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Abecedno kazalo zakonov, kraljevskih uredb, naredb, 
pravilnikov, važnejših razglasov in objav, 

priobčenih v Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 4. januarja 1922. 
do vštetega dne 30. junija 1922. (Št. 1 do 70.) 

Stvarno kazalo. 
(Debelejše številke pomenijo za
kone, kraljevske uredbe, naredbe 

in pravilnike.) 
Njiju Veličanstvi kralj in kra-j 

ljica: I 
zaroka 6, str. 6J. — (i, str. 67. | 

— 20, str. 149; j 
poroka 63, str. 417; ! 
dar Njegovega Veličanstva kra

lja za občekuHurne -namene 
65, str, 425; 

?.:ihvala, Njiju Veličanstev 70, 
str. 457. 

Abecedni volilni imenik (člen 91. 
v zvezi ri členoma 21. in 22. 
zakona o volitvah narodnih po
slancev). L, str. 61. 

Aćimović Jovan L. je postavljen 
za carinskega posrednika pri 
carinarnici v Mariboru. 39, str. 
249. 

Agrarna reforma: pravilnik o od
merjanju — razpisovanju — 
pobiranju, uporabljanju in vknji-
ževanju njenih dohodkov. 54; 
22, str. 161. — 55; 22, str. 164. 

Akademija, vojaška, |v Beogradu; 
sprejem v njeno nižjo šolo. 65, 
str. 425. 

Aktivni, uslužbenci državnih pro
metnih naprav; zakon o njih 
draginjskih dokladah. 127; 40, 
str. 293. 

Amerika: 
obvestilo onim, ki imajo pra

vico do dediščine v Združe
nih ameriških državah 32. 
str. 223; 

potni listi za tranzit preko 
Amerike 6, str. 68. — 18, 

' str. 141; 
vlaganje reklamacij, ki se ti

čejo terjatev v Severni in 
Južni Ameriki 70, str. 462._ 

Amnestija; ukazi o njej. 170; 63. 
str. 417. — 171; 63, str. 418. — 
172; 63, str. 418. — 173; 63, 
str. 418. 

Amonijev sulfat; izjemna želez
niška tarifa. 20, str. 152. 

Anatomski instituti; zakon o njih 
zalaganju z mrliči. 24; 12, str. 
103. 

Apaška. kotlina: 
razdelitev med sodne okraje 

Gornjo Radgono, Sv. Lenart 
in Maribor 8; 5, str. 63; 

razdelitev med dalvčne okraje 
Gonijo Radgono, Ljutomer, 
Sv. Lenart, in Maribor 39, 
str. 254; 

razdelitev med okrajni glavar
stvi v Ljutomeru in v Mari
boru 49, str. 322. 

Apneni dušik; izjemna železniška 
tarifa, 20. str. 152. 

Arbitraža, deviz. 72; 28. str. 198. 
Avstrijska republika: 

področja naših konzulatov 52, 
str. 341: 

povračilo razlike, med maksi
malno in minimalno tarifo 
za blago iz te republike 12; 
8, str. 84; 

zakon o podaljšavi pogodbe 
glede ureditve vzajemnega 
trgovinskega prometa 36; 15, 
4tr. 126; 

podaljšava Irgojvinske pogodbe, 
z njo 67; 26, str. 189. 

Avstro-ogrska monarhija bivša; 
uvozna prepoved njenih pred
vojnih in vojnih posojil je raz
veljavljena. 187; 67, str. 443. 

Avstro-ogrski častniki, bivši; njih 
ženitne kavcije. 25, str. 185. — 
31, str. 218. 

Avstro-ogrski častniki, bivši, v 
našo vojsko nesprejoti in že 
prej upokojeni: njih pokojnine. 
55, str. 363. 

Avtomobili, ki se začasno uva
žajo iz inozemstva. 37, str. 242. 

«Balkan», d. d. za mednarodne 
transporte v Ljubljani, sme 
opravljati carinsko-posredniške 
posle v Mariboru. 10, str. 93. 

«Balkan», trgovska, spedicijska 
in komisijska delni ška, družba, 
je prestala opravljati carinsko-
posredniške posle pri carinar
nici v Ljubljani. 32, str. 221. 

Banat, Bačka in Baranja; kroš-
njarjenje s proizvodi hišne in
dustrije na tem ozemlju. 53, 
str. 351. 

Banka, likvidacijska; pravilnik. 
142; 51, str. 335. 

Banke, pooblaščene; postopek pri 
brzojavnih ali telefonskih na
logih njih komitentov za na
kup deviz. 162; 57, str. 369. 

Bankovci po 5 dinarjev (20 kron) 
se morajo spre jemati pri držav
nih blagajnah in poštah še do 
vštetega dne 5. marca 1922. 
39; 17, str. 137. 

Bari v Mariboru; občinska dav
ščina na ponoćni obisk. 166; 
59, str. 386. 

Bilance, letne, delniških družb; 
njih objavljanje. 1. str. 2. — 
17, str. 138. 

Bivši avstro-ogrski častniki; njih 
ženitne kavcije. 25, str. 185. — 
31, str. 218. 

Bivši avstro-ogrski častniki, v 
lijšo vojsko nesprejeti in že 
[•vej upokojenj,-.^-"''• "^-^nine. 
bo, str. 363. 

Blagajna centralna carinska, na 
Rakeku je ukinjena- 91; 34, 
str. 230. 

Blagajne, državne, morajo spre
jemati bankovce po 5 dinarjev 
(20 kron) še do vštetega dne 
5. marca 1922. 39; 17, str. 137. 

Blagajniška stroka; pravilnik o 
prevedbi državnih uradnikolv 
in uslužbencev te stroke v Slo
veniji in Dalmaciji v resort 
ministra za finance. 183; 66, 
•str. 433. 

Bla-go: 
avstrijsko (povračilo razlike 

med maksimalno in minimal
no carinsko tarifo) 12; 8, str. 

84; 
devize, potrebne zaradi plačila 
voznine 77; 29, str. 205. 
dodatni dostavni roki za pre

voz po železnici 40, str. 259; 
dvodnevni rok za prosto leža

nje 50, str. 330; 
ocarinjanje ad valorem 7; 5, 

str. 63; 
prtljažne priznanice kot po

trdila o izvoru 6, str. 68: 
stojnina 29, str. 205: 
zakon o izvozu v predelavo 

159; 55, str. 363; 
železniški promet s češkoslo 

vaško republiko preko av
strijske republike 44, str. 282; 

železniški promet preko tujega 
ozemlja na progi od Mari
bora do Ljutomera 34, str. 
230. 

Bled: delna izprememba zdravi
liškega reda. 189; 67, str. 443. 

Bohinjska Bistrica (občina); ob
činska, davščina na prenočišča. 
74; 28, str. 198. 

Bohinjska Bistrica (potok) tvori 
samosvoj ribarski okraj. 57, 
str. 369. 

Bohinjska. Srednja vas; občinska 
davščina na prenočišča. 115; 
40, str. 257. 

Bolezni, nalezljive: 
zakon o ustanavljanju poseb

nih sanitetnih naprav za njih 
preiskovanje in pobijanje in 
o dajanju brezplačne zdrav
niške pomoči. 31; 15, str. 125; 

pravilnik za njih zatiranje po 
šolah 145; 52, str. 342. 

Bolgarija: 
uredba o sodm-Ai postopku me

šanega razsodišča med našo 
kraljevino i: Bolgarijo 20; 
11, str. 97. -- 100; 37, str. 
241; 

voznina za lokomotive iz Nem
čije za Bolgarijo 28, str. 200. 

Bolgarski državljani; vid mm je 
njih potnih listov. 32, str. 224. 

Bolnice: 
državne (zakon o otìyarjanju 

novih oddelkov v njih) 33; 
15, str. 126: 

privatne (taktna prostost njih 
vuz za prevažanje bolnikov) 
39, str. 254; 

zakon o brezplačni zdravniški 
pomoči "32; 15, sir. 125. 

Bolnici v Kandiji in v Novem 
•mestu; oskrbnina. 28, str. 201. 

Bolniška komióha, stalna; zakon 
o njej. 23; 12. str. 102. 

Bolniško gibanje v Sloveniji leta 
1921. 28, str. 201. 

Boni, 6%ni državni: 
v kronah (niih podal jšeivanje) 

46, str. 296; 
• v kronah in, dinarjih (njih iz-

4 plače van je) 46, str. 296. 
Borze, .javne; -zakon, s katerim 

se veljavnos! členov 1., 0., 7., 
8., M: in 15 zakona o njih z 
dne i novererà 1886. razširja 
na vi Ì kralff 'ino. 160; 55, str. 
363. 

Borzi v Beoijf "-hi in Zagrebu; 
:.</>.va-.W ' V "V/,i3!u 7Ç„î!'-.ga 
državnega posojila. 10, str. 94. 

Brezplačna zdravniška pomoč: 
zakon o nje dajanju pri nalez

ljivih boleznih v posebnih 
sanitetnih napravah za njih 
preiskovanje in pobijanje 31; 
15, str. 125: 

zakon o nje dajanju v bolnicah 
32; 15, str. 125. 

Brezvestna spekulacija: 
zakon o njenem pobijanju 6; 

5, str. 62. — 86; 33, str. 225; 
razpis sodiščem za njeno pobi

janje 18; 10, str. 93. 
Brinovice; ocarinjanje. 50, str. 

329. 
Brodarstvo, rečno trgovsko; pra

vilnik o izpitih kandidatov za 
višje navtične čine. 155; 54, 
str. 359. 

Brzojavne naprave bivše avstro-
ogrske monarhije na naših oba
lah in otokih Iv Jadranskem 
morju; zakon o njih uporablja
nju.' 151; 53, str. 349. 

Brzojavni nalogi komitentov po
oblaščenih bank za nakup de
viz. 162;- 57, str. 369. 

Carina, uvozna: 
na kresila 7, str. 79; 
zakon, s katerim se državni 

uradi opraščajo te carine 107; 
39, str. 251. 

Carinska blagajna, centralna, na 
Rakeku jo ukinjena. 91; 34, 
str. 230. 

Carinska, tarifa, splošna; glej: 
Splošna carinska tarifa. 

Carinska tarifa za blago iz av-
st rijske republike; povračilo 
razlike med maksimalno in mi
nimalno tarifo. 12; 8, str. 84. 

Carinske deklaracije; njih pred
laganje po carinskih posredni
kih. 20, str. 152. 

Carinske prijave; postopek pri 
njih. 69; 26, str. 189. 

Carinski oddelki:" 
v Cankovi 44, str. 281; 
v Crnečah 65, str. 425; 
v Marenbergu 65, str. 425; 
v Prosenjakovcih 44, str. 281; 
v St.Ilju 70, str. 457; 
na Teznu 70, str. 457. 

Carinski posredniki; predlaganje 
carinskih deklaracij po njih. 
20, str. 152. 

Carinski zakon: 
zakon o izpremembi in dopol

nitvi členov 78. in 115. 111; 
39, str. 252; 

zakon o izpremembi in dopol
nitvi člena 233. 128; 46, str. 
294. 

Carinsko blago; stojnina zauje. 
29, str. 205. 

Carinsko poslovanje pri izvozu 
mesa v Italijo; olajšave. 47, 
str. 301. 

Celje; ustanovitev hidrotehnične-
ga oddelka. 120; 44, str. 281. 

Celjska okoliška občina; občin
ska davščina na vozila. 197; 
70, str. 461. 

Cene: 
njih maksimiranje 3, str. 10; 
za cigaretni papir 25, str. 186: 
za petrolej 25, str. 186; 
za .sol 1, str. 4. — 26, str. 190; 
•/a, tobačni ekstrakt 28, str. 200; 
za tobačne izdelke 1, str. 4. — 

21, str. 157; 
za vžigalice 25, str. 186. 

Cenovnik za dopolnjene in po
pravljene mapne odtiske, map-
ne osnutke, prepise posestnih 
listov in drugih izdelkov. 47, 
str. 302. 

Centralna carinska blagajna na 
Rakeku je ukinjena. 91; 34. 
str. 230. 

Centralna uprava za trgovinski 
promet z inozemstvom; njena 
likvidacija je dokončana. 70, 
str. 462. 

Cepljenje, obvezno in prisilno, 
zoper koze v Sloveniji in Dal
maciji; zakon o njem. 34; 15, 
str. 126. 

Cestna železnica, električna, v 
Ljubljani, mestna davščina na 
vozne listke. 45; 19, str. 145. 

Cigaretni papir; monopolna ta
ksa. 17, str. 139. — 25, str. 186. 

Civilna lista Njegovemu Veličan
stvu kralju; zakon o njej 126; 
46, str. 293. 

Civilne vojne žr.tve; zakon o zar 
časni pomoči njih rodbinam. 
30; 14, str. 117. 

Civilni državni uslužbenci; zakon 
o dravinjskih dokladah. 70; 27., 
str. 193. 

Civilni geometri morajo nazna
njati izpremembe sfvojega se
deža. 16, *tr. 134. 

Častniki; zakon o izpremembah 
in dopolnitvah zakona z dne 
24. decembra 1901. o njih že-
nitvi. 110; 39, str. 251. 

Častniki bivši avstro-ogrskk 
nesprejeti v našo vojsko in že 

prej upokojeni (njih pokoj
nine) 55, str. 363; 

ženitne kavcije 25, str. 185. — 

31, str. 218. 
Častniki, strokovni, v vojni mor-

narnici; zakon o njih uposta-
vitvi in o prevedbi tehničnih 
poslovodij v take častnike. 
138; 51, str. 333. 

Častniki, upokojeni, ki so med 
vojno opravljali vojaško služ
bo; zakon, s katerim se jim 
priznavajo vojna leta -dvojno 
v pokojnino. 95; 36, str. 237. 

Čatež ob Savi; občinska davščina 
na prenočišča. 149; 52, str. 444. 

Čekovni promet: 
izplačevanje čekov 188; 67, 

str. 443; 
obrestovanje čekovnih vlogov 

32, str. 223; 
višina osnovnega vloga 70, 

str. 462: 
zakon o čekovnem prometu 

130; 48, str. 305. 
Češkoslovaška republika: 

zakon o uvedbi pogodbe o za
časni ureditvi vzajemnih tr
govinskih odnošajev med na
šo kraljevino in njo 66; 26, 
«r. 189: 

železniški promet rned našo 
kraljevino in s njo preko av
strijske republike 44, str. 282. 

Čete, obmejne; naredba o spre
jemanju kandidatov zanje je 
razveljavljena. 63, str. 419. 

Čilski soliter; izjemna železniška 
tarifa. 20, str. 152. 

Čini, višji nalvtični, v rečnem 
trgovskem brodarstvu; pravil
nik o izpitih kandidatov za te 
čine. 155; 54, str. 359. 

Čisti dobiček državne razredne 
loterije; pravilnik, kako je da
jati iz njega podpore in poso
jila. 51; 21, str. 155. 

Čistina zlata in srebra; postopek 
za izvrševanje zale ona o nje
nem kontroliranju. 125; 45, str. 
289. 

Člani: 
davčnih komisij (dnevnice) 48, 

str. 310; 
izpraševalne komisije za prav-

nozgodovinski držaivni izpit 
10, str. 95; 

prvega ravnateljstva osrednje
ga urada za zavarovanje de
lavcev in prvega nadzorne
ga odbora tega urada_ (njih 
imenovanje) 65, str. 425. 

členi carinskega zakona 78., 115. 
in 233; zakona o njih izpre
membi in dopolnitvi. 111; 39, 
str. 252. — 128; 46, str. 294. 

«Črna-Kaolin» v Ljubljani; ta del
niška družba sme zvišati del
niško glavnico. 67, str. 444. 

Davčne komisije; dnevnice za 
njih člane. 48, str. 310. 

Dan 1. decembra (po novem); za
kon o njega proslalvi. 143; 62, 

- str. 341. 
Davek na poslovni promet: 

drugi in tretji odstavek člena 
8. pravilnika o njega pobira
nju sta ukinjena in razve
ljavljena 38; 17, str. 137; 

zakon o njem 46; 20, str. 149; 
pravilnik za izvrševanje zako

na 47; 20, str. 150; 
pojasnilo o enakomernem upo

rabljanju zakonskega člena 
11. 66. str. 437; 

prijave za odmero 59, str. 386. 
Davek, pasji, v Mariboru. 43; 18, 

str. 141. 
Davek, veselični, v Mariboru. 44; 

18, str. 141. 
Davki, neposrednji; taksna ob

veznost, odnosno prostost, pla
čilnih nalogoiv o njih. 41, str. 
261. 

Davki; zakon o nagradi finanč
nih uradnikov in drugih usluž
bencev za njih pobiranje. 85; 
33, str. 225. 

Davščine, občinske; glej: Občin
ske davščine. 

Dediščine v Združenih ameriških 
državah; obvestilo onim, ki 
imajo pravico do njih. 32, str. 
223.' 

Deklaracije, carinske; njih pred
laganje po carinskih posredni
kih. 20, str. 152. 

Delavci: 
za.kon o njih zavarovanju 169; 

62, str. 401; 
izvajanje zavarovanja 195; 70, 

str. 457; 
imenovanje članov prvega rav

nateljstva osrednjega urada 
za njih zavarovanje in članov 
prvega nadzornega odbora 
tega urada 65, str. 425. 

Delegaciji ministrstva za finance 
v Ljubljani in Splitu; pravilnik 
o ureditvi računovodstva. 183; 
66, str. 433. 

Delnice; deponiranje pri inozem
skih zavodih. 1, str. 2. 

Delniške dražbe; objavljanje let
nih bilanc 1, str. 2. — 17. str. 
138. 

••^аШ-



II 
Delo, formalno, ob ocarinjanju; 

postopek. 146; 52, str. 343. — 
65, str. 425. 

Delo: 
popravek glede dodelitve eks

poziture v Mozirju k XV. 
nadzorniškemu okrožju ob
lastnih inšpekcij dela 65, 
str. 429: 

zakon o inspekciji dela 106; 
39, str. 249. 

Denar, srebrni; njega kupovanje 
in prodajanje. 23, str. 175. 

Denarni zavodi v Sloveniji, ki 
so upravičeni izplačevati- ku
pone 7% nega državnega inve
sticijskega posojila. 31, str. 218. 

Deponiranje delnic pri inozem
skih zavodih. 1, str. 2. 

Devize: 
njih arbitraža 72; 28, str. 198; 
njih izpričevanje za plačila v 

inozemstvu 63; 24, 3tr. 179; 
njih kupovanje (za nabavo 3i-

rovin) 102; 37, str. 241. -
48, str. 310: (za plačevanje 
voznine za prispelo blago) 
77; 29, str. 205: 

njih prodajanje 59; 23, str. 174. 
— 133; 48, str. 310; 

pojasnilo člena 3. v pravilniku 
o reguliranju prometa z nji-
mi 41; 17, str. 137; dodatki 
k temu pravilniku 52; 21. 
str. 156. — 28, str. 200; 

postopek pooblaščenih bank pri 
brzojavnih ali telefonskih na
logih njih komitentov za na
kup deviz 162; 57, str. 369. 

Deželna vlada za Slovenijo; za
kon, s katerim зе ukinjajo ne
katere njene naredbe, ki se na
našajo na resort ministrstva 
za trgovino in industrijo. 144; 
52, str. 341. 

Deželni posojili bivše dežele 
Kranjske iz leta 1888. in leta 
1917.; žrebanje njiju obveznic. 
5, str. 63 in 64. 

Dinamski stroji; uvoz. 34, str. 230. 
Dinarske plače: zakona o pre

vedbi na te plače v krajinah 
izvun Srbije in Črne gore: 
držaivnih uslužbencev 82; 32, 

str. 221; 
osebja državnih prometnih na

prav 158; 55, str. 362. 
Diplomatika predstavništva kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev; seznamek. 66, str. 436. 

Diplomatska služba; pravilnik o 
konkurzu za sprejem vanjo. 83; 
32, str. 222. 

Dirkalni konji: njih transport po 
železnicah. 15. str. 127. 

Dnevna proizvodnost žgalnih pri
prav: nje ugotalvljanje. 36, str. 
239. 

Dnevnice za člane davčnih ko
misij. 48, str. 310. 

Dobiček, čisti, državne razredne 
loterije; pravilnik, kako je da
jati iz njega podpore in po
sojila. 51; 21, str. 155. 

Dobrna: 
načelna določila za državno 

zdravilišče 20, str. 152; 
občinska davščina na prenoči

šča 168; 61, str. 394. 
Dobrodelni zavodi, državni, v 

Ljubljani: razdelitev njih upra-
viteljstva na dve upraivni ce
loti. 65, str. 429. 

Dobrovoljci; zakon o njih. 90; 
34, str. 229. 

Dodatki k pravilniku o regulira
nju prometa z devizami in va
lutami. 52; 21, str. 156. — 28, 
str. 200. 

Dodatni dostavni roki za prevoz 
blaga po železnici. 40, str. 259. 

Dodelitev ekspoziture v Mozirju 
k XV. nadzorniškemu okrožju 
oblastnih inšpekcij dela: popra
vek. 65, str. 429. 

Dodelitev sosveta upravniku po
kojninskega zavoda za name
ščence v Ljubljani. 68, str. 451. 

Dohodki agrarne reforme: praivil-
nik o njih odmerjanju — raz
pisovanju — pobiranju, upo
rabljanju in vknjiževanju. 54; 
22, str. 161. — 55; 22, str. 164. 

Doklade: 
draginjske; glej: Draginjske 

doklade; 
državnih uslužbencev, zaposle

nih v inozemstvu 19; 10, str. 
94; 

občinske; glej: Občinske do
klade; 

okrajne za okrajne zastope v 
bivši Štajerski 194; 69, str. 
456: 

trgovske in obrtniške zbornice 
v Ljubljani za leto 1922. 27. 
str. 196. 

Domine: taksa. 2. str. 7. I 

Dopisi glede posojila 200,000.000 
dinarjev so oproščeni taks; za
kon o tem. 112; 39, str. 252. 

Dopisni urad pokrajinske uprave 
za Slovenijo je ukinjen. 11, 
str. 100. 

Dopisovanje z inostranstvom; 
okrožnica. 34, str. 230. 

Dopolnitelv izjemne železniške ta
rife za apneni dušik, Thomaso-
vo žlindro, amonijev sulfat in 
čilski soliter. 20, str. 151. 

Dostavni roki, dodatni, za pre
voz blaga po železnici. 40, str. 
259. 

Draga (okraj višnjegorski); raz
delitev te krajevne občine na 
štiri vasi. 61, str. 395. 

Draginja življenskih potrebščin: 
zakon o njenem pobijanju 6; 

5, str. 62. — 86; 33, str. 225 
(popravek); 

razglas pokrajinske uprave za 
Slovenijo 17, str. 138; 

razpis sodiščem 18; 10, str. 93. 
Draginjske doklade: 

aktivnih uslužbencev, upoko
jencev in upokojenk držav-1 
nih prometnih naprav (zâ -j 
kon) 127; 46, str. 293; 

«ilvihiih in vojaških uslužben
cev, upokojencev in upoko
jenk (zakon) 70; 27, str. 193. 
— 121; 44, str. 281 (izpre-
membe in dopolnitve). — 39, 
str. 254 (razglas finančne de
legacije o njih izplačevanju). 

Dravski most pri Marenbergu; 
mostnina. 39, str. 254. 

Družbe, delniške; objavljanje let
nih bilanc 1, str. 2. — 17, str. 
138. 

Države, pogodbene in nepogod-
bene; izvorna izpričevala iz 
njih. 8, str. 84. 

Državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev; zakon o 
njih sprejemanju v vojno mor-
narnieo in njih plači. 141; 51, 
str. 334. 

Državljani Združenih ameriških 
držav; vidiranje njih potnih li
stov. 6, str. 68. 

Državna razredna loterija: 
zakon o njeni ustanovitvi in 

ureditvi 26; 13, str. 109; 
pravilnik, kako je dajati pod

pore in posojila iz čistega 
dobička 51; 21, str. 155. 

Dižavna služba; sprejemanje geo-
metrskih pripravnikov, geo-
metrov, inženjerjev in geodetov 
vanjo. 2, str. 7. 

Držajvna taksa na železniške in 
ladijske prevoze 1, str. 2. 

Državna trošarina: 
zakon o njej 2; 2, str. 5; 
popraivki k zakonu o državni 

trošarini, taksah in pristoj
binah 23, str. 175. — 87; 33, 
str. 225. — 112; 39, str. 252. 

Državna trošarina na. kresila. 7, 
str. 79. 

Državna zdravilišča: 
v Rogaški Slatini in Dobrni 

(načelna določila) 20, str. 152: 
v Topolščici (oskrbnina) 28. 

str. 201. 
Dižavna zimovišča; pravilnik o 

njih. 154; 54, str. 357. 
Državne blagajne morajo spre

jemati bankolvce po 5 dinarjev 
(20 kron) še do vštetega dne 
5. marca 1922, 39; 17, str. 137. 

Državne bolnice; zakon o otvar-
janju novih oddelkov v njih. 
33; 15, str. 126. 

Državne kobilarne; zakon o njih 
u&troju. 62; 24, str. 178. 

Državne nadzorovalne postaje 
šum (to je odslej naslov gozd-
nozavarovalnih postaj). 39, str. 
253. 

Državne obveznice, katerih talu
ni so se izgubili med vojno; 
izdajanje norvih kuponskih pol 
zanje. 12, str. 103. 

Državne prometne naprave: 
zakon o dragin.jskih dokladah 

njih aktivnih uslužbencev, 
upokojencev 4n upokojenk 
127; 46, str. 293; 

zakon o prelvedbi njih osebja 
izvun Srbije in Črne gore na 
dinarske plače 158; 55, str. 
362. 

Državne železnice; povišana lež-
nina. 10, str. 94. 

Državni boni, 6%ni: 
v kronah (njih podaljševanje); 
v kronah in dinarjih (njih iz

plačevanje) 46, str. 296. 
Državni dobrodelni zavodi v 

Ljubljani; razdelitev njih upra-
viteljstva na dve samostojni 
upravni celoti. 65, 9tr. 429. 

Državni gozdi; prodajanje lesa iz 
njih. 10, str.94. 

Državni izpit, pravnozgodovinski; 
člani ìzpiasevaine komisije. 10, 
str. 95. 

Državni nameščenci, upokojenci 
in njih lodbmsKi člani; njih le
gitimacije za znižane vožnje 

/ po železnici so tudi v Sioveniji 
,. oproščene takse. uO, str. 331. 

/Državni svet; zakon o njem. 167; 
60, str.Jlbj). 

DTžavnT"uradi so oproščeni uvoz
ne carine; zakon o tem. 107; 
39, str. 2Ó1. 

Državni uradniki in uslužbenci 
računojvodne, računokontrolne 
in blagajniške stioke v Slove
niji in Dalmaciji; pravilnik o 
njih prevedbi v resort ministra 
za finance. 183; 66, str. 433. 

Državni uslužbenci, civilni in vo
jaški, upokojenci ш upoko
jenke: 
zakon o njih draginjskih do

kladah 70; 27, str. 193. — 
121; 44, str. 281 (izpremembe 
in dopolnitve nekaterih čie-
novj; 

izplačevanje draginjskih doklad 
(razglas tinancne delegacije) 
39, str. 254. 

Državni uslužbenci v krajinah 
izvun Srbije in Orne gore; za
kon o njih prevedbi na dinar
ske plače. 82; 32, str. 221. 

Državni uslužbenci, zaposleni 'v 
inozemstvu; izplačevanje njih 
plač in doklad. 19; 10, str.94. 

Državno investicijsko posojilo: 
izplačevanje njega kuponov 28., 

str. 200. — 32, str. 224: 
denarni zavodi v Sloveniji, ki 

so upravičeni izplačevati nje
ga kupone 31, str. 218. i 

Državno posojilo, 7%no; kotira-j 
nje njegovih obveznic na bor- ! 
zah v Beogradu in Zagrebu. 10, ! 
•str. 94. ! 

Državno posojilo 200,000.000 di-| 
narjev; zakon, s katerim se ! 
dopisi glede tega posojila opra-
ščajo taks. 112; 39, str. L52. 

Državno računovodstvo: 
pravilnik za izvrševanje dolo

čil iz oddelka «B. Pogodbe 
in nabave» zakona o njem 
10; 7, str. 71; 

izpremembc in dopolnitve v 
tem pravilniku 186; 67, str. 
442; 

zakon o izpreir^mbah in dopol
nit v.ili v M. yu o državnem 
računovodstvu z dne б. mar^ 
ca 1910: 57; 23, str. 172; 

zakon, s katerim se veljavnost 
zakona o državnem računo
vodstvu kraljevine Srbije raz
širja na vse ozemlje kralje
vine 58; 23, str. 174. 

Dvajsetkronski (petdinarski) ban
kovci se morajo sprejemati pri 
državnih blagajnah in poštah 
še do vštetega dne 5. marca 
1922. 39; 17, str. 137. 

Dvanajstine, proračunske; glej: 
ч Proračunske dvanajstine. 
DvoTJhevhi rok za prosto ležanje 

blaga; pojasnila in navodila. 
50, str. 330. 

Dvovlastniki: 
izpremembe in dopolnitve v 

postopku z njimi 40; 17, str. 
137. — 68, 26, str. 189. — 
103; 37, str. 242; 

živalska hrana na njih poäest-
vih 196; 70, str. 460. 

Ekspozitura inspekcije dela v 
Mozirju; popravek glede njene 
dodelitve k XV. nadzorniške
mu okrožju oblastnih inšpekcij 
dela. 65, str. 429. 

Ekstrakt: 
Maggijev za pripravljanje jedi 

73; 28, str. 198; 
tobačni (cene) 28, str. 200. 

Električna cestna železnica v 
Ljubljani; mestna davščina na 
njene vozne listke. 45; 19, str. 
145. 

Elektromotorji; uvoz 34, str. 230. 
Emisije: 

kolkov 48, str. 310: 
meničnih golic 15, str. 127. — 

23, str. 175. — 50, str. 330. 
— 53, str. 351: 

živinskih potnih listov 16, str. 
133. — 53, etr.351. 

Enakomerno uporabljanje člena 
11. zakona o davku na poslov
ni promet. 66, str. 437. 

Epidemijska komisija, stalna; za
kon o njej. 22; 12, str. 102. 

Epidemijski zdravniki; zakon o 
njih službi. 21; 12, str. 101. 

Fakture iz inozemstva; njih taks
na obveznost. 20, str. 152. 

Finančni uradniki in drugi usluž
benci; zakon o njih nagradi za 
pobiranje davkov. 85; 33, str. 
225. 

Fond, orožniški pokojninski; za-
^ kon o njem. 119; 43, str. 278. 

Formalno delo ob ocarinjanju; 
postopek zanje. 146; 52, str. 
343. — 65, str. 425. 

Garancijska pisma. 7, str. 79. — 
17, str. 139. 

Geodeti; njih sprejemanje v dr
žavno službo. 2, str. 7. 

Geometri, civilni, morajo nazna
njati izpremembe svojega se
deža. 16, str. 134. 

Geometri in geometrski priprav
niki; njih sprejemanje v držav
no službo. 2, str. 7. 

Gerentstva, občinska; izpremem
be v njih (glej: Razpust občin
skih odborov, odnosno izpre-
memba fv občinskiii gerent-
stvih). 

Gerentstva, okrajnih zastopov; 
izpremembe v njih (glej: Raz
pust okrajnih zastopov, odnos
no izpremembe v njih). 

Gibanje, bolniško, v Sloveniji le
ta 1921. 28, str. 201. 

Glavno lekarniško in sanitetno 
skladišče; zakon o njegovi usta
novitvi in ureditvi. 104; 38, 
str. 245. 

Golice, menične; glej: Menične 

goliee. 
Gospodarsko-finančni komitet mi

nistrov; zakon, • s katerim se 
ukinjajo nekatere odločbe in 
nekateri odloki carinske vse
bine. 116; 41, str. 261. 

Gostilne; občinska davščina na 
ponočni obisk: 
v Ljubljani 198; 70, str. 461; 
v Mariboru 166; 59, str. 386. 

Goveja živina: 
pregled, veterinarski na želez

niških postajah v tukajšnji 
pokrajini 70, str. 462; na ob
mejnih postajah 70, str. 463; 

njen uvoz v Italijo (ta je po 
italijanski vladi razširjen tu
di na pot po suhem z upo
rabo železnice) 47, str. 301. 

Gozdarska oblaatva v Sloveniji; 
njih novi uradni naslov. 37; 15, 
str. 127. 

Gozdi, državni; prodajanje lesa 

iz njih. 10, str. 94. 
Gozdnozavarovalne postaje se 

imenujejo odslej: «Državne nad-
zorovalne postaje šum-. 39, 
str. 253. 

Grabe; prikiopitev k davéiiwiiu 
okraju, v Gornji Radgoni in k 
Љтиуеии 'ojuäjneuiu obUuttvu 
in evidenčnemu uradu -л zern- \ 
Ijarinski kataster v Ljutomeru j 
2, str. 7; prikiopitev k окглјие- j 
mu glavarstvu v Ljutomeru j 
13. str. 115. | 

Grobovi, vojaški, v domovini in i 
v inozemstvu; zakon o njih 
ureditvi. 131; 48, str. 308. 

Grški državljani; [vidiranje. njih 
potnih listov. 6, str. 68. — 15, 
str. 127. — 19, str. 14C. — 24, 
str. 179. — 61, str. 395. - 63, 
str. 419. 

Hidrotehnična oddelka v Celju in 
Maribora; ustanovitev. 120; 44, 
str. 281. 

Hišna industrija; krošnjarjenje z 
njenimi proizvodi na ozemlju 
Banata, Bačke in Baranje. 53, 
str. 351. 

Hrana, živalska, na đvovlastniških 
posestvih. 196; 70, str. 460. 

Igranje s kvartarni v Mariboru; 
občinska davščina, 166; 59. 
str. 386. 

Imeniki: 
abecedni volilni (člen 91. v 

zvezi s členoma 21. in 22. za
kona o volitvah narodnih po
slancev) 5, str. 61; 

volimi; zakon o njih 184; 67, 
str. 441. 

Imenovanja: 
članov prvega ravnateljstva 

osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev in članov 
prvega nadzornega odbora 
tega urada 65, str. 425; 

upravnika pokojninskega za
voda za nameščence V Ljub
ljani 68, str. 451. 

Imenski žigi za zlatnino in sre-
brnino; njih naročanje. 1, Ur.2. 

Industrija: 
hišna (krošnjarjenje z njenimi 

proizvodi na ozemlju Banata, 
Bačke in Baranje) 53, str. 351; 

tvorniška (zakon o uvozu nje
nih proizvodov iz krajin, ki 

• so po rapallski pogodbi pri
padle naši kraljevini, v našo 
državo) 109; 39, str. 251. 

Industrijska svojina; zakon o nje
ni zaščiti. 163; 58, str. 373. 

Inozemstvo (inostranstvo): 
deponiranje delnic pri inozem

skih zavodih 1, str. 2: 

izplačevanje plač in doklad 
državnim uslužbencem, za-
posleniiu rv inozemstvu 19; 
10, str.94; 

izpričevanje deviz, nabavljenih 
za plačila v inozemstvu 63; 
24, str. 179; 

likvidacija centralne uprave za 
trgovinski promet z inozem
stvom je dokončana 70, str. 
462; 

obračunski ključ za inozemske 
valute 10, str. 94; 

okrožnica o dopisovanju z ino
stranstvom 34,. str. 230; 

pošiljke perja pri izvozu 31, 
str. 218; 

pošiljke iz inozemstva za oseb
no ali domačo potrebo 61, 
str. 394; 

taksa za prošnje pri naših kon
zulatih ali poslaništvih т 
inozemsüvu 50, str. 330; 

taksna obveznost faktur iz ino
zemstva 20, str. 162; 

začasni uvoz avtomobilov, mo
tornih koles in velocipedov 
iz inozemstva 37, str. 242; 

zavarovanje transportov v ino
zemskih valutah 6, str. 68; 

žigosanje sodov, ki nrihajaj* 
iz inozemstva 37, str. 242. 

Inspekcija dela: 
zakon o njej 106; 39, str. 249; 
popravek glede dodelitve eks

poziture !v Mozirju k XV. 
nadzorniškemu okrožju 65, 
iätr. 429. 

Inšpektorji pouka pri ministrstvu 
za prosveto: uredba o ntih. 11; 
8, str. 83. 

Instituti, anatomski; zakon o njih 
zalaganju z mrliči. 24; 12, str. 
103. 

Invalidi; zakon o začasni pomo
či zanje. 30; 14, str. 117. 

Investicijsko posojilo, državno: 
glej: Državno investicijsko po
sojilo. 

Inženjerji; njih spre jemanje v 
državno službo. 2, str. 7. 

Inženjerski material; pojasnil" 
glede njegovega oddajanja i/. 
vojaških skladišč. 32, str. 22:!. 

Italija: olajšave tv carinskem in 
veterinamem poslovanju pri iz
vozu mesa v Italijo. 47, str. 301. 

Italijanski državljani; vidiranje 
njih potnih listov. 18, str. 141. 
— 53, str. ,350. 

Tzdolki, tobačni: cone. 1, str. 4. — 
21, str. 157. 

Izenačitev pogojev za pridobitev 
jekarniškega obrta; zakon » 
njej. 35; 15, str. 126. 

Izpiski iz sejnih zapisnikov viš
jega šolskeg* sveta: 
z dne 19. in 20. .januarja 15. 

str. 131 ; 
z dne 7. februarja 18, str. 144: 
z dno 16. in 17. marca 31, str. 

219. 
Izpiti: 

kandidatov za višje naviične 
čine v ročnem trgovske» 
brodarstvu (pratvilnik) 155; 
54, str. 359; 

pravnozgodovinski državni (čla
ni izpraševalne komisijo) 10. 
str. 95: 

prosilcev za obrtne pravice 
stavbnih, zidarskih, kameno-
seških, tesarskih in vodnja-
karskih mojstrov (takse) 94; 
35, str. 234. 

Izplačevanje: 
čokolv 188; 67, str. 443; 
clraginjskih doklad civilnih in 

vojaških državnih uslužben
cev, upokojencev in upoko-
ienk (razglas finančne dele
gacije) 39, str. 254; 

kuponov državnega, investicij
skega- posojila 28, str. 200. 
— 31, str. 218 (denarni zavo
di v Sloveniji, ki so upravi
čeni za to izplačevanje). -
32, .str. 224 (pošiljke, ki se 
tičejo tega izplačevanja, so 
poštnine proste): 

plač in doklad državnim usluž
bencem, zaposlenim v ino
zemstvu 19; 10, str. 94; 

6%nih državnih bonov v kro
nah in v dinarjih 46, str. 296. 

Izpraševalne komisije: 
za pravnozgodovinski državni 

izpit (člani) 10, str. 95; 
za slovensko stenografijo v 

Ljubljani (člani) 32, str. 223: 
za stavbne mojstre v Ljubljani 

(popolnitev) 46, str. 297. 
Izpremembe: 

plačilnih razredov za pokoj
ninsko zavarovanje name
ščencev v Slolveniji in Dal
maciji 191; 68, str. 451. — 
70, str. 457; 
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sedeža civilnih geometrov (dolž
nost njih naznanjanja) 16, 
str. 134; 

uradnega naslova gozdnozava-
rovalnih postaj 39, str. 253; 

v postopku mešanega razsodi
šča med našo kraljevino in 
Bolgarijo 100; 37, str. 241; 

v postopku mešanega razsodi
šča med našo kraljevino in 
Nemčijo 1; 1, str. 1; 

zdraviliškega reda za zdravili
šče Bled 189; 67, .str. 443. 

Izpremembe in dopolnitve: 
člena 6., točke 24., zakona o 

splošni carinski tarifi 108; 
39, str. 251; 

člena 44. zakona o ustroju |voj-
ske z dne 31. marca 1904. 97; 
36, str. 237; 

členov 78., 115. in 233. carin
skega zakona 111; 39, str. 
252. — 128; 46, str. 294; 

nekaterih členov zakona o dra-
ginjskih dokladah civilnih in 
vojaških državnih uslužben
cev, upokojencev in upoko
jenk 121; 44, str. 281; 

v postopku 7, dvovliistniki 40; 
17, str. 137. — 68; 26, str. 
189. — 103; 37, str. 242; 

v pravilniku za izvrševanje do
ločil iz oddelka «B. Pogod
be in nabave» zakona o dr
žavnem računovodstvu 186; 
67, str. 442; 

v zakonu o državnem računo
vodstvu z dne 6. marca 1910. 
57; 23, str. 172; 

v pravilniku za izvrševanje do
ločil o taksah iz zakona o 
državni trošarini, taksah in 
pristojbinah 29; 13, str. 112. 
— 89; 33, str. 226. — 33, ötr. 
226 (popravek nekaterih ti
skovnih napak): 

zakona o ustroju vojaških so-
di.Sč z dne 27. januaria 1901. 
98 in 99; 36, str. 238; 

zakona, o ženitvi častnikov, 
podčastnikov, kaplarov in 
redovov z dne 24. decembra 
1901. 110; 39, str. 251. 

Izpričevala (glej tudi: Potrdila): 
izvorna iz pogodbenih in *ne-

pogodbenih držav 8, str. 84; 
šolska (njih kolkovanie) 46, 

str. 296. 
Izpričevanje deviz, nabavljenih 

za pla-čilo v inozemstvu. 63; 
24, str. 179. 

Izseljevanje; zakon o njem. 50; 
21, str. 153. 

Izsledovanje mineralnih olj, nem
ških smol in plinov: zakon. 
167 a; 61, str. 893. — 185; 67, 
str. 442 (popravek). 

Izvor blaga; prtljažne priznanice 
kot potrdila o njem. 6, str. 68. 

Izvorna izpričevala iz pogodbe
nih in nepoffodbenih držav. 8, 
str. 84. 

Izvoz: 
konj 19, str. 146. — 32, str. 223. 

— 44, str. 281. — 52, str. 
345; 

konjskih kož 57, str. 369; 
koruznih storžev 10, str. 95; 
mesa v Italijo (olaj.šave pri ca

rinskem in veterinarnem po
slovanju) 47, str. 301; 

ovnov in ovac 5, str. 63. - 10, 
str. 94; 

perja 31, str. 218; 
valute (prepoved) 53; 21, str. 

166. — 37, str. 242; 
y predelavo (zakon) 159; 55, 

str. 363; 
živih klalnih konj 57, str. 369; 
življen.skih potrebščin in živali 

v okupirano krajine, ki so 
po rapallski pogodbi pripad
le naši kraljevini 109; 39, 
str. 251. 

Izvozne devize; njih prodajanje. 
133; 48, str. 310.' 

Jadransko morje; zakon o upo
rabljanju vseh signalnih, tele
fonskih, brzojavnih in radio-
grafskih naprav bivše avstro-
ogrske monarhije na naših 
obalah in otokih. 151; 53, str. 
349. 

Javim bolnica usmiljenih bratov 
y Kandiji in javna ženska bol
nica, v Novem mestu: oskrbni
na. 28, str. 201. 

Javne borze; zakon, s katerim 
se veljavnost členov 1., 6., 7., 
8., 14. in 15. zakona o njih z 
dne 2. novembra 1886. razširja 
na vso kraljevino. 160; 55, str. 
363. 

Jatvni •shodi; kolkovanje njih pri
jav. 63, str. 419. 

Jugoslovanska zavarovalna, ban
ka; izpremembe njenih pravil 
se odobrene. 58. str. 851. 

Južna Amerika; vlaganje rekla
macij, ki se tičejo terjatev v 
Južni Ameriki. 70, str. 462. 

Kamenoseški mojstri; izpitne 
takse piosilcev za obrtno pra-

' vico teh mojstrov. 94; 35, str. 
234. 

Kaniniktit; niega prodajanje. 12, 
str. 103. 

Kanalska pristojbina: 
v Ljubljani 13; 8, str. 84; 
v Mariboru 43; 18, str. 141. 

Kandidati: 
za obmejne čete (naredba o 

njih sprejemanju je razve
ljavljena) 63, str. 419; 

za višje navtične čine v reč
nem trgovskem brodarstvu 
(pravilnik o njih izpitih) 155; 
54, str. 359. 

Kandija; oskrbnina, v javni bol
nici usmiljenih bratov. 28, str. 
201. 

Kaplari: zakon o izpremerabah 
in dopolnitvah zakona z dne 
24. decembra 1901. o njih ženit
vi. 110; 39, str. 251. 

Kavarne; občinska davščina za 
ponočni obisk: 
v Ljubljani 198; 70, str. 461; 
v Mariboru 166; 59, str. 386. 

Kavcije, ženitne, bivših avstro-
ogrskih častnikov. 25, str. 185. 
— 31, str. 218. 

Kazenski predpisi o trošarini na 
vino v. Sloveniji. 6, str. 69. 

Klalni konji, živi; pojasnilo o 
njih izvozu. 57, str. 369. 

Klavzula, rekurzna; plačilni na
logi z njo. 8, str. 85. 

Ključ, obračunski, za inozemske | 
valute. 10, str. 94. j 

Kmetijska statistika: j 
pravilnik 27; 13, str. 110; 
navodila za -zbiranje njenih po

datkov 28; 13, str. i l i . 
Kmetijske šole (glej tudi: Polje

delske šole): 
•specialne (zakon o njih). 61; 

24, str. 177. 
srednje (zakon o njih) 181; 65, 

str. 425. 
Kmetijski pouk; glej: Poljedelski 

pouk. 
Kmetijstvo; zakon o uvozu nje

ga proizvodov iz krajin, ki so 
po rapallski pogodbi pripadle 
naši kraljevini, v našo državo. 
109; 39, etr. 251. 

Knjižice, ribarske, na Kranj
skem; zakon, s katerim se zvi
šuje pristojbina zanje. 156; 55, 
str. 361. 

Kobilarne državne; zakon o njih 
ustroju. 62; 24, str. 178. 

Kobile; skočnina za njih pleme-
njenje. 11, str. 99. 

Kobile, plemenske; njih transport 
po železnicah. 15, str. 127. 

Kocke. Maggijeve, za pripravlja
nje jedi. 73; 28, str. 198. 

Kokolj; tarifna dopolnitev. 33, 
str. 226. 

Kolesa, motorna, ki se začasno 
uvažak) iz inozemstva. 37, str. 
242. 

Kolki; tretja emisija. 48, str. 310. 
Kolkovanje: 

garancijskih pisem 17, str. 139; 
potnih legitimacij 28, str. 201; 
prijav javnih .shodov 63, str. 

419; 
šolskih izpričeval 46, str. 296. 

Komisije: 
davčne (dnevnice za njih čla

ne) 48, str. 310; 
izpraševalne: za pravnozgodo-

vinski državni izpit (nje čla
ni) 10, str. 95; za slovensko 
stenografijo v Ljubljani (ime
novanje njenih članov) 32, 
str. 223; za .stavbne mojstre 
v Ljubljani (popolnitev) 46, 
str. 297; 

stalni: bolniška (zakon o njej) 
23; 12, str. 102; epidemijska 
(zakon o njej) 22; 12, str. 
102; 

za likvidacijo bivšega ministr
stva za prehrano in obnovo 
dežel (ta komisija je ukinje
na) 57, str. 369; 

za tehnično in ekonomsko iz
vršitev zgradb in vzdrževa
nje naprav za uravnavo Sa
vinje v progi od Mozirja do 
Celja 8, str. 84. 

Komitenti pooblaščenih bank; po
stopek pri njih brzojavnih ali 
telefonskih nalogih za nakup 
deviz. 162; 57, str. 369. 

Kompetenca: 
konzulatov. Združenih ameri

ških držav 33, str. 226; 
za- reševanje pritožb in prošenj 

po začasnem zakonu o ta
ksah in pristojbinah 19, str. 
147. 

Komunalnu zadolžnice, -il/-i%ii4, 
Kranjske deželne banke; XV. 
žiebanje. 4i, str. 264. 

Koncesije, lekarniške, podeljene 
za Podćetitek, Uerknioo ш 
Ljubljano. 4 i, str. 301. 

Konji, dukalui; njih transport 
po železnicah. 15, str. 127. 

Konji; njih izvoz; glej: izvoz 
konj. 

Konjske koze; pojasnilo o njih 
izvozu. 57, str. biii). 

Konkurz za sprejem v diplomat
sko m konzularno službo; pra
vilnik o njem. ti'y, 32, su', zfl. 

Koniingentirani konji; glej: iz
voz konj. 

Kontrola, luiančua; piavibiik za 
izvrševanje uredbe o njeni or
ganizaciji. 5; 4, str. 17. 

Kontrola semenja kulturuih rast
lin pri uvozu ш v notranjem 
prometu; zakon o njej. 49; 21, 
str. 153. 

Kontroliranje čistine zlata in 
srebra; postopek za izvrševa
nje zakona o njem. 125; 45, 
str. 289. 

Konzularna piedstavništva kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev; sezuamek. 66, str. 436. 

Konzularna služba; pravilnik o 
konkurzu za зргејот vanjo. 
83; 32, str. 222. 

Konzulata Združenih ameriških 
držav v naši kraljevini; njiju 
pristojnost. 33, str. 226; 

Konzulati, naši v Avstriji (njih 
področ.ia) 52, str. 341; v ino
zemstvu vobče (taksa za proš
nje pri njih) 50, str. 330. 

Koruzni storži; izvoz. 10, str. 95. 
Kotiranje obveznic 7%nega dr

žavnega posojila na borzah v 
Beogradu in Zagrebu. 10, str. 
94. 

Kotli, parni; njih nadziranje. 25; 
12, str. 103. 

Koze; zakon o obveznem in pri
silnem cepljenju zoper nje v 
.Sloveniji in Dalmaciji. 34; 15, 
str. 126. 

Kože, konjske; pojasnilo o njih 
izvozu. 57, str. 369. 

Kralj Aleksander L; zakon, s ka
terim se zvišuje civilna lista 
.Njegovemu Veličanstvu. 126; 
46, str. 293. 

Kranj; policijsi'-': ura. 14, str. 122. 
Kranjska dežela, bivša: 

pobiranje občinskih doklad v 
njenih občinah 192; 69, str. 
453; 

žrebanje obveznic njenih po
sojil iz leta 1888. in iz leta 
1917. 5, str. 63. 

Kranjska deželna banka; XV. 
žrebanje 4y2%iiih zastavnih li
stov hi 4Vi>%nih komunalnih 
zadolžnic. 41, str. 204. 

«Kras», gozdna industrijska del
niška družba v Ljubljani, sme 
izpremeniti besedo «Kras» v 
«Lignum». 67, str. 444. 

Kresila; njih uvoz, pobiranje ca
rine, državne trošarine in pun-
ciranje. 7, str. 79. 

Krošnjarjenje s proizvodi hišne 
industrije na ozemlju Banata, 
Bačke in Baranje. 53, str. 351. 

Kiško; izpremembe nekaterih po
stavk v cenovniku za savski 
most. 53, str. 351. 

Kulturne rastline v kraljevini: 
njih stanje in uspevanje 44, 

'.str. 283. — 52, str. 344; 
zakon o kontroli njih semenja 

pri uvozu in v notranjem 
prometu. 49; 21, str. 153. 

Kuponi državnega, investicijske
ga posojila: 
njih izplačovajije 28, str. 200; 
denarni zavodi v Sloveniji, ki 

so upravičeni za njih izpla
čevanje 31, str. 218; 

pošiljke, ki i o tičejo njih iz
plačevanja, so poštnine pro
ste 82, str. 224. 

Kuponske pole, nove, za držav
ne obveznice, katerih taloni so 
se izgubili med vojno. 12, str. 
103. 

Kupovanje: 
deviz.za nabavo sirovin. 102; 
. 37, str. 241. — 48, .str. 310: 
srebrnega denarja 23, str. 175. 

Kvartanje v Mariboru; občinska 
davščina, 166; 59. str. 386). 

Kvarte; taksa. 2, str. 7. 
Ladijski prevozi; državna taksa. 

1, str. 2. 
Ladje, vojne, trgovske in privat

ne; zakon o njih zastavah. 140; 
51, str. 334. 

Legitimacije: 
držaivnih nameščencev, upoko

jencev in njih rodbinskih čla
nov za /Jiižane vožnje na 
železnicah (te legitimacije so 

tudi v Sloveniji oproščene 
taksej 50, str. 331; 

potne (kolkovbia zanje) 28, 
.str. 201. 

Lekarniška taksa. 117; 42, sli'. 265. 
— 50, »li-. 3^5. 

Lekarniške koncesije, podeljene 
za Podčetrtek, Cerknico in 
Ljubljano. 47, str. 301. 

Lekarniški obrt; zakon o izena
čitvi pogojev za njega prido
bitev. 35; 15, str. 126. 

Lekarniško in sanitetno skladišče, 
glavno; zakon o .njega ustano
vitvi in ureditvi. 104; 38, str. 
245. 

Les iz državnih gozdov; njega 
prodajanje. 10, str. 94. 

Letne bilance delniških družb; 
njili objavljanje. 1, sir. 2. — 17, 
str. 138. 

j Ležnina. 7, str. 79. — 10. str. 94. 
— 50, sir. 330. 

Likividacija: 
bivšega ministrstva za pre

hrano in obnovo dežel (ko
misija za to likvidacijo je 
ukinjena) 57, str. 369; 

centralne uprave za trgovinski 
promet z inozemstvom (ta 
likvidacija je dokončana) 70, 
sir. 462. 

Likvidacijska banka; pravilnik. 
142; 51, str. 335. 

! Lista, civilna, Njegovemu Veli-
! čanstvu kralju Aleksandru L; 
j zakon o njej. 126; 46, .str. 293. 
j Listi: 
i posestni (cenovnik za njih 
i prepise) 47, str. 302; 
i tovorni, glej: Tovorni listi; 

zastavni, 47Л.Ш, Kranjske de
želne banke (XV. žrebanje) 
41, str. 264; 

živinski potni; glej: Živinski 
potni -listi. 

Listine, izdane v privatnem pro
metu; taksa zanje. 61, ütr. 395. 

Ljubljanska električna, cestna že
leznica; mestna davščina na 
vozne listke. 45; 19, str. 145. 

Ljubljanska mestna občina: 
kanalska pristojbina 13; 8, str. 

84; 
najem posojil 3; 2, str. 6.— 

75; 28, str. 199. — 148; 52, 
str. 344; 

občinska davščina na nezazi
dane parcele 164; 59, str. 385; 

občinska davščina na ponočni 
obisk kavarn in gostiln 198; 
70, str. 461; 

občinska davščina na preno
čišča 81; 31, str. 217; 

občinska davščina na vozila 
13; 8, .str. 84; 

občinske doklade 123; 44, str. 
282; 

pasja taksa 13; 8, 3tr. 84; 
prodaja občinske parcele «Po

kojninskemu zavodu za na
meščence» v Ljubljani 93; 
35, str. 234; 

zvišana naklada na [vino 122; 
44, str. 282. 

Ljubljanski mestni vodovod; na
jem posojila za njegovo raz
širitev. 75; 28, str. 199. 

Ljubljansko-kamniška lokalna že
leznica; 29. žrebanje nje 4%nega 
prioritetnega posojila z dne 
12. julija 1893. 8, str. 85. 

Lokar Vladimir je postavljen za 
carinskega posrednika na Ra
keku. 10, str. 93. 

Lokavci; ta krajevna občina 
ostane stalno prideljena okraj
nemu glavarstvu -v Mariboru. 
13, str. 115. 

Lokomotive iz Nemčije za Bol
garijo; voznina. 28, str. 200. 

Loterija, državna razredna; glej: 
Državna razredna loterija. 

Luksemburški državljani; vidi-
ranje njih potnih listov. 39, str. 
253. 

Madžarska; uvoz in prevoz ži
valskih sirovin iz nje. 29, str. 
205. 

Madžarski drža.vljani; vidiranje 
njih potnih listov. 63, str. 419. 

Maggijev ekstrakt in Maggijeve 
kocke za pripravljanje jedi. 73; 
28, str. 198. 

Maksimalna in minimalna carin
ska tarifa; povračilo razlike za 
blago iz avstrijske republike. 
12; 8, str. 84. 

Maksimiranje cen. 3, str. 10. 
Mapni odtiski in mapni posnetki; 

dopolnjeni in popravljeni; ce
novnik zanje. 47, str. 302. 

Marenberg: mostnina na dravskem 
mostu. 89, str. 254. 

Maribor; ustanovitev hidroteh-
ničnega oddelka. 120; 44, str. 
281. 

Mariborska mestna občina: 
kanalska pristojbina 43; J\ 

str. 141; 
občinska davščina na igranje \ 

s kvartarni 166; 59, str. 886; \ 
občinska davščina na ponočni \ ! 

obisk gostiln, kavarn in ba
rov 166; 59, str. 386; 

občinska davščina na preno
čišča 76; 28, str. 199; 

občinska davščina na vozila 
165; 59, str. 386; 

občinska doklada na vino 43; 
18, str. 141; 

pasji davek 43; 18, str. 141; 
veselični davek 44; 18, str. 141; 
vodovodna naklada 43; 18, str. 

141. 
Mariborsko-ljutomerska proga; po

stopek z blagom, ki se preva
ža po železnici preko tujega 
ozemlja na tej progi. 84, str. 
230. 

Material, inženjerski, pojasnilo 
glede njega oddajanja iz vo
jaških skladišč. 32, str. 223. 

Medija od eibensteinskega mlina 
do izliva. 44, str. 283. 

Menične golice: nova emisija. 15, 
str. 127. — 23. str. 175. — 50, 
str. 330. — 53, str. 351. 

«Merkantilna banka» v Kočevju; 
ustanovitev te delniške družbe 
je dovoljena. 20, str. 152. 

Meso: 
olajšave v carinskem in vete

rinarnem poslovanju pri iz
vozu v Italijo 47, str. 301; 

pripravljeno (pošiljatve takega 
mesa.) 25, str. 185; 

pristojbine za njegov pregled 
na obmejnih postajah 70, str. 
463. 

Mešani razsodišči: 
med našo kraljevino in Bolga

rijo (uredba o njegovem po
stopku) 20; 11, str. 97. — 100; 
37, .str. 241 (izpremembe v 
postopku); 

med našo kraljevino in Nem
čijo (uredba o nekaterih iz-
premembah v njegovem po
stopku) 1; 1, str. 1. 

«Milarna m svečama, d. d. v 
Ljubljani,» sme zvišati del
niško glavnico. 65, .3tr. 429. 

Milosevic Tihomir je postavljen 
za carinskega posrednika pri 
carinarnici v Mariboru. 39, Btr. 
249. 

Mineralna olja; zakon o njih iz-
sledovanju in pridobivanju. 
167 a; 61, str. 393. — 185; 67, 
str. 442 (popravek). 

Ministrski svet; zakon s katerim 
se ukinjajo nekatere odločbe 
in nekateri odloki carinske 
vsebine. 116; 41, 3tr. 261. 

Ministrstva: 
za prehrano in obnovo dežel, 

bivša komisija za njegovo 
likvidacijo je ukinjena 57, 
str. 369; zakon, b ltaterim ee 
ukinjajo uredbe, pravilniki in 
naredbe tega ministrstva, ki 
se nanašajo na resort mini
strstva za socialno politiko 
157; 55, str. 361; 

za prosveto: uredba o inšpek
torjih pouka pri tem mini-
•ätrstlvu 11; 8, str. 83; 

za šume m rudnike: rudarska 
odseka v Ljubljani in v Za
grebu sta ukinjena 57, ßtr. 
369; 

za trgovino in industrijo: za
kon, s katerim se ukinjajo 
nekatere naredbe deželne 
vlade za Slovenijo, ki se na
našajo na resort tega mini
strstva 144; 52, str. 341; za
kon, s katerim se ukinjajo 
nekateri pravilniki in neka
tere odločbe tega ministr
stva 152; 53, str. 350; na-, 
daljnja veljavnost nekaterih 
uredb, odločb itd., ki jih je 
poslalo to ministrstvo zako
nodajnemu odboru 177; 63, 
str. 419; seznamek nekaterih 
pogodb, navedenih v seznani
la! uredb tega ministrstva, ki 
jih zakonodajni odbor ni mo
gel uzakoniti, ker je njih ve
ljavnost že potekla 178; 63, 
str. 419; 

za zunanje posle: uradniki pri 
tem ministrstvu 84; 32, str. 
223. 

Mojstri: 
stavbni (popolnitev izpraševal-

ne komisije v Ljubljani) 46, 
str. 297; 

stavbni, zidarski, kamenoseški, 
tesarski in vodnjakarski (iz
pitne takse prosilcev za obrt
ne pravice teh mojstrov) 94; 
35, str. 234. 

•m 



IV 
Mûopolna taksa: 

na cigaretni papir 17, str. 139. 
— 25, str. 186; 

na petrolej 25, str. 186: 
na sol 31, str. 217: 
na vžigalice 25, str. 180. — 40, 

str. 258. 
Mornarniea, vojna: gloj: Vojna 

mornarniea. 
Mostnina: 

na dravskem mostu pri *,!aren-
bergu 39, str. 254; 

_ г,а savskem mostu pri Krškem 
53, str. 351; 

na savskem mostu pri Rade
čah pri Zidanom mostu 53, 
str. 351. 

Mošnie: občinska davšina na pre
nočišča. 113; 39, str. 252. 

Motorna kolesa, ki se začasno 
uvažajo iz inozemstva. 37, 
str. 242. 

Mozirje: popravek glede dodelit
ve tamošnje ekspoziture k 
XV. nadzorniškemu okrožju ob
lastnih inšpekcij dela. 65. str. 
429. 

Mrliči; zakon o zalaganju ana
tomskih institutov z njimi. 24; 
12, str. 103. 

Nabava sirovin; kupovanje de
viz zanje. 102; 37. str. 241. — 
48. str. 310. 

Načelna določila za državni 
zdravilišči v Rogaški Slatini 
in Dolimi. 20, str. 152. 

Nadaljnja veljavnost nekaterih 
uredb, odločb itd., ki jih je 
poslalo ministrstvo za trgovi
no in industrijo zakonodajne
mu odboru. 177; 63, str. 419. 

Nadziranje parnih kotlov. 25; 
12, str. 103. 

Nadzorni odbor, prvi, osrednjega 
urada za za-Varovanjo delav
cev; imenovanje njegovih čla
nov. 65, str. 425. 

Nagrade: 
finančnih uradnikov in drugih 

uslužbencev za pobiranje 
davkov (zakoni 85; 33, str. 
225 • 

za zdravniška opravila (zakon) 
16; 9, str. 90. 

Naklade: 
na vino v mestni občini ljub

ljanski 122; 44, str. 282; 
vodovodna v mestni občini 

mariborski 43; 18, str. 141. 
Nakup deviz; postopek poobla

ščenih bank pri brzojavnih ali 
telefonskih nalogih njih komi
tentom za tak nakup. 162; 57, 
str. 369. 

Nalezljive bolezni: 
zakon o ustanavljanju poseb

nih sanitetnih naprav za 
njih preiskovanje in pobija
nje in o dajanju brezplačne 
zdravniške pomoči 31; 15, 
str. 125; 

pravilnik za njih zatiranje po 
šolah 145; 52, str. 342. 

Nalogi: 
brzojavni ali telefonski komi

tentov pooblaščenih bank 
(postopek pri njih) 162: 57, 
str. 369; 

plačilni o neposrednjih davkih 
(njih taksna obveznost, od
nosno prostost) 41. str. 261; 

pla-čilni z rekurzno klavzulo 8, 
str. 85. 

Nameščenci, državni; njih legi
timacije za znižane vožnje na 
železnicah so tudi v Sloveniji 
oproščene takse. 50, str. 331. 

Nameščenoi v Sloveniji in Dal
maciji: 
zakon o njih zavarovaniu 190; 

68, str. 449; 
izprememba plačilnih razredov 

za njih pokojninsko zavaro
vanje 191; 68, str. 4.51. — 
70, str. 457. 

N'apake, tiskovne, v besedilu iz-
prememb in dopolnitev v pra
vilniku za izvrševanje določil 
o taksah iz začasnega zakona 
o trošarini, taksah in pristoj
binah; popravek. 33, str. 226. 

"Naprave: 
državne prometne (glej: Držav

ne prometne naprave): 
posebne sanitetne za preisko

vanje in pobijanje nalezlji
vih bolezni (zakon o njih 
ustanavljanju) 31; 15. str. 
125: 

sanitetne (razpis vsem njih 
upravam) 38, str. 246; 

signalne, telefonske, brzojavne 
in radiografske, bivše avstro-
ogrske monarhije mi naših 
obalah in otokih v Jadran
skem morju (zakon o njih 
uporabljanju) 151; 53. str. 
349: 

za uravnavo csavinje v progi 
od Mozirja do Celja; komi
sija za njih vzdrževanje 8, 
str. 84. 

Naročanje imenskih žigov za 
zlatnino in srebrnino. 1, str. 2. 

Naročila v Nemčiji zaradi repa
racije. 1. str. 2. 

Narodna banka in njene podruž
nice: sprejemanje tujih valut. 
60; 23, str. 175. 

Narodni poslanci (člen 91. v 
zvezi s členoma 21. in 22. za
kona o njih volitvah); volilni 
abecedni imenik. 5, str. 61. 

Narodni praznik (dan 1. decem
bra, po novem); zakon o njega 
proslavi. 143; 52, str. 341. 

Naslov, novi uradni, gozdarskih 
oblastev v Sloveniji. 37; 15, 
str. 127. 

Nastanitve, vojaške: postopanje 
pri njih. 132; 48, str. 309. 

Navodila: 
za izvrševanje odločbe o uvoz

ni prepovedi 65; 25, sir. 184; 
za zbiranje podatkov kmefi]-

skç statistike 28; 13, str. I l i . 
Navtičui čini, višji, v rečnem 

trgovskem brodar.-.tvu; pravil
nik o izpitih kandidatov za to 
čine. 155; 54. str. 359. 

Nemčija: 
naročila v Nemčiji zaradi re

paracije 1, str. 2; 
uredba o nekaterih izpremem-

bah v postopku mešanega 
razsodišča med našo kralje
vino in Nemčijo 1; 1, str. 1: 

voznina za lokomotive iz Nem
čije za Bolgarijo 28, str. 200. 

Nemški državljani (otroci izpod 
15 let, ki potujejo s starši ali 
sorodniki); Vidiranjc njih pot
nih listov. 44, str. 283.' 

Nepogodbene države; izvorna iz
pričevala iz njih. 8, str. 84. 

Neposrednji davki; taksna ob
veznost, odnosno prostost, pla
čilnih nalogov o njih. H, str. 
261. 

«Neues Wiener Journal» (Du
naj); ta list je v naši državi 
zopet dovoljen. 15, str. 125. 

Nezazidane parcele v Ljubljani; 
občinska davščina nanje. 164; 
59, str. 385. 

Nižja šola vojaške akademije v 
Beogradu; sprejem vanjo. 65, 
str. 425. 

Nošenje orožja: zakon o njem. 

78; 30, str. 209. 
Notranji promet; nove železniške 

tarife. 7, str. 79. 
Notranji promet s semenjem kul

turnih rastlin: zakon o kon
troli tega semenia. 49; 21, str. 
153. 

Novo mesto: osluhnina v ženski 
javni bolnici. 28, str. 201. 

Obča uprava: zakon o njej. 135; 
49. str. 314. 

Občine bivše Kranjske; pobira
nje občinskih doklad v njih. 
192; 69, str. 453. 

Občine bivše Štajerske: pobiranje 
občinskih doklad v njih. 193; 
69, str. 455. 

Občinska gerentsva, izpremembe 
v njih (glej: Razpust občinskih 
odborov, odnosno izpremembe 
v občinskih gerentstvili). 

Občinska zastopstva v Sloveniji: 
zakon o volitvi vanje. 80; 31, 
str. 213. — 88; 33. str. 226 (po
pravek). 

Občinske davščine: 
na nezazidane parcele v Ljub

ljani 164; 59, str. 385: 
na ponočni obisk gostiln in 

kavarn v Ljubljani 198; 70. 
str. 461: 

na ponočni obisk gostiln, ka
varn in barov kakor tudi na 
igranje s kvartarni v Mari
boru 166; 59, str. 386; 

na- prenočišča na Bohinjski Bi
strici 74; 28, str. 198: 

na prenočišča v Bohinjski 
Srednji vasi 115; 40, stv. ?57: 

na prenočišča v Čatežu ob 

Savi 149; 52. str. 344: 
na prenočišča v Dobrni 168; 

01, str. 391: 
nii prenočišča v Ljubiјлni 81; 

31. str. 217: 
na prenočišča v Mariboru 76; 

28. str. 199: 
na prenočišča v Mošnjah 113; 

39. str. 252; 
na prenočišča v Slovenigradcu 

129; 46, str. 295: . 
na prenočišča v Velenju 161; 

56, str. 365: 
na vozila, v Ljubljani 13; 8, 

str. 84: 
na vozila v Mariboru 165; 59, 

str. 386: 
nn vozila v okoliški občini 

celjski 197; 70, str. «61. 

Občinske doklade: 
v Ljubljani 123; 44, str. 282; 
v Mariboru (na vino) 43, 18, 

str. 141; 
v občinah bivše Kranjske 192; 

69, str. 453; 
v občinah bivše Štajerske 193; 

69, str. 455. 
Obisk, ponočni, gostiln in kavarn; 

občinska davščina: 
v Ljubljani 198; 70, str. 461; 
v Mariboru 166; 59, str. 386. 

Objavljanje letnih bilanc delni
ških družb. 1, str. 2. — 17, 
str. 138. 

Oblasti; uredba o razdelitvi dr
žave nanje. 134; 49, str. 313. 
— 153; 53, str. 350 (popravek). 

Oblastna samouprava; zakon o 
njej. 136; 49, str. 314. — 153; 
53, str. 350 (popravki). — 175; 
63, str. 419 (popravki). 

Oblastne inspekcije dela; popra
vek glede dodclitJve ekspozi
ture v Mozirju k XV. nadzor
niškemu okrožju. 65, str. 429. 

Oblastva: 
gozdarska v Sloveniji (novi 

uradni naslov) 37; 15, str. 
127: 

upravna (neenako tolmačenje 
predpisov ustave pri njih) 
17; 10, str. 93. 

Oblastveni odloki: potreba njih 
pravnega utemeljevanja. 13, 
str. 115. 

Obmejne čete; naredba o spreje
manju kandidatov zanje .je 
razveljavljena. 63, str. 419. 

Obračunski ključ za inozemske 
valute. 10, str. 94. 

Obrestovan jo čekovnih vlogo v. 
32, str. 223. 

Obrt, lekarniški; zakon o izena
čitvi pogojev za njega prido
bitev. 35; 15, str. 126. 

Obrtne pravice stavbnih, zidar
skih, kamenoseških, tesarskih 
in vodnjakarskih mojstrov; iz
pitne takse prosilcev za te 
pravice. 94; 35, str. 234. 

Obrtne šole; zakon o njih. 179; 
64, str. 421. 

Obrtne šole, ženske: zakon o 
njih. 180; 64, str. 422. 

Obrtni poučni tečaji v Sloveniji; 
njih prireditve-, 124; 44, str. 
282. 

Obveznice: 
državne, katerih taloni so se 

izgubili med vojno (izdaja
nje novih kuponskih pol za
nje) 12, str. 103: 

7% nega državnega posojila 
(njih kotiranje na borzah v 
Beogradu in Zagrebu) 10, 
str. 94: 

IVa^nega deželnega posojila 
bivše dežele Kranjske iz le
ta 1917. (žrebanje) 5, str. 64; 

4%.nega deželnega posojila biv
še dežele Kranjske iz leta 
1888. (žrebanje) ' 5, str. 63. 

Obvezniki, vojaški, kateregakoli 
čina. razen častniškega: zakon, 
s katerim se taki obvezniki 
opraščajo plačila odškodnine, 
prisojene državi, za škode, 
katere so učinili z uničitvijo 
voiaškodržavnih stvari, voz in 
živali. 96; 36, str. 237. 

Obvezno cepljenje zoper koze v 
Sloveniji in Dalmaciji; zakon 
o njem. 34; 15, str. 126. 

Obveznost, taksna: glej: Taksna 
obveznost. 

Ocarinjanje; postopek za formal
no delo ob njem. 146; 52. str. 
343. — 65. str. 425. 

Ocarinjanje: 
blaga ad valorem 7; 5, str. 63: 
brinovic 50, str. 329; 
•železa 147; 52. str. 34-1: 
železnih plugov 31, str. 217. 

Odbor, prvi nadzorni, osrednjega 
urada za zavarovanje delav
cev: imenovanje njegovih čla-
nov. 65, str. 425. 

Oddajanje: 
inženjerskoga materiala iz vo

jaških skladišč 32, str. 223: 
zdravil (pravila, po katerih se 

mora .jo ravnati pri njem vsi 
lekarnarji in zdravniki) 117; 
42, str. 265. — 50, str. 325. 

Oddelek «B. Pogodbe in nabave» 
zakona o državnem računo
vodstvu; izpremembe in do
polnitve v pravilniku za iz
vrševanje določil iz tega od
delka. 186; 67, str. 442. 

Oddelka, hidrotohnična, v Celju 
in v Mariboru: njiju ustanovi
tev. 120; 44, str. 281. 

Oddelki, novi. v državnih bolni
cah; zakon o niih ot valjanju. 
33; 15, str. 126. 

Odločbe, ki jih je poslalo mini
strstvo za trgovino in indu
strijo zakonodajnemu odboru: 
nadaljnja veljavnost teh od
ločb. 177; 63, str. 419. 

Odloki, oblastveni; potreba njih 
pravnega utemeljevanja. 13, str. 
115. 

Odmera: 
davka na poslovni promet za 

leto 1922. (prijave zanjo; 59, 
str. 386; 

dohodkov agrarne reforme 
(pravilnik) 54; 22, str. 161. 
— 55; 22, str. 161; 

občinskih davščin na prenoči
šča: glej: Občinske davšči
ne na prenočišča. 

Odobrena pomožna knjiga: Na
rodni okraski na pirhih in ko
žuhih. Izdal prof. Albert Sič. 
6, str. 68. 

Odobrene šolske knjige: 
Blagoznanstvo za dvorazredne 

trgovske šole, del I. anor
gansko blago in del II. or
gansko blago. Spisal Fran 
Verbic. 5, str. 6-1. 

Četrta čitanka za osnovne šo
le, sestavil Andrej Rapò. 61, 

v str. 395. 
Čitanka za meščanske šole. 

III. del. Sestavil Josip Bri
nar. 44, str. 2&3. 

Dr. Fran Sturm: Francoska 
vadnica. Prvi letnik. 11, str. 
99. 

Knjigovodstvo za lesne obrt
nike (mizarje, kiparje, rez
barje, strugarje, kolarje. in 
sodarje), spisal Henrik Pod-
krajšek. 46, str. 296. 

Liturgika. Nauk o bogočastnih 
obredih sv. katoliške cerkve. 
Spisal Alojzij Stroj, stolni 
kanonik v Ljubljani. 32, str. 
223. 

Menično pravo. Spisal Anton 
Kuder. 6, str. 69. 
Pletenje v ljudski in meščan

ski šoli. Sestavila Pavla Ren-
zenberg. 29, str. 206. 

Premier livre pour l'enseigne
ment du français des jeunes 
filles par Aneta Potočnik. 
44, str. 283. 

Računica za osnovne šole. Spi
sal Luka Lavtar. 44, str. 283. 

Računstvo za lesne obrte (mi-
zarsTvo*, kiparstvo, rezbar
stvo, strugarstvo, kolarstvo, 
sodarstvo), spisal Henrik 
Podkrajšek. 65, str. 429. 

Slovenska čitanka za I. raz
red srednjih šol. Sestavil Jo
sip Wester. 11, str. 99. 

Slovenska čitanka '/.a višje raz
rede srednjih in njim sorod
nih šol. S sodelovanjem dr. 
J. Bezjaka, in dr. A. Breznika, 
sestavil dr. Ivan Oraienauer. 
65. str. 429. 

Slovenska stenografija. Drugi 
del: Debatno pismo. Priredil 
Franc Novak. 35. str. 231. 

Stavbna mehanika. T. dol: Nauk 
o trdnosti. Spisal inž. Jaro
slav Foerster. 46. str. 296. 

Vežboniea hrvatskosrbskega Je
zika za srednje in njim slič
ne šole, sestavil dr. Fran Tlo-
šič. 65, str. 428. 

Ženska- ročna dela za pouk na 
ženskih učifHjiščih. TI. del: 
Pletenje: sestavila Pavla Ren-
z.enberg. 29. str. 206. 

Odpoved in nova oddaja trafik 
in tobačnih zalog: zakon, s 
katerim se ukin'a naredba Na
rodne vlade v Ljubliani o tem. 
157: 55, str. 361. 

Odliski. mnpni, dopolnjeni in po
pravljeni: cenovnik zanjo. 47, 
str. 302. 

Odvetniki v Slovenia: niih ime
na, in sedevi. 3. str. 15. 

Ogledovanje, veterinarsko, živino, 
ki se naklada in razklada na 
železniških postajah v tukaj
šnji pok ranni, in pristojbine 
za tn ocrledo'vaiije. 70, str. 462. 

Okrajne doklade za. okrajne za-
stopo v bivši Štajerski. 194; 
09. str. 456. 

Okra me sanitetne uprave: zakon 
o niih. 9: 6, str. 67. 

Okraini 7a.slopi v bivši staierski: 
oobinuiie okrajnih doklad za
nje. 194: 69. str. 456. 

Пк rož ni zdravniki: potne pristoj
bine /,a.nje. 28. "tv. 201. 

Okrožnici: 
o dopisovanju z inostranstvom 

34, st,r.23Ò; 
o potrebi pravnega utemelje

vanja, oblastvenih odlokov 
13, str. 115. 

Okružne sanitetne uprave; zakon 
o njih. 9; 6, str. 67. 

Okupirane krajine, ki so po ra-
pallski pogodbi pripadle naši 
kraljevini; zakon o izvozu živ-
Ijenskih potrebščin v te kraji
ne in o ujvozu proizvodov ri
barstva, kmetijstva in tvorni-
ške industrije iz teh krajin v 
kraljevino. 109; 39, str. 251. 

Olajšave: 
prlstojbinske zapuščinam onih 

zapustnikov - vojakov, ki so 
umrli za ranami in poškod
bami, dobljenimi v svetovni 
vojni (rok za priznanje takih 
olajšav) 19, str. 147; 

v carinskem in vetorinarnem 
poslovanju pri izvozu me~a 
v Italijo 47, sl.r. 301; 

v sodnem postopanju za ob
močje višjih deželnih sodišč 
v Ljubljani in Splitu (zakon) 
150; 53, «tr. 349. — 176; 63, 
str. 419 (popravek). 

Olja, mineralna: zakon o njih iz-
sledovanju in pridobivanju. 
167 a; 61, str. 393. — 185; 67, 
str. 442 (popravek). 

Omejitev uvoza, in prevoza pre
žvekovalcev in prašičev, na
dalje živalskih sirovin iz Ro
munije. 11, str. 99. 

Opravila, zdravniška; zakon o 
nagrada.li zanje. 16; 9, str. 90. 

Oprostitev: 
dopisov glede posojila 200 mi

lijonov dinarjev od tak'- fza
kon) 112; 39, str. 252; 

državnih uradov od uvozne ca
rine (zakon) 107; 39, st.r. 251. 

Organizacija finančne kontrole: 
pravilnik za izvrševanje ured
be o njej. 5; 4, str. 17.' 

Orožje: 
zakon o njega posesti in no

šenju 78; 30, str. 209; 
prijavljanje 79; 30, str. 20Q. 

Orožniški pokojninski fond; ïa-
kon o njem. 119; 43, str. 278. 

Orožništvo: zakon o njem. 118; 
43. str. 273. 

Osebje državnih prometnih na
prav v krajinah izvun Srbije 
in Črne gore; zakon o njegovi 
prevedbi na dinarske plače. 
158; 55, str. 362. 

Oskrbnina: 
v državnem zdravilišču za bol

ne na pljučih v Topol&Uci 
28, str. 201; 

v javni bolnici usmiljenih bra
tov v Kandiji 28, str. 201: 

v ženski javni bolnici v No
vem mestu 28, str. 201. 

Osnovni vlog v postnočekov-
nem prometu; njegova višina. 
70, Mr. 462. 

Osrednji urad za zavarovanje de
lavcev; imenovanje članov pr
vega ravnateljstva, in prvega, 
nadzornega, odbora. 65, str. 425. 

Otva.rjanje novih oddelkov v dr
žavnih bolnicah; zakon o njem. 
33; 15. str. 126. 

Ovni in ovce: izvoz. 5. str. 63. 
— 10. str. 94. 

Padli vojniki; -zakon o začasni 
pomoči njih rodbinam. 30; 11. 
st.r. m . 

Paketi, poštni; pristojbina v Mi-
zemskem prometu. 28, str. 190. 

Papir, cigaretni; monopolna taksa. 
17, str. 139. — 25, str. 186. 

Parcele, nezazidane, v Ljubljani: 
občinska davščina, nanje. 164; 
59, str. 385. 

Parni kotli; niih nadziranje. 25; 
12, str. 103. 

Pasji davek: 
v Ljubljani 13; 8. str. 84: 
v Mariboru 43; 18, str. 141. 

Perje; pošiljke pri izvozu v ino
zemstvo. 31, str. 218. 

Perutnina: 
zavarovanje valute 101; 37. 

str. 241; 
živa, ki se naklada, (razkladal 

na železnicah za izvoz v 
inozemstvo ali pa prihaja iz 
inozemstva (pristo.jbine za. 
n-'en pregled) 70. str. 463. 

Petdinarski (dvajsetkron=.ki) ban
kovci se morajo sprejemati pri 
državnih blagajnah in poŠtah 
še do vštetega dne 5. marca 
1922. 39; 17, str. 137. 

Petrolej: 
monopolna taksa 25, str. 186: 
prodaja 53, str. 350. 

Petrovič Express & Komp.: ta 
firma je prestala opravljati ??.-
rinskoposredovalne posle pri 
carinarnici na Rakeku. 18. str. 
141. 

Pisma, garancijska: njih registri
ranje. 7, str. 79. — 17, str. 139. 

Piščanec Just .je postavljen za 
carinskega posrednika: 
v Ljubliani 10. str. 93: 
v Mariboru 28. str. 197. 



v 
Pivljaković Nikifor je postavljen, 

•1.3, carinskega posrednika, v 
Mari-boni. 10, str. 93. 

Plače, dinarske; glej: Dinarske 
plače. 

Plače državnih uslužbencev, za
poslenih v inozemstvu; njih iz
plačevanje. 19; 10, str. 94. 

Plačila v inozemstvu; izpričeva-
nje deviz, nabavljenih za- taka 
plačila. 63; 24, sir. 179. 

I'lačilm nalomi o iieposrcdnjih 
davkih; njih taksna obveznost, 
odno.sno prostost. 41, str. 201. 

Plačilni nalogi / rekurzno klav
zulo. 8, str. 85. 

^Plačilni razredi za pokojninsko 
•/-avaro va nje nameščencev v 
Sloveniji in Dalmaciji; izpre-
memba. T91; 68, str. 451. — 
70, .3tr. 437. 

Plačilo takse na vozila; potrdila 
o njeni. 17, str. 139. 

Planilo vozninc za prispelo bla
go; devize, potrebne zaradi nje
ga. 77; 29, str. 205. 

Plemenjenje kobil; skočnina. 11, 
str. 99. 

Plemenske kobilo; njih transport 
po železnicah. 15, str. 127. 

Plini, zemski; zakon o njih izsle-
dovanju in pridobivanju. 167a; 
61, str. 393. — 185; 67, str. 442 
(popravek). j 

Plugi, železni; pojasnilo o njih ! 
ocarinjanju. 31, str. 217. I 

Pobijanje draginje življenjskih 
•potrebščin in brezvestne spe
kulacije: 
zakon o njem 6; 5, str. 62. — 

86; 33, str. 225 (popravek); 
razglas pokrajinske uprave za 

Slovenijo 17, str. 138; 
razpis sodiščem 18; 10, str. 93. 

Pobijanje nalezljivih bolezni: 
zakon o ustanavljanju poseb

nih sanitetnih naprav 31; 15. 
str. 125: 

pravilnik za pobijanje nalez
ljivih boleuii po .Solali 145: 
52, str. 342. 

občinskih doklad v občinah 
bivše Kranjske 192; G9, str. 
453; 

občinskih doklad v občinah 
bivše .Štajerske 193; 69, str. 
455; 

okrajnih doklad za okrajne za-
stope v bivši Štajerski 194: 
09, str. 456; 

pristojbin za- veterinarsko ogle
dovanje živine, ki se naklada 
in razklada na železniških 
postajah v tukajšnji pokraji
ni 70, str. 402; 

pristojbin za veterinarski pre
gled živine, mesa in .sirovin 
na obmejnih postajah in za 
pregled žive perutnine, ki se 
naklada (razklada) na želez
nicah za izvoz v inozemstvo 
ali pa prihaja iz inozemstva 
70, str. 463; 

takse na- vozila (razglas ljub
ljanske delegacije ministr
stva za finance) 13, str. 115; 

t-nJise na vstopnice (razglas 
ljubljanske delegacije mini
strstva za finance) 13, str. 
115; 

takse od avtomobilov, fijaker- J 
skih voz in drugih -vozil v I 
Sloveniji 3, str. 11; I 

tlakarine v vsej- kraljevini 15, 
str. 127; 

voseličnega davka v Mariboru 
•И; 18, str. 141; 

zvišano takse na kvarte in dû-
mine 2. str. 7; 

zvišane naklade na vino v 
Ljubljani 122: 44, str. 282. 

Podaljšava pogodbe o provizorni 
ureditvi vzajemnega trgovinske
ga prometa z avstrijsko repu
bliko. 36; 15, str. 126. — 67; 
26, str. 189. 

Podaljševanje 6%nih državnih 
bonov v kronah. 46, str. 296. 

Podatki kmetijske statistike: na^ 
vodila za njih zbiranje. 28; 13, 
Kf.r. 111, 

Pobiranje: 
carine na kresila 7, str. 79; 
davka na poslovni promet 

(drugi in tretji odsta-vek čle
na- 8. pravilnika •sta ukinje
na m razveljavljena.) 38: 17 
str. 137; ' 1 

davkov (zakon, o nagradi fi
nančnih umđnikov in dru
gih _ uslužbencev) 85; 33, str. 

dohodkov agrarne reforme 
(pravilnik) 54; 22, -Ur. 161. 
— 55; 22, str. 164; 

doklade trgovske in. obrtniške 

Ä 27. ItrLS6
b!JanÌ "• leU> 

državne trošarine na Trresila 
7, str. 79; i 

ležnine 7, -str. 79; i 
mestne davščine ла vozne list

ke električne cestne želez
nice v Ljubljani 45; 19, str. 
145; 

•občinske davščine ла nezazi-, 
dane parcelo v Liubli-ini 
164; 59, ,3tr.385; k | u W j a m 

občinske da.vščine na ponoćni! 
obisk gostiln in ik.-i.vam v •' 
Ljubljani 198; 70, .str. 461: i 

občinske davščine v Mariboru i „; „ 
na ponočni obisk gosti ln, ' , , n£n 

kavarn in barov kakor tmU ' P o p o đ b u 

na igranje s kvartarni 166; 
59. str. 886; 

«tooinalw davščine na preno
s a na Bohinjski Bistrici 
'4; 28, str. 198: 

«Minske davščine na preno-
* * J Bohinjski Srednji! 
vasi 115: 40, str. 257; j 

obc,„,k e ^ v m i l s n a ' _ j 

j rodeastinki: zakon o izpremem-
1 bah in dopolnitvah zakona, o 

n.;ih ženitvi. 110; 39, str. 251. 
Podeljevanje štipendij in podpor 

za stanovanje in hrano sluša
teljem univerz; pravila. 42: 
17, str. 137. 

Podpore: 
iz čistega, dobička državne 

razredne loterije (pravilnik, 
kako jih je dajati) 51; 21, str. 
155; 

slušateljem univerz (praivila o 
njih podeljevan iu) 42; 17 
str. 137. 

Področja naših konzulatov v Av
striji. 52, str. 341. 

Podružnice Narodne banke; spre
jemanje tujih valut, 60; 23, 
str. 175. 

-Pngodbe: 

» provizorni ureditvi vzajem
nega, trgovinskega prometa z 
avstrijsko republiko (zakon 
o podaljšavl) 36; 15, str. 126. 
— 67; 26, .str. 189; 

••« začasni ureditvi vzajemnih 
trgovinskih «dnošajev m e đ ' j C j 
»laso kr.i.wvim ;~ x-.xi._-i- ->->шос: 

glede uvoza dinamskih. stro
jev, elektromotorjev itd. 34, 
str. 230; 

kako je ocarinjati brinovice 
50, str. 329; 

k odločbi o kupovanju deviz 
za nabavo sirovin 18, str. 
310: 

k odločbi, s katero se je pre
povedal iztvoz valute iz dr
žave 37, str. 242; 

o dvodnevnem roku za prosto 
ležanje blaga 50, str. 330; 

o enakomernem uporabljanju 
člena 11. zakona o davku na 
poslovni promet 66, str. 437; 

o izvozu živih klalnih konj in 
konjskih kož 57, str. 369; 

o _ objavljanju letnih bilanc 
delniških družb 17, str. 138; 

o ocarinjanju železnih plugov 
31. str. 217; 

o pripombi 1. k št. 360. tarife, 
priložene odločbi o uvozni 
prepovedi 50, str. 329: 

o uporabljanju točke 8. občili 
pripomb k V. delu splošne 
carinske tarife 50, str. 329; 

o uvozu in prevozu živalskih 
sirovin iz Madžarske 29, str. 
205. 

Pokojnine: 
onih upokojenih častnikov, ki 

•so med vojno opravljali vo
jaško službo (vojna leta se 
jim prizna.vajo dvojno v po
kojnino) 95; 36, str. 237; 

v našo vojsko nesprejetih in 
že prej upokojenih častnikov 
bivše a-vstro-ogrske vojske 
55, str. 303. 

Pokojninski fond, orožniški: za
kon o njem. 119; 43, str. 278. 

Pokojninski zavod za nameščen
ce v Ljubljani: 
prodaja ojwjnste parcele v 

Ljubljani 93; 35, str. 234; 
imenovanje njegovega uprav

nika in dodelitev sosveta 
temu upravniku 68, str. 451. 

.Pokojninsko^ zavarovanje name-
ШитГЖ Slovenijo' in Dal
macijo: . 
zakon o njem 190; 68, str. 449; 
izpreifiombaV plačilnih razredov 

191; 68, si*. 451. — 70, str. 

Pokončevanje volkov; premije 
10, str. 95. - J 

Pokopališča, vojaška, v domovi
ni in v inozemstvu: zakon o 
njih ureditvi. 131; 48, str. 308. 

Pote, kuponske notve, za državne 
ODvezniee, katerih taloni eo sa 
rzgubili med vojno. 12, str. 103. 

Policijska ura za Kranj. 14, str. 

Poljedelske šole: 
specialne (za.kon o njih) 61-

24, str. 177; 
srednje (zakon o njih) 181; 65 

: str. 425. 
'Poljedelski pouk; pravilnik o i 

ustanovitvi sveta za ta pouk I 
182; 65, str. 428. i 

i Poljski državljani; vidiranje njih I 
potnih listov. 15, str. 127. — 65, str. 429. 

našo kraljevino in češkoslo
vaško republiko (zakon o 
njeni uredbi) U; 26, str. 189 

občinske davščine na prenočišča f u j ^ . v D o l ) r n j 

Celju 168; 61, str. 394; 
občinske davščine na' preno-

. ' cisca v Mošnjah 113; 39, str 
•2o2; ' 

občinske davščine 'na preno
čišča v . Slovenjgradcu ' 129; 
46, str. 295; 

občinske davščine na preno
čišča v Velenju 161; 56, str. 
365; 

о 1?"У>к е • davščine na vozila 
fv Mariboru 165; 59, str.386: 

občinske davščine na vozila 
v okoliški občini celjski 197; 

JO, str. 461; 
občinske doklade na vino, ka

nalske pristojbine, vodovod
ne naklade in pasjega dav-
£ & v Mariliora 43; 18, _tr. 

0 b £ î ^ doklad v Ljubljani 
*23; 44, sir. 282: 

in nabave, oddelek B. 
zak-ona o državnem računo
vodstvu; pravilnik za izvrše
van.,« določil iz te.«ii, oddelka, 
10; ,, „tr.71. - i » ; 67, str. 
442 Ozpr-cmerabe). 

Pogodbo, nekatere, navedene iv 
KO/namku uredb ministrstva za 
trgovino "na industrijo, ki iih 
zakonodajni odbor ni mogel 
uzakoniti,, ker je njih reljav-

! noft potekla-, seznamek, 178; 
I 63, str. 419. 

Pogodbene države; iavorha.' iz 
pričevala iz njih. 8. str. 84. 

Pogoji za pridobitev lekarniške
ga obrta; zakon -o njih izeaa,-

•čitvi. 35; 15,-str/126.' 
Pogrešani vojniki; zakon o za-

S*""'' Pomoči njih rodbinam. 
30; 14, str. 117. 

Pojasnila: 
člena 3. v pravilniku o re«-u-

lirar.ju prometa, z devizamfin 
valutami z dne 23. septem
bra 1921. 41; 17, str. 137. 

glede kupovanja in prodajanja 
srebrnega denarja. 23,' str. 

glede oddajanja inženjerskega 
materiala iz vojaških skla
dišč 32, str. 223; 

glede točke 6. dodatkov k 
pravilniku o reguliranju pro
meta z devizami in valutami 
28. str, 200; 

začasna invalidom in rodbinam 
padlih, umrlih in pogrešanih 
vojnikov kakor tudi nekate
rih civilnih vojnih žrtev (za
kon) 30; 14, str. 11.7; 

zdravniška brezplačna (zakon 
o nje dajanju pri nalezljivih 
boleznih v posebnih sanitetnih 
napravah za njih preisko
vanje in pobijanje) 31: 15 
.str. 125; 

zdravniška brezplačna, v bol- j 
nicah (zakon) 32; 15, str. 125. 

Ponočni obisk gostiln in kalvara; • 
pobiranje občinske davščine: I 
y Ljubljani 198; 70, str. 461; 
v-Mariboru 166; 59, str. 386. -

Pooblaščene banke; postopek pri 
brzojavnih ali telefonskih na
logih njih komitentov za na
kup-deviz. 162; 57, str. 369. 

•Popis: »•••• . . - . j 
meničnih .golic nove emisije 

50, str. 330; 
živinskih potnih listov nove 

t emisije 16, str. 330. 
Popravki: 

glede dodelitve ekspozituro v 
Mozirju k XV. nadzorniškemu 

k zakonu o izsledovanju in 
pridobivanju mineralnih olj, 
zemskih smol in plinov 185; 
67, str. 442; 

k zakonu o oblastni in sreski 
samoupravi 153; 53, str. 350. 
— 175; 63, str. 419: 

k zakonu o olajšavah v sod
nem postopanju za območje 
višjih deželnih -sodišč v Ljub
ljani in Splitu 176: 63, str. 
419; 

k zakonu o pobijanju draginje 
živi jonskih potrebščin in brez
vestne spekulacije 86; 33, str. 
225; 

k zakonu o ivolitvi v občinska 
zastopstva v Sloveniji 88: 33, 
str. 226; 

tiskovnih napak v besedilu iz-
prememb in dopolnitev v 
pravilniku za izvrševanje do
ločil o taksah iz začasnega 
zakona o trošarini, ta.ksah 
in pristojbinah 33, str. 226. 

Posebne sanitetne naprave za 
preiskovanje in pobijanje na
lezljivih bolezni; zakon o njih 
ustanavljanju. 31; 15, str. 125. 

Posest orožja; zakon o njej. 78; 
30, str. 209. 

Posestni listi; cenovnik za njih 
prepise. 47, str. 302. 

Posestva, dvovlastmška; živalska 
hrana na teh posestvih. 196; 
70, .str. 460. 

Poslaništva v inozemstvu; taksa 
za prošnje pri njih. 50, str. 330. 

Poslanci, narodni (člen 91. v zve
zi s členoma 21. in 22. zakona 
o njih volitvah); volilni abe
cedni imenik. 5, str. 61. 

Poslovanje, carinsko in veteri-
narno pri izvozu mesa v Italijo; 
olajšave. 47, str. 301. 

Poslovni promet: 
drugi in tretji odstavek člena 

8. pravilnika o pobiranju 
davka na ta promet sta uki
njena in razveljavljena. 38; 
17, str. 137; 

pojasnilo o enakomernem upo
rabljanju člena. 11. zakona o 
davku na ta promet 66, str. 
437: 

prijave za odmero davka za 

leto 1922. 59, str. 386; 
zakon o davku na poslovni 

promet 46; 20, str. 149; 
pravilnik za izvrševanje tega 

zakona 47: 20, str. 150. 
Poslovodje, tehnični; zakon o njih 

prevedbi v strokovne častnike 
v vojni mornarnici. 138; 51. 
str. 333. . 

Posnetki, mapni, dopolnjeni ili 
popravljeni; cenovnik zanje. 
47, str. 302. 

Posojila: 
deželni posojili bivše dežele 

Konjske iz leta 1888. in 
1J17. (žrebanje njiju obvez
nic) ô, str. 63 in 64; 

državno 200,000.000 dinarjev 
(zakon, s katerim se dopisi 
glede tega posojila opraščajo 
taks) 112; 39, str. 252; 

državno investicijsko: 
izplačevanje njegovih kupo

nov 28, str. 200; 
•denarni zavodi Iv Sloveniji, 

ki so upravičeni izplače
vati njega kupone 31, str. 
-.18; 

pošiljke, ki se tičejo izplače
vanja njega kuponov, so 
poštnine proste 32, str. 

državno 77.HO (kotiranje nje
govih obveznic na borzah v 

••Beogradu in Zagrebu) 10, str 

iz čistega dobička, državne raz
redne loterije (pravilnik, ka-

' Jt°. ' £ d»Jati taka posojila-) 
^ l , Л , str. 155; 

mestne občine ljubljanske 3; 2 
str. 6. - 75; 28, str. 1 9 9 . -
«48j -o2, str.'7M4; 

predvojna 4ri vojna, bivše'av-
stro-ogrske monarhije (uVoz-
na.) 187; 67, str. 443; 

prioritetno posojilo Ijubljansko-
калштке lokalne železnice 
f dne 12. julija, 1893. (29 ž re
l e j e ) 8, str. 85 

v Bohinjski Srednji vasi 115; 
40, str. 257; 

v Čatežu ob Savi 149; 52, e_r. 
344; 

v Dobi ni 168; 61, str. 394; 
Iv Ljubljani 81; 31, str. 217; 
v Mariboru 76; 28, str. 199; 
Iv Mošnjah 113; 39, str. 252; 
v Slovenjgradcu 129; 46, etz. 

295; 
v Л'eleu ju 161; 50, str. 365. 

Postopek: 
mešanega razsodišča med našo 

kraljevino in Bolgarijo (ured
ba) 20; 11, str. 97." — 100; 87, 
str. 241; 

mešanega razsodišča med našo 
kraljevino in Nemčijo (ured
ba o nekaterih izpremembah 
o njem) 1; 1, str. 1; 

pooblaščenih bank pri brzojav
nih ali telefonskih nalogih 
njih komitentov za nakup 
deviz 162; 57, str. 369; 

pri carinarskih prijavah 69; 26, 
str. 189; 

pri vojaških nastanitvah 132; 
48, str. 309; 

sodni (zakon o olajšavah za 
območje višjih deželnih so
dišč v Ljubljani in Splitu) 
150; 53, str. 349. — 176; 68, 
•sir. 419 (popravek); 

z blagom, ki se prevaža po-
železnici preko tujega ozem
lja na progi od Maribora dò 
Ljutomera 34, str. 230; 

z dvovlastniki 40; 17, str. 137. 
— 68; 26, str. 189. — 103; 37, 
str. 242; 

za formalno delo ob ocarinja
nju 146; 52, str. 343. — 65, 
str. 425; 

za izvrševanje zakona o kon
troliranju čistega zlata in 
srebra 125; 45, str. 289. 

Pošiljke: 
iz inozemstva za osebno ali 

doma-čo potrebo 61, str. 394; 
ki se tičejo izplačila kuponov 

77»nega državnega investi
cijskega posojila (take po
šiljke so poštnine proste) 
32, str. 224; 

perja v inozemstvo 31, str. 218; 
pripravljenega mesa 25, str. 185; 
v Romunijo 12, str. 103. 

Pošte morajo sprejemati ban
kovce po 5 dinarjev (20 kron) 
še do vštetega dne 5. marca 
1922. 39; 17, str. 137. 

Poštni paketi; pristojbina zanje 
v tuzemskem prometu. 28, str, 
199. 

Poštnohranilni promet: 
zakon o nip-i 1 3 0 . 4 8 j s t r 3 0 5 ; . 
vmv^ osnovnega vloga 70, etr. 

462. , 

Potne legitimacije; leolkovina 
zanje. 28, str. 201. 

Potne pristojbine okrožnih zdrav
nikov. 28, str. 201. 

Potni listi: 
bolgarskih državljanov 32, str. 

češkoslovaških državljanov 1 
str. 2; ' 

državljanov Združenih ameri
ških držav 6, str. 68; -, 

;»?̂ ^ 
sS3f

Mh d r ž a v I . ianov 39, 

madžarskih državljanov 63, str. 
poljskih državljanov 15, & t r . 

1 Л — 6o, str. 429-' 
romunskih državljanov 61, str..' 

S v a k i h državljanov 6, str. 

za otroke izpod 15 let ki *n 
n ^ š k i državljani !n 'ki p o° ' 

• Ä r . y ^ - .ali J-prodn*i ' 

«•!• tranzit nrekn A«,»,;!.. a' 

okrožju oblastnih inšpekcij Pospeševanje svilarstva- •,.,!,„, 
dela, 65, -str. 429; | «jem. 92; 35, str 233 ° 

na' oblasti 153; 53, str. 350; 
k začasnemu zakonu o državni 

trošarini, -taksah in pristoj
binah in k" izpremembam in 
dopolnitvam1 tega zakona 87; 
33, str. 225. — 112; 39, str. 
252; 

k uredbi o razdelitvi države | Posredniki,' carinski;' predla.r-m» 
,1oH,,„„i ' "tekije 

20, str. 152. 

" ."" 'Л ' ! '»-nnsKi; predlawmm 

Postelje za prenočevanje tujcev 
pobiranje občinske davščine od 

.a t r a ž i t preko" A f r i k e 1 , 
s t . 68. — 18, str. Ш. 

Potrdila, (glej tudi: Izpričevala)-
o izvoru blag» (prtljažne pri

znanice) 6, str. 68; v 

° stS tak8e Da V0zila 17' 
ŽOc™t Л ^ 0 2"'? P° zniž*ni 

ceni taka potrdila so prosta 
takse) 17, str. 139. * 

Potreba pravnega utemeljevanja 
oblastvenih odlokov. 13, str 

na ^Bohinjski Bistrici 74; 28, Potrebščine, življenske; glej: Ш-
I Ijenske nnt.rehäWno ' 

l^fev. . 



VI 

Poučni tečaji, obrtni, v Sloveniji: ! 
njih prireditve. 124; 44. str. 282. 

Pouk; uredba o inšpektorjih po
uka pri ministrstvu za prosve-
to. 11; 8, str. 83. 

Pouk, poljedelski; pravilnik o 
ustanovitvi sveta za ta pouk. 
182; 65, str. 428. 

Povračilo razlike med maksimal
no in minimalno carinsko tari
fo za blago iz avstrijske repu
blike. 12; 8, str. 84. 

Prašiči; omejitev njih uvoza in 
prevoza iz Romunije, l i , str. 
99. 

Pravice obrtne, stavbnih, zidar-
. škili, kamenoseških, tesarskih 

in vodnjakarskih mojstrov; iz
pitne takse prosilcev za te pra
vice. 94; 35, str. 234. 

Pravila: 
o podeljevanju štipendij in 

podpor za stanovanje in hra
no slušateljem univerz 42; 
17, str. 137; 

po katerih se morajo ravnati 
vsi lekarnarji in zdravniki 
pri predpisovanju, oddajanju 
in zaračunavanju zdravil (le- j 
karniška taksa). 117; 42, str. j 
265. — 50, str. 325. 

Pravilniki: ! 
kako je dajati podpore in po- ; 

sojila iz čist eira dobička dr- ; 
žavne razredne loterijo 51; 
21, str. 155; ; 

o državnih zimoviščih 154; 54, | 

str. 357; . . | 
o izpitih kandidatov za višje 

navtične čine iv rečnem tr
novskem brodarstvu 155; 54, 
str. 359; 

o konkurzu za sprejem v di
plomatsko in konzularno 
službo 83; 32, str. 222; 

o likvidaei'ski banki 142; 51, 
str. 335: 

o odmerjanju — razpisovanju 
— pobiranju, uporabljanju 
in. vknjiževanju dohodkov 
agrarne reforme 54; 22. str. 
161. — 55; 22, str. 164; 

o pobiranju davka na poslovni 
promet (drugi in tretji odsta
vek člena 8. sta ukinjena in 
razveljavljena) 38; 17, str. 

' 137; 
o prevedi)! državnih uradnikov 

in uslužbencev računovodne, 
računokontrolne in blagaj
niške stroke v Sloveniji in 
Dalmaciji v resort ministra 
za finance 183; 66, str. 433; 

o reguliranju prometa z devi
zami in valutami z dne 23. 
septembra 1921. pojasnilo 
člena 3. 41; 17, str. 137; do
datki 52; 21, str. 156; pojas
nila glede točke 6. dodatkov 
28, str. 200: 

o ureditvi računovodstva pri 
delegaciji ministrstva za fi
nance v Ljubljani in Splitu 
183; 66, str. 433; 

o ustanovitvi sveta za polje
delski pouk 182; 65, str. 428: 

za izvrševanje določil iz oddel
ka «B. Pogodbe in nabave» 
zakona o državnem računo
vodstvu 10; 7, str. 71. - 186; 
67. str. 4-12: 

za izvrševanje določil o ta
ksah in začasnega zakona o 
trošarini, taksah in pristoj
binah (izpremembe in dopol
nitve) 29; 13. str. 112. — 89; 
33, str. 226. — 33, str. 226 
(popravki); 

za izvrševanje uredbe o orga
nizaciji finančne kontrole 5; 
4, str. 17; 

za izvrševanje zakona o dav
ku na poslovni promet z dne 
31. januarja 1922. 47; 20, str. 
150; 

za kmetijsko statistiko 27; 13, 
str. 110; 

za zatiranje nalezljivih bolezni 
po šolah 145; 52, str. 342. 

Pravno utemeljevanje oblastve-
' nih odlokov: okrožnici, vsem 

oddelkom pokrajinske ' uprave 
in vsem okrajnim političnim in 
policijskim olilastvom o njega 
potrebi. 13. str. 115. 

Pravnozgodovinski državni _ izpit; 
člani izpraševalne komisije. 10, 
str. 95. 

Praznik, narodni (dan 1. decem
bra, po novem); zakon o njega 
proslavi. 143; 52, str. 341. 

Predelava blaga; zakon o izvozu 
v predelavo. 159; 55, str. 363. 

Predmeti iz tarifnih številk sploš
ne carinske tarife, katerih uvoz 
je prepovedan: seznamek. 64; 
25, str. 181. 

Predpisi: 
kazenski o trošarini na vino v 

Sloveniji 6, str. 69; 
ustave (njih neenako tolmače

nje pri upravnih oblastvih) 
17; 10, str. 93. 

Predpisovanje zdravil: pravila, po 
katerih se morajo ravnati pri 
njem vsi lekarnarji in zdrav
niki. 117; 42. str. 265. — 50, str. 
325. 

Predlaganje carinskih deklaracij 
po carinskih posrednikih. 20. j 
str. 152. 

Predstavništva, diplomatska in 
konzularna, kraljevine Srbov, 
Hrvatoiv in Slovencev; sezna
mek. 66, str. 436. 

Predvojna posojila bivše avstro-
ogrske monarhije, uvozna pre
poved je razveljavljena. 187; 
67, str. 443. 

Pregled, veterinarski: 
živine, ki se naklada in raz

klada na železniških postajah 
v tukajšnji pokrajini 70, str. 
462; 

živine, mesa in sirovin na ob
mejnih postajah in žilve pe
rutnine, ki se naklada (raz
klada) na železnicah za izvoz 
v inozemstvo ali pa priliaja 
iz inozemstva (pristojbine j 
zanj) 70, str. 463. | 

Preiskovanje nalezljivih bolezni; j 
zakon o ustanavljanju poseb-
nih sanitetnih naprav. 31; 15, | 
str. 125. i 

Premije za pokončevanje volkov. 
10. str. 95. 

Prenočišča za tujce: pobiranje 
občinske davščine: 
na Bohinjski Bistrici 74; 28, str. 

198; 
v Bohinjski Srednji va« i 115; 

40, str. 257: 
v Čatežu 149; 52, str. 341: 
v Dobrni 168; 61, str. 394: 
v L;ubljani 81; 31, str. 217; 
v Mariboru 76; 28, str. 199: 
V Mošnjah 113; 39, str. 252; 
v Slovenjgradcu 129; 46, str. 

295: 
v Velenju 161; 56, str. 365. 

Prepisi posestnih listov; eenov-
nik zanje. 47, str. 302. 

Prepovedi: 
izvozna za valuto 53; 21, str. 

156. — 37, str. 242: 
uvozna glede predvojnih in 

vojnih posojil bivše avstro-
ogrske monarhije (ta prepo
ved je razveljavljena 187; 
67, str. 443; 

uvozna s seznamkom predme
tov iz tarifnih številk sploš
ne carinske tarife, katerih 
uvoz ;e prepovedan 64; 25, 
str. 181; navodila za izvrše
vanje odločbe 65; 25, str. 184; 
pojasnilo o pripombi 1. k 
št.'360. tarife 50, str. 329. 

Prepovedane tiskovine: 
dopisnica «Bund der Deutschen 

in Niederösterreich'/ (Dunaj) 
32, str. 221; 

brošuri: 
«Das Geheimnis der Willens

kraft» (Praga) 23, str. 169; 
«Phantasie und Sittlichkeit» 

(Praga) 23, str. 169: 
koledarji: 

«Der Jahresbote» (Dunaj) 5, 
str. 61; 

«Der Wiener Bote» (Dunaj) 
5, str. 61; 

«Hauskalender» (Warnsdorf) 
5, str. 61; 

«Stari medjimurski kalendar» 
(Velika Kanjiža) 23, str. 
169; 

listi: 
«Amerikai .Magyar Nepsza-

va» (New York) 15, str. 
125: 

«Amerikanski Slovenec» 
("Amerika) 1, str. 1; 

«Л- Munkâcs» (New York) 
29, str. 205; 

«Az Est» (Budimpešta) 5, str. 
61; 

«Crnogorski glasnik» (Ame
rika) 8, str. 83: 

«Deutsche Zeitung» (Dunaj) 
5, str. 61: 

«Die Post» (Dunaj) 5, str.61; 
«Felszahadulâs» (New York) 

29, str. 205; 
«Friss Uirek» (Suhotica) 8. 

str. 83; 
«Glasilo K. S. K. Jednote» 

(Amerika) 1, str. 1; 
«Internationale Presse-Kor

respondenz» (Berlin) 28, 
str. 197; 

«Joni Zija» (Solun) 15, str. 
125; 

«Magyar kultura» (Budimpe
šta) 28, str. 197: 

«Magvar Lap» (Budimpešta) 
12,'str. 101; 

«Neues politisches Volks
blatt» (Budimpešta) 16, str. 
133; 

«Neues Wiener Journal» (Du
naj) 5, str.61; 

«Russkaja Sila» (Berlin) 12, 
str. 101; 

«Sokol i Republika» (Ameri
ka) 15, str. 125; 

«Sport im Bild» (Berlin) 39, 
3tr. 249: 

«Uj Elüre» (New York) 29, 
str. 205; 

«Vilag» (Budimpešta) 16, str. 
133; 

«Wochenschrift» (Dunaj) 15, 
str. 125. 

Prevažanje bolnikov; taksna pro
stost voz privatnih bolnic za
nje. 39, str. 254. 

Prevedbe: 
državnih uradnikov in usluž

bencev računovodne, računo
kontrolne in blagajniške 
stroke v Sloveniji in Dalma
ciji v resort ministra za fi
nance (pravilnik) 183; 66, 
str. 433; .. i 

državnih uslužbencev y kraji- j 
nah izvun Srbije in Crne go- j 
re na dinarske plače (zakon) | 
82; 32, str. 221: 

tehničnih poslovodij v strokov
ne častnike v vojni mornar-
nici (zakon) 138; 51, str. 333; 

tehničnih upraviteljev v nior-
narnično - tehnične častnike 
(zakon) 139; 51, str. 333. 

Prevoz (glej tudi: Transport): 
blaga po železnici (dodatni do

stavni roki) 40, str. 259; 
prašičev in prežvekovalcev in 

živalskih sirovin iz Romuni
je (omejitev) 11, str. 99; 

živalskih sirovin iz Madžarske 
(pojasnilo) 29, str. 205. 

Prežvekovalci; omejitev uvoza 
in prevoza iz Romunije. 11, 
str. 99. 

Prevozi, železniški in ladijski; 
državna taksa, 1, str. 2. 

Pridelitev, stalna, krajevne obči
ne Lokavcev k okrajnemu gla
varstvu v Mariboru. 13, str. 
115. 

Pridobitev lekarniškega obrta; 
zakon o izenačitvi pogojev za
njo. 35; 15, str. 126. 

Pridobivanje mineralnih olj, zem-
skih smol in plinov: zakon. 
167 a; 61, str. 393. — 185; 67, 
str. 442 (popravek). 

Prijave: 
carinske (postopek) 69; 26, str. 

189; 
jaivnih shodov (kolkovanje) 63, 

str. 419' 
orožja 79; 30, str. 209; 
za odmero davka na poslovni 

promet za leto 1922. 59, str. 
380. 

Priklopitve: 
občine grabske k davčnemu 

okraju v Gornji Radgoni in 
k davčnemu okrajnemu ob-
lastvu in evidenčnemu uradu 
za zemljarinski kataster v 
Ljutomeru 2, str. 7; k_ okraj
nemu glavarstvu v Ljutome
ru 13, str. 115; 

občine lokavške k okrajnemu 
glavarstvu v Mariboru 13, str. 
115; 

občine vratjevaške in Vratje-
vrške k okrajnemu glavar
stvu v Ljutomeru 13, str. 115: 
k davčnemu okraju v Gornji 
Radgoni in k davčnemu 
okrajnemu oblastvu in evi
denčnemu uradu za zemlja
rinski kataster v Ljutomeru 
2, str. 7. 

Prioritetno posojilo, 4%no, ljub
ljansko - kamniške lokalne že
leznice z dne 12. julija 1893.; 
29. žrebanje. 8, str. 85. 

Priprave, žgalne; ugotavljanje 
njih dnevne proizvodnosti. 36. 
str. 239. 

Pripravljanje jedi; Maggijev eks
trakt in Maggijeve kocke. 73; 
28, str. 198. 

Pripravljeno meso: pošiljke take
ga mesa. 25. str. 185. 

Pripravniki, geometrski; njih 
sprejemanje v državno službo. 
2, str. 7. 

Prireditve obrtnih poučnih teča
jev v Sloveniji. 124; 44, str. 
'282. 

Prisilno cepljenje zoper koze v 
Sloveniji in Dalmaciji; zakon o 
njem. 34; 15, str. 126. 

Pristojbine: 
kanalska: v Ljubljani 13; 8, 

str. 84; v Mariboru 43; 18, 
str. 141: 

kompetenca za reševanje pri
tožb in prošenj po začasnem 
zakonu o taksah in pristoj
binah 19, str. 147; 

popravki k začasnemu zakonu 
o državni trošarini, taksah 
in pristojbinah in k izpre-
membam in dopolnitvam te
ga zakona 23. str. 175. - - 87; 
33, str. 25. — 112; 39, str. 
252; 

potne okrožnih zdravnikov 28, 
str. 201; 

za poštne pakete v tuzeinskem 
prometu 28, str. 199; 

za ribarske knjižice na Kranj
skem 156; 55, str. 361; 

za veterinarsko ogledovanje ži
vine, ki se naklada in raz
klada na železniških posta-
iah v tukajšnji pokrajini 70, 
'str. 462; 

za veterinarski pregled živine, 
mesa in sirovin na obmejnih 
postajah in za pregled žive 
perutnine, ki se naklada (raz
klada) na železnicah za iz
voz v inozemstvo ali pa pri
haja iz inozemstva 70, str. 
463: 

zakon o pristojbinah 2; 2, str. 5. 
Pristojbinske olajšave zapuščinam 

onih zapustnikov-vojakov, ki 
so umrli za ranami in poškod
bami, dobljenimi v svetovni 
vojni; rok za priznanje takih 
okijšaiv. 19, str. 147. 

Pristojnost: 
konzulatov Združenih ameri

ških držav 33, str. 226; 
za reševanje pritožb in prošenj 

po začasnem zakonu o ta
ksah in pristojbinah 19, str. 
147. 

Pritožbe po začasnem zakonu o 
taksah in pristojbinah; kompe
tenca za njih reševanje. 19, 
str. 147. 

Privatne bolnice; taksna prostost 
triih voz za prevažanje bolni
kov. 39, str. 254. 

Privatne ladje: zakon o zastavah. 
140; 51, str. 334. 

Privatni promet: taksa za listine, 
izdane v tem prometu. 61, str. 
395. 

Priznanice, prtljažne, kot potrdi
la o izvoru blaga. 0. str. 68. 

Prodaja, občinske parcele v Ljub
ljani «Pokojninskemu zavodu 
za nameščence» v Ljubljani. 93; 
35, str. 234. 

Prodajanje: 
delviz 59; 23, str. 174. -- 133; 

48, str. 310; 
kamniktita 12, str. 103; 
lesa iz državnih go/.dov 10, 

str. 94; 
petroleja 53, str. 350; 
srebrnega denarja 23, str. 175; 
valut 48; 20, str. 151. 

Proizvodi: 
hišne industrije (krošnjarjenje 

z njimi na ozemlju Banata, 
Bačke in Baranje) 53, str. 351; 

ribarstva, kmetijstva in tvorni-
ške industrije (njih uvoz iz 
krajin, ki so po rapallski po
godbi pripadle naši kralje
vini) 109; 39, str. 25!. 

Proizvodnost, dnevna, žgalnih 
priprav: njeno ugotavljanje. 
36, str. 239. 

Promet: 
notranji (nove železniške tari

fe) 7, str. 79; 
notranji s semenjem kulturnih 

rastlin (zakon o kontroli te
ga semenja) 49; 21, str. 153: 

poštnohraniini čekovni in vi-
rementski (zakon) 130; 48, 
str. 305: visina osnovnega 
vloga 70, str. 462; 

privatni (taksa za listine, izda
ne v tem prometu) 61, str. 
395: 

s soljo 23, str. 175: 
trgovinski vzajemni z avstrij

sko republiko 36; 15, str. 
126. — 70, str. 462; 

trgovinski, z inozemstvom (li
kvidacija centralne uprave 
za ta promet je dokončana) 
70, str. 462; 

tujski v Sloveniji (reorganiza
cija) 41, str. 261; 

z devizami in valutami 28, str. 
200. — 41; 17, etr.137. — 
52; 21, str. 156; 

železniški blagovni, med našo 
kraljevino in češkoslovaško 
republiko preko avstrijske 
republike 44, str. 282. 

Prometne naprave, državne; glej: 
Državne prometne naprave. 

Proračun trgovske in obrtniške 
zbornice v Ljubljani za leto 
1922. 27, str. 196. 

Proračunske dvanajstine: 
za meseca januar in februar 

1922. 4; 3, str. 9;. . 
za meseca marec in april 1922. 

56; 23, str. 169: 
za meseca maj in junij 1925'. 

137; 50, str. 325. 
Prosilci za obrtne pravice stavb

nih, zidarskih, kamenoseških. 
tesarskih in vodnjakarskih moj
strov; izpitne takse. 94; 35. 
str. 234. 

Proslava dne 1. decembra (po 
novem); zakon. 143; 52, str. 
341. 

Prosto ležanje blaga; pojasnila 
in navodila, o dvodnevnem ro
ku. 50, str. 330. 

Prostost, taksna: 
plačilnih nalogov o neposred-

njih davkih 41, str. 261; 
voz privatnih bolnic za preva

žanje bolnikov 39, str. 254. 
Prošnje: 

po začasnem zakonu o taksah 
in pristojbinah (kompetenca 
za njih reševanje) 19, atr. 
147; 

pri konzulatih ali poslaništvih 
v inozemstvu (taksa) 50, str. 
330. 

Prtljažne priznanice kot potrdila 
o izvoru blaga. 6, str. 68. 

Prvi dan decembra (po novem); 
zakon o njega proslavi. 143; 
52, str. 341. 

Prvo ravnateljstvo osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev 
in prvi nadzorni odbor tega 
urada; imenovanje njiju članov. 
05, str. 425. 

Punciranje kresil. 7, str. 79. 
Rfičunokontrolna in računovodna 

stroka; pravilnik, o prevedbi 
državnih uradnikov in usluž
bencev v Sloveniji in Dalmaciji 
te stroke v resort ministra za 
finance. 183; 66, str. 433. 

Računovodstvo, državno; glej: 

Državno računovodstvo. 
Računovodstvo pri delegaciji mi

nistrstva za finance v Ljublja
ni in Splitu; pravilnik o nje
govi ureditvi. 183; 66, str. 433. 

Radeče pri Zidanem mostu; iz
premembe nekaterih postavk 
v cenovniku za savski most. 
53, str. 351. 

Radiografsko naprave bivše ar-
•stro-ogrske monarhije na naših 
obalah in otokih V Jadranskem 
morju; zakon o njih uporab
ljanju. 151; 53, str. 319. 

Ranzinger Rajko je postavljen 
za carinskega posrednika pri 
carinarnici na Jesenicah. 5, 
str.61. 

Rastline, kulturne: 
zakon o kontroli njih semenja 

pri uvozu in v notranjem 
prometu 49; 21, str. 153; 

stanje in uspovanje 44, str. 283. 
— 52, Btr.344. 

Ravnateljstvo, prvo, osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev: 
imenovanje njegovih članov. 
65, str. 425. 

Razdelitve: 
Apaške kotline; med sodne 

okraje Gonijo Radgono, Sv. 
Lenart in Maribor 8; 5, str. 
63; med davčne okraje Gor
njo Radgono, Ljutomer, Sv. 
Lenart, in Maribor 39, str. 
254; med okrajni glavarstvi 
v Ljutomeru in v Mariboru 
49. str. 322; 

države na oblasti (uredba) 134; 
49, str. 313. — 153; 53 str. 
350 (popravki); 

krajevne občine Drage, okraj 
Višnja gora, na štiri vasi 
61, str. 395; 

upraviteljstva državnih dobro
delnih zavodov v Ljubljani 
na dve upravni celoti 65, str. 
429. f 

Razid društev: 
«Bralno društvo ,Edinost'» v 

Središču. 36, str. 240; 
«Bralno društvo» v Framu pri 

Mariboru 19, str. 148; 
«Delavsko peväko društvo Na

prej'» v Zagorju 42, str. 272: 
«Društvo državnih blagajniških 

uradnikov za slovensko 
ozemlje» 52, str. 348; 

«Društvo za podpiranje viso-
košolcev litijskega sodnega 
okraja» 44, str. 288; 

«Društvo za povzdigo sejmov > 
v Škof ji Loki 59, str. 388; 

«Društvo za varstvo in oskrbo 
otrok za okraj Konjice» 60, 
str. 392; 

«Društfvo za zgradbo in vzdr
ževanje sokolskega doma 
,Sokola II.'» v Ljubljani 17. 
str. 140; 

dOŠblHttttEttd 



Ma ribo-1 «Glasbeno društvo 
ru 67, str. 448; 

«Glasbeno društvo /Žužem
berk'» v Žužemberku 12, 6tr. 
108; 

«Izobraževalno društvo gori
ca,'» v Gorici pri Račjem 15, 
str. 132: 

«Katoliško politično društvo 
za škofjeloški sodni okraj» v 
Škof ji Loki 40, str. 300; 

«Katoliško slovensko izobraže
valno društvo» v Olševku 
nad K ranjeni 48, str. 312. — 
50, str. 308 (popravek); 

«Katoliško slovensko izobra
ževalno društvo» na Šent-
urški pori 39, str. 256; 

«Kmetijsko izobraževalno dru
štvo» v Sovodnju pri Gorenji 
va.si 58, str. 384. 

krajevne organizacije «Kinct-
sko-delavske zveze: v Bes-
niei pri Kranju 5, str. 00; v 
Stražišču 40, str. 300; v Vi
čan skem vrhu pri Veliki Ne
delji 56, str. 368; na Zgornji 
«eli 59, str. 388; 

krajevni od>ek Zagorje ob Sa
vi deželnega pomožnega 
društva za bolne na pljučih 
na. Kranjskem 50, str. 332; 

«Narodno napredno in politič
no društvo za sodni okraj 
škofjo Loko» 40, str. 324; 

«Občno vojno društvo — All
gemeiner Kriegefverein* v 
Ptuju 15, str. 132; 

«Österreichischer Maschiuisten-
bund. Ortsgruppe Marburg» 
7, str. 82; 

«Okrajna kmečka zveza za 
Selško dolino» 64, str. 424; 

«Okrajna kmečka zveza Za
savja» 51, str. 340; 

«Olepševalno društvo za F ram 
in okolico» 51, 3t,r. 340; 

«Podporno društvo vojnih in
validov» v St. Jerneju (Do
lenjsko) 44, str. 288;' 

podružnice «Dražbe sv. Girila 
in Metoda»: za Puščavo, Ku-
men. Falò in Činžat 21, str. 
160; tv Selcih 44, str..288; 
za Sv. Martin, Sv. Barbaro, 
Vurberg in Sv. Janž 21. str. 
160; 

podružnica dunajske «Promet
ne zveze», pravoivarstvenega 
in podpornega društva v 
Ljubljani 12, str. 108; 

podružnice «Slovenske Stra
že»: v Cerkljah pri Kranju 
64, str. 424; za Fram 22, str. 
168: v J loti ču 35, str. 236; 
za Podbrezje 53, str. 356; v 
Selcih 58, str. 384; v Sloven
ski Bistrici 27. str. 196; v 
Stari Loki 66, str. 440; pri 
Sv. Križu tik Slatine 32, str. 
224: za. Sv. Lavrenc in Pu
ščavo 29, str. 208; na Šent-
urski gori 39, str. 256; 

podružnici strokovnega društ
va železničarjev za Slove
nijo» v Mariboru št. I in št. II 
45, str. 292; 

«•Politično, narodnogospodarsko 
društvo» pri Sv. Lovrencu 
v Slovenskih goricah 53, str. 
356; 

«Primorski sokolski krožek» 
v Ljubljani 30, str. 212; 

«'Sektion Laibach des österrei
chischen Notarenvereines» 
21, str. 160; 

«Socialno gospodarsko in kul
turno društvo» v Ljubljani 
28, str. 204; 

«Strokovno društvo tobačnih 
rokodelcelv (profesionistov)» 
v Ljubljani 38, str. 248;_ 

«Strokovno društvo železničar
jev za Slolvenijo» 7, str. 82; 

«Sveta vojska», protialkoholno 
društvo v Goricah 49, str. 
324; 

s Šolska kuhinja» v Poljčanah 
22, str. 108; 

«Untermiesstaler Kriegerverein, 
Gutenstein in Kärnten» v 
Guštanju 25, str. 188; 

«Vendvidéki Magyar Közmtl-
velödesi Egyesiilet. — Vo-
gersko javno kulturno dru
štvo za okraj Vciidov» 47, 
str. 304; 

«Verein zur Unterstützung der 
deutschen Volksschule in 
Pobrežje 44, str. 288: 

«Verein zur Unterstützung in 
Sterbe- und Krk rank imgsf al
len für Arbeiter und Bedien
stete der k. k. priv. Süd-
bahngesellschafl in Marburg» 
52, str. 348: 

«Vojaško bojno društvo za 
Kum in okolico pri Ormožu» 
36: str. 240: 

«Vojaško veteransko društvo» 
na Ptujski gori 22, str. 168; 

«Vojaško veteransko društvo» 
pri Sv. Juriju ob Ščavniei 
46, str. 300; 

«Vojaško veteransko društvo> 
pri Sv. Trojici v Slovenskih j 
v Ljubljani 03, str. 420. 

«Zveza trgovskih in privatnih 
nastavijencev (nameščencev)» 
v Ljubljani 63, .str. 420; 

Razlika med maksimalno in mi
nimalno carinsko tarifo za bla
go iz avstrijske republike; nje 
povračilo,-12; 8, str. 84. 

Razloženi sodi: železniška tarifa. 

29, str. 205. 
Razpisovanje dohodkov agrarne 

reforme: pravilnik. 54; 22, str. 
101. — 55; 22, str. 164. 

Razpust društev: 
«Ahstaller Radfahrerverein» v 

Apačah 34, str. 231; 
cAdrija», društvo trgovskih va

jencev v Ljubljani 34, str. 
231: 

«Akademično ferijalno društvo 
.Prosvcta'» v Ljubljani 55, 
str. 303; 

«Arbeiter - Radfahrerverein 
.Drauadler Brunndorf, Orts
gruppe Pragerhof» 40, str. 
295; 

«Bralno društvo» v Vodmatu 
39, str. 253; 

«Bund deutscher Arbeiter für 
die Alpenkinder», podružnica 
v Slovenski Bistrici 39, str. 
253; 

«Cerkvena stavbna družba za 
zidanje nove župnijske cerk
ve v Radečah pri Zidanem 
moblu» 46, str. 295; 

«Delavsko tainbura-ško društvo 
.Proletarec'» v Mostah 48, 
str. 310;. 

«Deutscher Schulbauverein» na 
Ranci 48, str. 310; 

«Dculseh'völkischer Turnverein 
.Grenzwache» na Pragerskem 
39, str. 253: 

«Društvo dobrodelnih gospe v 
pomoč dijakom» v Ljubljani 
31, str. 217; 

«Društvo kranjskih deželnih 
računskih uradnikov» v Ljub
ljani 35, str. 234: 

«Društvo odvetniških in notar
si; ib uradnikov za- Kranjsko» 
25, str. 185: 

«Društvo uslužbencev mestne
ga užitninskega zakupa» v 
Ljubljani 48, str. 310. — 61, 
6tr. 395 (popravek); 

«Društvo užitninskih uslužben
cev za Slovenijo» °v Ljublja
ni 61, str. 395; 

«Društvo za osnovanje in 
zgradbo zavetišča in vzgoje-
vališča» v Ljubljani 24, str. 
179; 

«Družba za zgradbo kapelice v 
čast presv. Srcu Jezusovemu 
v Rožni dolini» 39, str. 253; 

«Dvorsko prosvetno društvo» 
v Ljubljani 35, str. 234; 

«Farna knjižnica» v Krškem 
55, str. 363; 

«Gauverband Krain-Kiistenland 
des Verbandes für Güter
beamte in Wien» 19, str. 140; 

«Gewerkschaft aller glaekera-
mischen und verwandten Ar
beiter der österreichischen 
Kronländer, Ortsgruppe Sa-
gor» 18, *tr. 142; 

«Gledališko društvo» v Ljub
ljani 32, str. 224; 

«Jahalno društvo .Sokol"» v 
Ljubljani 39, str. 253: 

«Jezdni in vožnji klub» v Ljub
ljani 48. siv. äl 0; 

«Jugoslovansko časnikarsko 
društvo» v Ljubljani 3d, str. 
231; 

Schulverein für 
Pfarrgruppe zu 
Apačah 34, str. 

«-Katholischer 
Österreich, 
Airstall» v 
231; 

«Katoliško izobraževalno in 
bralno društvo» v Cresnjeycu 
44, str. 283:' 

«Katoliško slovensko bralno 
društvo» v Apačah 66, str. 
437: 

«Kmetijsko bialiio društvo» v 
Razvanju («Landwirtschaft
licher Leseverein in Ross
wein») 21, str. 157; 

«Kméîsko - delavska zveza» v 
St.. Riipertu 55, str. 363- _ 

«Krajevna skupina v Ljubljani 
.Društva jugoslovanskih urad
nikov denarnih zavodov'» 65, 
str.429: 

«Krajna skupina Ljubljana 
.Zveze delavcev s kamenom 
v Avstriji'» 28, str. 200: 

vn 
«Kranjska deželna . gasilska 

zveza» v Ljubljani 48, str. 
310. 

«Kranjska podružnica .Društva 
avstrijskih živmozdravnikov'» 
29, str. 206; 

«Krščanska zveza tobačnega 
delavstva avstrijskega», po
družnica Ljubljana 28, str. 
200; 

«Krščansko - socialna ženska 
zveza» v Ljubljani 24, str. 
179; 

«Landesverein der staatlichen 
Kanzleioffizianten und Kanz
leigehilfen von Krain» 35, 
str. 234; 

«Landesverein des ueiligen 
Philipp Neri für Krain» v 
Ljubljani 55, str. 363; 

«Lokalgruppe Laibach des Ver
eines der Professionisten der 
österreichischen Eisenbahnen» 
35, str. 234; 

«Lovski klub ,Sava'» v Ljub
ljani 35, str. 234; 

«Marburger Concours-Hippique-
Verein» v Mariboru 3, str. 10; 

«Marijaniščo» v Ljubljani 34, 

•str. 231 ; 
«Militär - Veteranen - Verein» v 

Slovenski Bistrici 48, str. 310; 
«Napredno, politično in gospo

darsko društvo» v Mostah 39, 
str. 253; 

«Napredno, politično in gospo
darsko društvo za sodni 
okraj Kostanjevico» :v Kosta
njevici 48, str. 310; 

«Napredno, politično in gospo
darsko društvo ,Kmečka moč" 
za sodni okraj Mokronog» 
39, str. 253; 

«Obrambna zveza zavednih 
obrtnikov» v Ljubljani 28, 
str. 200; 

«Obrambno društvo» v Ljub
ljani 19. str. 146; 

«Olepševalno društvo» v Rož
ni dolini 39, str. 253; 

»Ortsgruppe Brunndorf - Mar
burg des Reichsbundes deut
scher Eisenbahner Öster
reichs» 44, str. 283; 

«Ortsgruppe des österr.-ung. 
Polizei- und Kriegsblinde-
Vereines» 33, str. 226; 

«Ortsgruppe Laibach vier Ge
werkschaft' der Lederarbeiter 
Ö.sterreich-Ungarns» 24, str. 
179; 

«Ortsgruppe Laibach des öster
reichischen Maschinislenbun-
des» 32, str. 224; 

«Ortsgruppe Laibach des 
Reichsbundes der Skontisten 
•und Angestellten von Bank-, 
Kredit- und Versicherungs-
instituten» 39, str. 253; 

«Ortsgruppe Laibach des Süd-
bahnervereines» 33, str. 220; 

«Ortsgruppe Laibach des Ver
bandes der Maler, Anstreicher, 
Lackierer und deren verwand
ten Berufe Österreichs» 24, 
str. 179; 

«Ortsgruppe Laibach des Ver
bandes der Schneider und 
verwandter Berufe Öster
reichs» 24, str. 179; 

«Ortsgruppe Laibach dc3 Ver
eines der Schuhmacher Öster
reichs» 32, str. 224; 

«Ortsgruppe zu Laibach des 
Postbeamtenvereines» 34, str. 
231; 

«Otroški prijatelj» v Šiški 39, 

str. 253; 
«Pevska župa za Ljubljano in 

okolico» 34, str. 231; 
podružnica- «Družbe sv. Cirila 

in Metoda» Pod Kumom 66, 
str. 437: 

«podružnica Ljubljana 1. dru
štva JBranibor'» 39, str. 253; 

podružnice «Slovenske Stra
že»: osrednja moška v Ljub
ljani 46, >tr. 295; osrednja 
žencka v Ljubljani 39, str. 

. '253; v Krškem 48, str. 310; 
za sodnijski okraj Sv. Lenart 
v Slovenskih goricah 32, str. 
224; v Št. Jerneju 44, str. 
283: v župniji Raki 05. str. 
429; 

podružnica v Omar jet i, Dolenj
sko, «Slovenskega osrednje
ga čebelarskega društva- za 
Kranjsko, Štajersko, Koro-
,ško in Primorsko v Ljublja
ni». 41. str. 261; 

«Politično društvo , Vodnik'» 
v Spodnji Šiški 46, str. 295; 

«Politischer Verein .Zukunft' 
in Laibach» 32, str. 224; 

«Srlrutzengelverein in Šiška* 
39, str. 253: 

«,Skupina predilnica' jugoslo
vanske strokovne zveze» v 
Ljubljani 34, str. 231; 

«.Skupina Rokodelski dom' ju
goslovanske strokovne zve
ze» v Ljubljani 35, str. 234; 

«,Skupina Tönnies' jugoslovan
ske strokovne zveze» v Ljub
ljani 34, .str. 231; 

«Slovenska, filharmonija» 33, 
str. 226; 

«Slovenska katoliška zveza» v 
Ljubljani 55, str. 363: 

«Slovenski strelski krožek .Slo
ga'» v Ljubljani 39, str. 253; 

«Slovenski ' strelski krožek 
.Podgolovec'» v Ljubljani 
48, str. 310; 

«Slovensko politično in gospo
darsko društvo za politični 
okraj ljutomerski» v Ljuto
meru 55, str. 363; 

«Sozialdemokratischer Verein 
für Marburg» v Mariboru 8, 
str. 84; 

«Športno društvo Maritor» 29, 
str. 200; 

«Unlerstützungsverein für ent
lassene Sträflinge aus Krain» 
35, sir. 234; 

«Verein der deutschen Bau-
techniker Südst.eiermarks» v 
Mariboru 6, str. 68; 

«Verein der Ingenieure des 
k. k. Staatseisenbahndienste.s 
in Krain» 48, str. 310; 

«Verein der Mittelschuldirek-
t.oren [von Krain in Laibach» 
39, str. 253; 

«Verein der Sanitätsbeamten 
in Krain» 33, str. 226; 

«Verein für Kinderschutz und 
Jugendfürsorge in Marburg» 
22, str. 165; 

«Verein zur Unterstützung 
dürftiger Schüler der Volks
schulen in Marburg» v Mari
boru 14, str. 122; 

«Zentralverband der Bauarbei
ter Österreichs, Ortsgruppe 
Laibach» 39, str. 253; 

«Zveza slovenskih javnih ljud
skih knjižnic» v Ljubljani 39, 
str. 253; 

«Zveza slovenskih pevskih dru
štev» v Ljubljani 34, str. 231 ; 

«Zweigverein in Abstall des 
Zentralvereines für Bienen
zucht in Österreich» 65, str. 
429; 

«Zweigverein Windischgraz dee 
Landes- und Frauenhilfsver-
eines vom Roten Kreuze für 
Steiermark» 3, str. 10. 

Razpust občinskih odborov, od
nosno izpremembe v občinskih 
gerentstvih: 
v Boreči 55, str. 363; 
v- Bukovnici 53, str. 350: 
v Centibi 55, str. 363; 
v Črncih 10, str. 95. — 28, str. 

200. — 31, str. 217; 
v Dubrovniku 4, str. 59: 
v Dokležovju 39, str. 253: 
v Dolnji Lendavi 11, str. 99; 
v Drobtincih 39. str. 253; 
v Gančanih 31. str. 217; 
v Gederovcih 6, 6tr. 68; 
v Gomilici 18, str. 142; 
v Gornjem Lakošu 22, str. 165; 
na Graba-h 31, str. 217; 
v Hotizi 18, str. 141: 
v Kandršah 18,- str. 141. — 28, 

str. 200; 
v Kapci 53, str. 350; 
v Kotu 48, str. 310; 
na Kresnicah 10, str. 95; 
v Križevcih 18, str. 142: 

Krplivniku 28, str. 200; 
Kruplivniku 15, str. 127: 
Kukeču 18, str. 141; 
Lipovcih 55, str. 363; 
Ljubljani 55, str. 363; 
Lokavcih 3, str. 10; 
Malih Polanah 31, str. 217; 

v Marko.vcih 53, str. 350; 
v Matjaševcih 15, str. 127: 
v Metliki 3, str. 10; 
v Mežici 11, str. 99; 
v Nasovi 11, str. 99; 
v Nuskovi 55. str. 363: 
v Otovcih 61, str.-395; 
v Plitvici 10, str. 95; 
v Plitvičkom vrhu 46, str. 295; 
v Predanovcih 18, str. 141: 
v Radmžancih 53, str. 350: 
v Rajhenburgu 33. str. 226. — 

46, str. 295: 
v Ropoči 22, str. 165: 
v Sonioroveih 6, str. 08: 
v Topolovcih 15, str. 127; 
v TrlKjvljah 11, str. 99: 
v Vaneči 48, str. 310; 
v Zamostju 31, str. 217. 

Razpust okrajnih zastopov. od
nosno izpremembe v njih ge
rentstvih: 
v Brežicah 18, str.141. -- 39, 

str. 253; 

v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 

v Celju 48, str. 310, 
v Gornji Radgoni 28, str. 200; 
v Laškem 49, str. 321; 
v MarenbeTgu 55, str. 363; 
v Ormožu 28, str. 200. — 48. 

str. 310; 
v Ptuju 28, str. 200. 

Ra-zredi, plačilni, za pokojnin
sko zavarovanje nameščencev 
v Sloveniji in Dalmaciji, izpre-
inemba. 191; 68, str. 451. — 70, 
str. 457. 

Razredna loterija, državna, za 
podpiranje narodnega gospo
darstva: 
zakon o nje ustanovitvi in 

ureditvi 26; 13, str. 109; 
pravilnik, kako je dajati pod

pore in posojila iz njenega 
čistega, dobička. 51; 21, str. , 
155. 

Razsodišče, mešano: 
med našo kraljevino in Bolga

rijo (uredba o njega- sodnem 
postopku) 20; 11, str. 97. — 
100; 37, str. 241 (izpremera-

med našo kraljevino m Nem
čijo (uredba o nekaterih iz-
premembah v njega postop
ku) 1; 1, str. 1. 

Razširitev mestnega vodovoda 
ljubljanskega; najem posojila 
zanjo. 75; 28, str. 174. 

Razširitev veljavnosti zakona o 
državnem računovodstvu kra
ljevine Srbije na vse ozemlje 
kraljevine; zakon. 58"; 23, str. 
174. ' 

Razveljavitvi: 
naredbe o sprejemanju kandi

datov za obmejne čete 63, 
str. 419; 

uvozne prepovedi glede pred
vojnih in vojnih posojil bivše 
avstro-ogrske monarhije 187; 
67, str. 443. 

Rečno trgovsko brodarstvo; pra
vilnik o izpitih kandidatov za 
višje navtične čine v tem bro
darstvu. 155; 54, str. 359. 

Red, zdra.viliški, za zdravilišče 
Bled; delna izprememba. 189; 
07, str. 443. 

Redovi; zakon o izpremembah 
in dopolnitvah zakona z dne 
24. decembra 1901. o njih že-
nitvi 110; 39, str. 251. 

Reforma, agrarna; glej: Agrarna 

reforma. 
Registriranje garancijskih pisem. 

7, str. 79. — 17, str. 139. 
Reguliranje prometa z devizami 

in valutami z dne 23. septem
bra 1921.: 
pojasnilo člena 3. v pravilniku 

41; 17, str. 137; 
dodatki k pravilniku 52; 21. 

str. 150; 
poja.snilo glede točke 6. dodat

kov k pravilniku 28. str. 
200. 

Reklamacije, ki se tičejo terjate» 
v Severni in Južni Ameriki. 
70, str. 402. 

Reklame: taksa nanje. 36. str. 
239. 

Rekurzna klavzula; plačilni na
logi s tak« klavzulo. 8, sir. 85. 

Reorganizacija tujskega, prometi: 
v Sloveniji. 41, str. 261. 

Reparacija; naročila v Nemčiji 
zaradi nje. 1, str. 2. 

Reševanje pritožb in prošenj po 
začasnem zakonu o taksa 11 ir 
pristojbinah: kompetenca. 19, 
str. 147. 

Ribarske knjižice na Kranjskem: 
zakon, s katerim -se '/višnje 
pristojbina zanje. 156; 55. str, 
301. 

Ribarska potoka, ki tvorit;!.' sa-
mos|voja ribarska okraja: 
Bohinjska Bistrica 57, str. 369: 
Medija od eibensteinskega mli
na do izliva v Savo. 44, str. 
283. 

Ribarstvo; zakon o uvoy.u njega 
proizvodov iz krajin, ki so po 

' rapallski pogodbi pripadle na
ši kraljevini. 109; 39, str. 251. 

Rodbine'padlih, umrlih in pogre
šanih vojnikOiV kakor tudi ne
katerih civilnih vojnih žrtev: 
zakon o začasni pomoči /Zanje. 
30; 14, str. 117. 

Rodbinski člani državnih name
ščencev in upokojencev; njih 
legitimacijo za znižane vožnje 
na železnici so tudi v Sloveni.i 
oproščene takse. 50, str. 331. 

Rogaška Slatina; načelna določila 
za to državno zdravilišče. 20, 
str. 152. 

Roki: 
dvodnevni rok za prosto le

žanje blaga 50, str. 330; 



vin 
dodatni dostavni za prevoz 

blaga po železnici 40, str. 
259; 

za priznanje pristobinskih olaj
šav zapuščinam onih zapust-
nikov-ivojakov, ki so umrli 
za ranami in poškodbami, 
dobljenimi v svetovni vojni 
19, 6tr. 147. 

Romunija; pošiljke v Romunijo. 
12, str. 103. 

Romunski državljani; vidiranje 
njih potnih listov. 61, str. 395. 

Rudarska odseka ministrstva za 
šume in rudnike v Ljubljani in 
v Zagrebu sta ukkijena. 57. str. 
369. 

Samostojna «Sekcija za sekve
stre ministrstva pravde» v 
Ljubljani, ustanovitev. 70, str. 
•462. 

Samouprava oblastna in «reska: 
zakon o njiju. 130; 49, str. 314] 
— 153; 53, str. 350 (popravki). 

^ — 175; 63, str. 419 (popravki). 
Sanitetne naprave; razpis vsem 

njih upravam. 38, str. 246. 
Saaitetne naprave, posebne, za 

preiskovanje in pobijanje na
lezljivih bolezni: zakon o njih 
ustanavljanju. 31; 15, str. 125. 

Sanitetne uprave, okružne (okraj
ne, županijske) in sreske; za
kon o njih. 9; 6, str. 67. 

Sanitetni svet kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; zakon 
o njega ustroju. 15; 9, str. 89. 

Savinja v progi od Mozirja do 
Celja; komisija za tehnično in 
ekonomsko izvršitev zgradbe 

• in vzdrževanje naprav za nje
no uravnavo. 8, ,str. 84. 

Savska mosta v Radečah pri Zi
danem mostu in v Krškem; iz-
premembe nekaterih postavk v 
mostninskem cenovniku. 53, 

^ str. 351. 
Sedeži civilnih geometrov: na-

znanjanje njih izprememb. IG, 
str. 134. 

Sedeži odvetnikov v Sloveniji. 3, 
str. 15. 

Sejni zapisniki višjega šolskega 
sveta: z dne 19. "in' 20. januar
ja 15, str. 131: z dne 7. febru
arja 18. str. 144; z dne 16. in 
17. marca 31, str. 219. 

Sekvestri ministrstva pravde; 
ustanovitev samostojne sekcije 
v Ljubljani. 70, str. 462. 

Šumenje kulturnih rastlin: zakon 
o njega kontroli pri uvozu in 
v notranjem prometu. 49; 21, 
str. 153. 

Severna Amerika; vlaganje re
klamacij, ki se tičejo terjatev 
v Severni Ameriki. 70, str. 462. 

Seznamki: 
diplomatskih in konzularnih 

predstavništev naše kralje
vine 66. str. 436; 

nekaterih pogodb, navedenih v 
seznamku uredb ministrstva 
vx trgovino in industrijo, ki 
jih zakonodajni odbor ni 
mogel uzakoniti, ker je njih 
veljavnost že potekla 178; 
03, str. 419; 

Skočmna za plemenjenje kobil. 
11, str. 99. 

.Slovenija; zakon o volitvi v ob
činska zastopstva. 80; 31, str. 
213. — 88; 33, str. 221 (popra
vek), 

islovenjgradec; občinska davšči
na na prenočišča. 129; 46, etr. 
295. 

.•Slovenska stenografija: imenova
nje članov izpraševalne komi
sije v 'Ljubi jani. 32, str. 223. . 

Slušatelji univerz; pravila o po
deljevanju štipendij in podpor 
za stanovanje in hrano. 42; 17. 
str. 137. 

Siužba: 
diplomatska in konzulat na 

(pravilnik o konkurzu za 
sprejem vanjo) 83; 32, str. 
222: 

državna (sprejemanje geometr-
skih pripravnikov, goome-
trolv, iniženjerjev in geodetov) 
2, str. 7; 

epideraihkih zdravnikov (za
kon) 21; 12, str. 101; 

svilarska (zakon) 92; 35, str. 
233; 

vojaška upokojenih častnikov 
med vojno (zakon, s katerim 
se častnikom, ki so jo oprav
ljali, priznavajo vojna hita 
dvojno v pokojnino) 95; 36. 
str. 237. 

Smole, zemske; zakon o njih iz-
sledovanju in pridobivanju. 
167a; 61, str. 393. — 185; 67. 
str. 442 (popravek). 

Sodi: 
ki prihajajo iz inozemstva (ži

gosan .je) 37, str. 242: 
razloženi (železniška tarifa) 20. 

str. 205. 
Sodišča: 

vojaška (zakona o izpremem-
bah in dopolnitvah zakona o 
njih ustroju z dne 27. ianu-
arja 1901.) 98 in 99; 30, .str. 
238; 

upravna (zakon o mih) 167; 
G0, str. 389; 

za pobijanje draginje (razpis) 
18; 10, str. 93; 

•sodišč:, višji deželni, v Ljublja
ni in Splitu (zakon o olajša- j 
vali v sodnem postopanju za \ 
njiju območje) 150; 53] str. 
349. — 176; 63, str. 419 (po
pravek). 

Sol: 
cene 1, str. 4. — 26, str. 190; 
monopolna taksa 31, str. 217; 
promet z njo 23, str. 175; 
veleprodaje v Sloveni;! 52, str. 

345. 
Sosvet upravniku pokojninskega 

zavoda za nameščence v Liub-
ljani. 68, ,'jtr. 451. 

Specialisti; zakon o zdravniških 
specialistih. 14; 9, str. 89. 

Spekulacija, brezvestna: 
zakon o nje pobijanju 6; 5, 

sir. 62. — 86; 33, str. 225 (po
pravek): 

razpis sodiščem za nje pobija
nje 18; 10, str. 93 

podmetov iz tarifnih številk ; specialne kmetijske šole: zakon 
splošne carinske tarife, ka-! , ° RJ',n- б 15 24> ^г. 177. 
terih uvoz je prepovedan 64: j Splošna carinska tarifa: 

. 25, str. 181; 
i;vedb ministrstva za. trgovino • 

in industrijo (nekatere po- | 
godbe, ki jih zakonodajni ] 
odbor ni mogel uzakoniti, j 
ker ie njih veljavnost že po- ; 
tekla) 178; 63, str. 419. } 

Shitfli. javni; kolkovanje njih i 
prijav. 63, str. 419. 

Signalne naprave bivše avstro- i 
ogrske monarhije na naših oba-

zakon o izpremembah in. dc-
pohiitvah člena 6.. točke 24. i 
zakona o njej 108; 39, str. j 
251; I 

pojasnilo o uporabljanju točke 
8. občiii pripomb k V. delu 
te tarife 50, str. 329; 

sezname]-: predmetov iz njenih 
tarifnih številk, katerih uvoz 
je prepovedan 64; 25. str. 
181. 

lah' in otokih v Jadranskem ! Sprejemanje: 
morju; zakon o njih uporablja
nju. 151; 53, str. 349. 

Sirovine: 
• kupovanje der iz za njih naba

vo; 102; 37. str. 241. — 48. 
str. 310; 

-'pristojbine za njih veterinarski 
pregled na obmejnih postajah ; 

V ; 70, str. 463; . 
*'•• živalske (uvoz in prevoz iz I 

Madžarske) 29, str. 205: (orne- j 
jitev uvoza in prevoza iz ] 
Romunije) 11, str. 99. i 

Skladišča, vojaška; oddajanje j 
inženjerskega materiala iz : 
njih. 32, str. 223. j 

Skladišče, glavno lekarniško in | 
sanitetno; zakon o njegovi i 
ustanovitvi in ureditvi. 104; 
38, str. 245. 

«Skladišno i otpremjuičko D. D.» 
V Zagrebu je postavljeno za 
carinsko posredništvo pri ca
rinarnici v Mariboru. 32. str 

.221. 

bankovcev po 5 dinarjev (20 
kron) pri državnih blagajnah 
in poštah še do vštetega dne 
5. marca 1922. 39; 17, str. 
137; 

državljanov naše kraljevine v 
Vojno mornamico in njih 
plača (zakon) 141; 51. str. 

. 334: 
. geoiaetrskih pripravnikov, geo-

metrov, inženjerjev in geode
tov v državno SIIIŽIM) 2, 
str. 7; 

kandidatov za obmejne čelo 
(naredba, o njem je razve
ljavljena) 63, str. 419; 

tujih valut pri Narodni banki 
in njenih podružnicah 60; 
23, str. 175; 

v diplomatsko in konzularno 
služlx> (pravilnik o konkur
zu) 83; 32, str. 222: 

v nižjo šolo vojaške akade
mije Iv Beogradu 65, str. 425. 

Srbski zakon o radnjama; člena 
143. in 142. 52, str. 345. 

Srebrni denar; pojasnilo glede 
kupovanja in prodajanja take
ga denarja. 23, str. 175. 

Srebrnina; naročanje imenskih 
žigov zanjo. 1, str. 2. 

Srebro; postopek za izvrševanje 
zakona o kontroliranju njegove 

< čistine. 125; 45, str. 289. 
Srednje poljedelske šole; zakon 

| o njih 181; 65; str. 425. 
Sre-ska samouprava: zakon o njej. 

136; 49, str. 314. — 153; 53, 
str. 350 (popravki). — 175; 63, 

_ str. 419 (popravki). 
Sreske sanitetne uprave: zakon 

o njih. 9; 6, str. 67. 
Stalna bolniška komisija; zakon 
_ o njej. 23; 12, str. 102. 

Stalna epidemijska komisija: za-
kon o njej. 22; 12, str. 102. 

Stanje kulturnih rastlin v kralje
vini Srbov, Hrvatov in Sloven
cev. 44. str. 283. — 52, str. 344 
— 57, str. 369. 

Stanovanja; zakon o njih. 71; 28, 
str. 197. 

Statistika, kmetijska: 
pravilnik 27; 13, str. 110; 
navodila za zbiranje nienih po

datkov 28; 13, str. 111. 
Sfavillìi mojstri: 

izpitne takse prosilcev za obrt
no piajvico teh mojstrov 94; 
35. str. 234; 

popolnitev izpraševalne komi
sije v Ljubljani 46, str. 297. 

Stenografija, slovenska; imeno
vanje članov izprašovalnne ko
misije v Ljubljani. 32, str. 223. 

Stojnina za carinsko blago. 29, 
str. 205. 

Storži, koruzni; izvoz. 10. str. 95. 
Stroji, dinamski: uvoz. 34, str. 

230. 
Strokovni častniki v vojni mor-

narnici; zakon o njih uposta-
vitvi in o prevedbi tehničnih 
poslovodij v take častnike. 138; 
51. str. 333. 

Sveti: 
državni svet (zakon o njem) 

167; 60, str. 389; 
sanitetni (zakon o njega ustro

ju) 15; 9, str. 89; 
višji šolski; glej: Višji šolski 

svet: 
za poljedelski pouk (pravilnik 

o njegovi ustanovitvi) 182; 
65, str. 428. 

«,S=vetkv, d. d. za žarnice in 
elektrotehniko»; ustanovitev te 
delniške družbe s sedežem v 
Ljubljani je dovoljena. 5, str. 
04. 

Svikn ska služba; zakon. 92; 35, 
str. 233. 

Svilarstvo; zakon o njega pospe
ševanju. 92; 35, str. 233. 

Svojina industrijska; zakon o 
njeni zaščiti. 163; 58, str. 373. 

Šole: 
nižja šola vojaške akademije v 

Beogradu (sprejem vanjo) 
65, .str. 425: 

obrtne (zakon) 179; 64, str. 421; 
obrtne, ženske (zakon) 180; 64. 

str. 422: 
pravilnik za zatiranje nalezlji

vih bolezni po šolah 145; 52, 
str. 342; 

specialne kmetijske (zakon) 61; 
24, str. 177; 

srednje poljedelske (zakon) rPX''. "LV'• ., ... 
181- 65 str 425 i r c h n u ; , 1 ! -upravitelji; zakon o mih 

Šolska izpričevala; njih kolkoVa- i P r e v t d b i . v moniarnično-tehnič-

ločil o njih 29; 13, str. 112. 
— 87; 33, str. 225 (popravki). 
— 33. str. 226 (popravki). — 
112; 39, str. 252 (popravki); 

iz zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah (izpre-
membe in dopolnitve v pra
vilniku za izvrševanje določil 
o njih) 89; 33, str. 226: 

kompetenca za reševanje pri
tožb in prošenj po začasnem 
zakonu o taksah in pristoj
binah 19, str. 147; 

lekarniška 117; 42, str. 265. — 
50, str. 325; 

monopolna: na cigaretni papir 
17, str. 139. — 25, str. 186; 

na petrolej 25, .str. 186: na sol 
31, str. 217; na vžigalice 25, 
str. 18«. — 40, str. 258; 

na domine 2, str. 7: 
na kjvarte 2, sir. 7;' 
na reklame 36. str. 239: 
na tobak 10, str. 94. — 23, str. 

175: 
na vozila 3, str. 11. — 13, str. 

115 (razglas ljubljanske de
legacije ministrstva za finan
ce). — 17, str. 139. — 36, str. 
238; 

na vstopnice (razglas ljubljan
ske delegacije ministrstva z.a 
finance) 13, str. 115; 

popravki nekaterih tiskovnih 
napak v zakonu o državni 
(rošarini, taksah in pristoj
binah 23, str. 175; 

zakon o taksah 2; 2, str. 5; 
za listine, izdan« v privatnem 

prometu 61, str. 395: 
za prošnje pri konzulatih ali 

poslaništvih v inozemstvu 
50, str. 330. 

Taksna obveznost: 
faktur iz inozemstva 20, str. 

152; 
plačilnih nalogov o neposred-

njih davkih 41, str. 261. 
Taksna prostost voz privatnih 

bolnic za prevažanje bolnikov. 
39, str. 254. 

Taloni državnih obveznic, izgub
ljeni med vojno; izdajanje no
vih kuponakih pol za take ob
veznice. 12, str. 103. 

Tanin; železniška tarifa. 23, str. 
175. 

Tarife: 
carinska za blago iz avstrijske 

republike (povračilo razlike 
med maksimalno in minimal
no tarifo) 12; 8, «tr. 8=1: 

splošna carinska; glej: Splošna 
carinska tarifa; 

železniška za tanin 23, str. 175; 
žeiezniške za notranji promet 

7, str. 79. 
Tarifne dopolnitve: 

za kokolj 33, str. 226; 
za Thomasovo žlindro 39, str. 

253. 
Tečaji, obrtni poučni, v Sloveniji; 

njih prireditve. 124, 44, str. 282. 
Tehnična in ekonomska izlvršitev 

zgradjjo in vzdrževanje naprav 
za uravnavo Savinje v progi 
od Mozirja do Celja; komisija 

. za ta dela. 8, str. 84. 
Tehničn 

Tobak: 
taksa 10, str. 94. — 23, str. 176; 

^ tranzit K), str. 94. 
Tolmačenje, neenako, predpisov 

ustave pri upravnih oblastvih. 
17; 10, str. 93. 

Topolščica; oskrbnina v držav
nem zdravilišču za bolne na 
pljučih. 28, str. 201. 

«Tovarna izdelkov iz pločevine 
in kovin Emil Lajovie in drug, 
d. d. v Ljubljani»; iz.premenje-
na pravila te družbe so odobre
na. 27, str. 196. 

«Tovarna verig, d. d. v Lescah 
pri Bledu»; ustanovitev te del
niške družbe je dovoljena. 59, 
str. 386. 

«Tovarna vozov Peter Keršič, 
d. d. v Ljubljani», la družba 
se bo glasila po sodni registra
ciji »Slograd», slovenska grad
bena in industrijska delniška 
družba, Ljubljana. 39. str. 253. 

Tovarna za špirit in drože, d. d. 
v Račjem; izpremembe pravil 
t« delniške družbe so odobre
ne. 53, str. 351. 

Trafike; zakon, s katerim se uki
nja naredba Narodne vlade v 
Ljubljani o njih odpovedi in 

r / i o v i oddaji. 157; 55, str. 361. 
Transport dirkalnih konj in ple

menskih kobil po železnicah. 
r i 15, str. 127. 
Transporti; njih zavarovanje v 

inozemski valuti. 6, str. 68. 
Tranzit tobaka. 10, str. 94. 
Tranzit preko Amerike; vidiranje 

potnih listov. 6, str. 68. — 18, 
str. 141. 

Trasiranje nonnalnotiriiih želez
nic od Kočevja in Črnomlja do 
Vrbovskoga in od Črnomlja do 
Ogulina.. 50, str. 330. 

Trgovinska pogodba z avstrijsko 
republiko. 36; 15, str. 126. — 
67; 26, str. 189. 

Trgovinski odnošaji, vzajemni, 
med našo kraljevino in češko
slovaško republiko; zakon o 
nVedhi pogodijo o njih začasni 
ureditvi. 66; 26, str. 189. 

Trgovinski promet z inozem
stvom; likvidacija, centralne 
upi ave za ta promet, ie dokon
čana. 70, str. 462. 

«Trgovska banka», d. d. v Ljub
ljani; ustanovitev te delniške 
družbe je dovoljena. 6, str. 69. 

Trgovska in obrtniška zbornica 
v Ljubljani; njen proračun in 
pobiranje zbornično doklade za 
leto 1922. 27, str. 196.. 

«Trgovsko bolniško in podporno 
društvo» Iv Ljubljani; izpreme-
njena pravila so potrjena. 10, 
str. 95. 

Trgovsko brodarstvo, rečno; pra
vilnik o izpitih kandidatov za 
višje navtične čine v tem bro
darstvu. 155; 54, str. 359. 

TrgovF.ke ladje: zakon o zasta
vah. 140; 51, str. 334. 

Trošarina, državna; glej: Držav
na trošarina. 

Trošarina na ivino v Sloveniji; 
kazenski predpisi o njej. 0, str. 
69. 

nje. 46, str. 290. 
Öolska potrdila za vožnje po zni

žani ceni so prosta takso. 17. 
str. 139. 

.Šolski svV:l,, višji: glej: Višji šol
ski svet. 

Štajerska, bivša: 
pobiranje občinskih doklad v 

njenih občinah 193; 69, str. 
. 455; 

pobiranje okrajnih doklad za 
okrajne zastope v- njej 194; 
69, str. 456; 

.Štipendije slušateljem univerz; 
pravila o njih podeljevanju. 
42; 17, str. 137. . . 

.Švicarski državljani; .vidiranje 
r njih potnih listov. 6. str, 08. ' 

«Tagespost» (Gradec); ta list je 
v naši državi zopet dovoljen. 
39, str. 249. 

Takse: 
državna taksa na železniške in 

ladijske prevoze 1, str. 2; 
izpitne prosilcev za obrtne pra

vice stavbnih, zidarskih, ka-
menoseških, tesarskih in vod-
njakarskih mojstrov 94; 35, 
str. 234; 

iz začasnega zakona o trošari
ni, taksah in pristojbinah; 

V izpremembe in dopolnitve v 
pravilniku za izvrševanje do

ne častnike. 139; 51. str. 333 
Telefonski nalogi komitentov po

oblaščenih bank za nakup de
viz; postopek pri njih. 162; 57. 
str. 369. 

Terjatve v Severni in Južni Ame
riki; vlaganje reklamacij, ki se 
tičejo teh terjatev. 70, str. 462. 

Tesarski mojstri; izpitne tal:uè 
prosilcev za obrtno pravico teh 
mojsfrov. 94; 35, str. 23-1. 

Telefonsice naprave bivše avstro-
o;;rske monarhije na naših oba. 
lah in otokih v Jadranskem 
morju; zakon o njih uporablja
nju. 151; 53, str. 349. 

«Textilia-*; izpremenjena pravila 
te trgovske in industrijske del
niške- družbe v Ljubljani so 
odobrena. 49, str. 322. 

Thomasova žlindra. 20, str 152 
— 39, str. 253. 

Tlakarhia; njeno pobiranje v vsej 
kraljevini. 15, str. 127. 

Tobačne zaloge; zakon, s katerim 
se ukinja naredba Narodne 
vlade v Ljubljani o njih odpo
vedi in novi oddaji. 157; 55, 
str. 361. 

Tobačni izdelki; cene. 1, str. 4. 
— 21, str. 157. 

Tobačni ekstrakt: cene 28, str. 
200. 

za prenočevanje tujcev ali: Ob
činska davščina na prenočišča. 

Tujski promet v Sloveniji; reor
ganizacija. 41, str. 261. 

Tvoniiška industrija,: zakon o 
uvozu njenih proizvodov iz 
krajin, ki so pu rapallski po
godbi pripadle naši kraljevini, 
v našo državo. 109; 39, str. 25L 

Ugotavljanje dnevne proizvodno
sti žgalnili priprav. 36,' str. 239.' 

Ukazi o amnestiji 170; 63, str. 
417. -- 171; 63, str. 418. - 172; 
63, Str. 418. — 173; 63, str. 418. 

Ukinitve: 
centralne carinske blagajne na 

Rakeku 91; 34, str. 230; 
drugega in tretjega odstavka 

člena 8. v pravilniku o pobi
ranju davka na poslovni pro
met 38; 17, str. 137: 

komisije za likvidacijo bivšega 
minis tra ty a za prehrano in 
obnovo dežel 57, str. 369; 

naredbe Narodne vlade v Ljub
ljani o odpovedi in novi od
daji trafik in tobačnih zalog 
157; 55, str. 361; 

nekaterih naredb deželne vla
de za Slolvenijo, ki se nana
šajo na resort ministrstva 
za trgovino in' industrijo («^ 
kon) 144; 52, etr. 341; 

nekaterih odločb in odlokov 
ministrskega sveta in gospo' 
darsko - finančnega komiteta 



IX 
ministrov carinske vsebine; 
(zakon) 116; 41, str. 261; 

nekaterih pravilnikov in od
ločb ministrstva za trgovino 
in industrijo (zakon) 152; 53, 
str. 350; 

rudarskih odsekov ministrstva 
za šume in rudnike v Ljub
ljani in v Zagrebu 57, str. 
309; 

uredb, pravilnikov in narcdb 
ministrstva za prebrano in 
obnovo dežel, ki se nanašajo 
na resort ministrstva za so
cialno politiko (zakon) 157; 
55, str. 361. 

Umrli vojnikj; zakon o začasni 
pomoči njih rodbinam. 30; 14, 
str. 117. 

Univerze; pravila, o podeljevanju 
štipendij in podpor za stano
vanje in hrano njih slušate
ljem. 42; 17, str. 137. 

Upokojenci, državni; glej: Držav
ni upokojenci. 

Upokojenci in upokojenke držav
nih prometnih naprav: zakon o 
njih dravinjskih dokladab. 127; 
46, str. 293.' 

Upokojeni častniki, ki so med 
vojno opravljali vojaško služ
bo: zakon, s katerim se jim 
priznavajo vojna leta dvojno 
v pokojnino. 95; 36, str. 237. 

Uporabljanje: 
dohodkov agrarne reforme (pra

vilnik) 54; 22, str. 161. — 55; 
22, str. 164: 

enakomerno člena 11. zakona 
o davku na poslovni promet 
66, str. 437; 

točke 8. občih pripomb k V. de
lu splošne carinske tarife 50, 
str. 329; 

vseh signalnih, telefonskih, 
brzojavnih in radiogrufskih 
naprav bivše avstro-ogrske 
monarhije na naših obalah in 
otokih v Jadranskem morju 
(zakon) 151; 53, str. 349. 

Upostavitov strokovnih častni
kov v vojni mornarnici; zakon. 
138; 51, str. 333. 

Uprava, centralna, za trgovinski 
promet z inozemstvom; nje 
likvidacija je dokončana. 70, 
str. 462. 

Uprava, obča; zakon o njej. 135; 
49, str. 314. 

Uprave, sanitetne, okružne 
(okrajne, županijske) in sre-
ake; zakon o njih. 9; 6, str. 67. 

UpraJve sanitetnih naprav: raz
pis tem upravam. 38, 6tr. 246. 

Upravitelji, tehnični; zakon o 
njih prevedbi v mornarnično-
tehnične častnike. 139; 51. str. 
333. 

Upraviteljstvo državnih dobro
delnih zavodov v Ljubljani; 
razdelitev na- dve samostojni 
upravni enoti. 05, str. 429. 

Upravna oblastva; neenako tol
mačenje predpisov ustave pri 
njih. .17; 10, str. 93. 

Upravnik pokojninskega zavoda 
za nameščence v Ljubljani; 
njega imenovanje. 08, str. 451. 

Upravna sodišča; zakon o njih. 
167; 60, str. 389. 

Ura, policijska, za mesto Kranj. 
14, str. 122. 

Urad, osrednji, za zavarovanje 
delavcev; imenovanje članov 
prvega ravnateljstva in prve
ga nadzornega, odbora. 65. str. 
425. 

Uradi, državni, so oproščeni 
uvozne carinske tarife; zakon 
o tem. 107; 39, str. 251. 

Uradni naslov, novi, gozdar
skih oblastev v Sloveniji. 37; 
15, str. 127. 

Uradniki: 
državni, računovodne, računo-

kontrolne in blagajniške 
stroke v Sloveniji in Dalma
ciji; pravilnik o njih preved
bi v resort ministra za fi
nance 183; 66, str. 433; 

finančni (zakon o njih nagra
di za pobiranje davkov) 85; 
38, str. 225; 

pri ministrstvu za zunanje za
deve 84; 32, str. 223. 

Uravnava Savinje v progi od 
Mozirja do Gelja: komisija za. 
vzdrževanje njenih naprav. 8, 
str. 84. 

Uredbe: 
ki jih je poslalo ministrstvo za 

trgovino in industrijo zako
nodajnemu odboru (nadalj
nja velja'vnost teh uredb) 
177; 63, str. 419; 

• in.spektorjih pouka, pri mini
strstvu za prosvefo 11; 8, 
str. 83: 

o nekaterih izpremembah v po
stopku mešanega razsodišča 
med našo kraljevino in Nem
ci .jo 1; 1, str. 1; 

o organizaciji finančne kon
trole (pravilnik za njeno iz
vrševanje) 5; 4, str. 17; 

o razdelitvi države, na- oblasti 
134; 49, str. 313. — 153; 53, 
str. 350 (popravki); 

o sodnem postopku mešanega 
razsodišča med našo kralje
vino in Bolgarijo 20; 11, str. 
97. — 100; 37, str. 241. 

Ureditve: 
naših vojaških pokopališč in 

grobov v domovini in v ino
zemstvu kakor tudi pokopa
lišč padlih vojakov in mor
narjev, vojnih ujetnikov in 
internirancev, državljanov 
Nemčije, Avstrije, Ogrske in 
Bolgarije, pokopanih na na
šem državnem ozemlju 131; 
48, str. 308; 

računovodstva pri delegaciji 
ministrstva za finance v 
Liubljani in Splitu (pravil
nik) 183; 66, str. 433; 

začasna vzajemnega trgovin
skega prometa, z avstrijsko 
republiko 36; 15, str. 126. — 
66; 26, str. 189; 

začasna vzajemnih trgovinskih 
odnošajov med našo kralje
vino in češkoslovaško repu
bliko; zakon o uvedbi po
godbe o njej 66; 26, str. 189. 

Uslužbenci: 
aktivni državnih prometnih 

naprav (zakon o njih dra
ginjskih dokladah) 127; 46, 
str. 293; 

državni, glej: Državni usluž
benci; 

finančni (zakon o njih nagradi 
za pobiranje davkov) 85; 33, 
str. 225. 

Usnjarska podružnica v Smart-
nem pri Litiji je odstopila od 
,Osrednjega društva usnjarjev 
in sorodnih strok' v Ljubljani. 
29, str. 208. 

Uspelvanje kulturnih rastlin v 
kraljevini. 44, str. 283. — 52, 
str. 344. 

Ustanavljanje posebnih sani
tetnih naprav za preiskovanje 
in pobijanje nalezljivih bolez
ni; zakon. 31; 15, str. 125. 

Ustanovitve: 
hidrotehničnih oddelkov v 

Celju in Mariboru 120; 44, 
str. 281; 

samostojne «Sekcije za sekve
stre ministrstva pravde» v 

Ljubljani 70, str. 462: 
sveta za poljedelski pouk 

(pravilnik) 182; 65, str. 428. 
Ustanovitvi in ureditvi: 

državne razredne loterije za 
podpiranje narodnega, go
spodarstva (zakon) 26; 13, 
str. 109: 

glavnega lekarniškega in sa
nitetnega skladišča (zakon) 
104; 38, str. 245. 

Ustava: neenako tolmačenje nje
nih predpisov pri upravnih 
oblast vih. 17; 10. str. 93. 

Ustroj: 
državnih kobilarn (zakon) 62; 

24, str. 178; 
sanitetnega sveta (zakon) 15; 

9, str. 89; 
vojaških sodišč (zakona o iz

premembah in dopolnitvah 
. zakona o njem z dne 27. ja

nuarja 1901.) 98 in 99; 36. 
str. 238; 

vojske (zakon o izpremembi 
in dopolnitvi člena 44. zako
na o njem z dne 31. marca 
1904.) 97; 36. str. 237. 

Utemeljevanje, pravno, oblastve
nih odlokov: okrožnica, o nje
govi potrebi. 13, str. 115. 

Uvedba pogodite o začasni uredit
vi vzajemnih trgovskih od-
nošajev med našo kraljevino 
in češkoslovaško republiko: za
kon. 66; 26, str. 189. 

Uvoz: 
avtomobilov, motornih koles 

in velocipedov iz inozem
stva 37, .str. 212: 

dinamskih strojev 34, str. 230; 
elektromotorjev 84, str. 230: 
goveje živine v Italijo (ta uvoz 

je italijanska vlada razširila 
tudi na. pot po suhem z upo-
ra.bo železnic) 47, str. 301: 

kresi! 7, str. 79: 
prašičev in prežvekovalcev' iz 

Romuni4? (omejitev) 11, str. 
99; 

proizvodov ribarstva, kmetij
stva in (vorniške industrije 
iz krajin, ki so po rapallski 

pogodbi pripadle naši kralje
vini (zakon) 109; 39, str. 
251: 

semenja kulturnih rastlin (za^ 
kon o kontroli tega seme
nja) 49; 21, str. 153; 

živalskih sirovin iz Madžarske 
29, str. 205. 

Uvozna carina; zakon, s katerim 
se državni uradi opraščajo te 
carine. 107; 39, str. 251. 

Uvozna prepoved s seznamkom 
predmetov iz tarifnih številk 
splošne carinske tarife, kate
rih urvoz je prepovedan. 64; 25, 
str. 181. — 50. str. 329. — 65; 
25, str. 184. 

Uvozna prepoved glede pred
vojnih in vojnih posojil bivše 
avstro-ogrske monarhije je raz
veljavljena. 187; 67, str/443. 

Valuta glede perutnine; njeno 
zavarovanje. 101; 37, str. 241. 

Valute: 
njih prodajanje 48; 20, str. 151; 
obračunski ključ za tuje va

lute 10, str. 94: 
prepoved izvoza 53: 21. str. 

156. — 37, str. 242; 
reguliranje prometa z njimi 

(pojasnilo člena 3. v pravilni
ku) 41; 17, str. 137. — 52; 
21, str. 156 (dodatek k pra
vilniku). — 28, str. 200 (po
jasnilo k dodatku); 

sprejemanje tujih valut pri 
Narodni banki in njenih po
družnicah 60; 23, str. 175; 

zavarovanje transportov v tu
jih valutah 6, str. 68. 

Velenje, občinska davščina na 
prenočišča. 161; 56, str. 365. 

Veleprodaje soli v Sloveniji. 52, 
str. 345. ' 

Veljavnost, nadaljnja, neltaterih 
uredb, odločb itd., ki jih je po
slalo ministrstvo za trgovino 
in industrijo zakonodajnemu 
odboru. 177; 63, str. 419. 

Veljavnost zakona o državnem 
računovodstvu kraljevine Sr
bije je razširjena na vse ozem
lje kraljevine; zakon. 58; 23, 
str. 174. ' 

Velocipedi, ki se začasno uva
žajo iz inozemstva. 37, str. 
242. 

Voselični davek v Mariboru. 44: 
18, str. 141. 

Veterinarsko poslovanje pri iz
vozu mesa v Italijo; olajša
ve. 47, str. 301. 

Veterinarsko ogledovanje živine, 
ki se naklada in razklada na 
železniških postajah v tukaj
šnji pokrajini, in pristojbine za 
to ogledovanje. 70, str. 462. 

Veterinarski pregled živine, mesa 
in sirovin na obmejnih posta
jah: pristojbine zanj. 70, str. 
463. 

Vkliranje potnih listov; glej: 
Potni listi. 

«Villag>- (Budimpešta); ta list je 
v naši državi zopet dovoljen. 
39, str. 249. 

Vino: 
kazenski predpisi o trošarini 

na vino v Sloveniji 6, str. 69; 
naklada nanje v Ljubljani 122; 

44, str. 282. 
Virementski promet v kraljevini; 

zakon. 130; 48, str. 305. 
Višina osnovnega vloga v pošt-

nočekovnem prometu. 70, str. 
462. 

Višji deželni sodišči v Ljubljani 
in Splitu: zakon o olajšavah v 
sodnem postopanju za njiju 
območje. 150; 53, str. 349. — 
176; 63, str. 419 (popravek). 

Višji uavtični čini v ročnem 
trgovskem brodarstvu; pravil
nik o i/.pitili kandidatov za te 
čine. 155; 54, sir. 359. 

Višji šolski svet; seje: z dne 19. 
in 20. januarja 15, str. 131: z 
dne 7. februarja 18, str. 144: z 
dne 16. in 17. marca 31, str. 
219. 

Vknjiževanje dohodkov agrarne 
reforme: pravilnik. 54; 22. sir. 
161. - 55; 22, str. 164. 

Vlaganje rek I amaci.;, ki se; tičejo 
lerjaiev v Severni in .lužni 
Ameriki. 70, sir. 462. 

Vlog, osnovni, v poštnoiVKovncin 
prometu: njega višina. 70. str. 
462. 

Vlogi, čekovni: njih obrestova-
nje. 32, str. 223. 

Vodnjakarski mojstri: izpitne 
takse prosilcev za obrtno pra
vico teh mojstrov. 94: 35. str. 
234. 

Vodovod, mestni ljubljanski: na
jem posojila za njegovo raz
širitev. 75; 28. str. 199. 

Vodovodna naklada v Mariboru. 
43; 18, str. 141. 

Vojaki, ki »o umrli za ranami in 
poškodbami, dobljenimi v sve
tovni vojni; rok za priznanje 
pristojbinskih olajšav njih za
puščinam. 19, str. 147. 

Vojaška akademija v Beogradu; 
sprejem v njeno nižjo šolo. 65, 
str. 425. 

Vojaška pokopališča, in vojaški 
grobovi v domovini in v ino
zemstvu; zakon o njih uredit
vi. 131; 48, str. 308. 

Vojaška skladišča; oddajanje in-
ženjerskega materiala, iz njih. 
32,'str. 223. 

Vojaška služba upokojenih čast
nikov med vojno; zakon, s ka
terim se častnikom, ki so jo 
opravljali, priznavajo vojna le
ta dvojno v pokojnino. 95; 36, 
str. 237. 

Vojaška sodišča; zakona o izpre
membah in dopolnitvah zako
na o njih ustroju z dne 27. ja
nuarja 1901. 98 in 99; 36. str. 
238. 

Vojaške nastanitve: postopanje 
pri njih. 132; 48, str. 309. 

Vojaški državni uslužbenci; za
kon o njih draginjskih dokla
dah. 70; 27, str. 193. 

Vojaški obvezniki kateregakoli či
nu, razen častniškega: zakon, 
s katerim se taki obvezniki 
opraščajo plačila odškodnine, 
prisojene državi, za škode, ka
tere so učinili z uničitvijo vo-
jaško-državnih stvari, voz in 
živali. 96; 36, str. 237. 

Vojna leta se onim upokojenim 
častnikom, ki so med vojno 
opravljali vojaško službo, pri
znavajo dvoino v pokojnino. 
95; 36, str. 237. 

Vojna mornarnica: 
zakon, s katerim se ureja spre

jemanje državljanov kralje- i 
vine Srbov, Ilrvatov in Slo- j 
vencev vanjo in njih plača 
141; 51, str! 334; 

zakon o uposlavitvi strokov
nih častnikov v njej in pre
vedbi tehničnih poslovodij v 
strokovne častnike 138; 51. 
str. 333. 

Vojna posojila bivše avstro-ogr
ske monarhije; uvozna- prepo
ved je razveljavljena. 187; 67, 
str. 443. 

Vojne ladje; zakon o zastavah. 
140; 51, str. 334. 

Vojne žrtve, civilne; zakon o za--
časni pomoči njih rodbinam. 
30; 14, str. 117. 

Vojniki, padli, umrli in pogre
šani; zakon o začasni pomoči 
njih rodbinam. 30; 14, 8tr. 117. 

Vojska; zakon o izpremembi in 
dopolnitvi člena 44. zakona o 
njenem ustroju z dne 31. mar
cii- 1904. 97; 36, str. 237. 

Volilni imenik, abecedni (člen 
91. v zvezi s členoma 21. in 
22. zakona o volitvah narod
nih poslancev). 5, str. 61. 

Volilni imeniki; zakon o njih. 
184; 67, str. 441. 

V olite v rv občinska zastopstva 
v Sloveniji; zakon o njej. 80; 
31, str. 213. — 88; 33, str. 226 
(popravek). 

Volkovi; premije za njih pokon-
čevanje. 10, str. 95. 

* Volkszeitung» (Dunaj); ta list 
'p v naši državi zopet dovo
ljen. 8, str. 83. 

Vozila: 
občinska, davščina nanje v 
. Ljubljani 13; 8, str. 84; v Ma-

I riboru 165; 59, str. 386; v 
okoliški občini celjski 197; 
70, str. 461; 

taksa naaje 3, str. 11. — 13, 
str. 115. — 17, sir. 139. • — 
86, str. 238. 

Vozni listki električne cestne že
leznice v Ljubljani: mestna 
davščina nanje. 45; 19, str. 145. 

Voznina: 
za lokomotive iz Nemčije za 

Bolgarijo 28, str. 200, 
za prispelo blago (deh'ize, po

trebne zaradi nje plačila) 77; 
29, str. 205. 

Vozovi: 
fija-karski (taksa za leto 1922.) 

3. str. 11; 
privatnih bolnic za prevažanje 

bolnikov (taksna prostost) 
39, str. 254. 

Vožnje po železnici, znižane: 
legitimacije državnih name

ščencev, upokojencev in njih 
rodbinskih članov so tudi v 
Sloveniji oproščene takse 
50, str. 331: 

šolska potrdila zanje зо pro
sta takse 17, str. 139. 

Vratja vas in Vratji vrh: 
prildopitev k davčnemu okra

ju v Gornji Radgoni in k 
davčnemu okrajnemu obla-
stvu in evidenčnemu uradu 
za zemljarinski kataster V 
Ljutomeru 2, str. 7; priklopi-
tev k okrajnemu glavarstvu 
v Ljutomeru 13, str. 116. 

Vstopnice: taksa nanje. 13, str. 

115. 
Vzajemni trgovinski promet z 

avstrijsko republiko. 36; 15. 
str. 126. — 67; 26, str. 189. 

Vzajemni trgovinski odnošaji 
med našo kraljevino in češko
slovaško republiko. 66; 26, str. 
189. 

Vžigalice: monopolna taksa na 
nje. 25,' str. 186. — 40, str. 258. 

Začasna pomoč invalidom in rod
binam padlih, umrlih in po
grešanih vojnikov kakor tudi 
nekaterih civilnih vojnih žrtev: 
zakon o njej. 30; 14, str. 117. 

Začasna ureditev vzajemnih tr
govinskih odnošajev med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in češkoslovaško re
publiko; zakon o uvedbi po
godbe o njej. 66; 26, str. 189. 

Zadolžnice, komunalne, 4У2%™-
Kranjske deželne banke; XV. 
žrebanje. 41, str. 264. 

Zakoni: 
o brezplačni zdravniški pomoči 

[v bolnicah 32; 15, str. 125; 
o davku na poslovni promet 

46; 20, str. 149; 
o dobrovoljcih 90; 34, str. 229; 
o draginjskih dokladah aktiv

nih uslužbencev, upokojen
cev in upokojenk državnih 
prometnih naprav 127; 46. 
str. 293; 

o draginjskih dokladah civil
nih in vojaških državnih 
uslužbencev, upokojencev in 
upokojenk 70; 27, str. 193; 

o državnem svetu in upravnih 
sodiščih 167; 60, str. 389: 

o državni trošarini, takjah in 
pristojbinah 2; 2, str. 5. --
23, str. 175; 

o inspekciji dela 106; 39, str. 
249; 

o izenačitvi pogojev za prido
bitev lekarniškega obrta 35; 
15, str. 126; 

o izpremembah in dopolnitvah 
člena 6., točke 24., zakona 
o splošni carinski tarifi 108; 
39, str. 251; 

o izpremembah ha dopolnitvah 
v zakonu o državnem raču
novodstvu z dne 6. marca 
1910. 57; 23, str. 172; 

o izpremembah in dopolnitvah 
zakona o ustroju vojaških 
sodišč z dne 27. januarja 
1901. 98 in 99; 36, str. 238; 

o izpremembah in dopolnitvah 
zakona o ženitvi častnikov, 
podčastnikov, kaplarov in 
redoVov z dne 24. decembra 
1901. 110; 39, str. 251; 

o izpremembi in dopolnitvi 
člena 44. zakona o ustroju 
vojske z dne 31. marca 1904. 
97; 36, str. 237; 

o izpremembi in dopolnitvi 
členov 78. in 115. carinske
ga zakona 111; 39, str. 252: 

o izpremembi in dopolnitvi 
člena 233. carinskega zako
na 128; 46, str. 294; 

o izseljevanju 50; 21, str. 158: 
o izsledovanju in pridobivanju 

mineralnih olj, zemskih smol 
in plinov v kraljevini Srbov. 
Hrvatov in Slovencev 167 a; 
61, str.393. -- 185; 67, str. 
442; 

o izvozu v predelavo 159; 55, 

str. 363; 
o izvozu življenskih potrebščin 

in živali v okupirane kraji
ne, ki so po rapallski pogod
bi pripadle kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, in o 
uvozu proizvodov ribarstva, 
kmetijstva in tvorniške in
dustrije iz teh krajin v kra
ljevino 109; 39, str. 251; 

o kontroli semenja kulturnih 
ra-stlin pri uvozu in v notra
njem prometu 49; 21, str. 
153: 

o nagradah za zdravniška 
opravila 16; 9, et r. 90; 

o nagradi finančnih uradnikov 
ip drugih uslužbencev za 
pobiranje davkov 85; чЈЗ, str. 
225; 

o obči upravi 135; 49, str. 314: 
o oblastni in sreski samoupra

vi 136; 49, str. 314.' — 153; 



53. str. 360 (popravki). — 
175; 63, str. 419 (popravki); 

o obrtnih šolah 179; 64, str. 
421; 

t) obveznem in prisilnem cep
ljenju zoper koze v Slove
niji in Dalmaciji 34; 15, .;tr. 
126; 

o okružnih (okrajnih, županij
skih) in sreskih sanitetnih 
upravah 9; 6, str. 67; 

o olajšavah v sodnem posto
panju za območje višjih de
želnih sodišč v Ljubljani in 
Splitu 150; 53, str. 349; 176; 
63, str. 416 (popravek): 

o orožniškem pokojninskem 
fondu 119; 43, str. 278: 

o orožništvu 118; 43, str. 273; 
o otvarjanju novih oddelkov 

v državnih bolnicah 33; 15, 
str. 126; 

o pobijanju draginje življen-
ikih potrebščin in brezvest
ne spekulacije 6; 5, str. 62. 
— 86; 33, str. 225 (popra
vek); 

o pokojninskem zavarovanju 
nameščencev za .Slovenijo in 
Dalmacijo 190; 68, str. 449; 

o pooblastitvi ministra za tr
govino za podaljšavo po
godbe o provizorni ureditvi 
vzajemnega trgovinskega pro
meta med kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in av
strijsko republiko, sklenjene 
dne 27. junija 1920., razgla
šene v št. 289/20. «Službenih 
Novin*, z zakonom z dne 
22. novembra 1921. podalj
šane do dne 31. decembra 
1921. in z zakonom o pro
računskih dvanajstinah za 
meseca januar in februar 
1922. z dne 31. decembra 
1921. podaljšane do dne 30. 
januarja 1922. 36; 15, str. 
126; 

o posesti in nošenju orožja 
78; 30, str. 209; 

o poštnohranimem, čekovnem 
in viremenlskem prometu 
v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev 130; 18, str. 
305: 

o prevedbi na dinarske plače 
državnih uslužbencev v kra-
inah izvun Srbije in Črne 
gore 82; 32, str. 221; 

o prevedbi osebja državnih 
prometnih naprav v kraji
nah izvun Srbije in Črne 
gore na dinarske plače 158; 
55, str. 362; 

o prevedbi tehničnih upravi-
teljejv v mornarnično - teh
nične častnike 139; 51, str. 
333; 

o proračunskih dvanajstinah 
za meseca januar in februar 
1922. 4; 3, str. 9; 

o proračunskih dvanajstinah 
/A meseca marec in april 
1922. 56; 23, str. 169: 

o proračunskih dvanajstinah 
za meseca maj in junij 1922. 
137; 50, str. 325; 

o proslavi dne 1. decembra 
(po novem) 143; 52, str. 341; 

o &lužbi epidemijskih zdrav
nikov 21; 12, str. 101; 

o specialnih kmetijskih šolah 
61; 24, str. 177; 

o srednjih poljedelskih šolali 
181; 65, str. 425; 

o stalni bolniški komisiji 23; 
12, etr. 102; 

o stalni epidemijski komisiji 
22; 12, str. 102; 

o stanovanjih 71; 28, str. 197; 
o svilarski službi in pospeše

vanju svilarstva 92; 35, str. 
233; 

o ukinitvi nekaterih pravilni
kov in odločb ministrstva 
za trgovino in industrijo 
152; 53, str. 350; 

o uporabljanju vseh signalnih, 
telefonskih, brzojavnih in 
radiografskih naprav bivše 
avstro-ogrske monarhije na 
naših obalah in otokih v Ja
dranskem morju 151; 53, str. 
349; 

o upostavitvi strokovnih čast
nikov v vojni mornarnici in 
prevedbi tehničnih poslovo
dij v strokovne častnike 
138; 51, str. 333; 

n ureditvi naših fv-ojaških po
kopališč in grobov v domo
vini in v inozemstvu kakor 
t.udi pokopališč padlih vo
jakov in mornarjev, vojnih 
ljetnikov in internirancev, 

državljanov Nemčije, Avstri
je, Ogrske in Bolgarije, po
kopanih na našem državnem 
ozemlju 131; 48, str. 308; 

o ustanavljanju posebnih sani
tetnih naprav za preiskova

nje in pobijanje nalezljivih 
bolezni in dajanju brezplač
ne zdravniške pomoči 31; 
15, str. 125; 

o ustanovitvi in ureditvi dr
žavne razredne loterije za 
podpiranje narodnega go
spodarstva 26; 13, str. 109; 

o ustanovitvi in ureditvi glav
nega lekarniškega in sani
tetnega skladišča 104; 38, 
str. 245; 

o ustroju državnih kobilarn 
v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev 62; 24, str. 178; 

o ustroju sanitetnega sveta 
kraljevine Srbov, Hrvatov 
hi Slovencev 15; 9, str. 89; 

o ustroju vojaških sodišč z 
dne 27. januarja 1901. (ea-
kona o njega izpremembah 
in dopolnitvah) 98 in 99; 
36, str. 238; 

o ustroju vojske z dne 31. 
marca 1904. (zakon o izpre-
membi in dopolnitvi člena 
44. tega zakona) 97; 36, str. 
237: 

o uvedbi pogodbe o začasni 
ureditvi vzajemnih trgovin
skih odnošajev med kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in češkoslovaško re
publiko, sklenjene dne 18. 
oktobra 1920. 66; 26, str. 
189; 

o volilnih imenikih 184; 67, 
str. 441; 

o volitvi v občinska zastop
stva v Sloveniji 80; 31, str. 
213. — 88; 33, str. 226 (po
pravek); 

o začasni pomoči invalidom 
in rodbinam padlih, umrlih 
in pogrešanih vojnikov ka
kor tudi nekaterih civilnih 
vojnih žrtev 30; 14, str. 117: 

o zalaganju anatomskih insti
tutov z mrliči 24; 12, str. 
103; 

o zastavah na vojnih, trgov
skih in privatnih ladjah 140; 
51, str. 334; 

o zaščiti industrijske svojine 
163; 58, str. 373; 

o zavarovanju delavcev 169; 
62, str. 401; 

o zdravnikih specialistih 14; 
9, str. 89; 

o ženitvi častnikov, podčast
nikov, kaplarov in redovov 
z dne 24. decembra 1901. 
("zakon o njega izpremembah 
in dopolnitvah) 110; 39, str. 
251; 

o ženskih obrtnih šolah 180; 
64, str. 422; 

s katerim se državni uradi 
opraščajo uvozne carine 
107; 39, str. 251; 

s katerim se onim upokojenim 
častnikom, ki so opravljali 
med vojno vojaško službo, 
priznavajo vojna leta dvoj
no v pokojnino 95; 36, str. 
237; 

s katerim se opraščajo plačila 
odškodnine, prisojene dr
žavi, vojaški obvezniki ka
teregakoli čina, razen čast
niškega, za škode, katere so 
ji učinili z uničitvijo voja-
ško-državnih stvari, voz 
in živali 96; 36, str. 237; 

s katerim se opraščajo taks 
dopisi glede posojila 200 mi
lijonov dinarjev 112; 39, str. 
252; 

s katerim se ukinjajo nekate
re naredbe deželne vlado za 
Slovenijo, ki so nanašajo 
na resort ministrstva za tr
govino in industrijo 144; 52, 
str. 341: 

s katerim se ukinjajo nekate
re odločbe in nekateri odlo
ki ministrskega sveta in go
spodarsko - finančnega ko
miteta ministrov carinske 
vsebine 116; 41, str. 261: 

s katerim se ukinjajo uredbe, 
pravilniki in naredile mini
strstva za prehrano in ob
novo dežel in ena naredba. 
Narodne vlade v Ljubljani, 
ki se nanašajo na resort 
ministrstva za socialno po
litiko 157; 55, str. 361; 

s katerim se ureja sprejema
nje državljanov kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Sloven
cev v vojno mornarnico in 
njih plača 141; 51, str. 334; 

s katerim se veljavnost členov 
1., 6., 7., 8., 14. in 15. zako
na o javnih borzah z dne 
2. novembra 1886. razširja 
na vso kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev 160; 
55, str. 363; 

s katerim se veljavnost zakona 
o državnem računovodstvu 

kraljevine Srbije razširja na 
vse ozemlje kraljevine 58; 
23, str. 174; 

s katerim se zvišuje cilvilna li
sta Njegovemu Veličanstvu 
kralju Aleksandru I. 126; 46, 
str. 293; 

s katerim se zvišuje pristojbi
na za ribarske knjižice na 
Kranjskem 156; 55, str. 361. 

Zalaganje anatomskih institutov 
z mrliči; zakon. 24; 12, str. 103. 

Zaloge, tobačne; zakon, s kate
rim se ukinja naredba Narod
ne vlade v Ljubljani o njih 
odpovedi in novi oddaji. 157; 
55, str. 361. 

Zamenjava meničnih golic stare 
emisije. 50, str. 330. 

Zapisniki, sejni, višjega šolskega 
sveta; glej: Višji šolski svet. 

Zapuščine onih zapustnikov-vo-
jakov, ki so umrli za ranami 
in poškodbami, dobljenimi v 
svetovni vojni; rok za prizna
nje pristojbinskih olajšav ta
kim zapuščinam. 19, str. 147. 

Zaračunavanje zdravil; pravila, 
po katerih so morajo ravnati 
pri njem vsi lekarnarji in 
zdravniki 117; 42, str. 265. — 
50, str. 325. 

Zastave na vojnih, trgovskih in 
privatnih ladjah; zakon. 140; 
51, str. 334. 

Zastavni listi, 4Уг<#,т, kranjske 
deželne banke; XV. žrebanje. 
41, str. 264. 

Zastopi. okrajni v bivši Štajerski: 
pobiranje okrajnih doklad za
nje. 194; 69, str. 456. 

Zastopstva, občinska, v Slove
niji; zakon o volitvi vanje. 80; 
31, str. 213. — 88, 33, str. 226 
(popravek). 

Zaščita industrijske svojine; za
kon o njej. 163; 58, str. 373. 

Zatiranje nalezljivih bolezni po 
šolah: pravilnik. 145; 52, str. 
342. 

Zalvarovanje delavcev: 
zakon 169; 62, str. 401; 
izvajanje tega zakona 195; 70, 

str. 457: 
imenovanje članov prvega rav

nateljstva osrednjega urada 
za to zavarovanje in članov 
prvega nadzornega odbora 
65, str. 425. 

Zavarovanje, pokojninsko, name
ščencev za Slovenijo in Dalma
cijo: 
zakon 190; 68, str. 449; 
izpremembe plačilnih razredov 

191; 68, str. 451. — 70, str. 
457. 

Zavarovanje transportov v ino
zemski valuti. 6, str. 68. 

Zavarovanje valute glede perut
nine. 101; 37, etr. 241. 

Zavod, pokojninski, za name
ščence v Ljubljani; imenovanje 
njegovega upravnika in dode
litev sosveta temu upravniku. 
68, str. 451. 

Zavodi: 
denarni v Sloveniji, ki so upra

vičeni izplačevati kupone 
državnega investicijskega po
sojila 31, str. 218; 

državni dobrodelni v Ljubljani 
(razdelitev njih upravitelj-
stva na dve upravni celoti) 
65, str. 429; 

inozemski (deponiranje delnic 
pri njih) 1, str. 2. 

Zbiranje podatkov kmetijske sta
tistike; navodila. 28; 13, str. 
111. 

Zdravila; pravila, po katerih se 
morajo ravnati vsi lekarnarji 
in zdravniki pri njih predpiso
vanju, oddajanju in zaračuna
vanju. 117; 42. str. 265. — 50, 
str. 325. 

Zdravilišče Bled; delna îzpre-
memba zdraviliškega reda. 189; 
67, str. 443. 

Zdravilišča, državna: 
v Rogaški Slatini in Dobrni 

(načelna določila) 20, str. 
152' 

v Topolščici (oskrbnina) 28. 
str. 201. 

Zdravniki: 
epidemijski (zakon o njih 

službi) 21; 12, str. 101; 
okrožni (potne pristojbino 

zanje) 28, str. 201; 
specialisti (zakon) 14; 9, str. 

89. 
Zdravniška opravila; zakon o 

nagradah zanje. 16; 9, str. 90. 
Zdravniška pomoč, brezplačna: 

zakon o nje dajanju v bolni
cah 32; 15, str. 125: 

zakon o nje dajanju pri nalez
ljivih boleznih v posebnih 
sanitetnih napravah za njih 
preiskovanje in pobijanje 
31; 15, str. 125. 

Združene ameriške države: 
obvestilo onim, ki imajo pra

vico do dediščine v njih 32, 
str. 223; 

pristojnost njih konzulatov v 
naši kraljevini 33, str. 226. 

Zemske smole in zemski plini; 
zakon o njih izsledo vanju in 
pridobivanju. 167a; 61, str. 393. 
— 185; 67, str. 442 (popravek). 

Zidarski mojstri, izpitne takse 
prosilcev za obrtno pravico 
teh mojstrov. 94; 35, etr. 234. 

Zimovišča, državna; pravilnik 
o njih. 154; 54, etr. 357. 

Zlatnina; naročanje imenskih 
žigov zanjo. 1, str. 2. 

Zlato; postopek za izvrševanje 
zakona o kontroliranju nje
gove čistine. 125; 45, str. 289. 

Znižane vožnje po železnici: 
legitimacije državnih name

ščencev, upokojencev in njih 
rodbinskih članov so tudi 
v Sloveniji oproščene takso 
50, str. 331; 

šolska potrdila so prosta takse 
17, str. 139. 

Železni plugi; pojasnilo o njih 
ocarinjanju. 31, str. 217. 

Železnica, električna cestna v 
Ljubljani; mc3tna davščina 
na njene vozne listke. 45; 19, 
str. 145. 

Železnice, državne; ležnina. 10, 
str. 94. 

Železnice: 
ljubi jansko-kamniška lokalna 

(29. žrebanje nje 4°/onega 
prioritetnega posojila z dne 
12. julija 1893.) 8, str. 85; 

od Kočevja in Črnomlja do 
Vrbovskega in od Črnomlja 
do Ogulina (trasiranje) 50, 
str. 330; 

od Maribora do Ljutomera 
(postopek z blagom, ki se 
prevaža na tej progi preko 

, tujega ozemlja) 34, str. 230. 
Železniška tarifa: 

za apneni dušik, Thomasovo 
žlindro, amonijelv sulfat in 
čilski .soliter 20, str. 151; 

za notranji promet 7, str. 79; 
za razložene sode 29, str. 205; 
za tanin 23, str. 175: 
za železo 29, str. 205. 

Železniške znižane vožnje: 
legitimacije državnih name

ščencev, upokojencev in 
njih rodbinskih članov za 
znižane vožnje so tudi v 
Sloveniji oproščene takse 
50, str. 331; 

šolska potrdila so prosta takse 
17, str. 139. 

Železniški blagovni promet med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencejv in češkoslovaško 
republiko preko avstrijske re
publike. 44, str. 282. 

Železniški prevozi: 
blaga (dodatni dostavni roki) 

40, str. 259; 
dirkalnih konj in plemenskih 

kobil 15, str. 127; 
državna taksa 1, str. 2. 

Železo: 
ocarinjanje 147; 52, str. 344; 
železniška tarifa 29, str. 205. 

Ženitev častnikov, podčast
nikov, kaplarov in redovov; 
zakon o izpremembah in do
polnitvah zakona z dne 24. de
cembra 1901. ö njej. 110; 39. 
str. 251. 

Ženitne kavcije bivših avstro-
' ogrskih častnikov 25, str. 
185. — 31, str. 218. 

Žen si; a javna bolnica v. Novem 
mestu; oskrbnina. 28, str. 201. 

Ženske obrtne šole; zakon o 
njih. 180; 64, str. 422. 

Zgalne priprave; ugotavljanje 
njih dnevne proizvodnosti. 36, 
str. 239. 

Žigi, imenski, za zlatnino in 
srebrnino; njih naročanje. 1, 
str. 2. 

Žigosanje sodov, ki prihajajo iz 
inozemstva. 37, str. 212. 

Živa perutnina, ki se naklada 
(razklada) na železnicah za iz
voz v inozemstvo ali pa prihaja 
iz inozemstva; pristojbine za 
njen pregled. 70, str. 463. 

Živali; zakon o njih izvozu v 
okupirane krajine, ki so po 
rapallski pogodbi pripadle na
ši kraljevini. 109; 39, str. 251. 

Živalska hrana na dvovlastni-
ških posestvih. 196; 70, str. 
460. 

Živalske sirovine: 
uvoz in prevoz iz Madžarske 

29, etr. 205: iz Romunije H, 
str. 99. 

Živi klalni konji in konjske ko
že; pojasnilo o njih izvozu. 
57, .str. 369. 

Živina: 
njen uvoz iz naše kraljovine v 

Italijo je razširila italijan
ska vlada tudi na pot po su
hem z uporabo železnic 47, 
str. 301; 

veterinarski pregled na želez
niških postajah v tukajšnji 
pokrajini 70, str. 462: 

veterinarski pregled na obmej
nih postajah 70, str. 463. 

Živinski potni listi. 16, str. 133. 
— 23, str. 176. — 36, str. 239. 
— 53, str. 351. 

Zi.Vljensko potrebščine: 
zakon o pobijanju njih dragi

nje 6; 5, str. 62; 
razpis sodiščem 18; 10, str. 93; 
popravek k zakonu 86; 33, str. 

225. 
Živi jonske potrebščine; zakon o 

njih izvozu v okupirane kraji
ne, ki so po rapallski pogodbi 
pripadle naši kraljevini. 109; 
39, str. 251. 

Žlindra, Thomasova; tarifna do
polnitev. 39, str. 253. 

Žrebanja: 
obveznic 4%nega deželnega 

posojila bivše dežele Kranj
ske iz leta 1888. in 4]/2%ne-
ga deželnega posojila bivše 
dežele Kranjske iz leta 1917. 
5, str. 63 in 64; 

4%nega prioritetnega posojila 
ljubljansko-kamniške lokalne 
železnice z dne 12. julija 
1893. 8, str. 85; 

4У2%шћ zastavnih listov in 
4y2%nih komunalnih zadolž-
nic Kranjske deželne banke 
41, str. 26-4. 

Žrtve, civilne vojne; zakon o za
časni pomoči njih rodbinam. 
30; 14, str. 117. 

Županijske sanitetne naprave; 
zakon o njih. 9; 6, str. 67. 
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Milčinski 31, str. 220. 
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Mramor 82, str. 221. 
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Dr.Mundn 33, str. 225. 
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Pestevšek Rihard 15, str. 131. 
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Petrič Ivan 29, str. 205. 
Petrič Kristina 31, str. 220. 
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PogaČar 44, str. 281. 
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Ragazzi 32, str. 221. 
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Dr. Senekovič 28, str. 197. 
Serajnik 15, str. 131. 
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Stanič 65, str. 425. 
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Tratnik Ivan '33, str. 225. 
Tratnik Stanko 29, str. 205. 
Dr. Travner 5, str. 61. ; 
Dr.Treo 12, str. 108. : 

Dr. Trina jst ić 5, str. 61. 
Trinkaus 12. str. 101. 
Trobiš 31, str. 220. 
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Veble 1, str. 1; 5, str. 62. 
Vedernjak 5, str. 61. 

I Velnar 15, str. 131. 
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Volner 44, str. 281. 
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Vrabl Marija 31, str. 220. 
Vrabl Niko Ivan 33, str. 225. 
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Wolf 29, str. 205. 
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Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



Abecedno kazalo zakonov, kraljevskih uredb, naredb, 
pravilnikov, važnejših razglasov in objav, 

priobčenih v Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo od dne 3. julija 1922. 
do vštetega dne 30. decembra 1922. (St. 71 do 132.) 

Stvarno kazalo. 367; 114. str. 799; končno. zdravljenje ob državnih stroških j občinska davščina na prenoči-
razmerje kronskih bankovcev j je dopustno le v tretjem! šča 269; 85, str. 566; 
proti dinarskim (zakon) 369; i oskrbnem razredu 99, str. i občinska davščina na vozila 270; 

v 114, str. 800; i 662. _ i 85, str. 566; 
četrtdinarski (zakon o njih na- Bolniške potrebščine; licitacije za j občinska doklada na državno 

tisku) 367; 114, str. 799; njih nabavo so razveljavljene.' trošarino od vina 272; 85, • 
desetdinarski (popis) 81, str. 120, str. 840. j str. 566. 
544; enpdinarski (zakon o Boni, 6%ni državni, v kronah in Celjsko mesto je glede tesarskega 
njih končnem razmerju proti v dinarjih ; njih izplačevanje, i in vodnjakarskega obrta izvzeto 
kronskim) 369; 114, str. 800; 115, str. 807. i v zmislu zakona z dne 26.de-
enodinarski in poldinarski Borzi v Beogradu in Zagrebu;! cembra 1893., drž.zak. št. 193. 
(zakon o njih) 366; 114,, clearing je ukinjen. 435; 131, 234; 77, str. 511. 
str. 799. str. 926. j Cene: 

. . . , , ,„. ! Borzni promet z devizami in valu-j za cigaretni papir 106, str. 740; 
občinska davščina na njih po- tami. 280; 87. str. 577. I z a ( o b a c n e i z d e i k e n 6 , str. 815; 

nočni obisk v Celju 27i; 85, Brezvestna spekulacija; pravilnik; z a vžigalice iz domačih tvornic 
str. 566; za izvrševanje zakona o nje po-1 u 5 s t r 807 

pravilnik za izvrševanje pred- bijanju. 311; 99 str. 659, ' Cenitve,'sodne, v letu 1923.; ob-
? & ? Ç ^ l r a , , J u t a k s 327> Brizgalnioe _ iz bakrene plocevme;. r e s ( n a mera za kapitaliziranje 

ministrstva za agrarno refor- 0 106 str. 737. • : ̂  ocarmjanje. 73, str. 479. - ' • — 
mo 418; 128, str. 900. Bencin; trošarina. 86, str. 572. 

Agronomski fondi za Slovenijo in п.9,5-. s t r > 6 4 0 . - „ , . . , „. ;

 D

 n a f«4 Postaji. 76, str. 508. 
komisija za njih upravo; zakon ö i s t n c a (obema Bohinjska Bistri- Brodarski posli; pravilnik o îz-

niih ustanovitvi 230- 77 c a ^ ; vodovodna doklada. 250; dajanju dovolil za njih izvrševa-
' ' .79. str. 531. nje zaradi zaslužka (v obrtniške 

Bistrica-Bohinjsko jezero; ležnina namene). 395; 121, str. 847. 
in vozovna stojnina na tej po-, Brodarstvo, rečno trgovsko; iz-
staji. 76, str. 508. ' prememba in dopolnitev pravil-

Blagajne, specialne; izpremembe: ujka o izpitih kandidatov za 

(Ležeče številke pomenijo zakone, ' 
kraljevske uredbe, naredbe in \ 

pravilnike.) 
Agrarna reforma: ; 

zakon o nakazovanju kuriva in ! 
stavbnega lesa v veleposest- ' 
niških gozdih njenim inter- j 
esentom v Sloveniji 404; 123,1 
str. 864; l 

zakon, s katerim se izdajajo za ' 
Slovenijo predpisi za trajno R .^1 

gozdno gospodarjenje v goz- D a r l : 

dih veleposestev, spada jočih 
pod agrarno reformo 402; • 
123, str. 863; ! 

zakon, s katerim se ukinjajo ne- ! 
katere naredbe in odločbe 
ministr 
mo 418; 128, str. 900. 

o 
str. 509, 

Aktivni uslužbenci državnih pro
metnih naprav; izpremembe in 
dopolnitve v zakonu o njih dra-
ginjskih dokladah. 200; 71, 
str. 666 (466). 

Albanski državljani; vidiranje njih 
potnih listov. 107, str. 745. — 
116, str. 814. 

Ambulatorij za kožne in venerične 
bolezni v Celju ; ustanovitev. 
107, str. 745. 

Amonijev nitrat; ocarinjanje. 73,; 
str. 479. 

Amonijev nitrit ; popravek k uvoz- ; 
ni tarifi. 322; 104, str. 707. j 

Amortizirane obveznice državnih : 
posojil; denar, pobran od njih! 
na račun inozemcev. 115, str J 
806. j 

Arbitraža deviz. 300; 96, str. 643. j 
Avstrijska republika: ' 

direktna potniška tarifa 73 ! 
str. 480; 'l 

obmejni promet 266; 84 str 
561. — 274; 86, str. 571 ; ! 

podaljšava trgovinske pogodbe i 
253; 80, str. 533. 

Avstrijske krone; njih državni i 
obračunski tečaj. 89, str. 592. ! 

Avstrijski državljani ; vidiranje ' 
njih potnih listov. 82, str. 549.1 

Avstro-ogrska banka 

in dopolnitve pravilnika o njih 
poslovanju. 219; 75, str. 497, 
326; 106, str. 735. 

Blago 

D „ J , -. .- . • . . . čistega donosa. 112, str. 788. 
Brod; lezn.na m vozovna stojnina Cenovnik (taksa) za lekarniško de-

Centrala za plačila v inozemstvu; 
zakon o nje likvidaciji. 375; 
115, str. 8Q4. 

Cepljenje, brezplačno, orožnikov. 
96, str. 644. 

Cerezin; ob uvozu ni pobirati dr-
„•-• ..•„ .. O Ä O , . „ žavne trošarine. 115, str. 806. 
K o ? , e '" * Ceste v Mariboru; najem posojila 

R J Ü £ 1 •• • '• z a n J i h napravo. 240; 77, str. 
Brodi ; zakon o prevozu z njimi. : 511 . 

232; 77, str. 510. ! Cestna železnica, električna, domače, ki se mora voziti preko B™d. pomorsko-trgovski; zakon , Ljubljani; občinska davščina na 
tujega ozemlja 101, str. 671; ° n.J l n V P'* U ; 597; 122 str. 855. : v o z n e l i s t k e 4 2 6 ; 1 3 0 str.917. 

izpremembe o železniški tarifi Brzojavno-telefonsko-tehnično oseb- Cestnopolicijski predpisi o voz-
glede prevoza 345; 108, str., ¥\?Т1 ? s t a l " , h ™ese*n!,n nem prometu v Ljubljani. 131, 
753; ; doklad;h ZK terenska dela. 442; ; s ( r Q-JQ •' J ' 

ležnina in vozovna stojnina na ! ~ l ? 2 ' t t r - . 9 3 i -
postajah v Bakru, Brodu, C a f é f lantani*; . 
Zagrebu drž. k., nâ Bistrici- vrSevanje Podpisov o pobiranju civilne vojne žrtve; pravilnik za 
" - ! , taks nanje. 327; 106, str. 737. ! j z v r š e vanje zakona o začasni po-

>аГ)ПЗ l 

izvozna: na goveje in telečje 
kože 321; 104, str. 707. — 
351; 110, str. 772; na svinj
sko in govejo mast 287; 90, 
str. 600; Častniki, orožniški; izpremembe 

uvozna: na nekatere življenske g l e d e D O V r a c i I a n i i h n ({,n i h s f r n . 
. potrebščine (ukinitev) 308; 

97, str. 653; na žita in ko-

Bohinjskem jezeru, na Jeseni- j r 
cah in v Ljubljani drž. kol. \^a 

76, str. 508; 
luksusno (nadavek) 245; 78, sir. ! 

520. - 268; 85, str. 565; j 
ocarinjanje pri carinarnicah, I 

kjer poslujejo priznani carin-j 
ski posredniki 307; 97, str. 
653; i 

pojasnilo, koga je smatrati za j 
lastnika blaga 84, str. 562; | 

potrdila o izvoru ob uvozu 227 •• 
76. str. 502. — 228; 76, str. : 

504. - 255; 82, str. 545; 

pravilnik zà «• ' а £ £ Ш p 3 p Ì r ; с е п е - 1 0 o > s t r -
E 

sevanje zaKona o začasni po-
moči njih rodbinam. 254; 81, 
str. 537. 

Clearing na borzah v Beogradu in 
1 Zagrebu je ukinjen. 435; 131, 

str. 926. 

glede povračila njih potnih stro
škov. 421; 130, str. 915; popra
vek 436 • 131 str 926 

ruzo (ukinitev) 286; 90, str. j C a ê e z a ' f o č e n j e a i k o h o I n i h p i j a j 
600; pobiranje nadavka nanjo ; i n m I e k a ; t a r i { a „ f a k s a n

 J
z a 

244; 78, str. o/.O. , n i h p r e g j e d ( p r e i z kus) . 443; 
Carinarnice: 1 ,^ 2 > s ^ 3 2 . 

tara pri blagu v zabojih, ki so 
vloženi v vreče 110. str. 772.1 

zakon o pooblastitvi ministrske- Blaznica-hiralnica v Ljubljani sei 
ga sveta, da izvrši njeno li- jmenuje odslej ,.Zavod za oskr-i 
kvidacijo 373; 115, str. 803; b o umobolnih v Ljubljani". 104, j 

zakon o zameni njenih bankovcev r,.^1"-.709- „ • L • 5 l r ' u ^ ) , „ ™ n » v 1,0 , Q V „ ! Češkoslovaška republika: 

PO,,,ш..h»*,,„4, »™5,«-« А : ^-ff ? - , » , ^«-Л-:--

preko katerih se smejo izvažati : C e k o v n i z a v o d i ; pravilnik o njih 
konji m ovce 87, str. 577; J p o s i o v n e m obsegu in ustroju, 

pri katerih poslujejo priznani : n j i h r a z m e r j u s poštno hranilni-
cannski posredniki (ocarinja-, c o i n 0 s t û n j u o s e b j a m . m 
nje blaga pri njih) 307; 97, | s ( r 883 
str. 653. 

str. 799. 
Avstro-ogrska monarhija bivša-1 b o , n i h " a Studencu". 104. str. rekciji. 39/ ; 118 str. 826 

zakon o prehodu njene c e K - 7 0 ° - ' : Carinska črta ; prostor k, ga je 
ne imovine v svojino naše drža- B 1 f J s k a . <*«naj . d o k l a d i » k celo-! s m a < r a * ' c

z.a S ^ ^ T * « ? ? 
ve 204; 72, str. 671 (471). 

Avstro-ogrski konzulati v ino
zemstvu, bivši; nedvignjeni de-
poziti pri njih. 84, str. 562. 

Avstro-ogrski kovani denar; za
kon o njegovem tečaju. 416; 
128, str. 899. 

Avtomobili : 
njih uvoz in izvoz po suhih po

tih je prepovedan 252; 80, 
str. 533; ' ' 

občinska davščina nanje v Ptu
ju 223; 75, str. 498; 

ocarinjanje pnevmatik zanje 
84, str. 562. 

Babiška pomoč pri siromašnih i 
slojih; honorar. 90, str. 601. I 

B a k a r ; ležnina in vozovna stoj-1 
nina na tej postaji. 76, str. 508. 

Bakteriološke stanice (postaje): 
Pravilnik o njih delovanju 256; 

82, str. 546; 
ustanovitev bakterioloških sta-

nie v Ljubljani in v Celju 
Q4, str. 630; 

Poslovni obseg bakteriološke 

A V i n r i ° ' 0 g r s k e banke po 1, 2 in 
J " kron (zakon o njih zameni) 

mav-
ke in parkljevke prepovedan 

! 104, str. 708; 
i popis terjatev in dolgov, zaklju-
! čenih v starih avsiro-ogrskih 
] kronah med našo kraljevino in 
i njo 394; 120, str. 839. — 131, 

str. 923. premembe, dopolnitve in poprav- ' л - , , f;. . - ,. . ... 
ki nje komentarja.. 128, str! 899. i Češkoslovaški državljani ; vidira-
irinska tarifa, uvozna; uporab-1 " K n J l h P ° t m h h s t o v - 9 0 - sr
ljanje pripombe k tar. post. 277. i - 4,-, . . . . . , , . 
102 str 678 ! Češkoslovaški in jugoslovenski up

niki in dolžniki; protokol o po
ravnavi njih vzajemnih terjatev. 
393; 120, str. 839. 

Četrtdinarski bankovci; zakon o 
njih natisku. 367; 114, str. 799 

kupni državni pristojbini od „ nJ.eJ-,73- sff; 4 7 9 ' ~ 99j s t r ; od
kupnih pogodb glede realitet v C a n n s k a tarifa; naznanilo, da so 
tej občini 25/ 79 sti 532: -- 1 v »Službenih Novinah" izšle iz-
98, str. 656. ' ' 

Bolezni : , _ . -, . .. - -
kožne in venerične (ustanovitev ! ^ S ^ U - V 0 2 n a : U p 0 r ^ 

ambulatorija zanje v Celju) fe" 7 г l i l 

7 ' " ' s ' r ' - 'fi . Carinski oddelki v Holci, Kopriv-
zavarovanje državnega promet-; n i M e ž i c i i n n a Trati so uki-

str g 631 J ; ' ' njeni.. 85, str. 565. 
Ž 6 hnWnf f f f U f - b ur n i c e 4 Z c, a , 0

ž e n ' k e i C a o r can^n7e r e blaga'pri carinami- i »J l n n a " S K " - M'.' ll4> 8 t r - ' w -
? ° ! e f " l v Ljubljani) 313; 100, ] c a h

 J
 k j e r poslujejo ti posred- Cezurne službe v javnem interesu; 

i niki 307- 97, str. 653- ! zakon, s katerim se začasno zvi-
j pojasnila k členoma 2. in 5. pra- \ š uJejo pristojbine policijskih 

..... , . -v».. I vilnika o njih 116, str. 813. i funkcionarjev v Sloveniji za ta-
. oiji (oskrbnina) 98, str. 657; Carinsko posredovanje v imenu že- ! k e službe. 430; 131, str. 925. 

) a v n a občinska, v Krškem leznice 124, str. 873. j Cini, višji navtični, v rečnem tr-
(oskrbnina) 98, str. 657; ! Celje: ! govskem brodarstvu; izprernem-

javna ženska v Novem mestu j podelitev koncesije za novo jav- ' ba in dopolnitev pravilnika o 
no lekarno 77, str. 512; ' izpitih kandidatov. 363; 113, 

teritorialna pristojnost hidroteh- : str. 793. 
ničnega oddelka 90, str. 601 ; Cisti donos ob sodnih cenitvah v 

ustanovitev ambulatorija za kož-; letu 1923.; obrestna mera za 
ne in venerične bolezni 107, ! njegovo kapitaliziranje. 112, str. 

. - — „ . . str. 745. j 788. 
stanice v Ljubljani 120, str. Bolniki: 'Celjska mestna občina: • I Čistina zlata in srebra; taksa za 

Banknv "• legitimacije, s katerimi se na- i občinska- davščina na ponočni ! kemijsko preizkušnjo. 132, str. 
V C 1 : bavljajo inozemska plačilna! obisk gostiln, kavarn, barov in 934. 

sredstva za njih vzdrževanje j na igranje s kvartarni 271; Člani državnega sveta; imenova
l i 6, str. 814; I 85, str. 566; j nje. 86, str. 571. 

str. 667. 
Bolnice v Sloveniji: 

javna, usmiljenih bratov v Kan-

(oskrbnina) 98, str. 657; 
za ženske bolezni v Ljubljani I 

(statut) 313; 100, str. 667; | 
službena izjava ministrstva za | 

narodno zdravje o bolnicah ! 

v Sloveniji 98, str. 655. 

Človeška hrana; pravilnik o olaj
šavah ob prevozu v pasivne kra
jine. 406; 124, str. 871. 

Čuvaji, gozdni; zakon o njih uvr
stitvi v kategorijo slug. 387: 
118, str. 823. 

Davčni izvrševalci; izprememba 
člena 16. v uredbi o njih postav
ljanju. 408; 124, str. 872. 

Davčnokazenski okraji za Sloveni
jo in Prekmurje; njih vzposta
vitev. 106, str. 740. 

Davek na vojne dobičke; zakon. 
203; 72, str. 670 (470). 

Davek, veselični: 
v Ljubljani 237; 77, str. 511. -

425; 130, str.917; 
v Ptuju 273; 85, str. 566. — 

440; 131, str. 927. 
Davščina od prirastka na vredno

sti nepremičnin v me3tni občini 
ljubljanski 365; 113, str. 793; 
mnogokratniki za to davščino za 
mesece avgust, september, okto
ber in november 1922. 131, str. 
930. 

Davščine, občinske; glej: Občin
ske davščine. 

Deca; zakon o njeni zaščiti. 262; 
83, str. 554. 

Dela, terenska; pravilnik o stalnih 
mesečnih dokladah brzojavno -
telefonsko - tehničnemu osebju. 
442; 132, str. 931. 

Delavci: 
popravek o izvajanju njih zava

rovanja 298; 95, str. 639; 
taksna prostost listin za njih 

zavarovanje 80, str. 535; 
zakon o njih zaščiti 211; 74, 

str. 485. 
, Delavsko osebje državnih promet-
! nih naprav; uredbe o njega dra-

ginjskih dokladah. 218; 75 str. 
i 496. 
Deli, vagonski; uvoz. 73, str. 479. 

i „Delniška družba pivovarne 
; .Union'" v Ljubljani; izpre

memba pravil je odobrena. 80. 
i str. 535. 

Delo; uredba o razdelitvi kralje
vine na deset oblasti inspekcije 
dela in o njih sedežih. 325; 106, 
str. 735. — 434; 131, str. 926. 

Delo, lekarniško; taksa (cenovnik) 
zanje. 344; 108, str. 753. 

Denar, avstro-ogrski kovani; za
kon o njegovem tečaju/ 416; 
128, str. 899. 

Denarni zneski: 
ki jih smejo prevzemati izvržil-

ni organi v področju višjih 
deželnih sodišč v Ljubljani in 
Splitu 398; 122, str. 856; 

navedeni v predpisih materialne
ga in formalnega kazenskega 
prava v področju višjih de
želnih sodišč v Splitu in Ljub
ljani (zakon o izpremembi njih 
višine) 214; 75, str. 494. 

Depoziti, nedvignjeni, pri bivših 
avstro-ogrskih konzulatih v ino
zemstvu. 84, str. 562. 

Desetdinarski bankovci; popis. 81, 
str. 544. 

Desetkronski bankovci Avstro-
ogrske banke; zakon o njih za
meni. 367; 114, str. 799. 

Devize: 
borzni promet z njimi 280; 87j 

str. 577; 
dovolila za njih nakup 236; 11, 

str. 511. — 246; 78, str. 520; 
firme, ki smejo poslovati z nji

mi 348; 108, str. 754. —113, 
str. 791. — 117, str. 819. — 
121, str. 847. — 124, str. 871. 
— 128, str. 899; 

izprememba člena 3. pravilnika 
o reguliranju prometa z njimi 
329; 106, str. 739; 

nabavljene izvoznikom za pla
čilo voznine 380; 115, str. 806; 

navodila, kako naj postopajo od
bori pri Narodni banki in nje
nih podružnicah ob izdajanju 
dovolil za njih nakup 354; 
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111, str. 775. - 435; 131, 3tr. 
926 (ukinitev teh navodil); 

njih nakupovanje v inozemstvu 
in njih arbitraža 300; 96, str. ; 
643; . i 

otvarjanje poštovnih kreditov 
inozemskim zavodom pri za
vodih, pooblaščenih za poslo
vanje z devizami 415; 127, | 
str. 893; . i 

otvarjanje tekočih računov lno-
zemcem pri zavodih, poobla
ščenih za poslovanje z devi-; 
zami 414; 127, str. 893; \ 

prepoved izvunborznega poslova-. 
nja z njimi 320; 106, str. 739. 
— 435; 131, str. 926 (ukini- j 
tev te prepovedi) ; I 

ukinitev nekaterih naredb o po-, 
slovanju z njimi 435; 131, str. ; 
926. 

Deželna deska štajerska in koro-i 
ška; zakon o prenosu vložkov iz 
nje v deželno desko kranjsko. • 
314; 102, 3tr.675. 

Deželna komisija za promet z, 
zemljišči na Slovenskem; zakon 
o njej. 267; 85, str. 565. 

Deželno sodišče v Ljubljani; po
vračilo za stroške preiskovalne
ga zapora in izvršitve kazni za 
kaznjence v njegovem območju. 
126, sir. 886. 

Dinarji; njih polaganje na račun 
inozemskih firm. 278; 87, str. 
577. — 301; 96, str. 643. 

Dinarska veljava; nje raba v tr
govskih knjigah. 379; H 5, str. 
806. 

Dinarske terjatve inozemskih firm 
za kupovanje sliv in drugih iz
voznih pridelkov; njih uporab
ljanje. 106, str. 740. , 

Dinarski bankovci; zakon o konč
nem razmerju kronskega ban
kovca proti dinarskemu. 369; 
114, str. 800. 

Direkcije: 
direkcija carin, generalna (usta-, 

novitev kazenskega oddelka. 
pri niej) 391; 118, str. 626; 

direkcija, glavna rudarska (pra- ; 
vila o njenem kemijskem labo-
ratoriju) 410; 127, str. 891 ; 

direkcije državnih železnic : 
(ustanovitev socialno-humani-
tarnega odseka pri njih) 297; j 
05, str. 638. 

Direktna potniška tarifa med našo 
kraljevino in republiko Avstrijo. 
73, str. 480. J 

Dnevnice za poštne uslužbence, ki 
spremljajo pošto. 442; 132, str. 
931. 

Doba zastaranja nekaterih terjatev 
za področje višjega deželnega 
sodišča v Splitu in v Ljubljani; 
zakon o njeni podaljšavi. 215; 
str. 494. : 

Dobički, vojni; zakon o davku na
nje. 203; 72, str. 670 (470). 

Dobrna; popravek k naredbi o po
biranju občinske davščine na 
prenočišča. 441; 131, str. 927. 

Doklade: 
draghijske; glej: Dragmjske do

klade; 
doklada k celokupni državni pri

stojbini od kupnih pogodb gle
de realitet v krajevni občini 
blejski 251: 79, str. 532. — 
08. str. 656; 

nočne, policijskih funkcionarjev 
v Sloveniji za varnostno stra
žo (zakon, s katerim se za
časno zvišujejo te doklade) 
430: 131, str. 925; 

občinske; glej: Občinske dokla-

stalne mesečne, brzojavno-tele-
fonsko-tehničnetnu osebju za 
terenska dela (pravilnik) 442; 
132. str. 931; 

doklada, vodovodna, v vasi Bi
strici (občina Bohinjska Bi-; 
strica) 250; 79, str. 531. 

Dolarji; njih izvoz je dovoljen po
oblaščenim zavodom. 328; 106, 
str. 739. 

Dolgovi, zaključeni v starih avstro-
ogrskih kronah med našo kra
ljevino in češkoslovaško republi
ko; njih popis. 394; 120, str. 
839. — 131, str. 923. 

Dolnja Lendava; podelitev konce
sije za javno lekarno. 77, str. 

Določitev nevarnostne tabele za 
zavarovanje zoper nezgode. 28/; 
88. str. 579. . 

Določitev in najmanjša dopustna 
mera ribam. 259; 82, str. 548. 

Dolžniki in upniki, jugoslovanski 
in češkoslovaški; protokol o po
ravnavi njih vzajemnih terjatev. 
393; 120, str. 839. 

Domače blago, ki se mora voziti 
preko tujega ozemlja; pojasni
lo o postopanju s takim blagom. 
101, str. 671. 

Domače živali; zakon o njih popi
su. 201; 72, str.069 (469). 

Dono3, čisti, ob sodnih cenitvah 
v letu 1923.; obrestna mera za 
njega kapitaliziranje. 112, str. 
788. , ... 

Dopolnilni sporazum o regulaciji 
obmejnega prometa med našo 
državo in avstrijsko republiko; 
uvedba njegovih odredb. 266; 
84; str. 561. 

Dopustila, vozna, za vozila z eks
plozijskim motorjem; njih izda
janje pri policijski direkciji v 
Ljubljani. 119, str. 838. 

Dovolila: 
za izvrševanje brodarskih po

slov zaradi zaslužka (pravil
nik o njih izdajanju) 395; 
121, str. 847; . •• 

za nabavo premoga (njih izda-: 
I janje) 124, str. 873; ! 

za nakup deviz 236; 77, str. 511. 
; — 246; 78, str. 520; navodila 

kako naj postopajo odbori pri 
Narodni banki in njenih po
družnicah ob njih izdajanju 

1 354; 111. str. 775. - 435; 
131, str. 926 (ukinitev teh 
navodil) ; 

za uvoz strupov in strupenih ; 
' stvari (zdravstveni odsek v 

Ljubljani jih sme izdajati) i 
99, str. 662. | 

, Draginja: 
pravilnik za izvrševanje zakona 

o nje pobijanju 311; 99, str. 
659; . . ,. 

prijavljanje količin zita in mlin
skih izdelkov 335; 107, str. 
744. 

Draginjske doklade: 
aktivnih uslužbencev, upokojen

cev in upokojenk državnih 
prometnih naprav (izpremem-
be in dopolnitve v zakonu o 
teh dokladah) 200; 71, str. 
666 (466); 

delavskega osebja državnih pro
metnih naprav 218; 75, str. 
496; 

državnih uslužbencev (izpremem-
be in popravek) 277; 87, str. 
577. _ 421; 130, str. 915. — ; 
436; 131, str. 926; : 

stalnih orožnikov 442; 132, str. 
931 ; 

taksna prostost, odnosno obvez
nost, prošenj, naznanil in po-

, trdil zaradi njih reguliranja 
: 99, str. 661. 

Dravski most pri Marer.bergu; 
mostnina. 88, str. 590. 

Drobiž iz niklja in game; zakon 
o njega kovanju. 368; 114, str. 
799. , L . 

Društva, gasilna; zakon, s katerim 
=e ta društva opraščajo plačila 
carine in ostalih taks ob uvozu 
potrebnih predmetov. 340; 108, 
str. 751. 

Državljani, naši, umrli v jnozem-
slvu; zakon o olajšavah ob njih 
prevozu v domovino. 339; 108, 
str. 751. 

Državljanstvo; taksa za ìzsiop iz 
njega. 104, str. 708. 

Državna hipotekama banka: 
izprememba v pravilniku 115, 

str. 807 ; 
zakon o njeni ureditvi 392; 119, 

str. 831. 
Državna posojila; denar, pobran 

od njih kuponov in amortizira
nih obveznic na račun inozem-
ccv. 115, str. 806. 

Državna pristojbina v blejski ob
čini; doklada k tej pristojbini od 
kupnih pogodb glede realitet 
251; 79, str. 532. - 98, str. 
656. 

Državna trošarina: 
na bencin 95, str. 640; 
od vina v Celju (občinska dokla

da nanjo) 272; 85, str. 566; 
v Ptuju (občinska doklada na

njo) 221; 75, str. 493. 
Državna užituina; nadzornistvo te 

užitnine v Ljubljani je ukinjeno. 
82, str. 550. ; 

Državna vzorna posestva; zakon 
o njih organizaciji in ureditvi. 
26/; 83, str. 553. 

Državne prometne naprave: 
izpremembe in dopolnitve v za

konu o draginjskih dokladah 
njih aktivnih uslužbencev, upo
kojencev in upokojenk 200; 
71, str. 666 (466); 

uredba o draginjskih dokladah 
njih delavskega osebja 218; 
75, str. 496; 

taksna prostost listin za zava
rovanje njih osebja 99, str. 
661. 

Državne železnice; ustanovitev so : 
cialno-humanitarnega odseka p n 
vseh njih direkcijah. 297; 95, 

. str. 638. 

Državni boni, 6 %ni, v kronah in 
dinarjih; izplačevanje. 115, str. 
807. 

Državni izpit, pravosodni; izpo
polnitev izpraševalne komisije v 
Ljubljani. 115, str. 807. 

Državni obmejni veterinarji; za
kon o njih. 372; 115, str. 803. 

Državni obračunski tečaji avstrij
skih in madžarskih kron, nem
ških in poljskih mark. 89, 9tr. 
592. 

Državni odbor; glej: Narodna 
skupščina. 

Državni pravnozgodovinski izpit 
na univerzi v Ljubljani; izpo
polnitev izpraševalne komisije. 
106, str. 740. 

Državni svet: 
• imenovanje njegovih članov 86, 

str. 571 ; 
i uredba o poslovnem redu 302; 

97, str. 647; 
sestava njegovih oddelkov in ob

seg njih poslov 113, str. 795. 
Državni tehnični izpit; pravilnik. 

347; 108, str. 754. 
Državni uslužbenci: 

izpremembe in popravek glede 
njih draginjskih doklad 277; 
87, str. 577. — 421; 130, str. 
9! 5. _ 436; 131, str. 926; 

i izpremembe in popravek glede 
! povračila njih selitvenih stro

škov 421; 130, str. 915. — 
436; 131, str. 926. — 442; 
132, str. 931. 

Državni vagoni; železniška taksa 
za odjemanje vzorcev iz njih. 
124, str. 873. 

Državni zavod za pospeševanje 
industrije in obrtništva v Beo
gradu in po oblastih; zakon o 
njega ustanovitvi in organiza
ciji. 293; 93, str. 624. 

Državno prometno osebje; njega 
zavarovanja zoper bolezen in 
nezgode. 295 in 296; 95, str. 
631. 

Državno računovodstvo kraljevine 
Srbije; zakon o izpremerabah 

i in dopoluitvah v zakonu, s ka
terim se je veljavnost zakona o 
njem razširila na vse ozemlje 

• kraljevine. 290; 91, str. 607. 
Državno zunanje posojilo v zlatu 

iz leta 1922.; zakon. 292; 93, 
str. 619. 

Državoslovne študije na ljub
ljanski univerzi ; izprememba 
določil o njih. 332; 106, str. 739. 

Državosiovni izpiti na ljubljan
ski univerzi; izprememba. 382; 
115, str. 806. 

Dvanajstina, proračunska, za me
sec julij 1922.; zakon o njej. 
225; 76, str. 501. 

Dvokolesa s priključenim motor
jem; zanje veijajo isti predpisi 
kakor za druga motorna vozila. 
78, str. 520. 

Dvokronski bankovci Avstro-ogr-
ske banke; zakon o njih zameni. 
367; 114, str. 799. 

Eksplozijski motor; izdajanje voz
nih dopustil za vozila s takim 
motorjem po policijski direkciji 
v Ljubljani. 119, str. B38. 

„Elektrarna Èkofja Loka in oko
lica, d. d." v Škof ji Loki; ta 
delniška družba sme zvišati del
niško glavnico. 109, str. 765. 

Električna cestna železnica v 
Ljubljani; občinska davščina na 
vozne listke. 426; 130 str. 917. 

Elektrovodno omrežje v Mariboru; 
najem posojila za njegovo raz
širitev. 239; 77, str. 511 

Emisija novih kolkov in taksnih 
znamk. 123, str. 865. 

Euodinarski bankovci; zakon o 
njih. 366; 114, str. 799. 

Enokronski bankovci Avstro-ogr-
ske banke; zakon o njih zameni. 
367/114, str. 799. 

Finančna kontrola: 
ustanovitev oblastnih inspekto- ; 

ratov te kontrole 310; 97, str., 
654; . . ... i 

: zakon o njeni organizaciji 348, 
109, str. 759; „ : 

posli odrejeni upravi finančne 
kontrole in njenih oddelkov v 
Srbiji in Crni gori 390; 118, 
str. 825. 

Finančni zakon za leto 1922./1923. 
324; 105, str. 711. 

Fino vino; trošarina. 86, str. 572. 
Firme, inozemske: 

polaganje dinarjev na njih ra
čun 278; 87, str. 577. - 301; 
96, str. 643; 

uporabljanje njih dinarskih ter
jatev za kupovanje sliv m 
drugih izvoznih pridelkov 
106, str. 740. . 

Firme, ki smejo poslovati z devi
zami in valutami. 348; iu», 

str. 754; 113; str. 791; 117; 
str. 819; 124; str. 871; 128; 
str. 899. ! 

Fondi : ' 
agronomski in veterinarski, za 

Slovenijo in komisija za njih 
upravo (zakon o njih ustano
vitvi) 230; 77, str. 509; 

tehnično-visokošolski za Slove
nijo in komisija za njih 
upravo (uzakonitev naredbe 
deželne vlade) 424; 130, str.. 
917. 

Formalno kazensko pravo; zakon 
o izpremembi višine denarnih 
zneskov, navedenih v njega 
predpisih, v področju višjih de
želnih sodišč v Splitu in Ljub
ljani. 214; 75, str. 494. 

Funkcionarji, policijski, v Slove
niji; zakon, s katerim se začas
no zvišujejo njih pristojbine za 
čezurne službe v javnem inter
esu in nočne doklade za var
nostno stražo. 430; 131, str. 
925. 

Oama; zakon o kovanju drobiža 
iz nje. 368; 114, str. 799. 

Gasilna društva; zakon, s katerim 
se ta društva opraščajo plačila 
carine in ostalih taks ob uvozu 
potrebnih predmetov. 340; 108, 
str. 751. 

Generalna direkcija carin; usta
novitev kazenskega oddelka- pri 
njej. 391; 118, str. 826. 

Generalni izseljeniški komisariat: 
pravilnik o njega ustroju 389; 

118, str. 824; 
začetek poslovanja 127, str. 898. 

Gerentstva: 
občinska (glej: Izpremembe v 

občinskih gerentstvih); 
okrajnih zastopov (glej: izpre

membe v gerentstvih okrajnih 
zastopov). 

Gerentstvo gospodarskega odbora 
v Gorenji Planini ; izprememba. 
86, str. 572. 

Glave zaklanih živali; njih ocari-
njanje. 99, str. 661. 

Glavna kontrola; zakon o njej. 
248; 79, str. 525. 

Glavna rudarska direkcija; pra
vila o njenem kemijskem labora
toriju. 410; 127, str. 891. 

Golice, nemonopolizirane menič
ne, uporabljene do dne 15. ju
nija 1922., se smatrajo za pra
vilne. 80, str. 535. 

Gorenja Planina; izprememba v 
gerentstvu gospodarskega od
bora. 86, str. 572. 

Gorjanci; naziv najvišjega vrha 
v njih je „Trdinov vrh". 235; 
77, str. 511. 

Gospodarjenje, trajno gozdno,_ v 
gozdih veleposestev, spadajočih 
pod agrarno reformo; zakon, s 
katerim se izdajajo za Sloveni
jo predpisi za to gospodarjenje. 

' 402; 123, str. 863. 
Gospodarski odbor v Gorenji 

j Planini ; izprememba v gererit-
! stvu. 86, str. 572. 

Gostaščina v Ptuju. 110, str. 772. 
Gostilne: 

v Celju (občinska davščina na 
ponočni obisk) 271; 85, str. 
566; 

v Ljubljani (občinska davščina 
na igre v njih) 207; 72, str. 
672 (472). - 438; 131, str. 
927-

v Ptuju (občinska davščina na 
ponočni obisk) 220; 75, str. 
497. 

Gosja mast; izvozna carina. 287; 
90, str. 600. 

Goveje kože; izvozna carina. 321; 
104, str. 707. - 351; 110, str.! 
772. . . ' 

Gozdi veleposestev, spadajočih 
pod agrarno reformo: 
zakon, s katerim se izdajajo za 

Slovenijo predpisi za trajno 
gozdno gospodarjenje v njih 
402; 123, str. 863; ' ' 

i zakon o nakazovanju kuriva in 
stavbnega lesa interesentom 
agrarne reforme v Sloveniji 
404; 123, str. 864. 

Gozdni čuvaji; zakon o njih uvr
stitvi v kategorijo slug. .387; 
118, str. 823. 

Gozdno orožništvo; zakon o njem. 
; 403; 123, str. 863. 
Gozdnopolicijske odredbe za pod-

; ročje pokrajinske uprave za 
Slovenijo; zakon o njih. 38J; 
116, str. 811. 

Grški državljani; vidiranje njih 
potnih listov. 75, str. 498. 

Hidrotehnična oddelka v Mariboru 
in Celju; njiju teritorialna pn-

! stojnost. 90, str. 601. 
Hipotekama banka, državna; glej: 

Državna hipotekama banka. 

„Hipotekama banka jugoslovan
skih hranilnic" s sedežem v 
Ljubljani; ustanovitev te banke 
je dovoljena. 90, str. 602. 

Hlodi, kostanjevi (prost izvoz). 
321; 104, str. 707. — 351; 
110, str. 772. 

Hodarine izvršilnih uradnikov, 
poduradnikov in slug. 407; 124, 
str. 872. 

Hodniki v Mariboru; najem po
sojila za njih popravo. 240; 77, 
str. 511. 

Honorar za babiško pomoč pri 
siromašnih slojih. 90, str. 601. 

Hrana, človeška; pravilnik o olaj
šavah ob njenem prevozu v pa
sivne krajine. 406; 124,. str. 
871. 

Hranilnica, poštna; glej: Poštna 
hranilnica. 

Igranje s kvartarni;.občinska dav
ščina: 
v Celju 271; 85, str. 566; 
v Ptuju 220; 75, str. 497. . 

Igre v gostilnah in kavarnah v 
Ljubljani; občinska davščina 
nanje. 207; 72, str. 672 (472). 
— 438; 131, str. 927. 

Imenovanja: 
članov državnega sveta 86, 

str. 571 ; , 
predsednika, odnosno tudi upra

vitelja „Pokojninskemu zavo
du za nameščence" v Ljub
ljani 78, str. 521. 

Imovina: 
bivše avstro-ogrske monarhije 

(zakon o njenem prehodu v 
svojino naše države) 204; 72, 
str. 671 (471); 

podanikov onih držav, ki so v 
neprijateljstvu s Srbijo (za
kon, s katerim se razširja ve
ljavnost zakona o postopanju 
z njo na vso kraljevino) 428; 
131, str. 924; 

zakon, s katerim se ukinja ce
sarska naredba o njeni za
segi zaradi veleizdaje 284; 
90. str. 599. 

Industrija; zakon o ustanovitvi in 
organizaciji državnega zavoda 
za njeno pospeševanje. 293; 93, 
str. 624. 

Iuozemci: 
otvarjanje tekočih računov ino-

zemcem pri zavodih, poobla
ščenih za poslovanje z devi
zami in valutami 414; 127, 
str. 893; 

pojasnilo o denarju, pobranem 
od kuponov in amortiziranih 
obveznic državnih posojil na 
njih račun 115, str. 806. 

Inozemska plačilna sredstva za 
vzdrževanje študentov, bolnikov 
ali sorodnikov; legitimacije za 
nabavljanje teh sredstev. 116, 
str. 814. 

Inozemska valuta; kurzi listin, iz
danih na tako valuto: 
za julij 73, str. 479; 
za avgust 80, str. 534; 
za september 90, str. 600; 
za oktober 102, str. 678;.: 
za november 113, str. 796; 
za december 124, str. 873. 

Inozemske firme: 
polaganje dinarjev na njih ra

čun 278; 87, str. 577. - 301 ; 
96, str. 643; 

uporabljanje njih dinarskih ter
jatev za kupovanje sliv in 
drugih izvoznih pridelkov 106, 
str. 740. 

Inozemske vrednosti ; likvidacija 
kreditov, danih na njih pod
stavi. 355; 111, str. 775. 

Inozemske zavarovalnice; zakou o 
prevzemu portfeljev življenskih 
zavarovanj od njih. 318; 103, 
str. 684. 

Inozemski zavodi; otvarjanje po
štovnih kreditov tem zavodom 
pri zavodih, pooblaščenih za 
poslovanje z devizami in valu
tami. 415; 127, str. 893. 

Inozemstvo: 
nakupovanje deviz v inozem

stvu 300; 96, str. 643; 
zakon o likvidaciji centrale za 

plačila v inozemstvu 375; 
115, str. 804; 

zakon o olajšavah ob prevozu 
umrlih naših državljanov iz 
inozemstva 339; 108, str. 751. 

Inspekcija dela; razdelitev kralje
vine na deset loblasti in njih 
sedezï. 325; 106, str. 735. — 
434; .131, str. ,926. . ^ 

Inspektorati, oblastni, finančne 
kontrole; ustanovitev. 310; 97, 

: str. 654. r ... 
Interesenti agrarne reforme v 

Sloveniji; zakon o nakazovanju 
! kuriva in stavbnega lesa v 

veleposestniških gozdih. tem 
| interesehtom. 404; 123, str. 864. 
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Invalidi; pravilnik za izvrševanje v Gornji Radgoni 92, str. 615 
zakona o začasni pomoči. 254; v Konjicah 80, sir. 534; 
81, str. 537. ~ . _ _ . - _ . 

Invalidi, vojni; kreditiranje njih 
železniških voženj je razveljav
ljeno. 111, str. 776. 

Investicijsko posojilo, 7%no: 
zakon o izpremembi v zakonu o 

tem posojilu 205; 72, str. 672 
(472); 

v Ormožu 90, str. 601 ; 
v Rogatcu 86. str. 572; 
v Slovenski Bistrici 119, str. 

837. 
Izrekanje kazni po taksnem za

konu za ponarejanje kolkov, 
taksnega papirja i. si.; pristoj-

, - . - , , "ost. 89, str. 592. 
za izplačevanje njegovih kupo- Izšeljeniki: 

nov je upravičena tudi po- vozovnice zanje 104, str. 708; 
druzmca Zadružne banke v železniška postaja na Jesenicah 
Mariboru 72, str. 674 (474). j e 4 u d i d o p u s

J
t n a z a

J
 p r c s t o p 

Italija; uvoz živali v Italijo je državne meie 116, str. 814. 
dovoljen tudi za Trbiž. 77, str. Izseljeniški komisariat, generalni; 

ил- i- j v ,. . . . . . S'ej: Generalni izseljeniški ko-
Itali lanski državljani; vidiranie misariat 

njih potnih listov. 77, str. 512. IzseHevanj'e; pravilnik za izvrše-
, T«.' ' Ö 4 U - vanje zakona o njem. 306; 97, 
izdelki: S ( r (j5i 

mlinski (njih prijavljanje) 335; i z s t o p iz d r ž a v i j a n s t v a t a k s a . 
IO/, str. 744; i 104 str 708 

i J Ü ^ " < c e n 5>. 1 1 6 > s < r - 8 1 5 - 'Izvajanje zavarovanja po zakonu 
Z ^ 7 P, r e d P' s

s
0 V ° Prepoveda- „zavarovanju delavcev; po-

nem lovskem času v območju p r a v e k , 298; 95. str 639 
£ f f i " . a Ä ТЛ%^\ SZV I z v e d e n c i v kazenskem postopanju 

ï , ? , £ ; ; "K 78; ^\&Xl- 8 0 5 - v o b m o č l ' u višjih deželnih so-
Ä n Ä n a ' - m , n , . s t l ; s î v a , z a diSC v Ljubljani in-Splitu; za-
S a i i . Z 9 Ä 0 6 5 5 h 0 l , , 1 C a h V : fig о , п . ^ Pristojbina: 338; 

'IfatiliS S e Ä S *&>&'^Ј%Ј?°% 
A i A Ì Ì n S . 7 X a V e " S I ° ' :

I Z ^ : 5 0 4 : - ' 2 5 ^ ' 8 2 ' ^ ' 5 « : 

' Î S L Ï A f ï j W i avtomobilov ^ suhih potih 
ski svet. 

Izpiti : j 
državni pravnozgodovinski na ' 

univerzi v Ljubljani (izpopol-i 
nitev izpraševalne komisije) ! 
106. str. 740; ! 

državni tehnični (pravilnik) • 
347: 108, str. 754; j 

lekarniško - pomočniški (izpre- i 
membe pravil) 412; 127,! 
str 892; ' 

pravosodni državni (izpopolni- '• 
tev izpraševalne komisije v! 
Liubljani) 115, str. 807; 

iz slovenske stenografije (taksa) : 
104. str. 756; '\ 

kandidatov za višje navtične Ci-j 
ne v rečnem trgovskem brodarstvu (izprememba in do-"1 

po'nitev pravilnika) 363; 113,' 
str 793; ' 'i 

pravoslovni in državoslovni na! 
ljubljanski univerzi 382; 115,! 
str. 806; i 

teoretični iz pravoslovnih in ' i,v„ 
državoslovnih študij na ljub- l z v o z n 

ljanski univerzi (izprememba ! 

pravil) 332: 106. str. 739; •• 
za učitelje poljedelstva na nižjih ' 

in specialnih poljedelskih šo ' 

(prepoved) 252; 80, str. 533; 
dolarjev (ta izvoz je dovoljen 

pooblaščenim zavodom) 328; 
106. str. 739; ' 

konj (carinarnice, preko katerih 
se sme vršiti ta izvoz) 87, 
str. 577; 

kostanievih hlodov 32/ ; 104, 
str. 707. — 351: 110, str. 772; 

otrobov 86. str. 571. — 90, str. 
600 (zavarovanje valute). — 
331: 106. str. 739 (prepoved); 

ovac (carinarnice, preko katerih 
se sme vršiti ta izvoz) 87, 
str. 577; 

ovsa (prepoved) 288; 90, str. 
600; 

sem (prepoved) 288; 90, str. 
600: 

vina (železniška voznina) 113, 
str. 705; 

vreč 334; 107. str. 743; 
živine v Češkoslovaško (prepo

ved zaradi slinavke iii par
kljevke) 104, str. 708. 

a carina: 
na p-oveiVin telečje ko*e 39.1 • 

104. str. 707. — 351; 110. 
str 772; 

na svinisko in gosjo mast 287: 
J*h (pravila) ' 265; "83," str. :

 T
 9 a s t r 6 0 °-

556. i Izvozna tarifa k zakonu o izvozu 
in izvoznih carinah: izpremem-lzplačevan je. 

kuponov 7% nega investicijskega 
posojila (za to je upravičena 
tudi podružnica Zadružne 
banke v Mariboru) 72, str. 
674 (474); 

be, dopolnitve in popravek 242 
in 243; 78 str. 518. — 264; 
83. str. 556. — 289; 90. str. 
600 — 291; 92, str. 615. — 
309: 97. str. 654. 

6%nih državnih bonov v kro- v o z n a tarifa za meso v razsohi 
nah. in v dinarjih 115 str ! mastne rMe, zaklane prašiče 
807. ' "i 110. str 772. 807. 

Izpraševalne komisije. 
za ljudske in za meščanske šo 

Izvozni pridelki; uporabljanje di-
• narskih teriatev inozemskih firm 

za n»h kupovan ie 106 sir. 740. le: v Ljubljani 110. str 773; v ' Zi - --- - -. 
Mariboru 114. str. 800; : 'zvozirki; devize ki so um nabav-

za pravnozgodovinski državni ' ' e n e za nlačilo voznine. 380; 
izpit na univerzi v Ljubliani , n

v
5 s J r : 80,°-

(izpopolnitev) 106, str 740- Izvrševalci, davčni: izprememba 
za pravosodni državni izpit v č ' e n ; l 1 6 v "redni, o njih PO-

Ljubliani (izpopolnitev) 115 ¥
 s < a v , 'aniu. 408; 124. str. 879.. 

etr. 807; ' .Izvršilni organi v podmčin vj§jjn 

za veterinarje v Ljubljani 118 ! rie?"'nih snd-šč v LJubljani in 
str 826. ' ! Splitu; denarni zneski ki iih 

Izprememba v gerentstvu gospo- j s m p , n Prevzemati. 398; 122, 
darskega odbora v Gorenji Pia- , ^г . , 8 * 6 -
nini. 86, str. 572. i izvršilni uradniki. poduraHniki in 

Izpremembe v gerentstvu občin-: sluo-e; trošnine. hodarine. pre
sitih odborov: nočnine in vročnine zrnje. 407; v Centibi 106, str. 740. — 123, : 

str. 865; 
124 str. 872. 

Izvršitev kazni: povračilo stroškov 
v Drobtincih in Podgorju 131 ' v "hmočiu deželnega sodišča v 

str. 927; ';_ Ljubliani 126. str. 886. 
v Genterovcih 80, str 534 

101, str. 671; 
v Grabah 115. str. 807; 
v Kostanovcih 131, str. 927; 
v Libeličah 116, str. 813; 
v Lukačevcih 86, str. 572; 
v Lutvercih 92, str. 615; 

, Izvunbor7no poslovan ie z deviza-
! mi; prepoved vsnkppa takega 
j poslovaira. 320; 1 0 6 s f r 739. 
! - 435: 131, str. 926 (ukinitev 
i prepovedi). 
! Jahte; .zakon o njih vnisu. 342; 
! 108. str. 752. 

v Mrtvarjevcih 72,- str. 673 Javne bolnice: usmiljenih bratov 
(473); j v Kandiji. ohčinsk-i v Krškem, 

v Murski Soboti 118, str. 826; j ženska v Novem mostu; oskrb-
v Nemčavcih 72, str. 673 (473); nina. 98. str. 657. 
y Plitvici 124, str. 873; i Javne lekarne; podelitev koncesij: 

v T E ' ? 1 , , 1 « 0 4 ' S t r - 7 0 8 ; i v ^ 1 ' " i n v D o ! " i i L e n d a v i 77, 
Z Z r? . ' i j aÌ Ш - s t r - 837; I str. 512; 
« v l "- h P o , a n a h 8 2 - str. 549;' v Marenbergu 107, etr. 745 

gJ" a t J e m vrhu in Vratji vasi Javni lokali; pravila o pregiedu 
IzDrempmif: , x ., . . ' ž e n s k e £ a osebja, zaposlenega v 

zasto g l h o k r a i n i h n J ' h - 422>- ! 3 0 > str. 917. 
v fM?MV7i * c.™ ,...,„. i Javni nameščenci, onesposobljeni 
lffi \i \f£- 6 7 3 < 4 7 3 >' - z a s l u ž b 0 - o d n ° s n ° umrli in 

" ' s i r - 8 l 3 ; ' padli (pravilnik o dajanju mi-

XV 
] loščine takim nameščencem, od

nosno njih rodbinam). 411 ; 127, 
! str. 892. 
, Jesenice: 
\ ležnina in vozovna stojnina na 
i tej postaji 76, str. 508; 

prestopanje državne meje po 
| izšel jenikih na tej postaji 116, 
'• str. '814. 
| Jugoslovanski in češkoslovaški 

upniki in dolžniki; protokol o 
poravnavi njih vzajemnih ter
jatev. 393; 120, str. 839. 

Kabareti ; pravilnik za izvrševa-
: nje predpisov o taksah. 327; 

106, str. 737. 
Kanali v Mariboru; najem poso-

i jila za njih napravo. 240; 77, 
str. 511. 

Kanalska pristojbina v Ptuju. 
' 222; 75, str. 498. 

Kandidati za višje navtične čine 
v rečnem trgovskem brodarstvu; 

j izprememba in dopolnitev pra-
! vilnika o njih izpitih. 363; 113, 
1 str. 793. 

Kandija; oskrbnina v javni bol
nici usmiljenih bratov. 98, str. 
657. 

Kapetanije, pristaniške; zakon o 
njih. 294; 94, str. 627. 

Kapitaliziranje čistega donosa ob 
sodnih cenitvah v letu 1923.; 
obrestna mera. 112, str. 788. 

Kaplja; občinska doklada v tej 
občini. 224; 75, str. 498. 

Karte, lovske v Sloveniji; glej: 
Lovske karte v Sloveniji. 

Kava; trošarina. 86, str. 572. 
Kavarne: 

v Celju (občinska davščina na 
i ponočni obisk) 271; 85, str. 

566; 
v Ljubljani (občinska davščina 

na igre v njih) 207; 72, str. 
672 (472). — 438; 131, str. 
927. — (policijska ura) 72, 
str. 673 (473); 

v Ptuju (občinska davščina na 
ponočni obisk) 220; 75, str. 
497. 

Kazenski oddelek pri generalni 
direkciji carin; ustanovitev. 
391; 118, str 826. 

Kazensko postopanje v območju 
višjih deželnih sodišč v Ljub
ljani in Splitu; zakon o pristoj
binah izvedencev. 338; 108, str. 
751. 

Kazensko pravo, formalno in ma
terialno; zakon o izpremembi 
višine denarnih zneskov, navede
nih v njegovih predpisih v pod
ročju višjih deželnih sodišč v 
Splitu in Ljubljani. 214; 75, 
str. 494. 

Kazni za ponarejanje kolkov, 
taksnega papirja i. si.; pristoj
nost za njih izrekanje. 89, str. 
592. 

Kaznjenci; povračilo za stroške 
preiskovalnega zapora in iz
vršitve kazni v območju dežel
nega sodišča v Ljubljani. 126, 
str. 886. 

„Kemična tovarna v Šoštanju, d. 
d.", sme zvišati delniško glav
nico. 78, str. 521. 

Kemijska preizkušnja čistine zla
ta in srebra; taksa. 132, str. 
934. 

Kemijski laboratorij glavne ru
darske direkcije; pravila o njem. 
410; 127, str. 891. 

Kemijsko-lekarniški oddelek mini
strstva za narodno zdravje; pra
vila o kvalifikaciji njegovih 
uradnikov. 275; 86, str. 571. 

Kmetijske špiritne tvornice; iz
prememba točke 4. člena 115. 
trošarinskega pravilnika. 131. 
str. 927. 

Knjige, trgovske; raba dinarske 
veljave. 379; 115, str. 806. 

Koči jazi, ki izvršujejo stalen pro
met (prevoz) med obmejnimi 
kraji; pravilnik o postopanju z 
njimi. 226; 76, str. 502. 

Kolki: 
pristojnost za izrekanje kazni 

po taksnem zakonu za njih 
ponarejanje 89, str. 592; 

za 10 in 30 Din emisije, ki ve
lja za pokrajine izvun Srbije 
in Crne gore (predmeti, fa
ksirani s temi kolki) 111, str. 
776; 

novi (njih emisija) 123, str. \ 
865. 

Komentar carinske tarife; nazna
nilo, da so v ,,Službenih No-
vinah" izšle izpremembe, dopol
nitve in popravki tega komen-. 
tarja. 128, str. S99. j 

Komisariat, generalni izseljeniški;: 
glej: Generalni izseljeniški ko-j. 
misariat. 

' Komisije: 
deželna za promet z zemljišči 

na Slovenskem (zakon o njej) 
j 267; 85, str. 565; 

izpraševalna za ljudske in za 
meščanske šole: v Ljubljani 

j 110, str. 773; v Mariboru 
; 114, str. 800; 
I izpraševalna za pravnozgodo-
I vinski državni izpit na uni-
i verzi v Ljubljani (izpopolni-
| tev) 106, str. 740; 
! izpraševalna za pravosodni dr-
! žavni izpit v Ljubljani (iz-
I popolnitev) 115, str. 807; 
! izpraševalna za veterinarje v 
j Ljubljani 118, str. 826; 
| upravna agronomskih in veteri

narskih fondov za Slovenijo 
(zakon o njeni ustanovitvi) 
230; 77, str. 509; 

upravna, tehnično-visokošolskih 
fondov za Slovenijo (uzakoni
tev naredbe deželne vlade o 

' njeni ustanovitvi) 424; 130, 
str. 917. 

Komunalne zadolžnice, 41/2%
ne» 

Kranjske deželne banke; XVI. 
žrebanje. 110, str. 774. 

Koncesije za javne lekarne; glej: 
Javne lekarne. 

Končno razmerje kronskega ban
kovca proti dinarskemu ; zakon. 
369; 114, str. 800. 

Konjaška pristojbina; začasna ta
rifa. 88, str. 589. 

Konji; carinarnice, preko katerih 
se smejo izvažati. 87, str. 577. 

Kontrola, finančna; glej: Finanč
na kontrola. 

Kontrola, glavna; zakon o njej. 
248; 79, str. 525. 

Kontrolne postaje, poljedelske; 
zakon o njih. 316; 102, str. 676. 

Konzulati, bivši avstro-ogrski v 
inozemstvu ; nedvignjeni depo
ziti pri njih. 84, str. 562. 

,„Korotan', lesna industrijska del
niška družba", s sedežem na 
Prevaljah; ustanovitev te del
niške družbe je dovoljena. 96, 
str. 644. 

Koruza; uvozna carina je ukinje
na. 286; 90, str. 600. 

Kostanjevi hlodi; prost izvoz. 
321; 104, str. 707. — 351; 110, 
str. 772. 

Kovane krone; zakon o njih kur-
zu. 370; 114, str. 800. 

Kovani denar, avstro-ogrski; za 
kon o njegovem tečaju. 416; 
128, str. 899. 

Kovani perperji; zakon o njih 
kurzu, 370; 114, str. 800. 

Kovanje drobiža iz niklja in ga
me; zakon. 368; 114, str. 799. 

Kože, goveje in telečje; izvozna 
carina. 321; 104, str. 707. — 
351; 110, str. 772. 

Kožne bolezni; ustanovitev ambu-
latorija zanje v Celju. 107, str. 
745. 

Krajine, obmejne, ob carinski 
črti; prostor, ki ga je smatrati 
za take krajine. 73, str. 479. — 
90, str. 602. 

Krajine, pasivne; glej: Pasivne 
krajine. 

Kranjska deželna banka; XVI. žre- ! 
banje 41/2 %nih zastavnih listov 
in 41/2 %nih komunalnih zadolž-
nic. 110, str. 774. 

Kredit: 
poljedelski (zakon, s katerim se 

ukinja uredba o tem kreditu) 
376; 115, str. 804; 

za vojaške nabave (zakon) 432; 
131, str. 926. 

Krediti, dani na podstavi inozem- ; 
skih vrednosti; njih likvidacija. 
•355; 111, str. 775. 

Krediti, poštovni, inozemskim z*- ' 
vodom pri zavodih, pooblaščenin 
za poslovanje z devizami in Vh..: 

lutami; otvarjanje teh kreditov. 
415; 127, str. 893. 

Kreditiranje železniških voženj za • 
vojne invalide je razveljavljeno. ; 
111, str. 776. 

Krma, živalska ; glej : Živalska ; 
krma. 

Krone, avstrijske in madžarske; 
njih državni obračunski tečaj. ! 
89, str. 592. 

Krone, kovane; zakon o njih kur- ' 
zu. 370; 114, str. 800. i 

Kronski bankovci ; zakon o njega j 
končnem razmerju proti dinat-
skemu bankovcu. 369; 114, str.! 
800. ! 

Kršenje železniškega poslovnega j 
reda. 104, str. 708. ! 

Krško; oskrbnina v iavni občinski! 
bolnici. 98, str. 657. ! 

Kupne pogodbe glede realitet v J 
krajevni občini blejski; doklada! 
k celokupni državni pristojbini ; 
od teh pogodb. 251; 79, str. ! 
532. — 98, str. 656. 

Kupne pogodbe, ustne, o nepre
mičninah; njih prijavljanje. 120, 
str. 841. 

Kuponi : 
državnih posojil (denar, po

bran od njih na račun ino-
zemcev) 115, str. 806; 

7% nega investicijskega posojila 
(za njih izplačevanje je upra
vičena tudi podružnica Za
družne banke v Mariboru) 

! 72, str. 674 (474). 
Kupovanje sliv in drugih izvoznih 

; pridelkov; uporabljanje dinar-
: skih terjatev inozemskih firm 

zanje. 106, str. 740. 
j Kurivo v veleposestniških gozdili ; 
! zakon o njega nakazovanju 

interesentom agrarne reforme 
v Sloveniji. 404; 123, str. 864, 

Kurz kovanih kron in perperjev; 
zakon. 370; 114, str. 800. 

Kurzi, državni obračunski, avstrij
skih in madžarskih kron, nem-

I ških in poljskih mark. 89. str. 
! 592. 

Kurzi listin, izdanih na zlato ali 
j inozemsko valuto: 
! za julij 73. str. 479; 
j za avgust 80, str. 534; 
! za september 90, str 60C; 
j za oktober 102. str. 678; 
! za november 113, str. 796; 
j za december 124, str. 873. 
\ Kurzi pri odmeri taks in pristoj-
I bin in pri dohodarstvenem po

stopanju : 
j za september 102, str. 678; 
! za oktober 107, str. 745; 
j za november 116, str. 814; 
; za december 126, str. 887. 
i Kvalifikacija uradnikov kemijsko-

lekarniškega oddelka ministrstva 
za narodno zdravje; pravila 0 
njej. 275; 86, str. 571. 

Kvartanje; občinska davščina: 
v Celju 271; 85, str 566; 
v Ptuju 220; 75, str. 497. 

Laboratorij, kemijski, glavne ru
darske direkcije; pravila o njem. 
410; 127, str. 891. 

Ladijski predmeti; uvoz. 362; 

113, str. 792. 
Ladje, pomorsko-trgovske; zakon 

o njih vpisu. 397; 122, str. 855. 
Lastnik blaga; pojasnilo, koga je 

smatrati za takega. 84, str. 
562. 

Legitimacije, s katerimi se nabav
ljajo inozemska plačilna sred
stva za vzdrževanje študentov, 

i bolnikov ali sorodnikov. 116. 
: str. 814. 

Lekarne, javne; glej: Javne le
karne. 

Lekarniško delo; taksa (cenovnik) 
zanje. 344; 108,- str. 753. 

Lekarniško-pomočniški izpit; iz
premembe pravil. 412; 127, str. 

! 892. ' • 
Les, stavbni, v veleposestniških 

gozdih; zakon o nakazovanju 
interesentom agrarne reforme v 
Sloveniji. 404; 123, str. 864. 

Leta, službena, začasnih učiteljev 
in učiteljic; ukaz, s katerim se 
potrjuje sklep narodne skup-

i ščine o njih vštetvi. 349; 110, 
: str. 767. 

Ležnina na postajah v Bakru, 
Brodu, Zagrebu, drž. ko)., na 
Bistrici-Bohinjskem jezeru, na 
Jesenicah in v Ljubljani drž. 
kol. 76., str. 508. 

Licitacije za nabavo bolniških po
trebščin so razveljavljene. 120, 

: str. 840. 
\,,Lignum", gozdna industrijska 

delniška družba v Ljubljani, 
sme izpremeniti v svoji firmi 
besedo „Lignum" v besedo 
„Kras". 120, str. 841. 

Likvidacija: 
Avstro-ogrske banke (zakon o 

pooblastitvi ministrskega sve
ta za njeno izvršitev 373; 
115, str. 803); 

centrale za plačila v inozemstvu 
(zakon) 375; 115, str. 804; 

kreditov, danih na podstavi ino
zemskih vrednosti 355; 111, 
str. 775; 

pravna etanja, ustvarjenega z 
vojno (pristojnost za odloča
nje o sporih in drugih poslih, 
določenih v uredbi o tej likvi
daciji) 88, str. 579. 

Listi: 
potni, glej: Potni listi; 
zastavni 4%% ni. Kranjske de

želne banke (XVI. žrebanje)' 
110, str. 774. 

Listine, izdane na zlato ali ino
zemsko valuto; glej: Kurzi listin, 

izdanih na zlato ali inozemsko 
valuto. 

Listine za zavarovanje: 
delavcev (njih taksna prostost)-

80, str. 535; 



XVI 

osebja državnih prometnih na- Mariborske ceste, ondotni kanali 
prav (njih taksna prostost) in hodniki; posojilo za njih na-
99, str. 661. pravo, odnosno popravo. 240; 

Listki, vozni, električne cestne že- 77, str. 511. 
leznice v Ljubljani; občinska Mariborsko mesto je glede tesar-
davščina. 426; 130, str 917. ] skega in vodnjakarskega obrta 

Ljubljana drž. kol. ; ležnina in vo- izvzeto v zmislu zakona z dne 
zovna stojnina na tej postaji 
76. str. 508. 

Ljubljanska bakteriološka stanica: 
ustanovitev 94, str. 630; 
otvoritev 116, str. 814; 
poslovni obseg 120, str. 841. 

Ljubljanska kreditna banka v 

26. decembra 1893., drž. zak. 
št. 193. 234; 77, str. 511. 

Marke, nemške in poljske; njih 
državni obračunski tečaj. 89, 

; str. 592. 
Mast, svinjska in gosja ; izvozna 

^__^ carina. 287; 90, str. 600. 
•"Ljubljani; izprememba pravil Mastni deli; izvozna tarifa. 110, 
je odobrena. 92, str. 616. i str. 772. 

Ljubljanska mestna občina: j Materialno kazensko pravo; zakon 
najem posojil 260; 82. str. 549. ' ° izpremembi višine denarnih 

— 385- 117 str 819* i zneskov, navedenih v njega 
občinska davščina na igre v go- i predpisih y„področju višjih de

stinali in kavarnah 207; 72,i f.eln!h *?*& v fPll^.m L J u b " 
str. 672 (472). - 438; 131 . > . " ' • 214i. 7 5> s t r - 4 9 4 - . 
str. 927; 

občinska davščina na vozila 437; 
131, str. 927; 

občinska davščina na vozne list
ke električne cestne železnice 
426; 130, str. 917; 

Menične golice, nemonopolizirane, 
uporabljene do dne 15. junija 
1922., se smatrajo za pravilne. 
80, str. 535. 

Mera ribam, najmanjša dopustna. 
259; 82, str. 548. 

občfnska Tavš'čina'od prirastka M e ™. o b rf t n a- za kapitaliziranje 
na vrednosti nepremičnin 365; istega donosa ob sodnih cerni
l i 3, str. 793; pravilnik 396; , / a h .v letu 1923. 112, str 788. 
121 str. 847; mnogokratniki M e r e

t ! " merilne priprave; tarifa 
za mesece september, oktober ° t a k

4
s a h , , f , n Jl h ? r e ^ ( p r e ' 

iri november 131. str. 930; I ' z kV s)- f*?} J J i - t
s t , n 93J- . 

občinske doklade 381; 115, str. Mesečne doklade stalne, brzojav-
g0(j. j no-telefonsko-teliničnemu osebju 

občinski davščini „uvoznina" in ** t e " n s k f £\а; pravilnik. 
,.tržnina" 282; 88, str. 588; ..442> 1 3 2 - s t r / 93}- л .. 
selični davek 237; 77, str. M e*° \ r a / i ? l u 5 l z v o z n a t a r , f a -- 110, str. 772. 

Meščanske šole: 
izpraševalni komisiji zanje: v 

Ljubljani 110, str. 773; v 
Mariboru 114, str. 800; 

nekatere odredbe, ki se tičejo 
teh šol 337; 107, str. 744; 

postopanje s ponavljala 371; 
114, str. 800. 

vesel 
511. — 425; 130, str. 917 

Ljubljanska mestna plinarna; po
sojilo za njeno preureditev. 385; 
117. str. 819. 

Ljubi janska univerza : 
izpopolnitev izpraševalne komi

sije za pravnozgodovinski dr
žavni izpit 106, str. 740; 

izprememba določil o pravoslov 
nih in državoslovnih studi- » M e t r ? " . združene tvornice t ra 
jah in teoretičnih izpitih 332; 
106. str. 739; 

izprememba. naredbe o pravo- • 
slovnih in državoslovnih iz
pitih 382; 115, str r 806. 

Ljubljanski mestni pogrebni za
vod; posojilo za njegovo zgrad
bo. 260; 82, str. 549. 

„Ljubljanski veliki semenj"; pred
metom industrijske svojine na 

kov in pramenov, d. d. s sedežem 
v Ljubljani; ustanovitev te del
niške družbe je dovoljena 125, 
str. 879. 

Miloščina za službo onesposoblje
nim javnim nameščencem in rod
binam umrlih in padlih javnih 
nameščencev; pravilnik o nje 
dajanju. 411; 127, str. 892. 

Mineralna voda; ocarinjanje 
steklenic. 73, str. 479. 

niem se priznava prvenstvena . . . , ,- ' ~> , .-,„ 
pravica. 279; 87, str 577 Mineralno olje; uvoz. 73, str. 479 

Ljubljansko mesto; cestnopolicij- Ministrska odgovornost; zakon o ski predpisi o voznem prometu. 
131, str. 930. 

Ljudske šole (glej tudi: Osnovne Ministrstva : 

njej. 249; 79, str. 530; popravek 
263; 83, str. 556. 

šole); izpraševalni komisiji 
zanje : 
v Ljubljani 110, str. 773; j 
v Mariboru 114, str. 800. 

Ljutomerski zemljemerski okraj ; ! 
preureditev. 72, str. 674 (474). ! 

Lokali, javni; pravila o pregledu! 
ženskega osebja, zaposlenega v ! 
njih. 422; 130, str. 917. j 

Lov, ribja, pomorska; zakon, s | 
katerim se petrolej za to lov j 
oprašča plačila monopolne ta- i 
kse. 341; 108, str. 752. j 

Lovske karte v Sloveniji: i 
taksa 82, str. 549; j 
zakon, s katerim se do splošne ; 

ureditve izpreminjajo predpisi: 
o njih 419; 128. str. 900. j 

Lovski čas. prepovedani ; v Slove-1 
niji; zakon, s katerim se izena-i 
čujejo predpisi o njem. 378; 
115, str. 805. 

Luksusno blago; nadavek. 245; 78, 
str. 520. — 268; 85. str. 565. 

Madžarske krone; njih državni 
proračunski tečaj 89, str. 592. 

Maksimalna prodajna cena za 
vžigalice iz domačih tvornic. 
115. str. 807. 

Marenberg: 
mostnina na dravskem mostu 

88. str. 590; 
podelitev koncesije za novo jav

no lekarno 107, str. 745. 
Maribor: 

teritorialna pristojnost hidro-
tehničnega oddelka 90, str. 
601; 

• ustanovitev četrtega notarskega 
mesta. 353; 111, str. 775. 

Mariborska mestna občina: 

za agrarno reformo; zakon o 
ukinitvi nekaterih njegovih 
naredb in odločb 418; 128, 
str. 900; 

za finance; zakon o ukinitvi ne
katerih njegovih uredb, pra
vilnikov in naredb 417; 128, 
str. 899; 

za zgradbe; uredba o njegovem 
ustroju je uzakonjena 423; 
130, str. 917; 

za narodno zdravje; pravila o 
kvalifikaciji uradnikov njego
vega kemijsko-lekarniškega 
oddelka 275; 86, str. 571; 
službena izjava o bolnicah v 
Sloveniji 98, str. 655; 

za notranje posle; seznamek za
časnih zakonov, uredb, uka
zov, odločb in naredb iz nje
govega resorta, ki so dobili 
zakonsko moč 317; 103, str. 
683; 

za poljedelstvo in vode; zakon 
o izpremembah in dopolnitvah 
člena 26., točke 4., zakona o 
njegovem ustroju 320; 104, 
str. 707; 

za promet; ustanovitev socialno-
humanitarnega odseka 297; 
95, str. 638; 

za prosveto; pravilnik o postop
ku ob upokojanju njegovih 
uradnikov 399; 122, str. 857. 

Mirovne pogodbe z Nemčijo, Av
strijo, Bolgarijo in Madžarsko; 
zakon, s katerim se puščajo v 
veljavi začasni zakoni o njih. 
343; 108, str. 752. 

Mladina; zakon o njeni zaščiti. 
! 262; 83, str. 554. 
j Mlinski izdelki ; njih prijavljanje. 

izprememba zakona o javnem 335; 107, str. 744. 
vodovodu 427; 130, str. 918; Mnogokratniki za davščino od 

najem posojil 239 in 240; 77, • prirastka na vrednosti nepremič-
str. 511; i nin v mestni občini ljubljanski 

občinska doklada na vino 386; \ za mesece avgust, septembei, 
117, str. 819; popravek 401 ;\ oktober in november. 131, 6tr. 
122. str. 857. | 930. 

Mariborsko elektrovodno omrežje; Monopolizirane taksne vrednost-
posojilo za njegovo razširitev., nice; taksa ob njih zameni. 124, 
239; 77, str. 511. i str. 874. — 132, str. 934. 

Mariborski zemljemerski okraj; Monopolna taksa: 
preureditev. 72, str. 674 (474). i na petrolej 88, str. 590; 

na vžigalice iz domačih tvornic 
115, str. 807. , 

Mostnina: 
na dravskem mostu pri Mareu- ! 

bergu 88, str. 590; 
na savskem mostu pri Trbov

ljah 132, str. 938. 
Mošt, letošnji vinski; sladkanje. ; 

113, str. 796. i 
Moštvo, policijsko varnostno; pri

stojbine za službe v privatnem 
interesu. 323; 104, str. 707. j 

Motor, eksplozijski ; izdajanje voz-1 
nih dopustu za vozila s takim 
motorjem pri policijski direkciji 
v Ljubljani. 119, str. 838. ] 

Motorji, priključeni k dvokolesom,' 
zanje veljajo isti predpisi kakot j 
za druga motorna vozila. 78, 
str. 52U. ! 

Mozirje; sedež uradnega živino 
zdravnika je prenesen v Bra . 
slovče. 128, str. 901. 

Nabava bolniških potrebščin; lici
tacije zanjo so razveljavljent. 
120, str. 840. j 

Nabava premoga; izdajanje dovo ! 
lil. 124, str. 873. 

Nabave, vojaške; zakon o kreditu1 

800,000.000 dinarjev. 432; 131, : 

str. 926. 
Nabavljanje inozemskih plačilnin 

sredstev za vzdrževanje študen
tov, bolnikov ali sorodnikov; 
legitimacije za to nabavljanje. 
116, str. 814. i 

Nadavek: j 
na luksusno blago 245; 78, str. i 

520. — 268; 85, str. 565; j 
na uvozno carino 244; 78, sh. ; 

520. 
Nadziranje podjetij in zemljišč; 

zakon, s katerim se ukinja na
redba celokupne Narodne vlade 
SHS v Ljubljani o tem nadzira
nju. 231; 77, str. 510. : 

Nadzorništvo državne užitnine v ! 

Ljubljani je ukinjeno. 82, str.' 
550. I 

Nadzorstveni svet poštne hranil
nice; pravilnik o njega sestavi,1 

poslovanju in področju. 388; 
118, str. 823. 

Nadzorstvo prodaje uvoženih živ-
ljenskih potrebščin v področju 
pokrajinske uprave za Slovenijo. : 
359; 112, str. 787. ! 

Najemninska naklada (gostaščina) 
v Ptuju. 110, str. 772. 

Najmanjša dopustna mera ribam, j 
259; 82, str. 548. : 

Najvišji vrh v Gorjancih; njegov 
naziv je „Trdinov vrh". 235; 
77, str. 511. i 

Nakazovanje kuriva in stavbnega 
lesa v veleposestniških gozdih 
interesentom agrarne reforme v 
Sloveniji;.zakon. 404; 123, str. 
864. j 

Naklada, najemninska (gostašči- : 
na) in vodarinska v Ptuju. 110,; 

str. 772. 
Nakup deviz: i 

dovolila zanj 236; 77, str. 511.1 
— 246; 78, str. 520; ! 

navodila, kako naj postopajo 
odbori pri Narodni banki in 
njenih podružnicah ob izdaja
nju navodil 354; 111, str. 775 ; 
ukinitev teh navodil 435; 131, 
str. 926. 

Nakup deviz v inozemstvu in njih 
arbitraža. 300; 96, str. 643. 

Nameščenci, javni, onesposobljeni 
za službo, odnosno umrli in 
padli; pravilnik o dajanju milo
ščine takim nameščencem, od-

| nosno njih rodbinam. 411; 127, 
str. 892. 

Naprave, državne prometne; glej: 
Državne prometne naprave. 

Narodna banka; navodila, kako 
j naj postopajo odbori pri njej in 
I njenih podružnicah ob izdajanju 

dovolil za nakup deviz 354; 
111, str. 775; ukinitev teh na
vodil 435; 131, str. 926. 

Narodna skupščina: 
objava državnega odbora glede 

volilnih okrožij za volitve na
rodnih poslancev 283; 89, str 
591; 

ukaz o njenem sklicu na novo 
redno zasedanje 361; 113, 

i str. 792; 
| ukaz o otvoritvi rednega zase-
1 danja 384; 117, str. 819; 
j ukaz o razpustu 433; 131, str. 
j 926; razglasa pokrajinske 
i uprave za Slovenijo 131, str. 

927; 132, str. 934. 
Naslovi požtno-brzojavnih uradni

kov in uslužbencev izvun Srbije 
in Črne gore; zakon o njih za
časnem reguliranju. 199; 71, 
str. 665 (465). 

Nastavniki; pravilnik o postopku 
ob njih upokojanju. 399; 122, 
str. 857. 

Naši državljani, umrli v inozem
stvu; zakon o olajšavah ob njih 
prevozu v domovino. 339; 108, 
str. 751. 

Natisk bankovcev po % dinarja; 
zakon. 367; 114, str. 799. j 

Navtični čini, višji, v rečnem ' 
trgovskem brodarstvu ; izpra- ! 
memba in dopolnitev pravilnika 
o izpitih kandidatov. 363; 113, : 

str. 793. 
Naziv najvišjega vrha v Gorjan- : 

cih („Trdinov vrh"). 235; Ti, 
str. 511. 

Nazivanje živinozdravnikov v Slo- \ 
veniji; zakon. 229; 77, str. 509. : 

Naznanila zaradi reguliranja dr*- j 
ginjskih doklad; njih laksiuj 
prostost, odnosno obveznost. I 
99, str. 661. j 

Nedvignjeni depoziti pri bivših • 
avstro-ogrskih konzulatih v ino-, 
zemstvu. 84, str. 562. 

Nemčija: 
potovanja v Nemčijo 120, str. 

840; I 
študije na ondotnih visokih šo- ; 

lah 118, str. 826; 
vidiranje ruskih potnih listov za ; 

Nemčijo (ukinitev) 125, str. : 

879. 
Nemški državljani, ki prihajajo v . 

naša kopališča; vizi na njih pot-, 
ne liste. 102,'str. 678. 

Nemonopolizirane menične golice, 
uporabljene do dne 15. junija 
1922., se smatrajo za pravilne. 
80, str. 535. 

Nemške marke; njih državni ob
računski tečaj. 89, str. 592. 

Nepremičnine; prijavljanje ustnih : 

kupnih pogodb o njih. 120, str. 
841. 

Nepremičnine v mestni občini ljub
ljanski: ! 
uvedba občinske davščine odi 

prirastka na njih vrednosti ! 
365; 113, str. 793; pravilnik ! 
396; 121, str. 847; j 

mnogokratniki za mesece av- ! 
gust, september, oktober in j 
november 131, str. 930. i 

Neprijateljske države; zakon, s 1 

katerim se razširja veljavnost 
zakona o postopanju z imovino I 
podanikov onih držav, ki so v. 
neprijateljstvu s Srbijo, na vso \ 
kraljevino. 428; 131, str. 924.! 

Neukazni poštno-brzojavni in tele- j 
fonski uslužbenci; pravilnik o 
njih. 299; 95, str. 639. 

Nevarnostna tabela za zavarova
nje zoper nezgode in uvrščanje 
obratov v nevarnostne razrede 
in nevarnostne odstotke. 281; 
88, str. 579. ; 

Nezgode: 
nevarnostna tabela za zavarova

nje zoper nezgode 281; 88, 
str. 579; 

prispevna tarifa za zavarovanje 
413; 127, str. 892; 

zavarovanje državnega promet
nega osebja 295 in 296; 95, 
str. 631. 

Nikelj; zakon o kovanju drobiža 
iz njega. 368; 114, str. 799. ; 

Nižje šole za poljedelstvo: 
zakon o njih 208; 73, str. 477; 
pravila o izpitih za učitelje 

poljedelstva na njih 265; 83, 
str. 556. i 

Nočne doklade policijskih funkcio-' 
narjev v Sloveniji za varnostno 
stražo; zakon, s katerim se za
časno zvišujejo te doklade. 430; 
131, str. 925. _ _ ; 

Noge zaklanih živali; ocarinjanje. 
99, str. 661. 

Notarji v območju višjega dežel
nega sodišča v Ljubljani; zakon 
o niih pečatu in prisegi. 216; 
75, str. 494. 

Notarji kot sodni komisarji; ta
rifa za njih pristojbine v pod
ročju višjega deželnega sodišča 
v Ljubljani! 357; 112, str. 784. 

Notarska tarifa za področje višjih 
deželnih sodišč v Ljubljani in 
Splitu. 356; 112, str. 783. 

Notarsko mesto, četrto, v Mari
boru; ustanovitev. 353; 111, str. 
775. 

Nove taksne znamke; njih emisija. 
123, str. 865. 

Nove volitve narodnih poslancev; 
glej: Narodna skupščina. 

Novi kolki; njih emisija. 123, str. 
865. 

Novo mesto; oskrbnina v javni 
ženski bolnici. 98, str. 657. 

Novo ministrstvo pod predsed
stvom Nikole P. Pašiča. 131, 
str. 923. 

Obča uprava; zakon o izpremem
bah v zakonu o njej. 405; 124, 
str, 871. 

Občinska bolnica, javna, v 
i Krškem; oskrbnina. 98, str. 657. 

Občinska gerentstva; glej: Izpre-
membe v občinskih gerentstvih. 

Občinske davščine: 
na avtomobile v Ptuju 223; 75, 
str. 498; 
na igre v gostilnah in kavarnah 

v Ljubljani 207; 72, str. 672 
(472). — 438; 131, str. 927; 

na ponočni obisk gostiln, ka
varn, barov in na igranje s 
kvartarni v Celju 271; 85, 
str. 566; 

na ponočni obisk gostiln in ka
varn kakor tudi na igranje s 
kvartarni v Ptuju 220; 75, 
str. 497; 

na prenočišča v Celju 269; 85, 
str. 566; 

na prenočišča v Dobrni (popra
vek) 441; 131, str. 927; 

na prenočišča v Ptuju 238; 77, 
str. 511. — 439; 131, str. 
927; 

na prenočišča v Rogaški Sla
tini 400; 122, str. 857. — 
441; 131, str. 927; 

na vozila v Celju 270; 85, str. 
566; 

na vozila v Ljubljani 437; 131, 
str. 927; 

na vozne listke električne cestne 
železnice v Ljubljani 426; 
130, str. 917; 

od prirastka na vrednosti nepre
mičnin v mestni občini Ljub
ljanski: uvedba 365; 113, str. 
793; pravilnik 396; 121, str. 
847; mnogokratniki za mesece 
avgust, september, oktober in 
november 131, str. 930; 

,.tržniua" in ,.uvoznina" v 
' Ljubljani 282; 88, str. 588. 

Občinske doklade: 
v Kaplji 224; 75, str. 498; 
v Ljubljani 381; 115, str. 806; 
na državno trošarino od vina v 

Celju 272; 85, str. 566; 
na državno trošarino od vina v 

Ptuju 221; 75, str. 498; 
na vino v Mariboru 386; 117, 

str. 819; popravek 401; 122, 
str. 857. 

Občinske takse v Sloveniji; zakon 
o njih pobiranju. 429; 131, str. 
924. 

Občinski odbori ; glej : Izpremembe 
v občinskih gerenlstvih. 

Obisk, ponočni: 
gostiln, kavarn, barov v Celju 

(občinska davščina) 271; 85, 
str. 566; 

gostiln in kavarn v Ptuju (ob
činska davščina) 220; 75, str. 
497. 

Objava oporoke; taksa zanjo. 120, 
str. 841. 

Objekti, plovni; glej: Plovni ob
jekti. 

Oblasti inspekcije dela in njih se
deži; razdelitev kraljevine na
nje. 325; 106, str. 735. — 434; 
131, str. 926. 

Oblastna skupščina; poslovni red. 
303; 97, str. 649. 

Oblastni inspektorati finančne kon
trole; ustanovitev. 310; 97, str. 
654. 

Oblastni poslanci ; obrazec za njih 
pooblastilo. 305; 97, str. 651. 

Obligatorna prijava in odjava 
plovnih objektov z manj nego 
50 tonami nosilnosti v naših 
rečnih pristaniščih; pravilnik. 
285; 90. str. 600. 

Obmejne krajine ob carinski črti; 
prostor, ki ga je smatrati za ta
ke krajine. 73, str. 479. — 90, 
str. 602. 

Obmejni kraji; pravilnik o posto
panju s kočijaži, vozniki, tovor
niki in ostalimi osebami, ki vzdr
žujejo stalen promet (prevoz) 
med temi kraji. 226; 76, str. 502. 

Obmejne veterinarske postaje in 
državni obmejni veterinarji; za
kon o njih. 372; 115, str. 803. 

Obmejni promet med našo drža
vo in avstrijsko republiko. 266; 
84, str. 561 ; popravek 274; 86, 
str. 571. 

Obnavljanje vinogradništva; za
kon. 360; 113, str. 791. 

Obračunski tečaji, državni, av
strijskih in madžarskih kron, 

! nemških in poljskih mark. 89, 
! str. 592. 
i Obrati ; postopanje ob njih uvr

ščanju v nevarnostne razrede 
in nevarnostne odstotke. 281; 
88, str. 579. 

i Obrazec za pooblastilo oblastnih 
j,- in sreskih poslancev. 305; 97, 
! str. 651. 
Obrestna mera za kapitaliziranje 

čistega donosa ob sodnih cenit
vah v letu 1923. 112, str. 788. 

Obrt tesarski in vodnjakarski ; 
mesta Maribor, Ptuj in Celje so 
glede njiju izvzeta v zmislu za-
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kona z dne 26. decembra 1893., 
drž. zak. št. 193. 234; 77, str. 
511. ' 

Obrtništvo; zakon o ustanovitvi in 
organizaciji državnega zavoda 
za njegovo pospeševanje. 293; 
93, str. 624. 

Obseg, poslovni; glej: Poslovni 
obseg. 

Obveznice, amortizirane, državnih 
posojil; denar, pobran od njih 
i:a račun inozemcev. 115, str. 
806. 

Obveznost spremljanja živih ži
vali na železnicah. 112, str. 790. 

Obveznost, taksna, odnosno pro
stost, prošenj, naznanil in po
trdil zaradi reguliranja draginj-
skih doklad. 99, str. 661. 

Ocarinjanje:. 
amonijevega nitrata 73, str. 479; 
amonijevega nitrita (popravek) 

322; 104, str. 707; 
blaga pri carinarnicah, kjei po

slujejo priznani carinski po
sredniki 307; 97, str. 653; 

brizgalnic iz bakrene pločevine 
73, str. 479; 

glav in nog zaklanih živali 99, 
str. 661 ; 

pnevmatik za velocipede in avto
mobile 84, str. 562; 

poštnih pošiljk do 0-500 kg 77, 
str. 512; 

steklenic za pivo in za mineral
no vodo 73, str. 479. 

Ocenjanje učiteljstva na osnovnih 
šolah; dopolnitev. 114, str. 800. 

Odbor, državni; glej: Narodna 
skupščina. 

Odbori, občinski; glej: Izpremem-
be v občinskih gereutstvih. 

Odbori pri Narodni banki in nje
nih podružnicah; navodila, kako 
naj postopajo ob izdajanju do
volil za nakup deviz. 354; 111, 
str. 775; ukinitev teh navodil 
435: 131, str. 926. 

Oddelki: 
državnega sveta (njih sestava 

in obseg njih poslov) 113, str. 
795; 

finančne kontrole v Srbiji in 
Črni gori (posii, ki so jim 
odrejeni) 390; 118, str 825; 

hidrotehnična oddelka v Mari
boru in Celju (njiju teritorial-
na pristojnost) 90, str. 601 ; 

kazenski oddelek pri generalni 
direkciji carin (ustanovitev) 
•391; 118, str. 826; 

kemijsko-lekarniški oddelek mi
nistrstva za narodno zdravje 
(pravila o kvalifikaciji njego
vih uradnikov) 275; 86, str. 
571. 

Odgovornost, ministrska; zakon o 
njej. 249; 79, str. 530; popra-
vek 263; 83. str. 556. 

Odjava, obligatorna, plovnih ob
jektov z manj nego 50 tonami 
nosilnosti v naših rečnih prista
niščih; pravilnik. 285; 90, str. 
600. 

Odjemanje vzorcev iz državnih va
gonov: železniška taksa. 124 
str. 873. 

Odločanje o sporih in drugih po
slih, določenih v uredbi o pravni 
likvidaciji stanja, ustvarjenega 
z vojno; pristojnost. 88, str. 

Odobrene šolske knjige: 
Čitanka za meščanske šole, 

IV. del. Sestavil Josip Brinar, 
ravnatelj meščanske šole v 
Celju. 108, str. 756. 

Čitanka za obče ljudske šole. 
Izdaja v 4 delih. II. del. Se
stavila Henrik Schreiner jn, 
fr. Hubad. Četrta pregledana 
izdaja. Oskrbel Ljudevit Cer
nei, okrajni šolski nadzornik. 
123. str. 865. 

Dr. Fran Sturm: Francoska 
vadnica. Drugi letnik. 123, 
str. 865. 

, Drittes Lesebuch für das 4. und 
5. Schuljahr sowie für die 
Abschlußklasse, spisa! s so
delovanjem nadučitelja M. Ko
žuha mestni šolski nadzornik 
Fr. Fink. 106 str. 740. 

Katoliški verouk za višje raz
rede srednjih šol, III knjiga: 
^ivljcnje po katoliški veri. 
Spisal dr. Gregorii Pečjak. 
2. izdaja. 113, str. 796. 

Knjigovodstvo za dvorazredne 
trgovske šole. Spisal Jakob 
Cebular, profesor v p. 125, 
str. 879. , 

Kratka zgodovina kato'iške СРГ-
куе za šole. Spisal Alojzij 
»troj, stolni kanonik v Ljub-
liani. Druga izdaja. 115, str.: 

Latinska vadnica za humani-1 

stičhe in realne gimnazije. j 

Srednja stopnja. II. <TV.) del. Olje, mineralno; uvoz. 73, str. ! Padli vojniki ; pravilnik za izvrše-
Sestavil dr. Josip Pipenbacher. 479. i vanje zakona o začasni pomoči 
Druga bistveno neizpremenje- Omrežje ; elektrovodno, v Mari- njih rodbinam. 254; 81, str. 537. 
na izdaja. 87, str. 577. boru; najem posojila za nje- Paketi, poštni, ki imajo predmete, 

Latinska slovnica. Spisal dr. Jo- govo razširitev. 239; 77, str. 511. prepovedane za uvoz. 95, str.:; 
sip Pipenbacher. Tretja pre- Onemogli; zakon o njih zaščiti. 640. 
delana izdaja. 80, str. 534. 233; 77, str. 510. Papir, cigaretni; cene. 106, str.' 

Petdelna računica 3. in 4. del „Opekarna ,Emona', d. d. v Ljub- 740. ; 
za obče ljudske šole. Sestavil ljani"; ustanovitev te delniške Papir, taksni; pristojnost za iz-. 
A. Črnivec. 4. predelana iz- družbe je dovoljena. 84, str. rekanje kazni po taksnem zako-
daja. 106, str. 740. • 563. mi za njega ponarejanje. 89, : 

Pevska šola za ljudske, meščan- Oporoka ; taksa za njeno otvoritev str. 592. 
ske. srednje in glasbene šole. in objavo. 120, str. 841. j Parafin; ob uvozu ni pobirati; 
Spisal dr. Pavel Kozina, pro- Oprostitve: ! državne trošarine. 115, str. 806. 
fesor na I. državni gimnaziji gasilnih društev od plačila ca- Pariška ekonomska konferenca z : 

rine in ostalih taks ob uvozu dne 18. oktobra 1916.; zakon, : 
potrebnih predmetov (zakon), s katerim se sprejema na zna-: 
340; 108, str. 75); nje in odobruje njena odločba.: 

petroleja od plačila monopolne 428; 131, str. 924. j 
takse ob uvozu za pomorsko Pasivne krajine: 
ribjo lov (zakon) 341; 108, olajšave ob prevozu živalske 
str. 752; . * - _ . . _ . 

ribarskega orodja od plačila ca
rine ob uvozu (zakon) 341; 
108, str. 752. 

riienjeni nätisk. 106, str. 740. Orfeji; pravilnik za izvrševanje . „ _ , _, __., _ „ . 
Računica za meščanske šole. predpisov o taksah. 327; 106, Pasteurjevi zavodi;' plačevanje 

III. del. Spisal Fr. Haupt- str. 737. stroškov za potovanje v te za-: 
mann. Drugi predelani natisk. Organi, izvršilni, v področju višjih vode. 107, str. 745. ! 
115. str. 807. deželnih sodišč v Ljubljani in Pečat notarjev v območju višjega! 

Računica za obče ljudske šole.! v Splitu; denarni zneski, ki jih deželnega sodišča v Ljubljani;: 
smejo prevzemati. 39S; 122,! z a kon o njem. 216; 75, str. 494.1 
str. 856. j Perperji: 

v Ljubljani. 87, str. 578. 
Pevska šola, spisal Marko Ba- \ 

juk, profesor in učitelj petja ; 
na I. drž. gimnaziji v Ljub- i 
ljani. 126, str. 886. | 

Pnrodopis živalstva. Za nižje : 
razrede srednjih šol sestavil ; 
Ivan Macher, ravnatelj mest- ; 
nega dekliškega liceja v Ljub- '• 
ljani. Tretji bistveno neizpre-

krme v take krajine 108, str. ; 
756; ! 

pravilnik o olajšavah ob pre- j 
vozu človeške hrane v take j 
krajine 406; 124, str. 871. 

Zvezek L. oddelek B, števila ' 
1—100. Sestavil A. Črnivec. 
Peta bistveno neizpremenjena Organizacija: 
izdaja. 113. str. 796. 

Slovenska čitanka za četrti raz- : 
red srednjih šol. Sestavil Jo- '• 
sip Wester. 86, str. 571. ! 

Slovenska vadnica za višje raz- j 
rede osnovnih šol in za me-, 
ščanske šole. Vaje iz slovnice, ' 
pravopisa in spisja za višjo j 
stopnjo Spisal Josip Brinar, ' 

državnega zavoda za pospeše
vanje industrije in obrtništva 

boni (zakon o njih zameni) 374; i 
115, str. 804; j 

kovani (zakon o njih kurzu) I 
v Beogradu in po oblastih. 370; 114, str. 800. ; 

(zakon) 293; 93, str. 624; | Petrolej; monopolna taksa. 88, str. I 
finančne kontrole (zakon) 348; 590. j 

109. str. 759; ; Petrolej za pomorsko ribjo lov; j 
državnih vzornih poljedelskih zakon, s katerim se tak petrolej . 

posestev (zakon) 261; 83, str. • ob uvozu oprašča plačila mono- j 
. . . S53. polne takse. 341; 108. str. 752. 

ravnatelj meščanske šole v Orodje, ribarsko; zakon, s katerim Pijače; taksa za njih točenje pod! 
-Celju. 110. str 773. i se tako orodje oprašča plačila milim nebom. 82, str. 550. ' 

Spisje za svobodne, rokodelske' carine ob uvozu. 341; 108, str. Pivo: ' 
ÏÏ f ^ ° V l n s k e o b r t e - S P i s a l 7 5 2 - : ocarinjanje steklenic 73. str.'[ 
Henrik Podkrajštk. 132, str. Orožniki; njih brezplačno cep- 479; 

. _ 9 3 4 - . >' lienie. 96 str 644 ! trošarina 86, str. 572. i 
lretia čitanka (za 3. šolsko le- Orožniki, stalni: draginjske do- Plače poštno - brzojavnih urad-i 

to), sestavil L. Cernej. 80, klade zame. 44?: 132, str. 931. nikov in uslužbencev izvun Sr-
str. 534. Orožniški častniki : izpremembe 

Zemljepis za srednie šole. I. del. ! glede povračila njih potnih stro-
Sestavil Milan Pajk. 3. pre-! škov 4^1; 130. str. 915; popra-
delana izdaia. Priredil prefe-! vek 416; 131. str. 926. 
sor Jožef Kržišnik. 126, str. Orožniš1"o. gozdno: zakon o njem. 

„ 8 8 6 - • 403; 123, str. 863. 
/.godovma katoliške cerkve. Za Osebje: 

višje razrede srednjih šol spi-; brzojavno-telefonsko-tehnično i kvidaciji centrale za ta plačila 
(pravilnik o stalnih mesečnih 375; 115, str. 804. i 

bije in Crne gore; zakon o njih j 
začasnem reguliranju. 199; 71, j 
str. 665 (465). 

Plačevanje stroškov za potovanje • 
v Pasteurjeve zavode. 107, str. • 
745. ! 

občinske davščine na vozila v 
Celju 270; 85, str. 566; 

občinske davščine na vozila v 
Ljubljani 437; 131, str. 927; 

občinske davščine na vozne Hei
ke električne cestne železnice 
v Ljubljani 426; 130, six. 
917; 

občinske davščine od prirastka 
na vrednosti nepremičnin » 
Ljubljani 365; 133, str. 793; 
mnogokratniki za mesece av-
gnst. september, oktober in 
november 1922. 131, str. 930; 

občinskih davščin „uvoznine" 
in „tržnine" v Ljubljani 282; 
88, str. 588; 

občinske doklade na državno 
trošarino od vina v Celju 272; 
85, str. 566; 

občinske doklade na vino v Ma
riboru 386; 117, str. 819; 
401; 122, str. 857; 

občinske doklade na trošarino 
od vina v Ptuju 221; 75, str. 
498; 

občinske doklade v Kaplji 224: 
75, str. 498; 

občinskih doklad v Ljubljaii 
381; 115; str. 806; 

občinskih taks v Sloveniji (za
kon) 429; 131, str. 924; 

pokopaliških pristojbin pri 
Sv. Mihaelu 312; 99, str. 661 ; 

taks na bare, kabarete, varie-
teje, orfeje, cafés chantante 
in njim podobne naprave 
(pravilnik) 327; 106, str. 737; 

taks za pregled (preizkus) mer 
in merilnih priprav, steklenic 
in čaš za točenje alkoholnih 
pijač in mleka, istotako sodov 
(tarifa) 443; 132, str. 932; 

takse na vozove na vzmeteh 96, 
str. 644; 

veseličnega davka v Ljubljani 
237; 77, str. 511; 425; 130, 
str. 917; 

veseličnega davka v Ptuju 273; 
85. str. 566; 440; 131, str. 
927; 

vodarinske naklade v Ptuju 110, 
str. 772; 

vodovodne doklade v Bistrici, 
občina Bohinjska Bistrica, 

sal dr. Anton Medved, kr. j 
gimnazijski profesor v Mari-' 

^boru. 77. str. 512. 
Zgodovina starega veka za nižje 

razrede sredniih šol. Druga, 
popravljena izdaja. Spisal 
Matija Pire. ravnatelj drž. 
moškega učiteljišča v Mari-' 
boru. 132. str. 934. j 

Zgodovina za meščanske šole. ! 
I del. Stari in srednji vek. i 
Spisal los. Brinar ravnatelj | 
meščanske šole v Celju. 126. ! 

str 886. i 
Zweites Lesebuch (für das 2. ! 

und 3 Srhnliahr). Im Auf
trage der Mpctn;j občina m-tri-i 
borska verfaßt von Fr. Fink. ' 
Sta^tschulinspektnr unter Mit- ' 
Wirkung von M. Kožuh, Ober- Oskrb'n 

250- 79 str 531 
Plačila y inozemstvu; zakon o l i , P o u a l j š a v a : ' 

dobe zastaranja nekaterih terja-
dok'adah za tpreiiska dela) Plačilna sredstva, inozemska, za 
442: 132. str. 931: ' vzdrževanje študentov, bolnikov 

čekovnih zavo-'nv (pravilnik o; a 1 ' sorodnikov; legitimacije za 
niem) 126- 409 str. 883; I nabavljanje teh sredstev. 116, 

delavsko državnih prometnih str- 814. 
naprav furedba o njegovih Plinarna, mestna ljubljanska; po-
draginiskih dokladah) 218; sojilo mestne občine za njeno 
75. str. 496; \ preureditev. 385; 117, str. '819. 

državno prometno (njegovo za- Plovni objekti: 
varovpnie zoper bolezen in. zakon o prevozu z njimi 232; 
nezgode) 205 m 296; 95, str. ! 
631 ; 99. str 661 ; I 

poštne hranilnice (pravilnik o i 
mVm) 126: 409. str. 883; j 

žen«ko zaposleno v vseh jav- j 
nih loka'ih tnravila o pregledu 

77, str. 510; 
pravilnik o obligatorni prijavi j 

in odjavi plovnih objektov z ; 
manj nego 50 tonami nosil- j 
nosti v naših rečnih prista
niščih 285; 90. str. 600. 

te<*a osebja) 422; 130, str. ; Pnevmatike za velocipede in avto 
917. 

lehrer. 80, str. 534. 
Odseki : 

poreski odsek v Srbiji in Crni • 
gori (posli, ki so mu odrejeni) 
300; 118. str. 825: 

računovodstveni odseki pri mi-
nHrstvih 219; 75 str. 497 —i 
3?6: 106 str. 735; 

mobile; ocarinjanje. 
562. 

84, str. 

v javni ho'nin usmiljenih bra- ' Pobijanje draginje in brezvestne 
tov v Kandiii 98. str. 657; spekulacije: 

v javni občinski bolnici v pravilnik za izvrševanje zakona 
Krškem 98 str. 657; . o niej 311; 99, str. 659; 

v javni ž»nski bninici v Novem prijavljanje žita in mlinskih iz
metu 98. str. 657; •• delkov 335; 107, str. 744. 

za nekatere zdravstvene zavode Pobiranje: 
v S'oveniji 90. str. 601. 

lev za področje višjega de
želnega sodišča v Splitu in v 
Ljubljani (zakon) 215; 75, 
str. 494; 

naredb pokrajinske uprave za 
Slovenijo do konca koledar
skega leta 1923.: glede ob
činske davščine na igre v go
stilnah in kavarnah v Ljub
ljani 438; 131, str. 927; glede 
občinske davščine na preno
čišča v Ptuju 439; 131, str. 
927; glede občinske davščine 
na vozila v Ljubljani 437; 
131 str. 927; glede občinske 
davščine na vozne listke elek
trične cestne železnice v Ljub
ljani 426; 130, str. 917; gle
de veseličnega davka v Ljub
ljani 425; 130, str. 917; glede 
veseličnega davka v Ptuju 
440; 131, str. 927; 

roka za uvožene sode iz člena 
78. carinskega zakona 364; 
113, str. 793; 

trgovinske pogodbe z avstrijsko 
republiko 253; 80, str. 533. 

socialno-humanitarni odsek pri Osnovne šole'(Hej tudi: Ljudske i 
m.n'str=fvii za promet in vseh g 0 iPv dopolnitev o ocenjanju 
direkciiah državnih železnic učiteljstva. 114, str. 800. i 
(ustanovitev) 297; 95, str. Otrobi: ' 
ÖJ8. 

doklade k celokupni državni ' Podaniki onih držav, ki so v ne
pristojnim od kupnih pogodb- prijateljstvu s Srbijo; zakon, s 

Odstotki, nevarnostni; uvrščanie 
obratov vanje. 281; 88, str 570. 

Od'pfniška tarifa za področje 
višiih deželnih sodišč v Ljub-

izvoz 86. str. 571 ; i 
zavarovanje valute ob izvozu I 

90. str.'600; j 
prenoved izvoza 331; 106, str. j 

739. i 

Ptuju 

iani in Splitu. 358; 112, str. OKirin'iie poštovnih kreditov i 
'°4 ! inozemskim zavodom pri zavo- ! 

dih pooblaščenih za poslovanje 
z devizami in valutami. 415; i 
127. str. 893. 

Okraii. davčno kazenski, za Slo-
veniio in Preknnirje; vzpostavi
tev 106 str. 740. 

Okra me takse, ribarske, za samo- otvari»nie tekočih računov ino-
svoie revrie. 124 str. 873; po
pravek 127. str. P93. 

Okrajni zastopi: .edej: Izpremem-

zemcem pri zavodih., pooblašče
nih za pos'ovanie z devizami in 

. . . .. valutami. 414: 127. str. 893. 
ne v gerentstvih okrajnih za- Ofvoi-iVv bakteriološke stanice v 

„ , s < n p ? v - ,., Linbljani. 116 str. 814. 
Okrozia. volilna, za volitev narod- Otvoritev oporoke; taksa 120, 

tuli poslancev za narodno skup- s t r . R41. ; 
ščino: glej: Narodna skupščina. Otvoritev rednega zasedanja na- ! 

Olajšave: 
ob prevozu človeške hrane v skupščina 

pasivne krajine (pravilnik) Owce; carinarnice, preko katerih' 
406; 124, str. 871; ' se smeio izvažati. 87, str. 577. ; 

ob prevozu živalske- hrane za Oves; prepoved izvoza. 288; 90, j 
pasivne krajine 108. str 756; str. 600. i 

ob prevozu umrlih naših držav- Padli iavni nampščenci; pravilnik; 
ljanov iz inozemstva (zakon), o dajaniu miloščine njih rod-: 
339; 108, str. 751. ', binam. 411; 127, str. 892. ' 

glede realitet v blejski občini 
251; 79, str. 532. — 98, str. 
656; 

kanalske pristojbine v 
222; 75, str. 498; 

nadavka na Juksusno blago 
245; 78. str. 520. 
85. str. 565; 

nadavka na uvozno carino 244; 
78, str. 520; 

najemninske nak'ade (go^tašči-
ne) v Ptuju 110, str. 772; 

občinske davščine na avtomobile 
v Ptuju 223: 75, str. 498; 

občinske davščine na igre v go
stilnah in kavarnah v Ljub
ljani 207; 72. str. 672 (472); 
438; 131. str. 927; 

občinske davščine na ponočni 
obisk gostiln kavarn, barov 
in na igranje s kvartarni v 
Celju 271; 85. str. 566; 

rodne skupščine; glej: Narodna! občinske davščine na ponočni ; Poduradniki 

katerim se razširja veljavnost 
zakona o postopanju z njih imo
vino na vso kraljevino. 428; 
131. str. 924. 

Podelitev koncesij za javne le-
-,_., karne; glej: Javne lekarne. 

' j Podjetja; zakon o ukinitvi nared
be celokupne Narodne vlade SH8 
v Ljubljani o njih nadziranju. 
231; 77, str. 510. 

Podružnica Zadružne banke v 
Mariboru je upravičena izplače
vati kupone 7%nega investicij
skega posojila. 72, str. 674 
(474).. 

Podružnica Narodne banke; na
vodila, kako naj postopajo od
bori pri njih ob izdajanju do
volil za nakup'deviz. 354; 111, 
str. 775; ukinitev teh navodil. 
435; 131, str. 926. 

obisk gostiln in kavarn kakor 
tudi na igranje s kvartarni v 
Ptuiu 220; 75, str. 497; 

občinske davščine na prenočišča 
v Celju 260: 85. str. 566: 

občinske davšč;ne na prenočišča 
v Ptuiu 238; 77, str. 511; 
439; 131, str. 927; 

izvršilni (trošnine, hodarine, 
prenočnine in vročnine zanje) 
407; 124, str. 872; 

v področju višjih deželnih so
dišč v Splitu in Ljubljani 
(zakon o preureditvi njih 
službenega razmerja) 213; 
75, str. 493. 
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Pogodbe- • Pomorsko-trgovske ladje; zakon o 
kupne glede realitet v krajevni njih vpisu. 397; 122, str. 855. 

občini blejski (doklada k celo- Ponarejanje kolkov, taksnega pa-
kupni državni pristojbini od, pirja i. si.; pristojnost za iz-
teh pogodb) 251; 79, str. 532. rekanje kazni po taksnem za-
^ 9 8 , str. 656; i konu. 89, str. 592. 

ustne kupne, o nepremičninah Ponavljala na meščanski šob; po- Posojila: 

v oblastni skupščini 303; 97,1 
str. 649; j 

v sreski skupščini 304; 97, str. ' 
651; ! 

železniški (kršenje) 104, str. 
708. i 

pravilnik o njenem poslovnem Pravilniki: 

(njih prijavljanje) 120, str. | stopanje z njimi. 371; 114, str. 
841. ; 3 0°- i 

4>cçodbe z državami: ; Ponočni ob|sk gostiln, kavarn, I 
mirovne z Nemčijo, Avstrijo, j 

Bolgarijo in Madžarsko (za-1 
koo, s katerim se puščajo v 

barov; občinska davščina: 
v Celju 271; 85, str. 566; 
v Ptuju 220; 75, str. 497. 

veljavi začasni zakoni o njih) Pooblastilo oblastnih in sreskih j 
343- 10$> str 752- i poslancev; obrazec. 305; 97, str. i 

«ooodba med glavnimi zavez- '• о5Ј,- . . . . . i 
^ n i m i silami in Poljsko. Romu- Pooblastitev industrijskega svetac 

nijo, državo Srbov, Hrvatov, d a izvrti likvidacijo Avstro-1 

io. .Slovencev in državo Češko-1 ogrske banke; zakon. 373; 115,, 
slovaško o izvestnih mejah _ s .• °У0; , „ ,. . I 
teh držav (zakon, s katerim Pop» bankovca za 10 dinarjev. I 
se pušča v veljavi začasni za- r ,

B 1 . ' 8 . . , , . , x.. .. 
kon o njej) 343; 108. str. 752; Г opis preb.vals^a in domač.h z,-: 

pogodba z Italijo, podpisana v £ > ' ! г а к о п - ^1; 72, str. 669 ( 

Rapai lu (zakon, s katerim se l ?4>; . , . . . . . . . . 
pufča v veljavi začasni zakon Popis terjatev in dolgov, zaklju-
o njej) 343; 103, str. 752; ~ " " U " •*~"u " " " " ^ pogodba trgovinska z avstrijsko 
republiko (podaljšava) 255; 
80, str. 533. 

Pogrebni mestni zavod v Ljub
ljani; posojilo za njegovo zgrad
bo. 260; 82, str. 549. 

Pogrešani vojniki ; pravilnik za 
izvrševanje zakona o začasni 
pomoči njih rodbinam. 254; 81, 
str. 537. . 

Pokojnine, uradniške. 82, str. 549. ! 

Pokojninski sklad, pokrajinski, za 
Slovenijo; glej: Pokrajinski po-1 

kojninski sklad za Slovenijo. 
Pokojninski zavod za nameščence 

v Ljubljani: I 
imenovanje njegovega predsed- : 

nika, odnosno tudi upravitelja : 
73, str. 521 ; i 

Statut 319; 103, str. 684; po-
pra\ki 336; 107, str. 744. —i 
352; 110, str. 772; objava! 
statuta v „Službenih Novi-
nah" 124, str. 871. i 

Pokopališke pristojbine pri Sv. Mi- i 
haelu. 5/2; 99, str. 661. i 

Pokrajinska zadruga trgovskih ; 
vrtnarjev za Slovenijo; ustano- ; 
vitev. 247; 78, str. 520. ; 

Pokrajinski pokojninski sklad za 
Slovenijo: i 
zakon 217; 75, str. 495; \ 
izprememba razpredelov I. in 

II § 1. v zakonu 92, str. 
016. 

Pokvarjene monopolizirane taksne 
vrednotnice; taksa ob njih za
meni. 124, str. 874. — 132, str. 
934. j 

Polaganje dinarjev na račun ino
zemskih firm. 278; 87, str. 577. 
— 301; 96. str. 643. i 

Poldinarski bankovci; zakon. 366; 
114. str. 799. 

Policijska ura: i 
za kavarne v Ljubljani 72, str. ! 

673 (473); : 

za zimski čas v področju pokra
jinske uprave za Slovenijo 
107. str. 745. 

Policijski ali politični funkcionarji 
v Sloveniji: 
pristojbine za siužbe v privat-

čenih v starih avstro-ogrskih ' 
kronah med kraljevino Srbov, Pospeševanje: 

državna (pojasnilo o denarju, 
pobranem od njih kuponov in 
amortiziranih obveznic na ra 
čun inozemcev) 115. str. 806; 

državno zunanje posojilo v zla
tu iz leta 1922. (zakon) 292; 
93, str. 619; 

7%no investicijsko posojilo 500 
milijonov dinarjev (zakon o 
izpremembi v zakonu o tem 
posojilu) 205; 72, str. 672 
(472); za izplačevanje njego
vih kuponov je upravičena tu
di podružnica Zadružne banke 
v Mariboru 72, str. 674 (474); 

mestne občine ljubljanske 260; 
82, str. 549. — 385; 117, str. 
819; 

mestne občine mariborske 239 
in 240; 77, str. 511. 

Hrvatov in Slovencev in češko
slovaško republiko. 394; 120, 
str. 839. 

Popravki : 
glede regulacije obmejnega pro- ; 

meta med našo državo in av- ' 
strijsko republiko 274; 86, 
str. 571; 

k naredbama o pobiranju občin-, 
ske davščine na prenočišča v i 
Dobrni in v Rogaški Slatini ; 

441; 131, str. 927; \ 
k naredbi o občinski dokladi na 

vino v Mariboru 401; 122, 
str. 857; 

k odločbi, s katero se izpremi-
njajo odredbe o draginjskih 
dokladah in povračila selitve
nih stroškov civilnih in voja
ških državnih uslužbencev • 
kakor tudi o povračilu potnih. 
stroškov orožniških častnikov. 
436; 131. str 926; 

k statutu ..Pokojninskega zavo
da za nameščence" v Ljub- ; 
ljani 556; 107. str. 744. — ! 
352; 110. str. 772; 

k uvozni tarifi 322; 104, str. 
707; 

k zakonu o ministrski odgovor- : 
nosti 265; 83, str. 556; 

o izvajanju zavarovanja delav
cev '298; 95, str. 639. 

Poravnava vzajemnih terjatev 
jugoslovanskih in češkoslovaških 
upnikov in dolžnikov; protokol 
o njej. 393: 120; str. 839 

Poreski odsek v 
cori; posli ki so mu odrejeni 
390; 118. str. 825. 

Portfelji živlienskih zavarovanj; 
zakon o njih prevzemu od ino
zemskih zavarovalnic. 318; 103, 
str. 634. 

Posestva, državna vzorna; zakon 
o njih organizaciji in ureditvi. 
26/; 83, str. 553. 

Poslanci: 
narodni (glej: Narodna skup

ščina); 
oblastni in sreski (obrazec za 

njih pooblastilo) 305; 97, str. 
651. 

nem interesu 323; 104, str. Posli, brodarski; pravilnik o iz-
707; dajanju dovolil za njih izvrše-

zakon. s katerim se začasno zvi-i vanje zaradi zaslužka (v obrtne 
šujejo njih pristojbine za čez-
urne službe v javnem inter
esu in nočne doklade za var
nostne straže 430; 131, str. 
925. 

Poljedelske preizkuševalne in kon
trolne postaje; zakon o njih. 
316; 102, str. 676. 

Poljedelske šole: 
nižje (zakon) 208; 73, str. 477; 
nižje in specialne (pravila o iz

pitih za učitelje poljedelstva) 
265; 83 ' "- ' 

t ~~. str. 556; 
srednje (pravilnik) 350; 110, 

str. 767; 
srednje (pravilnik o preizkuše-

valnih postajah pri njih) 333; 
107, str. 743. 

Poljedelski kredit; zakon, s kate
rim se ukinja uredba o tem kre
ditu. 376: 115, str. 804. 

Poljske marke; njih državni ob
računski tečaj. 89, str. 592. n . . , 

Pomoč, babiška. pri siromašnih Poslovni obseg: 
slojih; honorar. 90, str. 601. «««•"-t-—«-

Pomoč, začasna, invalidom in rod
binam umrlih, padlih in pogre
šanih vojnikov kakor tudi ne
katerih vojnih žrtev; pravilnik 
za izvrševanje zakona o tej po
moči. 254; 81, sir. 537. 

Pomorska ribja lov; zakon, 9 ka
terim se petrolej za to lov opra-
šča plačila monopolne takse. 
34!; 108, str. 752. 

namene). 395; 121, str. 847. 
Posli: j 

odrejeni upravi finančne kon
trole (poreskemu odseku) in 
oddelkom finančne kontrole v 
Srbiji in Crni gori 390; 118, 
str. 825; 

posameznih oddelkov državnega 
svela (njih obseg) 113, str. 
795. 

Poslovanje: 
generalnega izseljeniškega ko-

misariata v Zagrebu (začetek) 
127, str. 898; 

računovodstvenih odsekov pri 
ministrstvih in specialnih 
računovodstev in blagajn (iz-
premembe in dopolnitve v 
pravilniku) 219; 75, str. 497. 
— 326; 106, str. 735; 

z devizami in valutami; glej: 
Devize, odnosno: Valute. 

poštne hranilnice in čekovnih za
vodov (pravilnik) 126; 409, 
str. 883; 

prve stalne bakteriološke stani
ce za Slovenijo v Ljubljani 
120, str. 841. 

Poslovni red: 
pri državnem svetu 302; 97, 

str. 647; 
pri upravnih sodiščih 302; 97, 

str. 647; 

industrije in obrtništva (zakon 
o ustanovitvi in organizaciji 
državnega zavoda) 293; 93, 
str. 624; 

vinogradništva (zakon) 360; 
113, str. 791. 

Posredniki, priznani carinski: i 
ocarinjanje blaga pri carinar-, 

nicah kjer poslujejo taki po
sredniki 307; 97, str. 653; 

pojasnila k členoma 2. in 5. pra
vilnika o njih 116, str. 813. 

Posredovanje carinsko v imenu 
železnice. 124, str. 873. . 

Postaje: 
bakteriološke (pravilnik o njih 

delovanju) 256; 82. str. 546; 
postaji v Ljubljani in v Celju 
(ustanovitev) 94. str. 630; 

obmeine veterinarske (zakon) 
572; 115, str. 803; , 

poljedelske preizkuševalne In 
kontrolne (zakon) 316; 102, 
str 676; 

preizkuševalne pri srednjih po
ljedelskih šolah (pravilnik) 
333: 107, str. 743: 

železniške v Bakru, Brodu, Za
grebu drž. kol., na Bistrici-
Bohinjskem jezeru, na Jese
nicah in v Ljubljani drž. kol. 
(ležnina in vozovna stojnina) 
76. str. 508. 

Postavljanje davčnih izvrševalcev; 
izprememba člena 16. v uredbi 
o njem 408; 124, str. 872. 

c u ; ; : :„ f*rw. Postopanje: 
brmji in orni k a z e n s k 0 ; v ohmočju višjih de-

že'nih sodišč v Ljubljani in 
Splitu (zakon o pristojbinah 
izvedencev) 338; 108, str. 
751; 

odborov pri Narodni banki in 
njenih podružnicah ob izda
janju dovolil za nakup deviz 
(navodila) 354; 111, str. 
775; 

ob ifedaianiu vizov na potne li
ste inozemcev, prihajajočih v 
naša kopališča iz Nemčije 
102, str. 678; 

ob uprkojaniu nastavnikov in 
uradnikov ministrstva za pro-
sveto (pravilnik) 399; 122, 
str. 857; 

ob uvrščanju obratov v nevar
nostne razrede in nevarnostne 
odstotke 281; 8S. str. 579; 

ob zavarovanju valut v dinar
jih 258; 82. str. 548; 

z imovino podanikov onih držav, 
ki so v neprijateljstvu s Srbi
jo (zakon, s katerim se raz
širja veljavnost tega zakona 
o njem na vso kraljevino) 
428; 131. str. 924; 

s ponavljalci na meščanski šoli 
371; 114, str. 800; 

z domačim blagom, ki se mora 
voziti preko tujega ozemlja 
101, str. 67); 

s kočijaži, vozniki, tovorniki in 
ostalimi osebami, ki izvršuje
jo stalen promet (prevoz) med 
obmejnimi kraji (pravilnik) 
226; '76, str. 502; 

s poštnimi paketi, ki imajo pred
mete, prepovedane za uvoz 
95, str. 640. 

Pošiljke: 
poštne do 0-500 kg; glej: Pošt

ne pošiljke; 
živih živali na železnicah (ob

veznost njih spremljanja) 
112, str. 790. 

Poštna hranilnica: 
pravilnik o sestavi, poslovanju 

in področju njenega nadzor
stvenega sveta 388; 118, str. 
823; 

obsegu in ustroju, razmerju s 
čekovnimi zavodi in o stanju 
osebja /26; 409, str. 883. j 

Poštne pošiljke do 0-500 kg (oca- ! 
rinjanje) 77, str. 512. • 

Poštne pristojbine. 102, str. 677.' 
Poštni paketi, ki imajo predmete, i 

prepovedane za uvoz. 95, str. j 
640. 

Poštni uslužbenci, ki spremljajo 
pošto ; dnevnice zanje. 442; ] 
132, str. 931. 

Poštno - brzojavni uradniki in ! 
uslužbenci iz«un Srbije in Crne 
gore; zakon o začasnem reguli-! 
ranju njih naslovov in plač. '•• 
199; 71, str. 665 (465). 

Poštno - brzojavni uslužbenci, ne-. 
ukazni ; pravilnik o njih. 299; 
95, str. 639. 

Poštovni krediti inozemskim za-, 
vodom pri zavodih, pooblašče- i 
nili za poslovanje z devizami in [ 
valutami; otvarjanje teh kredi
tov. 415; 127, str. 893. | 

Potni listi: i 
albanskih držr.vljanov 107, str. i 

745. — 116, str. 814; j 
avstrijskih državljanov 82, str. I 

549; ! 
češkoslovaških državljanov 90, : 

str. 601; ! 
grških državljanov 75, str. 498;' 
italijanskih državljanov 77, str. i 

512. — 120, str. 840; 
nemških državljanov, ki priha-: 

jajo v naša kopališča 102,1 
str. 678; j 

ruski za Nemčijo (njih vidira-1 
nje je ukinjeno) 125, str. 879;! 

švicarskih državljanov 98, str. i 
656. j 

Potni stroški: j 
državnih uslužbencev (dopolni- j 

tev, odnosno izpremembe ured
be o njih povračilu) 442; 132,1 
str. 93Ì; 

orožniških častnikov (izpremem- : 
be glede njih povračila) 421; 
130, str. 915; popravek 436; 
131, str. 926. 

Potniki; izpremembe v železniški 
tarifi glede njih prevoza. 345; 
108, str. 753. 

Potniška tarifa, direktna, med na
šo kraljevino in avstrijsko re
publiko. 73, str. 480. 

Potovanja: 
v Nemčijo 120, str. 840; 
v Pasteurjeve zavode (plače

vanje stroškov) 107, str. 745 ; : 

v Španijo 78, str. 521. 
Potrdila: ! 

o izvoru blaga ob uvozu 227; 
76, str. 502. — 228; 76, str. 
504. — 255; 82, str. 545; 

zaradi reguliranja draginjskih 
doklad (njih taksna prostost, 
odnosno obveznost) 99, str. 
661. 

Potrebščine: 
bolniške (razveljavitev licitacij 

za njih nabavo) 120, str. 840; 
življenske (ukinitev uvozne ca-

rine na nekatere) 308; 97, 
str. 653; 

uvožene življenske v področju 
pokrajinske uprave za Slove
nijo (nadzorstvo njih proda
je) 559; 112, str. 787. 

Povračilo: 
potnih stroškov orožniških čast- : 

nikov in selitvenih stroškov 
državnih uslužbencev (izpre
membe) 421; 130, str. 915; 
popravek 436; 131, str. 926; 

potnih in selitvenih stroškov • 
državnih uslužbencev (dopol- ' 

] nitev, odnosno izpremembe 
uredbe o njem) 442; 132, str. 
931 ; i 

taks (prošnje) 82, str. 550; ' 
za stroške preiskovalnega zapo

ra in izvršitve kazni za kaz
njence v območju deželnega 
sodišča v Ljubljani 126, str. 
886. 

o delovanju bakterioloških postaj 
256; 82, str. 546; 

o izdajanju dovolil za izvrševa
nje brodarskih poslov zaradi 
zaslužka (v obrtniške name
ne) 395; 121, str. 847; 

o izpitih kandidatov za višje 
navtične čine v rečnem trgov
skem brodarstvu (izpremem
ba in dopolnitev) 363; 113, 
str. 793; 

o neukaznih poštno-brzojavnih 
in telefonskih uslužbencih 299; 
95, str. 639; 

o obligatorni prijavi in Odjavi 
plovnih objektov z manj nego 
50 tonami nosilnosti v rečnih 
pristaniščih naše kraljevine 
285; 90, str. 600; 

o olajšavah ob prevozu človeške 
hrane v pasivne krajine 406; 
124, str. 871; 

o poslovanju računovodstvenih 
odsekov pri ministrstvih in 
specialnih računovodstev in 
blagajn (izpremembe in do
polnitve) 326; 106, str. 735; 

o poslovnem obsegu in ustroju 
poštne hranilnice in čekovnih 
zavodov, njih medsebojnem 
razmerju in o stanju osebja 
126; 409, str. 883; 

o postopanju s kočijaži, vozniki, 
tovorniki in ostalimi osebami, 
ki izvršujejo stalen promet 
(prevoz) med obmejnimi kra
ji 226; 76, str. 502; 

o postopanju ob upokojanju 
nastavnikov in uradnikov mi
nistrstva za prosveto 399; 
122, str. 857; 

o preizkuševalnih postajah pri 
srednjih poljedelskih šolah 
333; 107, str. 743; 

o sestavi, poslovanju in področ
ju nadzorstvenega sveta pošt
ne hranilnice 388; 118, str. 
823; 

o stalnih mesečnih dokladah 
brzojavno-telefonsko-tehnične-
mu osebju za terenska dela 
442; 132, str. 931; 

o ustroju generalnega izseljeni
škega komisariata kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev 
389; 118, str. 824; 

za izvrševanje določil o uvedbi 
občinske davščine od prirastka 
na vrednosti nepremičnin v 
mestni občini ljubljanski 396; 
121, str. 847; 

za izvrševanje odločb o dajanju 
miloščine za službo onespo
sobljenim javnim nameščencem 
(uradnikom, zvaničnikom in 
slugam) in rodbinam umrlih 
in padlih javnih nameščencev 
411; 127, str. 892; 

za izvrševanje predpisov o po
biranju taks na bare, kaba
rete, varieleje, orfeje, cafés 
chantants in njim podobne 
naprave 327; 106. str. 737; 

za izvrševanje zakona o izselje
vanju 306; 97, str. 651; 

za izvrševanje zakona o pobija
nju draginje in brezvestne 
spekulacije '311; 99, str. 659; 

za izvrševanje zakona o stano
vanjih 420; 129, str. 907; 

za izvrševanje zakona o začasni 
pomoči invalidom in rodbinam 
umrlih, padlih in pogrešanih 
vojnikov kakor tudi nekaterih 
civilnih vojnih žrtev 254!; 81, 
str. 537; 

za opravljanje državnega tehnič
nega izpita 347; 108. str. 754; 

za pobiranje občinskih davščin 
..tržnine" in ..uvoznine" v 
Ljubljani 282; 88, str. 588; 

za srednje poljedelske šole 350; 
110, str. 767. 

Pravna likvidacija stanja, ustvar
jenega z vojno; pristojnost za 
odločanje o sporih in drugih 
poslih, določenih v uredbi o tej 
likvidaciji. 88, str. 579. 

r> •- 11 • •...,„.,.,., +,̂ :Го Pravnozgodovinski državni izpit Prašio, zaklan,; izvozna tarifa. д а ^ ^ . y L j u b l j a n i . j z p o p £ , . 
l iu sti. M / , nitev izpraševalne komisije. 106, 

Pravila: < r 7 4 ( j 
o izpitih za učitelje poljedelstva P r a v o s l o v n e š t u d i j e n a l j u b l j a n . 

2 a ,? ! f J , l l i i. ^ M P i i î - s k i univerzi; izprememba dolo-
delskih šolah 265; 83, str.. Сц 0 n j i h . 5 5 2 ; W , str. 739. 

o kemijskem laboratoriju glav- ; Pr*v°f.ov.n' '%№'E * « £ " m * 
ne rudarske direkcije 410; \ verzi; izprememba. 382; 115, 
127 str 891 • ! 

o kvalifikaciji uradnikov kemij-. Pravosodni državni izpit; izpopol-
sko lekarniškega oddelka mini-! " ^ v . . izpraševalne komisije v 
strstva za narodno zdravje 
275; 86. str. 571 ; 

o lekarniško pomočniškem izpitu 
(izpremembe) 412; 127, str. 
892; 

o pregledu ženskega osebja, za
poslenega v vseh javnih loka
lih 422; 130, str. 917. 

Ljubljani. 115, str. 807. 
Prebivalstvo; zakon o njegovem 

pdpisu. 201; 72, str. 669 (469). 
Predmeti : 

ladijski (uvoz) 562; 113, str. 
792; 

industrijske svojine na „Ljub
ljanskem velikem settmju" 
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travica) 279; (prvenstvena 
•87, str. 577; 

potrebni gasilnim društvom' (za-
(o)ajšave) 108, str. 756. 
124, str. 873. 

kon, s katerim se taki pred-' Prevzem portfeljev življenskih za-' 
meti' opraščajo plačila carine. varovanj od inozemskih zava- i 
in ostalih taks ob uvozu) 340;] rovalhic; zakon o njem. 3/8;' 
108, str. 751; | 103, str. 684. 

prepovedani ža uVoz (postopanje Prevzemanje denarnih zneskov I 
s poštnimi paketi, ki imaio ta- : p o izvršilnih organih v področju j 
ke predmete) 95, str. 640; ! višjih deželnih sodišč v Ljublja-j 

taksirani s kolki za 10 in 30: n j m Splitu. 398; 122, str. 856.; 
Din emisije, ki velja za pO- P r i d e | k i i z v o z n i ; uporabljanje di-j 
krajine izvim Srbije m Crne irskih terjatev inozemskih j 

« ^ ^ e / 1 U - ? " Х ч • • -i i f i r m z a n J i h kupovanje. 106, 
Pregled (preizkusi mer m meril-1 s t r 740 I 

niti priprav, steklenic in čaš za D j 5 " ' M ; ^ , I „ _ , „I„„V.;I, п ц ; 

i»x„_:. „II.„V„I„;I, „;:„x :„ „ i„ Prijava, obligatorna, plovnih ob-: 

SfrSAŠA "o"1£1 SÜ- TnišA S ? ì 
tcili ллч- 149 «tr 040 i nosilnosti v naših rečnih pnsta-; 

i z g l e d ž e n s k e ^ osebja zaposle-! . » № pravilnik. 285; 90, str.: 
nega v vseh javnih lokalih'; pra ' 

živalske krme za pasivne kraje ' Prodajna cena, maksimalna, za Razid ; društev 
/ _ I L T * _ ' . _ 4 Л f\0 «.!_ T e t I - . * : _ _ I ! A _ Ì _ J n m n n l U + 1 Г Л Г П 1 Л R « * / » 1 n / \ <-1t*ii 

Vila. '422; 130; str. 917. 
Prehod celokupne imovine bivše 

avstro-ogrske monarhije v svo
jino naše države; zakon. 204; 
72, str. 671 (471). 

Preiskovalni zapor; povračilo za 
stroške v območju deželnega so
dišča v Ljubljani. 126. str. 886. 

Preizkus mer in merilnin priprav, 
steklenic in čaš za točenje alko
holnih pijač in mleka, isfotako 
sodov; tarifa o taksah. 443; 
132, str. 932. 

Preizkuševaine postaje: 
poljedelske (zakon) 316; 102, 

str. 676: 
pri srednjih poljedelskih šolah 

(pravilnik) 333; 107, str. 743. 
Preizkušnja, kemijska, čistine zla

ta in srebra; taksa. 132, str. 
934. 

Prekmurje: 
razširitev trošarinskega pravil

nika za vino na Prekmurje 
98, str. 656; 

zakon o začasni ureditvi sodstva 
315; 1«2, str. 675, 

Prijavljanje: 
količin žita in mlinskih izdelkov 

335; 107, str. 744; 
ustnih kupnih pogodb o nepre

mičninah 120. str. 841. 
Priključeni motorji k dvokolesom; 

zanje veljajo isti predpisi kakor 
za druga motorna vozila. 78, 
str. 520. 

Priprave, merilne; tarifa o pobi
ranju taks za njih pregled (pre
izkus). 443; 132. str. 932. 

Pripravljalna služba, sodniška; Prometne naprave, državne: glej: 
glej: Sodniška pripravi jalna Državne prometne naprave 

vžigalice iz domačih tvornic. 
115, str. 807. i 

Promet : ! 
borzni z devizami in valutami ! 

280; 87, str. 577; j 
izvunborzni z devizami 330;. 

106, str. 739; ukinitev pre
povedi 435; 131, str. 926; \ 

obmejni med našo državo in ; 
avstrijsko republiko (uvedba ; 
odredb dopolnilnega sporaz- j 
uma o njegovi regulaciji) j 
266; 84, str. 561; popravek, 
274; 86, str. 571 ; j 

s soljo iz ene pokrajine v drugo ; 
(prepoved privatnim osebam) i 
79. str. 532; i 

stalni (prevoz) med obmejnimi ; 
kraji (pravilnik o postopanju j 
s kočijaži, vozniki, tovorniki ; 
in drugimi osebami, ki izvršu- i 
jejo ta promet) 226; 76, s t i . ! 

502; 
vozni v Ljubljani (cestnopolicij-; 

ski predpisi) 131, str. 930; , 
z devizami in valutami (izprc- ; 

memba člena 3. pravilnika o 
njega reguliranju) 329; 106,: 
str. 739; ; 

z zemljišči na Slovenskem (za-, 
kon o deželni komisiji za ta 
promet) 267; 85, str. 565. 

služba, 
Prirastek na vrednosti nepremič

nin v mestni občini ljubljanski: 
občinska davščina 365; 113, 

str. 793; 
pravilnik 396; 121, str. 847; 
mnogokratniki za davščino od 

njega za mesece avgust, sep-

..Prometni zavod za premog, 
d. d " v Ljubljani; dopolnitev: 
pravil je odobrena. 107. str. 745. ; 

Prometno osebje, državno; glej:; 
Državno prometno osebje. j 

Proračunska dvanajstina za me- : 
sec julij 1922.; zakon. 225; 76, 
str. '501. 

'I 

tember, oktober in november Prostor, ki ga je smatrati za ob 
1922. 131, str. 930. 

Prisega notarjev v območju višje
ga deželnega sodišča v Ljublja
ni 216; 75, str. 494. 

P r e m ° § ; dovolila z a nabavo. 124, Prispevna tarifa za "zavarovanje 
str, 873, 

Prenočišča ZA tujce; pobiranje ob
činske davščine: 
v Celju 269; 85, str. 566; 
v Dobrni 441; 131, str. 927; 
v Ptuju 238; 77, str. 511. — 

439; 131. str. 927; 
v Rogaški Slatini 400; 122, str. 

857. — « / ; 131, str. 927. 11Ј11Ж. „ T , 
Prehočnme izvršilnih uradnikov, Pristojbine-

podufadnikov in slug. 407; 124, 
str. 872. ,' 

Prertoš; i 
sedežev uradnih' živinozdravni-

kov na Vranskem in v Mozir- : 

ju v Braslovče 128, str. 901; 
vložkov iz deželne deske štajer- ; 

ske in koroške v deželno de- : 

sko kranjsko (zakon) 314; ' 
102, str. 675. 

Prepovedi: 
izvoza otrobov 331; 106, str.! 

739; j 
izvoza ovsa in vseh vrst sena > 

288; 90, str. 600; i 
izvunborznega poslovanja z de--

vizami 330; 106, str. 739; • 
ukinitev 435; 131, str. 926; ! 

uvoza in izvoza avtomobilov ; 
po suhih potih 252; 80, str. i 
533; j 

uvozna z dne 1. marca 1922. '• 
(izpremembe in dopolnitve: 

odločbe ministrskega sveta o 
njej) 20!) in 210; 73, str. 478. | 

Prepovedani lovski čas v območju ; 
pokrajinske uprave za Sloveni- j 
10 ;_ zakon, s katerim se izena-; 
cujejo predpisi o njem. 378; ' 
115, str. 805. i 

Prepovedani predmeti za uvoz;' 
postopanje s poštnimi paketi, ki 
imajo take predmete. 95, str. 
640. 

Preureditev: 
ljutomerskega in mariborskega 

zemljemerskega okraja 72, ! 
str. 074(474); , 

službenega razmerja poduradni-' 
kov in slug v področju višjih ! 
deželnih.sodišč v Ljubljani ini 
Splitu (zakon) 213; 75, str. i 
493. ; 

Prpvoz: # i 
človeške hrane v pasivne krajine 

(pravilnik o olajšavah) 406; 
124. sir. 871; 

med obmejnimi kraji (pravilnik 
ó postopanju s kočijaži, voz- ; 
niki. tovorniki in drugimi ose-' 
bami, ki izvršujejo ta prevoz) 
226; 76. str. 502; 

zoper nezgode. 413; 127, str. 
892. 

Pristanišča, rečna; pravilnik o 
obligatorni prijavi in odjavi 
plovnih objektov z manj nego 
50 tonami nosilnosti v njih. 285; 
90, str. 600. 

Pristaniške kapetanije; zakon o 
njih. 294; 94, str. 627. 

celokupna državna od kupnih 
pogodb glede realitet v kra
jevni občini blejski (doklada k 
tej pristojbini) 251; 79, str. 
532. — 98, str. 656; 

konjaške (začasna tarifa) 88, ' 
str. 589; 

policijskih funkcionarjev v Slo
veniji za čezurne službe v jav
nem interesu (zakon, s kate- \ 
rim se začasno zvišujejo te ' 
pristojbine) 430; 131, str. 
925; 

političnih in policijskih uradni
kov in policijskega varnost- '• 
nega moštva v Sloveniji za 
službe v privatnem interesu ; 
323; 104. str. 707; 

izvedencev v kazenskem postopa- : 
nju v območju višjih deželnih ' 
sodišč v Ljubljani in Splitu 
(zakon) 338; 108. str. 751; 

kanalska v Ptuju 222; 75, str. 
498; 

notarjev kot sodnih komisarjev 
(tarifa za področje višjega 
'.'cželnega sodišča v Ljubljani) 
557; 112, str. 786; 

pokopališke pri Sv. Mihaelu 
312; 99. str. 661 ; 

poštne 102, str. 677. 
Pristojnost: 

teritorialna liidrotebuičnih od
delkov v Mariboru in Celju 
90. str 601; 

za izrekanje kazni po taksnem 
zakonu za ponarejanje kolkov 
in taksnega papirja i. si. 89, 
str. 592; 

mejne kraiine. 73, str. 479. 
90. str. 602. 

Prostost, taksna ; glej : Taksna \ 
prostost. 

Prostost, taksna, odnosno obvez-! 
nost, prošenj, naznanil in potr-, 
dil zaradi reguliranja draginj-: 
skih doklad. 99, str. 661. i 

Prošnje : , 
za povračilo taks 82. str. 550; ; 
zaradi reguliranja draginjskih j 

doklad (njih taksna prostost, \ 
odnosno obveznost) 99, str. i 
661. ! 

Protokol o poravnavi vzajemnih 1 
terjatev jugoslovanskih in češko- '• 
slovaških upnikov in dolžnikov. ' 
393; 120. str. 839. 

Prvenstvena pravica za predmete 
industrijske svojine na .,Liub-. 
ljanskem velikem semnju". 279; ' 
87. str: 577. 

Ptujska mestna občina: 
kanalska pristojbina 2.22; 75, 

sir. 498; 
najemninska naklada (gosiašči- : 

ha) 110, str. 772; 
obč;nska davščina na avtomobile 

293: 75. str. 498; : 

občinska davščina na ponočni 
obisk gostiln in kavarn kakor : 
tudi na igranie s kvartarni, 
220; 75. str. 497; 

občinska davščina na prenočišča 
238; 77. str. 511. — 439;\3l, 
str 927; j 

obč:nska doklada na trošarino ; 
od vina 221; 75. str. 498; j 

veselični davek 273; 85. str. 566. ; 
— 440; 131. str. 927; ; 

voHarinska naklada 110, sti. 
772. i 

Ptujsko mesto je glede tesarskega] 
in vodnjakarskega obrta izvzeto ; 

i v zmislu zakona z dne 26. de- j 
i cembra 1893.. drž. zak. št. 193.! 
! 234; 77, str. 511. 

Raba dinarske veljave v trgovskih: 
knjigah. 379; 115. str. 806. j 

Računi, tekoči, inozemeem pri za-; 
vodih, pooblaščenih za pošlo- j 
vanje z devizami in valutami ;, 

teh računov. 414; I 

potnikov in.blaga (izpremembe Prodaja: 
v železniški tarifi) 345; 108, uvoženih življenskih potrebščin 

orvarjanje 
127. str. 893. i 

za odločanje o sporih in drugih Računovodstva, specialna ; izpre- • 
poslih, ki so določeni v uredbi membe in dopolnitve pravilnika • 

" 0 njih poslovanju. 219: 75, str.' 
497. — 326; 106, str. 735. - • 

Računovodstveni odseki pri mini- j 
strstvih ; izprememba in dopol-, 
nitev pravilnika o njih poslova-j 
nju. 219; 75, str. 497. - 326; j 
106, str. 735. j 

sredniki. 307; 97." str. 653; Računovodstvo, državno; glej:; 
pojasnila k členoma 2. in 5. pra- Državno računovodstvo. _ • 

vilnika o njih 116, str. 813. Rastline, redke ali za Slovenijo! 
tipične in za znanstvo pomemb- • 
ne. v področju pokrajinske 

o pravni likvidaciji stanja, 
ustvarjenega z vojno 88, 
str. 579. 

Privatne trtnice. 127, str. 893. 
Priznani carinski posredniki: 

ocarinjanie blaga pri carinar
nicah, kjer poslujejo taki po-

„Bralno društvo" v Starem trgu 
pri Rakeku 113, str. 798; 

„Branibor" 77, str. 516; 
„Cillier Männergesangsverein 

,Liederkranz'" v Celju 113, 
str. 798; 

„Čitalnica" v Planini pri Rake
ku 126, str. 890; 

„Društvo davčnih uradnikov di
rektne davčne službe za Slo
venijo" v Ljubljani 114, str. 
802; 

„Društvo SKZ" pri Sv. Vidu j 
nad Cerknico 85, str. 570; j 

„Gradbeno društvo za zidavo 
novega zvonika pri Sv. Jožefu I 
v Studencih" 115, str. 810; 1 

„Katoliško izobraževalno dru- i 
štvo" pri Sv. Trojici nad ! 
Cerknico 97, str. 654; | 

„Katoliško politično društvo za ; 
okraj Sv. Lenart v Slovenskih ! 
goricah" 126, str. 890; ! 

„Kmetijsko bralno društvo" v ! 
Majšbergu 111, str. 282; j 

„Kmetijsko društvo za Staro ce- : 

sto in okolico" 77, str. 516; j 
„Mali turist" v Kranju 116,; 

str 818; ; 
„Militär-Beqtiartierungsverein I 

der Stadt Cilli" v Celju 126, i 
str. 890; j 

„Militär-Veteranen- und Krie-
gerverein. Abstall" v Apačah i 
82. str. 552; 

moško-ženska podružnica „Druž- j 
be sv. Cirila in Metoda za 1 
Planino in okolico" v Planini 
123, str. 870; 

„Narodna čitalnica" v Murski i 
Soboti 132. str. 938; '. 

„Narodna čitalnica" v Starem 
trgu pri Ložu 83, str. 560; 1 

„Narodni dom" v Tržiču 128, ! 
str. 906; 

„Ortsgruppe Krainburg und 
Umgebung der k. k. Gesell
schaft vom österreichischen 
Silbernen Kreuze zur Für-: 
sorge für heimkehrende Reser- ; 
visten" 124, str. 878; j 

„Podravska podružnica alcade- : 
mičnega društva .Prosvete'" v ; 
Mariboru 118, str. 830; i 

podružnici ..Osrednjega društva ' 
stavbinskih delavcev na slo- ; 
venskem ozemlju" : v Celju ' 
132. str. 938; pri Sv. Roku' 
ob Sotli 98, str. 658; v Rib-: 
niči na Pohorju 107, str. 750; i 

podružnice ,.Slovenske Straže":! 
v Planini pri Rakeku 126. str.] 
890; v Slivnici pri Mariboru: 
86, str. 574; v Studenicah j 
80, str. 536; v Šenčurju 118,! 
str. 830; v Žabnici 129, str. i 
914; v Žireh 86, str. 574; | 

podružnice ,.Svete vojske": v; 
Dolenjem Logatcu 124, str. i 
878; v Smledniku 130, str.1 

922; v 2ireh 109, str. 766;; 
„Sängerrunde Abstall" v Apa-j 

čah 82, str. 552; ! 
„Slovensko katoliško, politično j 

in gospodarsko društvo" v ! 
Jarenini 73, str. 484; i 

„Veteransko društvo" v Ptuju! 
06. str. 646; i 

„Vojaško veteransko društvo" v!
: 

Konjicah 85, str. 570; | 
„Zveza slovenskih učiteljev in j 

učiteljic na Štajerskem" 91, i 
str. 614. ; 

Razpust društev: \ 
„Arbeiter-Turnverein .Freiheit'" 1 

v Celju 123. str. 865; I 
„Bürgerliche Schützengesell

schaft" v Celju 125, str. 879; \ 
„Cillier Geselligkeits- und Lese- j 

verein" v Celju 116. str. 814;! 
„Cillier Radfahrerverein" v Ce-j 

lju 124. str. 873; I 
„Deutscher Casinoverein" v Ce-| 

lju 116, str. 814; ; 
„Deutscher Gewerbebund" v j 

Celju 128. str. 901; j 
„Deutscher Verein" v Celju 124, | 

str. 873; I 
„Deutscher Verein zur Erbauung j 

einer evangelischen Kirche in ! 
Cilli" v Celju 128, str. 901;! 

„Deželno gospejno pomožno ' 

str. 753; 
«utirlih naših državljanov iz ino- ! 

zemstva (zakon o olajšavah) j 
339; 108, str. 751; ] 

2.brodi iti drugimi plovnimi ób-1 
jekti (zakon) 232; 77, str. 510; ! 

v področju pokrajinske uprave uprave za Slovenijo; zakon o 
za Slovenijo (nadzorstvo) njih varstvu 377; 115, str. 804. 
359- 112 str 787- Razdelitev kraljevine na deset ob-

živil v Ljubljani (odredbe mest-1 lasti inspekcije delaJn njih se
nega magistrata) 77, str.! deži. 325; 106, str. 735. - 434; 
515 e ' ' I 131, str. 926. 

društvo .Rdečega križa'" v j 
Škof ji Loki 107, str. 745; j 

,Društvo uradnikov užitninskega 
zakupa v Ljubljani" 87, str. 
578; 

„Farna knjižnica" v Poljanah 
107, str. 745; i 

„Glasbeno društvo .Velebit'" v | 
Ljubljani 82, str. 549; j 

„Juristenverein" v Celju 125, 
str. 879; 

„Kino" v Ljubljani 82, str. 549; 
krajevne organizacije „Kmet-

sko-delavske zveze": v Bošta-
nju 72, str. 673 (473); v 

čirčičah pri Kranju .117; str. 
822; v Ormožu 113, str. 796; 

„Ljubljanski društveni orkester*' 
v Ljubljani 78, str. 521«,' 

„Männergesangsverein Gùten-
stein Streitleben" v Guätanju 
128, str. 901; . 

„Mladeniska družba sv. Jožefa" 
pri Sv. Trojici 123, str. 865} 

„Napredno politično in gospo
darsko društvo" v Litiji 113, 
str. 796; .-

„Ortsgruppe Cilli. des deutsch-
nationalen Hanđlungsgehilfen-
Verbandes in Wien" 113, sir. 
796; 

„Ortsgruppe .Krainer Karetf 
des Vereines .Südmark' in 
Planina" 118, str: 826; 

„Ortsgruppe Rakek des allge
meinen Rechtsschutz- und Öe-
werkschaftsvereines öster-
reichs" 118, str. 826; 

„Ortsgruppe Schneeberg des 
österreichischen Flottenver
eines in Wien in Schneebefg" 
118, str. 826; 

„Ortsgruppe II. Marburg des 
Reichsbundes deutscher Eisen
bahner Österreichs" 86, str. 
572; 

podružnica št. II. društva „Bra
nibor" v Ljubljani 78, str. 
521; 

podružnici „Deželnega in go-
spenjega pomožnega društva 
,Rdečega križa' za Kranjsko": 
v Kostanjevici 90. str. 601 ; 
na VičuGlincah 82, str. 549; -

podružnice „Družbe sv. Cirila 
in Metoda": v Poljanah 107, 
str. 745; v Stični 90, str. 601 ; 
,v Šenčurju 107, str. 745; 
(moška) v skofji Loki 107, 
str. 745; 

(moška) v škof ji Loki 107, str. 

745; 
podružnici „Jugoslovanske stro

kovne zveze": v Selcah 107, 
str. 745; na Selu "pri Ljub
ljani 78, str. 521 ; 

podružnica kamenosekov ,.Osred-
njega društva stavbinskih de
lavcev na slovenskem ozemlju" 
v Ljubljani 86, str. 572; 

podružnica „Kranjsko" društva 
avstrijskega Srebrnega križa 
v pomoč vračujočim se rezer
vistom v Ljubljani 78 str. 521 ; 

podružnici „Narodno-socialne 
zveze": za dvorski in kolezij-
ski okraj v Ljubljani 80, str. 
534; za šentpetrski in 'vod-
matski okraj v Ljubljani 80, 
str. 534; 

podružnica „Osrednjega društva 
kovinarjev in sorodnih strok 
v Ljubljani" v Rušah nad 
Mariborom 128, str. 901; 

podružnice „Slovenske Straže": 
v Celju 128, str. 901 ; v Dup
ljah 107, str. 745; v Mari
boru 92, str. 615; na Polici 
(okraj Litija) 107, str. 745; 
v Preddvoru 107, str. 745; pri 
Sv. Juriju ob Ščavnici 80, str, 
534; v Skočijanu pri Dobravi 
94, str. 630; v Skofji Loki 
107, str. 745; pri Sv. Križu 
pri Ljutomeru 77, str. 512; 
za župnijo Št. Vid pri Stični 
115, str. 807; 

podružnica „Splošne delavske 
zveze ,Svobode'" za šent
jakobski okraj v Ljubljani 78, 
str. 521 ; 

„Politično društvo .Naprej" ' v 

Celju 128, str. 901; 
„Schützenklub" na Zidanem 

mostu 124, str. 873; 
„Slovenski strelski krožek ,Hra-

decky"' v Ljubljani 75, str. 
498; 

„Slovensko bralno društvo" v 
Zgornjem Berniku 107, str. 
745; 

,',Slovensko društvo" v Maribo
ru 92, str. 615; 

„Slovensko zdravniško društvo" 
v Celju 128, str. 901; 

„Splošna mladinska zveza na 
Kranjskem" v Ljubljani 78, 
str. 521 ; 

„Theater- und Kasinoverein" v 
Mariboru 73, str. 480; 

„Verband deutschvölkischer Ge
hilfen Cillis und Umgebung 
des Bundes deutscher Arbeiter 
.Germania'", v Celju 113, 
str. 796; 

„Verein für Kinderschutz und 
Jugendfürsorge für die Stadt
gemeinden des Bezirkes Mar
burg" v Mariboru 92, str. 
615; 

„Verein für Werkmeister urta 
Privatbeamte iür Littal und 
Umgebung" v Litiji lt)4, str. 
708; 
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„Zweigverein Loitsch des Lan
des- und Frauenhilfsvereines 
vom Roten Kreuze" v Logat-, 
cu 118, str. 826; 

„Zveza narodne mladine" v 
Gornji Radgoni 87. str. 578; 

„Zweigverein Cilli des Allge
meinen deutschen Sprachver-, 
eines" v Celju 111, str. 776.' 

Razpust narodne skupščine; glej: 
Narodna skupščina. 

Razredi, nevarnostni; uvrščanje 
obratov vanje. 281; 88, str. 579. 

Razširitev elektrovodnaga obmrež-
ja v Mariboru; najem posojila 
zanjo. 239; 77, str. 511. 

Razširitev trošarinskega pravilni-! 
l.-a za vino na Prekmurje. 98, 
str. 656. 

Razveljavitev: 
kreditiranja železniških voženj 

za vojne invalide 111, str. 
776: 

licitacij za nabavo bolniških po
trebščin 120, str. 840. 

Realitete v krajevni občini blejski; 
doklada k celokupni državni pri
stojbini od kupnih pogodb glede 
teh realitet. 251; 79, str. 532. 
— 98. str. 656. : 

Rečna pristanišča; pravilnik o ob-' 
ligatorni prijavi in odjavi plov- ; 
nih objektov z manj nego 50 
tonami nosilnosti v njih. 285; • 
90, str. 600. _ I 

Rečno trgovsko brodarstvo; iz-: 
prememba in dopolnitev pravil
nika o izpitih kandidatov za 
višje navtične čine v njem. 363;, 
113, str. 793. i 

Red, poslovni; glej: Poslovni red.] 
Redno zasedanje narodne skupšči

ne; glej: Narodna skupščina. 
Reforma, agrarna; glej: Agrarna 

reforma. 
Reguliranje: 

draginjskih doklad (taksna pro
stost, odnosno obveznost pro
šenj, naznanil in potrdil za
radi tega reguliranja) 99, str. ! 

, 661; „ ' 
obmejnega prometa med našo 

državo in avstrijsko repu
bliko 266; 84, str. 561 ; popra
vek 274; 86, str. 571 ; 

prometa z devizami in valutami 
(izprememba člena 3. pravil
nika) 329; 106, str. 739 ;_ 'i 

začasno naslovov in plač poštno-
brzojavnih uradnikov in usluž
bencev izvun Srbije in Črne 
gore (zakon) 199; 71, str. 
665 (465). 

Rekvizicija stanovanj ; razpis vsem 
odborom, oblastvom za stano
vanja, stanovanskim oblastvom. 
89, str. 592. 

Reorganizacija zavarovanja držav
nega prometnega osebja zoper 
bolezen in nezgode. 295; 95, 
str. 631. 

• Ribarski revirji, samosvoji; ribar
ske okrajne takse zanje. 124, 
str. 873; popravek 127, str. 893. 

Ribarsko orodje; zakon, s katerim 
se tako orodje oprašča plačila 
carine ob uvozu. 341; 108, str. 
752. 

Ribe; določitev in najmanjša do
pustna mera. 259; 82, str. 548. 

Ribja lov, pomorska; zakon, s ka
terim se petrolej za to lov ob 
uvozu oprašča plačila monopol
ne takse. 341; 108, str. 752. 

Rodbine: 
umrlih in padlih javnih name

ščencev (pravilnik o dajanju 
miloščine takim rodbinam) 
•411; 127. str. 892; 

umrlih, padlih in pogrešanih 
vojnikov kakor tudi nekaterih 
civilnih vojnih žrtev (pravilnik 
za izvrševanje zakona o za
časni pomoči takim rodbinam) 
254; 81, str. 537. ! 

Rogaška Slatina; občinska dav-; 

ščina na prenočišča. 400; 122, 
str. 857; popravek 441; 131, 
str. 927. 

Rok za uvožene sode iz člena 78. 
carinskega zakona je podaljšan. 
364; 113. str. 793. 

Rudarska direkcija, glavna; pra
vila o njenem kemijskem labora
toriju. 410: 127, str. 891. 

Ruski potni listi za Nemčijo; njih 
vidiranje je ukinjeno. 125, str. 
879. 

Samosvoji ribarski revirji; ribar
ske okrajne takse zanje. 124, 
str. 873; popravek 127. str.893. 

Savski most pri Trbovljah; most
nina. !32, str. 938. 

; , Sedeža uradnih živinozdravnikov 
f na Vranskem in v Mozirju sta 

prenesena v Braslovče. 128, str, 
901. 

Sedeži oblasti inšpekcij dela. 325; Sodniška pripravljalna služba za; Stroški: 
434; 131, str. 106, str. 735. 

926. 
Sejni zapisniki višjega šolskega 

sveta; glej: Višji šolski svet. 
Selitveni stroški državnih usluž

bencev; dopolnitve in izpremern-
be glede njih povračila. 421; 
130, str. 915; popravek 436; 
131, str. 926 " -
931. 

Seno; izvoz vseh vrst je prepove 
dan. 2S8; 90, str. 600. 

Sestava oddelkov državnega sve 
ta. 113, str. 795. 

področje 
višjih deželnih sodišč v Splitu 

in Ljubljani (zakon o njeni 
začasni skrajšavi) 202; 72, 
str. 670 (470); 

višjega deželnega sodišča ljub
ljanskega 206; 72, str. 672 

' ^ " Т з г . Т г ' . Sods(t?'02)v Prekinurju; zakon o\ potni 'orožniSkiH Častnikov (iz 
njegovi začasni ureditvi. 315; WemcmP? ?l e„d e . n J , ! L P o v r a 

102° str. 675. 
Sol; promet z njo iz ene pokra-; 

jine v drugo je privatnim ose- j 
barn prepovedan. 79, str. 532. ; 

i__ M * . i .._:*!.« л л! In o l/o f o r i m i ' 

ob zamenjavi monopoliziranih 
taksnih vrednotnic (taksa) 132, 
str. 934; 

potni in selitveni državnih 
uslužbencev (dopolnitev, od
nosno izpremembe uredbe o 
njih povračilu) 442; 132, str. 
931; 

Seznamek začasnih zakonov, Sorodniki; legitimacije, s katerimi 
uredb, ukazov, odločb in naredb se nabavljajo inozemska pla-
iz resorta ministrstva za notra- ; čilna sredstva za njih vzdrze-
nje posle, ki so dobili na pod- vanje. 116, str. 814. 
stavi člena 130. ustave zakonsko Specialna računovodstva in spe-
moč 317; 103, str. 633. cialne blagajne; izpremembe in 

Siromašni sloji; honorar za ba-; dopolnitve pravilnika o njih po-
biško pomoč. 90, str. 601. i slovanju. 219; 75, str. 497. — 

Sk'ad pokojninski, za Slovenijo; 526; 106, str. 73o. 
er'ei: Pokojninski sklad za Slo- Scccialne poljedelske šole; pravila 
? " : : „ ' „ :,^;чи va nfitplip nol iedestva 

čila) 421: 130. str. 915; po
pravek 436; 131, str. 926; 

preiskovalnega zapora in iz
vršitve kazni za kaznjence v 
območju deželnega sodišča v 
Ljubljani (njih povračilo) 
126, str. 886; 

selitveni državnih uslužbencev 
(izpremembe glede njih po
vračila) 471: 130, str. 915; 
popravek 436; 131, str. 926; 

za potovanje v Pasteurjeve za
vode (plačevanje) 107, str. 
7-Г 

venijo. 
o izpitih za učitelje poljedelstva Strupi ,n strupene s var ; zdrav 
o impuni ca "«-•"- J 1 i „(./on nHcipW v T nihliani srni stveni odsek v Ljubljani sme 

izdajati dovolila za njih uvoz. 
99, str. 662. 

Suhe slive; voznina. 92, str. 615. 

Sklic narodne skupščine na novo na njih. 265; 83, str. 556. 
redno zasedanje; glej: Narodna Spekulacija, brezvestna; pravilnik 
skupščina. ; za izvrševanje zakona o nje po-

Skrajšava, začasna, sodniške pri- bijanju. 311; 91, str. 659. 
pravi jalne službe za področje: Sporazum, dopolnilni, o regula- Svet . , . _ , . . 
tišjih deželnih sodišč v Splitu ci ji obmejnega preme a_ med držav..,; glej: Državni svet; 

;n f inhli-4ii fzakon o niei) n a s o državo in avstrijsko re-
2^HÄ^(70lO470)0 njej)! P ^ ^ V Ž r * 

ViS.ianf^ga72S°sifa67^ SpffÄS' S f t « ' Ljubljani MO, iz, sir. o/z i u r e d b . o p r a v n . l i k v i d a c i j i s t a . 
_. V.' , - nia. ustvarjenega z vojno; pn-
Skupscme- - • > < ? . » . _ ..••i. 

nadzorstveni, poštne hranilnice 
(pravilnik o njega sestavi,! 
poslovanju in področju) 388; 
118. str ' 823; 

višji šolski; glej: Višji šolski 
svet. I l i a , u a i v u i j 4 . u v g « *- . « j . . - , ,-- o t t i , 

cupscme: ; stojnost za odločanje o njih. S v Mihael; pokopališke pristoj 
narodna; glej: Narodna skup-: 8 8 . J

 s t r . 579. b i n e . 3 ] 2 : 99. str. 661. bine. 312; 99, str. 661. " " ; ; ' . " * ' <= J - • : ba, str. o/v. v bine. лг; УУ, sir. uui. ; 
, ? c , I ? a ; / 1 • A\ int. 07 Spremljanje živih živali na želez- с ^ ; ^ . , т а 5 ( . izvozna carina. 1 

oblastna (poslovni red) 303; 97, ' n i c a h

J . obveznost tega sprem- ö v " 7 K a
o n ™ _ ' 600_ 

str. 649; 
nicah; obveznost tega sprem- 957 •'90 str.'600. 
ljanja. 112, str. 790 ' ' • • 7 ' , • лч MA 07 ljanja. 112, str. iw. e . 

sreska (poslovili red) 304, 97, e J

b r 0 \ t a k s a z a kemijsko p r e - . ~ 0 ? -
c / r 6^1 . . •!..:- _.- .„ x ; r i ; n I , 1 1 1 i IIU Str. 651. 

Sladkan je vinskega mošta. 113 
str. 796. 

Sladkor; trošarina. 86, str. 572. 
Slive: 

suhe (voznina) 92, str. 615; 
uporabljanje dinarskih terjatev 

judske in meščanske (izpraše-
' valni komisiji zanje: v Ljub-, 

liani 110. str. 773; v Mari-| 
boru 114, str. 800); j 

meščanske: nekatere odredbe,; 
ki se tičejo teh šol 337; 107, 
str 744: postopanje s ponav-j 
lialci 371; 114, str. 800; | 

nižic za poljedelstvo (zakon o 
niih) 208: 73, str. 477; j 

nižie iti specialne, poljedelske 
(pravila o izpitih za učitelje 
poljedelstva na njih) 265; 83, 
str' 556: 

osnovne (glej tudi: Ljudske 
šo'e) (dopolnitev o ocenjanju 
učiteljstval 114. str. 800; 

sre'lnie poljedelske: pravilnik 
350; 110 str. 767; pravilnik 
o preizkuševalnih postaiah 
pri njih 333: 107. str. 743; 

visrke v Nemčiji (študije na 
niih) 118. str. 826. 

izkušnjo njegove čistine. 132 
str. 934. : 

Srednje poljedelske šole: ! 
pravilnik 350; 110, str. 767; ! 
pravilnik o preizkuševalnih po- • 

stajah pri njih 333; 107, str.; 
toraoijaiije и ш а п м и ic»j««-» 743. 
inozemskih firm za kupovanje sredstva, inozemska plačilna, za 
sliv 106. str. 740. vzdrževanje študentov, bolnikov 

Slovenska stenografija; taksa za a ) ; sorodnikov; legitimacije za 
izpit. 108, str. 756. ! nabavljanje teh sredstev. 116,; 

Sluge v področju višjih deželnih s t r 8 J 4 . 
sodišč v Splitu in Ljubljani; Sreska skupščina; poslovni red.; 
zakon o preureditvi njih službe- 3 0 4 ; 97 s l n 651. #< . 
nega razmerja. 213; 75, str. greški' poslanci; obrazec za njih 
493. pooblastilo. 305; 97, str. 651. ; 

Sluge, izvršilni; trošnine, hoda- stalne mesečne doklade brzojav-: 
rine, prenočnine in vročnine za- no-teleionsko-tehničnemu osebju 
nje. 407; 124. str. 872. ! 7a terenska dela; pravilnik.; 

Služba, sodniška pripravljalna; 442; 132, str. 931. ! 
glej: Sodniška pripravljalna stalni orožniki; draginjske do-j 
služba. : klade zanje. 442; 132, str. 931. 

Službe: Stanice (postaje), bakteriološke; " ' • ' • < • — ; — ; • 
v javnem interesu: zakon, s ka- glej: Bakteriološke stan.ee (po- šolski svet, višji; glej: Višji šol-

i terim se začasno zvišujejo staje). . ski svet. m 

pristojbine policijskih funkcio- Stanje osebja poštne hranilnice in Španija; potovanja v to državo. 
1 karjev v Sloveniji za čezurne čekovnih zavodov; pravijnik o 7 8 . str. 521. 
; službe 430; 131, str. 925; njem. 126; 409, str. 8Ö3. špilje v področju pokrajinske 
! v privatnem interesu: pristoj- Stanovanja: j uprave za Slovenijo; zakon o 

bine političnih in policijskih pravilu.k za izvrševanje zakona п | ; п varstvu. 377; 115. str. 804. 
uradnikov in policijskega var- 0 njih 420; 129, str. 907; špiritne tvornice, kmetijske; iz-
nostnega moštva za take sluz- razpis glede njih rekvizicije 89, prememba točke 4. člena 115. 
be 323; 104, str. 707. str. 592. v . . i trošarinskega pravilnika. 131, 

Službena izjava ministrstva za Stari; zakon o njih zaščiti 233; ' s t r . 927. 
narodno zdravje o bolnicah v 77, s t r . 510. 'statuti 
S'oveniji. 98. str. 655. Statistične razmere, zdravstvene, 

Službena leta začasnih učiteljev in n a ozemlju pokrajinske uprave; 
učiteljic; ukaz. s katerim se po- z a Slovenijo; izkaz za leto 1921. 
triuie sklep narodne skupščine n i , str. 776. i 
o njih vštetvi. 349; 110, str. 767. Stavbni les v veleposestniških:. 

Službeno razmerje poduradnikov gozdih; zakon o njega nakazo-' 
in slug v področju višjih dežel- vanju interesentom agrarne re- : 
nih sodišč v Ljubljani in Splitu ; forme v Sloveniji. 404; 123, -
zakon o njegovi preureditvi; s t r . 864. . j 
2/3; 75, str. 493. Stearin; ob uvozu ni P ° % a t l študenti Г legitimacije, s katerimi, 

Socialno humanitarni odsek pri drza.vne trošarine. 115, str. вио. ; ^ n P h a v l ja jo inozemska plačilna i 
ministrstvu za promet in vseh Steklenice: j sredstva za njih vzdrževanje, j 
sekcijah državnih železnic; z a p i V o in mineralno vodo j j î 6 s < r 3^4 I 

(njih ocarinjanje) 73, s t r- ! ëtudtje: A1?l . ,1 u 1 -i, „;;•>* ini na visokih šolah v Nemčiji 118, za točenje alkoholnih pijač in | 
mleka (tarifa o pobiranju! 
taks za njih pregled) 443;', 
132, str. 932. 

ob zamenjavi pokvarjenih mo
nopoliziranih taksnih vred
notnic 124, str. 874. — 132, 
str. 934; 

prošnje za povračilo talcs 82, 
str. 550; 

ribarske okrajne za samosvoje 
revirje 124, str. 873; popra
vek 127, str. 893; 

za izpit iz slovenske stenogra
fije 108, str. 756; 

za izstop iz državi îanstva 104, 
str. 708; 

za kemijsko preizkušnjo čistine 
zlata iti srebra 132, str. 934; 

za lekarniško delo 344; 108, 
str. 753; 

za otvoritev in objavo oporoke 
120, str. 841; 

za pregled (preizkus) rner in-
merilnih priprav, steklenic in 
čaš za točenje alkoholnih pi
jač in mleka, istotako sodov 
(tarifa) 443; 132, str. 932; 

za stroške ob zamenjavi mono
poliziranih taksnih vrednot
nic 132, str. 934; 

za točenje pijač poti milim ne
bom 82, str. 550: 

železniška za odjemanje vzor
cev iz državnih vagonov 124, 
str. 873. 

Taksiranje vlog, vloženih pred 
dnem i . avgusta 1922. 113, str. 
796. 

Taksna obveznost, odnosno pro
stost, prošenj, naznanil in po
trdil zaradi reguliranja draginj
skih doklad. 99, str. 661. 

Taksna prostost listin za zavaro
vanje: 
delavcev 80, str. 535; 
osebja državnih prometnih na

prav 99, str. 661. 
Taksne vrednotni«, monopolizi

rane; taksa ob njih zamenjavi. 
124, str. 874. — 132, str. 934. 

Taksne znamke; nova emisija. 
123, str. 865. 

Taksni papir; pristojnost za iz
rekanje kazni za njega ponare
janje. 89, str. 592 

Tara; kako jo je računiti, če je 
ibo'" 

bolnice za ženske bolezni v j 
Liiibli-ini 313; 100. str. 667;! 

.,Pokojninskega zavoda za na- • 
mnščence" v Ljubljani 319; \ 
103, str. 684; popravki 336; j 
107, str. 744. — 352: 110,| 
str. 772; objava tega Statuta; 
v ,.Službenih Novinah" 124,'; 
str. 871 

ustanovitev. 297; 95, str. 638 
Sodi: 

tarifa o pobiranju taks za njih 
pregled (preizkus) 443; 132, 
str. 932; 

uvoženi (rok iz člena 78. carin-

str. 826; 
pravoslovne in državoslovne na 

)jublian?ki univerzi (izpre-
'OZeill Г̂ОК IZ ueiia /o. t a m i - 137 s t r _ yj-,5. , _\„_,i,. ЛгЛпУЛ'n ni iM 332' 
skega zakona je podaljšan) stenografija, slovenska; taksa za; " A r тад 
364; 113. str. 793. j 7 p i t . 108, str. 756. i л . l - r a - . s " - " „ : . . u i f , i r n n ; P 

Sodišča, upravna; poslovni red. s t o j S i n a , vozovna, na postajah v j Švicarski .pav i jani ; «diranje 
302: 97, "str. 647. : B a k r u Brodu, Zagrebu drž. kol., \ njih potnih listov. 98 str 6 5 ^ 

Sodišče, deželno, v Ljubljani;' n a Bistrici-Bohinjskem jezeru,, Tabela, nevarnostna, za zavaro-
glej: Deželno sodišče v Ljub-, n a Jesenicah in v Ljubljani! vanje zoper nezgode. 281, öö, 
i : : i - i._i -7A - i - c n f l Ijani. : drž. kol. 76, str. 508. ,. \ str. r>79. 

Sodišče, višje deželno v Ljubljani; Stopnja, zadnja sodna, za kra j ine,J^âS: _ 
glej: Višje deželno sodišče v v področju višjih deželnih so-, monopolna na petrolej 88, str. 
Ljubljani. ' dišč v Splitu in Ljubljani, za-. 590: na vžigalice jz„ domačih 

Sodišči, višji deželni, v Ljubljani kon o njeni začasni ureditvi. 
in v Splitu; glej: Višji deželni 2/2; 75, str. 493. : 
sodišči v Ljubljani in v Splitu. Straža varnostna; zakon, s kate-j 

Sodna stopnja, zadnja, za krajine rim se začasno zvišujejo nočne 
v področju višjih deželnih so- doklade policijskih funkcionar-; 
dišč v Splitu in Ljubljani; za- jev v Sloveniji za to stražo., 
kon o njeni začasni ureditvi. 430; 131, str. 925. ! 
212; 75. str. 493. „Strojilna, lesna in kemična m- j 

Sodne cenitve v letu 1923.; ob- dustrija, d. d." s sedežem v Pol-. 
restna mera za kapitaliziranje zeli; ustanovitev te delniške, 
čilega donosa. 112, str. 788. ; družbe je dovoljena. 88, str. 589 ; i 

tvornic 115, str. 807; 
občinske; glej: Občinske takse; 
na bare, kabarete, varieteje, 

orfeie. cffés chantants in 
njim podobne naprave (pra
vilnik za izvrševanje pred
pisov o niih pobiranju) 327; 
106 str. 737; 

na lovske karte 82, str. 549; 
na vozove na vzmeteh 96, str. 

644; 

blago v zabojih in so ti vloženi 
v vreče. 110, str. 772. 

Tarife: 
carinska (naznanilo, da so v 

..Službenih Novinah" izšle 
izpremembe, dopolnitve in po
pravki nje komentarja) 128, 
str. 899; 

direktna potniška med našo kra
ljevino in avstrijsko republiko 
73, str. 480; 

izvozna (izpremembe, dopol
nitve in popravek) 242; 78, 
str. 518. — 243; 78, str. 519. 
— 264; 83, str. 5.-6. — 289; 
90. str. 600. - 291; 92, str. 
615. -- 309; 97, str. 654; 

izvozna za meso v razsolu, 
mastne dele, zaklane prašiče 
110, str. 772; 

notarska za področje višjih de
želnih sodišč v Ljubi lani in 
Splitu 356; 112, str. 783; 

odvetniška za področje višjih 
deželnih sodišč v Ljubljani 
in Splitu 358; 112, str. 784; 

o konjaških pristojbinah 88, str. 
589; 

o pobiranju taks za pregled 
(preizkus) mer in merilnih 
priprav, steklenic in čaš za 
točenje alkoholnih pijač in 
mleka, istotako sodov 443; 
132; str. 932; 

prispevna, za zavarovanje zoper 
nezgode 413; 127, str. 892; 

uvozna carinska (pojasnilo za 
uporabljanje pripombe k tar. 
post. 277.) 102. str. 678; po
pravek 322; 104, str. 707; 

za pristojbine notarjev kot sod
nih komisarjev za področje 
višjega deželnega sodišča v 
Ljubljani 357; 112, str. 784; 

železniška (izpremembe glede 
prevoza potnikov in blaga) 
345; 108, str. 753. 

Tečaj avstro-ogrskega kovanega 
denarja, zakon. 416; 128, str. 
899. 

Tečaji, državni obračunski, av
strijskih in madžarskih kron, 
nemških in poljskih mark 89, 
str. 592. 

Tečaji za odmero taks in pristoj
bin in pri dohodarstvenem po
stopanju: 
za september 102, str. 678; 
za oktober 107, str. 745; 
za november 116, str. 814; 
za december 126, str. 887. 

Tehnični izpit, državni; pravilnik. 
347; 108, str. 754. 

Tehnično-visokošolski fondi za Slo
venijo; naredba deželne vlade za 
Slovenijo o njih in o ustano-

Ш 
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vitvt upravne komisije zanje je Tržnina; uvedba le občinske dav- Uporabljanje dinarskih terjatev 
uzakonjena. 424; 130, str. 017. ščine v Ljubljani in pravilnik. inozemskih firm za kupovanje 

Tekoči računi inozemcem pri za- : 282; 88, str. 588. sliv in drugih izvoznih pridel-
vodih, pooblažčenih za pošlo- „Trdinov vrh" je naziv najvišjega kov. 106, str. 740. 
vanje z devizami in valutami; 
otvarjanje teh računov. 414; 
127, str. 893. 

Telečje kože; izvozna carina. 321; 
104, str. 707. — 35/; 110, str. 
772. 

Telefonski uslužbenci, neukazni; 
pravilnik o njih. 299; 95, str. 
639. 

Teoretični izpiti iz pravoslovnih 
in državoslovnih študij na ljub 

vrha v Gorjancih. 235; 77, str. Uprava: 
511. 

„Trgovska banka", d. d. v Ljub
ljani : 
zvišba delniške glavnice je do

voljena 86, str. 572; ! 
fuzija s Slovensko eskomptno ; 

banko je dovoljena 95, str. 640. : 
Trgovska pogodba z avstrijsko re-. 

publiko je podaljšana. 255; 80, ! 

finančne kontrole in nje oddel
kov v Srbiji in Črni gori 
(posli, ki so ji odrejeni) 390; 
118, str. 825; | 

fondov (zakon o izpremembah 
in dopolnitvah v zakonu o nje 
ureditvi) 276; 87, str. 575; : 

obča (zakon o izpremembah v ; 
zakonu o njej) 405; 124, str. : 

871. 

državnega zavoda za pospeše- j uredbe o ustroju ministrstva za 
vanje industrije in obrtništva gradbe 423; 130, «tr. 917. 
v Beogradu in po oblastih Užitnina, državna; nadzorniŠtv» 
(zakon) 293; 93, str. 624; j te užitnine v Ljubljani je tlki-

kazenskega oddelka pri general- njeno. 82, str. 550. 
ni direkciji carin 391; 118, Vagoni, državni; železniška taksa 
str. 826 ; za odjemanje vzorcev iz njih. 

oblastnih inšpektoratov finančne 124, str. 873. 
kontrole 310; 97, str. 654; Vagonski deli; uvoz. 73, str. 479. 

pokrajinske zadruge trgovskih valuta-
vrtnarjev za Slovenijo 247; n j e ^ v a r o v a n j e 0 b izvozu otro-

str. 533. 
ljauski univerzi; izprememba do- Trgovski vrtnarji ; ustanovitev njih Upravna komisija telmično-visoko- j 
ločil. 332; 106, str. 739. pokrajinske zadruge za Slove- šolskih fondov za Slovenijo; na-

Terenska dela ; pravilnik o stalnih nijo. 247; 78. str. 520. ; redba deželne vlade za Sloveni-
mesečnih dokladah brzojavno- Tvornice, kmetijske spiritile; iz-: jo o njeni ustanovitvi je uzako-
telefonsko-tehničnemu osebju za . prememba točke 4. člena 115. njena. 424; 130, str. 917. 
taka dela. 442; 132, str. 931. trošarinskega pravilnika. 131, Upravna sodišča; uredba o po-

Teritoriaina pristojnost hidroteh-: str. 927. slovnem redu pri njih. 302; 97, 
ničnih oddelkov v Mariboru in Ubogi; zakon o njih zaščiti. 233; str. 647. 
Celju. 90, str. 601. • ; 77, str. 510. 

Terjatve: j Učitelji poljedelstva na nižjih in 
dinarske inozemskih firm za ' specialnih poljedelskih šolah; 

kupovanje sliv in drugih iz-' pravila o njih izpitih, 265; 83, 
voznih pridelkov (njih uporab-' _, s < r- ?56. 
Ijanje) 106, str. 740; | Učitelji, začasni, in učiteljice, za-

nekatere za področje višjega de-

78, str. 520; 
socialno - humanitarnega odseka ; 

pri ministrstvu za promet ÌH \ 
vseh direkcijah državnih že- j 
leznic 297; 95, str. 638; ; 

veterinarskih fondov za Sloveni- ! 
jo in komisije za njih upravo ': 

• (zakon) 230; 77, str. 509. j 
Ustne kupne pogodbe o nepremič- • 

bov 90, str. 600; 
zlata ali inozemska; kurzi listin, 

izdanih na tako valuto: 
za julij 73, str. 479; 

-za avgust 80, str. 534; 
za september 90, str. 609; 
za oktober 102, str. 678; 
za november 113, str. 796; 
za december 124, str. 873. 

ninah; njih prijavljanje. 120,' 
str. 841. i Valute. 

borzni promet z njimi 280; 87, 
Policijska 

želnega sodišča v Splitu in v 
Ljubljani (zakon, s katerim se ' 
podaljšuje doba njih zasta- ' 
ranja) 215; 75, str. 494; j 

vzajemne jugoslovanskih in če-' 
škoslovaških upnikov in dolž
nikov (protokol o njih porav- ; 
navi) 393; 120, str. 839; 

zaključene v starih avstro-ogr- i 
skih kronah med našo kralje-i 
vino in češkoslovaško repu- ! 
bliko (popis) 394; 120, str. ! 

639. — 131, str. 923; 
Tesarski obrt; mesta Maribor,-

Ptuj in Celje so glede njega iz- \ 
vzeta v zmi6lu zakona z dne ; 
26. decembra 1893., drž. zak. ' 
št. 193. 234-77, str. 511. 

„The Central European Mines Li
mited"; ta delniška družba je 
pripuščena k poslovanju v Slo
veniji. 78, sir. 521. 

„Tiskarna ,Sava'" v Kranju; iz-

Ura, policijska; glej 
ura. 

Uradna živinozdravnika na Vran
skem in v Mozirju; njiju sede
ža sta prenesena v Braslovče. 
1 2 8 > str. У01. 

časne; ukaz, s katerim se potr- Uradniki: 
juje sklep narodne skupščine o izvršilni (trošarine, hodarine, 
všletvi njih službenih let. 349; 
110, str. 767. 

Ućiteljstvo na osnovnih šolah; do
polnitev o njega ocenjanju. 114, 
str. 800. 

Ukazi: 
ukaz, s katerim se potrjuje sklep 

narodne skupščine o vštetvi 
službenih let začasnim učite
ljem in učiteljicam 349; 110, 
str. 767; 

ukaz, s katerim se sklicuje na
rodna skupščina na novo red
no zasedanje 361; 113, str. 
792; 

ukaz, s katerim se otvarja red
no zasedanje narodne skup
ščine 384; 117, str. 819; 

prememba pravil te delniške ^ m i t e v 
družbe je odobrena. 127, str. 
894. 

„Tiskarski in litografični zavod, 
knjigoveznica in založništvo 
J. Bjasnikovi nasi., d. d." v 
Ljubljani ; izpremenjena pravila 
so odobrena. 114, str. 801. 

Tobačtri izdelki; cene. 116, str. 815.. 
Točenje pijač pod milim nebom; 

taksa. 82, str. 550. 
„Topilnica svinca in srebra ter 

kemična industrija, d. d." s se
dežem v Litiji; ustanovitev te; 
delniške družbe je dovoljena.1 

114, str. 801. 
„Tovarna ogledal in brušenega j 

prenočnine in vročnine za
nje) 407; 124, str. 872; 

kemijsko - lekarniškega oddelka 
ministrstva za narodno zdrav
je (pravila o njih kvalifika
ciji) 275; 86, str. 571 ; 

ministrstva za prosveto (pra
vilnik za njih upokojanje) 
399; 122, str. 857; 

politični in policijski (njih pri
stojbine za službe v privat
nem interesu) 323; 104, str. 
707; 

poštno-brzojavni, izvun Srbije 
in Crne gore (zakon o začas
nem reguliranju njih naslo
vov in plač) 199; 71, str. 

. . . , _ „ . _ . , , 665 (465). 
ukaz, s katerim se razpušča na-, Uradniške pokojnine. 82, str. 549. Uvoz 

rodna skupščina in odrejajo Uredbe: 
nove volitve narodnjh poslan- : o draginjskih dokladah delav

skega osebja državnih pro-

Ustroj : ; 
generalnega izseljeniškega ko- ; 

misariata (pravilnik) 389; ! 
118, str. 824; j 

ministrstva za poljedelstvo in i 
vode (zakon o izpremembah • 
in dopolnitvah člena 26., toč- j 
ke 4., v zakonu o njem) 320; : 
104, str. 707; i 

poštne hranilnice in čekovnih ! 
zavodov (pravilnik) 126; 409, i 
str. 883. 

Uvedba : 
občinske davščine od prirastka : 

na vrednosti nepremičnin v : 
mestni občini ljubljanski (pra- j 
vilnik za izvrševanje določil ' 
o njej) 396; 121, str.847; i 

občinskih davščin: „uvoznine" I 
in „tržnine" v Ljubljani s • 
pravilnikoma 282; 88, str. i 
588; ; 

odredb dopolnilnega sporazuma i 
o regulaciji obmejnega pro
meta med našo državo in av- j 
sirijsko republiko 266; 84, 
str. 561. 

str. 577; 
firme, ki smejo poslovati z nji

mi 348; 108, str. 754. — 113, 
str. 791. — 117, str. 819. — 
121, str. 847. — 124, str. 871. 
— 128, str. 899; 

izprememba člena 3. pravilnika 
o reguliranju prometa z njimi 
329; 106, str. 739; 

njih zavarovanje v dinarjih 
257; 82, str. 548; 

otvarjanje poštovnih kreditov 
inozemskim zavodom pri za
vodih, pooblaščenih za poslo
vanje z valutami 415; 127, 
str. 893; 

otvarjanje tekočih računov ino
zemcem pri zavodih, poobla-» 
ščenih za poslovanje z valu
tami 414; 127, sfr. 893; 

prepoved izvunborznega poslo
vanja z njimi 320; 106, str. 
739. — 435; 131, str. 926 
(ukinitev te prepovedi); 

ukinitev nekaterih naredb o po
slovanju z njimi 435; 131, str. 

cev 433; 131, str. 926. 

stekla .Kristal', d. d." s sede-i 
žem v Mariboru ; ustanovitev te 
delniške družbe je odobrena.; 

132, str. 934. 
„Tovarna zaves Štora', d. d." s 

sedežem v št.Vidu nad Ljub-; 
liano; ustanovitev te delniške: 

družbe je odobrena. 132, str.1 

932. 
Tovorniki, ki izvršujejo stalen pro- : 

met (prevoz) med obmejnimi: 
kraji; pravilnik o postopanju z 
njimi. 226; 76, str. 502.-

Trajno gozdno gospodarjenje v; 
gozdih veleposestev, spadajočih \ 
pod agrarno reformo; zakon, s ' 
katerim se izdajajo za Slovenijo ' 
predpisi za to gospodarjenje, j 
402; 123, str. 863. j 

Trbovlje; mostnina na savskem! 
mostu. 132, str. 938. j. 

Trgovske knjige; raba dinarske! 
veljave v njih. 379;. 115, str.! 

carinskih oddelkov v Holci, Ko-, 
privni. Mežici in na Trati 85, 
str. 565; ; 

cesarske naredbe o zasegi imo
vine zaradi veleizdaje (zakon) ! 
284; 90; str. 599; i 

clearinga na borzah v Beogradu 
in Zagrebu 435; 131, str 926; 

nadzorništva državne užitnine 
v Ljubljani 82, str. 550; 

naredbe celokupne Narodne vla
de SHS v Ljubljani o nadzira
nju podjeli i in zemljišč (za
kon) 231; 77. str. 510; 

uredbe o poljedelskem kreditu 
(zakon) 376; 115, str. 804; 

navodil, kako naj postopajo od
bori pri Narodni banki in nje
nih podružnicah ob izdajanju 
dovolil za nakup deviz 435; 
131, str. 926; 

nekaterih naredb in odločb mi
nistrstva za agrarno reformo 
(zakon) 418; 128, str. 900; 

nekaterih naredb o poslovanju 
z devizami in valutami 435; 
131, str. 926; 

nekaterih uredb, pravilnikov in \ Uslužbenci : 

metnih naprav 218; 75, str. 
496; 

o poslovnem redu pri državnem 
svetu in upravnih sodiščih 
302; 97, str. 647; 

o poslovnem redu v oblastni 
skupščini 3Ö5; 97, str. 649; 

o poslovnem redu v sreski skup
ščini 304; 97, sir. 651;' < 

o razdelitvi kraljevine Srbov,; 

Hrvatov in Slovencev na de-
sel oblasti inšpekcij dela in 
o njih sedežih 325; 106, str. 
735. — 434; 131, str. 926. 

Ureditev: 
državne hipolekarne banke (za

kon) 392; 119, sir. 831; 
uprave fondov (zakon o izpre

membah in dopolnitvah v za
konu o ureditvi) 276; 87, str. ; 

575; | 
začasna, sodstva v Prekmurju 

(zakon) 315; 102, str. 675; 
začasna, zadnje sodne stopnje 

za krajine v področju višjih 
i deželnih sodišč v Splitu in ; 
i Ljubljani (zakon) 212; 75, ; 

str. 493. 

926. 
avtomobilov po suhih polih Varieleji; pravilnik za izvrševanje 

(prepoved) 252; 80, str. 533; predpisov o taksah. 327; 106, 
blaga (potrdila o izvoru) 227 str. 737. 

in 228; 76, str. 502. — 255; Varnostna straža; zakon, s kate-
82, str. 545; rim se začasno zvišujejo nočne 

cerezina 115, str. 806; doklade policijskih funkcionar-
ladijskih predmetov 362; 113, : jev v Sloveniji. 430; 131, str. 

str. 792; ! 925. 
mineralnega olja 73, str. 479; Varnostno moštvo, policijsko v 
parafina 115, str. 806; Sloveniji; pristojbine za službe 
predmetov, potrebnih gasilnim v privatnem interesu. 323; 104, 

društvom (zakon, s katerim S{ r 707 
se taki predmeti opraščajo Varstvo redkih ali za Slovenijo 
4^)° I n s 3 " 1 ] ' V , } * ' Р 1 с п ш i n z a znanstvo pomemb-

. .' *Y°> s t r - [£*,• nih živali in rastlin in varstvo 
stearina 115, str. 806; š p i l j v p odročju pokrajinske 
strupov m strupenih stvari r a v e z a Slovenijo; zakon. 377; 

(zdravstveni odsek v Ljublja-! -•-- — 

naredb ministrstva za finance 
417; 128. sir. 899; i 

prepovedi, izdane bankam glede , 
izvunborznega poslovanja z, 
devizami in valutami 435; j 
131, sir. 926; 

uvozne carine na nekatere živ
ljenske potrebščine 308; 97, 
str. 653; 

uvozne carine na žita in koruzo 
286; 90, str. 600; 

vidiranja ruskih potnih listov 

Trgovsko Arodarstvo, rečno; iz- ! ijmrli-za Nemčijo 125, str. 879. 
prememba in dopolnitev pravil
nika o izpitih kandidatov za j 
višje navtične čine. 363; 113,! 
str. 793. ! 

aktivni državnih prometnih na- ' 
prav (izpremembe in dopol
nitve v zakonu o njih draginj
skih dokladah) 200; 71, str.: 
666(466); j 

državni; glej: Državni usluž
benci ; 

neukazni poštno-brzojavni in 
telefonski (pravilnik o njih) 
299; 95, str. 639; 

poštni, ki spremljajo pošto j 
(dnevnice zanje) 442; 132,: 
str. 931; i 

poštno - brzojavni izvun Srbije 

ni sme izdajati dovolila zanj) 
99, str. 662; 

vagonskih delov 73, str. 479; 
vreč 334; 107, str. 743; 
živali v Italijo (dovoljen tudi 

za Trbiž) 77, str. 512; * 
živine v Turčijo 92, str. 615. 

Uvozna carina: 
na nekatere življenske potreb

ščine (ukinitev) 308; 97, str. 
653; 

na žita in koruzo (ukinitev) 286; 
90, str. 600; 

pobiranje nadavka nanjo 244; 
78, str. 520. 

Uvozna carinska tarifa: 
pojasnilo za uporabljanje pri

l l 5, str. 804. 
Veleizdaja; zakon, s katerim se 

ukinja cesarska naredba o za
segi imovine zaradi veleizdaje. 
284; 90, sir. 599. 

Veleposestniški gozdi: 
zakon o nakupovanju kuriva iu 

stavbnega lesa v teh gozdih 
interesentom agrarne refor
me v Sloveniji 404; 123, str. 
864; 

zakon, s katerim se izdajajo za 
Slovenijo predpisi za trajno 
gozdno gospodarjenje 402; 
123, str. 863. 

Veljava, dinarska; raba v trgov
skih knjigah. 379; 115, str. 806. 

pombe k tar. post. 277. 102,, Veljavnost zakona o državnem 
računovodstvu kraljevine Srbi
je; zakon o izpremembah in do
polnitvah v zakonu, s katerim, 
se je ta veljavnost razširila na 
vso kraljevino. 290; 91, str. 607. 

sir. 678; 
popravek 322; 104, str. 707. | 

Uvozna prepoved z dne 1. marcai 
1922.: , j 
izpremembe in dopolnitve odloč- ' 

be ministrskega sveta o njej Velocipedi; ocarinjanje njih pnev-
209; 73, str. 478; #- matik. 84, str. 562. 

navodila in pojasnila k odločbi Venerične bolezni; ustanovitev 
o teh izpremembah in dopol- : ambulatorija zanje v Celju. 107,, 
nitvah 210; 73, str. 479. ' - - - J „- ._.. „_„.,_ . . , . Str. 745. 

in Crne gore (zakon o začas- Uvoznina; uvedba te občinske. Veselični davek: 
nem reguliranju njih našlo-, davščine v Ljubljani in pravil-, ц м ^ 237; 77. str. 511. -
vov in plač) 199; 71, str. 665 mk. 282; 88, str. 588. . Љ. \3Q t ' 9 1 ? . 
(465). ; Uvožene življenske potrebščine v; v p t u ' j u 273- 85 str 566 - •• 

(zakon oJolajšavah ob njih Usmiljeni bratje v Kandiji; oskrb-, področju pokrajinske uprave za | 440- 131, str 927. ' 
prevozu v domovino) 339; nina v njih javni bolnici. 98, j Slovenijo;. n ^ Z ° Ä 7

П Ј 1 ћ Р Г 0 " Veterinarji ; izpraševalna komisija, 
1.08.. str. 751 ; ..str. 657. _ _ . , _ : , ̂ J ^ J ^ J ^ l V j ,,««,. ! zanje v Ljubljani. 118, str. 826. 

javni nameščenci (pravilnik o j 
dajanju miloščine njih rodbi- ! 
nam) 411; 127,'str. 892; ; 

T . , , , , ., . . . , -, naši državljani v inozemstvu: 

„,Triglav', tovarna hranil, d. d.";i J -
izprememba družbenih pravil je 
odobrena. 90, str. 602. 

Trošarina: 
na bencin 86, str. 572. — 95, j 

str. 640; i 
na sladkor, kavo, pivo, fino vino Univerza 

in bencin 86, str. 572; ljanska 
na vino: občinska doklada nanjo Upniki in dolžniki, jugoslovanski 424; 130, str. 917, 

r Celju 272; 85, str. 566; v in češkoslovaški; protokol o po- Ustanovitev: 
Ptuju 221; 75, str. 498. ravnavi njih vzajemnih terjatev. ; 

Trošarinski pravilnik za vino; 393; 120, str. 839. | 
razširitev na Prekmurje. 98, Upokojanje nastavnikov in urad- i 
str. 656. j nikov ministrstva za prosveto;1 

irosnine izvršilnih uradnikov, pravilnik. 399; 122, str. 857. 
poduradnikov in slug. 407; 124, Upokojenci in upokojenke držav-

T
8 ." i-872. nih prometnih naprav; izpre-
luiska prenočišča; glej: Občinska membe in dopolnitve v zakonu 

davščina na prenočišča. i o njih draginjskih dokladah. 
Irtruce, privatne. 127, str. 893. i 200; 71, str. 666 (466). 

? . ^ i « : 

str. 823. 
j Uvrščanje obratov v nevarnostne ; 

komisija za njih upravo; zakon 
o njih ustanovitvi. 230; 77, str. 

agronomskih fondov za Sloveni- j razrede in nevarnostne odštet- i 509 
jo in komisije za njih upravo ke. 281; 88, str. 579. i V , U U ^ ' J ? v » s J . 
(zakon) 230; 77, str. 509; j Uzakonitev: | 

ambulatorija za kožne in vene-! naredbe deželne vlade za Slo
ni listi. 

Vino: 
rične - bolezni v Celju 107, 
str. 745; 

bakterioloških stanic (postaj) v 
Ljubljani in Celju 94, str. 630; 

četrtega notarskega mesta v 
. Mariboru 353; 111, str. 775; 

venijo, s katero se je izdalo 
ustanovilo za tehnično-visoko- j 
šolske fonde in se je osnovala 
upravna komisija tehnično- j 
visokošolskih fondov 424; 130, ] 
str. 917; I 

občinska doklada na trošarino: 
v Celju 272; 85, str. 566 i V 

Ptuju 221; 75, str. 498 j 
občinska doklada v Mariboru. 

386; 117, str. 819; popravelt 
401; 122, str. 857; 

• • & $ # ' • ; • 

:0;Џ' 



ххп 
razširitev trošarinskega pravil- Vojni dobički; zakon o davku na- Začasna skrajšava sodniške pri

pravljalne službe za področje: 
višjih deželnih sodišč v Splitu 

in Ljubljani; zakon o njej 
202; 72, str. 670 (470); 

višjega deželnega sodišča v 
Ljubljani 206; 72, str. 672 
(472). 

nika na Prekmurje 98, str. nje. 203; 72, str. 670 (470). 
656; Vojniki, umrli, padli in pogre-

voznina za izvoz 113, str. 795. sani ; pravilnik za izvrševanje 
Vino, fino; trošarina. 86, str. 572. ! zakona o začasni pomoči njih 
Vinogradništvo; zakon o njega ob-{ rodbinam. 254; 81, str. 537. 

navijanju in pospeševanju. 360; Volilna okrožja za volitve narod-
113, str. 791. j . nih poslancev za narodno skup-

Vinski mošt; sladkan je. 113, str.: ščino; glej: Narodna skupščina. Začasna tarifa o konjaških pri-
796. j Volitve z dne 28. novembra 1920.; stojbinah za Slovenijo. 83, str. 

Visoke šole v Nemčiji; študije na; zakon o izpremembah zakona, s 89. 
njih. 118, str. 826. i po katerih so se izvršile. 241; Začasna ureditev sodstva v Prek-

Višina denarnih zneskov, navede-' 78, str. 517. • ?L u r i u ; z a k o n - 3,5> 1 0 2 > s t n 

nih v predpisih materialnega in Volitve narodnih poslancev; glej: -, _ • 
formalnega kazenskega prava v, Narodna skupščina. Začasna ureditev zadnje sodne 
področju višjih deželnih sodišč VoIta«, tovarna električnih žar-, ^орше za krajine v področju; 
v Splitu in Ljubljani; zakon o " n i c , d d." s sedežem v Mari-' ?*№ dezeln,h sod sč v? Splitu • 
njeni izpremembi. 214; 75, str. b c r ' u : ustanovitev te delniške m L J^ l jan i ; zakon. 212; 75,; 
494. ! družbe je dovoljena. 95, str. 641. v - • • • ... . ... • 

Višje deželno sodišče v Ljubljani: Vozila- občinska davščina- i Z a ^ s m L : č , t e l j l J " , Z a c a s n e f1^ 
J . •-, • ,• , , -i " 1?', . „ ' „ „ _ . Л, i Ilice; ukaz, s katerim se potrju-

sodn.ska pripravljalna služba v. v Celju 270; 85, str 566; j e ^ n a r o d n e s k u p š £ n V 0 : 
njegovem področju 202 m v Ljubljani 437; 131, str. 927.1 J

v š t e t v i j i h s l u ž b e n i h "Ц 3 4 9 

206; 72, str. 670 (470) in 672 Voziia z eksplozijskim motorjem; ] 1 0 s t r 767 

A

 ( - 1 7 2 ) ; . . . . . . • , J izdajanje voznih dopustil zanje Začasno reguliranje naslovov in 
tarifa za pristojbine notarjev kot, p r i policijski direkciji v Ljub- p l a č poštnobrzojavnih uradnikov 

sodmh komisarjev v njegovem 1 ] a n i l i 9 i s t r . 838. | fn uslužbencev izvun Srbije in 
področju 3o7; 112, str. 784; Vozni listki električne cestne že-| Crne eore- zakon 19" • 71 str 

zakon o pečatu in prisegi no-j lezuice v Ljubljani; občinska 555 (4^)' ' ' ' ' ' : 
£ £ e V nJegZìm o b m ° 4 u ' davščina. 426; 130, str 917. Zadnja sodna stopnja za kraje v 
216; 75, str. 494. Vozniki, ki izvršujejo stalen pro- p odrcčju višjih deželnih sodišč 

Višji deželni sodišči v Ljubljani met (prevoz) med obmejnimi v Splitu in Ljubljani- zakon o 
in Splitu: kraji; pravilnik o postopanju z n j e n i z a c a s n j ureditvi. 212; 75, 
denarni zneski, ki jih smejo pre- njimi. 226; 76, str. 502. ! s t r 493 

vzemati izvršiini organi v nji- Voznina, železniška; glej: 2elez- Zadolžnice komunalne 4У,о/Пе 
ju področju 398; 122, str. niška voznina 1 K r a n j s k ^ d e ž e | n e banke; XVll 

^0 2»1. P r ° n l e t v , Ljub J « " ; « s * n 9 ; žrebanje. 110, str. 774. 
policijski predpisi. 131, str. 930. Z a d

 J pokrajinska, trgovskih 
Vozov, na vzmeteh; taksa. 96, str. | v r t | £ r e / z a Slovenijo; ustano-
, . 0 4 4 - , . . . . . „• vitev. 247; 78, str. 520. 
VBakrnu, S Ä n , Z a ? r e b P u ° d V a i t , I . - p r u ž n a .gospodarska -banka, 

na Bistrici-BÒhinjske.n jezeru t ^ Z ^ r Z ^ T ^ T 
na Jesenicah in v Ljubljani Ç " v l l a so odobrena. 109, str., 
drž. kol. 76, str. 508. -, ° \ . - , , , - • 

Vozovnice za izseljenike. 104, str. Z a S r e b - d " : !<°L5Jf n i n a ' " / -
7 no J ' zovna stojnina na tej postaji.. 

razmerja poduradnikov In Vožnje, železniške, vojnih invali- 7 а м ' SJ -"af:. ocariniamV niih 
slug v njiju področju 213;, dov; njih kred i t i ran j j e raz- : ^ , ! " ^ , 2 ^ 'oo «" Jfi"f J 

856; 
notarska tarifa za njiju pod

ročje 356; 112, str. 783; 
odvetniška tarifa za njiju pod

ročje 358; 112, str. 784; 
zakon o izpremembi višine de

narnih zneskov, navedenih v 
predpisih materialnega in ka
zenskega prava v njiju pod
ročju 214; 75, str. 494; 

zakon o preureditvi službenega 

75, str. 493; veljavljeno. 111, str. 776. glav in nog. 99, str. 661 
. . . :,• , . , . , „ J . _ _ „ ,, • : Zaklani prašiči; izvozna tarifa. 

zakon o pristojbinah izvedencev Vpis: . , 0 t ' 7 7 2 
v kazenskem postopanju v j a ht (zakon) 342; 108, str. 752; Z a k o n ' : . ' 
njiju področju 338; 108, str. pomorsko-trgovskih brodov in 
751; : ladij (zakon) 397; 122, str. 

zakon o začasni skrajšavi sod- 855. 
niške pripravljalne službe za Vransko; sedež uradnega živino-
njiju področje 202; 72, str. zdravnika je prenesen v Bras- : 

670 (470); . i lovce. 128, str. 901. 
zakon o začasni ureditvi zadnje Vreče ; uvoz in izvoz. 334; 107, i 

sodne stopnje za krajine v s t r . 743. I 
njiju področju 212; 75, str. Vrednost nepremičnin v mestni \ 493; 

zakon, s katerim se podaljšuje 
doba zastaranja nekaterih ter
jatev za .njiju področje 215; 
75, str. 494. 

Višji navtični čini v rečnem trgov
skem brodarstvu ; izprememba 
in dopolnitev pravilnika o izpi-
tih kandidatov za te čine. 363; 
113, str. 793. 

občini ljubljanski : 
občinska davščina od prirastka •• 

nanjo 365; 113, str. 793; 1 
pravilnik za izvrševanje določil i 

o uvedbi te davščine 396; 121,! 
sir. 847; 

mnogokratniki za to davščino za • 
mesece avgust, september, j 
oktober in november 131, str. ; 
930. . ' 

Višji šolski svet; izpiski iz zapis- Vrednosti, inozemske; likvidacija: 
nikov sej 
z dne 13. in 14. junija 73, str. 

483; 
z dne 13. julija 78, str. 524; 
z dne 7. septembra 106, str. 

741; 
z dne 26. oktobra 120, str. 846. 

Vizi na potne liste nemških držav 

kreditov, danih na njih podstavi 
355; 111, str. 775. 

Vrednotnice, monopolizirane taks-, 
ne; taksa ob njih zamenjavi. 
124. str. 874. — 132, str. 934. 

Vrh. najvišji, v Gorjancih; njegov 
naziv je „Trdinov vrh". 235; 
77. str. 511. 

ljanov. ki prihajajo v naša kopa- Vročnine izvršiinih uradnikov, pod-
lišča. 102, str. 678. uradnikov in slug. 407; 124, 

Vloge, vložene pred dnem 1. av- str. 872. 
gusta 1922.; njih taksiranje. Vrtnarji, trgovski; ustanovitev 
113. str. 796. njih pokrajinske zadruge za 

Vložki; zakon o njih prenosu iz Slovenijo. 247; 78, str. 520. 
deželne deske štajerske in ko- Vštetev službenih let začasnim 
roške v deželno desko kranjsko. učiteljem in učiteljicam; ukaz, 
314; 102, str. 675 

Voda. mineralna; ocarin janje 
steklenic za mineralno vodo. 73, 
str. 479. 

Vodarinska naklada v Ptuju. 110, 
str. 772. 

Vodnjakarski obrt; mesta Mari
bor, Ptuj in Celje so glede nje
ga izvzeta v zmislu zakona z 
dne 26. decembra 1893., drž. 
zak. št. 193. 234; 77, str. 511. 

Vodnopolicijske odredbe za pod 

s katerim se potrjuje sklep na
rodne skupščine o njej. 349; • 
110, str. 767. 

Vzajemne terjatve jugoslovanskih 
in češkoslovaških upnikov in 
dolžnikov; protokol o njih po-' 
ravnavi. 393; 120, str. 839. 

Vzdrževanje študentov, bolnikov 
ali . sorodnikov; legitimacije, s 
katerimi se nabavljajo inozem
ska plačilna sredstva za to ' 
vzdrževanje. 116, str. 814. 

ročje pokrajinske uprave" za Vzorci; železniška taksa za njih 
Slovenijo; zakon. 383; 116. str. ; odjemanje iz državnih vagonov. 
811. ' 1 2 4 , str. 873. 

Vodovod, javni, za Maribor; iz-: Vzorna posestva, državna; zakon 
premcmba zakona o njem. 427; i o njih organizaciji in ureditvi. 
130. sir. 918. : 261; 83, str. 553. 

Vodovodna doklada v Bistrici, ob- i Vzpostavitev davčnokazt-nskih okra-
čina Bohinjska Bistrica. 250; ' jev za Slovenijo in Prekmurje. 
79, str. 531. j 106, str. 740. 

Vojaške nabave; zakon o kreditu ; Vžigalice iz domačih tvornic; 
800 000.000 dinarjev. 432; 131, monopolna taksa, odnosno 
str. 926. maksimalna prodajna cena. 115, 

Vojne žrtve, civilne; pravilnik za i str. S07. 
izvrševanje zakona o začasni Začasna pomoč invalidom in rod- i 
pomoči njih rodbinam. 254; 81,! binam umrlih, padlih in pogre-: 
str. 537. šanih vojnikov kakor tudi neka-; 

Vojni invalidi; kreditiranje njih 1 terih civilnih vojnih žrtev; pra- • 
železniških voženj ie razveljav-i vilnik za izvrševanje zakona o: 
ljeno. 111, str. 776" ! tej pomoči. 254; 85', str. 537. 

finančni za leto 1922./1923. 324; 
105, str. 711 j 

o davku na vojne dobičke 203; 
72, str. 670 (470); 

o deželni komisiji za promet z 
zemljišči na Slovenskem 267; 
85, str. 565; i 

o državnem zunanjem posojilu 
v zlatu iz leta 1922. 292; 93,! 
str. 619; ! 

o državnih bankovcih po 1 dinar j 
in 0-50 dinarja 366; 114, str. I 
799; j 

o glavni kontroli 248; 79, str. 
525; : 

o izpremembah in dopolnitvah i 
člena 26., točke 4., zakona o : 
ustroju ministrstva za polje- ; 
delstvo in vode 320; 104, str. 
707; 

o izpremembah in dopolnitvah v : 
zakonu o ureditvi uprave fon
dov 276; 87,-str. 575; 

o izpremembah in dopolnitvah : 
v zakonu, s katerim sc je ve
ljavnost zakona o državnem ; 
računovodstvu kraljevine Srbi-. 
je razširila na vse ozemlje ; 
kraljevine 290; 91, str. 607;: 

o izpremembah zakona, po ka- ; 
tereni so se izvršile volitve, 
dne 28. novembra 1920. 241; 
78, str. 517; 

o izpremembah v zakonu o obči 
upravi z dne 26. aprila 1922. 
405; 124, str. 871; 

o izpremembi višine denarnih : 
zneskov, navedenih v predpisih ; 
materialnega in formalnega 
kazenskega prava v področju 
višjih deželnih sodišč v Splitu 
in Ljubljani 214; 75, sir. 494; 

o izpremembi v zakonu o 1%-
neni investici iskem posojilu 
500 milijonov" dinarjev 205; 
72, str. 672 (472); 

o končnem razmerju kronskega 
bankovca r;rot' dinarskemu 
369; 114, sir. S00; 

o kovanju drobiža iz niklja in ; 
game 368; 114, str. 799; 

o kreditu 800,000.000 dinarjev ; 
za vojaške nabave 432; 131, i 
str. 926; ' 

o kurzu kovanih kron in perper- '• 
jev 370; 114, str. 800; I 

o likvidaciji centrale za plačila! 
v inozemstvu 375; 115, str.! 
804; i 

o ministrski odgovornosti 249; 1 
79. str. 530; popravek 263;: 
?3! str. 556; j 

o izkazovanju kuriva in stavb- i 
nega lesa v veleposestniških 
gozdih interesentom agrarne 
reforme v Sloveniji 404; 123, 
str. 864; i 

o natisku bankovcev po y4 di- j 
narja in o zameni bankovcev | 
Avstro-ogrske banke po 1, 2 j 
in 10 kron 367; 114, str. 799; 

o nazivanju živinozdravnikov v . 
Sloveniji 229; 77, str. 509; j 

o nižjih šolali za poljedelstvo ] 
208; 73, str. 477; ! 

o obmejnih veterinarskih posta- j 
jali in o državnih obmejnih ' 
veterinarjih v kraljevini Sr-1 
bov, Hrvatov in Slovencev j 
372; 115, str. 803; | 

o obnavljanju in pospeševanju 
vinogradništva 360; 113, str. 
791; 

o olajšavah ob prevozu umrlih 
naših državljanov iz inozem-1 
stva 339; 108, str. 751 ; 

o organizaciji finančne kontrole | 
kraljevine Srbov, Hrvatov in ; 

Slovencev 348; 109, str. 759; ] 
o organizaciji in ureditvi držav- ! 

nih vzornih poljedelskih po- : 
sesiev 261; 83, str. 553; 

o pečatu in prisegi notarjev v ; 
območju višjega deželnega ; 
sodišča v Ljubljani 216; 75, : 
str. 494; 

-'o pobiraniu občinskih taks v: 
Sloveniji 429; 131, str. 924;: 

o pokrajinskem pokojninskem 
skladu za Slovenijo 217; 75, : 

str. 495; 
o poljedelskih preizkuševalnih : 

in kontrolnih postajah 316;, 
102, str. 676; ; 

o pooblastitvi ministrskega sve- ; 
ta, da izvrši likvidacijo Av
stro-ogrske banke 373; 115, 
str. 803; t 

o popisu prebivalstva in doma- : 
čih živali 201; 72, str. 669! 
(469); j 

o prehodu celokupne imovine ] 
bivše avstro-ogrske monarhije | 
v svojino naše države 204; i 
72, str. 671 (471); j 

o prenosu vložkov iz deželne 
deske štajerske in koroške v 
deželno desko kranjsko 314; •• 
102, str. 675; 

o preureditvi službenega raz
merja poduradnikov in slug 
v področju višjih deželnih so
dišč v Ljubljani in Splitu 213; 
75, str. 493; 

o prevozu z brodi in drugimi 
plovnimi objekti 232; 77, str. 
510; 

o prevzemu portfeljev življen-
skih zavarovanj od inozem
skih zavarovalnic 318; 103, 
str. 684; 

o pristaniških kapetanijah 294; 
94, str. 627; 

o pristojbinah izvedencev v ka
zenskem postopanju v območ-

. ju višjih deželnih sodišč v 
Ljubljani in Splitu 338; 108, 
str. 751 ; 

o proračunski dvanajstini za 
mesec julij 1922. 225; 76, 
str. 501 ; 

o tečaju avstro-ogrskega kova
nega denarja 416; 128, str. 
899; 

o ukinitvi naredbe celokupne 
Narodne vlade SHS v Ljub-1 
ljani o nadziranju podjetij in , 
zemljišč 23/; 77, str. 510; j 

o ukinitvi nekaterih naredb in 
odločb ministrstva za agrarno 
reformo 418; 128, str. 900; 

" o ukinitvi nekaterih uredb, pra
vilnikov in naredb ministrstva 
za finance 417; 128, str. 899; 

o ureditvi državne hipotekarnc 
banke kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev 392; 119, 
str. 831 ; 

o ustanovitvi in organizaciji 
državnega zavoda za pospe
ševanje industrije in obn-
ništva v Beogradu in po ob
lastih 293; 93, str. 624; 

o uvrstitvi gozdnih čuvajev v 
kategorijo slug 387; 118, sti. 
823; 

o varstvu redkih ali za Slove
nijo tipičnih in za znanstvu 
pomembnih živali in rastlin 
in o varstvu špilj v področju 
pokrajinske uprave za Slove
nijo 377; 115, str. 804; 

o vpisu jaht 342; 108, str. 752; 
o vpisu pomorsko - trgovskih 

brodov in ladij 397; 122, 
str. 855; 

o začasnem reguliranju naslovov 
in plač poštno - brzojavnih 
uradnikov in uslužbencev iz
vun Srbije in Črne gore 199; 
71, str. 665 (465) ; 

o začasni skrajšavi sodniške 
pripravljalne službe za pod
ročje višjih deželnih sodišč v 
Splitu in Ljubljani 202; 72, 
str. 670 (470); 

o začasni ureditvi sodstva v 
Prekmurju 3/5; 102, str. 
675; 

o začasni ureditvi zadnje sodne 
stopnje za krajine v področju 
višjih deželnih sodišč v Splitu 
in Ljubljani 212; 75, str. 493; 

o zameni perperjev (bonov) 
374; 115, str. 8Ó4; 

o zaščiti dece in mladine 262; 
83. str. 554;, 

o zaščiti delavcev 211; 74. sti. 
485: 

o zaščiti ubogih, starih in one
moglih 233; 77, str. 510; 

s katerim se do splošne ureditve 
izpreminjajo predpisi o lov
skih kartah v področju pokra
jinske uprave za Slovenijo 
419; 128, str. 900; 

s katerim se gasilna društva 
opraščajo plačila carine in 
ostalih taks ob UVOZM potreb

nih predmetov 340; 108, str. 
751; 

s katerim se izenačujejo pred
pisi o prepovedanem lovskem 
času v območju pokrajinske 
uprave za Slovenijo 378; 115, 
str. 805; 

o katerim se izdajajo za Slove
nijo predpisi za trajno gozd
no gospodarjenje v gozdih 
veîeposestev. spadajočih pod 
agrarno reformo 402; 123, 
str. 863; 

s katerim se odpravlja institu
cija ženitvovanskih zglasnfc v 
Sloveniji 431; 131. str. 925; 

s katerim se oprašča plačila 
monopolne takse uvoz petro
leja za pomorsko ribjo lov 
in carine ribarsko orodje 
•341: 108, str. 752; 

s katerim se podaljšuje doba 
zastaranja nekaterih terjatev 
za področje višjega deželnega 
sodišča v Splitu in v Ljub
ljani 215; 75, str. 494; 

s kalerim se puščajo v veljavi 
začasni zakoni o mirovnih po
godbah z Nemčijo, Avstrijo, 
Bolgarijo in Madžarsko, za
časni zakon o pogodbi z Ita
lijo, podpisani v Kapallu dne 
12. novembra 1920., in za
časni zakon o pogodbi- med 
glavnimi zaveznimi in pridru
ženimi silami in Poljsko, Ru-
munijo, državo Srbov, Hrva
tov in Slovencev in državo 
Češkoslovaško o izvestnih me
jah teh držav, podpisan v 
Sèvresu dne 10. avgusta 1920. 
343; 108, str. 752; 

s katerim se razširja na vso 
kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev veljavnost zakona o 
postopanju z imovino podani
kov onih držav, ki so v ne
prijateljstvu s Srbijo, z dne 
17. avgusta 1915. in zakona, 
s katerim se sprejema na zna
nje in se odobnije odločba 
pariške ekonomske konference 
z dne 18. oktobra 1916. 428; 
131, str. 924; 

s katerim se ukinja cesarska 
naredba o zasegi imovine za
radi veleizdaje 284; 90. str. 
599; 

s katerim se ukinja uredba o 
poljedelskem kreditu 376; 115, 
str. 804; 

s katerim se ustanavljajo agro
nomski in veterinarski fondi 
za Slovenijo in komisija za 
njih upravo 230; 77, str. 509; 

s katerim se začasno izdajajo 
nekatere gozdnopolicijske in 
vodnopolicijske odredbe za 
področje pokrajinske uprave 
za Slovenijo 383; 116, str. 
81); 

s katerim se začasno zvišujejo 
pristojbine policijskih funkcio
narjev v Sloveniji za čezurne 
službe v javnem interesu in 
nočne doklade za varnostno 
stražo 430; 131, str. 925; 

za gozdno orožništvo 403; 123, 
str. 863. 

Zamena : 
bankovcev Avstro-ogrske banke 

po 1, 2 in 10 kron (zakon) 
367; 114, str. 799; 

perperjev (bonov) (zakon) 374; 
115, str. 804; 

monopoliziranih taksnih vred-
notnic (taksa) 124, str. 874. 
— 132, str. 934. 

Zapisniki, sejni, višjega šolskega 
sveta; glej: Višji šolski svet. 

Zapor, preiskovalni; povračilo za 
stroške v območju deželnega 
sodišča v Ljubljani. 126, str. 
886. 

Zasedanje narodne skupščine ; glej : 
Narodna skupščina. 



Zasega imovine zaradi veleizdaje; Zimska policijska ura v Sloveniji. 
zakon, s katerim se ukinja ce- 107, str. 745. i 
™ г ? к ™ ц а т Љ а ° t e J zaseg«- Zlata valuta; kurzi listin, izdanih i 
/W/î • l i l i ni<> (Z.f\(\ I * » ! _ 284; 90, str. 599. 

Zastaranje nekaterih terjatev za 
področje višjega deželnega so
dišča v Splitu in v Ljubljani; 
zakon, s. katerim se podaljšuje 
doba tega zastaranja. 215; 75, 
str. 494, 

Zastavni 

na tako valuto 
za julij 73, str. 479; 
za avgust 80, str. 534; 
za september 90, str. 600; 
za oktober 102, str. 678; 
za november 113, str. 796; 

'«."•.'„«s "i-.*- • кмЛ v - i ' z a d ecember 124, str. 873. 
Ä ' t n k Ä a t Z 1 & i o

t a | ; ? V a kemijsko preiz. 
110, str. ,774. ; . . . . , ' . . i n o ! " J 0 n Jeg° v e C l s t i n e - 1 3 2» s t r 

Zastopi, okrajni; gléj: Izpremem-' v •.' - , 
be v gerenistvih okrajnih zasto- - n

0
a,m k e> f a k s n e : emisija. 123, str. 

pov. I 8 o 5 -
Zaščita: [Zneski, denami: 

dece in mladine (zakon) 262: \ ki jih smejo prevzemati izvršil 
83, str. 554;. ; 

delavcev (zakoii) 211; 74. str J 
485; . . : 

ubogih, starih in onemoglih ! 
(zakon) 255; 77,. str. 510. j 

Zavarovanja, življenska; zakon o 
prevzemu njih portfeljev od ino- j 
zemskib zavarovalnic. 318; 103, ' 
str. 684. ! 

Zavarovani^.: ' 

ХХПТ _ _ „ 
Žrtve, civilne vojne; pravilnik za Einspieler Maksa 73, str. 483 

izvrševanje zakona o začasni Einspieler Niko 73, str. 483. 
pomoči njih rodbinam. 254; 81, Ekel Ida 126, str. 883 
str. 537. 

Osebno kazalo. 

ni organi v področju višjih 
deželnih sodišč v Ljubljani in 
v Splitu 398; 122, str. 856; 

navedeni v predpisih material
nega in formalnega kazenske
ga prava v področju višjih 
deželnih sodišč v Splitu in 
Ljubljani (zakon o izpremem-
bi njih višine) 214; 75, str. 
494 

delavcev: taksna prostost listin Zunanje posojilo, državno, v zla-
zanje 80, str. 535; popravek tu iz leta 1922.; zakon. 292; 
o izvajanju tega zavarovanja 93, str. 619. 
298; 95, str, 639;. Železnica, električna cestna, v 

državnega prometnega osebja Ljubljani; glej: Električna cestna 
zoper bolezni in nezgode: re- železnica v Ljubljani 
organizacija 295 in 296; 95, Železnice, državne; glej: Državne 
1: 6 3 i . ; £ k s n a Prostost H- železnice. 

Železniška taksa za odjemanje 
vzorcev iz državnih vagonov. 

. . . 1 2 4 , str. 873. 
tarifa 413; železniška voznina za izvoz vina. 

: ч 113, str. 795. 
j Železniška tarifa ; izpremembe 

stin zanje 99, str. 661 ; 
zoper nezgode: določitev nevar

nostne tabele 281; 88, str 
579; prispevna 
127, str. 892. 

Zavarovanje 
JÎ .no , Z V 0 Z U o t r o b o v 0 0 >i ß l e d e prevoza potnikov in bia-

„„?..*• У' - . . o * , ' . ! £a. 345; 108, str. 753. 
i"r V J « n a r j 7 ' " 25S; 8 2 ' ŽeJezniSke vožnje vojnih invali-

7»«Л~,.1„- • . , i dov; njih kreditiranje je raz-
Zavarovalnice, mozemske; zakon: veljavijeno. 111, str. 776. 

'Sr iP r e « < ? I U P° r l f eJjev. življen- Železniški poslovni red; kršenje 
103 str 68°4Vanj " J ' Ш ; n j e £ ° v i h Predpisov. 104, str. 

Zavodi: ' '• *79.8- . , . 
čpknvni ,™rfi < „ „ , i -. ... Z e n itvovanske zglasmce v Slove-

w s h U e n o V e ™ n ' k Ï " J l h ш >> z a k o n - s k a l e r i m s e odprav-
poslovnem obaegu m ustroju, i i j a niih instituciia 431- 141 
njih razmerju s poštno lira-: str 925 m S t l f t l C l j a - 4JI' U 1 ' 

/ Ä » V R^nJU ° S e b j a ) Ž e n s k a b o l n i c a - Javna, v Novem 
državni ™:,„H , , : * • - ras*"; oskrbnina. 98, str. 657. 

i Ä r i t n a P° f l ^ ï v a , l Je Ženske bolezni; statut bolnice za-
К а л ! ir, n . 0 b K n i ? ( , V a , V n J e v LJubljani. 313; 100, str. oeograüu m po oblastih (za- 667 
zaciirt ^ a n o

0
V o i t v i / " 0

)
r / a i , i - . Žensko osebje, zaposleno v vseh 

merini" LfriLi 3 Л &2V- K ; J a v n i h l o k a , i h : pravila o pre-
mestni pogrebni zavod v Ljub- giedu teira osebia « ' • 130 

ljam (najem posojila za nje- s t r 9 1 7 ' 
govo zgradbo) 260; 82, str. 2ita;' uvozna carina je ukinjena. 

*^Ј$&^&^^№Ж. 107, str. 
vode) 107, str. 745; ; -r. '*,\ 

pokojninski zavod za nameščen- : " H « , w „ /,„i -u • s 
• domače (zakon o njih popisu) 

, Adamič 130, str. 915. 
i Aleš Anton 113, str. 791. 
! Aleš Fran 106, str. 735. 

Dr. Ambrožič 90, str. 599. 
Amon 99, str. 659. 
Andres 103, str. 683. 
Antauer 73, str. 483. 
Anžlovar 131, str. 923. 

: Arih 131, str. 923. 
Arko Fran 99, str. 659. 
Arko Lavoslav 78, str. 524. 
Dr. Arnejc 92, str. 615. 
Armelini 99, str. 659. 
Ažman 73, str. 483. 
Babnik 106, str. 735. 
Bajec 106, str. 742. 
Bajželj 115, str. 803. 
Dr. Baltic 110, str. 767. 
Bauič 99, str. 659. 
Baran 106, str. 742. 
Baričevič 116, str. 811. 
Inž. Bartl 72, str. 669 (469). 
Baš 94, str. 627. 
Basa 73, str. 483. 
Belin 73, str. 483. 
Belle 72, str. 669 (469); 94, 

str. 627. 
Beltram 106, str. 735. 
Bensa 120, str. 846. 
Berg 106, str. 735. 
bergoč 124, str. 871. 
Bezeljak 78, str. 524. 
Bezjak 73, str. 483. 
Bidovec 98, str. 655. 
B,rsa 106, str. 742. 
Bizjak 106, str. 742. 
Blagotinšek 126, str. 883. 
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ce v Ljubljani; glej: Pokoj-: 

ninski zavod itd.; 
zavodi, pooblaščeni za poslova-; 

nje z devizami in valutami 
(otvarjanje tekočih računov 
lnozemcem in poštovnih kre
ditov inozemskim zavodom) 
414; 127, str. 893; 

„Zavod za oskrbo, umobolnih v , 
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odslej blaznica- hiralnica v 
Ljub!Jani) 104, str. 709; 

201; 72, str. 669 (469); 
njih uvoz v Italijo je dovoljen 

tudi za Trbiž 77, str. 512; 
redke ali za Slovenijo tipične 

in za znanstvo pomembne v 
področju pokrajinske uprave 
za Slovenijo (zakon o njih 
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zaklane (ocarinjanje njih glav 
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žive (obveznost njih spremlja
nja na železnicah) 112. str. 
790, „Z^vod za oskrbo umobolnih na, 
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(oskrbnina za nekatere take i prevoz po znižani ceni 124, 
zavode) 90, str. 601. L . s t r - 8J3. 

Zdravljenje bolnikov ob državnih žive zivah; obveznost njih sprem-
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Burja Ivan 86, str. 571. 
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• Dr. Cepuder 101, sir. 674. 
Cibič 106, str. 742. 
Cigoj 126, str. 883. 
Cimperman 131, str. 923. 
Cingerle 117, str: 819. 
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Cerček 116, str. 811. 
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Zdravstveni zavodi v Sloveniji-
oskrbnine za nekatere take za
vode. 90, str. 601. 

gistrata v Ljubljani o njih pro
dajanju. 77, str. 515. 

Živina : 
njen uvoz v Turčijo 92, str. 615 ; 
prepoved njenega izvoza v Če

škoslovaško 104. str. 708. 
Živinozdravnika, uradna, na Vran

skem in v Mozirju; njiju sede
ža sta prenesena v Braslovče. 
128, str. 901 - . • ^ v > ^ " * " « . ' * . I 1ÄU, 311, y U l , 

zemljemerski okraj, ljutomerski in i Živinozdravniki v Sloveniji; za-
mariborski; preureditev. 72, str ! kon o njih nazivanju. 229; 77. 
674 (474). ' " i str. 509. 
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kupne Narodne vlade SUS v i Življenske potrebščine: 
L^VblÌai l i ,° "J i h nadziranju! .ukinitev uvozne carine na ne-

_ , 231; 77, str. 510. 
•^glasnice, zenitvovanske v Slove

niji; zakon, s katerim se od
pravlja njih institucija. 431; 
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katere 308; 97, str. 653; 
uvožene v področju pokrajinske 

uprave za Slovenijo (nadzor
stvo njih prodaje) 359; 112, 
str. 787 7j| V • ! str 787 

z d r i ^ u ^ 6 ^ w r a d l î i h ž iyi"o-'Žrebanje (XVI.) 4%%nih zastav 
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'ovce. 128, str. 901. | banke. 110, str. 774 

130, str. 915. 
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Janežič 106, str. 742. 
Jankovié Dragómir 96, str. 643. 
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j Dr. Jurečko 110, str. 767. 
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Kočar 73, str. 483. 
Kosti 99, str. 659. 
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, Korošec Josip 78, str. 524. 
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i Kovačič 90, str. 599. 
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i Kržič Jelisava 78; str. 524. 
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Dr. Kukovec 101, str. 671. 
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Lampe 106, str. 742. 
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Mihelič 120, str. 846. 
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. Milivojević 80, str. 533. 
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Obradovič 104, str. 707. 
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Petrovčič 106, str. 735 
Pevnik 126, str. 883. 
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Dr. Pirkmaier 110, str. 767 
Pirnat Makso 92, str. 615. 
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1. 
PoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 4. januarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih N»vin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — I/.premembe v osebju. — Uredba o nekaterih izpremembah v postopku metanfga razsodišča med našo 
državo in Nemčijo. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o Daroranju imenskih žigov za zlatnino in prebrnino. Euzplss piede deponiranja delnic pri inozemskih zavodih. Kallas 
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i •"k ^ a . z e ' 8 8 ' zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Btzpis mesla lekarniškega asistenta pri 
eplišni bolnici y Ljubljani. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Kezülaa o odmeri dohodnine, plaCarine in rentnine za leto 11-22. Razglas glede naznanil o upra
vičenih prejemnikih. — Kazglaei pokrajinske monopolske direkcije т Ljubljani: Razglas o zvišanih cenah tobačnim izdelkom. Razglas o cenah soli. — Razglasi raznih drugih 

uradov in ohlastev, — Raz u e objave. 

urzavo in wemcijo. — Kazglasi osrednje vlade: Razglas o Daroranju imenskih žigov za zlatnino in prebrnino. Razglas piede deponiranja delnic pri inozemskih za' 
O objavljanju letnih bilauc delniških družb. Dopolnitev razglasa o državni tak»i na železniške in ladijske prevoze. Razglas o naročilih т Nemčiji zaradi rtpararije. 
ofertalne licitacije za veleprodajo tobaka v Sloveniji, in sicer za prodajni okoliS Novo mesto e podzalogami v Črnomlju, Metliki in Bi stanjeviri in za pioiajni okolià Pi 
T Ormožu. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o pitnih listih češkoslovaški. drževljanov. Izkaz o stenju Jivalekil ktižnib bollini v 81i>remji t dn« 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 291 z dne 28. decembra 1921.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 c'k s a n-

đ r a I., s katorim R* dr. Vladimir R a v n i h ar, 
bivši poverjenik za pravosodje v Ljubljani, odlikuje 
z redom sv. Save II. vrste. 

Zapisnik o 8. redni seji narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 20 de
cembra 1921. 

Številka 292 z dne 29. decembra 1921.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da sta 

lista «Amerikanski Slovenec» in «Glasilo K. S. K. 
Jednote», ki izhajata v Ameriki," v naši državi pre
povedana, ker pišeta zoper njene interese. 

Številka 293 z dne 30. decembra 1921.: 
Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 

da je minister za finance odobril odločbo ljubljan
skega delegata, s katero se Viktor S c h n e i d e r , 
davčni praktikant v Šoštanju, odpušča iz državne 
službe. 

—.**~»«i*^~.« 

Izpremembe v osebju. 
Vladni tajnik Gustav G o l i a pri pokrajinski 

upravi v Ljubljani je na podstavi odloka ministrstva 
za notranje zadeve z dne 15. decembra 1921., Pov. 
SI. št. 531, na lastno prošnjo trajno upokojen. 

Imenovani so na dosedanjih službenih mestih: 
za uradne živinozdravnike LX. činovnega razreda 
provizorni uradni živinozdravniki IX. činovnega 
razreda Josip K o d r e v Žalcah, Ivan V a n d o t v 
Stični, Franc V e b i e v Konjicah in Franc L o b -
n i k v Gornji Radgoni; za uradne živinozdravnike 
X. činovnega razreda provizorni uradni živinozdrav
niki X. činovnega razreda Franc B a š v Mozirju, 
Anton S o k v Dolnji Lendavi, Leopold K a r i v 
Krškem, Anton M o č i l n i k na Prevaljah in Pavel 
K o 1 e n c v Spodnjem Dravogradu. 

Iv. Hribar s. r. 

Avskultant dr. Stanko L a p a j n e pri deželnem 
sodišču v Ljubljani se je službi odpovedal. 

Višje deželno «sodišče v Ljubljani je imenovalo 
pravne praktikante drja. Edvarda V r a č k a, Josipa 
S f i l i g o j a in Vinka š t r u k l j a v Ljubljani za 
avskultante. 

Kanclistoma Rudolfu H a b j a n u v Višnji gori 
in Josipu K a n d u t s c h u v Litiji ee je dovolila 
menjava službenih meet. 

Provizorni jetniški pazniki Franc K l o p č i č in 
Ivan S t r o j v Ljubljani, Anton I. R i j a v e c in 
Franc A. M o č i v n i k v Celju, Franc G o 11 e s in 
Martin I. S l a č e k v Mariboru, Friderik K n a -
t e 1 j c, Anton S t i n e, Anton I. S t i m e c in Ferdi-
n *nd H o i s c h e r v Novem« mestu BO imenovani 
*& stalne jetniške paznike, provizorni jetniški paz
nici Nežika B a k š e v Ljubljani in Longina O g r i -
l e k v Novem mestu pa eta imenovani za stalni 
jetniSki pal ic i . Kavcnlks.r. 

1, 
Uredba o nekaterih izpremembah v po
stopku mešanega razsodišča med našo 

kraljevino in Nemčijo.* 
Mešano razsodišče za zasebnopravne spore med 

našo kraljevino in Nemčijo se je zedinilo, da se v 
postopku mešanega razsodišča med kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev in Nemčijo, razglašenem 
v št. 117 «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» z dne 27. marca 1921.,** v prilog bolj
šemu sojenju izvrše nekatere izpremembe, ki se tu
kaj razglašajo s prevodom vred.*** 

V B e o g r a d u , dne 4. decembra 1921.; št. 6780. 

Predsednišlvo ministrskega sveta, 
oddelek za izvrševanje mednarodnih pogodb. 

Predsednik ministrskega sveta, 
mini«ter za zunanje zadeve: 

^ ï k . P. РаИс B.r. 

Po odločbi mešanega razsodišča, sestavljenega po 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in po Nem
čiji, se glase niže označena določila sodnega po
stopka, sprejetega po razsodišču dne 27. marca 1921. 
in razglašenega v št. 117 «Službenih Novin kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» Iz tega leta, tako-le: 

Člen 3. T a j n i š t v o . Tajništvo jo v Ženevi, 
Corratene 22. 

Glen 6. Z a s t o p s t v o s t r a n k . Stranke mo
rajo biti zastopane po pooblaščencih, toda razsodišče 
ima vsak čas pravico zahtevati, da pridi stranka 
osebno prednje. 

V veljavi ostanejo spodaj razložena določila čle
na 8. o zastopanju po državnih zastopnikih. 

Člen 7. I z b o r p o o b l a š č e n c e v . Za po
oblaščence smejo biti izbrani: 

1. a) odvetniki države strank ali one, kjer ima 
sodišče seje; 

b) odvetniki drugih držav, ki jih sprejme prel-
sednik; 

2.) profesorji pravnih fakultet in sodni uradniki 
ob istih pogojih kakor odvetniki; 

3.) v patentnih pravdah patentni zastopniki pri
zadetih držav. 

Vendar pa sme razsodišče izključiti osebe, ki so 
bile predmet kazenskih ali disciplinarnih odredb ali 
ki bi žalile dostojanstvo razsodišča. 

Člen 8. D r ž a v n i z a s t o p n i k i . U d e l e 
ž e v a n j e p r i p r a v d i . Zastopnikom prizadetih 
držav je dovoljeno zastopati svoje države in inter
venirati v vsakem stadiju pravde. 

Državni zastopniki zastopajo svoje siromalne 
rojake v meri, določeni po njih vladi. Pojem siro
maštva se določa po nacionalnem zakonu. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 288 a, izdanih dne 
24. decembra 1921. 

** Uradni list pod št. 260. 
*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» razglašajo srbski izvirnik in francoski 
prevod. 

Vsa priobčila in vročila, ki jih dobivajo stranke, 
morajo istotako dobivati državni zastopniki. . 

Člen 10. Z a k e s n i t e v. Tožbe, vložene po pre
teku rokov, se smejo proglasiti za neprejete na za
htevo nasprotne stranke ali pa uradoma. Razsodišče 
odloča svobodno o sprejemljivosti zakasnelih tožb, 
uvaževaje razloge zakesnitve, interese v zadevi in 
pravičnosti. 

Člen 17. P r e d j e m. S pridržkom primera, dolo
čenega v členu 8., alineji drugi, in da se zavaruje 
plačilo sodnih stroškov, mora vsak tožitelj ali toži-
telj v nasprotni tožbi predhodno položiti v švicar
skih frankih vsoto sto švicarskih frankov in poleg 
tega 2 Voo od vrednosti spora. Razsodišče sme to 
vsoto pozneje svobodno zvišati; vendar pa celokup
ni znesek ne sme presezati desettisoč švicarskih 
frankov. 

Vsota, ki jo je plačati po prvi alineji tega člena, 
se izračunava po srednjem kurzu, prakticiranem na 
ženevski borzi na dan, ko se вртејте tožba, ali pa po 
poslednjem kurzu, prakticiranim do tega dne. 

Stranka, obvezna, glede predjema, mora položiti 
določeno vsoto pri banki Banque de Genève (rue de 
Commerce à Genève), skladno z objavo, ki jo je eks-
pediralo tajništvo, in sicer v 40 dneh od dno te ob
jave. 

Ako se predjem ne položi v tem roku, se sme 
smatrati tožba ali nasprotna tožba za nično in ne-
vloženo. 

Ko se pravda konča, odloči sodišče svobodno o 
eventualnem povračilu vse položene vsote ali nje
nega dela. 

Državni zastopniki niso zavezani polagati pred
hodnega predjema, če zastopajo» svoje države ali 
svoje siromašne rojake. 

Člen 18. V s e b i n a . Tožba obseza: 
a) točno in določno označbo strank, obenem' i 

označbo njih državljanstva in domicila in označ
bo tožiteljevega pooblaščenca; 

b) označbo pooblaščenca za vročanje v mestu, kjer 
je tajništvo; za pooblaščenca za vročanje se na
dalje lahko odredi nemški državni zastopnik pri 
mešanem razsodišču v Berlinu, W. 8, Behran-
strasse 21, in državni zastopnik kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v Beogradu, ministrstvo 
za zunanje zadeve; 

c) označbo činjenic, iz katerih je razvidno, da BO &•> 
vpoštevali r^ki člena 15.; 

č) razložitev činjenic, ki utemeljujejo tožbo, z 
označbo dokazil; 

d) pravno razložitev, ki obseza v vsakem primeru 
točno označbo zakonitih besedil in jurisprudence, 
na katero se sklicuje; 

e) zaključke, tužiteljeve; 
f) seznamek listin, priloženih za podkrepitev tožbfr-

ne zahteve, med katerimi mora biti v primeru 
členov 302. in 305. prepis razsodbe ali odločbe, 
zoper katero se zahteva pomoč; 

g) če tožitelj ne zahteva plačila določene vsote de
narja, označbo vrednosti, ki jo pripisuje sporu. 
Člen 22. V s e b i n a . Odgovor obseza: 

a) točno in določno označbo strank in toženčevega 
pooblaščenca, nadalje označbo njih domicila; 

b) jasno priznanje ali zanikanje vsake činjenicej na
vedene v tožbi; ako te činjennice niso osobna de
janja ali opažanja toženčeva, se sme toženeo 
omejiti na izjavo, da jih ne pozna; 



e) razložitev činjenic in pravnih pomočkov, iia k.i-
tere se toženec opira; 

pravna razložitev obseza v vsakem primeru 
točno označbo zakonitih besedil in jurisprudence, 
na katero se sklicuje; 

£) toženčeve zaključke; 
d) seznam ek priključenih prilog. 

Člen 36. D o k a z p o p r i č a h. Lista z označbo 
imena, poklica in domicila prič, o katerih želi vsaka 
stranka, da bi bile zaslišane, se vloži pri tajništvu 
v roku, ki se odredi z odločbo razsodišča, navede
no v prejšnjem členu. 

V tej listi se označi za vsako pričo, omenjeno v 
njej, ali se mora na prošnjo zaslišati pri drugem 
oblastvu, ali pa naj jo zasliši razsodišče. 

Vsaka stranka sme ugovarjati zaslišanju pričo, 
ki ni označena ali ni jasno označena na tej listi. 

Sodišče odloča svobodno v primerih, navedeni!: 
egoraj v drugi in tretji alineji. 

Člen 49. O p r a v l j a n j e n a r o k a . Narok jo 
javen. Zapisnik o naroku vodita skupno tajnika obeh 
prizadetih držav ali pa tajnik, določen po oV.eh via-
dah. 

Člen 52. O b l i k a . Razsodbo podpišejo vsi trije 
člani razsodišča ali predsednik razsodišča. Sopod-
pišeta jo tajnika ali pa jo sopodpiše tajnik. 

Člen 54. I z r a č u n a v a n j e s t r o š k o v . Vsi-
ka stranka mora predložiti s svojimi poslednjimi za
ključki: 
a) račun svojih izdatkov v nacionalnem denarju; 
b) seznamek stroškov svojega i>ooblaščenca v istem 

denarju; 
c) tarifo, pod katero bi spadal njen pooblaščenec v 

svoji državi. 
Razsodišče odloči o stroških na podstavi teh do

kumentov. Vezano ni na predložene tarife ter sme 
zmanjšati ono, kar bi smatralo za nesorazmerno z 
važnostjo spora ali z uporabljenim trudom. 

V Ž e n e v i , dne 15. novembra 1921. 

Predsednik razsodišča: 
dr. Paul Logoz s. r. 

Razsodnik 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

dr. D. Arandjelović s. r. 
Razsodnik nemški: 

dr. Robert Doering s. r. 

Letnik IV. 
Razglas o objavljanju letnih bilanc 

delniških družb.* 
Minister za trgovino in industrijo je izvolil od

rediti z odločbo z due 26. t. m., VI. br. 5438: 
"1.) Vse delniške družbe, ki imajo svoje sedeže 

na ozemlju bivše kraljevine Srbije in Crne gore in 
na ozemlju Banata, Bačke in Baranje, morajo svoje 
letne bilance objavljati v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 

2.) Vse delniške družbe, ki imajo svoje sedeže v 
ostalih krajinah, z glavnico večjo nego en milijon 
dinarjev, morajo svoje letne bilance objavljati v po
krajinskem uradnem listu in v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka za 
kreditne naprave in zavarovanje, v Beogradu, 

dne 26. decembra 1921.; VI. br. 5438. 

Dopolnitev razglasa o državni taksi na 
železniške in ladijske prevoze.** 

V razglasu z dne 15. t, m., št. 421.124 («Službene 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 284 
z dne 20. t. m.*** je izostal pri prepisu ta-le stavek: 

«Celokupni zneski se zaokrožajo na 50 par na
vzgor.» 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 23. decembra 1921.; št. 42.124. 

Pogoji z golicami za ponudbe vred se dobivajo 
v pisarni uprave tobačne tvornice v Ljubljani. 
Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beograda, 

dne 27. decembra 1921.; Pr. br. 38.981. 

Razglas o naročilih v Nemčiji zaradi 
reparacije. 

Ш 6 П И Л « " • — - " 

Razglasi osrednje vlade. 

Razglas o naročanju imenskih žigov za 
zlatnino in srebrnino.* 

Na podstavi predloženega referata z dne 7. de
cembra 1921., po katerem je treba zaradi boljše kon
trole stabilizirati izdelovanje imenskih žigov, ki jih 

< predpisuje zakon o kontroliranju čistote zlata in sre
bra za vse izdelovalce zlatih in srebrnih stvari, odlo
čam, da je z izdelovanjem imenskih žigov, ki se 
uporabljajo v zlatarskih in srebrarskih delavnicah 
za oznakovanje njih zlatih in srebrnih izdelkov, po
verjena jeklorezniška firma Šandor Schneller v Za
grebu proti temu, da sme za sedaj računiti samo 30 
dinarjev za vsak imenski žig in da sme taka naro
čila sprejemati samo po ministrstvu za trgonno in 
industrijo. 

V Bo o g r a d u , dne 22. decembra 1921.; št.3741. 
Minister za trgovino in industrijo. 

dr. M. Spaho s. r. 

Razglas glede deponiranja delnic pri ino
zemskih zavodih.** 

Na podstavi člena 11. uredbe o ustroju ininistr-
6tva za trgovino in industrijo je odločil gospod mini-
eter za trgovino in industrijo današnjega dne pod 
VI. br. 5510, da ni odslej za občne zbore delničarjev 
delniških družb, katerih sedeži so v naši kraljevini. 
več dovoljeno deponirati delnice pri zavodih izvun 
mej naše kraljevine. 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu, 
dno 21. decembra 1921.; VI. br. 5510. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» Št. 294, izdanih dne 31ega 
decembra 1921. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 293, izdanih dne 30ega 
decembra 1921. 

Našim zainteresiranim oškodovanim indus trijcem 
se daje na znanje, da je nemška delegacija pri repa-
racijski komisiji v Parizu izrazila naši delegaciji že
ljo, naj izvršujejo naši oškodovani industrijci, ki 
imajo pravico do povračila škode in se koristijo s 
sklepanjem direktnih pogodb z nemškimi tvornicami, 
svoje nabave, razen pri tvornici: Amme, Giesecke 
und Könegen in Braunschweig, pH firmah: 

1.) G. Luther A. G., Braunschweig; 
2.) Simon, Bühler und Baumann, Frankfurt a. M.; 
3.) Maschinen- und Miihlenbauanstalt, vorm. 

Gebr. Seek, Dresden, 
to pa zato, ker so te tvornice pripravljene na

bavljati material zaradi reparacije, da je mogoče iz
vrševati pravilnejšo reparticljo naroČil In da bi se 
naši oškodovanci lahko koristili s konkurenco med 
fabrikanti. 

•Iz oddelka za izvrševanje mednarodnih pogodb 
v Beogradu, 

meseca decembra 1921.; št. 7113. 

Razglas glede ofertalne licitacije za vele
prodajo tobaka v Sloveniji, in sicer za pro
dajni okoliš Novo mesto s podzalogami 
v Črnomlju, Metliki in Kostanjevici in 
za prodajni okoliš Ptuj s podzalogo v 

Ormožu.1 

Upravni odbor samostojne monopolske uprave ni 
odobril licitacije o veleprodaji tobaka za prodajalni 
okoliš Novo mesto s podzalogami v Črnomlju, Met
liki in Kostanjevici in za prodajni okoliš Ptuj s pod
zalogo v Ormožu, ki je bila dne 26. novembra t. 1., in 
sicer ne zaradi visokih procentov, ki so jih zahtevali 
ponudniki. Ta sklep je tudi odobril gospod minister 
za finance pod št. 7691 % dne 11. decembra t. 1. ter 
odredil, da se mora vršiti druga ofertalna licitacija, 
za zakup veleprodaje tobačnih izdelkov v zgoraj na
štetih okoliših veleprodaje s podzalogami za dobo 
od dne 1. f e b r u a r j a 19 2 2. do vštetega dne, 
31. decembra 1923. ob pogojih prejšnje licitacije. 

Ponudbe ise bodo sprejemale in javno odpirale 
dne 17. j a n u a r j a 1 9 2 2 . ob enajstih; do všte
tega tega roka se lahko tudi predlože v pisarni 
uprave tobačne tvornice v Ljubljani. 

Za kavcijo je položiti 5 % (pet odstotkov) letne 
porabe, označene v pogojih, do vštetega dne 1 6. j a-
n u a r j a 19 2 2. pri blagajni uprave tobačne tvor
nice v Ljubljani. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevino. 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 294, izdanih dne 31cga 
decembra 1921. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 294, izdanih dne 31ega 
decembra 1921. 

*** Uradni list 153 iz leta 1921., na strani 788. 
t Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 293. izdanih dno 30ega 
decembra 1921. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 37.907. 
Razglas. 

Češkoslovaški državljan, ki ima vizum našeg» 
predstavništva v inozemstvu za p r i h o d v našo dr
žavo, ne plača takse za vidiranje potnega lista pri 
o d h o d u . 

Vizum velja za mesec dni. 
Ako želi češkoslovaški državljan dalje časa bi

vati tukaj, mora prositi za posebno dovolitev. 
To se razglaša v zmislu odloka ministrstva za 

notranje zadeve št. D. Z. 421 z dne 12. decembra 
1921. 

V L j u b l j a n i , dne 24. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namt.-stn.ilcs: 
Kremenšek s. r. 

St. 4806. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 31. decembra 1921. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in inestniK 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači što vil o zakuženih krajev, številka/ za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje i 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 7:38, Videm 5:36, Zakot 5:22. 
Kočevje: Novi Lazi 2:6. Ljubljana okolica: Borov
nica 2:4, Dobrova 1:1, Horjulj 1: 1, Iška vas 2:4, 
Rudnik 1:2, Škofljica 2:2, Vrhnika 6:72, Želimlje 
2:8. Logatec: Planina 4:21, Rovte 2:2. Maribor: 
Sv. Ilj 2:2, Krčevina 1:1, Zrkovci 1:1. Radovljica: 
Bohinjska Bistrica 4: 28. Ljubljana mesto 2. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Metlika 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1, 

Tepanje 1:2. Litija: Temenica 1:1. Logatec: Rovto 
1:1. Murska Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Za-
gradec 1:1. pt u j : Breg 1:1. Radovljica: Jesenice 
1:1. Slovenjgradec: Vuzenica 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

S t e k l i n a . 
Ljutomer: Krištanci 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Artiče 1:2, Bizeljsko 1:1. KrSko: Raka 

1:12. Ljutomer: Hrastje mota 1:1, Križevci 1:1. 
Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: Rdeči breg 
1:1, Sv. Martin pri Vurbergu 1:1. Slovenjgradec: 
Cortina 1:1, Kaplja 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ptuj: Stoperce 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Murska Sobota: Tišina 1:16. 

Prestale s o : 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Krško: Raka 1:2. • 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Centiba 1:1, Kapca 1:2. 

S v i n j s k a r d e č i c a. 
Krško: Cerklje 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelok za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika; 
Zaje s. r. 



1. 
Letnik IV. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 14.756/21. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 4. do dne 10. decembra 1921.) 

Г 
O k r a j O b č i n a 

S.S. 

T r e b u š n i t i fus (Typhus abdomina l i s ) . 
Brezico 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Krško 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 

Maribor okolica 
Maribor meato 

Novo mesto 
Radovljica 

Logatec 

| Brežice . . . . 
Senovo . . . . 
Anice . . . . 
Mrćna sela . . 
Trbovlje. . . . 
I.oka . . . . , -
Jurklošter . . . 
Polzela . . . . 
Celje 
Dob 
Jarše 
Koseze . . . . 
Prevoje . . . . 
Kranj 
Straži šče . . . 
Krško 
Sv. K r i ž . . . . 
Cerklje . . . . 
Sv. Jernej , . . 
Mokrouog . . , 
Čatež 
Tepanje . . . . 
Loće . . . . . 
S t r a n i c e . . . . 
Pijava gorica . 
Z e l i m l j e . . . . 
Borovnica , , , 
Vrhnika. . . , 
Ljubljana . . . 
Muljava . . . . 
Apače 
Gornja Radgona 
Trnje 
Maribor . . . . 
Šmihel-Stopiče . 
J e s e u i c e . . . . 
Dolenji Logatec 

10 

Brežice 

Črnomelj 
Celje okolica 

Gr iža (Dysenter ia ) . 
Brežice 3 
Globoko. . . . . . 4 
Pleierje 1 
Videm 2 
Bizeljako 6 
Pišece. 3 
Dobje 2 
Koprivnica . . . . 2 
Št. Peter 7 
Artiče 4 
Planinska vas . . . 1 
Brexje i 
Sromljo 1 
Verace i 
Zakcit j 
Mrena sela . . . . 2 
Prevorje 3 
Loke i 
Loka 3 
Loka 6 
Jurklošter 2 
Celjo okolica . . . 1 
Sladka gora . . . . 4 
Teharje | 4 

1 
2 

Celje mesto 
Kršio 

Kočevje 
Konjice 

Ljubljana meeto 
Litija 

Maribor okolica 

Sv. Ètefan 
8vetioa . . . . 
Lembcrg , , . 
Celje 
Krško 
Raka 
Sv. Križ . . . . 
Kostanjevica. . 
Št. Janž . . . . 
Cerklje . . . . 
Bosta nj . . . . 
Kočevje . . . . 
Konjice okolica 
8v. Jernej . . . 
PadoSki vrh . . 
Ljubljana . . . 
Žal ina . . . . 
Luče 
Hotiò 
Moravče. . , . 
Veliki Gaber. . 
Zajjorica . . . 
Hoče 
Radvanje . . . 
Fram 
Pekre 
Studenci . . . , 
Selnica-ob Dravi, 
črešojevoc . . , 
Andrenoi . . . , 

2 
7 
2 
2 
1 
4 
1 
1 

2 
1 

10 

O k r a j O b č i n a 

Maribor mesto 
Noro mesto 

Ptuj okoliea 

Slovenjgradee 

Prevalje 

Maribor . . . . 
Brusnice . . , 
Šmihel-Stopiče , 
Novo mesto . . 
Brebrovnik . . 
Gorenjski vrh . 
Kicar 
Majšperg . . . 
Polanci . . . . 
Sv. Urban . . . 
Turski vrh . . 
Veliki Okie . . 
Velika Varnica. 
Viutarovci. . . 
Žetale 
Sv. Andraž . . 
Skale 
Mežica . . . . 
8v. Danijel . . 

Š"2 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice 

Črnomelj 

Celje mesto 
Kranj 

Krško 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Maribor mesto 

Radovljica 
Murska Sobota 

Mibalovci . . 
8elo . . . . 
Božjakovo . . 
Metlika . . . 
C^lje 
Kranj. . . . 
êkofja Loka . , 
Trata 
Krško 
Medvode . . . 
Ljubljana . . , 
Mala Nedelja , 
Maribor. . . . 
Jesenice. . . . 
Murska Sobota. 

D a v i c a (Diphteria) . 
Celje okolica 
Celje mesto 

Kranj 

Krško 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Maribor mesto 

Ptuj okolica 
Slovenjgradee 

Kranj 

Maribor mesto 
Slovenjgradee 

Vransko. . . 
Celje . . . . 
Škof ja Loka . 
Trata . . . . 
Krško. . . . 
Ljubljana . . 
Ljutomer . . 
Maribor. . . 
Žeroviuci . . 
Šoštanj mesto 

Trahom. 
Kovor. . . . , 
8elca 
Maribor. . . , 
Kaplja . . . . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
dne 21. decembra 1921. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec s. r. 

Št, 14.507/21. g _ ! 

Razpis. 
Pri splošni bolnici v Ljubljani se razpisuje mesto 

začasnega lekarniškega, asistenta z letnimi prejemki 
2800 K in pripadajočimi draginjskimi dnevnicami 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokazili o sp> 
sobnosti in kvalifikaciji in zadostno kolkovane, naj 
se vlože do dne 

2 0. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri ravnateljstvu splošne bolnice v Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 29. decembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

iz službenih prejemkov se po členu 36., B IV, š t 2 
začasnega zakona z dne 27. junija 1921., ne pri
števajo k dohodku hišnega poglavarja. 

д : - Potrebni uradni obrazci se dobivajo brezplačno 
2 £ pri davčnih oblastvih in davčnih uradih. Napovedi jo 

oddati v Ljubljani pri davčni administraciji, drugod 
pa pri onem davčnem okrajnem oblastvu, v čigar 
okraju davčni zavezanec redno prebiva. 

Davku zavezani dohodki se morajo v zmiòlu 
§ 156. novele o osebnih davkih napovedati v znesku, 
ki so ga v letu 1921. v resnici dosegli. 

Ako dohodki še ne obstoje vse leto, jih je vzoti 
v poštev po verjetnem letnem donosu. 

Napov3d se sme ali vložiti pismeno ali pa dati 
ustno na zapisnik, in sicer tudi pri pristojnem davč
nem uradu. Ker utegne pozneje naval strank nara
sti, se opozarjajo davčni zavezanci v svojo lastno 
korist, naj podado ustne napovedi čim prej. 

Kdor v določenem roku ne vloži napovedi, temu 
se dohodnina lahko odmeri brez nadaljnjega poziva 
na podstavi uradnih pripomočkov. (Člen 36., B. IV, 
št. 7 zač. fin. zak. z dne 27. junija 1921.) 

Za odmero rentnine za leto 1922. 
morajo oddati davčni zavezanci, ne da bi čakali po
seben poziv od davčnega oblastva, glede vseh rent-
nini zavezanih prejemkov — razen onih, od katerih 
odteza rentnino dolžnik — če presezajo ali sami zase 
ali v zvezj z drugimi dohodki 4800 K na leto, pri 
tistem davčnem oblastvu, ki je upravičeno spreje
mati napovedi za dohodnino, istočasno в to napo
vedjo, to je najkesneje do dne ' 

3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2. 
napoved za rentnino, in sicer ali pismeno ali pa jo 
dati ustno na zapisnik, kar se zgodi tudi lahko pri 
pristojnem davčnem uradu. 

Potrebni uradni obrazci se dobivajo brezplačno 
pri davčnih oblastvih ali davčnih uradih. 

Oddaje napovedi so v zrnislu § 139. zakona, koli
kor jih davčno oblastvo v to ne pozove posebe, opro
ščeni tisti davčni zavezanci, 

1.) ki so že v minulem davčnem, letu plačevali 
rentnino, 

2.) ki medtem niso izpremenili svojega domova-
lišča in 

3.) katerim se prejemki niso pomnožili. 
Davčna odmera se v tem primeru izvrši prav 

tako, kakor bi bile imenovane osebe napovedale, da 
trajajo njih prejemki nadalje v isti izmeri, ki je bila 
določena v zadnjem minulem letu. 

Bontnini zavezani dohodki se'morajo v zmislu 
S idti. novele o osebnih davkih za leto 1922, 
vedati v znesku, ki so ga v letu 
segli. • 
^ Ako dohodki niso trajali že vse leto, jih je vpo-
stevati po verjetnem letnem donosu. 

Kdor v določenem roku ne vloži napovedi, temu 
se lahko odmeri rentnina na podstavi uradnih podat-
kov; na to posledico se davčni zavezanci ne bodo 
več posebe opozarjali. 

Davčne prikrajšbe, provzročene z neresničnimi 
podatki ali z zatajitvijo, se kaznujejo po zakonitih 
določilih. 

1921. 
napo 

v resnici dr> 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 15. decembra 1921. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

Št. A I 3453 ex 1921. 

Razglas. 
Za odmero dohodnine in plačarlne za leto 1922. 

morajo podati davčni zavezanci, ne da bi čakali po
seben poziv od davčnega oblastva, v zmislu § 202. 
zakona z dne 25. oktobra 1896., drž. zak. št. 220, 
najkesneje do dne 

3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
napoved o svojih davku zavezanih dohodkih in v 
zmislu § 157. novele o osebnih davkih z dne 23. ja
nuarja 1914., drž. zak. št. 13, tudi o dohodkih onih 
svojcev, ki žive z davčnimi zavezanci v skupnem go
spodarstvu. Dohodki članov hišnega gospodarstva 

St. A I 3452 ex 1921. 

Razglas. 
Osebe, korporacije, zavodi, družbe, društva, bla

gajnice jtđ. v Sloveniji, ki izplačujejo, službene pre
jemke na leto za eno osebo več nego 4800 kron si-
pozivljejo, naj vlože naznanila o upravičenih pre
jemnikih (tudi zasebnih uslužbencih, ne glede na njih 
naslov, ali s 0 zasebni uradniki, pomočniki, delavci 
sluge, posli itd.) z navedbo njih imena, «tanovališča 
m posla, potem o višini in vrsti v letu 1921. izplača
nih prejemkov do dne 

3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . l e t a 
pri davčnem oblastvu I. stopnje, v čigar okolišu 
je sluzbodajalcevo stanovališče, oziroma sedež pod-

£ £ J n ™T x L J U W j a n i P r i d a v č n i administraciji, drugod pn davčnem okrajnem oblastvu. 
p Na posebno prošnjo se dovoli vložitev naznanila 

pn onem davčnem oblastvu, v čigar okolišu je 
stanovališče upravičenega prejemnika. 

V zmislu § 167. zakona z dne 25. oktobra 1896 
drz zak. št. 220, je izkazati: plače, draginjske do-' 
klade v polnem obsegu in katerikoli obliki, osebne 
doklade, aktivitetne doklade, stanarine, nagrade 
mezde itd. v denarju ali prirodninah (natuialijah),' 
ne glede na to, ali se prejemki vštevajo v pokojnino 
ali ne; prispevki, ki so za prehrano odkazani svet- ' 
mm duhovnikom in članom redovnih skupščin iz jav-, 



Letnik IV. 

nih zakladov in od občin; tantieme, navzočnine, ko-
legnine, preizkusniii'.-, stolne pristojbine, mezde po 
dogovoru in kosu, provizije i. e.; končno pokojnine 
in preskrbnine vsake vrste. 

Davku zavezani prejemki naj se izkažejo z zne
skom, ki so ga dejansko dosegli v minulem letu, to 
je v času od dne 1. januarja do dne 31. decembra 
1921. 

Ako taki prejemki še niso obstajali vse minulo 
leto, naj se napove znesek letnega prejemka in dan, 
izza katerega ali do katerega so se izplačevali pre
jemki (§ 201. novele o osebnih davkih). 

Tiskovine za naznanila se dobivajo brezplačno 
pri imenovanih davčnih oblastvih I. stopnje in pri 
davčnih uradih. 

Лко se naznanilo ne poda v predpisanem roku, 
eo pravni posledki določeni v § 243., št. 6 zakon.*, 
oziroma § 244. novele in v členu III., §§ 2. in 4. ces. 
naredbe z dne 16. marca 1917., drž. zak. št. 124. 

Kdor v naznanilu pove kaj neresničnega ali kaj 
zamolči, se kaznuje po §§ 240. in 241. zakona :.n 
členu Ш., §§ 2. in 4. ces. naredbe z dne 16. marca 
1917., drž. zak. št. 124. 

•Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 15. decembra 1921. 

?a tolmača italijanskega jezika pri okrajnem sodišču 
v Kamniku. 

V L j u b l j a n i , dne 28. decembra 1921. 
Kavčnik 8. r. 

Razglasi pokrajinske monopolske 
direkcije v Ljubljani. 

8 

najfinejši turški 
srednjefini turški 
najfinejši ogrski 
domači tobak . 

Sihike . 
klobas? 

8 t 46 V. P. 
Razglas 

o zvišanih cenah tobačnim izdelkom. 
Uprava državnih monopolov v Beogradu je z na

redbo z dne 26. decembra 1921., P. R. br. 61, na pod
stavi sklepa upravnega odbora samoetojne monopol
ske uprave in odobritve gospoda finančnega mini
stra z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1921. zvišala 
cene tem-le tobačnim izdelkom tukajšnje tvornice: 

I. Tobak: 
od ISO na 200 dinarjev za 1 kg; 
od 60 na 65 dinarjev za 1 kg; 
od 35 na 50 dinarjev za i kg; 
od 30 na 40 dinarjev za 1 kg. 

II. Cigarete: 
egiptovske od 220 na 250 dinarjev za 1000 izvodov; 
moeris od 180 na 200 dinarjev za 1000 izvodov; 
športne od 110 na 110 dinarjev za 1000 izvodov: 
ogrske od 50 na 65 dinarjev za 1000 izvodov. 

III. Tobak za žvečenje: 
od 40 na 50 dinarjev za en kilogram in 
od 40 na 50 dinarjev za en kilogram. 

Razen tega eo zvišane cene nekaterim izdelkom 
srbskih in bosenskih tvornic, kar je razvidno iz no
vih cenovnikov, ki eo na razpolago v vseh tobačnih 
proda jalnicah. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne 30. decembra 1921. 

Direktor- Mandelj s. r. 
S t 272/S. 27 

Razglas. 
Po odloku uprave državnih monopolov z dne 

26. decembra 1921., Гг. br. 39.111, so določene izza 
dne 1. januarja 1922. za sol te-le cene, loco skladišče 
soli v Ljubljani: 
1.) Angleška sol 100 kg 170 Din 
2.) kamena drobna sol . . . . 100 kg 170 Din 
3.) morïka bela sol 100 kg 160 Din 
4.) morska siva sol 100 kg 150 Din in 
6.) industrijska sol 100 kg 6ö Din 

loco solarna v Kreki. 
Gorenje cene brez vreč. Vreče po nabavni ceni. 

Pokrajinska monopolska direkcija, skladišče soli, 
v Ljubljani, 

dne 31. decembra 1921. 

Pr VII 67/21—2 in Pr VII 68/21—2. 23 

Razsodilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav
nega pravdništva v Ljubljani po členu 13. ustave: 

I. a) Vsebina članka v št. 292 periodične tisko
vine «Novi Čas», izhajajoče v Ljubljani, z dne 28. de
cembra 1921., in sicer z naslovom; «Bizanlinizem« 
ustanavlja v vsem obsegu objektivni učin kaznivega 
dejanja po členu 13. ustave kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v zvezi s § 91. b) srb. k. z.; 

b) Vsebina članka v št. 52 periodične tiskovine 
«Domoljub», izhajajoče v Ljubljani, z dne 28. decem
bra 1921., in sicer z naslovom: «Boj med belo- m 
črnorokci» ustanavlja v delnem obsegu, in sicer od 
besede: «Centralizem» do besed: «lastni žep», vse
bina članka: «Po balkansko» pa v vsem obsegu ob
jektivni učin kaznivega dejanja po členu 138. v 
zvezi s § 103. srb. k. z. ustave kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

II. Potrjuje se torej po členu 13. ustave in po 
§ 489. k. pr. r. zaplemba imenovanih člankov. 

III. Po členih 13 in 138. ustave se prepoveduje 
razširjanje zaplenjenih tiskovin. 

IV. Po §§ 36. in 37. tiskovnega zakona se odreja, 
da je uničiti vse izvode teh tiskovin, ki «o se že za
segli, kakor tudi one, ki se še zasežejo. 
Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, odd. VII.. 

dne 29. decembra 1921. 

2 8 Razglas. 
Izredna generalna skupščina delničarjev 

Splošne prometne b a n k e 
se sestane v četrtek dne 12. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
ob šestnajstih v sejni dvorani zavarovalnega zavi> 
da za življenje, d. d. «Janus» na Dunaju, L, Wipp-

linger.stra.sse 26. 

P r e d m e t i r a z p r a v e so: 

ч 1.) Zvišba glavnice. 
2.) Izprememba pravil. (§ 6. pravil.) 
3.) Dopolnilne volitve^ v revizijski odbor za pre

gled bilance za poslovno leto 1921. 
* • • 

Gospodje delničarji, ki se namerjajo udeležiti ge
neralne skupščine, se vabijo, naj polože po §§ 41., 42^ 
in 43. pravil svoje delnice s kuponi vred pri depozitni 
blagajni zavoda na Dunaju, L, Wipplingerstrasse 28, 
najkesneje do dne 7. januarja 1922., ki je po pravilih 
končni termin. 

Posest vsakih 25 delnic daje pravico do enega 
glasu. Vsak delničar ali zastopnik enega delničarja 
ima toliko glasov, kolikorkrat združuje v svoji osebi 
po 25 delnic. 

Glasovalna pravica v generalni skupščini pri
pada delničarju ali njegovemu zakonitemu zastopni
ku ali pa drugemu pooblaščenemu delničarju, ki je 
upravičen glasovati. 

Delničarji v skrbstvu in juristične osebe izvajajo 
glasovalno pravico po zakonitih, pravilom ustreza-
jočih zastopnikih, četudi ti niso delničarji. 

Pooblastilne listine so morajo predložiti ravna
teljstvu najkesneje en dan pred skupščino. 

Splošna prometna banka. 

P I 242/21—1. 20 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 16. novem

bra 1921., opr. št. L VIII 80/20^7, je bila Ljud
mila pl. V e s t, vdova po admiralu v Ljubljani, pr j 
stanujoča v Gorupovi ulici št. 4, zaradi zlorabljanja 
alkohola iz navade omejeno preklicana. 

Za pomočnika ji je postavljen njen обе, Lmamu i 
Kovačič v Stražišču pri Kranju. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 22. decembra 1921. 

Razne objave. 
26 

9 St. 7194/m. 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet 
Z n i ž b a za b o m b a ž j e r a z š i r j e n a n a p o 

s t a j o C h e b C. S. D. 
S takojšnjo veljavnostjo je sprejeta v razglas, 

priobčen v Uradnem listu 134 pod št. 7194/111, po
staja Cheb C. S. D. 

V L j u b l j a n i , dne 28. decembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

10 

Razßlasi drugih uradov in oblastev. 
Prede. 3584/6/21—2. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

drja, Konrada J a n e ž i č a, odvetnika v Kamniku, 

Vabilo. 
Podpisani upravni svet se usoja vabiti gospode 

delničarje delniške družbe pivovarne «Union» na 
Zli. redni občni zbor, 

ki bo v četrtek dne 19. j a n u a r j a 19 2 2. ob de
setih v prostorih Kreditnega zavoda za trgovino in 
industrijo v Ljubljani, Prešernova ulica š t 50, prvo 

nadstropje. 

D n e v n i r e d : 
1.) Predložitev bilance za minulo poslovno leto 

1920./1921. in poslovnega poročila. 
2.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
3.) Povišba delniške glavnice in s tem v zvezi 

izprememba pravil. 
4.) Volitev članov v upravni svet (§ 18. pravil). 
5.) Volitev dveh preglednikov in dveh namest

nikov (§ 23. pravil). 
6.) Predlog upravnega sveta za določitev na

grade izvršilnemu odboru in preglednikom kakor 
tudi določilo o višini prezenčne nagrade upravnemu 
svetu (§§ 20., 22. in 23. pravil). 

• • • 

K točki 3.: Izprememba pravil je potrebna za
radi povišbe delniške glavnice na 12,000.000 K. Za 
glasovanje na občnem zboru je treba v zmisiu § 12. 
družbenih pravil, da se deponirajo delnice proti pre
jemu legitimacije najpozneje do dne 13. januarja 
1922. pri Kreditnem zavodu za trgovino in industri
jo v Ljubljani ali pa pri Jadranski banki v Ljubljani. 

Vsakih 25 delnic daje pravico do enega glasu 
(§ 12. pravil). 

Upravni svet 
delniške družbe pivovarne «Union» v Ljubljani, 

dne 4. januarja 1922. 

St. 7375/HI. 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadraneki tovorni promet. 
Z n i ž b a z a v o t l o s t e k l e n o b l a g o j e r a z 

š i r j e n a n a p o s t a j o D e č i n . 
S takojšnjo veljavnostjo sta sprejeta v razglas, 

priobčen v Uradnem listu 136 pod št. 6673ДП, po
staji Dečin severni nadraži in Dečin eeverozapadni 
nadraži. ' 

V L j u b l j a n i , dne 28.decembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 11 8424 /lil. 
Razglas. 

Avetrijsko-jadranskl tovorni promet. 
P o p r a v e k . 

V razglasu, priobčenem v Uradnem listu 144 pod 
š t 8008/III, se popravlja v drugi vrsti letnica 1922. 
v letnico 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 28.decembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 12 8471/HI. 

Razglas. 
ČeškoslovaŠko-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a s a v ž i g a l i c e j e r a z š i r j e n a n a 
p o s t a j e B e r n a t i c e , H o f o v i c e , K y 8 -

p e r k in S u š i c e . 
Z veljavnostjo izza dne 22. decembra 1921. do 

preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa 
do konca meseca januarja 1923., so sprejete v raz
glas, priobčen v Uradnem listu 149 pod št. 7492/111, 
postaje: Bernatice ve Sleezku, Hofovice, KySperk 
in Sušice.* 

V L j u b l j a n i , dne 28.decembra 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

* Od postaje Sušice se računi za vžigalice 
20% en popust vozninskega stavka, vsakokrat ve
ljavnega za Plzen. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani 
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2. 

Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani*, dne 9, januarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina- Z» k on o državni IroSariui, laksab in print jbinah. — Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo, g kal Pro ve mestni občini ljubljanski ч1о»о1јпјв najeti posojilo т 
sneekii 600.MO kron. — Ha/già»! ovrednje »lade: Izprememha odločbe ekonom»-ko finalnega koniiiet» mini-trov z due 11. Bept>mt>ra l(-20., St. 2451, glede sprejemanj» gronvtr-kih 
pripravnikov, geomrtrov, iiižrnji-rjev in geodetov » dižavuo slu*bo. — Кн?.к1*е) delegacije uiinirtrsiva financ v Ljubljani Raztflas o poh'raujii 2vis»ue tak«e na k tarte i > domine. 
Ha z« lag, da so občine Grabe, Vrulja van in Vratji vrb prikloplj»ne k davčnemu окгајц » Gornji Radgoni in davčnemu okramemu oblastvu in evidciičnemu uradu ca zemljunutki 
kataaler т Ljutomeru. — riazglaei zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis mesta lekarniškega asistenta pri eploani bolnici v Ljubljani. — Karg lasi razuib drugih uradov ш 

oniagtev — Какие objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
2. 
Ml 

A l e k s a n d e r , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 18. 
ustave sklenil v svoji XIV. redni seji, ki,jo je imel 
dne 25. novembra 1921. v Beogradu, da ostane za-
Casni zakon o državni trošarini, taksah in pristoj
binah z dno 27. junija 1921., razglašen v «Službenih 
Kovinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 152 
t dne 11. julija 1921.* in naveden pod št. 40 seznam-
ka uredb ministrstva za finance —• «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21., v 

veljavi in da se proglasi za \ 

Zakon 
o državni trošarini, taksah in 

pristojbinah** 
a temi izpremembami in dopolnitvami: 

V določilih za državno trošarino: 

Člen 4. se ukinja. 
I. 

II. 

Točka b) št. 6. tarife in pripomba 1. se izpremi-
njata ter se glasita: 
«b) na vsa druga vina v oblastih, kjer se je 

tudi do sedaj pod katerimkoli imenom po
birala državna trošarina (davek itd.) za 
hektoliter Din 35- -

Ako pa se ta vina prodajajo v zaprtih 
steklenicah, za vsako steklenico do naj
več 0-7 litra po Din 0-50 

Na vsako količino preko 0-7 do popol
nih 0-7 litra se pobira nova cela stopnja. 

Na vinski mošt in vinsko drozgo v ob
lastih, kjer se jo tudi do sedaj pobirala 
državna trošarina, za hektoliter do dne 
1. januarja 1922. po Din 35--• 

od tega dne pa za hektoliter . Din 25-- -
P r i p o m b a 1. V oblastih, kjer se pobira to-

Carinski davek na vino, odredi minister za financj, 
kako naj se izza dne 1. januarja 1922., dokler 
ne bo mogoče namesto dosedanjih predpisov iz
dati enostavnih določil, odmerja in pobira trošarina 
na vino. Vse državne doklade na trošarino na vino, 
ki do sedaj niso ukinjene, se ukinjajo z dnem 1. ja
nuarja 1922.» 

V isti št. 6. se dodaja nova pripomba, ki se gla4: 
« P r i p o m b a 6. V Dalmaciji se pobira ta tro

šarina samo pri uvozu vina v kraje, kjer se je po 
veljavnih predpisih pobirala do sedaj.» 

* Uradni list pod št. 269 iz leta 1921. 
** RazglaSen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 290, izdanih dne 27ega 
decembra 1921. 

HI. 
K št. 12. tarife je dodati pripombo, ki se glasi: 
« P r i p o m b a. Trošarina se ne pobira na karbid, 

ki ga uporabljajo ribiči na Jadranskem morju kot 
sredstvo za ribjo lov. Natančnejši pogoji, ob katerih 
so ribiči opraščajo trošarine na karbid, se predpišejo 
s pravilnikom.» 

IV. 
K št. 15. tarife je dodati nova pripomba 4.., ki se 

glasi: 
« P r i p o m b a 4. Trošarina se tudi ne pobira na 

ono žganje, ki ga kuhajo obdelovalci vinogradov ;vi-
ničarji), stanujoči na lastnikovem posestvu, iz onega 
dela vinskih tropin, ki jim pripada kot del zaslužka, 
ter uporabljajo to žganje izključno za lastno potrebo; 
toda čas, ko kuhajo žganju lastniki in vinogradniki, 
ne smo biti daljši od onega časa, ki je dovoljen last
niku vinograda po pripombi 3.» 

V. 

Pripomba k tar. post. 17. člena 6. se izprejninja 
ter se glasi: 

«Oni bencin, ki ima pri urpioti -j- 12" 1г (-p 15r Cj 
manjšo gostoto nego 770 stopenj, se sme oprostili 
plačila državne trošarine, ako se uporablja za indu
strijske namene kot sredstvo za razkrajanje in eks-
trahiranjs; za proizvajanje toplote pri apreturi teks
tilnega blaga; za topljenje steklenih robov pri izdelo
vanju steklenih biserov, gumbov; za čiščenje petro
lejskih jam (oken) in za pogon motorjev kmetijskih 
strojev in onih motorjev pri industrijskih podjetjih, 
ki proizvajajo tok, vendar pa v tem primeru samo /a 
razsvetljavo prostorov, kjer so motor in stroji, ki jih 
goni. Natančnejši pogoji, ob katerih se daje bencin 
brez trošarine, se predpišejo s pravilnikom.» 

VI. 

V členu 7. se izpreminja točka 1.) ter se glasi: 
«pristojbine za točenje pijač, a zvišujejo se izza 

dne 1. januarja 1922. na štirikratni znesek;» 

B. 

V določilih za takse in pristojbine: 

vin. 
V členu 10. je dodati za številko 100. številko: 

«101», za številko 166. pa: «178., 182., 185., 187., 
188., 192.» 

V tar. post. 8. je dodati za točko 2.) novo točko 
3.), ki se glasi: 

«3.) Za vse oglase v časnikih, koledarjih, perio
dičnih časopisih, knjigah in temu podobnem, za vsa
ko razglasitev, in sicer: 
a) za drobne oglase do 20 cm2 površine, Din 0-50 
b) za oglase preko 20 do 50 cm2 površine, Din 1 — 
c) za oglase preko 50 do 100 cm2 površine, 

Din 3 — 
č) za oglase preko 100 cm2 površine, . Din 5-- -

Za oglase se smatrajo tudi vsa naznanila v čas-
niških beležkah, s katerimi se naznanjajo zaroke, po
roke, priporočajo bioskopske predstave, in vse drugo, 
kar ima značaj oglasa ali reklame. 

To takso polagajo v gotovini pristojnemu finanč
nemu oblastvu lastniki, odnosno izdajatelji takih čas
nikov, ki izhajajo vsak dan: vsakega desetega dne; 
lastniki, odnosno izdajatelji, periodičnih časnikov in 
časopisov, knjig i. dr. pa istega dne, odnosno preden 

jih oddado v prodajo. Ta taksa se plačuje za vsak 
oglas in za vsak dan, ko iziđe dotični oglas, ne glede 
na to, koliko se natisne izvodov ene številke časni
kov ali knjig. 

Zaradi državne kontrole morajo vsi lastniki, od
nosno izdajatelji, vsak dan pošiljati en izvod finanč
nemu oblastvu, in sicer dnevne ali periodične časnike 
ali časopise onega dne, katerega datum imajo, knjige 
pa, preden se prično prodajati. 

Ta taksa se plačuje tudi za vse oglase, ki se ob
javljajo v uradnih listih ali drugih državnih in samo
upravnih lietih in izdajah, razen oglasov iz tar. post. 
332. taksne tarife. 

Kdor ne polaga teh taks ali ne pošilja časnikov 
ali dr. in knjig ali ne plačuje takse pravočasno, t»e 
kaznuje po pripombi 3. te tarifne postavke. 

Taksa iz točke 3. te tarifne postavke se prične 
pobirati dne 1. januarja 1922. 

Natančnejša določila se predpišejo s pravilni
kom.» 

IX. 

V tar. post. 99. a se dodajata novi pripombi, ki 
se glasita: 

«Fr i p o in u a u. Mjiiibtw za liuance snfe za noč
no službo in za kontroliranje, ali se.izvršujejo prel-
pisi te tarifne postavke, določiti uradnikom tudi po
sebno nagrado. 

P r i p o m b a 7. Povračilo takse za nerazprodane 
vstopnice ali pavšalne takse za dni, za katere ni po
gojev, zbog katerih se ta taksa plačuje, se sme za
htevati v 5 dneh od dne poslednje prireditve ali od 
dne, ko so prestali pogoji za pobiranje takse.» 

X. 

Tar. post. 99. b se izpreminja ter se glasi: 
«Za stave pri športnih tekmah kakršnekoli vrste, 

kakor n. pr. za dirke, regate itd., se plačuje taksa 
od celokupnega zneska društvenega dobička 20 %. 

Ta taksa se prične pobirati dne 1. septembra 
1922.» 

Za tar. post. 99. b se dodaja nov odstavek, ki so 
glasi: 

P r i p o m b a . Minister za finance se pooblašča, 
da predpiše kazni za prestopke, učinjene po tar. 
post. 99. a in 99. b.» 

XI. 

Za besedilom tar. post. 100. je dodati: 
«Tar. p o s t . 1 0 1 . — Pri železnicah, paroikib 

in tramvajih se plačuje: 
a) za železniške in parniške potniške vozov

nice na vrednoòt plačane vozovnice . . 15 % 
b) za tramvajske vozovnice na vrednost pla

čane vozovnice 10 % 
c) za potniško prtljago in vse prevoze blaga 

na vrednost plačane voznine 10 % 
P r i p o m b a 1. Za naročbene (abonirane) vozov

nice se plačuje dvojna taksa po znesku naročnine. 
P r i p o m b a 2. Takso za železniške in parniške 

vozovnice in za voznino prtljage in blaga mora iz
ročiti dotično oblastvo, odnosno družba, v vsakem 
četrtem mesecu za minulo trimesečje, takso za tram
vajske vozovnice pa v prvih petnajstih dneh prihod
njega meseca za minuli mesec, vse po celokupnem 
znesku, prejetem od prodanih vozovnic in plačan« 
voznine. 

P r i p o m b a 3. Če se ne polagajo vse takse pra
vočasno ali če se dajo netočna in neresnična poro
čila o znesku prodanih vozovnic, ee kaznuje odgovor-
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ni uradnik ali družba s dvojnim zneskom nepoložone 
ali netočno prijavljene vsote, poleg redne takse. 

P r i p o m b a 4. Taksa iz tar. post. 101. se prične 
pobirati dne 1. januarja 1922. 

P r i p o m J b a 5. Vse oprostitve in vsi drugi do
slej veljavni predpisi se ukinjajo.» 

ХП. 

V tar. post. 101. a se dodaja za pripombo 2. nova 
pripomba, ki 6e glasi: 

cP r i p o m b a 3. Ta taksa po tar. post. 101. a ne 
Izključuje pravice pobirati zakupnino za lovišča, cd-
noeno davščin za gozdni fond.» 

ХП1. 

V tar. post 153. ee dodaja nov odstavek, ki se 
glasi: 

«Za sodni razglas odobrenih izprememb v pravi
lih teh družb in zadrug se plačuje ena petina takj, 
določenih v tej tarifni postavki, kolikor niso opro
ščene s posebnim zakonom.» 

XIV. 
Za besedilom tar. post. 166. je dodati: 
«Tar . p o s t. 17 8. — Za zahtevo, da bi se 

izključil sodnik od preiskave, reševanja in »ojenja, 
xa vsakega sodnika po Din 10-— 

Ta taksa se prične pobirati v oblastih izvun Sr
bije in Crne gore dne 1 januarja 1922. 

T a r . p o s t . 182. — Na zahtevo, da bi se po-
etavil namestnik odsotni osebi, katere stanovališču 
je neznano, poleg predpisane oglasne takse po tar. 
post. S32 Din 5 — 

Ta taksa ee prične pobirati v oblastih izvun Sr-
bijo in Črne gore dne 1. januarja 1922. 

T a r . p o e t . 18 7. — Za postransko udeležbo pri 
pravdi ali za pozivanje na nadomeščanje (interven
cijo): 
a) če se zahteva postranska udeležba pri 

pravdi ali nadomeščanje pred prvim na
rokom Din 1 0 — 

b) če se zahteva postranska udeležba pri 
pravdi ali nadomeščanje na prvem ali po 
prvem naroku, toda pred prvo razsodbo 
sodišča prve stopnje Din 20-— 

c) če se zahteva postranska udeležba pri 
pravili ali nadomeščanje po prvi razsodbi 
eodišča prve stopnje Din 4 0 — 
Ta taksa se prične pobirati v oblastih izvun Sr

bijo in Črne gore dno 1. januarja 1922. 
T a r . p o s t . 18 8. — Za vsako zahtevo, da bi se 

določil nov narok, se plača taksa: 
a) za preložitev prvega naroka . . . Din 10- — 
b) za preložitev vsakega nadaljnjega roka 

po 10-— 
Din več. 
P r i p o m b a . Taksa se računi po redu narokov 

od pričetka ne glede na to, iz kakšnega razloga, po 
čigavi zahtevi in čigavi krivdi so se preložili prejš
nji naroki. 

Ta taksa se pobira takoj in potem so odloča o 
zahtevi. 

Pri pobiranju te takse se ne vpošteva in tudi ne 
pobira taksa, če razvidi sodišče sâmo, da je treba 
iz kakršnihkoli razlogov določiti drug narok ali će 
se zahteva preložitev iz važnih vzrokov, kakršni so 
n. pr. nagle bolezni, ali sploh iz drugih neizogibnih 
zaprek; če kdo brez svoje krivde ne more priti sam 
in tudi ne more poslati pooblaščenca, toda v tem 
primeru, če to do naroka javi sodišču in predloži 
dokaz o tem. 

Ta taksa se prične pobirati v oblastih izvun Sr
bije in Črne gore dne 1. januarja 1922. 

T a r . p o s t . 19 2. — Za zahtevo, da bi se raz
veljavila javna prodaja (dražba) v vrednosti: 
a) do 500-— dinarjev, Din 5 — 
b) preko 500-— do 1000— dinarjev, . Din 10-— 
c) preko 1000—, od vsakih nadaljnjih 500— 

Din še po Din 1*— 
P r i p o m b a ' 1 . V primeru točke c) se vsote pod 

250— Din ne računijo, vsote preko 250-— Din pa 
se računijo za celih 500-— Din. 

P r i p o m b a 2. Vrednost imovine se računi po 
prodajni ceni, ne pa po cenilni vrednosti. 

P r i p o m b a 3. Ta taksa se prične pobirati v 
oblastih izvun Srbije in Črne gore dne 1. januarja 
1922.» 

XV. 
V tar. post. 200. in v tar. post. 201. (v členu 11.) 

je dodati nova dostavka, ki so glasita: 
«izza dne 1. januarja 1922. pa . . Din 60—» 

XVI. 
K tar. post 236. je dodati novo pripombo, ki če 

srlasi: 
« P r i p o m b a 2. Ta taksa Din 15*— se pobira 

do dne 1. januarja 1922., izza tega dne pa se pobira 
za vsako igro kvart in domin po Din 30—. 

Do dne 1. februarja 1922. se morajo vse kvarte 
in domina, ki se uporabljajo in so drugače v državi, 
iznova žigosati ter plačati razliko v taksi do Din 
30—. , 

Po tem roku se vsi oni, pri katerih se najdejo 
kvarte in domine, ki niso plačale te takse Din 30—, 
kaznujejo z desetkratnim zneskom neplačane takso, 
poleg plačila redne takse.» 

XVII. 
Tabela za pobiranje takse za daritve in dediščine, 

priložena tar. post. 23. (v členu 11.), se izpreminja 
ter se glasi: 
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•«Ta taksa se prične pobirati ob prvem kolenu so
rodstva dne 1. januarja 1922. in za dediščine, ki se 
dobivajo od oseb, umrlih po tem dnevu.» 

Tej tarifni postavki se dodaja nov odstavek, ki 
se glasi: 

« P r i p o m b a . Ukinjajo se tretji odstavek člena 
24. zakona o taksah kraljevine Srbije in besede: 
.sem prvog «tepena' v četrtem odstavku istega čle
na.» 

XVIII-
V drugem odstavku člena 15. začasnega zakona 

je postaviti namesto besed: «Odstotek se ne povi
šuje» besede: «Odstotek se z dnem 1. januarja l'J22. 
povišuje na 3 %.» 

V istem členu je dodati nov odstavek, ki se glasi. 
«V Bosni.in Hercegovini, Hrvatski, Slavoniji, Ea-

natu, Bački in Baranji se prične za vse malolne (ba
gatelne) posle pri kotarskih sodiščih in krajevnih so
diščih (kjer so ustanovljena) dne 1. januarja 1922. 
pobirati taksa po predpisih za redni postopek.» 

XIX. 
V členu 20. se dodaja nov odstavek, ki se glasi: 
«Državni in samoupravni uradniki nimajo pravice 

do ovadnine in zalotnine.» 

* V Uradnem listu pod š t 259 iz leta 1921. je 
pomotoma natisnjeno 1000 dinarjev. 

XX. 
V členu 22. je dodati kot drugi in tretji odstavek: 
«V oblastih, kjer je bil rok prošnji za povračil* 

daljši od roka, določenega v prednjem odstavku, ia 
za takee (pristojbine), položene pred dnem 1. sep
tembra 1921., se podaljšuje pravica do zahteve po
vračila do dne 1. januarja 1922., toda samo za po
vračila, katerim ni rok potekel pred dnem 1. sep
tembra 1921. 

Povračilo se izvrši v kolkih ali v gotovini, kakor 
je bila pač taksa ali pristojbina pobrana.» 

XXI. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v «Sini. 

benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», 
kolikor ni stopil v veljavo in ni dobil obvezne moči 
po členu 27. začasnega zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah in kolikor ni odrejeno drugač.» 
pri posameznih določilih v tem zakonu, ter velja J e 
konca proračunskega leta 1922. 

Našemu ministru za finance naročamo, naj ra» 
glasi ta zakon, vsem ministrom, naj skrbe za njegovo 
izvrševanje, oblastvom pa zapovedujemo, naj posto
pajo po njem, in vsem in vsakomur, naj se mu poko
ravajo. 

V B e o g r a d u , dno 20. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

M. S. Djuričic s. r. 
Predsednik ministrskega «veta, 

minister za zunanje zadeve: 
NIk.P.Pašlć s.r. 

Minister priprave za ustavotvorno ikup" 
Scino in izenačitev zakonov: 

Marko Trifković s.r. 
Minister za gradbe: 

J. P. Jovanovlć ».r. 
Namestnik ministra za protvet* 

minister za notranje zadev«: 
Sv. Priblćević s.r. 

Minister za notranje zadeve: 
Sv. Priblćević B. r. 

Minister za pravosodje; 
M. S. Djuričić s.r. c 

Minister za promet: 
Nik, T. Uzunović s.r. 

Minister za trgovino in industrijo. 
dr. M. Spaho s.r. 

Minister za pošto is brzojav: ;' 
dr.S.Miletić s.r. 

Za ministra za narodno zdravje: 
dr. M. Spaho s.r. 

Minister za gozde in rudalk»: 
dr. H. Krizman s. r. 

Minister za socialno politiko: 
dr. V. Kukovec s.r. > 
Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi H. r. 
Minister za verstvo: 
dr. M. Jovanovlć s. r. 

Minister za kmetijstvo in vode. 
Ivan Pucelj s. r; 

Minister za vojno in mornarniee: ;. 
general Mil. Zečević s. r. 

Minister za agrarno reformo: 
K. Lj. Miletić s.r. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

3 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
s ka tero se mestni občini ljubljanski dovoljuj© 

najeti posojilo v znesku 500.000 kron. 
Na podstavi § 81. občinskega reda ljubljanskeg». 

ee dovoljuje, da si najame mestna občina ljubljanek» 
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earadi povračila začasnega brezobrestnega posojila, 
prejetcgav enakem znesku od pokrajinske uprave v 
Ljubljani, pri mestni hranilnici ljubljanski posojilo 
T znesku 500.000 kron protj najugodnejšemu obrc-
stovanju. 

V L j u b l j a n i , dne 1.januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar H. r. 

— —i.*»«v«af*tv-, 

Razglasi osrednje vlade. 
Izprememba odločbe ekonomsko-finanč
nega komiteta ministrov z dne 11. sep
tembra 1920., št. 2451, glede sprejemanja 
geometrskih pripravnikov, geometrov, in-
ženjerjev in geodetov v državno službo. 

Ekonomsko-finančni komitet ministrov je skle
ni] na predlog gospoda ministra za finance pod 

.li. 6200 z dne 5. novembra 1921.: 
1.) Za geometrske pripravnike v XI. činovnem 

razredu druge 6topnje se бтејо sprejemati matu
ranti, ki so na realki ali gimnaziji prebili maturo z 
odličnim uspehom, v XI. činovni razred najnižjo 
stopnje pa ostali maturanti. 

2.) Ista določila veljajo tudi za absolvente sred
njih drža.vnih tehničnih šol z najmanj tremi letniki, 
na katerih se predava geodezija kot glavni pred
met najmanj dve leti in ki zahtevajo za sprejem vsaj 

: Stiri realčne ali gimnazijske razrede. 
3.) Za geometre v X. činovnem razredu najnižje 

atopnje se smejo sprejemati oni absolventi geometr-
-ekih tečajev visokih tehničnih Sol, ki so prebili 
državni izpit z odličnim uspehom, v XI. činovni raz
red četrte stopnje pa oni absolventi, ki so prebili 

"ta izpit s prav dobrim ali dobrim uspehom. 
4.) Za inženjerje in geodete v X. činovnem raz

redu četrto stopnje se smejo sprejemati diplomirani 
tehniki (s popolno fakulteto) geodetskega, kulturno-
tehničnega in stavbinsko - inženjerskega oddelka, 
»stotako absolvirani filozofi (z diplomskim izpitom 
.ali doktoratom), katerim je bil glavni predmet štu-
-dij na univerzi matematika, matematična in fizikal
na geodezija, matematična geografija in astrono
mija. 
Лх pisarne genfralne direkcije katastra r Beogradu, 

dno 15. novembar 1921.; št. 5200. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

;St, B П 1692/18 ex 1921. 

Razglas o pobiranju zvišane takse za 
kvarte in domine. 

Po razpisu generalne direkcije posrednjih dav
kov г dne 3. decembra 1921., št. 19.761, je odloČil 
zakonodajni odbor narodne skupščine, da se taksa 
iz tarifne postavke 230. začasnega zakona o državni 
trošarini, taksah in pristojbinah od 15 dinarjev zvišaj 
na 30 dinarjev in da se pobiraj sedaj veljavna takja 
{̂15 dinarjev) do dne 1. januarja 1922., da pa se 
morajo vse kvarte in domine, ki bodo na ozemlju 
naše države dne 1. januarja 1922., ponovno žigosati 
in da je razliko takse 15 dinarjev plačati najkesneje 
do dne 1. februarja 1922. (glej Ur. 1. 152/1921.). 

V območju podpisane delegacije bodo izvrševali 
to žigosanje davčni uradi z žigom, ki ga prejmejo 
od uprave državnih monopolov, p 0 predpisih točk 
3. in 15. člena 83. taksnega in pristojbinskega pra
vilnika. 

Lastniki kvari in domin morajo zaradi žigosanja 
vložiti pri pristojnem davčnem uradu pismeno ne-
kolkovano prijavo, v kateri morajo navesti, kolik.) 
že rabljenih in koliko še nerabljenih iger kvart in 
domin prinesejo v žigosanje. 

Prijave je vložiti posebe za žo rabljeni'.' hi rxu-i; 
"a če nerabljene kvarte in domine. 

Se nerabljene — nove kvarte po trgovinah in pri 
zasebnikih — za katero jo že plačana taksa po do
sedanjih predpisih, se bodo žigosale in opremilo e 

: takso po točki 3. člena 83. takenega in pristojbin/-

pkega pravilnika na ta način, da se udari žig na pro
stem prostoru poleg prejšnjega žiga, in sicer tako, 
da se na tem mestu zavoj nekoliko pretrga in novi 
taksnj kolek dolepi in uniči poleg svoječasno pri
lepljenega, ako pa prostor ne zadošča, čez stari ko
lek, toda tako, da se ne pokrije docela, ampak ostane 
oni del, na katerem je kolkovna cena, viden. 

Ze rabljene kvarte pa se bodo' žigosale na ta na
čin, da se novi žig udari na prostem prostoru pol. g 
starega žiga in taksni kolek n a l e p i n a p r i j a v i . 

Za sploh netaksirano kvarte znaša taksa, seveda 
30 dinarjev. 

Domine se morajo žigosati kakor kvarte, vendar 
po predpisih točko 15. člena 83. navedenega pravil
nika, samo da bo za domine žig drugačen. Ta žig 
se naknadno pošlje vsakemu davčnemu uradu. 

Nove in stare domine se bodo žigosale na isti 
način, le na nove (nerabljene) domine se prilepi 
taksni kolek na skrinjico poleg starega kolka, a 
taksni kolek za že rabljene domine se prilepi in 
uniči n a p r i j a v i. 

V obeh primerih se taksni kolek uniči z žig->m, 
s katerim se žigosajo kvarte; 

Pri žigosanju domin je paziti na to, ali je pri
nesla stranka ravno toliko skrinjic, kolikor jih je 
prijavila ob prošlem žigosanju; drugače je ugotoviti, 
kje ima manjkajočo domine. 

D o k l e r ne d o s p e ž i g za d o m i n e , je 
taksni kolek nalepiti in uničiti na p r i j a v i , domine 
pa voditi v evidenci; kadar pa bo žig na razpolago, 
je pozvati lastnike, naj naknadno prinesejo, domint 
v žigosanje. 

Ta taksa po 15 dinarjev se doplačuje le za one 
kvarte, na katerih se pozna stari žig, in le za do
mine, glede katerih se vidi na skrinjici dosedanja 
taksa; drugače .je plačati celotno takso iz tarifne 
postavke 236. navedenega začasnega zakona po 3 0 
d i n a r j e v . 

Istotako mora stranka, ki predloži v žigosanje 
starih domin več, nego jih je prijavila o svojem 
času, za te domine (kolikor presezajo prej prijavlje
no število) plačati takso po 30 dinarjev, ako ne more 
dokazati, da je bila taksa o svojem času plačana. 

Zoper stranke, ki ne bi predložile prijave in ne bi 
plačale takse do dne 1. februarja 1922., se bo kazen
sko postopalo. 

Vse prijave, tako za rabljeno kakor za nerablje
ne kvarte in domine, hranijo davčni uradi v svojem 
arhivu zaradi kontrole, ki jo odredi generalna direk
cija posrednjih davkov, ki pa so jo vezana vršiti 
tudi ostala nadrejena in kontrolna oblastva urado
ma ob poslovnem pregledovanju. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 27. decembra 1921. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

St. 4452/pr. ex 1921. 
Razglas. 

Gospod finančni minister je odredil z odločbo z 
dne 12. decembra 1921., št. 43.072 G. D. N. P., da je 
občine Grabe, Vratjo vas in Vratji vrh, ki so bile do
slej v davčnem oziru začasno prideljene davčnemu 
okraju pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah in davč
nemu okrajnemu oblastvu v Mariboru, z dnem 1. ja
nuarja 1922. definitivno priklopiti davčnemu okraju 
v Gornji Radgoni in davčnemu okrajnemu oblastvu 
in evidenčnemu uradu za zemljarinski kataster v 
Ljutomeru. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 31. decembra 1921. 

Delegat: dr. Šavnlk s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
S 2/16—76. 16 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: Calisto P o n t e l l o , betonske 

podjetje v Ljubljani. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. It. 8 

2/16—8 o prezadolženčevi imovini, je odpravljen • 
pritrdilom vseh upnikov po § 167. k. r. 

Deželno kot konkurzno sodišče v Ljubljani, 
dne 19. decembra 1921. 

Sa 1/21—2. 17 
Poravnalni oklic» 

Uvedba poravnalnega postopanja o imovini Oro
slava Č r t a 1 i č a, trgovca v Ljubljani, registrova-
nega pod firmo: Oroslav črtalič, trgovec z manu
fakturnim, galanterijskim in špecerijskim blagom. y. 
Ljubljani. 

Poravnalni komisar: deželnosodni svetnik Pet«' 
Keršič deželnega sodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: Anton Brajer, trgovec v 
Ljubljani, Turjaški trg št. 31. 

Narok za sklepanje poravnave pri imenovanom 
sodišču v sobi št. 140 dne 
ob enajstih. 3. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ^ 

Rok za oglasitev do dne 
2 6. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IfL, 
dne 30. decembra 1921. 

Cg la 594/21—1. 
Oklic. 

84 

Zoper Antona B a v d k a, posestnika v Cerknici 
št. 223, čigar sedanje bivališče je neznano, jo podal 
pri deželnem sodišču v Ljubljani Anton Ziherl, po
sestnik in trgovec v Cerknici, tožbo zaradi 0900 K 
s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je določil prvi narok na dan 
12. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic Antona Bavdka se postavlja 

za skrbnika gospod dr. Dragotin Treo, odvetnik v 

Ljubljani, ki bo zastopal toženca, dokler se Anton 
Bavdek ali ne zglasi pri sodišču ali ne imenuje poob
laščenca. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek La, 
dne 28. decembra 1921. 

Razglasi zdravstvenega odseka i 
za Slovenijo. 

St. 14.507/21. ; 3—2 
Razpis. 

Pri splošni bolnici v Ljubljani se razpisuje mesto 
začasnega lekarniškega asistenta z letnimi prejemki 
2800 K in pripadajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokazili o sp> 
sobnosti in kvalifikaciji in zadostno kolkovane, naj 
se vlože do dne 

2 0. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri ravnateljstvu splošne bolnice v Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 29. decembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec a. r. 

Cg la 182/21—1. 18 
Oklic. 

Niko Vrlinič v Bojancih št. 14 po drju. Ignaciju 
Malneriču toži tusodno Nika V r 1 i n i č a iz Bojan-
cev št. 36, 6fcdaj nekje v Ameriki, zaradi 60 dolar
jev. 

Prvi narok bo dne 
18. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58. 
Za skrbnika tožencu se postavlja dr. Josip Gl> 

bevnik, odvetnik v Novem mestu, ki ga bo zastopal, 
dokler se ne zglasi sam ali ne imenuje pooblaščeno«. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 28. decembra 1921. 

Vr IX 85/19—12. 29 
Razglas. 

Maks T r a m š e k, rojen leta 1887. v Zgornji Bi
strici, samski, bivši rudar, sedaj neznanega biva
lišča, se pozivlje, naj dvigne v enem letu gotovino 
514 K in listnico, ki se hranita pri tem sodišču. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek DL, 
dne 27. decembra 1921. 

Г 104/21—1. 

Oklic. 
Ivana V i d e r g a r, rojena dne 6. maja 189Ô. v 

Selcah, posestnikova hči v Selcah št. 40, pristojna v 
Drtijo, je bila zaradi slaboumnosti popolnoma pre
klicana. 

Skrbnik: Franc Vidergar, posestnik v Selcah 
št. 40. 

Okrajno sodišče ne Brdu, oddelek L, 
dne 26. decembra 1921. , 



2. 8 Letnik IV. 
8 8 Dražbeni oklic. 

Po sklepu okrajnega sodišča z dne 2. januarja 
1922., A I 360/21—24, bo na predlog Ivana Perka, 
posestnika v Zgornji Šiški št. 7, kot varuha nedolet-
nega Viktorja Klemenca, posestnika v Ljubljani, Kra
kovski nasip št. 14, dne 10. j a n u a r j a 1921' . 
ob devetih v pisarni podpisanega notarja, Sodna 
ulica št. 11, 

p r o s t o v o l j n a j a v n a d r a ž b a 
travnika, parcele 250/76 vložka 246 katastralne ob
čine Trnovskega predmestja. 

Vzklicna cena travnika znaša 50.000 K. 
Morebitnim zastavnim upnikom ostanejo slej ko 

prej pridržane vse pravice, ne glede na višino naj
višje ponudbe. 

Natančnejši podatki o*dražbenih pogojih se do
bivajo v pisarni podpisanega notarja v uradnih 

Notar dr. Karel Schmidinger s. r.; 

kot sodni komi-nr. 

ßt. 236/21 preds. , 24 
Razglas. 

Pri knjigovodstvu mestnega magistrata v Celju 
je razpisano mesto provizornega uradnika. 

Zahteva se popolno samostojno poslovanje v 
knjigovodstvu in zmožnost voditi mestno blagajno. 

Službeno razmerje po dogovoru. 
Prošnje naj se vlože do dne 

15. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

Mestni magistrat celjski, 
dne 28. decembra 1921. 

St. 55.127. 31 

Dražba lova. 
Lovska pravica občine gradiške se bo v četrtek 

dne 26. j a n u a r j a 1 9 2 2 . ob desetih pri podpi
sanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 14, 1. nad
stropje, na javni dražbi oddajala v zakup do dne 
80. junija 1У28. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
; dne 28. decembra 1921. 

fit. 10.988/1. 35 

Razglas. 
Mesto okrajne babice v Radovljici z letno remu-

neracijo 300 K in letno draginjsko doklado 200 K. 
Prošnje naj se vlože do dne 

2 0. j a n u a r j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Radovljici, 
dne 30. decembra 1921. 

Mencinger s. r. 

St. 16.868. 

Natečaj. 
Na državnem moškem učiteljišču v Mariboru se 

razpisuje služba za matematiko in fiziko kot glavna 
predmeta. 

Vsi prosilci morajo biti izprašani iz slovenščine 
kot učnega jezika, prednost pa imajo oni, ki so do
vršili vseučilišče. 

Prošnje, pravilno opremljene s predpisanimi pri
logami, naj vlože prosilci po uradni poti pri višjem 
žolskem svetu najkesneje do dne 

3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2. 
Pozneje došle prošnje se ne bodo vpoštevale. 

Višji Šolski svet v Ljubljani, 
dne 29. decembra 1921. 

Predsednik: dr. Bevk e. r. 

St. 4681 o. š. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
Na javnih osnovnih šolah kočevskega okraja se 

razpisujejo nastopne nadučiteljske in učiteljske služ
be v stalno namestitev: 

1.) Na enorazredni osnovni šoli v B o s i j i v i 
L o k i mesto za učitelja ali učiteljico. 

2.) Na petrazrodni osnovni Soli v D o l e n j i 
v a s i po eno mesto za učitelja in učiteljico. 

3,) Na dvorazredni osuovni šoli v D r a g i mesto 
za nadučitelja. 

4.) Na trirazredni osnovni šoli v F a r i - V a s i 
mesto z učitelja ali učiteljico. 

6.) Na dvorazredni osnovni Soli v K o č e v s k i 
R e k i mesto za nadučitelja. 

6.) Na trirazredni osnovni šoli v K o p r i v n i k u 
mesto za nadučitelja in mesto za učitelja ali uči
teljico. 

7.) Na trirazredni osnovni šoli v M o z 1 j u mesto 
za učitelja ali učiteljico. 

8.) Na šestrazredni deški osnovni Soli v R i b -
n i č i tri mesta za učitelje. Prednost imajo prosilci, 
ki so usposobljeni za pouk na obrtnonadaljcvaliiih 
šolah. 

9.) Na dvorazredni osnovni šoli v ä t a 1 c a r j i h 
mesto za učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

po službeni poti pri podpisanem okrajnem šolskem 
svetu. okrajni šolski svet v Kočevju, 

dne 23. decembra 1921. 

Razne objave. 
32 Vabilo na izredni občni zbor 

„Tovarne za špirit in drože, 
d. d. v Račjem," 

ki bo v petek dne 2 7. j a n u a r j a 1 9 2 2. ob dese
tih v prostorih Jadranske banke, podružnice v Mari

boru, Aleksandrova cesta št. 2. 

D n e v n i r e d : 
1.) Izprememba pravil v §§ 9. in 16.: Doba poslov

nega leta se izpreminja in določa na čas od dne 
1. junija do dne 31. maja; rok za sklenitev računov 
se izpreminja in določa najkesneje do dno 31. avgu
sta, i&totako rok za sklic rednega občnega zbora, ki 
se mora vršiti najkesneje do dne 80. septembra vsa
kega leta. 

2.) Slučajnosti. 
* * * 

Gospodje delničarji naj polože delnice najkesneje 
do dne 21. januarja t. 1. pri Jadranski banki, podruž
nici v Mariboru, kjer dvignejo dotične izkaznice. 

Upravni svet. 

št 15 8692/III. 

Razglas družbe južne železnice. 
Razveljavitev vozninskih popustov. 

Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. FO raz
veljavljata vozninski popust za prevoz trupel franco
skih vojakov, razglašen v «Uradnem listu deželne 
vlade za Slovenijo» 37 iz leta 1921. pod št. 1853/IH., 
in vozninski popust za prevoz sena, razglašen v 
«Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo» 112 
iz leta 1921. pod št. 5626/III. 

V L j u b l j a n i , dne 28. decembra 1921. 

St. 8690/1П. Razglas. 
Vozninski popusti v tovornem prometu. 
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Les, in sicer: 
polena, butarice 
(drva v svežnjih), 
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(proti', korenine, 
dračje, vejevje in 
odpadki od žag, 
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dolžine, za kurja
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11—14, l.t. d) 

Za prevozDo progo 

od 
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med Veliko 
Gorico in 
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do 
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j . k. 
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Zagreba 
j . k. 

Siska 

Ako se izpolnijo tile 
pogoji 

PoMljke morajo biti pre
dane v prevoz kot tovor
no blugo. VozDina se 
mora plačati najmanj 
za 10.000 kg za tovorni 
list in voz. Označbi лве-
bine v tovornem lista 
se mora že pri predaji 
dodati prietnvelc „upo-
ralii se neposredno za 
kurjavo" nadalje „vse 
do Г 2 0 m dolžine". 
Splošna označba „drva" 
ne zadošča, da bi se 
mogla zahtevati uporaba 
teh \ozninskih stavkov. 

Pošiljke mfirajo biti pre
dane v prevo/. kot tovor
no blago. Voznina se 
mora plačati najmanj 
za tovorno težo uporab
ljenega voza. Ravnati se 
je po določilih pogodbe, 
ki velja za uporabo 
zgoraj omenjenih nato-

varjalnih tiror. 

1'ripo-
zna ui 

V č a s u TOZUIII8IU 
I gtarpk 
'za 100 kg 

ci 
«M 
era 
i - i 

o» 
i-.o 
a 
«u u cu 

•o 
•t 
» 
a 
« 
o 
a o M o rs 
d 
o> 
* 

0» e 
0 a 

© e •o 
TS 

o 

90 par 

90 par 

70 par 

120 par 

100 par 

o 
-C 
"O 

" a. 

a 
a 
cd 
<U 

cd 
M 
o 

Posebne 
pripumbe 
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na taksa Se 
ni všteta, 

nego se mora 
pri odprav
ljanja po

šiljk izrača-
navati 

posobe. 

St. 8691/Ш. Razglas. 
Vozninski popusti v tovornem prometu. 
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Pošiljke morajo biti 
predane v prevoz kot 
tovorno blago. Voz
nina se mora plačati 
naj manj za tovorno 
težo uporabljenega 
voza*. Ravnati se jo 
po določilih pogodbe, 
ki veljajo za «po
rabo zgoraj omenje
nega industrijskega 

tira. 
* Za koks Iz irnega ali rj»T*g» premoga, za plinski koks iz tvornie za svetilni plin, za premogove odpadke, 

kokao* pepel коккоте odpadke in koksov drobi« velja ta voasuiiiski stakli, ako se pla^a «oznina uajmauj za 
10.000 kg za tovorni list in voz; ako pa se uporabljajo vozovi S tovorno težo 20 ton ah već, se plaóuje voznina. 
najmanj za 16.001) kg za tovorni liet in vos. 
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centna taksa Se 
ni všteta nego 
se mora pri od
pravljanja po
šiljk izračuna

vati posebe. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



3. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 10. januarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
vai.ajsmab -a meseca januar ш febrn»r 1922 — Razglasi pokrajiusbe uprave za Slo.enijo: Hazgla» o шхквт.нкији >eo. Razglas .. izprrmpmbi 

motliikfga. Ra/giae o spremembi v ihčimkem feriut-tvn v l.okavcib Razpimt drii'tev. Ra/.glan o roku za nabavo legitimacij i potnih listo») 
i zdravstvene?» odseka z» Slovenijo : Tedenski iztaz o nalezljivih b. leznih ta oz.ni'jii рокгајшмке «prave za Slovenijo. Hazpie meeta lekarui-
• Ljubljani. R a z e l i * . da sta zdravstveni okrnžii ltr»*ir>i. m» tn in /nlint » ^ > t . n >rir„4Ur.i _ k« ..u- .i..i„ ;,„ „.; ^ _ • ...ni.._i 

V s e b i n a Zakon o proracun-kili dvau 
v. genrit-tvu gonpod*reliega odbora DU B„. .. 
m a^etnjake podanike. — Razglasi zdravstvenega ...# .„.„„ ,. „..,..., „ ..„ ..,.,„ r, „,, 
Ikega asistenta pri spMni bolnici » Ljubljani. Razgli-, da sta zdravatv.-r.i okrozii hrežice me to iu 7akot začasno združeni. - Ka.glaa delegacije ministrstva tì 

o pobiranju Ukae od avtomobilov, fijakernkih voz in drii^ib vozil za letn 1U22. — Kaziflaei raztnb .'r..g.t, uradov n ohlaatev - Razne ..hjave 
Ha.glae delegacije miuivtratva buauc v Ljubljani 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

4, 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

irroglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v svoji redni seji dne 30. decembra 1921. sklenila in da smo Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o proračunskih dvanajstinah za meseca januar in februar 1922.,* 

ki 18 glaai: Splošna določila. 

Člen 1. 
Proračun državnih razhodkor in dohodkov za leto 102O./19H1., odobren z začasnima zakonoma ;•, 

4ne 21. avgusta in z dne 26. oktobra 1!)20. in podaljšan z začasnim zakonom o proračunskih dva
najstinah za mesece: junij—december 1921. z dne 27. junija istega leta, nadalje potrjen, i/premenjen 
Ш dopolnjen z zakonom o proračunskih dvanajstinah za mesece: junij - december 1921. / dno 
30. novembra 1921., ee podaljšuje za meseca januar in februar 1922. 

Državni razhodki naj se vrše v trm časn v višini nastopnih zneskov: 
a) dve' dvanajstim kreditov, označenih v členu 1. finančnega 

zakona za leto 1920./1921., iu kred tov, označenih v prilogi 1., 
delu II., začasnega zakona o proračunu državnih razhodkov in do
hodkov z dne 2<>. oktobra 1920 Din 524,199.330-04 K 832,773.708'24 

b) d e dvannjstini kreditov, označenih v Členu III. začasnega 
zakona o proračunu državuih rnzhodkov iu dohodkov z due 21. av
gusta 1920 Din 

c) dve dvanajstim specialnega kredita 100 milijonov Din iz 
Člena VII. začasnega zakona z dne 21. avgusta 1920., zvišanega 
r. začasnim zakonom z dne 27. junija 1921. iu z zakonom z due 
30. novembra 1921. o sedmih dvanajstinah za mesece: junij — 
december 1921. za vsoto 140 milijonov Din, kar znaša . . Din 

č) dve dvanajstim rezervnega proračunskega kred ta za neza
dostno preliminirane raihodke, partija 1974. proračuna za leto 
1920-/1921., kateri znesek je obsežen v točki a) tega člena, zvi-
ianega z začasnim zakonom z dne 27. junija 1921. in z zakonom 
r. dne 30. novembra 19u'l. o sedmih dvanajstinah za mesece: junij 
— december 1921. za vsoto 70 milijonov Din, kar znaša . Din 

d) dve dvanajstim zvišane partije 859., poz. 2. po členu IX. za
časnega zakona z dne 21. avgusta 1920. v znesku . . . . Din 

48,500.000 — 

56,666.666'66 

20,000.000- — 

6,666.666-66 

Skupaj Din 656,032.663*36 K 832,773.708 24 
Po odbitku izvršenih znižb za dve dvanajstim, navedenih v pri

logi 1.** tega zakona Din 107,65103Г60 K 54,400.625-36 

Skupni znesek kreditov za dve dvannjstini Din 742,974.902 48(sedemstodvainštiri-
deeet milijonov dovetstoštiriinsedemdeset tisoč devetstoindva Din 48/100). 

Člen 2. 
Vsa določila finančnega zakona za leta^l029y 

41921. g vsemi njegovimi prilogami in dopolnitvami, 
ki so stopile v veljavo z začasnima zakonoma z dne 
21. avgusta in z dne 26. oktobra 1920., nadalje vsa 

"določila začasnega zakona z dne 2Y'"jünija 192JL in 
zakona z dno 30. novembra 1921'. o 'proračunskih 
dvanajstinah za mesece: junij—december v1921. ve
ljajo tudi za čas, za katerega so s tem zakonom 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 294 A, izdanih dne 
31. decembra 1921. 

'** Ta priloga tukaj ni priobčena, ker je ljubljan
ska delegacija ministrstva za finance itak nakazo-
valce že obvestila o ukrenjenih redukcijah. 

ođobrujejo krediti, kolikor niso ta določila izpre-
menjena ali se ne izpremene z določili tega zakona 
ali odločbami zakonodajnega odbora narodne skup
ščine v zmislu člena 130. ustave. 

Veljati prestanejo določila poslednjega odstavka 
v členu 5. finančnega, zakona za. let&.1920./1921., 
potem določila členov 12., 14. in 17. začasnega za
kona ž dne 27. junija 1921. in zakona z dne SO. no
vembra 1921. o proračunskih dvanajstinah za me
sece: junij—december 1921.; člen 11. istega zakona 
z dne 27. junija 1921. pa se izpreminja tako, da so 
namesto vsote 500 milijonov dinarjev, določene za 
sedem dvanajstin, postavlja vsota Din 188,571.42S 
56 par, potrebna za dve dvanajstim. 

Določila dodatka k finančnemu zakonu za leto 
1920./192L, ra'žToŽe'na'v členih 9л 10.'ттГПГо upravi 

'fondov, »e ukinjajo. 

Določila o dohodkih. 

Člen 3. 

Minister za finance se pooblašča, da odreja in iz. 
vršuje pobiranje davkov in drugih državnih dohod
kov skladno z uredbami in zakoni, ki že veljajo, 
kakor tudi z onimi, ki stopijo v veljavo v času, za 
katerega velja ta zakon. 

Določila o razhodkih. 

Člen 4. 

Vkljub prvemu odstavku člena 3. zakona o držav
nem računovodstvu so smejo vršiti izdatki v breme 
izrednih kreditov za vio kraljevino, določenih v pro
računu državnih razhodkov za leto 1920./1921., toda 
samo po specialnih odločbah ministra za finance do 
vsote Din 1,000.000—, preko te vsote pa po odločbi 
ministrskega sveta na predlog ministra za finance. 

Člen 5. 

V breme partije «Državne obveznosti iz prejšnjih 
let» so smejo vršiti izdatki za Srbijo in Orno goro 
za obveznosti, prevzete v času od dne 1. januarja 
1913. do dne 31 .".maja 1021., za ostale krajine kralje
vino pa od osvoboditve in ujedinjenja do ûm 31. ma
ja 1921., toda samo, če je bila obveznost prevzeta, 
preden je bil ustrezni kredit za to obveznost iz
črpan, pa nj bil iz kakršnihkoli razlogov izdatek iz
vršen ali likvidiran do konca račuaskega leta 
1920./1921. 

Clcn 6. 

Da se uredi vprašanje plač in doklad vseh javnih 
uslužbencev in slug v kraljevini, se takoj, ko stopi 
ta zakon v veljavo, ustanovi komisija, setavljena iz 
7 narodnih poslancev, izvoljenih iz parlamenta, 'o 
5 predstavnikov glavne zveze, odnosno upravo ali 
združbe uradniških organizacij, ki jih imenuje mini
ster za finance. Naloga tej komisiji je, da v епш> 
mesecu pripravi vse, kar je po členih 136. in 137. 
ustave potrebno za revizijo sedanjega uradniStva. 
Ta komisija bo predlagala vladi, koliko uslužbencev 
in slug in katerih zvanj je treba zmanjšati. Vlada 
postavi te stalne uslužbence in sluge, ako so iz no
vih krajin, na razpolago, ako pa so iz starih mej 
kraljevine Srbije, jih upokoji, če so si pridobili pra
vico do tega, ali pa jih odpusti. 

Ukazni uradniki iz starih mej kraljevine Srbija, 
ki se odpuste, a imajo več nego 4 službena leta, 
imajo iste pravice kakor uradniki novih krajin, ki 
se postavijo na razpolago. 

Uslužbenci in slug«, postavljeni na razpolago, 
sme vlada z njih privolitvijo upokojiti. 

Uslužbenci in sluge, postavljeni na razpolag», 
imajo polovico plače in doklade. Ako pa gre za urad
nike v novih krajinah, ki so si pridobili pravico do 
pokojnine, ne sme biti plača, ki jo imajo, dokler so 
na razpolagi, manjša, nego znaša pokojnina onih 
uradnikov, ki so z istimi službenimi leti v starih 
mejah upokojeni po zakonu o uradnikih kraljevino 
Srbije. 

Na razpolagi smejo ostati uradniki največ Seat 
mesecev. 

Ölen 7. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, prestane nadaljnja 

uporaba zakona o oddajanju uradnižkih mest, iz
praznjenih med vojno. 

Izza dno, ko. stopi ta zakon v veljavo, se ne 
smejo več sprejemati v državno službo dijaki-štu-
denti. 



3. 10 Letnik IV. 
Nestrokovno (administrativno) osebje, ki ne 

opravlja poslov na terenu, nima pravice do terenske 
doklade. 

Novi uslužbenci in uradniki se smejo sprejemati 
odslej v državno službo бато na izpraznjena mesta 
in ako izpolnjujejo strokovne pogoje za dotično 
mesto. 

Člen 8. 

Čien 4. priloge 2. «Določila za ureditev mesta 
Beograda», navedene v členu 186. finančnega za
kona za leto 1920./1921., se izpreminja ter se glaoi: 

«Za izplačilo novih regulacij in otvarjanje novih 
ulic se pooblašča beograjska občina, da sme usta
noviti regulacijski fond ter v ta namen pobirati od 
vsakega lastnika nepremične imovine, katere vred
nost se po regulaciji ali preseku ulice poveča, so
razmeren del vsote, ki }o je morala občina potrošiti 
ca izvršeno regulacijo in presek ulice. 

Beograjska občina se pooblašča, da sme za uredi
tev mesta pobirati do 0-50 % na povečano vrednost 
nepremične imovine po nje predvojni vrednosti, iu 
sicer samo na one imovine, katerih sedanja vrednost 
preseza Din 100.000-— današnje vrednosti. 

Ta povečana vrednost ee ugotovi, ako se pred
vojna vrednost nepremičnine odbije od šestine da
našnje njene vrednosti. Natančnejša določila za iz
plačilo tega davka predpiše pravilnik, ki ga izdela | 
odbor beograjske občine in ga odobri minister za 
finance.» 

Člen 9. 

Člen 5. priloge 2. finančnega zakona za leto 
1920./1921. se izpreminja tako, da se v peti vrsti 
namesto števila 100,000.000— postavlja število 
150,000.000—. 

Cleu 10. 

Za izvajanje državnih računov in računovodstva 
T vsej državi se uporablja, ko stopi v veljavo nov' 
proračun za leto 1922., samo dinarska veljava. 

Člen 11. 

Predmeti, ki so neposredno potrebni za ladjar 
etvo, istotako material za tehnično opremo in grad
njo ladij ne plačujejo carine, če se taki predmeti ne 
izdelujejo v državi ali če se ne izdelujejo v zadostni 
množini in ob pogojih, ki jih predpiše minister za 
finance. 

Pripomba po št. 437 uvozne tarife eo izpreminja 
•er eo glasi: 

«Vrednostni papirji kakor tudi tečajni bankovci, 
menice, čeki, kuponi in akcije (formularji) »o prosti 
carine». 

Člen 12. 

Posamezne direkcije se dele na oddelke, oddelki 
pa na odseke. Njih področje določa pristojni mini-
tter s svojo naredbo po značaju poslov. 

Posamezne direkcije, oddelki in odseki se smejo 
e uredbo pristojnega ministra po potrebi spajati, 
deliti v mejah proračunskega kredita, odnosno uki
njati. 

To velja tudi za kabinete in za generalne in
spektorate. 

Člen 13. 
Zakon z dne 28. aprila 1916. o prisilni poravnavi 

izvun konkurza in o izpremembi nekaterih odredb 
konkuranega zakona in zakona o izpodbijanju prav
nih dejanj glede imovine insolventnih dolžnikov, ki 
velja ta ozemlje Hrvatske in Slavonije, se razširja 
na vso kraljevino z naredbami vred, s katerimi je ta 
cakon itveiea. 

ч Člen 14. 

Minister za promet se pooblašča, da sme sporaz
umno г ministrom za finance potrošiti iz kredita po 
Menu IV., točkah 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8. in 9. finanč
nega zakona za leto 1920./1921. odobrenega člena L, 
točke b) začasnega zakona o proračunskih dvanaj-
Rtinah z dne 27. junija 1921.: 

1.) ta dovršite v proge od Gor
njega Milanovca do Ugrinovcev Din 

2.) za dovrSitev proge od Kičeva 
do Ohrida Dm 

S.) ta ridanje stanovanj železni
škim uslužbencem, ki stanujejo v va
gonih in po kolonijah na Topčider-
tskem brdu, ker so postavljene vsote 
nezadostne Din 

4jf t a dei nabave gornjega stroja 
In ieleuiih konstrukcij ta ozkotirno 
prog« «4 ftu*cku do Stalaca . Din 

Ker se morajo te vsote uporabljati v vsem letu 
1922., se pooblaščata minister za promet in minister 
za finance, da smeta s tem kreditom razpolagati do 
izvršitve del, odnosno do konca leta 1922., in sicer 
vkljub prepisu člena 74. zakona o državnem računo
vodstvu. 

Člen 15. 

Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 
da sme do zaključitve nove ekonomske konvencije, 
a najdalje do dne 30. januarja 1922., podaljšati po
godbo o provizorni ureditvi trgovskega prometa 
med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in av
strijsko republiko, sklenjeno dne 27. junija 1920., 
razglašeno v št. 289/20. «Službenih Novin kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca», in z zakonom z dne 
22. novembra 1.1. podaljšano do dne 31. decembra 
1921. 

Člen 16. 

12,500.000— 

1,500.000-— 

5,000.000—-

2,916.667-

V dvanajsti ni za meseca januar 
vstaviti potrebne kredite, in sicer v 
CXXXa 
CXXXI 
CXXXIa 
CXXXIg 
CXXXId 
CXXXIdj 

part 

» 

n 
ii 

533b — f>33dj . . 
534 — 538 • . . 
540a — 540d . . 
5401 — 540n . . 
510nj — 540r . . 
540s — 54 Oš . . 

skupaj . 

Člen 17. 

in februar je 
poglavjih: 

57.874-56 
261.846-66 

76.724-55 
83.009-99 
46.194-14 
43.880-82 

569.530-72 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi z dnem 1. januarja 1922. 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom pa odrejamo, naj po
stopajo po njem, in vsem in vsakomur, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

dr. L. Marko vie s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadeve: 
Nik. P. Pašić s. r. 

Namestnik ministra priprave za ustavo
tvorno skupščino in izenačitev zakonov, 

minister za pravosodje: 
dr. L Marković s. r. 
Minister za prosveto: 
Sv. Pribićević e.r. 

Minister za notranje zadeve: 
dr. V. M. Marinkovîc s. r. 

Minister za promet: 
A. M. Stanič s. r. 

Minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s. r. ~ 

Minister za gozde in rudnike: 
Živ. Rafajlôvic s. r. 

Minister za pravosodje: 
dr. L. Marković s. r. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi e.r. 

Minister za narodno zdravje: 
dr.K.Karamehmedović e.r. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

Minister ta vojno in mornarnico: 
general MiL Zečević 8. r. 

Minister za agrarno reformo: 
K. LJ. MUetić 8.r. 
Minister za grad be: 
Velja Vtikićević e. r. 

Minister ta pošto in brzojavi 
dr. 2. Miladinović e. r. 
Minifiter za verstvo*. 

J . dr. Ivan Kretelj s. r. 
Minister ta socialno politik« 

dr. Gregor Žerjav e. r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

Opr. šu XIV 22.503/21. 

Razglas. 
Z ozirom na uredbo ministrstva za socialno Џ v 

litiko z dne 3. decembra 1921., I. P. br. 6775, Ur.'l. 
št. 342, s katero je ukinjeno poslovanje občinski* 
sodišč za pobijanje draginje in brezvestne spekula
cije, se odreja, da maksimirajo, dokler se ne ukrene 
drugače, cene v zmislu naredbe o pobijanju draginje 
in brezvestne spekulacije z dne 17. junija 1921., 
Ur. 1. št. 253, občinska ali mestna oblastva po a»-
slišanju izvedencev in interesentov. 

Maksimalne cene, določene po bivših občinski* 
sodiščih za pobijanja draginje, naj se po potrebi re
vidirajo in spravijo v sklad s sedanjimi draginjski-
mi razmerami. 

V L j u b l j a n i , dne 1. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za socialno politiko. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar n.i. 

Št. 38.708. 
Razglas. 

Namesto odstopivšega Viktorja W e i b l a je inw-
novan za gerenta gospodarskega odbora metliškega 
Julij K o p i n i č, posestnik in gostilničar v Metliki. 

V L j u b 1 j a n i, dne 31. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar s. T. 

St. 39.433/21. 
Razglas. 

Josip S c h i l l i c h in Janez K o l a r i č , ki »Ca 
ee izselila, in Josip M ü l l e r , Id je obolel, so raz
rešeni kot prisedniki občinskega g6rentskega »oev-*» 
ta v Lokavcih. Na njih mesto so imenovani za pA-
sednike: Stefan M a t j a š i č , Stefan Z a d r a v « « 
in Karel G o l o b — vsi posestniki istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namebtnjka: 
dr. Baltic s. r. 

St, 12.179/iV. in 12.377/TV. 

Razpust društev. 
Društvo «Zweigverein Windischgraz dee Lande*-

und Frauenhilfsvereines vom Roten Kreme für Steier
mark» se je razpustilo, ker nima več pogojev # 
pravni obstoj. 

Društvo «Marburger Concoure-Hippique-Vereïto 
v Mariboru se je razpustilo, ker nima več članov i» 
torej tudi ne pogojev za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 24., odnosno 29. decembjifc 
1921 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek ta notranje zadeve.. 

Po naročilu pokrajinskega na»e*toii*f 
Kremenitk i .r. 

St. 37.668. 
Razglas. 

skupaj Din 21,916.667—j 

Po razpisu ministrstva za notranje zadeve D. Ш. 
št. 520 z dne 11. decembra 1921. se razglaša dodata» 
k razpisu istega ministrstva t dne 28. eeptemb* 
1921., J. B. 18.597, Ur. 1. 131, da je rok ta nabav» 
legitimacij (potnih listov) za avstrijske podanike B0-
daljšan do dne 1. f e b r u a r j a 1 9 2 2. 

V L j u b l j a n i , dne 30. decembra 1921, 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

To naročilu pokrajinskega IHMI ilpftii.i 

К г а м а М с s.r. 



11 Letnik IV. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 14.892/21. . ~~ 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 11. do dne 17. decembra 1921.) 

O k r a j O b č i n a 
00 _ o « •o 

T r e b u š n i t i 
Brežice 

Črnomelj 
Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

ErSko 

Konjice 

Ljubljana okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 

Maribor okolica 
Maribor mesto 

Radovljica 

fus ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežire . 

Gr 
Brežice 

Celje okolica 

Celje mesto 
Kršio 

Kočevje 
Konjice 

Ljubljana meeto 
Litija 

Maribor okolica 

Maribor mesto 
MOTO mesto 

Ptuj okolica 

Blovenjgradec 

Prevalje 

.Senovo . , 
Anice . , 
Mrčna eela 
Blaura . , 
Pleterje . , 
Loka . . , 
Trbovlje. , 
Luka . . , 
Polzela . , 
Oflije . . , 
Dob . . , 
Poi I gorje . 
Kta^ua . , 
Vodice . , 
Stridisce . 
Predvor . , 
Kiško. . , 
Cerklje . , 
Sv. Jernej , 
Čatež . . , 
Тлриоје . , 
Stranico . , 
Loče . . . . 
Pijava gorica 
Želi.ulje. . 
Borovnica . 
Vrhnika. , 
Ljubljana . 
Muljava . . 
Apače. . . 
Gornja Radgona 
Trnje . . 
Maribor . 
Jesenice. 

i ž a ( D y s e n t e r i 
Brežice . . 
Globoko. . 
Bizeljsko . 
Pišece. . . 
Št. Peter . 
Artiée. . . 
Sromlje . . 
Loka . . . 
Celje okolica 
Slaiika ({ora 
Lemberg . , 
Celje . . . 
Kiftko. . . 
Kaka . . . 
Št. Janž . . 
HoSUlDJ . . 
Kočevje . . 
Konjire okolica 
Ljubljana . 
Žahua . . 
Luce . . , 
Moravče. . 
Zakonca . 
ttaiivauje . 
Selnica ob Dravi 
Slivnica . . . 
M »ri bor . . , 
Šmibt-1-Stopiee 
Novo mesto . 
Brebrovnik . 
Gorenjski vrh 
Maj^perg . . 
Polauci . . . 
Turski vrh . 
Viutarovci . . 
Zelale . , . 
Sv. Andraž . 
Skale . . . . 
Mežica . . . 

a). 

2 2 

Škrlatinka (Scarlatina). 
Brežice 

Črnomelj 

Celje mesto 
Kranj 

Ljubljaua okolica 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 

Maribor mesto 
Radovljica 

Sv. Peter . 
Mihalovci . 
St-lo . . . 
Božja kovo . 
Metlika . . 
C lje . . . 
Škofja Loka 
Medvode . 
Ljubljana . 
Ma.a Nedelja 
Slaptinci 
Maribor . 
Jesenice. 
Lesce ." . 

O k r a j 

Slovonjgradec 
Murska bobota 

O b č i n a 

Slovpnjgradcc . 
Murska öobota. 

z 

S = 
CB — 

w x 

D a vi ca (D i p h t e r i a l 
Celje okolica 
Celje meeto 

Kamuik 
Kranj 

Krško 
1/iuhljauM meeto 
MaribiT okolica 
Maribor meato 
Movenjgratlec 

Murska Sobota 

Kranj 

Konjice 
Maribor mesto 
Slovenji: radec 

Vransko. . . . 
Celje 
Kamnik . . . . 
Škofja Loka . . 
I rata 
Kr*ko 
Ljubljana . . . 
Slemen . . . . 
Vlaribor. . , . 
Šosiauj mesto . 
Dolga vas . . . 

T r a h o m . 
Kovor 
Selca 
Lulinice. . . . 
Maribor. . . . 
Kaplja . . . . 

1 

i 
1 

i 

t 

1 
2 

1 

1 

• 

i 

• 

1 
1 

1 
7 

I 

, 

1 
1 
1 
1 
7 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 27. decembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St. 14.507/21. Ч 3—3 

Razpis. 
Pri splošni bolnici v Ljubljani se razpisuje mesto 

začasnega lekarniškega asistenta z letnimi prejemki 
2800 K in pripadajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokazili o sp> 
sobnosti in kvalifikaciji in zadostno kolkovane, naj 
se vlože do dne 

20. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri ravnateljstvu splošne bolnice v Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 29. decembra 1921. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St. 5/22. 

Razglas. 
Gospod minister za narodno zdravje je odredil 

z odlokom z dne 26. decembra 1921., et. 46.1.10, da 
je do definitivne uredbe zdravstvenih okrožij za
časno združiti zdravstveni okrožji Brežice mesto in 
Zakot v eno zdravstveno okrožje, ki se imenuje 
«zdravstveno okrožje Brežice». 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dny 3. januarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
"v Ljubljani. 

Št. B II 50/125 ex 1921. 

Razglas o pobiranju takse od avtomobilov, 
fijakerskih voz in drugih vozil za leto 1922. 

Sporazumno s pokrajinsko upravo za Slovenijo, 
oddelkom za nolranjc zadeve, v Ljubljani, se odr-ra 
zaradi pobiranja takse po tarifni postavki 100. zako
na Ö taksah in pristojbinah (Ur. 1. št. 259/1921.) in 
člena 49. taksnega in pristojbinskega pravilnika (Ur. 
1. št. 268/1921.) to-le: 

I. 
Prijave. 

1. a) Vsi, ki imajo avtomobile, fijakerske vozove 
na vzmeteh, b) motorne ali navadne bicikle, jih mo
rajo — ne glede na to, kako se uporabljajo — n a j -
k e s n e j e do dne 15. f e b r u a r j a 1 9 2 2. prijavi
ti, in sicer ako so ta vozila s t a l n o v okolišu poli
cijske direkcije v Ljubljani ali policijskega komisa-
riata v Mariboru, tema oblastvoma, sicer pa pristoj
nemu občinskemu uradu, ki zabeleži takoj na levi 
strani prijavo spodaj, katerega dne je bila prijava 
vložena. 

Za «fijakerske vozove» se smatrajo landauerji, 
kočije, breki itd., ne glede na to, kdo je njih lastnik: 
ali fijaker, ki uporablja taka vozila v svojem obratu 
ali pa kdo drugi. 

V s a k e takse so oproščena vozila, navedena т 
točki 21. člena 49. taksnega in pristojbinskega pra
vilnika, in po odloku generalne direkcije posrednjih 
davkov z dne 6. decembra 1921., št. 20.119, tudi 
n a v a d n a k m e t i s k a v o z i l a , ki služijo iz
ključno potrebi lastnikov. 

Takih kmetiških vozil sploh n i treba prijavljati. 
Za prijavo onih vozil, ki n i s o omenjena v tar. 

post. 100., se plačuje v zmislu točke 20. člena 49. 
pravilnika taksa po 2 Din za prijavo in po 5 Din za 
odobritev (tar. post. 1. in 5.) samo, če se morajo po 
veljavnih (lokalnih policijskih) predpisih prijaviti po
licijskemu ali občinskemu oblastvu ter je treba za 
njih uporabo dobiti odobritev. 

Za pristojnost zgoraj imenovanih oblastev je odlo
čilen oni kraj, kjer je vozilo s t a l n o spravljeno (kjer 
stoji šupa, hlev, garaža itd.). 

• Ko bi bilo pri transportnih ali drugih podjetjih 
več- takih krajev za eno in isto vozilo, je odločilen 
sedež podjetja. 

2.) Prijava mora biti pismena, imeti pa mora na
stopne podatke: 
a) ime, priimek, poklic in bivališče lastnika dotič-

nega vozila; 
b) označbo vozila, in sicer pri avtomobilih tudi naziv 

tvornice, tvornično znamko in številko, pri «fi
jakerskih vozovih» pa tudi obliko, ali so prirejeni 
za dva konja ali za enega konja; 

c) označbo, kje je vozilo s t a l n o spravljeno; 
č) navedbo o okoliščinah, zaradi katerih odpada let-

na ali sploh vsaka taksa, odnosno zaradi katerih 
se plačuje le enkratna taksa po 5 Din v zmklu 
tar. post. 5. začasnega taksnega in pristojbinsko-
ga zakona (glej točke 3., 20. in 21. člena 49. taks
nega in pristojbinskega pravilnika) in pri «vozo
vih na vzmeteh» (ki ne spadajo pod navadne 
kmetiške vozove) navedbo, kako se voz uporab
lja, n. pr.: 

«Ta tovorni avtomobil se rabi le v mojem spe-
diterskem podjetju» ali: 

«Voz je navaden dvokolesen» ali: 
«Avtomobil je državna last» ali: 
«Kočija se uporablja izključno v mojem fija-

kerskom obratu» ali: 
«Voz (na vzmeteh) se ne uporablja za mojo 

osebno potrebo (luksus), ampak izključno le za 
prevažanje blaga iz moje trgovine» itd. 
3.) Za v s a k o v o z i 1 o se mora vložiti posebna 

pismena prijava. 
4.) Prijavo je k o 1 k o v a t i: 

a) za avtomobil, fijakerski voz in voz na vzmeteh, 
ki se uporablja za o s e b n o potrebo, z 200 Din; 

b) za motocikel ali bicikcl s 5 Din; 
c) za voz na vzmeteh, ki ni navaden kmetiški voz 

in se uporablja drugače nego рск! a), z 2 Diu. 
Kolke je z uradnim pečatom uničiti na predpisani 

način. 
Prijave, ki niso pravilno kolkovane, se ne smejo 

sprejeti, ampak se morajo vrniti strankam, da jih 
kolkujejo po predpisu. 

Lo prijave o vozilih, navedenih v točki 21. člena 
49. pravilnika, so proste tudi t a k s e za p r i j a v o . 

5.) Policijsko, odnosno občinsko oblastvo n e vpi
še prijav o a v t o m o b i l i h a l i f i j a k e r s k i h 
v o z o v i h takoj v register (glej II.), marveč napoti 
prijavilce s prijavami na davčni urad, da plačajo lut-
no takso ali da tam dobe potrdilo, da niso zavezani 
letni taksi. 

Vendar mora policijsko, odnosno občinsko. obla
stvo vzlic temu te prijave (zaradi evidence) takoj 
z a č a s n o zaznamenovati (glej pod II., točko 7.). 

S prijavo in potrdilom o plačilu letne takse, od
nosno o taksni prostosti, se prijavilci zopet zglase pri 
onem oblastvu, kjer so vložili prijavo. 

Letna taksa se mora plačati najkesneje dne 
2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 2., do tega dne se p o d a l j 
š u j e rok, določen za leto 1922. v členu 22. pravil
nika. 

Kdor do tega dne ne položi takse (takse za pri
javo, odnosno létne-takse), se kaznuje v zmislu točke 
17. člena 49. pravilnika. 

П. 

Register vozil. 

1.) Policijsko, odnosno občinsko oblastvo vpiSe 
v s a k o vozilo zase v. «register vozil» pod posebno 
tekočo številko, in sicer vozila pod I. 4.), ko se *z-
kaže stranka s potrdilom davčnega urada, ostala vo
zila pa' takoj. 

Register je voditi po tem-le viorcu: 
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1 

Tek. 
it. 

1 

2 

3 

4 

5 

2 

Dan 
prijave 

20./1. 
1922. 

20./1. 
1922. 

20./1. 
1922. 

20./1. 
1922. 

20./1. 
1922. 

3 

Ime prijavilčevo, 
njega, priimek 

in poklic 

Anton Lisec, 
zasebnik. 

Josip Rant, 
vcletržec. 

Jernej Kopitar, 
fijaker. 

Niko Rajakovič, 
tvorniški 
ravnatelj 

Pokrajinska 
uprava, oddelek 

za notranje 
zadeve, 

Ljubljana. 

4 

BivaliMe 
prijavilčevo 

Ljubljana, 
Stari trg št. 20. 

Ljubljana, 
Stritarjeva ulica 

št. 10. 

Vič št. 24. 

Spodnja Šiška 
11 

Ljubljana, 
Bleiweisova 

cesta. 

6 

Označba vozila 

Bicikel. 

Osebni voz 
(kočija) 

za 2 konja. 

Fijakerski voz 
za 1 konja. 

Osebni avtomo
bil, 

znamka Fiat, 
št. 16.320. 

Osebni avtomo
bil, 

znamka Puch, 
št. 10.280. 

6 

Kraj, 
kjer jo vozilo 

et Ino 
spravljeno 

Ljubljana, 
Stari trg št. 20. 

Spodnja Šiška 
št. 223. 

Vič št. 24. 

Ljubljana, 
Dunajska cesta 

št. 15. 

Ljubljana, 
Bleiweisova 

cesta 

7 | 8 
Taksa plaćana 

za 
prijavo 

Din 

5 

200 

200 

200 

— 

za 
uporabo 
odnosno 
po tar. 
post. 6, 

D,n 

5 

200 

— 

1200 

— 

9 

Opomba 

Državno 
vozilo. 

Vzorec A. 

2.) Dotično tekočo številko je vstaviti glede vseh 
•ožil, za katera izdaja davčni urad potrdila (£lej II., 
4.), v za to določeni prazni prostor besedila na po
trdilu, ki ga je opremiti z uradnim pečatom policij

skega, odnosno občinskega oblastva, glede vseh dru
gih vozil pa v izkaznico (legitimacijo), ki jo mora 
policijsko, odnosno občinsko oblastvo izročiti stranki 
za vsako vozilo, po tem-le vzorcu: 

Kr. policijsko ravnateljstvo v LJubljani. 

Kr. policijski komisariat v Mariboru. 

Občinski urad: 

Tek. Št. 31. 

Kolek 
6 Din 

Izkaznica o vozilu 
za: bicikel, 

ki jo stalno spravljen: v Ljubljani, Poljanska cesta fit. 12. 
Lastnik : Martin Lovše. 

Poklic: zasebni uradnik. 
Bivališče: Ljubljana, Poljanska cesta št. 12. 

V , dne 20. januarja 1922. 

N. N. 

To izkaznico je v zmislu tarifne točke ô. navede
nega začasnega zakona, odnosno člena 49., točke L'0., 
pravilnika kolkovati s 5 Din in kolek na predpisani 
način (z uradnim pečatom) uničiti. 

3.) K registru je voditi alfabetičen imenik. 
4.) Na vsaki p r i j a v i , na katero se izda izkaz

nica pod 2.), je na desni strani zgoraj pristaviti do
tično številko registra in pod njo potrdilo, da je bila 
plačana enkratna taksa 5 Din v zmislu tar. post. 5., 
T nastopni obliki: 

«Taksa 5 Din po tar. post. 5. plačana. 

Podpis. 

6.) Vse prijave je zbirati po številkah registra pri 
pob'cijskem, odnosno občinskem oblastvu. 

6.) V e e prijav-3, tudi one pod II., 4.), se morajo 
s popolnim prepisom registra pod П, 1.) dne 1 0 e g a 
m a r c a 1 9 2 2. poslati davčnemu uradu, da jih 
pregleda in nato vrne. 

7.) Ce zapazi policijsko, odnosno občinsko ob
lastvo na podstavi začasnega seznamka (glej pod 
I-, 4.), da se stranka, ki jo je napotilo na davčni 
urad (glej pod L, 4.), do dne 28. februarja 1922. ni 
zopet zglasila, mora o tem takoj obvestiti davčni 
urad. 

III. 
Poslovanje davčnega urada. 

1.) Poslovanje je predpisano v točkah 6., 7., 
12. in 21. pravilnika. 

Primerno število tiskanih «potrdil» v zmislu 
točke 6. člena 49. pravilnika se dopošlje davčnim 
uradom; če to število ne bi zadoščalo, naj se obr
nejo na gospodarski urad delegacije ministrstva fi
nanc v Ljubljani. Za «potrdila» v zmislu točke 7. 
člena 49. pravilnika pa je pri vsakem davčnem ura
du takoj pripraviti zadostno število obrazcev. 

2.) O vozilih, ki so zavezana plačilu l e t n e 
takse, je voditi register Л po vzorcu A. 

Kazpredelki 4., 5. in 6. se morajo izpolniti, ka
kor je označeno pod II., 1.). razpredelki 2., 3. in 7. 
po vpogledu v prijave (glej tudi pod II., 6.), razpre-
delek 9. po preje.nu pripomočkov pod II., 6.); v 
opombi je med drugim navesti razloge, iz katerih be 
letna taksa ni pobrala. 

«Potrdilo» je treba opremiti s tekočo številko 
registra A. 

3.) O vseh vozilih, razen onih pod 2.), je voditi 
register B po vzorcu B. 

Za izpolnitev registra B veljajo analogno navo
dila pod 2.). 

V register B se morajo tudi vpisovati vea voziln, 
za katera se l e t n a taksa n e plačuje iz razlogov 
pod točko 3. člena 49. pravilnika ali se sploh ne po
bira nobena taksa (točka 21. tega člena). 

K registroma A in B je voditi aJfabetična ime
nika. 

.goi 
•8 

—- o ? — a B . s • 

C M S =_£ • 

B. P. o- S 

© . j ^ ; ^ » — • 

C '?Ž 

Vzorec B. 

o g-« 2 

pa-

a s - a 

4.) Ako ugotovi davčni urad s pripomočki pod 
II., 6., da ni. bila l e t n a , odnosno e n k r a t n a 
t a k s a po tar. post. 5. plačana, se mora takoj ukre
niti, kar je potrebno, in ako je že potekel dan 28. fe
bruarja 1922., zoper stranko, odnosno odgovornega 
uradnika, kazensko postopati. 
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IV. 

Izpremembe tekom leta. 
1.) Dotična določila imajo točke 10., 11. in 12. 

pravilnika. 
2.) Pri prijavah o vozilih, ki jih kdo kupi izza 

dne 28. februarja 1922. (prirastki), je postopati slič
no, kakor je popisano pod L, II. in Ш. 

V prijavi pa je tudi navesti, kdaj in pri kateri 
firmi je bilo vozilo kupljeno. 

Policijsko, odnosno občinsko oblastvo mora 
^vsaka dva meseca, in sicer prvič dno 1. maja 1922., 
potem pa dne 1. julija 1922. itd., poslati davčnemu 
uradu prepis iz registra vozil (glej II., 1.) o vozilih, 
na novo prijavljenih izza dne 28. februarja 1922. 

8. a) Ako kdo proda vozilo in o tem obvesti po
licijsko, odnosno občinsko oblastvo, izbriše to ob
lastvo vozilo iz registra tako, da prečrta ves vpis 
pod dotično tekočo številko. 

V opombi registra je zabeležiti, kdaj in k o m u 
je bilo vozilo prodano in kje je vozilo spravljeno. 

b) O teh izbrisih se mora davčni urad obvestiti 
tudi vsaka dva meseca (glej pod 2.) s prepisom re
gistra glede vseh izbrisanih tekočih številk. 

c) Ako je bilo vozilo prodano komu, ki biva v 
okolišu d r u g e g a policijskega, odnosno občinske
ga oblastva, se mora t o oblastvo t a k o j obvestiti 
z izpiskom iz registra. 

č) Vsa oblastva morajo paziti na to, da se taki 
novi taksni zavezanci pritegnejo k plačilu takse in 
da se kaznujejo, ako so zakrivili prestopek (točka 
17. člena 49. pravilnika). 

Kontrola. 
Kontrolo izvršujejo organi finančne kontrole 

sporazumno z davčnimi, policijskimi in občinskimi 
uradi pod nadzorstvom finančnih okrajnih ravnatelj
stev v Ljubljani in v Mariboru, ki izdasta v tem po
gledu podrobna navodila sporazumno s policijsko 
direkcijo v Ljubljani, odnosno z okrajnimi glavar
stvi. 

VI. 
Kazensko postopanje. 

1.) Vse prestopke v zmislu točke 17. člena 49. pra
vilnika je naznaniti z dejanskim opisom, pristojne
mu davčnemu uradu. 

Za izrekanje kazni je, dokler se ne odredi dru
gače, pristojen: 

glede prestopkov po točki 17. člena 49. davčni 
urad, v čigar okolišu je vozilo stalno spravljeno; 

glede pregreškov občinskih funkcionarjov davčni 
urad, 

glede prestopkov vseh drugih funkcionarjev pa 
finančno okrajno ravnateljstvo. 

2.) Zoper izrek o kazni je v vseh primerih do
pustna pritožba na generaJno direkcijo posrednjih 
davkov v Beogradu. 

3.) Kazen je izterljiva šele po pravnomočnosti 
kazenske razsodbe; redna (prikrajšana) taksa pa za
pade v plačilo takoj in najkesnejo tri dui po vro
čitvi razsodbe. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 22. decembra 1921. 

Za delegata: Jerovec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Sa 2/21—22. 40 

Odobritev poravnave. 
Poravnava, ki jo je pri naroku dne 21. decembra 

1921. sklenila dolžniea «Prva jugoslovanska рте-
kajevalnica, tvornica salam in klobas, družba z o. z. 
v Mariboru,» registrirana pod firmo z zgorajšnjim 
•besedilom, s svojimi upniki, je odobrena. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 31. decembra 1921. 

1 A. Vpisi, v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

1. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Čehojug», Importna in eksport-

ОД družba % o. z., agencija, komisija in zastopstvo 
čehoslovaške industrije. 

Št. 206. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se в tem razpisujejo po javnem natečaju : 

8« 

•e 
"O JA 
OJ —• 

U 
1 

2 

3 

4 

6 

6 

7« 

8 

9 

10» 

11» 

12» 

li raj, ulica, hišna številka 
sedanje trafike 

Dobrina št. 44 

Truava št. 41 

Višnja vas št. 30 

Lo« št. 9 

Brežice št 2ò 

Sr. Peter 

Creneovci št. 3 
Črenšovci št. 7 

črenšovci št. 117 

Zagrad št 67 

Dočua eela št. 32 

Gornja Lendava št. 6 
Gornja Lendava št. 12 

Gornja Lendava št. 160 

Velika Mislitija št 21 
Velika Mmlinja št. 48 

Sv. Pavel št. 14 
Sv. Pavel št. 21 

1 Invalidi emojo Damesto jam 
1 Te dve trafiki ве /.itrnžita 
1 Te tri trafike ве združijo 

Davčni okraj 

Rogatec 

Celje 

Maribor 

Brežice 

Celje 

Dolnja Lendava 

Celie 

brezice 

Murska Sobota 

Slovenjgradoc 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Šmarje pri Jtltah 

Celje 

Maribor 

Brežice 

Celje 

Dolnja Lendava 

Celje 

Brežice 

Murska Sobota 

Slovenjgradec 

Celje Celje 

Siine položiti jamstveno izjavo komi 
v eno *amo rmvo trafiko, 

v eno samo novo tiafiko. 

Kuemnti (ioiiićek 
v zadnjem leta pri 

tobaka 

D<n | p 

466 

327 

229 

744 

3728 

112* 

193 
426 
420 

1040 

434 

646 

350 
2И7 
272 

34 

32 

28 

96 

34 

23 

02 
K4 
72 

58 

*6 

82 

71 
69 
V.2 
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trbo vračnjočih ве vojakov v Ljubljani. 1 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Maribora najpozneje do dne 
2 4. j a n u a r j a 19 22. ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajuem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri tinanćneiu okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 2. januarja 1922. ^ 
' D r . Povalej a. r. 

Obratni predmet: 
a) eksport domačih pridelkov in izdelkov vseh vrst 

v Češkoslovaško; 
b) import, agencija, komisija in zastopstvo izdelkov 

češkoslovaške industrije vseh panog, njih naku
povanje in prodajanje, osobito stekla, strojev, 
manufakture itd. 
Družbena pogodba z dne 1. novembra 1921.. 

posi. št. 451, sklenjena za dobo 10 let, t. j . do konca 
lota 193.1. 

Osnovna glavnica znaša 100.000 K ter je v go
tovini popolnoma vplačana in dana poslovodjam mi 
prosto razpolago. 

Poslovodji: dr. Vane Radej, pravni konzulent v 
Ljubljani, Simon Gregorčičeva ulica št. 16, in Ru
dolf Šturm, trgovec v Kranju, stanujoč v Ljubljani, 
Pot v Rožno dolino št. 8. 

Zastopstvo družbe imata kolektivno po dva po
slovodji, podpihujeta pa za firmo tudi kokktivno 
ali dva poslovodji ali pa en poslovodja skupno z 
enim prokuristom tako, da pristavljata svoja pod
pisa pod natisnjeno ali po komerkoli napisano bese
dilo, prokurist s pristavkom «p. p.». 

L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

2. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Dolenc, Hudovernik, Javoraik, 

lesna izvozna družba v Ljubljani; nemško: Dolenc, 
Hudovernik, Javoraik, Holzexportgesellschaft in 
Ljubljana; italijansko: Dolenc, Hudovernik, Javor-
nik, Società per Г esportazione di legnami in Ljub
ljana. 

Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

9. septembra 1921. 
Družbeniki: Fran Dolenc, trgovec z lesom v 

Stari Loki; Hudovernik & Co., družba za izvoz le^a 
v Radovljici; Javna trgovska družba Javornik, 1ев-
na trgovina, Žalna. 

Za zastopanje in podpisovanje firme je upravičen 
vsak družbenik, in sicer Fran Dolenc osebno; za 
firmo Hudovernik & Co., družba za izvoz lesa v Ra
dovljici, Vinko Resman; za firmo Josip Javornik. 
lesna trgovina, Žalna, pa Josip Javornik, in sicer 

vsak samostojno t&.ko, da pœtavlja pod njeno na
pisano, natisnjeno ali s štampiljo odtisnjeno besedilo 
svoje ime, Vinko Resman in Josip Javornik obenem 
z besedilom ?voje trgovske firme. 
• L j u b l j a n a ; - dne 12. decembra 1921. 

3. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Weissbacher, lesna industrijska 

družba z o. z. 
Obratni predmet: 

a) izvrševanje mizarstva v najširšem zmislu; 
b) obrat strojnih mizarskih delavnic za stavbarstvo 

in pohištvo in vseh specialnih del, ki so s tem v 
zvezi; 

c) izdelovanje in prodajanje lesenih rulet, žaluzij i:i 
drugih lesenih stavbnih izdelkov; 

č) nakupovanje in prodajanje predmetov, navedenih 
pod točko c); 

d) nakupovanje lesa in drugih sirovin za izdelo
vanje predmetov, navedenih pod točko c). 
Družbena pogodba z dne 15. novembra 1921. 
Osnovna glavnica znaša 1,000.000 K ter sestoji 

po § 6. družbene pogodbe v delnem znesku 470.000 
kron iz popolnoma vplačanih vlog v gotovini, v 
ostanku 530.000 K pa iz stvarnih vlog. 

Glede stvarnih vlog so v družbeni pogodbi ta-le 
določila: 

Gospa Mirni Weissbacher donaša v družbo kot 
stvarno vlogo svoje tesarsko podjetje v Ljubljani, 
Dunajska cesta št. 66, z vsem inventarjem strojev, 
tesarskega orodja in oprave za prevzemno ceno 
350.000 K, določeno dogovorno z vsemi družbeniki. 

Gospoda Rudolf. Tönnies in Emil Tönnies do-
našata v družbo kot stvarno vlogo svojih dvanajst 
strojev za obdelovanje lesa in transmisije za pre
vzemno ceno 130.000 K, določeno sporazumno z 
vsemi družbeniki, ter sta pri tej vlogi udeležena vsak 
z eno polovico po 65.000 K. 

Gospod Siegfried Strauss odstopa družbi kot 
stvarno vlogo izključno ukoriščanje svojih patentov 
in sistemov za izdelovanje rulet, žaluzij in drugih 
izdelkov te stroke za Jugoslavijo, in sicer za spo
razumno določeno prevzemno ceno 50.000 K. 

Poslovodje so: Mirni vdova Weissbacher, imetnica 
tesarskega podjetja Simona Weissbacherja v Ljublja-

O : ••.•• . ' 
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ni, Dunajska cesta et. 66; Miroslav Šinkovec, visoko-
šolec v Ljubljani, Dunajska cesta št. 66; Emil Tun
nies, arhitekt v Ljubljani, Dunajska cesta št. 25: 
Matko Prelovšek, mestni višji stavbni svetnik v 
Ljubljani; Karel A. Kregar, trgovec v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta št. 21/23; Rudolf Tönnies, stavbni 
svetnik v Ljubljani, Dunajska cesta št. 25. 

Družbo zastopata sodno in izvunsodno skupno 
po dva poslovodji. 

Družbena firma se podpisuje tako, da postavljata 
pod njeno odtisnjeno ali po komerkoli napisano be
sedilo kolektivno svoja podpisa ali dva po.-lovodji 
ali pa en poslovodja in en prokurist, le-ta s pristav 
kom, ki označuje prokuro: «p. p.». 

Naznanila in objave družbe se priobčujejo s pri
poročenimi dopisi vsem družbenikom. 

Družba je sklenjena za dobo 5 let, t. j . do din; 
31. decembra 1926. 

L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

П. V p i s a l o s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

4. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ig. pi. Kleinmayr & Fed. Bai 

berg: 
Prokura se je podelila Otonu Schvveitzcrju, z-i-

ložniku na Dunaju, IV., Mommsengasse 5, ki podpi
huje za firmo tako, da postavlja pori njeno napisa
no, natisnjeno ali s štampiljo odtisnjeno besedilo 
evoje ime s pristavkom «p. p.». 

L j u b l j a n a , dne 12. decembra 1921. 

5. Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka (s po

družnicami v Splitu, Celovcu, Trstu, Gorici, Saiajevu, 
Celju, Mariboru in Brežicah): 

Na novo se je ustanovila podružnica v I\uju. 
Prokura za glavni sedež se je podelila uradniku 

Ivanu Jermanu. 

L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

6. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Milarna in svečama, d. d. v 

Ljubljani: 
Izstopil je iz upravnega sveta Josip Dogala, rav

natelj Slovenske trgovske šole v Ljubljani, vstopil 
pa je kot kooptiran član upravnega sveta dr. Do
minik Zvokelj, odvetniški kandidat v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

7. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Triglav», jugoslovanska izdelo-

valnica perila Genica & Drago Vojska. 
Obratni predmet: izdelovanje perila in žensk" 

konfekcije na tvorniški način: 
Besedilo firme odslej: «Triglav», jugoslovanska 

izdelovalnica perila Vojska & Šelovin 
Vstopil je v družbo Josip Selovin, trgovec v 

Ljubljani. 
Obratni predmet odslej tudi: trgovina s peril' m 

in žensko konfekcijo, nadalje z manufakturnim bla
gom, spadajočim v to stroko, na drobno in na d••• 
belo. 

Družbo zastopa odslej edino družbenik Josip Si> 
lovin ter jo podpisuje sam tako, da postavlja svoje 
ime cJo.s. Šelovin» pod natisnjeno, po komerkoli na
pisano ali štampiljiiano besedilo firme. 

L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

8. Sedež: Smarca pri Kamniku. 
Besedilo firme: «Triglav», tovarna hranil, dclri-

Ska družba v Smarci pri Kamniku: 
Prokura se je podelila ravnatelju družbe drju. 

Bogumilu Hošpesu. 
L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

9. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani: 
Ustanovila se je podružnica v Sarajevu po sklepu 

okružnega suda v Sarajevu z dne 7. oktobra 1921.. 
št. V. 224/21-2. 

L j u b l j a n a , d n e 12. decembra 1921. 

10. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka^ 

d. d. v Ljubljani: 
Prokura se je podelila Franu Gogali, bančnemu 

Uradniku v. Št. Vidu nad Ljubljano. 

L j u b l j a n a , dne 12. decembra 1921. 

LHnik IV. 

•ВГ&Г^ 

Proglasitve za mrtve. ft 
D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-

greSanci za mrtvt«, ker H- more o njih po § 24 o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
•U. marca 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o katerem koli 
teh potfr.-šancev, пиј te izporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njem, ako Še žive. ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Irne in roJRMii duri, stan 
in zailuje bival.ače po

greša aeev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtveca 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pntreiaorii 

Dan 
in opr. St. 

oklica 
Oklictii rok 
poteče due 

1 V a l e n t i n P e t a ô , 
rnJMi due 9 septembra 
18Ó3 oženjen posestnik 
v U tiku, okraj katiinik. 

! F r a n o A l b r e h t , 
rojili dne lil jiiuij» 1*87., 
oženjen posest .ik v llu-

I tedriici. 
I 

L u k a R e p n i k , 
rojen il e ti ••kim ги 1876., 
ožnijen posestnik v ItuJ-

iiiku, okraj kamnik. 

M I h a A ž m a n , 
roje» one 21 sept, mbra 
1875, f-a.ni8hi tv. ruieki 

de sveč na Savi. 

A n t o n Eoae l j , 
roj.-n iine 27. oktobra 
1880, samski pos"sti,ikov 

eio v Žirovnici. 

A n t o n D o l e n o , 
roieu one 5 jim ja 18*3 , 
ožeujen ri . iar v Moerau 

na Ni m4kem. 

Odšel oko i leta 1898 kot 
uavndeu delavec v Ame
riko, kjer baje pied 11 

leti umrl. 

Služil pri 97. pehotnem 
poiku, 1. e.totniji, ter pri
šel meseca septembra 
1У14. v rusko ujetništvu 
v Ukrajb.i, tara taje dne 
27. januarja 1916. i.mrl. 

Žena 
Marija Petač. 

Žena 
Marija Albreht. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, pozneje pri 3. strel
skem polku ter pr'Si-1 
let» 1919 v italiJKiiako 
tabor.sče v Kor-alb ; tam 

baje umrl. 

Oiläe.l ob zečeiku mobili-
zactj-- s topniškim polkom 
#t 8/3 » Kusijo u r bil v 
Pizenjàlu za jet ; od ta

ki at poitreäan. 

Odšel meseca mu ja 1902. 
v Americo ter bival v 
Clevelaudii kot navad' n 
delavec; že 18 let po 

gnean. 

J e r n e j Repn ik , 
roj.n dne 24 septemhra 
189У , sams-i poeealircin 
sin na Visokim, okraj 

! Kamnik. 

A n t o n R e p n i k , 
roien d e II JKUiiarja 
1896, samski poscstuičin 

»iti na Visokem. 

Služil pri 27. pehotnem 
polku, 3 stotniji ter haje 
dne 4 decembra 1919. v 
Trojčku v Sibiriji umrl. 

Služil pri 27. pehotnem 
polku ter odšel leta 1917. 
na italijansko boji»če; od 

leta 1918. pogrešan. 

Jožef P r a é n l k a r , 
rojen ii.,e 12 inarca 8*9 , 
8>- luck j posestnikov si', v 

| | Spodnji JavorÀ<*iri, občina 
Moravče. 

J o ž e f V i l j e m P o l a k , 
rojen dne, 22 f. bruarja 
18 ( '4, samski tvo. niski 
delavec pri Devici Mariji 

v Polju. 

J o ž e f J e r l n a , 
roj.n dno 18. septen.bra 
1888, samsk1 posestnik 

na Viooki m. 

Služil pri 17. pehotnem 
p o k u ter se ud- lnžil bo
jev v Rusiji; od leta 1918. 

pogrepan. 

Žena 
Antonija Repnik. 

Janez Joraj 
v Vodicah. 

Franc Tavzes, 
notar v Logatcu. 

Brat 
Janez Ažman. 

Brat 
Leopold Koselj. 

Žena 
Marija Dolenc. 

Sestra 
Marija Pavlic. 

<Ше1 x 2 gorskim strel
skim polkom meseca av
gusta 1917 na italijansko 
bojišče; od takrat po

grešan. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku ter bil leta 1914 
sli 1915 ujet; bije dne 
15. januarji 1916. v Tas-

kentu umrl. 

J a n e z Zupan, 
rojen (In« 8. lehrnarja 
lö74 , oženjen posestnik 

v Vogljah. 

S l a t l j a K e r v l n a , 
roj.-n dne 4 februarja 
1885., samski posestnikov 
ein v Podsmreki, občina 

Dobrava. 

A n d r e j J a n i a , 
roj.-n dne 26. oktobru 
1885 ,07ëii|en po-e-onikov 
sin v Poljćah, občina Be

gunje. 

F r a n o K o k a l j , 
rojen dne 11. apula 1881., 
oži njen posestnik na Psati, 

obnna Podgorica. 

Odšel leta 1914. s 17. pe
hotnim polkom na rusko 
bojišče, bil tam ujet u r 
baje v Ufern v Sibiriji 
umrl Da veliko nedeljo 

leta 1916 

hlnžil oh zače kil vojne 
pri črnovojciiskem od
delku za železniško za
šel o pri Sv. Luciji; >z>a 
meseca oktobra 1917. po

grešan. 

Odšel leta 1915 8 17 pe
hotnim polk .m ua rue-o 
fronto; izza dne 19 julija 

1915. pogrešan. 

Služil pri 7. lovskem ba
taljonu ter se udeležil 
bojev na rtieki fronti ; h>>-
je dne 21. decembra 1914. 

pad -1. 

Brat 
Franc PraSuikar, 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

y p. v Ljubljani. 

31. 12.1921.; 
T 171/21—7. 

20. januarja 
1923. 

3 1 1 2 1921 ; 
T 201/21-6. 

31.12 1921 ; 
T ï O d / 2 1 - б . 

Anton Legat, 
pose it m k 

s a Brezjah. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 
p. v Ljubljani 

31.12 1921.; 
T 2 1 8 / 2 1 - 3 . 

31.12.1921.; 
T 223/21-7. 

31.12.1921.; 
T 239/21-5. 

20. julija 
1922. 

20. julija 
1922. 

20. jtil-ja 
1922. 

20. januarja 
1923 

20 julija 
1922. 

31.12 1921.; 
T 245/21-6. 

31.12.1921.; 
T 246/21-6. 

Svak 
Franc Učakar. 

Ore 
Miha Jerina. 

Žena 
Marjeta Zupan. 

Oče 
Jožef Kervina. 

Oče 
Andrej Janša. 

A n t o n Š k a r j a n o , 
rojen ilne 12. junija 1885., 
oženjen posestnik v >mer-

jeu h občina Št Jur i . 

L o r e n c K o i ô a k , 
rojen d n e 3 avens a 18^3., 
sa'iiski p eesttnčiu sin v 
Velikem Mlačevem,občina 

(iiosuplje. 

J a k o b B e r o e , 
rojen dne il julija 1863, 
oženjen posestnik ua Zgor
nji Dubravi, okraj Kaduv-

ljica. 

Služil pti 1.gorskem polku 
ter baje dne 13. s. ptemhra 
l a l 9 . umrl v ujetništvu 

v Minam. 

OdSel dne 27 julija 1914. 
s 17. pehotnim pokom, 
13. stotu jo, na ru«ko bo
jišče ter ce udeležil bo
jev pri Grodku; od takiat 

P"gr<šan. 

Žena 
Ivana Kokalj. 

Odäel dne 21. junüa 1916. 
s 27. pehotnim polkom na 
italijansko fronto; tam 

baje leta 1918 utonil. 

Bil leta 1905. zaposlen 
pri gradbi p'edora ua 
HruSici pri Jesenicah, 
delal lam samo mesec dni, 
potem pa izginil brez 

sledu. 

Žena 
Marija Škerjanc. 

Mati 
Marija Koscak. 

Žena 
Marjeta Berce. 

31.12.1921. 
T 249/21-5. 

31 12.1921.; 
T 255/21-3. 

31.12.1921.; 
T 254/21—3. 

20 julija 
1922. 

20 julija 
1922. 

20. julija 
1922. 

20 julija 
1922. 

20. julija 
1922 

31.12.1921.; 
T 262/21—2. 

31.12.1921.; 
T 265/21—2. 

31.12 1921.; 
T 271/21- 2. 

I»an Stiene, 
davčni pristav 

» p. T Ljubljani 

Jožef Koselj, 
posestnik 

na Srednji 
Dobravi. 

31.12.1921.; 
T 237/21 8. 

31. 12.1921.; 
T 260/21—3. 

31.12.1921.; 
T 275/21-8. 

31.12 1921 ; 
T 206/21-4., 

20 julija 
1922. 

20 julija 
1922. 

20. julija 
1У22. 

20 julija 
1922. 

20 julija 
1922. 

20 julija 
1922. 

20. januarja 
1923. 

Nadaljevanje na prihodnji strani. 
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1шс in rojitoi dan, itak 
ID udaje bi»aliić» po-

ereAancev 

Вштеое okolnosti, 
в» katere i» opira 

predion 

Proplamtet 
i» mrtvega 
pred lana 

Frano Žlbert, 
rojen due IУ. novembra 
1888, oženjen p laeatnilt 
na Oetež», občina Cei-

njice. 

P a v a i Demšar, 
rojeu di.o 18 aprila 1Г83 , 
ošeujeo pmeetnik т Logu, 

občina Zaninec. 

Jožef Blnf a, 
rojen duo V- marcu 1894., 
ismiki pnseatuićiu sia т 

Planini. 

Frauo Kra ioveo, 
r jen due 3. decembra 
1880., posestnik Da Go-

nćiei, okraj Vrbnika. 

Jan e E Knaar, 
rnjeu due l2 tnaja 1887., 
lamxki poi« gtuilt v holu, 

okraj Škof j a Loka. 

Martin Škerl, 
rojen nue lu. novembra 
1834., izpiljen poeeetuik 

t Klecali. 

Alojzij MertelJ, 
rojen duu U. aprila 1JS87 , 
oieujeu po-ettoik т Pnd-
kužab, okraj Kranjska 

gora. 

Odiel dne £8. argusta 
19)6. e 26. domobranskim 
pehotnim polkom, 3. utot» 
nijo, na fronto ter pittai 
zadnjic meseca januarja 
1918.; od takrat pogreftan. 

Služil pri 7. topniškem 
polku; pogrešan tzra dne 

8. novembra 1914. 

Služil pri 27 domobran-
8 em pehotnem polku, 
4 stotn'ji, ter prišel let« 
1916. v rusko ujetuiitvo; 
baje leta 1917. umrl za 

jetiuo. 

Služil pri 27. pehotnem 
polku, 19. atotoiji, ter 
prišel leta 1914. v trdnjavo 
Hrrtmiye-, bil tam nji-t 
in lia]e umrl v ruskem 
ujetništvu v Orlovi, gu-

bernija Vjatka. 

Služil do leta 1917. pri 
bolnici za konje At. 101 
ter prišel nato na itali
jansko boj äre; od takrat 

pogrešan. 

Odšel leta 1914. s 17. pe
li tnim polkom,6. stottiijo, 
na ruiko fronto; izza me
seca marca 1915. pogrešan. 

Služil pri 2/17. bateriji 
ter odšel dne 16 oktobri. 
1916. na Vrhniko, potem 
pa let* И17. na tirolsko 
fronto; od leta 1918. po

grešan. 

Žena 
Antonija Žibert, 

Žena 
Frančiška 
Demšar. 

Mati 
Frančiška Mohar. 

Žena 
Terezija 

Krašuvec. 

Brat 
Ivan Kuiar. 

Žena 
Irana Škerl. 

Žena 
Marija Mertelj. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bi) postavljen 
pogrešsncn 

Dan 
i* opr. št. 

oklica 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

r Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p, 

v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
avćni pristav v p. 
v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani. 

31 12.1921.; 
T 268/21-8, 

1.1. 1922.; 
T 198/21-4. 

1,1 1922.; 
T211/21-8. 

1.1.1922.; 
T 276/21-2. 

1. 1. 1922 ; 
T 277/21-2. 

1 1. 1922.; 
T 281/21—2 

1. 1. 1922 ; 
T 256/21-4. 

Oklicni rok 
poteče dne 

20. julija 
Ш 2 . 

20. julija 
1922. 

20. julija 
1922. 

20. julija 
1921. 

20. julija 
19ü2. 

20. julija 
192*. 

20. julija 
1922. 

39 Cg la 2/22—1 in Cg la 3/22—1. 

Tusodno tožita: О к и с 

1.) Karel Muhar v Dravljah pri Ljubljani Marijo 
K u h a r j e v o, rojeno Božičkovo, neznanega biva
lišča, zaradi nosporazumne ločitve zakona od mize in 
postelje; 

__ 2.) Jožef Colano v Dolenji Prekopi št. 13 Tere-
eijo C o l a r i č e v o iz Slinovc št.5, 6odaj neznane
ga bivališča, zaradi 16.120 K. 

Poizkusi sprave ad 1.) bodo dno 2 5. j a n u a r 
ja, 1. in 8. f e b r u a r j a 1 9 2 2., prvi narok ad 2.) 
pa dne 1 8 . j a n u a r j a 1 9 2 2., veelej ob pol de
vetih pri tem sodišču, v sobi št. 58. 

Za skrbnika na čin Mariji Muharjevi ee postav
lja dr. Rikard Pintar, pravni praktikant, Tereziji 
Colaričevi pa dr. Ivo Cesnik, odvetnik, oba v Novem 
Biestu. 

Ta skrbnika bosta zastopala odsotni toženki na 
«jiju nevarnost in stroške, dokler se ne zglasila sami 
Ali ne imenujota pooblaščenca. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 4. januarja 1922. 

<5 291/21—1. 

Oklic 
Katarina Marton, rojena Gal, poseetnica v Cen-

tibi, toži Vendelina M a r t o n a, posestnika iz Cen-
tibe, zaradi izročitve štirih veder vina. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

tfo desetih pri tem sodišču v eobi št. 22. 
Ker je bivališče Vendelina Martona neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Karel Sabec, odvetnik 
v, Dolnji Lendavi 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek IL, 
dne 27. decembra 1921. 

•T 196/21—T. 19 

Amortizacija. 
Na prošnjo Josipa M o z e t i č a in Ide M o z e -

R i c e v e , rojene Povodnikove, obeh iz Mirne, sedaj 
v Ljubljani, ee uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih vrednostnih papirjev, ki eta jih prosilca baje 
{zgubila: 

Oznamenila vrednostnih papirjev: 
1.) dve hranilni knjigi Ljubljanske kreditne ban

ke v Ljubljani: 
ft) š t 8349, glaseča se na ime: Ida Mozetič K vlogo 

41.788 K 80 v in 
.b) št. 8250, glaseča se na ime: Jožef Mozetič г vlo

go 30.71» K 35 r ; 

2.) dve priznanici Kmetske posojilnice za ljub
ljansko okolico v Ljubljani z dne 9. decembra 191J.: 
a) serija 103 št. 01995, glaseča se na ime: Ida I V 

vodnik z 20%nim pridržkom 12.000 K; 
b) serija 103 št. 01994, glaseča se na ime: Jožef 

Mozetič z 20%nim pridržkom 11.800 K. 
Imetnik teh vrednostnih papirjev se pozivlje, naj 

uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v 
izza dne 10. januarja 1922., ker bi1 se sicer po tem 
roku izreklo, da so vrednostni papirji brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 20. decembra 1921. 

E 80/21—9. 60 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 7. j a n u a r j a 1 9 2 2 . ob pol devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 3 dražba nepre
mičnin, in sicer 2 travnikov in 2 gozdov v skupni 
izmeri 1 ha 18 a in 72 m2, zemljiška knjiga Guštanj, 
vi. št. 115. 

Cenilna vrednost 7600 K, najmanjši ponudek 
7600 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pnd 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Sicer pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je na
bit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek II., 
dne 4. januarja 1922. 

L 5/21—6. 21 
Popravek preklica. 

Marija V e r b i č v Gaberju pri Stični ni popol
noma, temveč le omejeno preklicana. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek Ц 

dne 27. decembra 1921. 

Št. 9/22. 

Po predpisu § 
javljajo imena in 
Sloveniji : 

B r e ž i c e : 
Dr. Rosina Gustav. 

„ Stikar Ljudevit 
„ Zdolšek Josip. 

C e l j e : 
Dr. Božič Anton. 

Erhartič Ivan. 

Objava. 
29. odvetniškega reda se ob-
uradni sedeži odvetnikov v 

Dr. Hrašovec Juro. 
„ Hrašovec Milko. 
„ Kalan Ernest. 
» Karlovšek Josip. 
„ Kukovec Vekoslav. 
„ Laznik Karel. 
,, Ogrizek Anton. 
>, Orožen Milan. 

Dr. Riebl Walter. 
„ Rakun Alojzij. 
„ Sernec Josip. 
„ Sernec Gvidon. 
„ Vrečko Josip. 
„ Zangger Fric. 
„ Skoberne Georg. 
„ Srebre Gvidon. 

Č r n o m e l j : 
Dr. Malnerič Ignacij. 

„ Šturm Kare). 

D o l n j a L e n d a v a : 
Dr. Leskovec Janko. 

„ Nemethy Viljem. 
„ Sabec Karel. 
„ Strasser Armin. 
„ Vitez Gyula. 

G o r n j a R a d g o n a : 
Dr. Boëcio Lenart. 

K a m n i k : 
Dr. Janežič Konrad 

„ Kraut Alojzij. 
„ Trampuž Fran. 

K o č e v j e : 
Dr. Arko Hans. 

„ Rajh Štefan. 
„ Flego Josip. 

K o n j i c e : 
Dr. Lederer Robert. 

„ Prus Anton. 
„ Rudolf.Ivan. 

K o z j e : 
Dr. Kloar Fran. 

K r a n j : 
Dr. Sabothy Beno. 

K r š k o : 
Dr. Dimnik Ivan. 

„ Kandare Frani 
„ Lapajne Stanko. 
„ Mencinger Janko. 

S v . L e n a r t v S l o 
v e n s k i h g o r i c a h : 
Dr. Gorišek Milan. 
„ Veblé Andrej. 

L a š k o : 
Dr. Kolšek Josip. 

„ Roš Fran. 

L i t i j a : 
Dr. Mazek Ivan. 

L j u b l j a n a : 
Dr. Adlešič Juro. 

„ Ažman Josip. 
„ Benkovič Ivo. 
„ Fettich-Frankheim 

Oton. 
„ Frlan Fran. 
„ Furlan Josip. 
„ Grablovic Josip. 
„ Hacin Josip. 
„ Jelenec Celestin. 
„ Jerič Josip. 
„ Klepec Josip. 
„ Kobal Alojzij. 
„ Kokalj Alojzij. 
„ Korun Milan. 
„ Kreč Vladimir. 
„ Krejči Viljem. 
„ Krisper Valentin. 
„ Krivic Rudolf. 
„ Kuhelj Karel. 
„ Lavrenčič Josip. 
„ Lovrenčič Ivan. 
„ Luckmann Friderik 
„ Majaron Danilo. 
„ Natlačen Marko. 
„ Malnerič Martin. 
„ Novak Fran. 
„ Oblak Josip. 
„ Papež Fran. 
„ Pegan Vladislav. 
„ Peric Ludovik. 
„ Pire Makso. 
„ Poček Fran. 
„ Poje Franc. : 
„ Puc Dinko. 

Dr. Ravnihar Vladimi». 
„ Rybâf Otokar. 
„ Sajovic Josip s t 
„ Sajovic Josip m l 
„ Smole Albin. 
„ Stare Emil. 
„ Šubic Milan. 
„ Švigelj Anton. 
,, Tavčar Ivan s t 
„ Tavčar Ivan ml. 
„ Tekavčič Fran. 
„ Tominšek Fran. 
„ Tomšič Josip A. 
„ Treo Dragotin. 
„ Triller Karel. 
„ VallentschaggOton, 
„ Vodušek Božidar. 
„ Vrtačnik Alojzij. 
„ Wurzbach pLArtu». 
„ Zupane Fran. 
„ Žirovnik Janko. 

L j u t o m e r : 
Dr. Grossmann Karel. 

„ Stanjko Marko. 

M a r i b o r . 
Dr. Blanke Oton. 
„ Boštjančič Leopold 
„ Haas Henrik. 
„ Hojnik Fran. 
„ Irgolič Fran. 
„ Juritsch Fritz. 
„ Jan Juro. 
„ Juvan Alojzij. 
„ Kodermann Karel 
„ Kimovec Ivan. 
„ Komavli Danilo. 
„ Lašič Ferdo. 
„ Lesko var Josip. 
„ Lipoid Franjo. 
„ Mühleisen Lothar. 
„ Müller Ferdo. 
„ Orosel Oskar. 
„ Osenjak Matej. 
„ Pipuš Radoslav. 
„ Ravnik Rudolf. 
„ Rapoc Josip. 
„ Rosina Franjo. 
„ Sernec Vladimir. 
„ Škapin Karel. 
„ Slokar Karel. 

M u r s k a S o b o t a : 
Dr. Cerne Ferdo. 

„ Czifrak Ivan. 
„ Geiger Artur. 
„ Goljevšček Josip. 
„ Jane Ignacij. 
„ Olajos Aleksander. 
„ Pintér Miklós. 
„ Ritscher Samu. 

. „ Somen Lajós. 
„ Skerlak Vladimir. 
„ Vâlyi Aleksander. 
„ Vesnik Slavko. 

N o v o m e s t o : 
Dr.Ahazhizh Viktor. 

„ Cesnik Ivo. 
„ Globevnik Josip. 
„ Ivanetič Franjo. 
„ Vašič Ivan. 

Garzarolli Franc* 

O r m o ž : 
Dr. Ban Adam. 
„ Lovrec Franjo. 

P t u j : 
Dr. Brumen Anton. 

„ Fermevc Ivan. 
„ Fichtenau pi. S i k s i 
„ Gosak Anton. 
„ Horvat Anton, 
„ Horvat Tomaž. 
„ Jurtela Fran. 
„ Sadnik Rajmund 
„ Senčar Matej. 
„ Šalamun Franjo. 
„ Visenjak Alojzij. \ 

R a d o v l j i c a : 
Dr. Dobravec Ivan. 

„ Triller Mirko. 
Kobler Fran. | 
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R o g a t e c : 
Dr. Leščnik Janko. 

S e v n i c a : 
Or. Jesenko Rok. 

S l o v e n s k a 
B i s t r i c a : 

Dr.Lemcž Urban. 
„ Pučnik Josip. 
„ Schaubach Boštjan. 

S l o v e n j g r a d e c : 
Dr. Bratkovič Alojzij. 
„ Pirnat Ferdinand. 

Š k o f j a L o k a : 
Dr. Jerala Fran. 
Š m a r j e pri J e l š a h : 
Dr. Hrašovec Šandor. 

Š o š t a n j : 
Dr. Mayer Fran. 

V L i u bi j ani, cine 3. januarja 1<L'2. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

do konca meseca januarja 1023., se znižujejo v «Pro
vizorni železniški tovorni tarifi» (z dne 1. marca 
1921.) vsakokrat veljavni vozninski .stavki izjemne 
tarife 1 (blago vsake vrste) za 5 ton za pohištvo 
izjemne ..tarife 46 (pododsek Aß, Ay in B), ki je 
namenjeno daljnjemu prevozu preko rnorja, ako so 
vpoštevajo določila in pogoji te tarife in pri Р , г'" 
daji in plačilu voznine za najmanj 5000 kg, za 20 % 
(dvajset odstotkov) v prometu v Trst od nastopnih 
postaj: 
Blatno Mlada Boleslav 
lior u Češke Lfpa Némecké Jablonné 
Bubeneč Opava vychodni nadraži' 
Češka Lipa starni nâdra?{ Opava zapadni nadraži 
Dečin severni nadraži l'odmokly č S. 1). 
lifičinspverozapadninadražf Praha Denisovo nadraži 

Razne objave. 
T Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22. decembra 1УЛ 

Aktiva: Dinarje* 

Betalna podloga 405,144.4 55 24 
Posojila 598,18^.456 43 
Dolg drža™ 4.438,945.875 35 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 -
Saldo raznih računov . . . . — 

7.500,648.950 02 
Pasiva : 

Glavnica 10,925 OoO -
Rezervni fond 859 637 OV 
Novčanice v tečaju 4 598,05'.815 -
Razne obveznosti 69н,«06.753-14 
Terjatve države za založene domene 2.138.377.163 • -
8aldo raznih računov . . . . 133 829 581'82 

7.580,648 950 02 

Horni Litvinou 
Hradec Krâlové 
Kinšperk nad Ohfi 
Marinnské Lâznë 
Million 

Praha Masarykovo nadraži 
Prat'a Wilsonovo nadraži 
Rakovnik 
Skal ice n Češke Lipy 
Smichov stalni nadraži 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro-
žajo ulemki centesimov na cele centesime. 

Kolikor je v tarifi določena pot za posamezne 
relacije preko postaje: Horni Dvofistë-Cesky Her-
šlak, preko avstrijskih zveznih železnic in postajo 
Podbrdo, se vodijo pošiljke, odpravljeno na pod
stavi teh znižanih vozninskih stavkov, preko postaje: 
Horni Dvofistë-Cesky Heršlak, preko avstrijskih 
zveznih železnic in Trbiža, 

V L j u b l j a n i , dne 3. januarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

4 8 Vabilo na 42. redni občni zbor 
rudarskih družbenikov 

rudnika in p lavža v Oporah, 
ki ga sklicuje upravni svet na sredo dne 8. f c b r u -
a r j a 1 9 2 2 . ob enajstih v tvorniških prostorih v 

Storah. 
D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o obratovanju v 
poslovnem letu 1920./1921. 

2.) Predložitev bilance in računa o dobičku in 
izgubi z dne 30. junija 1921. 

3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4.) Sklepanje o vpisu v trgovinski register druž

benega besedila v slovenskem jeziku in eventualno 
Se v drugih jezikih in pooblastitev upravnega sveta 
ta dotično izpremembo pravil. 

5.) Slučajnosti. U p r a v n . 6 v e t 

66 Vabilo. 
„Orient", mednarodna trgoveko-spedici ska 
in skladiščna delniška družba v MariLoru, 

bo imel v četrtek d n e 1 9. j a n u a r j a 1 9 2 2. ob 
petnajstih v prostorih trgovskega gremija v Mari

boru, Vitrinjska ulica št. 11, 
ustanovni občni zbor 

z nastopnim dnevnim redom: 
1.) Poročilo pripravljalnega odbora. 
2.) Volitev predsednika občnemu zboru. 
3.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in 

o končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbenih pra
vil, kakor jih je odobrila državna uprava. 

4.) Volitev članov prvega upravnega eveta. 
5.) Volitev članov nadzorništva. 
6.) Slučajnosti. 

» • * 
Dostop imajo samo delničarji, ki se izkažejo z 

začasnim potrdilom. pripravljalni odbor. 

St. 8703/Ш. m 

Razglas. 
ČeSkoelovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a z a p o h i š t v o . 
Z veljavnostjo . izza dne 10. januarja 1922. do 

preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, a najdalje 

Ustanovna osnova in vabilo na subskripcijo 
delnic delniSke družbe 53 

„Desti laci ja drva, d. d.*' v Zagrebu. 
Podpisanci ustanavljajo v zmislu pogodbe^ skle

njene z ministrstvom za gozde in rudnike kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu dne 29. no
vembra 1921. delniško družbo z imenom: 

„Byiinsija drva. d. d." s sedmem v Zagrebu. 
1.) Рп.-dmet podjetja je: Podjetje 

a) prevzame zakupno pogodbo, sklenjeno med mini
strstvom za gozde in rudnike kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev in «Prvom jugoslavenskom 
d. d. za šumsko gospodarstvo i industriju» v Za
grebu, ddto Beograd, dne 29. novembra 1921., 
s katero se daje v zakup tvornica za destilacijo 
lesa v Teslicu skupno z inventarjem, vsemi zgrad
bami, stanovanji, skladišči, nakladališči, gozd
nimi železnicami in drugimi transportnimi sred
stvi, obenem z vozovnim in strojnim parkom itd., 
ter prevzame vse pravice do gozdov in lesnih 
mas, ki so bile predmet pogodbe s firmo «Bosni
sche ITolzverwertungs-Aktiengesellschaft»; 

b) izdeluje lesno oglje, kalcijev acetat, aceton, les
ni špirit in vse druge kemijske fabrikate, ki se 
izdelujejo iz letnega etata 200.000 m= bukovoga 
lesa; nadalje izdeluje letni etat mehkega lesa v 
izmeri letnih 45.000 m3 na žagi v Teslicu; 

c) nabavlja ali postavlja in obratuje podjetja in tvor
nice, ki proizvajajo in prirejajo vse vrste lesa in 
produktov, ki so v zvezi z industrijsko uporabo 
lesa ali njegovih drugačnih proizvodov; nadalje 
proizvaja, kupuje in prodaja vsakovrsten les, ga 
obrtno in tvorniško izdeluje in ukorišča; potem 
prodaja in kupuje ter zakupuje gozde, seči in 
druga posestva, postavlja in obratuje žage, gra
di in obratuje Železnice, tvornice, hiše za stan >-
vanje, zakupuje in obratuje kmetijska podjetja 
in gospodarstva za oskrbovanje družbenih de
lavcev !n družbenega uradniškega osebja; 

č) pridobiva črni in rjavi premog za lastno upo
rabo. 
2.) Temeljna glavnica znaša 20,000.000 dinarjev 

ali 80,000.000 kron. 
3.) Temeljna glavnica je razdeljena na 100.000 

(stotisoč) delnic po 200 dinarjev ali 800 kron nomi
nale, ki se glase na ime, in sicer na 20.000 priori
tetnih delnic (serija A) in 80.000 temeljnih delnic 
(serija B). 

Prvenstvene delnice, t. j . 20.000 delnic (serija Л). 
t. j . 20 % celokupne delniške glavnice dobi država, 
franko valuta, kot ostanek zakupnine, in na te 
prvenstvene delnice se plača prvenstveno dividenda 
6%. 

Od 80.000 temeljnih delnic (serija B) prevzame 
«Prvo jugoslavensko dioničarsko društvo za šumsko 
gospodarstvo i industriju» zase in za svoj sindikat 
45.000 delnic, t, j . 45 % celokupne delniške glavnice. 

Lftnilr IV. 

Ostalih 35.000 delnic. (<огпе B), t. j . 35 % celokupne 
delniške glavnice se dajo s tem na javno ;:ubs'-:riy-
cijo pri .liže navedenih podpisovalnicah. 

Ako subskripcija preseže razpoložnih 35 % del
niške glavnice, si pridrže ustanovitelji pravr-o 
dodelitve. 

Uspîh navedene javne subskripcije je zajamčui 
po sindikatu. 

Protivrednost za podpisane delnice se mora oh 
podpisovanju položiti v gotovini; protivrednost nad-
številno podpisanih delnic se vrne podpisnikom brez
obrestno ob obvestilu o izvršeni dodelitvi delnic. 

4.) Emisijski tečaj znaša za delnico 280 dinarjev 
ali 1120 kron. Razlika med nominatomi in vplačilnim 
tečajem služi kot protivrednost za delnice, brezplač
no izročene ministrstvu za gozde in rudnike (točka 
3., odstavek 2.), in za ustanovne stroške. 

5.) Ustanovitelji plačajo za delnice i«ti tečaj k.v 
kor ostali podpisniki, t. j . 280 dinarjev ali 1120 kron 
za vsako. 

6.) Družba jo ustanovljena za 27 let, l. \. do • 
konca leta 1948., ko potečo pogodba z državo. 

7.) Ustanovitelji si pridržujejo pravico imenovati 
prvo ravnateljstvo za tri leta. 

8.) Delnice serije B bodo postopno izvirsbano z* 
trajanja delniške družbe, in sicer po osnovi, ki sf 
določi v njenih pravilih. 

Za izžrebane delnice dobe delničarji nominalni 
znesek delnice in brezplačno listino, ki jih poobla
šča, da smejo še nadalje izvrševati pravico glasova
nja na glavnih skupščinah, ter dvigati vsakoletno 
dividendo v zmislu temeljnih pravil. 

9.) Kot podpisovalnice fungirajo: 
v Beogradu: podružnica Prve brv. štedionico, 

Dunavski kreditni zavod, 
v Zagrebu: Prva hrv. štedionica, 

Banka za trgovinu, obrt i industriju. 
Jadranska banka in 
vse podružnico navedenih sav odor, 

potem 
Srpska banka; 

v Novom Sadu: Zanatlijska i trgovačka Stedion% 
d. d., 

Centralni kreditni zavod; 
v Ljubljani: Jadranska banka, 

* Slovenska banka; 
v Sarajevu: Hrv. centralna banka, 

Muslimanska conü-alna banka, 
Srpska centralna banka, 
Srpska privredna banka, 
Zemaljska banka; 

v Splitu: podružnica Jadransko banke. 
Za izvršeno vplačilo na delnice izdado blagajne 

pooblaščenih podpisovalnic potrdilo, ki so glasi ii» 
ime. 

Potrdila mora podpisnik kar najskrbnojo shraniti, 
ker se izvirne delnice izroče samo proti vrnitvi Ja-
tičnega j>olrdila. 

Potrdila se zamenjajo za izvirno delnice samo 
pri podpisovalnicah, kjer so izdana, v roku, ki *e 
objavi naknadno. 

10.) Subskripcija so prične 
d n e 10. j a n u a r j a 1 9 2 2. ob d e v e t i h 

in se konča 
d n e 2 5. j a n u a r j a 19 2 2. o b d v a n a j s t i h . 

11.) Ustanovitelji sklicujejo obenem 

ustanovno glavno skupščino titinicspiev družbe 
na vtorek dno 7. f e b r u a r j a 1 9 2 2. ob e n a j 
s t i h v prostorih « P r v o g J u g o s l a v e n s k o g 
d. d. z a š u m s k o g o s p o d a r s t v o i i n d u 
s t r i j u » v Z a g r e b u , G j o r g j i ć e v a u l i c e -

br. 2. I I . n a d s t r o p j e 
s t o m d n e v n i m r e d o m : 

a) Ugotovitev, da je delniška glavnica popolnoma, 
vplačana. 

b) Določitev društvenih pravil. 
c) Sklep o konstituiranju družbe kakor tudi odobri

tev določil po § 156. trg. zakona. 
č) Imenovanje, odnosno volitev članov ravnateljstva 

in nadzornega odbora. 
d) Podelitev razrešnice ustanoviteljem po § 152. 

trg. zakona. 
V Z a g r e b u , dne 23. decembra 1921. 

Prva hrvatska štedionica v Zagrebu. 
Prvo jugoslavensko dioničarsko društvo 

za šumsko gospodarstvo i industriju v Zagrebu. 
Banka za trgovinu, obrt i industriju v Zagreb* 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani 
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PoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 14. januarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

J L J A S 9 Л 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina- 'Uredbe 0«rednie"Tl8de: Prednik *a izvrševanje uredbe o orpani». ci ji finančne ki.mn.le. - Radiasi pokrajinnke uprave za. Slovenijo: Uezgia* o izpremembi т obči» 
nU«n gereiiWTii v Dobrovnim Ukaz o stanju vivalskib kntab bolezni т Slott-niji. — B»./RII.H ra/.mh drugih nradov i» ol.l^tey. - Kazne obi»»». ^ 

Uredbe osrednje vlade. 

Na podstavi člena Q6. uredbe o organizaciji 
finančne kontrole kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev predpisujem 

Pravilnik za izvrševanje uredbe o orga
nizaciji finančne kontrole,* 

ki se glasi: 

I. Organizacija in oblasti finančne kontrole. 

Člen 1. 
K č l e n u 2. u r e d b e . 

1.) Finančna kontrola se deli na oblastne in
spektorate, okraje (sreze) in oddelke finančne 
kontrole. 

2.) Stalni sedeži oblastnih inšpektoratov so v 
«kružnih (županijskih) ali sreskih (kotarskih, 
okrajnih) krajih. Njih območje se razprostira na 
ozemlje, ki obseza področje ene ali več okružnih 
finančnih uprav (finančnih direkcij). 

3.) Področje vsakega oblastnega inspektorata 
finančne kontrole se deli na okraje finančne kon
trole. V območju beograjskega davčnega od
delka in vsake okružne finančne uprave (finančne 
direkcije) se ustanovi po eden ali več okrajev 
finančne kontrole. 

4.) Število okrajev finančne kontrole se določi 
po obsegu okružnih finančnih uprav (finančnih 
direkcij) in po številu in važnosti podjetij, ki so 
eavezana finančnemu nadzorstvu. 

5.) Vsak posamezni okraj finančne kontrole 
«ma svojo okrajno upravo finančne kontrole. V 
«jenem območju in pod njeno oblastjo posluje 
po potrebi po eden ali po več oddelkov finančne 
kontrole. 

6.) Oddelki finančne kontrole se ustanavljajo 
riasti v krajih, kjer je središče prometa z blagom 
m predmetov, zavezanih davščini, po potrebi pa 
tudi pri večjih tvorniških podjetjih, ki morajo po 
takonih in zakonitih naredbah poslovati pod 
«talno kontrolo finančnih organov. 

. 7.) Vsakemu oddelku finančne kontrole se 
odredi službeni okoliš tako, da spadajo vse kra
jine okružne finančne uprave (finančne direkcije) 
pod' službeni okoliš enega ali drugega oddelka 
finančne kontrole. 

Člen 2. 
K č l e n u 3. o d r e d b e . 

Osebje oblastnih inšpektoratov finančne kon
trole sestoji iz oblastnega inšpektorja, potrebnega 
Števila uradnikov finančne kontrole, višjih po 
činu in rangu, in potrebnega števila nižjega 
osebja, ki se jemlje izmed višjih poduradnikov 
finančne kontrole, manj sposobnih za napornejšo 
eunanjo službo. 

Člen 3. 
K č l e n u 4. u r e d b e . 

Osebje okrajne uprave finančne kontrole se
stoji iz okrajnega upravnika finančne kontrole 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 219, izdanih 
dne 1. oktobra 1921. — Uredbo o organizaciji 
finančne kontrole glej v Uradnem listu pod st. 
13 iz leta 1921. 

kot šefa in enega ali največ dveh nižjih organov, 
ki se jemljeta izmed višjih poduradnikov finančne 
kontrole, manj sposobnih za napornejšo zunanjo 
službo. Toda večjim ali važnejšim okrajnim upra
vam finančne kontrole se sme po potrebi dodeliti 
tudi po en komisar ali sposobnejši preglednik 
finančne kontrole II. ali I. razred^ in sicer po 
možnosti z izpitom za višji (uradniški) čin. 

Člen 4. 
K č l e n u 5. u r e d b e . 

1.) Pri postavljanju organov finančne kon
trole v oddelke je treba paziti, da ne smejo brez 
izrecnega dovolila generalne direkcije posrednjih 
davkov istočasno poslovati niti kot podrejeni 
niti kot starejšine do vštetega okrajnega uprav
nika finančne kontrole osebe, ki so si v sorod
stvu v navzgornji ali navzdolnji ali stranski li
niji do tretjega kolena ali so v svaštvu ali v du
hovnem sorodstvu (botrini) do drugega kolena 
ali so v razmerju varuhov, očimov ali rednikov. 

2.) Istotako ne sme biti organ finančne kon
trole postavljen v oddelka -..y čigar službenem 
okolišu se je rodil on ali iije^oVa žena. 

3.) Komisarji finančne kontrole so redoma 
starejšine oddelkov pri večjih tvorniških pod
jetjih, ki so pod stalnim nadzorstvom, ali onih 
oddelkov, katerih posel je večji in važnejši in pri 
katerih je treba močnejše kontrole. 

Člen 5. 
K č l e n u 6. u r e d b e . 

1.) Sedež oblastnega inspektorata, odnosno 
okrajne uprave ali oddelka finančne kontrole, je 
obenem sedež organov, ki spadajo v njih edinico. 

2.) Ako pa se posamezni organi finančne kon
trole izjemoma odrede na stalno službo v drug 
kraj, se pri tej priliki tudi odredi, kateri kraj naj 
se smatra za njih sedež.# 

Člen 6. 
K č l e n u 7. u r e d b e . 

1.) Vsako oblastvo finančne kontrole (oblastni 
inspektorat, okrajna uprava in oddelek) ima pečat 
za vosek in posebno okroglo štampiljo za barvo, 
na njiju pa morata biti uradni naslov (člen 6. 
uredbe) in državni grb. 

2.) Razen gorenjega pečata za vosek imajo 
oddelki finančne kontrole še posebe toliko pečatov 
za izvrševanje zunanje kontrolne službe, kolikor 
organov finančne kontrole je odrejeno oddelku. 
Na vsakem teh pečatov so: uradni naslov, dr
žavni grb in zaporedna številka (arabska) pe
čata; vsak organ finančne kontrole uporablja, 
dokler službuje pri enem oddelku, vedno pečat 
pod isto zaporedno številko. 

Člen 7. 
K č l e n u 8. u r e d b e . 

1.) Če spozna oblastni inspektorat finančne 
kontrole, da bi bilo treba v njegovem območju 
osnovati novo ali ukiniti obstoječo okrajno upravo 
ali oddelek finančne kontrole ali jima samo pre
mestiti sedež ali jima področje zožiti ali razširiti, 
mora, preden pošlje predlog generalni direkciji 
posrednjih davkov, izposlovati o tem mnenje 
onih oblastev prve stopnje, ki jim je finančna 
kontrola podrejena glede izvrševanja monopol
skih, trošarinskih in taksnih zakonoy. Istotako 
izposluje generalna direkcija .ßojrediiiph davkov 

mnenje pristojnega oblastnega inspektorata fi
nančne kontrole, ako ji pride tak predlog od 
druge strani. 

2.) Izpremembe, odločene po takih predlogih» 
istotako pa tudi ustanovitve novih in ukinitve ob
stoječih oblastnih inšpektoratov finančne kon
trole ali izpremembe njih sedežev, odnosno njih 
območja, razglaša generalna direkcija posrednjih 
davkov v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca.» 

Člen 8. 
- K č l e n u 9. u r e d b e . 

Za izvrševanje monopolskih, trošarinskih, 
taksnih itd. (vobče dohodarstvenih) zakonov in 
predpisov so oddelki finančne kontrole pod
rejeni okrajni upravi finančne kontrole, okrajne 
uprave finančne kontrole pa so podrejene, in 
sicer: 

1.) glede izvrševanja monopolskih zakonov: 
a) v Srbiji in Črni gori in Vojvodini: upravi 

državnih monopolov; 
b) v vseh drugih pokrajinah: pokrajinski mono-

, polski direkciji; 
' 2.) glede trošarinskih in taksnih zakonov, in 

sicer: ' , 
a) v Srbiji in Črni gori: beograjskemu davčnemu 

oddelku, »odnosno finančni upravi, ki se do
loči za to; 

b) v Vojvodini: okružni finančni upravi; 
c) v drugih pokrajinah: finančni direkciji. 

H. Naloga in dolžnosti finančne kontrole. 

člen 9. 
K č l e n u 10. u r e d b e . 

1.) S trošarinskimi, taksnimi in monopolskimi 
zakoni in zakonskimi naredbami je določeno, ka
tera poizvedovanja in katere posle izvršuje fi
nančna kontrola. Toda poslov pri neposrednjem 
kontroliranju prijavljenega in dovoljenega pro
izvajanja tobaka ne sme izvrševati finančna kon
trola, ker opravljajo te posle posebni organi 
uprave državnih monopolov. 

2.) Če je treba po razmerah nujne pomoči, 
ima policijsko (politično) oblastvo (sreski načel
nik, kotarski urad, kotarsko [okrajno] oblastvo in 
vsa višja policijska [politična] oblastva) pravico 
zahtevati, naj tudi poduradniki finančne kontrole, 
in sicer samo v svojem službenem okolišu, poma
gajo vzdrževati javno varnost, in ti se morajo te
mu pozivu takoj odzvati. 

Poziv policijskega (političnega) oblastva mo
ra biti pismen, pošlje pa se neposredno oddelku 
finančne kontrole, ki o tem takoj poroča pristojni 
okrajni upravi finančne kontrole. Dokler poma
gajo poduradniki finančne kontrole vzdrževati 
javno varnost, so izključno podrejeni policijskemu 
(političnemu) oblastvu, odnosno njenemu pred
stavniku; oblastvo (predstavnik) pa je odgovorno 
za vse odredbe in zapovedi, ki jih je izdalo fi
nančni kontroli. 

Člen 10. 
K č l e n u 12. u r e d b e . 

1.) Organ finančne kontrole se mora ob vseh 
prilikah, v službi in izvun službe, izogibati vsega, 
kar bi nasprotovalo disciplini ali bi moglo biti 
drugače na škodo ugledu stanu, kateremu pripada. 

To velja zlasti za razpravljanja o službenih» 
stvareh, posebno pa v javnih lokalih in skupšči
nah ali po tisku. 

. . ^ . ' ^ > Љ ^ ^ 
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2.) Z državljani je treba postopati odločno, 
toda vljudno in uslužno. Dasi je finančna kon
trola dolžna, strogo in neprestano prepreče
vati kazniva dejanja in preganjati krivce, ome
njene v točki 1. člena 10. uredbe, se mora 
vendarle izogibati vsega, kar bi moglo neopravi
čeno ovirati osebe v njih rednem pravilnem po
slovanju in dajati povod osnovanim pritožbam. 

3.) Starejšina finančne kontrole mora vzdrže
vati red v službi med podrejenimi ter paziti, da 
vsak redno in marljivo izvršuje svoje posle. 

S podrejenimi je treba postopati strogo in 
dosledno, toda dostojno in pravično ter pri tem 
vedno vpoštevati tudi posebnosti posameznikov. 
Vpričo podrejenih (nižjih organov finančne kon
trole) ali tujih oseb se sme pokarati podrejeni 
samo, ako se temu ni moči izogniti, toda tudi tedaj 
tako, da se čuva njegova čast in osebno dosto
janstvo. 

Razen tega ima starejšina dolžnost, da budi 
pri podrejenih duha in dviga čuvstva dolžnosti, 
časti in osebnega dostojanstva; da podpira njih 
utemeljene prošnje in da jemlje v obzir in posto
pek njih osnovane pritožbe, tudi če bi bile pri
tožbe vložene zoper njega samega. 

4.) Starejšinam, nadrejenim in drugim držav
nim uradnikom, višjim po činu, mora organ fi
nančne kontrole izkazovati predpisano spošto
vanje, s tovariši in sébi enakimi državnimi usluž
benci pa občevati vljudno in uslužno. Dasi so 
poduradniki finančne kontrole dolžni negovati 
tovarištvo in se torej podpirati moralno, izjemoma 
pa in ob izrednih prilikah in v mejah možnosti 
tudi materialno, se vendarle ne sme dopuščati, 
da bi se izkoriščali z nabiranjem prispevkov za 
podporo ubožnih ali bolnih aktivnih ali upoko
jenih tovarišev ali članov njih rodbine. 

5.) Uradniki in pregledniki finančne kontrole 
II. in I. razreda se nagovarjajo v službi z be
sedo «gospod» in z dostavkom čina. 

Pripravniki in podpregledniki, mlajši po ran
gu, nagovarjajo podpreglednike z besedo «go
spod» in s pristavkom čina, starejšine (višji) pa 
nagovarjajo podpreglednike in pripravnike samo 
s činom, n. pr.: «podpreglednik», «pripravnik». 

Ako višji pokliče nižjega, se odzove nižji z 
besedama: «Izvolite, gospod» ter pristavi tudi čin. 

Organi finančne kontrole nagovarjajo v službi 
drug drugega z besedo «Vi». 

6.) Organ finančne kontrole mora pozdraviti 
znanega nadrejenega aH višjega po činu, ta pa 
mora odzdraviti. Ako so v uniformi, pa se mo
rajo tudi oni, ki so enaki v činu, pozdravljati 
med seboj. 

V uniformi se vrši pozdravljanje tako-le: 
ж) Ako ima poduradnik finančne kontrole puško 

na desni rami, hitro spusti desno roko ob jer
menu puške, prime z njo za vrat kopita tako, 
da drži palec spredaj, ostale prste pa zadaj, 
istočasno potegne kopito malo nazaj, toliko, 
da je sprednji rob kopita v smeri s sprednjo 
stranjo stegna. 

b) Ako je organ finančne kontrole brez puške, 
hitro dvigne desno roko, jo položi na desno 
stran senčnika (na rob kape) tako, da je ko
nec srednjega prsta na robu kape proti 
sencem, ostali prsti pa so iztegnjeni in 
stisnjrni; roka malo upognjena in obrnjena 
z dlanjo navzdol; laket naravno v višini 
desnice. 

c) Ako stoji organ finančne kontrole na mestu, 
pa je treba pozdraviti nadrejenega ali po činu 

' višjega, ki pojde mimo njega, se postavi, ko 
se mu nadrejeni (višji) približa na deset ko
rakov, tako, da je z licem obrnjen proti nad
rejenemu, ko stopa ta proti njemu; potem 
obrne glavo k nadrejenemu ter mu gleda na
ravnost v oči. Ko se nadrejeni približa na pet 
korakov, se postavi «mirno», pozdravi z roko 
po točki a) ali b), spremljaje ga stalno s po
gledom. Ko odide nadrejeni (višji) mimo or
gana finančne kontrole na tri korake, obrne ta 
glavo in pogled naravnost, istočasno pa dvigne 
desno roko ob jermenu na desne prsi, od
nosno, ako je brez puške, spusti desno roko 
ter se postavi «voljno». 

б) Ako gre organ finančne kontrole mimo nad
rejenega (višjega), obrne, ko pride na deset 
korakov proti nadrejenemu, glavo in pogled 
k temu, na pet korakov pritisne levo roko ob 
stegno ter ga pozdravi z roko po točki a) in ' 
b); ko odide nadrejeni mimo njega na tri ko-, 
rake, postopa po točki c) in se potem zopet j 
prosto giblje. | 

d) Ako drži poduradnik finančne kontrole puško 
«k nozi», pa zapazi nadrejenega (višjega) ne
nadoma, tako, da ne utegne puške dvigniti 
«o desno rame», pozdravi samo s pogledom 
na podoben način, kakor je povedano v točkah 
c) in č). 

e) Ako pride organ finančne kontrole k starej
šim kaj prijavljat, stopa z navadnim kora
kom; ko se približa na deset korakov, stopa, 
kakor je predpisano za stopanje vojske, gle
daje nadrejenemu naravnost v oči; postavi se 
«mirno» na dva koraka pred nadrejenim, po
zdravi z roko po točki a) ter javlja; roka ostane 
povešena, dokler se prijava ne izvrši. Ako pa 
je organ brez puške, drži roko na robu kape 
en trenutek, pa jo potem hitro spusti in potem 
javlja; ko se prijava izvrši in ko nadrejeni veli 
ali da znamenje organu, naj odide, dvigne ta 
desno roko ob jermenu na desne prsi, ako pa 
je brez puške, pozdravi z roko po točki b) ter 
spusti roko ob stegnu kakor v stanju «mirno», 
potem se obrne tja, kamor mu je treba iti, ter 
odide. 

f) Ako sreča organ finančne kontrole Njegovo 
Veličanstvo kralja ali člane kraljevskega doma 
ali tujega vladarja, se ustavi na deset kora
kov, se obrne s fronto k njim ter pozdravi. 
Ako pa hodi organ finančne kontrole v isti 
smeri, v kateri gre tudi Njegovo Veličanstvo 
kralj ali gredo člani kraljevskega doma, ter 
jih doide, jih pozdravi talco kakor ostale sta
rejšine. 

Vojaške zastave, procesije in pogreb po
zdravljajo organi finančne kontrole stoje. 

g) Ako je organ finančne kontrole na vozu, po
zdravlja prav tako, kakor če gre peš, samo 
sede 

h) Ako nosi organ finančne kontrole kaj v desni 
roki, prenese to v levo roko ter pozdravi po 
predpisu, 

i) Preden stopi v sobo ali pisarno, se prijavi ko
mu izmed domačinov, odnosno slugi (ako jih je 
kaj), sicer pa potrka na vrata in ko dobi do
volilo, sname kapo, vstopi v sobo, zapre pola
goma vrata ter pride na dva koraka k nadreje
nemu (višjemu), se mu pokloni, se postavi 
«mirno» ter javi; kar je treba. Ko se prijava 
izvrši ali ko mu da nadrejeni znamenje, naj 
odide, se organ finančne kontrole pokloni ter 
odide iz sobe počasi in kakor mu je primer
neje. Ako pa nosi poduradnik finančne kontro
le bajonet, ne sname kape ter pozdravi, ako je 
s puško, po točki e), sicer pa po točki b). 

j) Ako gresfa dva organa finančne kontrole sku
paj, pozdravita istočasno po predpisu. 

Ako hodijo skupaj trije organi finančne 
kontrole ali jih hodi več, pa se jim približa 
nadrejeni (višji), komandira na deset korakov 
najvišji: pozdrav na «des-no» («le-vo»). Pod
uradniki hitro okrenejo glave na ukazano 
stran, tako da gledajo, če okrenejo glavo na 
desno, z levim očesom, a če okrenejo glavo na 
levo, z desnim očesom proti sredi telesa, ter 
zro nadrejenemu nafavnost v oči. Istočasno 
hitro spuste desno roko ob jermenu po točki 
a). Ko obračajo glavo, jim morajo rame in 
vse telo ostati nepremične, glava pa se ne sme 
nagibati ne naprej ne nazaj. 

Na povelje «mir-no» poduradniki finančne 
kontrole hitro okrenejo glavo, kakor je pred
pisano za stanje «mirno», istočasno pa spuste 
desno roko na njeno mesto. 

Ako so poduradniki finančne kontrole brez 
pušk, postopajo pri pozdravu istotako, samo 
da drže desno roko v miru. 

Ako odidejo poduradniki mimo nadreje
nega na tri korake, se komandira «mir-no»; 
na to povelje dvignejo, ako imajo puško, 
roko ob jermenu na desne prsi ter istočasno 
okrenejo glavo in oči naravnost naprej. 

Starejšina, ki poveljuje, pozdravlja po 
točki č). 
7.) Mlajši v činu ali v rangu hodi na levi 

strani višjega; ako so trije, hodi najvišji na 
sredi, najnižji pa na levi strani. 

Členi l . 
K č l e n u 13. u r e d b e . 

1.) Ker organ finančne kontrole ne more iz
polnjevati dolžnosti njemu poverjene službe, ako 
ne pozna točno monopolskih, trošarinskih in 
taksnih (vobče dohodarstvenih) zakonov in za
konitih naredb, si mora nabaviti potrebno stro
kovno znanje ter po potrebi tudi vsa svoja znanja 
posvečevati državni službi. 

2.) Za strokovno izpopolnjevanje in splošno 
izobražanje poduradnikov je treba, kjerkoli je le 
mogoče, vsekakor pa na oddelkih na sedežu okraj
nih uprav finančne kontrole, ustanavljati knjižni« 
(biblioteke). Knjižnice se vzdržujejo z darili v 
denarju ali s knjigami in prispevki vseh organov 
finančne kontrole v območju dotične okrajne upra
ve finančne kontrole. Višino prispevkov določa 
generalna direkcija posrednjih davkov. Vse knjige 
in liste, ki jih izdaja ministrstvo za finance in ki 
se nanašajo na službo finančne kontrole, se dajo 
knjižnicam brezplačno. 

Člen 12. 
K č l e n u 14. u r e d b e . 

Organ finančne kontrole sme odstopiti od 
zapovedi, ki jo že izvršuje, samo, če jo pristojni 
starejšina ali oblastvo prekliče ali izpremeni ali 
če ga prisilijo važne okolnosti do tega. 

Vsak odstop od izdane zapovedi se mora opra
vičiti. 

Člen 13. 
K č l e n u 15. u r e d b e . 

Prejeto zapoved je treba čuvati kot uradno 
tajnost; priobčiti se sme samo onim, ki se udele
žujejo izvrševanja, in sicer takrat in toliko, kadar 
in kolikor je treba. 

Člen 14. 
K č l e n u 16. u r e d b e . 

1.) Služba finančne kontrole je dvojna: au-
nanja in notranja. 

2.) Za zunanjo službo se smatrajo službena 
opravila (obhodi, zasede, kontrole itd.) zunaj ka
sarne; notranja služba (pomaganje pri pisarniških 
poslih, pouk, dežurstvo) pa se vrši v kasarni, od
nosno v pisarni. 

3.) Službeno opravilo finančne kontrole in 
zlasti ono izvun kasarne je take naravi, da se ne 
da preračuniti v naprej, kolika časa bo trajalo; 
toda če ni posebnih razlogov, ne sme služba 
trajati več nego 8 ur na dan, računaje dan po 
24 ur. 

4.) Delovni čas službe in poslovanja v pisarni 
oblastnega inspektorata okrajne uprave in v ka
sarni oddelka finančne kontrole je ob navadnih 
dneh redoma: pozimi od 8. do 18. ure, z 2 ura
ma odmora opoldne, poleti pa od 7. do 12. in od 
15. do 18. ure. 

Vendar je oblastni inspektor finančne kontrole 
upravičen določati delovni čas službe in poslo
vanja v posameznih krajih po razmerah in služ
beni potrebi. 

Ob nedeljah in praznikih se posluje v pisarnah 
in kasarni od 8. do 10. ure. 

Člen 15. 
K č l e n u 17. u r e d b e . 

Ustavljene vojaške begunce ali osebe, ki so 
pobegnile od vstopa v vojsko, ogleduhë, pote
puhe in vobče osebe, ki jih preganja oblastvo, 
izroča finančna kontrola proti potrdilu prvemu 
bližnjemu policijskemu (političnemu) oblastvu ali 
občinskemu predstojništvu, odnosno bližnji orož-
niški postaji, ako pa so sumljive tudi tihotap
skega (dohodarstvenega) prestopka, oddelku 
finančne kontrole. Istotako izroča finančna kon
trola prvemu bližnjemu policijskemu (politične
mu) oblastvu ali občinskemu predstojništvu tudi 
zlikovce, ki jih zaloti na dejanju. 

Člen 16. 
K č l e n u 18. u r e d b e . 

Organ finančne kontrole se ne sme baviti z 
nobenim drugim stalnim poklicem (n. pr. s po
slom v privatnih pisarnah izvun delovnega časa) 
brez dovolitve generalne direkcije posrednjih 
davkov. 

To velja tudi za vpis v fakulteto ali istovrstno 
šolo, odnosno za pohajanje fakultete ali istovrstne 
šole. 

Člen 17. 
K č l e n u 22. u r e d b e . 

A. Službeni nalogi. 
1.) Organi finančne kontrole sprejemajo služ

bene naloge (zapovedi) : 
a) od svojih starejšin; 
b) od oblastev, katerim so podrejeni po členu 8. 

tega pravilnika, in 
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e) od policijskega (političnega) oblastva (pred
stavnika), ako že pomagajo vzdrževati javno 
varnost. 
Nalogi so ustni ali pismeni. Toda od policij

skih (političnih) oblastev (točka c) se zahtevajo, 
kjer to količkaj dopuščajo razmere, pismeni 
nalogi. 

Ako izda starejšina (oblastvo) ustno zapoved, 
ga mora podrejeni, ako ga ni razumel, prositi za 
pojasnilo. Nadrejeni sme, ako se mu zdi potrebno, 
ukazati podrejenemu, naj ponovi izdano zapoved. 

2.) Pismene zapovedi se izdajajo redoma po 
pristojnosti, t. j . postopno gredo po pristojnih 
oblastvih do onega, ki jih mora izvršiti. Istotako 
gredo poročila in vloge podrejenih, predložene 
po pristojnosti, posebno po vseh oblastvih do 
onega, ki jih mora dobivati ali vobče reševati. 
Tako opravilo se imenuje zapovedovanje ali pred
laganje po pristojni poti. Ako pa zahtevajo iz
jemne razmere, da se opusti pristojna pot, se 
mora vsak dobljeni nalog izvršiti tudi mimo te 
poti. Toda o tem mora oni, ki je izdal zapoved, 
obvestiti vsa postopna pristojna oblastva, po ka
terih je morala iti zapoved. Istotako se postopa 
tudi, ako ne gredo poročila nižjih po redni poti. 

3.) Ako se izvršuje služba pri osebah, ki mo
rajo voditi ali hraniti beležnice (knjiga, kontrolni 
list) zaradi finančnega (dohodarstvenega nadzor
stva), vpisuje organ finančne kontrole rezultate 
tega nadzorstva v te beležnice. 

4.) Ko se poduradnik vrne s službenega 
opravila, se prijavi starejšini oddelka ali njegove
mu namestniku ter to takoj na kratko vpiše v za to 
določeni stolpec službenega naloga. Ako je izvr
šilo službo več organov finančne kontrole, opravi 
ta vpis vodja. Ta vpis podpišejo vsi, ki so vršili 
službo. Poduradniku, ki se vrne ponoči, ni treba, 
da bi prijavil svoj prihod takoj, nego Drijavi ga 
prihodnji dan, a tudi v tem primeru je treba takoj 
po povratku vpisati izvršeno službo v službeni 
nalog. 

B. Pisarniški posli. 
1.) Vsako službeno opravilo je treba izvršiti 

čim prej; kjer je mogoče, naj gre ustnemu spo
razumevanju vedno prednost pred pismenim. 

Slog mora biti kratek in jasen; nepotrebnih 
formalnosti se je izogibati. 

Starejšine morajo skrbeti za to, da se pisar
niški posel po možnosti olajšuje in omejuje na 
najnujnejšo mero. V vseh beležnicah, pa tudi v 
drugih aktih je treba, ako le mogoče, pisati s ke
mijskim svinčnikom, za sestavo več istovetnih iz
vodov pa uporabljati indigov papir. 

2.) Poduradnik finančne kontrole se sme upo
rabljati za pisarniški posel redoma samo pri 
okrajni upravi, oblastnem inspektoratu ali v 
odseku finančne kontrole generalne direkcije po-
srednjih davkov, nadalje za zapisnikarja pri do-
hodarstveno-kazenskih ali disciplinarnih preiska
vah in pri strokovnih izpitih za višji čin. Toda 
generalna direkcija posrednjih davkov sme izje
moma dovoliti, da se poduradniki finančne kon
trole v izvestnem času uporabljajo tudi za pisar
niški posel pri onem oblastvu, ki mu je finančna 
kontrola po členu 8. tega pravilnika neposredno 
podrejena. 

3.) Organ finančne kontrole mora voditi one 
knjige in beležnice, ki so predpisane s trošarin-
skimi, taksnimi, monopolskimi (vobče dohodar-
stvenimi) zakoni, zakonitimi naredbami ali s tem 
pravilnikom. 

4.) Knjige in beležnice se morajo voditi točno 
in pravilno; kar je vanje vpisanega napačno, se 
mora prečrtati z rdečo tinto, vsako brisanje pa 
je strogo prepovedano. 
-u. 

C. Naznanila (ovadbe). 
1.) Ovadbe o tihotapskih prestopkih se spre

jemajo vedno in glede njih se postopa po pred
pisih. 

Ovadnikovo ime se mora čuvati tajno, zlasti 
če to zahteva tudi sam. 

Ako je ovadba pismena in ovadnik zahteva, 
da ostani njegovo ime tajno, se dene ovadba v 
ovitek (kuverto) in nanj se pritisne uradni pečat 
tako, da se ne more odpreti, ne da bi se poško
doval pečat. 

Ustna prijava se sprejme protokolarno (na 
zapisnik), podpis ovadnikov pa se prikrije tako, 
da se zapisnik pregane na kraju podpisa in ta 
preganjeni del pritrdi na zapisnik z uradnim pe
čatom. Ako ovadnik zahteva, se mu izda o pre
jeti ovadbi potrdilo, v katero se vpiše ime, pri
imek, kraj in hišna številka osebe, ki je prijavila, 

kakor tudi dan in številka, pod katero je ovadba 
vpisana v vložni zapisnik (delovodni protokol). 

2.) Anonimne (nepodpisane) prijave se smejo 
uporabljati za predhodno poizvedovanje, toda 
preiskava stanovanja se sme ukreniti samo, ako 
se pridobe s poizvedovanjem dokazi ali zakoniti 
pogoji, s katerimi je po zakonu preiskava do
voljena. 

Č. Prijava posebnih dogodkov. 
Vsi važni dogodki, ki se tičejo finančne kon

trole, kakor važnejše (večje) tihotapske (dohodar-
stvene) ustavitve, uboji (umori) in poškodbe 
organov finančne kontrole in drugih oseb, zlasti 
zaslužna dejanja organov finančne kontrole ob 
reševanju človeških življenj ali ob gašenju poža
rov, pomaganje finančne kontrole ob vzdrževanju 
javne varnosti, pobune, nevaren napad na finanč
no kontrolo ali napad po tisku, oviranje finančne 
kontrole ob izvrševanju službe po drugih držav
nih organih itd, se priobčujejo po pristojni poti 
oblastnemu inspektoratu finančne kontrole, ta pa 
jih po svoji oceni priobčuje generalni direkciji 
posrednjih davkov. 

D. Prošnje, tožbe in pritožbe. 
1.) Vse prošnje, tožbe in pritožbe se vročajo 

prvemu starejšini, ki jih mora po pristojni poti 
nemudoma pošiljati pristojnemu oblastvu v na
daljnje poslovanje. 

2.) Neutemeljene in brezmiselne prošnje od
klanja nadrejeni z nasvetom, da jih je nezmiselno 
predlagati. Ako pa podrejeni vendarle zaželi, da 
bi šla njegova prošnja dalje, mu nadrejeni ugodi, 
poroča pa višjemu starejšini o svojem mnenju in 
danem nasvetu. 

3.) Tožbe zoper neposrednjega starejšino se 
\ročajo, odnosno pošiljajo, njegovemu prvemu 
starejšini. 

4.) Prošnji poduradnika finančne kontrole, da 
bi vstopil v strokovni tečaj, predpisan za izpit 
za starejšino oddelka in uradnika finančne kon
trole, ali prošnji za izbris kazni kakor tudi pri
tožbi zoper disciplinarno razsodbo se mora pri
ložiti prepis njegovega uslužbenskega lista, ako 
se ta ne hrani pri oblastvu, ki je pristojno od
ločiti o prošnji ali pritožbi. 

E. Javljanje. 
Če pride poduradnik finančne kontrole po 

uradnem opravilu v kraj, kjer je sedež oddelku 
finančne kontrole, ali če se mudi v takem kraju, 
toda po privatnem opravilu, nad 24 ur, se mora 
javiti starejšini oddelka (namestniku) v tem kraju. 

Odhod javi samo, ako se mudi v kraju nad 
8 dni. 

Javljanje potrjuje starejšina oddelka na urad
nih listinah (službeni nalog, objava itd.). 

Dolžnost javljanja velja tudi za uradnika 
finančne kontrole, toda samo v krajih, kjer so nje
govi starejšine. V vsakem takem primeru se javi 
uradnik vsem svojim finančnim starejšinam v 
kraju. 

F. Službena opravila vobče. 
1.) Finančni kontroli je vobče dolžnost paziti 

na to, da se točno izvršujejo finančni (dohodar-
stveni) zakoni in predpisi, da se preprečujejo tiho
tapski (dohodarstveni) prestopki, ako pa so že 
učinjeni, jih izsîedovati in prijavljati pristojnemu 
trošarinskemu, taksnemu ali monopolskemu ob
lastvu. 

V ta namen mora vsak organ finančne kon
trole natančno poznati ozemlje svojega službe
nega okoliša in vse zakone in predpise. 

2.) Ako ugotovi finančna kontrola tihotapski 
prestopek, mora ukreniti vse zakonite odredbe 
za preiskavo, kazensko postopanje in zavarovanje 
kazni za tak prestopek. 

3.) Finančna kontrola opravlja redoma svojo 
dolžnost v službenem okolišu. 

Opažanja ali prijave, ki se tičejo drugih od
delkov in okrajnih uprav finančne kontrole, pri
občuje tem, da postopajo nadalje po predpisih. 
Ako pa se ta opažanja ali te prijave ne smejo od
lagati, t. j . , ako se ne bi mogel pravočasno obve
stiti pristojni oddelek finančne kontrole, ukrene 
organ finančne kontrole potrebna službena opra
vila tudi izvun svojega službenega okoliša ter 
potem takoj obvesti oddelek finančne kontrole, v 
čigar okolišu je opravljal službo, in pristojno 
okrajno upravo finančne kontrole. 

4.) Službena opravila, ki se izvršujejo samo 
po nalogu, izvršuje finančna kontrola tudi brez 
naloga samo, ako je nevarnost za državno bla

gajno; toda to mora nemudoma javiti prvemu 
starejšini. Izvzeta so ona službena opravila (n. pr. 
preiskava stanovanja), ki se smejo po predpisu 
izvrševati samo na podstavi višjega pooblastila. 

5.) Organ finančne kontrole nosi s seboj v 
službi vse one stvari, ki jih potrebuje, kakor uro, 
pisalno pripravo, svečo, pečat in material za pe
čatenje, nekaj čistih pol kontrolnega (revizijskega) 
lista za raznovrstna podjetja itd. 

6.) Poduradniki finančne kontrole se smejo 
uporabljati za prenašanje ali izročanje spisov 
samo v najnujnejših in utemeljenih primerih. 

G. Pregled. 
Z monopolskimi, trošarinskimi in taksnimi za

koni in predpisi je določeno, katere osebe in ka
tera podjetja so postavljena pod finančno (doho-
darsfveno) nadzorstvo, katerih prostorov se tiče 
to nadzorstvo, kako se postopa pri tem in kaj se 
s tem namerja. 

Nadzorstvo se vrši tako, da se opravlja pre
gled, za katerega ni treba posebnega pooblastila. 
Organi finančne kontrole morajo opravljati te 
posle, če se jim to naroči, ali če je to potrebno, 
toda najmanj enkrat vsako četrt leta. 

Ob pregledu se mora finančna kontrola uve-
riti, ali se točno izvršujejo finančni (dohodar
stveni) zakoni in predpisi, zlasti pa, ali se prijav
ljeni, odnosno dovoljeni obrat izvršuje v določe
nem kraju, v določeni zgradbi, na prijavljenih 
pripravah in ob prijavljenem času, ali se vodijo 
predpisane knjige in beležnice, in če ugotavlja 
dejansko količino predmetov, ali se količina blaga 
strinja z onim po knjigah in ne kaže nenavadno 
nesorazmerne razlike med dejansko količino in 
ono po knjigah, in ali se ne učinjajo tihotapski 
(dohodarstveni) prestopki. 

Pregled se opravlja redno podnevi ob delav
nikih in ob delovnem času. 

Ako pa se vrši delo tudi ponoči ali ob ne
deljah ali praznikih, se opravlja pregled tudi v 
tem času, odnosno tudi ob teh dneh, in sicer po 
možnosti nenadoma. Pri tem je treba paziti, da 
se ne moti redno delo in ne provzroča nemir in 
da je navzočen oni, v čigar prostorih se oprav
ljajo ti posli, odnosno njegov namestnik. 

Ob pregledu sme finančna kontrola pregledo
vati samo one knjige in beležnice, ki se morajo po 
monopolskih, trošarinskih ali taksnih zakonih in 
predpisih voditi in pokazati. 

H. Obhodi in zasede. 
Za preprečevanje tihotapstva, zlasti v kraji

nah, kjer se sadi tobak, in v krajih, ki meje ob te 
krajine, so važni tudi obhodi in zasede. Ako se 
odreja ali izvršuje ta služba, je treba paziti na 
to-le: 
a) Pri predpisovanju službe se je treba izogibati 

šablonske enoličnosti. 
b) Ob istem času je treba opazovati več točk, 

toda tako, da se ne cepijo službene moči in 
da so na razpolago, kadar je treba poslovati. 

c) Starejšine morajo vsak čas lahko najti vsako 
patruljo, poduradniki pa morajo biti po mož
nosti dovolj svobodni v svojem gibanju. 

č) Zavisno je od razmer, ali naj izvršuje službo 
posameznik ali več skupaj (patrulja). Patrulje 
smejo postavljati tudi posamezne podurad-
nike na stražo; toda te straže morajo biti v 
taki razdalji, da lahko o vsakem času prisko
čijo druga drugi na pomoč. 

d) Vsak službeni nalog se priobči samo v toliko, 
v kolikor to zahteva služba. Pri tem se mora 
postopati oprezno in tako, da ne zvedo za 
nalog nepozvane osebe, pa tudi ne rodbinski 
člani poduradnikovi. 

e) Zasede morajo biti čim dolgotrajnejše ter se 
ne smejo opravljati ravno na točkah, določe
nih za zasedo, nego pogostoma tudi med temi 
točkami in tam, kjer bi se utegnili zalotiti 
predmeti tihotapstva ali kjer bi se utegnili' 
opaziti tihotapci. 

Na neravnem in nepreglednem, z objekti' 
zastavljenem zemljišču (terenu) so zasede važ
nejše od obhodov. 

f) Obhodi (patruljiranja) naj se zlasti na pri
kritem (nepreglednem) terenu vrše počasi; v 
eni uri ni prehoditi več nego tri kilometre. 

V času, ko gre patrulja naprej, mora po-
. stajati, preiskovati, prisluškovati, slediti in 

mestoma zasedati ter postopati oprezno, da je 
tihotapci ne prevarajo. 

g) Kraji za zasede naj se izbirajo tako, da jih 
ogleduhi tihotapcev ne morejo lahko najti; 
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ponoči naj se zasedajo doline, a vrhovi naj 
bodo za krajem zasede, ne pa pred njim. 

I. Postopanje pri ustavljanju. 
Ako naleti finančna kontrola ob izvrševanju 

svoje službe na osebe, o katerih je zakonito osno
van sum, da so učinile tihotapstvo ali drug pre
stopek zakona, jih mora ustaviti tako, kakor je 
predpisano v členu 23. tega pravilnika. Če imajo 
ustavljena orožje ali če so opremljeni s predmeti, 
s katerimi se lahko branijo ali izvrše napad, jih 
pozove, naj odlože orožje ali orodje in naj potem 
pristopijo drug za drugim s predmeti vred, ki jih 
nosijo s seboj. 

Ako ustavljena to slušajo, jih pozove finančna 
kontrola, naj povedo, kaj nosijo, naj pokažejo 
listine, račune aH druga dokazila in naj točno na
vedejo, kje in od koga so dobili predmete, ki jih 
nosijo, in za koga so določeni ti predmeti. 

Finančna kontrola prešteje in pregleda od zu
naj omote blaga in priprav, preišče stanje plomb, 
pečatov ali znakov, ako so morda nadeti, ter pri
merja blago z listinami. 

Na potu (cesti) se ugotovi, ali se blago ujema 
z navedbo dotične csebe, samo v toliko, v kolikor 
se to more storiti, ne da bi se izpremenilo stanje 
in leža tovora in ne da bi se odprli omoti ali se 
jim predrugačila oblika. Če to ni mogoče, ali če 
se blago ne ujema z izjavo dotične osebe, jo od
vede organ finančne kontrole z blagom vred do 
bližnjega policijskega (političnega) oblastva (ob
činskega predstojništva) ali do bližnjega oddelka 
finančne kontrole, kjer se blago pregleda po 
predpisu. 

Osebe, ki ne nosijo stvari, katere bi bilo treba 
ustaviti, se ne smejo dalje zadrževati. 

Če se osebe ne odzovejo pozivu, naj se usta
vijo, nego nadaljujejo pot, ali če nečejo odlo
žiti svojega orožja ali orodja, ali če nečejo posa-
irezno priti k patrulji, je treba nastopiti odločno, 
da se obladajo. 

Finančna kontrola mora v vsakem primeru za
seči tihotapsko blago z vozili vred ter onemogo
čiti lastniku tega blaga in predmetov, da bi na
dalje razpolagal z njimi. Toda glavno pozornost 
je treba obračati na to, da se primejo krivci sami. 

Zaplenjeno blago ali zaplenjene predmete v 
neizpremenjenem stanju spremi finančna kontrola 
k oddelku finančne kontrole ali bližnjemu policij
skemu (političnemu) oblastvu (občinskemu pred-
stojništvu), ki jih mora izročiti pristojnemu 
oblastvu. 

Ob prenosu blaga in predmetov je treba pa
ziti, da se blago kako ne izgubi. 

J. Službeno poslovanje oddelka. 
1.) Starejšina oddelka finančne kontrole mora, 

ako ni odrejeno kaj drugega, po lastni preudar
nosti in ob lastni odgovornosti izdajati odredbe^ 
ki so potrebne za izvrševanje službe. Službo mora 
porazdeljevati in predpisovati pravično in smo-
treno; toda pri tem mora gledati na to, da 
se uporabljajo poduradniki po sposobnosti in da 
so izmenoma zanosleni v raznih službah, da se 
jim tako daje prilika za strokovno izobrazbo. 

Starejšina oddelka finančne kontrole mora 
vplivati na to, da se v vseh službenih opravilih 
vzdržuje strog red in točnost in da se olajšuje 
služba z vzajemnim in složnim delom. 

Ob nedeljah in praznikih se opravlja redna 
služba. Službena opravila, ki niso nujna, se od
lagajo na prihodnji dan. 

Poduradniki finančne kontrole, katerim ni do
voljeno, da bi bili ta dan prosti službe ali da bi 
se odpočili, morajo biti v delovnem času v ka
sarni; zaposlujejo pa se po odredbi starejšine od
delka tako, da izdelujejo pismene naloge, čistijo 
obleko, orožje in opremo ter opravljajo ekonom
ske pcsle itd. 

Da se poduradnik lahko pripravi, se mu mora 
pravočasno priobčiti, kakšno je službeno opra
vilo, ki ga je izvršiti, in koliko časa bo trajalo. 
Ako se namen in vrsta službenega opravila zaradi 
službene tajnosti ne sme priobčiti v naprej, se mu 
označi same ura, ko mora nastopiti službo, in 
koliko časa bo približno trajalo službeno opra
vilo, ki ga čaka. 

Ako zahteva služba, sme starejšina oddelka 
finančne kontrole odrediti službo tudi do 96 ur. 
Ob nujnih prilikah je opravičen odrediti službo 
tudi preko tega časa, toda to mora takoj prijaviti 
okrajni upravi finančne kontrole. 

2.) Ko se poduradnik vrne iz službe, se mu 
mora dati izvesten čas za odmor. Koliko časa 

traja ta odmor, to se ravna po službi, ki se mora 
še opraviti, in po številu organov, ki so v oddelku. 
Ako pa se zdi starejšini oddelka finančne kontrole 
potrebno, da zahteva novo službovanje med od
morom samim, mora poduradnik finančne kon
trole to odredbo izvršiti nemudoma. Kdor se 
smatra za prekomerno obremenjenega, se sme 
pritožiti po pristojni poti. 

Ako dopuščajo službene razmere, sme starej
šina oddelka finančne kontrole posameznemu 
poduradniku dovoliti, da je do tri dni v mesecu 
prost službe. 

Poduradnik, ki vodi ekonomske posle (skupno 
kuhinjo) oddelka, ni oproščen zunanje službe, 
toda ozirati se je nanj ob porazdeljevanju službe 
ter mu pustiti čas, da lahko uspešno izvršuje te 
posle. 

3.) Starejšina oddelka mora po možnosti 
osebno opravljati vse, vsekakor pa važnejše pisar
niške posle, podrejeno osebje nenadoma in po
vsod v svojem okolišu čim pogosteje kontrolirati 
v službi ter mu biti zgled v vztrajnosti in mar
ljivosti. 

Važnejše posle opravlja vedno, če je to mo
goče, osebno in na čelu podrejenih organoy. 

4.) Starejšini oddelka je naloga, da poučuje 
podrejene organe v zakonih, zakonitih naredbah 
in predpisih v obsegu, ki je potreben za službo fi
nančne kontrole, nadalje o najprimernejšem na
činu, kako se izvršuje služba in kako se ravna z 
orožjem, kako se sestavlja, čisti in vzdržuje orožje-

Z onimi, ki niso odslužili svojega vojaškega 
roka, in časih tudi z vsemi drugimi poduradniki 
mora starejšina oddelka imeti osnovno vojaško 
vežbanje (jedinačko obuko: stav, vaje s puško, 
kretanja, okretanja) po veljavnih določilih. 

Poučevanju je treba posvetiti vsak teden ne
koliko ur, pouk sam pa se vpisuje v dnevnik, v 
beležnico o pouku in o porazdelitvi službenih ur. 

Pripravnikom in podpreglednikom finančne 
kontrole daje starejšina oddelka razen tega tudi 
pismene naloge (vsaj dve na mesec) ter ocenja iz
delek, mlajši poduradniki pa se po potrebi vežbajo 
tudi v lepopisju in računanju. Potrebne pisanke si 
nabavljajo poduradniki sami. 

Ob zunanji službi poučuje starejšina oddelka 
poduradnike v praktičnem izvrševanju službe ter 
vpisuje to poučevanje z rdečo tinto v beležnico o 
pouku. 

5.) Ako je starejšina oddelka odsoten, postavi 
za ta čas namestnika; ako pa tega ne stori, ga na
domešča oni, ki je navzočen in po činu najvišji. 
Ob enakem činu je namestnik oni poduradnik, ki 
ima izpit za višji čin. 

6.) Vsak starejšina oddelka ali, če je službeno 
zadržan, njegov namestnik, vodi dnevnik (obrazec 
št. 1), ki mora podajati verno sliko o službenem 
delu vseh organov oddelka. 

Dnevnik izdaja oddelkom okrajna uprava fi
nančne kontrole v mesečnih overovljenih zvezkih. 

Dnevnik obseza: 
a) ime in čin organov, ki služijo v oddelku, na

čin, kako so nastanjeni in kako se hranijo, naj
daljši čas, za katerega je eventualno dovoljeno 
odrejanje na službo, stalne dodelitve orga
nov, izpremembe v osebiu, bolezni, dopuste, 
začasne odstavitve od službe itd.; 

b) predpisano službo v kasarni in zunaj kasarne. 
7.) S'užba zunaj kasarne se predpisuje še s 

posebnim službenim nalogom, ki se z uporabo 
indigovega papirja sestavlja v dveh izvodih ter 
mesečno označuje z arabskimi zaporednimi šte
vilkami. 

En obrazec službenega naloga se sme uporab
ljati tudi za predpisovanje novega službenega 
opravila, ako je v njem še kaj prostora za. nove 
vpiske. 

Ako ne bi bil en obrazec službenega naloga 
za eno službeno opravilo zadosten, se vzame več 
listov, ki se sešijejo. 

Kadar se predpisuje obhodna služba, se mora 
vedno označiti, keliko časa bo trajal obhod od 
enega kraja do drugega, kraj in čas, dokler bo 
trajalo stalno straženje, vsaka zaseda in vsak od
mor, in sicer v oni vrsti, po kateri se morajo iz-
vršiH. 

Originali službenega naloga (obrazec št. 2) 
ostanejo v oddelku ter se hranijo zloženi po zapo
rednih številkah v posebnem zavoju (omotu) po
leg dnevnika. 

Koncem vsakega meseca se zvežejo uporab
ljeni originali službenega naloga v zvezek ter se 
hranijo v oddelku tri leta. 

Duplikat službenega naloga (obrazec št. 3) 
nosi organ finančne kontrole v službi ter ga mora 
na zahtevo pokazati organom, ki ga kontrolirajo; 
ko pa izvrši predpisano službo, izpolni službeni 
nalog po predpisu točke A. 4.) tega člena. 

Ako je odrejeno več organov, da skupaj opra
vijo službo, se da službeni nalog samo vodji. 

Izpolnjeni duplikati se hranijo zloženi po za
porednih številkah v posebnem zavitku. 

8.) Dnevnik se zaključuje koncem vsakega me
seca ter oddaja najkesneje do 3. dne prihodnjega 
meseca okrajni upravi finančne kontrole obenem 
z duplikati službenih nalogov in prepisom poraz
delitve službenih ur. 

9.) Na podstavi izpolnjenih duplikatov službe
nih nalogov vodi starejšina oddelka «porazde
litev službenih ur» (obrazec št. 4), ki se z upo
rabo indigovega papirja sestavlja v dveh izvodih 
in v katerem se za vsakega organa zapisuje po 
dneh število ur, ki jih je prebil v obhodni in za-
sedni službi, pregledovalni službi v kraju in zu
naj kraja oddelka, v pisarniški službi, nadalje 
število ur, v kaferih je bil zaposlen v kasarni, ko
liko časa je trajalo dežurstvo v kasarni ali koliko 
časa je prisostvoval pouku. 

Prenočevanje ob službi se ne šteje v službeni 
čas. 

10.) Ako dospe dopis ali akt skupaj z denarjem 
ali drugimi vrednostnimi predmeti, izda starej
šina oddelka potrdilo, če se mu zdi, da je pred
ložitev v redu. Prejeta vsota ali prejeti vrednostni 
predmeti se nemudoma zapišejo v blagajniški 
dnevnik (denarni dnevnik), denar, odnosno vred
nostne predmete, pa je treba dobro shraniti. 

Kdor prejme denar ali druge vrednostne 
predmete, je odgovoren strankam in državni bla
gajni. 

11.) Razen primerov, določenih po zakonih in 
zakonitih naredbah, ali če to starejšine izrecno 
odrede, sme oddelek finančne kontrole nepo
sredno dopisovati samo s pristojno nadrejeno 
okrajno upravo finančne kontrole, občinskimi 
predstojništvi in z vsemi njemu enakimi organi. 
Ako bi bilo treba na akt oblastva ali stranke, s 
katero oddelek ne sme dopisovati, odgovoriti pis
meno, pošlje oddelek dopis nemudoma okrajni 
upravi finančne kontrole. 

12.) Pri vsakem oddelku finančne kontrole se 
morajo voditi: 
a) pregled službenega okoliša (obrazec št. 5), 

ki mora obsezati: 
I. predpisano število organov finančne 

kontrole, površino okoliša dotičnega oddelka 
in število prebivalstva po poslednjem ljud
skem štetju, nadalje število občin, vasi, selišč 
(mahal) in glavne točke zased in zastražnih 
krajev. 

Točke zased in zastražnih krajev se ozna
čujejo z rimskimi številkami ter vpisujejo pod 
temi znaki v dnevnik in v službeni nalog. 

H. imena vseh vasi in selišč (mahal), in 
sicer po abecednem redu občin, potem vasi in 
v njih selišč (mahal) in vseh oseb, ki spadajo 
pod finančno (dohodarstveno) nadzorstvo. 

Vsaka oseba se vpiše samo enkrat; v 
stolpec «vrsta podjetja» pa se vpišejo vsi 
obrati, s katerimi se bavi oseba v tem kraju. 

Za izpremembe (nove vrste podjetja) je 
treba pri vsaki osebi pustiti nekoliko praznih 
stolpcev, v vsakem kraju, vasi, selišču (ma
hali) pa tudi prostor za osebe, ki bi mogle 
začeti kakršenkoli obrat. 

lil. dan vsakega posamezriega službenega 
opravila in številko službenega naloga, po 
katerem je bilo službeno opravilo izvršeno. 

Ako se pri podjetju iz kakršnegakoli 
vzroka službeno opravilo ne bi moglo izvr
šiti, se to označi v stolpcu «številka službe
nega naloga», v katerega se vpiše številka na
loga, pod to številko, ki jo je treba ločiti s 
črto, pa razlog, iz katerega to službeno opra-

I 
vilo ni bilo izvršeno. Tako n. pr. — — oseba 

odsotna ali 
h. z. 

0 
hiša zaprta, ~ 

kontrolni list založen, zato službeno oprav-
vilo v njem ni vpisano. 

Kratice «o», «h. z.» in «k. 1. z.» se vpisu
jejo tudi v duplikatu službenega naloga. Služ
bena opravila vpisuje v pregled okoliša oni 
organ finančne kontrole, ki je izvršil opravilo, 
odnosno pod čigar nadzorstvom je bilo iz
vršeno. Starejšina oddelka vpisuje svoja služ
bena opravila z rdečo tinto. 
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Vsako izpremembo je treba nemudoma za
beležiti; 

b) beležnica o vrsti, številu in izpremembah 
oseb, ki spadajo pod finančno nadzorstvo 
(obrazec št. 6); v 

c) register (kazalo — indeks) važnejših naredb 
(obrazec št. 7), ki se mu morajo priložiti na
redbe v originalu ali prepisu; 

č) vložni zapisnik (delovodni protokol) (obra
zec št. 8) z registrom (kazalom — indeksom) 
(obrazec št. 9) za navadne in za zaupne 

d) inventarji o državnih predmetih (obrazci 
št. 10, 11, 12, 13 in 14); 

e) beležnica o odkritih tihotapskih prestopkih 
(obrazec št. 15); 

f) kontrolnik (račun) o prejetih in porabljenih 
obrazcih dnevnika in službenih nalogov 
(obrazec št. 16); 

g) rokovnik, po katerem se morajo pošiljati po
ročila (obrazec št. 17), urejen po koledarskem 
roku; 

h) knjiga o nadziranju (obrazec št. 18), v katero 
vpisujejo starejšine nadziranja, opažene ne
dostatke in izdane odredbe; 

i) beležnica o pouku (obrazec št. 19); 
j) beležnica o pregledu orožja (obrazec št. 20). 

Će je starejšina oddelka pregledal orožje, 
se to zapiše samo, ako je našel nedostatek; 

k) blagajniški dnevnik (denarni dnevnik) (obrazec 
št. 21); 

1) likvidacijske pole (pole o izplačilih plač in 
drugih prejemkov) (obrazec št. 22); 

m) osebni listi poduradnikov (obrazec št. 23); 
n) zapisnik zdravniško pregledanih poduradni

kov (obrazec št. 24); 
o) ekspedicijska (poštna) knjiga (obrazec st. 25); 
p) beležnica o pečatih (obrazec št. 26); 
r) beležnica o zaplenjenih tihotapskih predmetih 

(obrazec št. 27); 
s) rangovna lista poduradnikov finančne kon

trole; 
š) situacijska karta okoliša oddelka; 
t) seznamek omenjenih in vseh drugih zapisni

kov, beležnic, vpisnikov itd., ki se morajo 
voditi na podstavi posebnih predpisov, in si
cer z navedbo dotičnih predpisov. 

Katere beležnice mora oddelek finančne 
kontrole še voditi v oStbnih, ekonomskih in 
administrativnih poslih, in obrazce predpisuje 
občasno generalna direkcija posrednjih dav
kov. 
13.) Dnevnik, službene naloge, knjigo o nad

ziranju vložni zapisnik (delovodni protokol) in 
register za zaupne akte, za pečate, štampiljo m 
obrazce, o ka'.erih se polaga račun (strogo zara-
čunljive tiskovine), ima starejšina oddelka pod 
ključem, ki ga izroči, ako je odsoten, namestniku. 

K. Službovanje okrajnega upravnika finančne 
kontrole. 

1.) Okrajni upravnik finančne kontrole mora 
•osebno izvrševati službena opravila, ki so mu 
predpisana z zakoni, zakonitimi naredbami, ali 
po navcdiiih, katera so mu izrecno izdali starej
šine ali oblastva, ki jim je podrejen glede izvrše
vanja monopolskih, trošarinskih. in taksnih za
konov. . . 

Okrajna uprava finančne- kontrole ш upravi
čena izdajati službenih navodil splošnega značaja. 

2 ) Okrajnega upravnika finančne kontrole za
stopa njemu dodeljeni organ; če pa takega ni, ga 
zastopa po činu in rangu najvišji organ, ki uprav
lja oddelek v kraju. 

3.) Okrajni upravnik 'finančne kontrole mora 
v okolišu vsakega podrejenega oddelka finančne 
kontrole čim pogosteje, nenadoma, ob vsakem 
času in povsod kontrolirati organe, ko opravljajo 
službo, po možnosti osebno nadzirati najvažnejše 
momente v postopku obdačevanja v važnejših 
podjetjih, se pri važnejših službenih opravilih 
postavljati na čelo podrejenim organom ter jih 
voditi v službi. v. 

Zaradi tega po možnosti cim pogosteje po
tuje po vsem okraju, in sicer vselej v drugi smeri 
in po drugi poti, ter nadzira službena opravila 
podrejenega osebja. ; 

Poleg tega kontroliranja mora upravnik okra
ja finančne kontrole vsak mesec vsaj enkrat vobce, 
vsake tri mesece pa popolnoma in v vseh delih 
pregledati kasarne, pisarniško in sploh vse drugo 
poslovanje oddelkov. 

4.) Važnejše posle, zlasti pa osebnega zna
čaja, mora po možnosti opravljati sam okrajni 
upravnik finančne kontrole. 

Organ, dodeljen okrajni upravi finančne 
kontrole, opravlja v prvi vrsti pisarniške posle, 
in sicer po naročilu šefa okrajne uprave finančne 
kontrole. V zunanjo službo odpošilja okrajni 
upravnik finančne kontrole dodeljenega organa 
po svoji preudarnosti; pri tem mora zlasti gledati 
na to, da se vrše potovanja v okviru proračun
ske možnosti, in srer ob času, ko zahteva interes 
državne službe najtemeljitejše kontroliranje pod
jetij. 

5.) Če potuje upravnik okraja, odnosno njemu 
dodeljeni organ finančne kontrole, po okraju, se 
mora uveriti: 
a) ali se porazdeljuje služba po dejanski po

trebi in pravično in kako se izvršuje; 
b) ali postopajo osebe, ki spadajo pod finančno 

(dohodarstveno) nadzorstvo, po predpisih, ali 
in s katerimi predmeti in s kakšnim name
nom se tihotaplja in ali raste ali pada število 
tihotapskih prestopkov; 

c) ali se vodijo protokoli in drugi zapisniki v 
oddelkih po predpisih in po tekočem redu; 

č) ali vlada v kasarnah potrebni red in po
trebna čistota in v kakšnem stanju so zgradbe 
in državni predmeti, zlasti pa, ali se količina 
teh predmetov ujema s količino po inventarjih; 

d) v kakšnem stanju je orožje in obleka pod
uradnikov in 

e) ali se podrejeni organi vedejo po predpisu 
v službi in izvun nje. 
6.) Okrajni upravnik finančne kontrole ali 

njemu dodeljeni organ mora ob pregledu oddel
kov posvečevati posebno pozornost pouku pod
uradnikov ter kar najstrože presojati delo sta
rejšine oddelka v tem oziru. 

7.) Okrajni upravnik finančne kontrole in nje
mu dodeljeni organ vodita o svojih opažanjih 
o službenih opravilih zunaj pisarne vsak zase 
dnevnik (obrazec št. 28). 

Ti dnevniki se morajo vsak mesec zaključiti 
in podpisati. 

Okrajni upravnik finančne kontrole pregleduje 
dnevnike dodeljenega organa in podrejenih od
delkov, vpisuje vanje pripombe, v katerih zabele-
žuje vse nedostatke, ki jih je našel v dnevniku, ter 
jih pošilja s svojim dnevnikom,, ako pa ne prejema 
povprečnine za potovanje in hrano, tudi z raču
nom o potnih stroških, do 10. dne prihodnjega 
meseca pristojnemu oblastnemu inspektoratu fi
nančne kontrole. 

Nedostatke, opažene v dnevnikih oddelkov, 
priobčuje okrajni upravnik finančne kontrole isto
časno vsem podrejenim oddelkom finančne kon
trole. 

8.) Okrajni upravnik finančne kontrole je u-
pravičen v utemeljenih primerih dovoljevati pod
rejenim starejšinam oddelkov finančne kontrole, 
da predpisujejo službo tudi preko 96 ur, toda 
največ do 8 dni. To dovolilo se daje občasno, ako 
pa zahtevajo razmere, tudi za nedoločen čas. 

9.) Okrajni upravnik finančne kontrole je 
upravičen, ako ni posebnih predpisov, dopisovati 
s svojimi podrejenimi in svojimi neposrednjimi 
starejšinami in oblastvi, katerim je po členu 8. 
tega pravilnika podrejen, nadalje z vsemi njemu 
enakimi organi in oblastvi in z vsemi policijskimi 
(političnimi) in sodnimi,oblastvi prve in druge 
stopnje, z vojaškimi oblastvi pa do vštetega pol-
kovnega komandanta. 

10 ) Dnevnik kakor tudi vložni zapisnik (delo
vodni protokol), register za zaupne akte in usluž-
benske liste organov finančne kontrole ima 
okrajni upravnik finančne kontrole pod ključem, 
ki ga izroči, ako je odsoten, namestniku.^ 

11 ) Ako »re okrajni upravnik finančne kon
trole na pot, zapusti v zapečatenem ovitku dnev
nik in pismo v katerem mora navesti smer poto
vanja, čas, ko namerja prispeti v jxjsamezne 
kraje in ko se namerja vrniti v kraj svojega 
službovanja, v 

12 ) Pri vsaki okrajni upravi finančne kon
trole se vodi: 
ai nregled službenega okoliša za vse območje, 

sestavljen po oddelkih (obrazec št. 5). Kolikor 
ne bi bil okrajni upravnik finančne kontrole 
o izpremembah v osebah in podjetjih, ki spa
daio pod finančno (dohodarstveno) nadzor
stvo že kako drugače obveščen v doticnem 
mesecu, vpiše te izpremembe v pregled oko
liša na podstavi beležnice o vrsti, številu m 
izpremembah podjetij, ki spadajo pod finanč
no nadzorstvo, in ki mu ga podrejeni oddelki 
finančne kontrole predlagajo koncem vsakega 

meseca. Službena opravila okrajnega uprav
nika finančne kontrole se vpisujejo v pregled 
okoliša z rdečo, službena opravila njemu do
deljenega organa pa z navadno tinto (s ke
mijskim svinčnikom); 

b) beležnica o vrsti in številu podjetij, ki so bila 
pod finančnim nadzorstvom, koncem vsakega 
meseca (obrazec št. 29). Število podjetij se 
vpisuje najprej po oddelkih, potem pa skupaj 

.., za ves službeni okoliš; 
c) vložni zapisnik (delovodni protokol) z regi

strom za navadne in zaupne akte (obrazca 
št. 8 in 9); 

č) register važnih naredb (obrazec st. 7); 
d) inventar o državnih predmetih, ki so pri 

okrajni upravi finančne kontrole (obrazci 
št. 10, 11, 12 in 13); 

e) beležnica o tihotapskih prestopkih, ki sta jih 
odkrila okrajni upravnik in njemu dodeljeni 
organ (obrazec št. 15); 

f) pregled o dopustih (obrazec št. 30); 
g) knjiga o porazmestitvi oddelkov in organov 

finančne kontrole (obrazec št. 31); ta knjiga 
se vodi po oddelkih, za osebne izpremembe 
pri vsakem oddelku pa je treba pustiti neko
liko praznih pol; 

h) beležnica o pregledu oddelkov in o opravlje
nih pregledih pri osebah, ki so pod finančnim 
(dohodarstvenim) nadzorstvom (obrazec št. 
32); službena opravila se vpisujejo kakor pod 
točko a); 

i) beležnica o najemnih in drugih pogodbah 
(obrazec št. 33); 

j) blagajniški dnevnik (denarni dnevnik) (obra
zec št. 21); 

k) rokovnik o poročilih, ki jih sestavlja okrajna 
uprava finančne kontrole in ki jih morajo 
predlagati oddelki finančne kontrole (obra
zec št. 17); 

1) ekspedicijska (poštna) knjiga (obrazec št. 25); 
m) rangovna lista uradnikov in poduradnikov 

finančne kontrole; 
n) situacijska karta okraja in podrejenih oddel

kov finančne kontrole in 
o) seznamek omenjenih in vseh drugih zapis

nikov in beležnic, ki se morajo voditi na 
podstavi posebnih predpisov, in sicer z na
vedbo dotičnih predpisov. 

L. Poslovanje oblastnega inspektorata finančne 
kontrole. 

1.) Oblastni inspektorat finančne kontrole je v 
svojih poslih povsem samostojen proti vsem obla-
stvom. Skrbi za to, da njemu podrejena finančna 
kontrola pravilno in redno izvršuje predpisano 
kontrolo, da se preskrbuje s potrebno opremo po 
predpisih, ki veljajo o tem, in da se vobče iz
vršujejo vsi predpisi zakonov in zakonitih na
redb, s katerimi so določene njene pravice in 
dolžnosti. 

Oblastni inspektorat finančne kontrole ni 
upravičen izdajati službenih navodil splošnega 
načelnega značaja. 

2.) Posebno pozornost mora obračati oblast
ni inspektorat finančne kontrole na vedenje orga
nov finančne kontrole ter neposredno nadzirati 
poslovanje podrejenih organov; tudi mora točno 
poznati predmete, način in kraje tihotapstva. ^ ', 

V ta namen mora po svojih odposlancih čim 
pogosteje in nenadoma, toda najmanj dvakrat^na 
leto, pregledati poslovanje celokupne finančne 
kontrole v podrejenem območju. 

3.) Če oblastni inspektor ali njemu dodeljeni 
uradnik finančne kontrole potuje, je njegova 
dolžnost: 
a) da se uveri, ali izvršuje finančna kontrola 

službo enotno po predpisih zakonov in za
konitih naredb, in da odpravlja zlorabe, ne-
rednosti in nezakonitosti; 

b) da izvršuje nenadne preglede pri osebah in 
podjetjih, ki spadajo pod finančno nadzor
stvo, in strogo pazi, da se vobče, zlasti pa v 
tvornicah, izvršujejo zakon in predpisi o pro
računu davščin, izvrševanju kontrole in pre
prečevanju tihotapskih prestopkov in da ni 
med podjetji in kontrolnimi organi sporazuma 
na škodo državnih dohodkov. 

Toda v tvornicah, v katerih izvršuje redno 
nadkontrolo odposlanec oblastva prve stop
nje (člen 8. tega pravilnika), ne smejo odpo
slanci oblastnega inspektorata finančne kon
trole kontrolirati poslovanja nadkontrole, ako 
tega izrecno, ne odredi generalna direkcija po
srednjih davkov, odnosno uprava državnih 
monopolov; 
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c) da zbira podatke o sposobnosti, uporabnosti, 
zanesljivosti in družabni naobrazbi urad
nikov, okrajnim upravnikom finančne kontrole 
dodeljenih preglednikov in starejšin oddelkov 
finančne kontrole, da podrejene organe po
učuje o predpisih zakonov, zakonitih naredb 
in navodil, ki se tičejo službe finančne kon
trole, in da se pri tej priliki uverja o pravilnem 
uporabljanju in razumevanju teh predpisov. 
4.) Oblastni inspektor in njemu dodeljem 

uradniki finančne kontrole vodijo o svojih služ
benih poslih zunaj pisarne vsak zase dnevnik 
(obrazec št. 28). 

Dnevniki se zaključujejo mesečno ter se pred
lagajo generalni direkciji posrednjih davkov do 
10. dne prihodnjega meseca. 

5.) Oblastni inspektorat finančne kontrole pre
izkuša njemu došle dnevnike okrajnih upravnikov 
finančne kontrole in tem dodeljenih organov; ne
dostatke, ki jih zasledi v dnevnikih, pa priobčuje 
vsem podrejenim okrajnim upravam finančne 
kontrole. 

Dnevniki okrajnega upravnika in njemu do
deljenih organov in oddelkov finančne kontrole 
ee hranijo pri oblastnem inspektoratu. 

6.) Oblastni inspektorat finančne kontrole in 
oblastva prve stopnje (člen 8. tega pravilnika) 
morajo biti v določenem območju v stalni zvezi 
glede nadziranja službe ter se medsebojno pod
pirati in obveščati o vsem, kar bi moglo vplivati 
na interes državne službe. 

Vsem upravičenim zahtevam oblastev glede 
službe se mora oblastni inspektorat finančne kon
trole odzivati, kolikor je mogoče; ako pa ni pri
stojen za odločbo, predloži stvar generalni direk
ciji posrednjih davkov. 

7.) Dopisovanje med oblastnim inspektora
tom finančne kontrole in vsemi ostalimi oblastvi 
in uradi je neposrednje. 

8.) Oblastni inspektorat finančne kontrole re
šuje osebne, ekonomske in administrativne posle 
njemu podrejene finančne kontrole, kolikor ni pri
stojna za reševanje okrajna uprava finančne kon
trole ali višje oblastvo. 

9.) Oblastni inspektor finančne kontrole je 
nakazovalec druge stopnje za vse osebne in ma
terialne izdatke, ki spadajo po proračunu v pri
stojnost finančne kontrole. Ker nima svojega ra
čunovodstva, izvršujejo to dolžnost do nadaljnje 
naredbe v Bosni in Hercegovini, Dalmaciji, Hrvat
ski in Slavoniji in Sloveniji računovodstva dele
gacij ministrstva za finance. 

Nalogi (nakazila) oblastnega inspektorata fi
nančne kontrole niso izvršni, dokler jih računo
vodstvo predpisno ne zabeleži in šef računovod
stva, odnosno določeni namestnik, predpisno ne 
sopodpiše (kontrasignira). V ta namen vroči 
oblastni inspektor finančne kontrole vsako svojo 
nakaznico delegaciji ministrstva za finance s proš
njo za nadaljnji postopek. Nakaznic delegacija 
ministrstva za finance ne vpisuje v svoj vložni 
zapisnik (delovodni protokol), nego jih pod šte
vilko oblastnega inspektorata finančne kontrole na 
kratko sprejema ter s svojim vizom pošilja v po
slovanje računovodstvu. Računovodstvo vrne po 
dovršenem poslovanju akt delegaciji ministrstva 
za finance, ta ga pa zopet na kratko vroči ob
lastnemu inspektoratu finančne kontrole. 

Okružnim in sreskim finančnim upravam v 
Srbiji, Črni gori in Vojvodini otvarja kredite isto-
tako generalna direkcija posrednjih davkov po 
generalni direkciji državnega računovodstva. 

Račune o potnih in voznih stroških, trošnini, 
nočnini itd. pošilja oblastni inspektorat finančne 
kontrole krajevni kontroli pri pristojni okružni 
finančni upravi, po izvršenem pregledu pa daje 
naloge za izplačilo iz otvorjenega kredita. 

10.)* Oblastni inspektorat finančne kontrole 
vodi: 
a) vložni zapisnik (delovodni protokol) z regi

strom za navadne in zaupne akte (obrazca 
š t . 8 i n 9 ) ; 

b) register važnejših naredb (obrazec št. 7); 
c) inventarje o državnih predmetih, ki so pri 

oblastnem inspektoratu finančne kontrole 
(obrazca št. 10 in 13); 

i) beležnico o tihotapskih prestopkih, ki so jih 
odkrili oblastni inspektor in njemu dodeljeni 
organi finančne kontrole (obrazec št. 15); 

d) beležnico o vrsti in številu podjetij, ki so bila 
pod finančnim nadzorstvom, po stanju kon
cem meseca (obrazec št. 29). 

Število podjetij se vpisuje po okrajnih 
upravah finančne kontrole, potem pa skupno 
za vse območje. V ta namen mu predloži 
okrajna uprava finančne kontrole koncem 
vsakega meseca prepis svoje beležnice (toč
ka k) 12 b); 

e) staležno knjigo uradnikov in staležno knjigo 
poduradnikov finančne kontrole (obrazec 
št. 34). Staležna knjiga se vodi po činu, potem 
pa v činu zopet po abecednem redu priimkov; 

f) knjigo o porazmestitvi okrajnih uprav, od
delkov in organov finančne kontrole (obrazec 
št. 31). Ta knjiga se vodi po okrajnih upravah, 
te pa po oddelkih; 

g) beležnico o pregledu pisarn okrajnih uprav in 
oddelkov finančne kontrole (obrazec št. 35); 

h) pregled o dopustih uradnikov (obrazec št. 36) 
in beležnico o dopustih poduradnikov finanč
ne kontrole (obrazec št. 30); 

i) knjigo službenih listin (dokumentov) aktivnih 
poduradnikov finančne kontrole (obrazec 
št. 37); 

j) pregled kandidatov za službo finančne kon
trole, ki so zaznamenovani za sprejem v pri
hodnjem roku (obrazec št. 38); 

k) pregled o štipendijah, podeljenih iz fonda za 
finančno kontrolo (obrazec št. 39); 

1) pregled o upokojenih poduradnikih finančne 
kontrole (obrazec št. 40) ; 

m) pregled o poduradnikih (po abecednem redu 
priimkov), ki so bili odpuščeni ali so vsled 
podane ostavke izstopili iz službe (obrazec 
Št. 41). Vsako tako izpremembo je treba pri
občiti vsem oblastnim inspektoratom finančne 
kontrole; 

n) pregled in službene listine (dokumente) pod
uradnikov, ki so bili na kakršenkoli način od
puščeni iz službe (obrazec št. 37); 

o) pregled o državnih terjatvah proti podurad-
nikom, ki so bili odpuščeni ali ki so vsled 
podane ostavke izstopili iz službe (obrazec 
št. 42); 

p) pregled o najemnih in drugih pogodbah 
(obrazec št. 33); 

r) kontrolnik kredita za osebne in materialne iz
datke (obrazec št. 43); 

s) kontrolnik o podeljenih denarnih podporah 
(obrazec št. 44); 

š) blagajniški dnevnik (denarni dnevnik) (obra
zec št. 21); 

t) ekspedicijsko knjigo (obrazec št. 25); 
u) rokovnik o poročilih, ki jih pošilja oblastni 

inspektorat finančne kontrole višjim oblast-
vom, in o onih, ki jih morajo predlagati 
okrajne uprave finančne kontrole (obrazec 
št. 17); 

v) rangovno listo uradnikov in poduradnikov 
finančne kontrole in 

z) situacijsko karto območja oblastnega inšpek
torja, njemu podrejenih okrajnih uprav in 
oddelkov finančne kontrole. 

III. Pravice finančne kontrole. 
Člen 18. 

K č l e n u 23. u r e d b e . 
1.) One osebe, ki se ne bavijo s prenašanjem 

* Ta točka je v izvirnem besedilu potoma 
označena s številko 9. 

blaga, sme finančna kontrola ustavljati samo, če 
prenašajo blago v količini, ki očito preseza njih 
potrebo, ali če je zakonito osnovan sum, da so 
učinile tihotapstvo ali drug prestopek zakona. 
Ustavljati jih je treba po predpisu, toda vljudno 
in brez krika in pretenja; pozivu organov finanč
ne kontrole pa se mora vsakdo odzvati. Organ 
finančne kontrole, ki bi se pregrešil zoper dano 
pravico ustavljanja in zoper določila o načinu 
ustavljanja, se kaznuje za zlorabo svoje službe, 
odnosno za protipredpisno postopanje z držav
ljani. 

2.) Kdor napade organa finančne kontrole v 
službi ah se mu upre s pretnjo ali silo ali ga raz
zali z dejanjem ali z besedo ali kdor primora 
organa finančne kontrole s silo ali pretnjo, da 
učini uradno dejanje ali da ga ne učini, se kaznuje 
po kazenskem zakonu. 

V ta namen sestavi organ finančne kontrole 
o vsakem takem dogodku poročilo, osebo pa, ako 
je neznana (tujec) ali potepuh ali po svojem po
klicu nima stalnega stanovališča, odvede in izroči 
najbližjemu policijskemu (političnemu) oblastvu 
ali občinskemu predstojništvu zaradi nadaljnjega 
poslovanja. 

Poročilo o dogodku se sestavlja z uporabo 
indigovega papirja v treh izvodih in redno iz
roča starejšim oddelka finančne kontrole. 

Starejšina oddelka pridrži triplikat poročila 
o dogodku za uradno uporabo, original, kate
remu priloži overovljen prepis službenega naloga 
in duplikat poročila, pa pošlje nemudoma pri
stojnemu okrajnemu upravniku finančne kontrole. 
Ta preišče stvar ter pošlje, ako so dani pogoji, 
da se postavi oseba pred sodišče, original po
ročila s prepisom službenega naloga pristojnemu 
sodišču (v Srbiji in Črni gori pristojnemu poli
cijskemu oblastvu, v Bosni in Hercegovini pa 
pristojnemu kotarskemu uradu), a duplikat po
šlje pristojnemu oblastnemu inspektoratu finančne 
kontrole. V primeru, omenjenem v 2. odstavku, 
pa izroči organ finančne kontrole original po
ročila o dogodku s prepisom službenega na
loga istočasno z osebo dotičnemu policijskemu 
(političnemu) oblastvu, odnosno občinskemu 
predstojništvu, a duplikat in triplikat starejšini 
oddelka, ki potem obdrži duplikat za svojo urad
no uporabo, triplikat pa pošlje po pristojni poti 
inspektoratu finančne kontrole na znanje. 

Člen 19. 
K č l e n u 24. u r e d b e . 

1.) Odločbo za preiskavo stanovanja in osta
lih zgradb (obrazec št. 45) v zmislu veljavnih za
konov (ustave), na sedežu monopolskega ali tro-
šarinskega oblastva prve stopnje (člen 8. tega 
pravilnika) izda šef dotičnega oblastva; preiskavo 
stanovanja in ostalih zgradb v drugih krajih pa 
sme odrediti okrajni upravnik finančne kontrole. 

2.) Stanovanje se mora zaradi boljšega uspe
ha preiskati nenadoma. Preiskavo vodi redoma 
okrajni upravnik ali njemu dodeljeni organ 
finančne kontrole. Ako pa tega iz kakršnegakoli 
razloga ne bi mogla, sme preiskavo voditi tudi 
drug sposobnejši organ finančne kontrole. 

Organ finančne kontrole, odrejen za preiskavo-
stanovanja, vzame s seboj zaradi večje varnosti 
potrebno število poduradnikov finančne kontrole 
ter se sme, ako nima zadosti osebja, obrniti na 
krajevno občinsko predstojništvo, ki se mora od
zvati ter dati potrebno število ljudi za pomoč. 

Ako je treba, se ločijo in postavijo pod nad
zorstvo vse osebe, na katere naleti finančna kon
trola ob preiskovanju stanovanja in zgradb, da 
ne morejo v tem času kaj tihotapskih predmetov 
peskriti, uničiti ali izprememti. Ako je treba, se 
preiščejo tudi osebe; toda ženske osebe sme pre
iskati samo zanesljiva ženska, in sicer po možno
sti soproga poduradnika finančne kontrole. 

3.) Ako bi bilo treba finančni kontroli vsto
piti v vojaški urad, da tam preišče kaznivo 
dejanje ali da prime civilno osebo, se mora 
obrniti do pristojnega vojaškega (orožniškega) 
oblastva za dovolilo, oblastvo pa se mora temu 
odzvati in ta posel se sme opraviti šele po pre
jetem dovolilu. 

4.) Preiskava se ne sme vršiti v tuji hiši 
ponoči. 

Od tega pravila so izvzeti javni lokali, v ka
terih se sme preiskava vršiti o vsakem času po
dnevi in ponoči. 

Dan se računi od solnčnega vzhoda do solnč-
nega zapada po državnem koledarju. 

5.) Preiskava stanovanja in drugih zgradb 
se mora vršiti kar najdostojneje, in sicer samo, 
če je po členu 24. uredbe in ustave dovoljena — 
ne da bi se kalil hišni mir, razen kolikor je to 
potrebno. 

Prepovedano je vsako sirovo vedenje proti 
domačinom. 

Vrata pri hiši, sobi, omarah, dalje priprave, 
zaboji itd. se smejo odpreti šiloma samo, če go
spodar tega prostovoljno ne stori ali če je 
odsoten. 

6.) Ob preiskavi pri mohamedancih je treba 
vpoštevati verozakonske običaje. 

Ženske sobe se morajo preiskovati po pred
pisih, ki veljajo za te prilike. 

Ako se za preiskavo teh sob ne bi mogla upo
rabiti zanesljiva ženska, mora finančna kontrola 
počakati, da se muslimanke oblečejo in odidejo 
iz sobe. 

7.) Za zgradbe in prostore, ki spadajo pod 
finančno nadzorstvo, se morajo glede preisko
valne pravice brez zapovedi smatrati samo one 
zgradbe, odnosno oni prostori v njih, o katerih 
je prijavljeno in odobreno, da se v njih proiz
vajajo, predelujejo, hranijo monopolski in tro-
šarinski predmeti ali da se v njih spravljajo siro
vine za njih fabrikacijo, ne pa zasebna stanova
nja, najsi v izvestnih primerih spadajo pod fi
nančno nadzorstvo. Takih stanovanj torej organ 
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finančne kontrole ne sme preiskovati brez za
povedi. 

Razen lastnika obrata ali namestnika, odnosno, 
ako ta ne bi mogel ali ne bi hotel prisostvovati 
preiskavi in razen člana policijskega (političnega) 
oblastva ali občinskega predstojništva morata pri
sostvovati preiskavi tudi dva državljana. 

8.) O izvršeni preiskavi se mora sestaviti za
pisnik (obrazec št. 46). 

Zapisnik podpišejo vsi oni, ki so bili navzoč-
ni pri preiskavi, in organ oblastva, ki je izvršil 
preiskavo. Ako lastnik ne bi hotel podpisati za
pisnika, mora to organ na zapisniku označiti. 

Tak zapisnik je popoln dokaz o tem, o čemer 
se glasi. 

Ako se ob preiskavi stanovanja ali drugih 
zgradb ali oseb ne najde blago, da oni, ki je 
izvršil preiskavo, gospodarju ali onemu, katerega 
je preiskal, brez takse pismeno potrdilo (obra
zec" št. 47), da se je preiskava izvršila, da pa se 
ni nič našlo. 

V potrdilu se označi tudi čas, ko je bila pre
iskava izvršena. 

Ako se najde ob preiskavi stanovanja blago, 
ki je sumljivo, da izhaja iz tihotapstva, se blago 
zapleni, lastniku, odnosno imetniku stanovanja 
pa se da potrdilo (obrazec št. 48), katere stvari 
so bile zaplenjene in koliko jih je bilo. 

Prepis zapisnika o izvršeni preiskavi v pro
storih, ki spadajo pod finančno nadzorstvo, se 
da vsakomur, ki je bil preiskan, podjetniku pa 
samo, ako ne vodi knjige ali kontrolnega lista. ^ 

Zapisnik z najdenim blagom vred se izroči 
pristojnemu oblastvu. 

9.) Organ finančne kontrole je upravičen ob 
preiskavi pregledati samo one knjige, ki jih mo
rajo osebe (podjetja), postavljene pod finančno 
(dohodarstveno) nadzorstvo, po predpisih voditi 
in jih pokazati, ako se pri njih vrši pregled. 

Člen 20. 
K č l e n u 25. u r e d b e : 

Če organ finančne kontrole zakonito po pra
vici posumi, da je pri kom, ki ga najde na cesti 
ali drugem oddaljenem kraju, kaj vtihotapljenih 
predmetov ali pomočkov (priprav), s katerimi se 
izvršujejo tihotapski prestopki, postopa tako-le: 
a) Moškega pozove, naj izvleče in prostovoljno 

izroči prikrite predmete, ter ga opozori, da ga 
drugače preišče. Ako dotičnik ne sluša tega 
poziva in ne bi mogel organ finančne kontrole 
takoj najti prisotmlcov ali organa občinskega 
predstojništva, izvrši preiskavo tudi sam. 

b) Pri ženskah je finančni kontroli prepovedano 
vršiti kakršnokoli vrsto osebne preiskave; 
tudi se ne sme ženske dotikati, celo če bi 
sama privolila v to. Finančna kontrola 
mora žensko le pozvati, naj izvleče prikrite 
predmete, ter jo opozori, da jo, ako ne ugodi 
temu pozivu, odtira do bližnjega obkstva. 
Ako bi se ženska' temu pozivu ne odzvala, 
jo odtira do najbližje carinarnire ali policij
skega (političnega) oblastva, odnosno občin
skega predstojništva, kjer jo preišče zanesljiva 
ženska. 

Člen 21. 
K č l e n u 27. u r e d b e . 

1.) Vlak se sme preiskati, če stoji na postaji, 
pa tudi če se že premika. 

Dokler stoji vlak na postaji, se mora pregled, 
preiskava in zaplemba blaga izvršiti tako, da se 
ne ovira redna vožnja in da se ne moti promet. 

2.) Za preiskavo vojaškega vlaka se ".ora 
organ finančne kontrole obrniti na komandanta 
vlaka (échelona) za dovolitev. Ako komandant 
preiskave ne dovoli, prijavi organ finančne kon
trole to svojemu nadrejenemu oblastvu. 

3.) Orientnega ekspresnega vlaka in direkt
nih (mednarodnih) brzih potniških vlakov finanč
na kontrola redoma ne sme preiskovati, ker pre
gledujejo te vlake odrejeni carinski organi. 

4.) Za preiskovanje prtljage pomikov in po-
6iljk velja to-le: 
a) Prtljago, ki jo vzame potnik s seboj na vlak 

(ročno prtljago), mora lastnik na zahtevo 
organa finančne kontrole odpreti sani ali pa 
po kom drugem. . . 

b) Potna prtljaga, ki se izroča ra vožnjo, se 
sme pregledati in preiskati samo pred predajo 
ali na namembnem kraju. 

C) Ostale pošiljke blaga se smejo pregledovati 
in preiskovati v železniških skladiščih. 

5.) Pošiljke, ki imajo vtihotapljene predmete, 
mora finančna kontrola zapleniti 

Ako se ob preiskavi prtljage, ki se izroča na 
vožnjo, ali pošiljk ne najdejo vtihotapljeni pred
meti ali vtihotapljeno blago, a lastnik prtljage ali 
oni, ki jo pošilja, ni navzočen, se položi v otvor-
jeno prtljago ali blago potrdilo, da in kje se je 
izvršila preiskava, potem pa je prtljago ali blago 
komisionalno zatvoriti in na zavitke ali zaboje 
postaviti zatvor (svinec ali pečat) ter jih nato pre
dati železnici. Potrdilo podpišejo vsi oni, ki so 
bili navzočni, in organ finančne kontrole, ki je 
izvršil preiskavo. 

6.) O izvršeni preiskavi se mora sestaviti za
pisnik, v katerem je treba navesti vrsto in koli
čino zaplenjenih predmetov, ime in stalno biva
lišče onega, čigar so predmeti, in ime in stalno 
bivališče vseh osebno preiskanih oseb. 

Zapisnik podpišeta organ finančne kontrole 
in organ železnice, prepis zapisnika pa se izroči 
vlakovodji ali postajnemu načelniku. 

7.) To, kar je predpisano v točkah 1. do 6. 
za pregledovanje in preiskovanje vlakov in želez
niških skladišč, velja tudi za pregledovanje in za 
preiskovanje na vodnem vozilu (ladji in jadre-
nici) in v parniških skladiščih. 

Člen 22. 
K č l e n u 28. u r e d b e . 

Tihotapca, ki je neznan (tujec)^ ali nima po 
svojem poklicu stalnega stanovališča itd., odtira 
organ finančne kontrole takoj k oddelku finančne 
kontrole ter ga z zapisnikom o dejanju (popis 
čina) vred izroči starejšim oddelka (namest
niku). Starejšina oddelka izroči tihotapca takoj 
najbližjemu občinskemu predstojništvu ali poli
cijskemu (političnemu) oblastvu ter o tem nemu
doma, po potrebi tudi brzojavno, poroča pri
stojnemu okrajnemu upravniku finančne kontrole, 
ki postopa nadalje po predpisih. 

Člen 23. 
K č l e n o m 30., 31. in 32. u r e d b e . 

1.) Točke a), b), c) in č) člena 30. uredbe se 
tičejo točke 2. istega člena. 

2.) Za tovor (točka a) člena 30.) je smatrati 
vse ono, kar je natovorjeno ter se prenaša na 
tovorni živini, ne pa to, kar nosi kdo na sebi. 

3.) Poziv finančne kontrole: «V imenu za
kona! Stoj!» se izreka v službenem jeziku kra
ljevine ter se mora dvakrat ponoviti, razen takrat, 
kadar je njeno ali koga drugega življenje po na
padu ogroženo. 

Finančna kontrola sme uporabiti orožje sa
mo, ako je uverjena, da je. oseba poziv s'išala in 
razumela. To velja zlasti ob izpremenljivem in 
slabem vremenu (dež, megla, veter itd.), ob 
ustavljanju brodarjev in na valovitem zaprtem 
(zastavljenem) terenu. 

4.) Pri uporabi orožja se je treba držati na
čela, da se sme orožje rabiti samo kot skrajnje 
sredstvo in da je namen uporabi orožja samo ta, 
osebo onesposobiti za odpor in pobeg. Ako bi 
se mogel ta namen doseči z osebno močjo, se ne 
sme rabiti orožje. 

Ker se osnavlja nasilni odpor oseb, naštetih v 
točki a) člena 30.. samo na hitrost prenosnih ali 
prevoznih sredstev, mora organ finančne kon
trole v prvi vrsti onemogočiti nadaljnje gibanje 
živali-ali voza. 

5.) Orožje se ne sme rabiti: 
a) zoper tihotapca, če popusti tovor ali drugo 

vozilo ter se spusti v beg; 
b) zoper oborožene ali z drugimi predmeti 

;opremljene osebe, če vržejo orožje, odnosno 
orodje, od sebe; 

c) zoper skupino neoboroženih ljudi, ki ne po
kažejo volje — ne z dejanjem ne z besedami 
— da se hočejo upreti poslovanju finančne 
kontrole, nego se razidejo, ko jih finančna 
kontrola pozove, naj obstanejo. 
6.) Ako finančna kontrola uporabi orožje, 

se mora, če ni ogrožena njena lastna varnost, 
uveriti, ali je kdo ranjen; ranjencu mora dati 
prvo pomoč, odrediti, da se ranjenec prenesi v 
bližnji kraj, zahtevati zdravniško pomoč ter o 
vsem nemudoma poročati, krajevnemu oblastvu. 

Vsaka uporaba orožja (torej tudi streljanje, 
s katerim naj se da znamenje drugi patrulji, ki 
bi utegnila biti v bližini) se mora vpisati v služ
beni nalog in v dnevnik, prijavi pa se nemudo
ma prvemu starejšini. 

Po vsaki uporabi orožja je treba takoj pre
iskati, ali je bila upravičena in ali je orgaa' 
finančne kontrole postopal po predpisu. Pre-' 
iskava se mora izvršiti na licu mesta in vpričo' 
člana občinskega predstojništva, in sicer, ako ni 
nihče ranjen, redoma po starejšini oddelka, v vsa
kem drugem primeru pa po možnosti po okrajnen^ 
upravniku samem ali njemu dodeljenem organu* 
finančne kontrole. O izidu preiskave se pošlje po 
pristojni poti nemudoma poročilo oblastnem« 
inspektoratu finančne kontrole; ako pa je kdo 
ranjen, se priloži tudi načrt terena, v katerem je-

treba označiti položaj organa finančne kontrole' 
ob času, ko je rabil orožje, kraj, kjer je bilai 
oseba ranjena, oddaljenost teh krajev, kakovost 
terena itd. Oblastni inspektor finančne kontrole-
presodi v vsakem primeru, ali se je rabilo orožje 
po predpisu ali ne. Ako se je orožje rabilo proti-, 
zakonito, se uvede zoper dotičnega organai 
finančne kontrole disciplinarna preiskava; ako pa/, 
je kdo ranjen, se izreče razsodba šele, ko odloči' 
v stvari pristojno sodišče. 

IV. Osebni predpisi. 
Člen 24. 

K č l e n u 36. u r e d b e . 
1.) Za sprejen v službo se mora predložifi 

svojeročno spisana prošnja, v kateri je treba raz
ložiti tek življenja od izstopa iz šole; poleg tega. 
pa se mora prošnji priložiti: 
a) za vedenje: izpričevalo pristojnega občinske-, 

ga predstojništva, v katerem se tudi potrjuje, 
da je prosilec neoženjen ali vdovec brez 
otrok; 

b) za zdravje in sposobnost: izpričevalo držav
nega zdravnika; 

c) za starost: krstni list ali drugo dokazilo; . 
č) za šolo: izpričevalo ali potrdilo o tem; 
d) vojaško listino, ako je prosilec odslužil svoj 

vojaški rok. Na podstavi te listine zahteva 
oblastni inspektorat finančne kontrole izpisek 
iz ediničnega seznamka od pristojnega voja
škega oblastva. 
Kar je glede sprejemanja v službo predpisano 

za. one, ki so začasno nesposobni za vojaško 
službo, velja po odločbi ministra za vojno in 
mornarnico z dne 29. julija 1920., št. 16.423, 
tudi za 181etne mladeniče, pa do časa, ko se po-
zovejo, naj vstopijo v kader. 

Potemtakem se smejo v službo' finančne kon
trole sprejemati — ako imajo druge potrebne po
goje — tudi mladeniči, ki so dovršili 18. leto; 
vendar pa morajo podati ostavko ter odslužiti 
svoj rok, ako bi se do kon^a 24. leta usposobili. 

2.) Sprejemanje v službo finančne kontrole 
se vrši, kolikor je praznih mest, redno dvakrat 
na leto, in sicer dne 1. junija in dne 1. decembra. 
Toda v izjemnih razmerah, âko ne bi bilo dovolj 
osebja, se sme sprejemanje v službo finančne 
kontrole vršiti, kadar se pokaže potreba za to. 

Oblastni inspektorat finančne kontrole, v 
čigar območju so prazna mesta, razpiše kon
cem meseca januarja, odnosno meseca julija, kon-
kurz, v katerem označi število praznih priprav
niških mest, pogoje za sprejem in rok, do kate
rega se mu morajo poslati prošnje. 

Kandidat se sprejme v službo finančne kon
trole šele, ko dokaže pri pristojnem oblastnem 
inspektoratu finančne kontrole, da ima res spo
sobnost, ki ustreza učnemu načrtu vsaj osnovne 
šole, in ako ugotovi državni zdravnik s ponovnim 
pregledom, da je popolnoma zdrav in sposoben 
za to službo.* 

* Po odločbi ministrstva za narodno zdravje 
z dne 5. in z dne 31. avgusta 1921., št. 23.067 in 
29.408, morajo državni (sreski — okrajni, kotarski 
in okružni — županijski) zdravniki na poziv ob
lastva v kraju .svojega službovanja brezplačno 
ugotavljati zdravstveno stanje posameznih orga
nov finančne kontrole glede sposobnosti za 
državno službo (sprejem v službo, postavitev za 
stalnega poduradnika in upokojitev). •*-

IsLotako morajo občinski (mestni) zdravniki 
opravljati ta zdravniški pregled v navedenem na
menu, toda samo po naredbi ministrstva za no
tranje zadeve, odnosno poverjeništva za* notra
nje zadeve. 

Zdravnikom, ki opravljajo tak zdravniški pre
gled zunaj kraja svojega službovanja, pripadajo 
predpisane dnevnice in voznina. 

Za vse ostale preglede, za vsa zdravljenja in 
zdravniška izpričevala, ki se ne izdajajo na poziv 
oblastev, morajo organi finančne kontrole zdrav
niku plačevati honorar. 



4. 24 Letnik IV. 

Ako bi bilo število sposobnih kandidatov 
tečje od števila praznih mest, sprejme oblastni 
jmspektorat kandidate, ki imajo prvenstvo in ki 
§o fizično sposobnejši; ostale sposobne kandi
date pa zabeleži za eventualen sprejem v prihod
njem roku ali jih sprejme na račun drugega ob-
festnega inspektorata, v čigar območju je še kaj 
»epopolnjenih mest. 

V ta namen poročajo oblastni inspektorati 
finančne kontrole dne 1. junija in dne 1. de
cembra vsakega leta brzojavno generalni direk
ciji posrednjih davkov o številu sposobnih kan-
Cfidatov, kolikor jih je odveč, odnosno o številu 
praznih mest, direkcija pa odredi brzojavno, ko
liko jih je sprejeti v službo in na račun katerega 
Oblastnega inspektorata. 

3.) O sprejemu v službo finančne kontrole se 
Sestavi za vsakega kandidata poseben zapisnik 
(obrazec št. 49); ta zapisnik se, ako se kandidat 
postavi za začasnega pripravnika, priloži njego
vim listinam. 

4.) Oni, ki so izstopili ali so bili odpuščeni 
Iz službe finančne kontrole samo zaradi tega, da 
Odslužijo vojaški rok, pa se po tem roku, a naj
tesneje v 30 dneh, osebno prijavijo na službo 
ter so popolnoma zdravi in sposobni, se sprej-
inejo takoj v službo v prejšnjem činu. 

5.) Kdor je izstopil ali je bil odpuščen iz 
Službe iz drugih razlogov, ne pa zaradi tega, da 
bi odslužil vojaški rok, se sme sprejeti v službo 
finančne kontrole samo z odobritvijo generalne 
0irekcije posrednjih davkov. 

Člen 27. 
K č l e n u 42. u r e d b e . 

A . I z p i t i . 

I. Splošna določila. 

Člen 25. 
K č l e n o m a 37. in 38. u r e d b e . 

1.) Kandidat, postavljen za začasnega pri
pravnika finančne kontrole, stopi takoj v službo, 
priseže ter dobi uradno legitimacijo s fotografijo. 

2.) Kandidati prisezajo pred oblastnim in
špektorjem finančne kontrole ali pa pred njego-
fim namestnikom. 

Oblastni inspektor finančne kontrole (namest
nik) prečita prisego, oni pa, ki priseza, govori 
ta njim besedo za besedo. Na koncu obrazca za 
prisego se mora za kandidate muslimanskega 
veroizpovedanja dodati še stavek: «Vallahi bil-
tahi», za vse druge pa: «Kakor mi Bog pomagaj». 
— Kristjani, razen helvetskega veroizpovedanja, 
prisezajo pred razpelom in dvema prižganima 
Svečama ter drže v tem času palec, kazalec in 
Sredinec desne roke kvišku. 

Muslimani in židje prisezajo po predpisih 
•voje vere. 

Priseza se stoje. 
3.) Oblastni inspektor finančne kontrole (na

mestnik) overi na prisegi za podpisom prisežni-
kovim, da se je prisega pred njim predpisno iz
vršila, ter potem priloži prisego zapisniku o 
Sprejemu v službo; na potrdilu o postavitvi za 
eačasnega pripravnika pa pripiše, da je priprav
nik prisegel in katerega dne je prisegel. 

4.) Uradna legitimacija (obrazec št. 50) se 
Občasno obnavlja, fotografijo (v predpisani služ
beni obleki) pa daje sam poduradnik. Če služ
beno razmerje organa finančne kontrole pre-
Stane,-mu njegov prvi starejšina odvzame uradno 
legitimacijo ter jo pošlje pristojnemu finančnemu 
feispektoratu finančne kontrole, da jo ta uniči. 

Člen 26. 
K č l e n u 40. u r e d b e . 

1.) Za stalnega poduradnika finančne kon-
frole se postavi začasni poduradnik samo po 
prošnji in ako je izpolnil predpisane pogoje. 

Ako se poduradnik finančne kontrole, ko je 
odslužil svoj vojaški rok, vrne v službo, se mu 
Šteje v čas, potreben za postavitev za stalnega 
poduradnika, tudi prejšnja služba v finančni 
kontroli. 

Sposobnost za službo ugotavlja državni 
zdravnik, pregledu pa prisostvuje tudi nadrejeni 
okrajni upravnik finančne kontrole, ki mora opo
zoriti zdravnika na odnošaje in vrsto službe 
finančne kontrole. 

O stalnem sprejemu v službo finančne kon
trole se sestavi zapisnik (obrazec št. 51) ter se 
priloži listinam dotičnega poduradnika. 

2.) Začasni poduradnik, postavljen za stal-
oega poduradnika finančne kontrole, dobi o tem 
potrdilo (dekret). Istotako dobi poduradnik po
trdilo tudi vselej, ko napreduje in se poviša v 
višjo plačilno stopnjo. 

Za stalnega poduradnika, odnosno podpre-
glednika, nadalje za preglednika finančne kon
trole II. razreda in uradnika finančne kontrole 
sme biti postavljen samo oni, ki opravi izpit, 
predpisan za ta mesta. 

Pravico, opravljati izpit za stalnega pod
uradnika finančne kontrole, imajo samo priprav
niki, ki so dovršili pripravniško šolo; k izpitu za 
starejšino oddelka in uradnika finančne kontrole 
pa se sme pripustiti samo, kdor je dovršil stro
kovni tečaj za starejšino oddelka, odnosno za 
uradnika finančne kontrole. 

Toda generalna direkcija posrednjih davkov 
ima pravico, da poduradnike finančne kontrole, 
ki so v uslužbenskem listu odlično ocenjeni, izje
moma pripusti k izpitu za starejšino oddelka in 
uradnika finančne kontrole, tudi če niso hodili v 
strokovni tečaj. 

II. Pripravniška šola. 
Pripravniki, sprejeti dne 1. junija in dne 1. de

cembra, se takoj pošljejo v pripravniško šolo, 
oni pa, ki se izjemoma sprejmejo izvun določe
nega roka, se pošljejo v šolo šele začetkom no
vega tečaja, a dotlej se začasno porazmestijo v 
posamezne oddelke finančne kontrole. 

Pripravniška šola je na sedežu oblastnega 
inspektorata finančne kontrole in traja štiri me
sece. 

Upravitelja in učitelje šole odreja oblastni in
spektor finančne kontrole. 

Upravitelj je uradnik finančne kontrole, do
deljen oblastnemu inspektoratu, za učitelje pa se 
postavljata po en uradnik in preglednik finančne 
kontrole II. ali I. razreda z uradniškim izpitom. 

Učni načrt v šoli je ta-le: 
1.) znanje osnovnih računov s celimi števili 

in ulomki (skupno z razmerji) in izračunavanje 
površine in vsebine posod in drugih teles, ki se 
pojavljajo v praksi; 

2.) zgodovina in zemljepis naše kraljevine; 
3.) lepopisje; 
4.) znanje osnovnih zakonov o državni ure

ditvi; 
5.) znanje uredbe o organizaciji finančne 

kontrole; 
6.) znanje monopolskih, trošarinskih, taks

nih in drugih potrebnih zakonov in predpisov, 
in sicer v obsegu, ki je potreben nižjemu pod-
uradniku za izvrševanje redne službe; 

7.) praktično delo o izvrševanju kontrolne 
službe; 

8.) vežbanje v vojaškem pouku (jedinačna 
obuka); 

9.) pouk o vedenju in uglajenosti. 
Teoretični pouk je — razen ob nedeljah in 

praznikih — od 8. do 11. in od 14. do 16. ure. 
Urnik sestavlja upravitelj šole. 
Upravitelju in učiteljem tečaja se daje s tem 

prilika, da med tečajem točno spoznajo posamez
nike in da ugotove iz vedenja, marljivosti, načina 
umevanja, ustnih odgovorov in izdelave pisme
nih sestavkov njih sposobnost za službo. 

Koncem tečaja se ugotovi komisionalno o 
vsakem pripravniku, ali zasluži, da se obdrži v 
službi. Komisijo sestavlja vse učno osebje. 

O onih pripravnikih, ki se ne bi mogli ob
držati, poda upravitelj tečaja utemeljen predlog 
oblastnemu inspektoratu finančne kontrole, ta pa 
mora takoj odrediti, da je dotične pripravnike 
nemudoma odpustiti iz službe. 

Obdržane pripravnike porazmesti oblastni 
inspektor po oddelkih finančne kontrole. 
III. Strokovni tečaj za starejšino oddelka in 

uradnika finančne kontrole. 
1.) Strokovni tečaj za starejšino oddelka fi

nančne kontrole se priredi po potrebi vsako leto 
na sedežu oblastnega inspektorata finančne kon
trole; redoma se prične dne 1. marca in traja 
štiri mesece. 

Hoditi v tečaj dovoli oblastni inspektorat 
finančne kontrole podpreglednikom, katerih skup
na ocena v us'užbenskem listu je najmanj dobra, 
izjemoma pa tudi pripravnikom, ki so opravili 
izpit za stalnega poduradnika, ako so odlično 
ocenjeni ter služijo vsaj dve leti pri finančni 
kontroli. 

Doba teoretičnega pouka je ista kakor a» 
pripravniški šoli. 

Razen predmetov, omenjenih v točki II., 1.), 
2.), 5.) in 6.) tega člena, se predavajo še doho-
darstveni kazenski predpisi, kemijska tehnologija 
monopolske in trošarinske industrije in predpisi 
o zaščiti osebne svobode, nedotekljivosti stano
vanja in tajnosti pisem, in sicer vse v obsegu, ki 
je starejšini oddelka potreben za izvrševanje 
službe. 

Ako tam, kjer se vrši tečaj, ne bi bilo tvornic, 
ki proizvajajo monopolske ali trošarinske pred
mete, se pošiljajo slušatelji v bližnjo tvornico,, 
in sicer pod vodstvom učiteljev, v katerih pred
met posezajo ta podjetja. 

Upravitelj tečaja je oblastni inspektor finanč
ne kontrole ali njegov namestnik, za učitelje pa 
se jemljejo en uradnik okružne finančne uprave 
(finančne direkcije) v dotičnem kraju, en uradnik, 
finančne tehnične kontrole in dva uradnika fi
nančne kontrole. 

Ako je kraj, kjer se vrši strokovni tečaj, ob
enem sedež monopolskega uradnika, se vzame ta. 
za učitelja namesto uradnika finančne kontrole. 

Kemijsko tehnologijo monopolske in trošarin
ske industrije sme predavati tudi izkušenejši urad
nik finančne kontrole. 

2.) Strokovni tečaj za uradnika finančne kon
trole se sme vršiti po potrebi tudi v kraju, ki ga 
določi generalna direkcija posrednjih davkov; 
tudi ta tečaj traja štiri mesece. 

Hoditi v tečaj se dovoli odlično ocenjenim 
preglednikom II. in I. razreda, izjemoma pa tudi 
odlično ocenjenim podpreglednikom finančne, 
kontrole, ako niso starejši nego 42 let ter so do
vršili najmanj 4 razrede srednje šole ali šole iste 
stopnje in razpolagajo z družabno izobrazbo, 
potrebno za uradnika. 

Izjemoma se sme opustiti zahteva šolske iz
obrazbe, ako je nrosilec v vsakem oziru odličen 
uslužbenec ter se sme po njegovi sposobnosti, 
marljivosti, inteligenci in družabni izobrazbi 
sklepati, da bo mogel opraviti izpit uspešno ia 
da bo kot uradnik popolnoma ustrezal. 

Hoditi v tečaj se sme dovoliti tudi drugim 
državnim uradnikom. 

Obiskovati tečaj dovoljuje generalna direkcija 
posrednjih davkov, ki pravočasno priobči usta
novitev tečaja in rok za vlaganje prošenj. 

Tečaj se vrši redno popoldne. 
Upravitelja in učitelje tečaja določa gene

ralna direkcija posrednjih davkov. Za učitelje se 
jemljeta po en finančni in monopolski uradnik 
in po en uradnik finančne tehnične in finančne 
kontrole. 

V tečaju se predavajo ti-le predmeti : 
a) kemijska tehnologija monopolske in trošarin

ske industrije (mineralnega olja, sladkorja, 
piva, špirita, sadnega žganja itd. in postran
skih produktov); kontrolnomerni aparati in 
instrumenti za določanje stopenj (gradiranje); 
izračunavanje vsebine priprav in drugih teles, 
ki se pojavljajo v praksi; 

b) uredba o organizaciji finančne kontrole; 
c) vsi monopolski, trošarinski, taksni in drugI 

zakoni, pravila in predpisi, in sicer v obsegu, 
potrebnem uradniku za izvrševanje službe; 

č) dohodarstveni kazenski predpisi; in 
d) predpisi o zaščiti osebne svobode, nedotek

ljivosti stanovanja in tajnosti pisem. 

IV. Izpit za stalnega poduradnika, starejšino 
oddelka in uradnika finančne kontrole. 

1.) K izpitu za stalnega poduradnika finančne 
kontrole se pripuščajo pripravniki čez 6 mesecev 
po dovršeni pripravniški šoli. 

Izpit se vrši na sedežu pristojnega oddelka 
finančne kontrole. 

Člana izpraševalne komisije sta okrajni uprav
nik in starejšina oddelka finančne kontrole. 

Zapisnikar pri izpitu je podpreglednik fi
nančne kontrole. 

Prošnje pripravnikov za pripustitev k izpitu 
pošiljajo starejšine oddelka skupaj in najkesneje-
do dne 10. januarja, aprila, julija in oktobra vsa
kega leta pristojnemu okrajnemu upravniku fi
nančne kontrole, ta pa mora določiti dan izpita 
najkesneje do konca dotičnega četrtletja. 

2.) Izpiti za starejšino oddelka in uradnika 
finančne kontrole se vrše takoj po končanem te
čaju. Upravitelji tečajev so predsedniki, učitelji 
pa so člani izpraševalne komisije. Zapisnikar je-
podpreglednik ali preglednik finančne kontrole.. 
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3.) Izpraševalna komisija za starejšino od
delka in uradnika finančne kontrole sme oditi s 
kandidatom tudi v večje podjetje (tvornico), da 
se tako uveri, ali je kandidat praktično sposoben. 

4.) Izpiti se opravljajo najprej pismeno pod 
nadzorstvom enega člana komisije, ustni pa pred 
komisijo. 

Vsakemu kandidatu je treba dati tri pismene 
naloge, in sicer: 
a) pri izpitu za stalnega poduradnika: računski 

primer, izpolnitev službenega naloga in se
stava zapisnika ali priobčila (prijave); 

b) pri izpitu za starejšino oddelka finančne kon
trole: izračun površine in prostornine teles, 
ki se pojavljajo v praksi, drugi dve nalogi 
pa iz monopolskih, trošarinskih in taksnih 
(dohodarstvenih) zakonov in predpisov, in 
sicer v obsegu, ki ga zahteva služba starej-
šine oddelka; 

c) pri izpitu za uradnika finančne kontrole: iz
račun površine in prostornine teles, ki se po
javljajo v praksi, drugi dve nalogi pa iz mo
nopolskih, trošarinskih in taksnih (dohodar
stvenih) zakonov in predpisov, in sicer v 
obsegu, ki zahteva višjo strokovno in prak
tično izobrazbo. 
Naloge daje predsednik komisije. 
Za izdelavo nalog je dovoljen pri izpitu za 

stalnega poduradnika čas 4 ur, pri izpitu za sta
rejšino oddelka in uradnika finančne kontrole pa 
čas 6 ur. 

K ustnemu izpitu se pripusti samo oni, ki je 
vsaj dve pismeni nalogi izdelal z oceno «dobro». 

Kdor niti dveh nalog ne izdela z oceno 
«dobro», se sme šele čez 6 mesecev pripustiti k 
ponavljalnemu izpitu. 

Ustni izpit s posameznimi kandidati mora 
trajati Wz uro, največ pa 3 ure. 

Namen izpitu je, da se ugotovi, ali si je pri
dobil kandidat potrebno praktično znanje in 
sposobnost v zakonih (pri izpitu za starejšino 
oddelka in za uradnika finančne kontrole tudi 
tehnično strokovno znanje) v oni meri, ki je po
trebna za izvrševanje službe. # 

Vprašanja je treba dajati tako, da se da iz 
odgovorov ugotoviti moč umevanja in stopnja 
kandidatovega znanja. . . 

Pismeni izdelki in ustni odgovori se ocenjajo 
z «odlično», «dobro» in «slabo», uspeh izpita 
na z «odlične sposobnosti», «sposoben», «z ve
Čino glasov spoznan za sposobnega» ali «ne-
eposoben». 

5.) O vsakem izpitu se vodi zapisnik, v ka
terega se vpiše ime, priimek in čin kandidata in 
članov komisije, dan in trajanje pismenega in 
ustnega izpita, katere pismene naloge in katera 
ustra vprašanja so bila dana, ocena odgovorov 
in uspeh izpita. . v 

Izdelane pismene naloge se morajo priložiti 
zapisniku. Izpitni zapisnik podpišejo vsi člani 
komisije. . . , ,. . . , 

Izpit za stalnega poduradnika dovoljuje obla
stni inspektor finančne kontrole. 

Izpitni elaborati (vse delo pri izpitu) pod-
uradnikov se prilagajo njih listinam izpitne ela
borate drugih oseb pa hrani generalna direkcija 
posredniih davkov. . 

O državnih uradnikih, ki so opravili izpit za 
uradnika finančne kontrole, vodi generalna di
rekcija posredniih davkov posebno beleznico, v 
katero se vp:-suje ime kandidatovo, njega priimek 
In čin, potem kraj njegovega službovanja, dan in 
uspeh opravljenega izpita. 

6.) Opravljeni izpiti se vpisujejo v uslužbenski 
list. 

Kdor opravi izpit, dobi izpričevalo, ki ga 
morata podpisati predsednik in zapisnikar izpra-
fevalne komisije in na katero se mora pritisniti 
pečat onega oblastva, iz katerega je predsednik 
komisije. 

7.) Ponavljalni izpit se dovoljuje samo enkrat, 
in sicer šele čez 6 mesecev od prvega izpita. 

Vnovič hoditi v pripravniško šolo ali stro
kovni tečaj ni dopuščeno. 

Kdor ne opravlja izpita ob določenem času, 
mora iznova prositi zanj. 

Neopravičen izostanek od izpita se smatra za 
neopravljen izpit. 

8.) Za izpit se ne polaga nobena taksa. 
9.) Za potovanje v kraj strokovnega tečaja za 

starejšino oddelka in uradnika finančne kontrole 
kakor tudi za povratek v kraj stalnega službo
vanja se poduradniku povrnejo potni stroški po 
določilih členov 47. in 48. uredbe. 

Dokler traja strokovni tečaj, dobiva oženjen 
poduradnik, ki mora živeti ločeno od svoje rod
bine, odškodnino za hrano, poduradniku pa, ki 
ga ne nastani država, pripada nočnina, ako se 
tečaj ne vrši v kraju njegovega stalnega službo
vanja. Ako poduradnik izpit ponavlja, mu ne 
pripadajo nikakršne odškodnine. 

10.) Upraviteljem in učiteljem pripravniške 
šole in strokovnih tečajev se dajo primerne na
grade iz državne blagajne. Višino nagrade do
loča občasno generalna direkcija posrednjih 
davkov. 

B . N a p r e d o v a n j a . 
1.) Napredovanje poduradnikov finančne kon

trole v višji čin se vrši — kolikor je praznih 
mest — vsakega dne 1. februarja in 1. avgusta, 
in sicer, ako je oni, ki je na vrsti, ugodno oce
njen. Za ugodno ocenjenega se smatra podurad
nik, ako je njegova skupna ocena v uslužbenskem 
listu najmanj «dobra». 

Težki, večji in ponovni navadni službeni pre
stopki, za katere kazen ni izbrisana, ovirajo na
predovanje. Ako pa je kazen, izrečena po členu 
81. točke 2. b) uredbe, že izbrisana, poduradnik 
vendarle ne more napredovati, če ni minil tudi 
rok, do katerega je bila avtomatična pomeknitev 
v višjo plačilno stopnjo ustavljena. 

Ako je poduradnik v preiskavi, je treba na
predovanje začasno ustaviti. Ako se poduradnik, 
čigar napredovanje je začasno ustavljeno, ne 
obsodi za težak ali večji službeni prestopek ali 
ponovno za navaden službeni prestopek ter ima 
vse predpisane pogoje, napreduje v prvem pri
hodnjem roku, rang pa se mu prizna od dne, ko 
bi bil napredoval, da ni bil v preiskavi. 

Predlog za napredovanje poduradnikov se
stavlja oblastni inspektor finančne kontrole ura
doma ter ga predloži vsako leto do dne 10. ja
nuarja in do dne 10. julija generalni direkciji po
srednjih davkov. 

2.) Generalna direkcija posrednjih davkov 
izda vsako leto, in sker po stanju z dne 31. de
cembra, rangovno listo vseh poduradnikov fi
nančne kontrole, razen te pa tudi rangovno listo 
o kandidatih za mesta podpreglednika, pregled
nika finančna kontrole II. razreda in uradnika fi
nančne kontrole. 

V prvi rangovni listi so poduradniki vpisani 
po službeni dobi v činu, v drugi pa je vrsta kan
didatov po četrtletju, v katerem so opravili izpit 
za stalnega poduradnika, odnosno za starejšino 
oddelka ali uradnika finančne kontrole, pa zopet 
urejeni po službeni dobi v činu. 

Ako ne bi mogel poduradnik brez lastne 
krivde (n. pr. bolezen, premestitev itd.) opraviti 
izpita v določenem ali rednem roku, pa ga opravi 
naknadno, se mu prizna rang, katerega bi dobil, 
ako bi bil izpit opravil v rednem roku. 

Ako se ne bi mogla v rangovni listi ugotoviti 
vrsta posameznikov že po samem času službo
vanja v činu, je vpoštevati vse službovanje, even
tualno državno službo pred sprejemom v službo 
finančne kontrole, dovršene šole, vojaška leta in 
leta starosti. 

Ako se poduradnik iz pokoja ali v ostavki 
vrne v aktivno službo, se mu odšteje od ranga 
toliko časa, kolikor ga je prebil v pokoju ali v 
ostavki. 

Kdor ni zadovoljen s svojim rangom, ima 
pravico, da se v 15 dneh po priobčitvi rangovne 
liste po pristojni poti pritoži na generalno di
rekcijo posrednjih davkov. 

Rangovne liste se morajo voditi po tekočem 
redu. 

Oblastni inspektorat finančne kontrole poroča 
zaradi tega koncem vsakega meseca generalni di
rekciji posrednjih davkov o vseh izpremembah 
osebja (postavitve za pripravnika in za stalnega 
poduradnika; odpusti iz službe; smrt; dan in 
uspeh opravljenih izpitov itd.). Istotako poroča 
oblastni inspektorat finančne kontrole koncem 
vsakega meseca o podeljenih denarnih nagradah, 
pohvalnih priznanjih, podeljeni denarni podpori, 
izpremembah v rodbini itd., generalna direkcija 
posrednjih davkov pa občasno. obvešča o vseh 
izpremembah, nagradah itd. podrejena oblastva. 

Člen 28. 
K členu 43. uredbe. 

1.) Pri premestitvah se je treba v prvi vrsti 
ozirati na interes službe in na določila člena 4.) 
tega pravilnika, potem pa tudi na rodbinske in 
druge razmere posameznikov. 

Ker je za službo nujno treba, da organ finan
čne kontrole točno pozna krajevne razmere in da 
je vsak po možnosti praktično izvežban v kontro
liranju vseh vrst podjetij, ki spadajo pod finan
čno (dohodarstveno) nadzorstvo, kakor tudi da 
se vsak postavi na mesto, na katerem najbolje 
ustreza po svojem znanju, morajo starejšine tudi 
gledati na to, da prinašajo pogostne premestitve 
materialno škodo, zlasti pa oženjenim organom 
finančne kontrole. Zato in v interesu državne bla
gajne bodi posebna dolžnost starejšin, da omeju
jejo premestitve, posebno pa organov z rodbino, 
samo na najnujnejše in neizogibne primere. 

2.) Premeščenemu poduradniku finančne kon
trole izda okrajna uprava finančne kontrole potni 
list (obrazec št. 52), v katerega je treba vpisati 
določeni dan odhoda, smer in način potovanja, 
čas, do katerega mora poduradnik dospeti na 
svoje novo mesto, in znesek prejete akontacije 
(potnega predjema). 

Ako je premeščenih več poduradnikov obenem 
na isti kraj, se da potni list samo vodji. 

3.) Za ureditev osebnih in rodbinskih raz
mer je treba dati premeščenemu poduradniku 
dovolj časa, toda največ tri dni. 

4.) Starejšina oddelka mora potrditi na pot
nem listu dan in uro odhoda in prihoda pod-
uradnikovega in število in razmerje robinskih 
članov, ki so s premeščencem resnično odpoto
vali, odnosno prispeli na novo mesto. 

5.) Premeščenec potuje redoma brez orožja, 
opreme in municije. Ako pa je treba za njegovo 
varnost, se mu sme izjemoma dovoliti, da nosi te 
predmete s seboj; toda zavezati se mora, da jib 
vrne, ko dospe na novo mesto. 

Člen 29. 
K členu 44. uredbe. 

Plače in povprečnina za vzdrževanje jermenja 
itd. se izplačujejo redoma vsakega 1. dne v me
secu v naprej, doklada za obleko pa se izplačuje 
redoma 1. dne vsakega proračunskega poluletja 
v naprej za vse poluletje. 

A. Stalni prejemki se morajo račnniti, in sicer: 
1.) Plača: 

a) pri prvi postavitvi: od dne postavitve, toda 
izplačevanje se vrši po opravljeni prisegi; 

b) pri napredovanju: od dne ukaza, odnosno 
predpisa; 

c) pri avtomatičnem pomikanju od stopnje na 
stopnjo v istem razredu ali činu: od dne, ko 
je organ finančne kontrole pridobil pravico 
do višje plačilne stopnje. 
2.) Doklada za obleko in povprečnina za 

vzdrževanje jermenja, čiščenje orožja itd. (člen 54. 
uredbe): od dne, ko je poduradnik prisegel, od
nosno, če je bil reaktiviran itd., od dne, ko je 
vstopil v službo. 

B. Stalni prejemki se ustavljajo: 
a) ob upokojitvi: od dne, ko je organ finančne 

kontrole razrešen dolžnosti, kar se mora zgo
diti najkesneje v 15 dneh, ko se mu priobči 
upokojitev; 

b) ob smrti: koncem meseca, v katerem je smrt 
nastopila; 

c) ob ostavki na državno službo in ob odpustu 
iz službe, ako poduradnik ne poda ostavke 
zato, da bi odslužil vojaški rok: z dnem, ko 
se razreši dolžnosti (člen 71. uredbe); 

č) ob odpustu iz službe, razen onih pod d): 
koncem meseca, v katerem se je odpust izvršil; 

d) v primeru, omenjenem v prvem odstavku čle
na 79. uredbe, od dne, ko bi se bil moral or
gan finančne kontrole vrniti v službo ali ko 
se je oddalil iz službe brez dovolitve. 
Plače poduradnikov, doklada za starejšinstvo 

oddelka finančne kontrole in povprečnina za 
vzdrževanje jermenja (člen 54. uredbe), za pisar
niške potrebščine in za čiščenje, razsvetljavo in 
kurjavo pisarne, se izplačujejo in dvigajo po se-
znamku o stalnih prejemkih poduradnikov finanč
ne kontrole (obrazec št. 53), ki ga sestavlja od
delek finančne kontrole. 

Člen 30. 
K členu 46. uredbe. 

1.) Za prekočasno izvrševanje kontrole pri 
proizvajalcih trošarinskih predmetov veljajo pred
pisi člena 47. trošarinskega pravilnika. 
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2.) Podjetja (tvornice), ki uporabljajo pri fa-
brikaciji monopolske ali trošarinske predmete, 
za katere monopolska taksa ali trošarina ni po
brana ali za katere je znižana (n. pr. tvornice 
sode [natrijevega karbonata] itd.), se smejo ob
vezati, da plačujejo za izvrševanje stalnega nad
zorstva organom finančne kontrole odškodnino. 
Ali in koliko naj se plačuje te odškodnine, do
loča občasno minister za finance, in sicer, kolikor 
se to tiče monopolskih predmetov, po predlogu 
uprave državnih monopolov. 

Člen 31. 
K č l e n o m 47., 48., 49., 50., 51., 52. in 53. 

u r e d b e . 
1.) Za službeno potovanje in službeni posel 

izvun službenega okoliša pripada poduradniku 
voznina po kilometrih: 
a) Če se odredi poduradniku finančne kontrole, 

da odpotuje s svojega sedeža neposredno 
kam izvun službenega okoliša in da tam iz
vrši službeno opravilo: za pot od sedeža do 
tega kraja in obratno. 

Dnevnica se računi od ure odhoda do ure 
povratka. 

b) Če opravlja poduradnik dolžnost deloma v 
službenem okolišu, deloma pa izvun okoliša: 
za pot od poslednjega kraja v službenem oko
lišu, kjer je izvršil službeno opravilo, do 
kraja izvun službenega okoliša in obratno do 

xmeje službenega okoliša. 
Dnevnica se računi od ure odhoda iz tega 

kraja do ure, ko prestopi mejo na povratku. 
Toda ta odškodnina gre poduradniku samo, 

če znaša skupna pot ped a) in b) 10 ali več 
kilometrov; ako pa je manjša, samo, če je uporaba 
voza izrecno odrejena ali če se zaradi nujnosti 
službenega opravila ali iz drugih razlogov upo
rabi voz. 

če se ugotovi, da odrejeno službeno opravilo 
izvun službenega okoliša ni bilo potrebno, ali da 
niso bila opažanja in prijave, ki se tičejo drugega 
oddelka finančne kontrole, takega značaja, da bi 
se bilo moralo to opravilo izvršiti nemudoma, je 
organ finančne kontrole, ki je odredil opravilo 
ali uporabo voza, odnosno službeno opravilo 
brez zapovedi, disciplinarno in materialno odgo
voren, odnosno izgubi pravico do odškodnine. 

2.) Za potovanja preko okoliša drugega od
delka finančne kontrole, in sicer za izvršitev 
službenega opravila v službenem okolišu pristoj
nega oddelka, ne pripada poduradniku niti dnev
nica niti voznina po kilometrih. 

3.) Za zasede, obhode in patrulje (preisko
vanja terena) nima poduradnik pravice do vožnje 
niti v službenem okolišu niti izvun službenega 
okoliša. 

4.) Izvrševaje službo v službenem okolišu, 
sme poduradnik finančne kontrole uporabljati 
železnico (vodno vozilo) samo v neodložno nuj
nih primerih ali iz drugih važnih razlogov. Za 
važne razloge je treba smatrati: kontrolo in pre
iskavo vlaka (vodnega vozila) zaradi sumnje tiho
tapstva ali če gre zlasti za to, da se prihrani čas. 
Ako pa uaj se prihrani čas, se sme uporabiti sa
mo potniški ali mešani vlak. 

Ako se v neodložno nujnih primerih uporabi 
tovorni viak in pri vlaku ni voz za potnike, se 
vozi organ finančne kontrole v vozu za vlako-
vodjo (izprevodnika) ; ako pa tudi v tem vozu 
ne bi bilo prostora ali ne bi bilo tega voza pri 
vlaku, se vozi na prostem sedežu poleg zavore. 
Za nezgode, ki bi se utegnile pripetiti na vožnji 
s tovornimi vlaki, ne povrača železniška uprava 
nobenih škod. Istotako ne prevzema finančna 
uprava za nezgode, ki bi se utegnile pripetiti na 
potovanju po železnici ali na vodnem vozilu, no
benih drugih obveznosti razen onih, ki so dolo
čene v zakonu (predpisih) o pokojnini. 

5.) Ako sodišče organu finančne kontrole, 
pozvanemu za pričo na kazenske razprave, ki so 
v zvezi s službo finančne kontrole, ne prisodi 
dnevnice in voznine, in sicer: uradniku po pred
pisih o povračilu stroškov ob službenih potova
njih, poduradniku pa onih, ki mu pripadajo po 
členih 47. in 48. (sedež sodišča izvun službenega 
okoliša oddelka), odnosno po členih 49. in 50. 
(sedež sodišča v službenem okolišu oddelka) 
uredbe, mu povrne država redno potno odškod
nino po odbitku vsote, ki jo je prisodilo in iz
plačalo sodišče. Za pričanje pri kazenskih raz
pravah, ki niso v zvezi s službo finančne kon
trole, nima organ finančne kontrole pravice do 

povračila potnih stroškov, razen tega, kar mu 
prisodi in izplača sodišče. 

6.) Računa o voznini (po železnici), o dnev
nicah ob zastopanju (člen 58. uredbe), o odškod
ninah za hrano, prenočišče in za delo pri od
kupu tobaka pošilja oddelek finančne kontrole 
koncem vsakega meseca pristojnemu okrajnemu 
upravniku finančne kontrole, ki račune preizkusi, 
overi, po potrebi pa tudi pristavi nanje pripom
be ter jih najkesneje do 10. dne prihodnjega me
seca pošlje oblastnemu inspektoratu finančne kon
trole. 

Ta rok velja tudi za račune poduradnikov 
finančne kontrole o potnih stroških za potovanja 
izvun službenega okoliša in za račune o potnih 
stroških uradnikov finančne kontrole, ki ne pre
jemajo povprečnine za potovanje in hrano. 

Račun o selitvenih stroških in račun o potnih 
stroških, ki pripadajo organom na podstavi člena 
52. uredbe, se mora poslati najkesneje v 30 dneh 
po opravljeni poti prvemu starejšini, ki ga nemu
doma pošlje po pristojni poti oblastnemu inspek
toratu finančne kontrole. 

Računu je treba priložiti potni list in pred
pisana dokazila, odnosno potrdilo sodišča, iz 
katerega se vidi, kolika vsota je bila kot dnevnica 
in voznina prisojena, ali pa da ni bila prisojena. 

Kdor ne izroči računa v tem roku in se ne 
bi mogel izpričati z zadostnimi razlogi, izgubi 
pravico do povračila selitvenih, odnosno potnih 
stroškov; ako pa je vzel na račun teh stroškov 
izvesten znesek akontacije (potni predjem), se mu 
vzeta vsota odtegne od prve prihodnje plače. 

Račun o potnih in selitvenih stroških pod
uradnikov in podrejenih uradnikov overja pri
stojni okrajni upravnik finančne kontrole, račune 
ostalih uradnikov pa oblastni inspektorat finančne 
kontrole. Račun mora imeti te-lé podatke: 
a) ime, priimek in poklic onega, ki predlaga 

račun; 
b) dan, mesec in leto; 
c) cilj pota in po katerem nalogu (dan, mesec 

in leto in številko naloge); 
č) točno označbo časa, prebitega na potu, kakor 

tudi odhoda, povratka ali dohoda (čas naj se 
računi od 1. do 24. ure); 

d) vsako vrsto odškodnine, ločeno in označeno 
z vsemi potrebnimi podatki; 

e) označbo zneska, že prejetega na račun potnih 
ali selitvenih stroškov, v koliki vsoti, kakšnem 
denarju in pri kateri blagajni; 

f) označbo vseh ugodnosti, ki jih je imel organ 
pri vozilih. 
Oni, ki predloži račun, je materialno in ka

zensko odgovoren za popolno pravilnost pred
loženega računa in resničnost listin. Obrazce za 
vse take račune predpiše generalna direkcija po-
srednjih davkov. 

Račun se mora izplačati najkesneje v enem 
mesecu; drugače je dotični uradnik disciplinarno 
odgovoren. 

Člen 32. 
K č l e n o m a 55. in 56. u r e d b e . 

1.) Povprečnine za pisarniške potrebščine in 
za čiščenje, razsvetljavo in kurjavo pisarne se 
izplačujejo mesečno v naprej. Toda za nabavo 
kuriva se po zahtevi dovoljuje primeren pred
jem na te povprečnine. Zahtevi za predjem je tre
ba priložiti proračun, predjem pa dovoljuje obla
stni inspektorat finančne kontrole po razpoložnem 
kreditu. 

2.) Dasi oblastni inspektorat, okrajna uprava 
in starejšina oddelka finančne kontrole ne pred
lagajo posebnih računov o porabi odškodnine za 
pisarniške potrebščine, odnosno starejšina oddel
ka tudi ne za odškodnino za čiščenje, razsvetlja
vo in kurjavo pisarn, morajo vendarle o njih 
voditi ročno knjigo. 

Ročna knjiga se zaključuje koncem vsakega 
proračunskega leta, izredno pa, ako se premeni 
oblastni inspektor, okrajni upravnik ali starejšina 
oddelka finančne kontrole. 

3.) Niže označeni stroški se izplačujejo po 
potrebi začasno iz povprečnine za pisarniške po
trebščine okrajnega upravnika finančne kontrole, 
ki jih koncem vsakega četrtletja predlaga v likvi
dacijo z dotičnimi računi vred. 

Ti stroški so: 
a) za nabavo kontrolnih priprav manjše vredno

sti, kakršne so n. pr. žigosane (cimentirane) 
pločevinaste posode manjše vsebine, metrska 
palica itd.; 

b) za hranjenje in odpremljanje tihotapskih pred
metov in za vzdrževanje prijetih tihotapcev; 

c) za popravila orožja in opreme poduradnikov 
finančne kontrole ali za nabavo sestavnih de
lov teh predmetov; 

č) za nujna in potrebna manjša popravila pri 
vratih, oknih, pečeh itd. v državnih kasarnah 
in stroški za nabavo in popravila manjših 
predmetov, kakor obešal za orožje itd.; 

d) za desinficiranje kasarn, stranišč in stroški za 
čiščenje vodnjakov in cistern (kaonic) v držav
nih kasarnah; 

e) za pošiljanje bolnih poduradnikov v bolnico 
in za izpopolnjevanje domače lekarne; 

f) za prenašanje večjih priprav za kontrolo, po
sod za merjenje, orodja itd. in stroški za po
šiljanje obrazcev, orožja, vzorcev tobačnih 
fabrikatov in uradnih aktov; in 

g) popravila državnih posteljnih stvari. 

Člen 33. 
K č l e n u 57. u r e d b e . 

Povprečnina za potne stroške in hrano pre
stane teči redoma koncem meseca, v katerem se 
je izprememba zgodila (n. pr. premestitev, za
časna odstavitev, daljša bolezen ali daljši dopust); 
za tekoči mesec pa se oni, ki izroča službo, po
ravna z onim, ki jo prevzema, in sicer v razmerju 
proti izvršenemu poslu. 

Ako se ne bi dosegel sporazum, odloči prvi 
starejšina. Toda ta poravnava se ne izvrši, če pre
vzame poduradnik službo uradnika, ki opravlja 
starejšinstvo oddelka finančne kontrole. V tem 
primeru mora dodeljeni organ, odnosno uradnik, 
ki je opravljal starejšinstvo oddelka, povrniti 
državni blagajni od povprečnine za tekoči mesec 
toliko, za kolikor dni mu povprečnina ne pripada. 

Namestnik, ki prejema dnevnico (člen 58., 
točka 2. uredbe), mora povrniti državni blagajni 
tretjino povprečnine, katero je prejel za prihod
nji mesec od svojega prednika. 

Člen 34. 
K č l e n u 58. u r e d b e . 

Nadomeščanje v službi je dopustno, ako se 
izprazni mesto oblastnega inšpektorja, okrajnega 
upravnika ali starejšine oddelka finančne kon
trole, bodisi začasno, bodisi trajno. Oblastnega 
inšpektorja finančne kontrole nadomešča redoma 
najvišji uradnik oblastnega inspektorata. 

Okrajnega upravnika finančne kontrole nado
mešča redoma organ finančne kontrole, dodeljen 
okrajni upravi finančne kontrole, ako pa tudi' 
tega ne bi bilo, njemu podrejeni najvišji starejšina 
oddelka finančne kontrole v kraju. 

Toda če bi bil tako postavljeni namestnik 
nižji nego starejšina oddelka finančne kontrole v 
njegovem službenem okolišu ter bi moralo na
domeščanje po vsej priliki trajati dalje časa, se 
določi namestnik okrajnega upravnika finančne 
kontrole iz drugega kraja. Določati namestnika 
iz drugega kraja je pristojna generalna direkcija 
posrednjih davkov. Toda v izrednih in nujnih 
primerih sme tudi oblastni inspektorat odrediti 
taka nadomeščanja, o čemer mora takoj poročati 
generalni direkciji posrednjih davkov. 

Nadomeščanja zunaj kraja službovanja, zlasti 
pa takrat, kadar je mesto izpraznjeno, morajo biti 
čim krajša. 

Namestnik starejšine oddelka je redoma po 
činu najvišji poduradnik pri oddelku, ob enakem 
činu pa je namestnik oni poduradnik, ki ima izpit 
za višji čin. 

Poduradniku, ki nadomešča starejšino večjega 
ali važnejšega oddelka (člen 5. uredbe, drugi od
stavek), ne pripada povprečnina za potne stroške 
in hrano, ampak pravico ima samo do odškod
nin po členih 49. in 50. uredbe. 

Člen 35. 
K č l e n u 59. u r e d b e . 

I.) V prošnji za dopust mora poduradnik 
finančne kontrole navesti, od katerega dne in za 
koliko časa želi dopust, kakor tudi kraj, kjer ga 
hoče uporabiti, ako pa je ta kraj v inozemstvu, 
tudi kraj, kjer namerja prestopiti mejo. 

Ako mu ni dopust dovoljen za ves čas, se do
voli dopust tudi iznova, če ga zahteva; toda ta 
dopust ne sme s prejšnjim presezati predpisanega 
časa odsotnosti v enem letu. 

Čas potovanja do kraja, kjer naj se dopust 
uporabi, odnosno, ako je dopust dovoljen za inor 
zemstvo, do kraja, kjer poduradnik prestopi mejo, 



in nazaj do kraja, se samo enkrat v letu ne računi; 
ggotovi pa se po oddaljenosti dohčnega kraja 
(točke ob meji) od kraja službovanja in po pro
metnih razmerah. 

Pripravnikom finančne kontrole, ki nimajo iz
pita za stalnega poduradnika, se daje dopust 
sano v neod.ožnih, z dokumenti dokazanih pri
merih, ki globoko posezajo v rodbinske in osebne 
razmere, in za dejansko potrebni čas. 

2.) Dopust, neuporabljen v enem letu, velja 
za prihodnje leto samo, ako se v interesu službe 
ni dovolil ali ni mogel uporabiti. 

3.) Poduradniku, ki se je moral iz nepričako
vanih razlogov in po nalogu oblastva vrniti v 
službo, preden je potekel dopust, se povrnejo 
redni potni stroški za povratek do kraja stalnega 
službovanja. 

4.) V pravici oblastnega inspektorata glede 
dovoljevanja dopustov je obsežena tudi pravica 
okrajnega upravnika, v pravici okrajnega uprav-
»ika pa tudi pravica starejšine oddelka finančne 
kontrole. N. pr. poduradniku z 8 službenimi leti, 
ki mu je oblastni inspektorat dovolil lOdneven 
dopust, ne sme v tem koledarskem letu dovoliti 
dopusta ne okrajni upravnik ne starejšina od
delka. 

Istotako ne sme oblastni inspektorat podurad
niku finančne kontrole z 21 službenimi leti, ki 
mu je med letom že dovolil starejšina oddelka 
dopust dveh, a okrajni upravnik finančne kon
trole 10 dni, naknadno dovoliti dopusta nad 
*dni . 

5.) Podaljšava dopusta se sme dovoliti samo 
vsied težke bolezni in smrti v rodbini ali velike 
nesreče ali elementarne nezgode. 

Taki prošnji je treba priložiti potrebna urad-
жк ali zdravniška dokazila. 

Brzojavne prošnje za podaljšavo dopusta, in 
sicer s nlačanim odgovorom, so dovoljene samo 
v nujnih primerih, potrebna dokazila pa se pošlje
jo naknadno. 

Ako poduradnik, ko zahteva dooust, ne za
hteva toliko dni dopusta, do kolikor jih ima še 
pravico v enem letu, pa naknadno zahteva po
daljšavo, dovoli to podaljšavo oblastni inspektor 
finančne kontrole; podaljšavo dopusta preko časa, 
določenega v točkah a), b), c) in č) uredbe (10, 
15, 21 in 28 dni) pa dovoljuje samo generalna 
direkcija posrednjih davkov. 

6.) Za zdravljenje bolezni (zračne ali druge 
kopeli itd.) izvun kraja službovanja se daje pose
ben dopust. Taki dopusti za zdravljenje in iz
boljšavo zdravja se dajo na podstavi izpričevala 
državnega zdravnika, a največ do treh mesecev. 
Toda poduradniku finančne kontrole, /i <"e v 
zdravniški oskrbi, da si zdravi rano ali težko 
bolezen, ki jo je dobil v službi, se sme donust 
dovoliti tudi do enega leta, ako se dâ za gotovo 
pričakovati, da se opomore in da bo popolnoma 
Sposoben za službo. 

Dopuste za zdravljenje in izboljšavo zdravja 
do 28 dni daje oblastni inspektor finančne 
kontrole, dopuste, daljše od štirih tednov, in za 
inozemstvo pa dovoljuje generalna direkcija po
srednjih davkov. 

7.) Na dopust se pušča poduradnik z objavo, 
и dopust v inozemstvo pa si mora preskrbeti 
jK>tno listino. 

8.) Dopust v privatnem poslu zabeleži starej-
Scna oddelka finančne kontrole v osebni list, 
okrajna uprava in oblastni inspektorat finančne 
kontrole pa vpisujeta dopuste (v privatnem poslu 
iti za zdravljenje in izboljšavo zdravja) v pre
gled o dopustih. Osebni list in pregled o dopu
stih je treba voditi po tekočem redu. Starejšina 
oddelka finančne kontrole priobčuje zato občasno 
i« po pristojni poti' oblastnemu inspektoratu 
finančne kontrole dan, ko je odšel poduradnik na 
dopust, oblastvo, ki je dovolilo dopust, in čas 
dovoljenega dopusta. 

9.) Uradnikom sme oblastni inspektor finanč
ne kontrole v enem koledarskem letu in v mejah 
kraljevine dovoliti dopust skupaj do 14 dni. 

Dopuste, daljše od 14 dni, in za inozemstvo, 
dovoljuje ministrstvo za finance. 

Dopuste uradnikov vpisuje oblastni inspektor 
finančne kontrole v pregled o dopustih. 

Člen 36. 
K č l e n u 60. u r e d b e . 

1.) Če poduradnik finančne kontrole zboli ali 
zapazi, da je zbolel tovariš, ali če mora po sani
tetnih predpisih izostati od službe zaradi tega, 
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ker so zbolele osebe, ki žhre stalno z njim, mora 
to nemudoma prijaviti starejšim oddelka finančne 
kontrole (namestniku). 

2.) Starejšina oddelka (namestnik) mora takoj 
poskrbeti, da dâ zbolelim poduradnikom zdrav
niško pomoč. 

Bolni poduradnik se odpremi redoma v naj
bližjo državno ali občinsko bolnico in priznajo 
se mu redni vozni stroški za prevoz od kasarne 
(stanovanja) do bolnice, ako pa odredi bolniški 
zdravnik, tudi za prevoz od te bolnice do druge 
bolnice. 

Ako v kraju ni zdravnika, zdravstveno stanje 
poduradnikovo pa nikakor ne dovoljuje, da bi si 
poiskal po vseli znakih nujno potrebno zdrav
niško pomoč izvun kraja svojega službovanja, 
mora starejšina oddelka finančne kontrole izje
moma pozvati državnega zdravnika iz najbližjega 
kraja; tedaj s e državnemu zdravniku, in sicer iz 
kredita za bolniške stroške finančne kontrole, 
predpisani potni stroški povrnejo iz državne bla
gajne. Ako se ugotovi, da ni bila bolezen takega 
značaja, da se poduradnik ne bi bil mogel od-
premiti v najbližjo bolnico, je starejšina oddelka 
disciplinarno odgovoren ter mora državni bla
gajni povrniti potne stroške državnega zdravnika. 

3.) Okrajni upravnik finančne kontrole sme 
na bolnikovo zahtevo in na zdravnikov predlog 
dovoliti, da ostane bolnik zaradi bolezni doma 
ali pri svojcih. Za taka zdravljenja kakor tudi za 
zdravljenja v kasarni ne povrača država nobenih 
stroškov. 

Istotako sme generalna direkcija posrednjih 
davkov izjemoma in na zdravnikov predlog do
voliti, da se organ finančne kontrole, ki je zbolel 
zaradi izvrševanja svoje dolžnosti ali je bil, iz 

Letnik IV 

Člen 37. 

vrševaje službo, ranjen, zdravi kako drugače nego 
v državni ali občinski bolnici. Tedaj povrne drža
va stroške za zdravljenje v znesku, katerega bi 
bila morala plačati, da se je zdravil v bolnici. 

Za bolezni, dobljene v službi, je smatrati one 
bolezni, ki so posledica te službe. 

4.) Bolniška taksa za zdravljenje (razred 
oskrbe) poduradnikov se povrača po ceni naj
nižjega razreda v dotični bolnici. 

5.) Ako poduradnik, ki mu je naročeno izvršiti 
službeno opravilo, zboli, preden odide v službo, 
ukrene starejšina oddelka (namestnik), kar je tre
ba, da izvrši službo drug poduradnik. Podurad
nik, ki zboli cb času, ko opravlja zunanjo službo, 
se po možnosti takoj vrne v oddelek finančne kon
trole; povrnejo pa se mu tudi redni vozni stro
ški do oddelka tinančne kontrole, kolikor potrdi 
zdravnik, da ni bolezen provzročena po lastni 
krivdi in da se po značaju bolezni nikakor ni 
mogel vrniti peš v kraj, kjer stalno službuje. 

Ako je tak bolnik vsled dobljenih težkih po
škodb ali druge težke bolezni nesposoben za od
premo ali se ne more takoj vrniti v oddelek, ker 
ni potrebnih vozil, ali se ne more neposredno 
odpremiti v bolnico, ima do povratka v oddelek, 
odnosno do prihoda v bolnico, pravico do pre
jemkov po členih 49. in 50. uredbe. 

Toda prejemki se ne izplačajo, ako zdravnik 
ne potrdi, da ni bil poduradnik po značaju po
škodbe ali bolezni v tem času sposoben za od
premo, odnosno ako se ne predloži potrdilo pri
stojnega občinskega predstojništva (sreskega 
starejšine, kneza ali muktarja), da se ni moglo 
dobiti vozilo. Ako se ugotovi, da so navedbe v 
potrdilu neresnične, so dotične osebe odgovorne 
po določilih kazenskega zakona. 

б.) Ako opravljata službo skupno dva organa, 
pa eden izmed njiju, zboli, mora zdravi ukreniti 
vse, česar je treba, da se zboleli kam spravi, in 
potem mora sam nadaljevati odrejeno službo, po 
potrebi pa zahtevati namestnika za zbolelega. 

7.) Poduradniku, ki se zdravi v bolnici in za 
katerega plačuje država tri četrtine bolniških 
stroškov, izplačuje pristojni oddelek finančne kon
trole samo oni del plače in drugih prejemkov, ki 
preostane ali utegne preostati, ko se prej poravna 
ustrezna četrtina bolniških stroškov. 

8.) Bolezni, daljše od 8 dni, vpisuje starejšina 
oddelka v osebni list. 

9.) Oprostitev se dovoljuje na podstavi zdrav
niške izjave od cele ali samo od izvestne službe. 
Ako pa v kraju ni zdravnika, dovoljuje nadrejeni 
organ oprostitev do treh dni na podstavi oseb
nega prepričanja. 

10.) Domače lekarne služijo za prvo pomoč 
bolnih organov oddelka in članov njih rodbine 
ter se občasno izpopolnjujejo; o prejetih in po
rabljenih zdravilih pa vodi oddelek finančne kon
trole račun. 

K č l e n u 61. u r e d b e . 
Organu finančne kontrole, ki dokaže, da je 

prišel v stisko brez svoje krivde, pa je drugače 
varčen, vreden in v vsakem oziru negrajen, sme 
oblastni inspektorat finančne kontrole podeliti 
denarno podporo do 100 dinarjev. 

Za podelitev podpore v znesku nad 100 di
narjev je pristojna generalna direkcija posrednjih 
davkov. 

Člen 38. 
K č l e n u 62. u r e d b e . 

1.) Fond za finančno kontrolo je pod nad
zorstvom ministra za finance, plodonosno pa 
se nalaga pri upravi fondov v Beogradu. 

2.) Dohodki, iz katerih se osnavlja ta fond, so: 
a) denarne kazni po zakonu o državni trošarini; 
b) zalotnine, ki bi po taksnih, monopolnih, car 

rinskih ali drugih zakonih in predpisih pri
padale organom finančne kontrole; 

c) dohodki od disciplinarnih kazni, izrečenih zo-
per uradnike in poduradnike finančne kon
trole; in 

č) obresti iz klavnice tega fonda, ki so tolike, 
kolikršne plačuje uprava fondov ostalim pri
vatnim vlagateljem. 
3.) Vsote pod a), b) in c) prejšnje točke, ki 

so tekom meseca prišle v blagajno okružne (sres-
ke) finančne uprave, davčnih uradov in carinar
nic ali v blagajno uprave državnih monopolov 
(odnosno po njej določenih oblastev ali uradov), 
pošiljajo ta oblastva najkesneje do 5. dne prihod
njega meseca upravi fondov v Beogradu za fond 
finančne kontrole. 

Uprava fondov potrdi prejem vsake poslane 
vsote najkesneje v 15 dneh, pristojno oblastvo, 
ki je poslalo vsoto, pa priloži priznanico knjigam, 
odnosno dnevnicam za prihodnji mesec. 

Za denar in pisma ni treba plačevati poštnine. 
4.) Računsko leto fonda za finančno kontrolo 

se prične vsako leto dne 1. januarja. 
Uprava fondov postopa kakor z ostalimi Icn-

di, ki so naloženi pri njej na obresti. Vsako leto, 
in sicer najkesneje do konca meseca marca, mora 
predložiti ministru za finance poročilo o stanju 
fonda in izpisek letnega računa o njegovih do
hodkih in razhodkih. Poročilo in izpisek letnega 
računa se razglaša v ".Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

5.) Obresti, dobljene v minulem letu od glav
nice fonda, porazdeljuje generalna direkcija po
srednjih davkov tako-le: 

30 (trideset) odstotkov za nagrade organom 
finančne kontrole; 

70 (sedemdeset) odstotkov za štipendije irt 
podpore za izučevanje obrta. 

A. Nagrade. 
1.) Nagrade iz fonda finančne kontrole se 

dajo onim organom finančne kontrole, ki so se 
posebno odlikovali pri prijemanju tihotapcev in 
preprečevanju tihotapstva ali so pokazali poseb
no marljivost v službi ter so dobrega vedenja. 

2.) Nagrade podeljuje generalna direkcija po
srednjih davkov v mejah odločene vsote in soraz
merno s" številom organov finančne kontrole in 
njih zaslugami. 

V ta namen pošiljajo okrajne uprave finančne 
kontrole najkesneje do konca meseca februarja 
vsakega leta oblastnemu inspektoratu finančne 
kontrole seznamek onih organov finančne kon
trole, ki bi jih bilo treba nagraditi iz razlogov, 
navedenih v točki 1.). 

Seznamek se sestavlja po določenem obrazcu, 
posamezne razpredelke pa je treba točno izpolniti 
ter organe vpisati zaporedoma po stopnji njih 
zaslug. 

Oblastni inspektor finančne kontrole preizkusi 
prejete seznamke, jim po potrebi pripiše svoje pri
pombe ter jih pošlje najkesneje do konca meseca 
marca generalni direkciji posrednjih davkov sku
paj s seznamkom o zaslužnem osebju oblastnega 
inspektorata finančne kontrole. 

3.) O podeljevanju nagrad obvešča generalna 
direkcija posrednjih davkov oblastne inspektorate 
finančne kontrole in upravo fondov. 

4.) Porazdeljeni denar pošilja uprava fondov 
oddelkom finančne kontrole, ki morajo dotične 
vsote takoj vročiti nagrajenim organom, potem 
pa potrdilo o prejemu denarja skupaj s prizna-
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irico nagrajenih organov nemudoma neposredno 
poslati upravi fondov za fond finančne kontrole. 

Za priznanice se ne plačuje nobena taksa. 

B. Štipendije in podpore za izučevanje obrta. 
1.) Iz fonda za finančno kontrolo smejo dobi

vati štipendijo in podporo za izučevanje obrta sa
mo zakonski otroci aktivnih in upokojenih or
ganov finančne kontrole ali njih sirote. 

2.) Organ finančne kontrole, ki želi dobiti 
štipendijo ali podporo za svojega otroka, mora 
dokazati, da je v službi marljiv in zanesljiv in po 
stanju svoje rodbine in drugih razmerah resnično 
zaslužen in.potreben, da se mu olajša skrb za 
vzgojo otrok. 

3.) Ko se dajo štipendije ali podpore, imajo 
prednost: 
a) otroci in sirote onih aktivnih organov finančne 

kontrole, ki so umrli za poškodbo ali bolezni
jo, dobljeno v službi; 

b) otroci in sirote onih organov finančne kon
trole, ki so bili upokojeni zaradi nesposob
nosti vsled poškodbe ali bolezni, omenjene 
pod a); 

c) otroci brez roditeljev ali oni otroci brez očeta, 
katerih mati je izgubila pravico do pokojnine, 
ker se je omožila ali ker je bila kazensko ob
sojena. 
4.) Štipendije se dajo samo za šolanje v kra

ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, in sicer: 
a) po 3C0 dinarjev na leto za vse srednje šole ali 

šole iste stopnje; 
b) po 500 dinarjev na leto za univerzo (fakul

teto) ali šole iste stopnje. Minister za finance 
sme, če se mu zdi potrebno, odrediti, da se 
dajo štipendije v večjem znesku, nego je dolo
čeno pod točkama a) in b). 
5.) Otrokom, ki dovrše osnovno šolo in se 

hočejo z dovolitvijo očetovo ali varuhovo izučiti 
trgovine ali obrta v kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, se sme dajati za izučevanje obrta pod
pora največ 200 dinarjev na leto. 

6.) Razen dokazov, omenjenih v točki 2.), so 
pogoji za prejemanje štipendij isti kakor za pre
jemanje štipendij iz državnih sredstev. 

7.) Štipendije in podpore za izučevanje obrta 
podeljuje generalna direkcija posrednjih davkov. 
Štipendije se dajo za šole, omenjene v točki 4. a), 
do konca pouka na teh šolah, za univerzo (šolo 
iste stopnje) pa za ono število semestrov, kolikor 
jih traja učenje na dotični fakulteti (šoli). 

Podpora za izučevanje obrta se daje največ za 
štiri leta. 

V ta namen razpiše generalna direkcija po
srednjih davkov natečaj (konkurz), z ozirom na 
sredstva, ki so ji na razpolago. V razglasu tega 
natečaja se mora vedno določiti rok, do katerega 
je treba vročiti dotične prošnje. 

Prošnje, vročene po razglašenem roku, se ne 
vpoštevajo in oblastni inspektorat finančne kon
trole ith odklanja, sklicevaje se na rok, razglašen 
v natečaju. 

Čim se razglasi natečaj, razdeli oblastni in
spektorat finančne kontrole ustrezno število iz
vodov med podrejene okrajne uprave in oddelke 
finančne kontrole ter odredi, da ga morajo na pri
meren način priobčiti upokojencem in onim vdo
vam in sirotam, ki se smejo prijaviti. 

8.) Oblastni inspektorati finančne kontrole pre
gledajo točno prošnje organov finančne kontrole 
in upokojencev, ki so še nedavno aktivno služili v 
njih območju, kakor tudi prošnje njih vdov in si
rot, ali imajo vse, kar je predpisano, ter odredi ne
mudoma, kar bi bilo treba storiti. 

Za predloge, da se daj štipendija ali podpora, 
je treba sestaviti posebne seznamke po določenih 
obrazcih. ProsiH se morajo vpisati zaporedoma 
po stopnji zaslužnosti in siromaštva. 

Ako bi bil isti prosilec v obeh seznamkih (za 
štipendijo in za podporo), se to opomni v enem 
in drugem seznamku. 

9.) O dajanju štipendij in podpor obvešča ge
neralna direkcija posrednjih davkov pristojni o-
blastni inspektorat finančne kontrole, upravo 
fondov in prosilca, pri dajanju štipendij pa tudi 
pristojno šolsko upravo. 

10.) Istočasno se ne sme prejemati štipendija 
iz fonda za finančno kontrolo in druga štipen
dija iz državnih ali privatnih sredstev. Komur 
sta podeljeni obe štipendiji, se mora odločiti, ka
tero bo prejemal. 

11.) Štipendijo izgubi štipendist: 
a) če prestopi v inozemsko šolo; 
b) če opusti šolo ali prestane biti reden slušatelj 

fakultete ali če vstopi v privatno šolo ali dalje 
časa brez utemeljenega razloga ne hodi v šo
lo, kakor tudi vobče, če ne izpolnuje pogojev, 
ki so potrebni za prejemanje državne štipen
dije; 

c) čigar oče se odpusti iz službe, odnosno čigar 
upokojeni oče izgubi pravico do pokojnine, 
če izgubi to pravico iz drugih razlogov, ne pa 
zato, ker umre, ker je dobil (za sedaj v obla
stih izvun Srbije in Crnegore) odškodnino za 
pokojnino (odpravnino) ali se iznova vrne v 
državno službo. 
12.) Podporo za izučevanje obrta je treba od

vzeti, če se oni, ki jo dobiva, slabo vede, ali če ne 
napreduje ugodno, pa tudi v primerih, omenjenih 
v točki 11. c). 

13.) štipendije in podpore se izplačujejo vsak 
semester v naprej, ustavljajo pa se na koncu onega 
šolskega poluietja, v katerem se izgubi pravica do 
njih. 

14.) Da se ne izplača štipendija komu, ki mu 
ne pripada, mora šolska uprava v vsaki prizna
nici o štipendiji potrditi to-le: 
a) v katerem razredu (semestru) je štipendist; 
b) da ne ponavlja tega razreda in 
c) da je v minulem semestru (trimesečju) zado

ščal pogojem za nadaljnje prejemanje štipen
dije. 
V priznanicah o podporah morajo dotični 

mojstri potrditi, da se vajenec uči obrta, da se 
dobro vede in da dobro napreduje. Krajevno 
občinsko predstojništvo (selski starejšina, knez 
ali muktar) mora potrditi, da je res tako. 

15.) Prejemnik mora potrjeno priznanico po
slati pristojnemu oblastnemu inspektoratu finan
čne kontrole. Ta vodi seznamek štipendij in onih, 
ki dobivajo podpore, ter točno pregleda prizna
nico; ako so izpolnjeni vsi pogoji, zapiše nanjo: 
«Pregledal; naj se izplača» ter pritisne uradni 
pečat. Priznanico pošlje potem upravi fondov v 
Beogradu. 

16.) Dospele štipendije in obroke podpor iz
plačuje uprava fondov očetu ali varuhu dotičnega 
štipendis.a ali onega, ki prejema podporo, in si
cer na podstavi prejete priznanice s predpisano 
označbo (drugi stavek točke 15.). 

17.) Šolske uprave morajo vsako izpremembo, 
ki se pripeti štipendistu, takoj javiti pristojnemu 
oblastnemu inspektoratu finančne kontrole, ki to 
dalje priobči generalni direkciji posrednjih 
davkov. 

18.) Prošnje in priznanice za štipendijo in 
podporo ne plačujejo takse. 

Člen 39. 
K č l e n u 65. u r e d b e . 

1.) Uslužbenski list (obrazec št. 54) se sestavi, 
ko vstopi organ finančne kontrole v službo, do-
polnuje pa se z vsako izpremembo v osebnih in 
rodbinskih razmerah. 

V ta namen prijavlja organ finančne kontrole 
občasno vse izpremembe, ki niso oblastvu že 
znane (n. pr. pozneje opravljeni izpiti — razen 
onih, ki so predpisani za finančno kontrolo — 
pridobljena znanja in spretnosti, ženitev, izpre
membe v rodbini itd.), prijavi pa priloži tudi 
potrebne listine. 

Original uslužbenskega lista poduradnikovega 
in uradnikov finančne kontrole, dodeljenih okraj
ni upravi finančne kontrole, vodi in hrani okrajni 
upravnik finančne kontrole. Original uslužben
skega lista okrajnega upravnika in uradnikov, do
deljenih inspektoratu finančne kontrole, vodi in 
hrani oblastni inspektor finančne kontrole, ori
ginal uslužbenskega lista oblastnega inšpektorja 
pa vodi in hrani šef odseka finančne kontrole ge
neralne direkcije posrednjih davkov. 

Prepise uslužbenskega lista poduradnikov fi
nančne kontrole hrani oblastni inspektorat finan
čne kontrole, prepise uslužbenskega lista urad
nikov finančne kontrole pa hrani šef odseka fi
nančne kontrole generalne direkcije posrednjih 
davkov. Uslužbenski listi se hranijo zloženi po 
činu in v tem po abecednem redu priimkov, pre
pisi pa se vračajo koncem vsakega leta v dopol
nitev. 

2.) Ocene organov finančne kontrole o spo
sobnosti in uporabnosti se morajo izvršiti za mi
nulo leto najkesneje do konca meseca marca v 
prihodnjem letu. 

Poduradnike — razen starejšine oddelka m 
preglednika, izjemoma dodeljenemu okrajnemu 
upravniku finančne kontrole — ocenjata okrajni 
upravnik in pristojni starejšina oddelka finančne 
kontrole. 

Ako bi se ta dva ne strinjala, se vpiše v 
uslužbenski list eno in drugo mnenje, vsak pa 
podpiše svoje mnenje. 

Starejšino oddelka in organa, dodeljenega 
okrajnemu upravniku finančne kontrole, ocenjajo 
okrajni upravnik finančne kontrole in šefi obla-
stev prve stopnje, ki jim je finančna kontrola pod
rejena glede izvrševanja monopolskih, trošarinskih 
in taksnih zakonov, okrajnega upravnika finančne 
kontrole pa ocenjajo oblastni inspektor finančne 
kontrole in šefi omenjenih oblastev. 

Uradnike, dodeljene oblastnemu inspektoratu 
finančne kontrole, ocenjata oblastni inspektor in 
šef odseka finančne kontrole generalne direkcije 
posrednjih davkov, oblastnega inšpektorja finan
čne kontrole pa ocenjata šef odseka finančne kon
trole in načelnik administrativnega oddelka gene
ralne direkcije posrednjih davkov. 

Oblastni inspektorat, odnosno okrajni uprav
nik finančne kontrole mora šefom omenjenih obla
stev, in sicer najkesneje do konca meseca februarja 
vsakega leta, poslati uslužbenski list dotičnih or
ganov, ti pa sopodpišejo njegovo mnenje, ako se 
strinjajo z njim, ali pa vpišejo svoje mnenje. 

Ako se oni, ki je poklican izvršiti oceno, med. 
tem > časom premeni, mora svojemu nasledniku 
pismeno priobčiti vse one okolnosti, ki bi mogle 
biti odločilne za oceno za prihodnje leto; če bi 
se pa to iz kakršnegakoli razloga ne moglo sto
riti, si priskrbi naslednik potrebne informacije 
kako drugače. 

Ako se organ finančne kontrole, ki ga oce
njajo oddelki omenjenih oblastev prve stopnje, 
med letom premesti iz območja teh oblastev, mo
ra oblastni inspektorat finančne kontrole o tem 
prej poročati šefom ter obenem označiti njegovo 
novo službeno mesto. 

3.) Organ, ki izvršuje oceno, jaroči tudi za 
pravilnost svojega mnenja ter odgovarja za vsako 
površnost ali zatajbo resnice, ki bi jo storil hote. 

Ocena mora biti povsem obrazložena in po
polna ter vobče taka, da si more starejšina, ako 
tudi ocenjenca ne pozna osebno, o njem ustvariti 
jasno sliko in pravo sodbo. Strokovna izobrazba,, 
sposobnost, olikanost in pojmovanje, marljivost, 
vestnost, zanesljivost, uporabnost in skupna o-
cena se ocenja s: «slaba», «dovoljna», «dobra», 
«jako dobra» in «odlična»; znanje jezikov se 
ocenja s «popolno», «dobro» in «zadostno za 
službeno polrebo», ocena za vedenje pa je: «pri
merno», «jako dobro», «dobro» in «slabo». 

Organ, ki ne izvrši ocene na podstavi svojih 
lastnih opažanj ?M izkušenj, mora vpisati v usluž
benski list, po katerih podatkih je izvršil oceno. 

4.) Zoper slabo ali dovoljno skupne oceno 
se sme prijaviti pritožba v 30 dneh; pri tern se 
ne šteje dan, ko je bila ocena priobčena. 

Poduradniki, ki jih ocenjata okrajni upravnik 
in pristojni starejšina oddelka finančne kontrole, 
se smejo pritoževati pri oblastnem inspektoratu 
finančne kontrole, vsi drugi pa pri generalni 
direkciji posrednjih davkov. 

Pritožbe se vlagajo pismeno pri prvem starej
šim; zanje se ne plačuje taksa. 

Člen 40. 
K č l e n u 66. u r e d b e . 

Ako je za mesto finančnega pisarniškega 
osebja predpisana posebna praksa, se dodeli or
gan finančne kontrole po prošnji poduradnikovi 
in dovolitvi pristojnega oblastva, in sicer s pra
vico do plače in drugih stalnih prejemkov za 
osebno službo in največ za 6 mesecev, najbliž
jemu oblastvu, pri katerem se more vršiti ta 
praksa. 

Pomino do kraja prakse in obratno trpi sam 
poduradnik, dokler pa traja praksa, mu ne pri
padajo nobene odškodnine. 

Člen 41. 
K č l e n o m a 67. in 68. u r e d b e . 

1.) Organi (uradniki in poduradniki) finančne 
kontrole nosijo uniformo v službi, ob vsakem 
službenem javljanju in predstavljanju, pa tudi ob 
vsaki uradni javni priliki. 

2.) Organi, skupno odrejeni v službo, mo
rajo biti enako oblečeni in opremljeni. 
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3.) Dekoracije se nosijo v službi in izvun 
službe. 

Dekoracije se nosijo na levi strani prsi, tako 
da je zgornji rob deščice (na kateri so dekora
cije) od prvega zgornjega gumba niže za 20 mm, 
a njen levi konec 50 mm od rokavnega šiva. 

Ako je dekoracija samo ena, se nosi na pri
padajočem traku tako, da je zgornji rob traku 
od prvega zgornjega gumba niže za 20 mm. 

Glede ranga, reda in kraja dekoracij veljajo 
predpisi o nošnji dotičnih dekoracij. 

4.) Organi finančne kontrole smejo nositi tri 
mesece flor na levem rokavu, če se pripeti smrt 
v rodbini. 

5.) Oaloše se smejo nositi po potrebi ob 
vseh prilikah in z vsako obutvijo. 

6.) Uradniki in poduradniki finančne kon
trole, ki nadzirajo tvornice itd., smejo med tem 
opravilom nositi preko obleke posebno haljo iz 
lahke snovi, tako zvano haljo zoper prah, ki jo 
daje država. 

To haljo in bundo smejo nositi tudi, če po
tujejo z vozom, avtomobilom, vlakom ali z vod
nim vozilom. 

Pozimi nosijo poduradniki, če je treba, na 
zastražnih krajih stražniški plašč, ki je izdelan 
po določenem vzorcu, daje pa ga država. 

7.) Izvun službe smejo nositi organi finančne 
kontrole civilno obleko. Toda organi oblastnega 
inspektorata finančne kontrole smejo nositi civil
no obleko tudi pri pisarniškem delu. 

8.) Organi finančne kontrole morajo nositi 
civilno obleko, če potujejo v inozemstvo. 

9.) Upokojenci nimajo pravice, da bi nosili 
uniformo. 

A. Uniforma za uradnike je: 
1.) Šapka. Ta je iz finejšega sukna, sivo-

olivne barve, s «porto* iz temnozelenega žameta, 
široko 50 do 55 mm. 

Po zgornjem robu «porte» in istotako pod 
ajo je obrobek iz sukna, iz katerega je tudi šapka. 

Premer zgornjega dela šapke je širši od spod
njega dela za 70 do 85 mm ter ima naokrog ob-
robke iz temnozelenega sukna. 

Senčnik je črn, lakiran, navzdol obrnjen, 
spodnji rob pa je obrobljen. 

Podbradnik je iz črnega (lakiranega) usnja, 
urok 10 mm in pritrjefï okoli krajcev senčnika z 
sverna jako majhnima kovinskima gumboma. Na 

Eodbradniku sta dve kovinski zaponi, da se pod-
radnik lahko podaljša in skrajša. Gumb je ru

men, istotako zaponi. šapka je znotraj pri dnu 
podložena s tenkim usnjem, širokim okoli 40 mm, 
ostali del pa s svilo. Spredaj na porti je tribarvna 
kovinska emajlirana kokarda z državnim grbom. 

2.) P o l e t n a šapka je iste oblike kakor 
šapka iz sukna, samo da je iz belega platna ali 
iz bele sukančeve tkanine; porta in obrobki so 
iz tkanine, iz katere je poletna šapka, prevleka 
pa je prirejena za snemanje. 

Senčnik in podbradnik sta iz belega celuloida 
z rumenimi gumbi in zaponami. 

3.) Bluza. Ta je iz finejšega sukna sivo-
olivne barve, ohlapna in dolga do konca ro
kava, ako se roka iztegne; spredaj se končuje z 
oemimi gumbi, prišitimi na desnem sprednjem 
delu. Pod levim sprednjim delom je prišit trak iz 
bluznega sukna, na katerem so gumbnice za za-
penjanje. 

Spredaj in zgoraj (na prsih) sta dva žepa s 
preklopcem, na vsakem sprednjem delu po eden. 
Zgornji rob preklopcev je oddaljen od spodnjega 
robu ovratnika okoli 120 mm. 

Spodaj in na strani ima na vsakem sprednjem 
delu istotako po en žep s preklopcem. Ta pre-
klopca sta malo poševna, zgornji rob pa je od
daljen od spodnjega robu bluze okoli 230 mm. 

Preklopci so iz bluznega sukna, prirejeni po 
«rini žepov, zgornji rob pa je raven. 

Žepi so široki 120mm; zgornji žepi so glo
boki 185 mm, spodnji pa se dotikajo robu bluze. 

Rokavi sezajo do zapestja. Izdelani so z na
videznim narokavjestn iz bluznega sukna, dolgi 
pa so okoli 150 mm. Zgornji rob narokavja je 
obSit z obrobkom 2 mm širine in temnozelenega 
sukna. 

Ovratnik je prévit in iz bluznega sukna; ob
ut je s 3mm širokim obrobkom iz temnozele
nega sukna ter vedno zapet z zapono, nad njim 
pa se vidi samo beli rob kravate. Spredaj ima 
•vratnik po. en našiv v obliki sulice iz temno
zelenega žameta, dolg 70 mm in širok 30 mm, 
Mizu zgornjega konca vsakega naziva pa je pri

šit po en bronsiran gumb bluzne barve v pre
meru 12 mm. 

Bluza in rokavi so podloženi. 
4.) P o l e t n a bluza. Ta je istega kroja, 

istih razmer in istega izdelka kakor ona iz sukna, 
samo da je iz dvojnika ali iz bele lanene ali bom
baževe tkanine in brez narokavja in podloge in 
da ovratnik ni obšit z obrobkom. 

Našivi so prirejeni za snemanje. 
5.) Bluza, p o d l o ž e n a s krznom. Ta 

je iz finejšega sivoolivnega sukna, iste oblike in 
istega kroja kakor bluza, podložena pa je z ne-
barvanim jagnječjim ali lisičjim kožuhom. 

6.) Hlače d o k o 1 e n k e. Te so iz finejšega 
sivoolivnega sukna, prirejene za čižme ali doko-
lenice,̂ pol francoskega kroja. 

Ob strani so 3mm široki obrobki iz temno
zelenega sukna. 

Smejo se tudi nositi hlače dokolenke iz jele
njega usnja, poleti pa iz platna sivoolivne barve 
brez obrobka. ] 

7.) P a n t a l o n i (hlače dopetače). Ti so iz 
finejšega sukna sivoolivne barve, prirejene za 
navadne čevlje, navadnega kroja; spodaj imajo 
črne podpetnice (nateznice). Na strani so ob
robki iz temnozelenega sukna, široki 3mm, 

Pantaloni se nosijo ob vsakem službenem 
javljanju in predstavljanju in ob vsaki javni urad
ni priliki; smejo pa se nositi tudi v službi. 

Poleti se smejo nositi pantaloni iz iste tka
nine, iz katere je poletna bluza, toda kroja in 
oblike suknenih pantalonov. 

8.) Z i m s k i p 1 a š č. Ta je ohlapen, iz finega 
sukna sivoolivne barve. 

Spredaj sta dve vrsti gumbov, v vsaki vrsti 
po 6, ki se zapenjajo na dotične gumbnice na 
sprednjih delih. 

Gumbi so bronsirani, iste barve kakor plašč, 
polni, izbočeni, v premeru 22 mm. Ovratnik je 
iz sukna za plašč, prévit, zapenja pa se s po-
dolgastim volnenim gumbom, ki je podobne bar
ve kakor sukno za plašč. 

Pod ovratnikom je pritrjena ' kapuca, toda 
tako, da se lahko sname.. 

Ovratnik ima na sprednjih koncih po en na
šiv v obliki sulice iz temnozelenega žameta, 
širok 30 mm in dolg 70 mm. Blizu zgornjega 
konca našiva je pritrjen po en bronsiran gumb 
iste barve kakor plašč v premeru 12 mm. 

Rokavi sezajo primeroma do polovice roke, 
ako se roka iztegne. 

Na rokavih je narokavje iz sukna za plašč, 
previto okoli 150 mm in ločeno od rokava. 

Na strani plašča je po en žep s preklopcem. 
Preklopci so iz istega sukna kakor plašč. 

Zadaj od života navzdol, na obeh straneh sta 
navidezna žepa iz istega sukna kakor plašč. Na 
zgornjih koncih navideznih žepov je po en 
gumb (kakor na sprednjih delih plašča), za ka
terega se zapenja zapona iz sukna za plašč, 
široka 80 mm. 

Plašč seza do polovice meč. Zadaj, preko 
srede je plašč nabran v dve gubé, počenši od 
spodnjega roba ovratnika pa do spodnjega konca 

| plašča. 
Plašč ima zadaj razporek do blizu pasu. Na 

spodnji strani razporka je pet bronsiranih sivo-
olivnih gumbov, na zgornji strani pa so znotraj 
gumbnice za zapenjanje. 

Ovratnik, sprednji deli plašča, preklopci na 
žepih, navidezni žepi, zapona, zgornji robovi 
narokavja in zgornji deli na razporku so obšiti 
z obrobkom, širokim 3mm, iz temnozelenega 
sukna. Podloga na plašču je podobna barvi pla
šča, sme pa biti tudi iz usnja (lisičjega itd.). 

Razen tega plašča smejo imeti uradniki tudi 
lahek plašč iz finejše sivoolivne raševine ali im
pregnirane tkanine, ki ne prepušča vode, izdelan 
povsem talco kakor zimski plašč. 

9.) Ovra tn ik iz krzna. Ta je iz rjave 
jagnjetine ter se sme nositi v službi in izvun 
službe na bluzi, podloženi s krznom,, ali na 
zimskem plašču. 

10.) O v r a t n a ruta. Ta je iz sivoolivne 
svile (atlasa) ali volnene tkanine z belim robom 
ter se sme nositi namesto kravate. 

11.) Volneni šal. Ta je spleten iz sivo
olivne ovčje volne. Nosi se pozimi nad bluzo ali 
plaščem, in sicer tako, da se po dolžini enkrat 
ovije okoli vratu, spredaj pa previje tako, da 
previta krajca pokrivata trebuh. 

12.) Kapa za sneg. Ta je spletena iz 
sivoolivne volne. 

13.) Dokolenice. Te so iz spletene sivo
olivne volne. 

14.) Rokavice. Te so sive barve, in sicer 
spletene ali usnjene, smejo pa biti tudi podložene 
ter se nosijo v službi in izvun službe. 

15.) Obutev. 
a) Čižme sezajo do kolen in so za dve tretjini 

te dolžine od zgoraj trde, ostali del pa je 
mehak. Zgoraj je rob golenice raven. 

Golenica in stopala so iz črnega usnja. 
b) Čevlji so iz črnega usnja, globoke oblike. 

Obutev je izdelana preprosto, toda samo ne 
«na gumbe». 

Z golenicami in tozlukami se smejo no
siti tudi čevlji iz rjavega sukna iste oblike, 
kakršne so črni. 

c) V zunanji službi se smejo nositi tudi čevlji iz 
platna. 
16.) Tozluke. Te so iz rjavega gladkega 

govejega usnja. 
17.) Pišča lka za dajanje znamenj 

(signalov). Ta se nosi v službi na zeleni 
vrvici. 

18.) Čini so označeni na zunanjem delu 
obeh narokavij bluze in plašča z zlato paso, in 
sicer: 

Uradnik v X. činovnem razredu nosi po dve, 
uradnik IX. činovnega razreda pa po tri pase, 
široke po 7 mm. 

Drugi uradniki nosijo široko (22 mm) paso, 
poleg te pa še uradnik VIII. činovnega razreda 
po eno, oni VII. razreda po dve, uradnik VI. či
novnega razreda po tri pase, 5 mm široke. 

Vsaka pasa je 8 cm dolga. Prva pasa je od 
spodnjega robu narokavja oddaljena 8 do 10 cm, 
pase pa so vsaksebi za 3mm. 

B. Uniforma za podnradnike je: 
1.) šapka. Ta je iz sivoolivnega sukna, 

kroja kakor za uradnike, s porto in obrobkom 
iz temnozelenega sukna. 

Kokarda je ista kakor pri uradnikih. 
2.) P o l e t n a šapka. Ta je ista kakor za 

uradnike. 
3.) Slamnik. Ta je tak, kakršnega nosijo 

mornarji, toda s kokardo na črnem traku 
slamnika. 

Ta slamnik se sme nositi samo v službi, in 
sicer poleti, in v krajih, kjer vlada velika vročina, 

4.) Bluza. Ta je iz sivoolivnega sukna, kroja 
kakor za uradnike, samo da so našivi na ovrat
niku iz temnozelenega sukna in da na njih ni 
gumbov. 

5.) P o l e t n a b luza je istega kroja kakor 
za uradnike. 

Našivi so iz temnozelenega sukna ter pri
rejeni za snemanje. 

6.) Bluza, p o d l o ž e n a s krznom. Ta 
je iz sivoolivnega sukna, iste oblike in istega 
kroja kakor bluze, podložena pa je z jagnječjim 
ali lisičjim kožuhom. 

7.) Hlače dokolenke. Te so iz sivo
olivnega sukna in istega kroja kakor zâ urad
nike, samo da nimajo na strani obrobkov. 

Smejo se nositi tudi hlače iz jelenjega usnja, 
poleti pa tudi iz sivoolivnega platna brez ob
robkov. 

8.) P a n t a l o n i (hlače dopetače). Ti so iz 
sivoolivnega sukna, kroja kakor za uradnike, 
samo da nimajo na strani obrobkov. 

Pantaloni se nosijo ob vsakem službenem 
javljanju in ob vsaki javni uradni priliki; smejo 
se pa nositi tudi v službi. 

Poleti se smejo nositi pantaloni iz iste tka
nine, iz katere je poletna bluza, in istega kroja in 
iste oblike kakor sukneni pantaloni. 

9.) Zimski plašč. Ta je iz sivoolivnega 
sukna, kroja kakor za uradnike, samo da so na
šivi na ovratniku iz temnozelenega sukna in da 
na njih ni gumbov. 

Plašč je podložen z volneno podlogo, ki se 
da odpenjati. 

Poleti se sme nositi brez podloge. 
10.) O v r a t n i k iz krzna. Ta je isti 

kakor ovratnik iz krzna za uradnike. 
11.) O v r a t n a ruta. Ta je iz sivoolivne 

tkanine z belim robom ter se sme nositi namesto 
kravate. 

12.) Volneni šal, kapa za sneg, do
kolenice, rokavice, obutev in t o z l u k e 
so povsem iste kakor za uradnike, v zunanji 
službi pa se smejo nositi tudi navadne opanke. 
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13.) S l u ž b e n a torba. Ta je iz narav
nega rjavega usnja z dvema predeloma po do
ločenem vzorcu. 

14.) P i šča lka za dajanje znakov 
(signalov) se nosi v službi na zeleni vrvici. 

15.) N a h r b t n i k . Ta je iz sivoolivnega ali 
rjavega dvojnega platna (jadrovine), ki ne pre
pušča vode. Jermenje je naravne rjave barve. 

Službena torba in nahrbtnik se nosita skupaj 
ali posebe. 

16.) Cini so označeni na zunanjem delu obeh 
narokavij bluze in plašča s srebrno paso, in 

Pripravniki, ki nimajo izpita za stalnega pod-
uradnika finančne kontrole, nosijo po eno oni 
z izpitom po dve, podpregledniki finančne kon
trole pa po tri srebrne pase, široke 7 mm. 

Preglednik finančne kontrole II. in 1. razreda 
nosi široko (22 mm) srebrno paso, pregledniki 
II razreda poleg tega še po eno, pregledniki 
finančne kontrole I. razreda po dve srebrni pasi, 
široki po 5 mm. 

Vsaka pasa je 8 cm dolga, prva pasa je od 
spodnjega roba narokavja oddaljena 8 do 10 cm, 
razdalja med posameznimi pašami pa je 3mra. 

C. Nabava oblek. 
Obleko, obutev itd. nabavljajo poduradniki 

po zajednici za preskrbovanje poduradnikov 
finančne kontrole z obleko in drugimi potreb
ščinami. Pravila za zajednico predpiše generalna 
direkcija posrednjih davkov. 

Ć. Orožje, municija itd. 
Orožje uradnikov finančne kontrole je_ redo

ma revolver, orožje poduradnikov pa puška ah 
revolver in nož (bajonet). V katerih krajinah no
sijo poduradniki puško, v katerih pa revolver, 
določa občasno generalna direkcija posrednjin 
davkov. x 

Jermen za puško, jermen za plasc, opasac, 
visak, jermen za bajonet, nabojnjača (torbica za 
patrone) in tok za revolver so izdelani po držav
nem modelu, prejema pa nje, orožje in potrebno 
municijo minister za finance brezplačno iz voj
nega skladišča ministrstva za vojno in mor-
namico. „ 

Orožje se nosi samo v službi. Uradnik nosi 
revolver nod zgornjo obleko, poduradnik pa 
revolver in bajonet preko zgornje obleke, pe 
nosi poduradnik puško, nosi tudi nabojnjaco. 
Razen ob preiskavi se opravlja služba v kraju 
etalnega službovanja brez puške. 

Na obhodih, zasedah in pri preiskavah mo
rata biti puška in revolver nabita. 

Ćlen 41.* 
K členu 69. uredbe. 

I. Za kasarne finančne kontrole se uporabljajo 
v prvi vrsti državne zgradbe, ako pa teh ni, se 
najemajo privatne zgradbe. 

Ako se najame za kasarno ali pisarno okraj-. 
nega upravnika in oblastnega inspektorata financ- \ 
ne kontrole privatna zgradba, se sklene z last- j 
nikom najemna pogodba. ; 

Ta pogodba se sestavi v dveh izvodih, treba i 
pa ji je priložiti načrt stanovanja, a v krajinah iz- ' 
vun Srbije in Crne gore tudi overovljen izpisek 
iz zemljiške knjige. 

Te pogodbe do 1000 dinarjev in v mejah do
ločenega kredita odobruje oblastni inspektorat 
finančne kontrole, ostale pa generalna direkcija 
posrednjih davkov, toda v enem m drugem pri
meru po zaslišanju generalne direkcije pravnega 
zastopništva, odnosno državnega fiškala (finanč
ne prokurature, ravnateljstva evarno-pravnih po
slov in ekspozitur finančnega odvetništva). 

En izvod odobrene najemne pogodbe se 
shrani v arhivu oblastva, ki je odobrilo pogodbo, 
drugi izvod pa se izroči lastniku stanovanja. 

Najemna pogodba se mora v krajinah izvun 
Srbije in Črne gore vknjižiti. 

Okrajni upravnik finančne kontrole in oblast
ni inspektorat finančne kontrole priloži, kolikor 
ni sam odobril pogodbe, prepis pogodbe pre
gledniku o najemnih pogodbah. 

Okrajni upravnik finančne kontrole pazi na 
to, kdaj poteklo, se odpovedujejo in podaljšujejo 
pogodbeni roki. 

• V izvirniku je tudi ta člen označen s šte
vilko 41. 

II. Poduradniki finančne kontrole so pravilo
ma nastanjeni v kasarni. Neoženjenemu starejšini 
oddelka se 3â posebna soba, ako pa take ni, sta
nuje v pisarni oddelka; vsem drugim neoženjenim 
poduradnikom (vdovcem brez otrok) se dajo 
skupna stanovanja. 

Ako je kaj prostora, se nastanjajo v kasarni 
tudi oženjen starejšina oddelka, potem pa tudi 
drugi oženjeni ali obvdoveli poduradniki finančne 
kontrole, ki žive skupno s svojo ženo ali z nepre
skrbljenimi otroki, in dajo se jim posebna stano
vanja. 

Posebna stanovanja dodeljuje okrajni uprav
nik finančne kontrole, in sicer po številu rodbin
skih članov, glede na velikost stanovanja in po 
dobi službovanja v dotičnem kraju glede prven
stva do stanovanja. Osebno stanovanje ne sme 
biti večje od dveh sob in kuhinje. 

Oženjen poduradnik finančne kontrole, ki m 
nastanjen v kasarni, ali neoženjen, ki mu je na 
utemeljeno prošnjo oblastni inspektorat finančne 
kontrole dovolil stanovati zunaj kasarne, mora 
sam skrbeti za stanovanje in po možnosti stano
vati blizu svojega oddelka. 

Uradniki finančne kontrole redoma nimajo 
pravice do stanovanja v kasarni. Toda generalna 
direkcija posrednjih davkov sme izjemoma in 
uvaževaje stanovanske razmere v dotičnem kraju 
dovoliti tudi uradnikom, da stanujejo v kasarni, 
ako je zadoščeno potrebam; poduradnikov glede 
stanovanj. .v. . 

III. V vsaki kasarni poveljuje starejšina od
delka, ako pa je odsoten, njegov namestnik. 

V kasarni in okolici mora vladati red, cistota 
in nravnost. Vsakdo, ki stanuje v kasarni, se mora 
izogibati vsega, kar bi utegnilo dati povod upra
vičenim tožbam. . 

Organ finančne kontrole, čigar rodbina pro-
vzroča v kasarni nemir ali. prepir, se odpravî  iz 
kasarne. O tem odloči okrajni upravnik finančne 
kontrole, zoper katerega se je mogoče v treh dneh 
pritožiti pri pristojnem oblastnem inspektoratu 
finančne kontrole. Odločba finančne kontrole je 
izvršna. , .,. . , _ 

IV Na zgradbi kasarne mora biti izobešena 
na vidnem kraju in redoma nad vrati tabla 
(110X40cm) z napisom: «Oddelek finančne 
kontrole» (eventualno tudi poseben natančnejši 
naziv po členu 6. uredbe), na firmah okrajnih 
uprav in oblastnih inšpektoratov finančne kon
trole pa je grb z napisom: «Okrajna uprava 
finančne kontrole» (eventualno tudi poseben na
tančnejši naziv), odnosno: «Oblastni inspektorat 
?:. . . . Лпапспе kontrole». 

Nad vrati ali na vratih vsakega prostora v 
kasarni morajo biti nabite tablice (20 X liera) z 
zelenim okvirom, ki označujejo vrsto prostorov. 

V Pohištvo, potrebno za pisarno oddelka,, 
okrajne uprave in oblastnega inspektorata finanč
ne kontrole in za skupne prostore (omara, miza, 
stoli) daje država. Za skupne prostore se smatra
jo sobe, določene za nastanjanje neozenjenih pod-, 
uradnikov (semkaj se šteje tudi neoženjen starej
šina oddelka), jedilnice in skupne kuhinje. 

Istotako daje država postelje in posteljnino 
'slamnjačo, blazino, rjuhe, zimske in poletne 
odeje in ogrinjala) za sobe za kontrolo in v ka
sarni nastanjenim neoženjenim, poduradnikom 
(vdovcem brez otrok) finančne kontrole. 

Uporaba lastnih pernic je dovoljena. v 
Starejšina oddelka finančne kontrole določa 

vsakemu poduradniku, nastanjenemu v skupnem 
stanovanju, prostor za posteljo in za stvari, uva
ževaje pri tem želje posameznikov. 

Za vzdrževanje reda in čistote, za razsvetljave 
in kurjavo skupnih prostorov skrbe poduradniki 

VI Orožje in oprema se obeša na obešala na 
takem'kraju, do katerih ne morejo prihajati tuje 
osebe, in sicer tako, da je orožje in ostala oprema 
vsakega poduradnika skupaj. 

Nad vsakim orožjem je treba pritrditi tablico 
(5X3 cm z zelenim okvirom), na kateri sta na
pisana ime in čin dotičnega poduradnika. _ 

Rezervno opremo in orožje hram starejšina 
oddelka. , , 

Municija za službo (redoma 10 patron za 
puško) in tok (chargeur) za revolver se daje pod
uradniku. . . , . . . . 

Ostala municija se hrani v pisarni oddelka 
finančne kontrole v zaprtem zaboju. 

VII. Obleka, perilo in druge stvari se hra
nijo v omarah. # 

VIII Nedostojne slike se ne smejo v kasarni 
obešati po stenah in tudi ne imeti na vidnem 
kraju. 

IX. Obleka, orožje, oprema in obutev se s«e 
čistiti samo na kraju, ki je določen za to. 

X. Stanovanja neozenjenih poduradnikov mo
rajo biti popolnoma pospravljena poleti do 7., 
pozimi pa do 8. ure. 

XI. Stanovati smejo v kasarni samo organi 
finančne kontrole in njih rodbina. 

Prehodno bivanje rodbine v kasarni, in sicer 
samo pri oženjenih organih finančne kontrole,4 

sme občasno dovoljevati starejšina oddelka. 
Osebe, ki nimajo v kasarni posla, zlasti pa 

ženske, ne smejo prihajati v kasarno. 
XII. Poduradnik, ki ni v službi, sme odhaja« 

iz kasarne po delovnem času. 
Ako se hoče poduradnik oddaliti iz kraja služ

bovanja, mu mora to dovoliti starejšina oddelka 
finančne kontrole, ki vpiše dovolitev v deevnik 
v «pripombi». 

XIII. Kasarne se zapirajo ob 22. uri. 
Pripravniki, ki nimajo izpita za stalnega pod

uradnika finančne kontrole, morajo biti ob tem 
času v kasarni. Toda starejšina oddelka finančne 
kontrole sme posameznemu časih dovoliti izhod 
tudi po tem času ter zapiše to v dnevnik v 
«pripombi». 

Drugi oproščeni poduradniki niso vezani aa 
ta rok; toda okrajni upravnik finančne kontrole 
je upravičen to ugodnost preklicati, ako se zlo
rabi, za določen čas posameznim ali vsem pod
uradnikom na oddelku. 

Istotako je upravičen okrajni upravnik finanč
ne kontrole zanikarnemu in zapravljivemu pod
uradniku prepovedati za določen čas, da bi za
hajal v krčmo (kavarno), vsem poduradnikom pa, 
da bi zahajali v krčmo (kavarno), ki je na slabem 
glasu. 

XIV. Ako dopuščajo službene razmere, 
opravlja dežurno službo v kasarni vsak dan po 
en poduradnik. 

Dežurni poduradnik mora skrbeti za red in 
čistoto v kasarni, zaklepati in odklepati vhodna 
vrata pri kasarni; čuvati državne in privatne 
stvari v kasarni; donašati in raznašati uradna 
pisma v kraju oddelka ter izvrševati vsa druga 
službena opravila, ki mu jih odredi starejšina 
oddelka finančne kontrole. 

Dežurstvo se odreja za 24 ur, in sicer redoma 
od 6. ure enega do 6. ure prihodnjega dne; toda 
poduradnik, ki opravlja to službo, se sme po po
trebi tudi pred tem časom poslati na zunanjo 
službo. / 

Dežurni poduradnik mora biti podnevi. po
polnoma oblečen; bajonet in revolver nosi, č* 
biva v kasarni drug starejšina ali če opravlja 
službo v kraju. 

Ponoči sme spati slečen. 
Ako pa je potrebno v interesu varnosti, sme 

okrajni upravnik finančne kontrole odrediti, da 
mora dežurni poduradnik bedeti vso noč oble
čen ter čuvati kasarno. 

XV. Čim pride kdo izmed višjih nadrejenih 
organov v kasarno, se mu javita starejšina od
delka (namestnik) in dežurni poduradnik finanč
ne kontrole. 

Osebno neznan nadrejeni se mora pred pri
javo legitimirati starejšini (namestniku) oddelka 
finančne kontrole. 

Ako pregleduje nadrejeni organ oddelek po
dnevi, stoji vsak poduradnik po predpisih oble
čen in opremljen (nož ali bajonet) in s kapo na 
glavi pred svojo posteljo «mirno». 

Stanovanja oženjenih poduradnikov v kasarni 
sme nadrejeni organ pregledovati samo izjemoma, 
in sicer podnevi in vpričo enega poduradnika fi
nančne kontrole in lastnika stanovanja ali člana 
njegove rodbine. 

XVI. Skupno nastanjeni poduradniki — razen 
onih muslimanskega veroizpovedanja — se mo
rajo hraniti iz skupne kuhinje. 

Najpotrebnejše stvari za skupno kuhinjo se 
nabavijo prvikrat iz državne blagajne, popolnju-
jejo pa se ob stroških onih. ki se udeležujejo 
menaže. 

Ekonomski posli se poverjajo neoženjenemu 
poduradniku, ki ga izmenoma določa starejšina 
oddelka in ki pazi na te posle. 

Istotako določa starejšina oddelka izmenoma 
neoženjenega poduradnika, ki pobira denar, hrani 
gotovino ter izvršuje vsa izplačila. 

Vsak deležnik skupne kuhinje je upravičen 
pregledovati račune, starejšina oddelka in okrajni 
upravnik finančne kontrole pa jih morata občasno 
pregledovati ter primerjati z gotovino. . . , 

S poduradnikom se izvrši obračun, če izstopi 
iz skupne kuhinje. 
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Kuharica in sluga morata biti člana okrajne 
bolniške blagajne, sprejema in odpušča pa ju sta
rešina oddelka sporazumno z deležniki skupne 
kuhinje. Ako se ne bi dosegel sporazum, odloči 
okrajni upravnik finančne kontrole. 

Ako pa bi se skupna kuhinja nikakor ne mogla 
ustanoviti, sme okrajni upravnik finančne kon
trole izjemoma dovoliti, da se neoženjeni pod-
uradniki hranijo iz privatne hiše ali iz gostilne, 
ako pa to ne bi bilo mogoče, tudi v gostilni. 

Zemljišče (vrt, njiva itd.), ki pripada kasarni, 
ozirajo brezplačno vsi organi finančne kontrole, 
nastanjeni v kasarni. Ako se organi ne bi sporaz
umeli v porazdelitvi zemljišča, odloči okrajni 
upravnik finančne kontrole. 

Kdor uživa zemljišče, ga mora obdelovati in 
•Imeti v redu. 

Poduradniki, zlasti pa skupne kuhinje, morap 
voditi ekonomijo, kjer to le pripuščajo razmere. 

XVII. Ako je kaj prostora, smejo v kasarni za
časno ostajati, in sicer: 

t.) starejšine finančne kontrole; 
2) državni, izjemoma pa tudi vojaški urad

niki in častniki, če potujejo po službenih oprav
kih, toda samo: 
a) če ni na sedežu oddelka finančne kontrole ho

telov, gostiln ali tujskih sob, pripravnih za 
prenočevanje; ali 

b) če so vse sobe v hotelih, gostilnah itd. za
časno oddane, toda tudi takrat samo za toliko 
časa, dokler se ne izprazni ena ali druga sob?, 
in največ za tri noči, ali „ . „ , , , 

c) če vlada na sedežu oddelka finančne kontrole 
ali v bližnji okolici epidemija. 
Ako želi istočasno več oseb prenočiti v Ka

sarni, pa ne bi bilo prostora za vse osebe, imajo 
prvenstvo za prenočevanje finančni uradniki po 
etarejšinstvu v, službi. 

Kdor namer ja prenočiti v kasarni, mora to 
pravočasno priobčiti starejšim oddelka finančne 
kontrole (namestniku). 

Kdor prenočuje v drugem prostoru, ne pa v 
sobi za kontrolo, se mora ravnati po hisnein 

Starejšina oddelka finančne kontrole mora 
vsako prenočevanje oseb, omenjenih pod točko 
2.), dotični dan vpisati v dnevnik v «pripombi». 

Za prenočišče in postrežbo plača vsaka oseba 
odškodnino po tarifi, ki jo sestavi okrajni uprav
nik in odobri oblastni inspektorat finančne kon
trole, ter dobi o tem specificirano po rdilo. O 
plačani odškodnini vodi starejšina oddelka račun, 
v katerega postavlja občasno v izdatek stroške 
za pranje rjuh in za postrežbo kakor tudi za 
vzdrževanje pohištva v rednem stanju. 

Osebe, omenjene v točkah 1.) in 2.), se smejo 
hraniti iz skupne kuhinje neoženjenih podurad-
nikov, ako ne morejo dobivati hrane drugje. 

Ceno hrani, razsvetljavi in kurjavi določa oo-
časno starejšina oddelka, in sicer sporazumno z 
deležniki skupne kuhinje. 

XVIII. Ako ni v kasarni pitne vode, pa bi se 
morala donašati nad 500 m daleč, se pokrivajo 
stroški za donašanje pitne vode v kasarno iz dr
žavne blagajne in za količino, ki se ujema s po
trebo organov finančne kontrole m članov njih 
rodbine, nastanjenih v kasarni. 

Istotako se pokrivajo iz državne blagajne aldi 
stroški za prenašanje službene poste onih oddel
kov finančne kontrole, ki so nad 4 km daleč od 
najbližjega poštnega urada. 

Z doriašalcem vode in pošte se sestavi po
godba, ki jo odobri oblastni inspektorat finančne 
kontrole. 

XIX. Da se ščedi pri osebju in da se opravlja 
služba čim bolje in uspešneje, daje država posa
meznim oddelkom finančne kontrole potrebno 
število biciklov, smuči, snežnih obročev in palic, 
potrebnih za pot v hribovitih krajih. 

Katerim oddelkom in v kolikem številu se dajo 
bicikli, smuči itd., določa na utemeljen predlog 
oblastnega inspektorata generalna direkcija po-
srednjih davkov. 

Člen 42. 

navesti, koliko časa je služboval, kako se je vedel 
in zakaj je izstopil iz službe. 

Člen 43. 
K č l e n u 73. u r e d b e . 

Kdor kakorkoli izstopi iz službe finančne 
kontrole, mora državne stvari, ki so mu bile izro
čene, vrniti v pravilnem stanju ter jamči za vsako 
škodo, ki je nastala po njegovi krivdi. Z njim ali 
z njegovim naslednikom se obračunijo vzajemne 
državne in njegove terjatve; potrebne odredbe za 
povračilo državne terjatve pa se ukrenejo nemu
doma administrativno. 

Obračun (obrazec št. 55) sestavi starejšina 
oddelka v treh izvodih ter ga predloži po pristoj
ni poti oblastnemu inspektoratu finančne kon
trole. 

Odpisovati materialne terjatve države je pri
stojno ministrstvo za finance. 

Člen- 44. 

K č l e n u 71. u r e d b e . 
Ako izstopi organ finančne kontrole iz službe 

vsleS podanePostavke, dobi potrdilo v.katere, je 
treba vpisati: koliko časa je služil, vedenje (pri
merno, jako dobro in slabo) in da se je osta/ka 
na s!užbo sprejela po prošnji. ^ . . 

Istotako, in sicer na zahtevo se Љ Р°^ад° 
tudi poduradniku, ki je na podstavi členi 36 
uredbe odpuščen iz službe. V potrdilu je treba 

K č l e n u 75. u r e d b e . 
1?) Navadne službene pregreške preiskuje 

redno starejšina oddelka finančne kontrole; večje 
in težke službene pregreške pa preiskuje redno 
okrajni upravnik ali njemu dodeljeni organ fi
nančne kontrole. 

2.) Preiskovati ne sme: 
a) kdor je z obdolžencem v krvnem sorodstvu 

po navzgornji ali navzdolnji liniji, do kate
regakoli kolena, v stranski liniji pa do četr
tega kolena, a v svaštvu do tretjega kolena, 
ali je z obdolžencem v zadrugi; 

b) kdor je obdolženca krstil ali bil po njem 
krščen ali kdor izmed njiju krščuje otroke 
drugemu; v. 

c) kdor je obdolžencu varuh ali očim ali upnik 
in dolžnik; in 

č) kdor je z obdolžencem v dokazanem sovraštvu. 
Ob gorenjem razmerju -mora organ, ki vodi 

preiskavo, to javiti prvemu starejšim, da ga na
domesti z drugim. Kdor se pregreši zoper te 
predpise, je disciplinarno odgovoren in trpi tudi 
vse stroške ponovne preiskave. 

3.) O navadnih službenih pregreških se se
stavlja samo referat o učinjenem pregrešku (obra
zec št. 56). 

V ta referat se vpiše na kratko povod refe
ratu, bistvena vsebina ustnih izpovedb prič in 
obdolženčevih in druge izpovedbe, ki niso bile 
do tega časa pismeno predložene. 

Referat obseza torej na kratko vse okolnosti, 
ki povore za obdolženca ali zoper njega. 

Preiskovalec in zapisnikar vpišeta, da sta de
janje in izpovedbo prič in obdolženčevo resnično 
referirala, ter potrdita to s svojim podpisom. 

4) O preiskavi zaradi večjih in težkih služ
benih pregreškov se sestavljajo zapisniki Za
pisnik se prečita zaslišancu takoj. Če zaslišanec 
izpremeri svoje izpovedbe ali če misli, da niso 
bile izpovedbe popolne ali da niso vpisane po
vsem točno, se vpiše v zapisnik ponovna lzpo-
vedba in razlog, iz katerega je zahteval, naj se 
i?,povedba izpremeni ali dopolni. 

Izjave v zapisniku podpiše vsak zaslišanec. 
Ako ni vešč pisanju, ga podpiše nepristranska 
priča, zaslišanec pa se podkriža, odnosno po
stavi na zapisnik odtisk svojega prsta. 

V preiskovalnem aktu mora biti navedeno 
to-le: 
a) povod preiskave; 
b) predhodno zaslišanje obdolženčevo. Temu je 

namen, da se da obdolžencu prilika, s svojim 
priznanjem skrajšati postopanje ali predložiti 
dokaze o tem, da ni kriv. 

To predhodno zaslišanje se izvrši samo, ce 
so dejstva ugotovljena, pa ni bojazni, da bi se 
mogla z zaslišanjem preiskava obtežiti ali pre
prečiti. . . . . 

Obdolžencu je priobčiti vse bistvene okol
nosti, ki govore zoper njega, in pozvati ga je, 
naj se opraviči. 

Alco prizna obdolženec ze pri tem zasli
šanju dejanje in vse obtežujoče okolnosti, ki 
bi jih bilo treba pretresati nadalje, se pre
iskava zaključi. _ 

Nadaljnje poizvedovanje se uvede samo 
glede onih okolnosti, ki se niso mogle po
vsem razjasniti takrat, ko je bil obdolženec 
prvič zaslišan; 

c) zaslišanje prič in veščakov. -„,„8*. 
Preden se prične pnea ah vešcak îzprase-

vati o predmetu samem, se zapiše v zapisnik, 

kdo se zaslišuje (kne m priimek), odkod je, 
kje živi, njega poklic, leta in o čigavi krivdi 
se zaslišuje in ali je v kakšnem razmerja z 
obdolžencem; 

č) zaslišanje obdolženčevo po izidu dokazov; 
d) konfrontacija obdolženčeva z onimi pričami, 

ki so izpovedale zoper njegove trditve; 
e) zaslišanja, ki so postala potrebna vsled na

vedb obdolženčevih in konfrontacije; 
f) zaključek preiskave. V zaključku se zabeleži 

vse ono, kar more popolnoma razjasniti sta* 
nje stvari, ali kar objasni, zakaj ni dognana 
ena ali druga okolnost. 

Preiskovalni akt podpišeta preiskovalec m 
zapisnikar. 

Člen 45. 
K č l e n u 81. u r e d b e . 

Kazni, omenjene v točki 3. c), in kazen iz točke 
2. a) uredbe, kolikor ne presezajo polovice me
sečne plače, se odtezajo od prve prihodnje plače 
izza onega dne, ko je postala razsodba izvršna. 

Vse druge kazni po točki 2. a) uredbe se iz
vršujejo tako, da se odteza polovica plače, dokler 
niso poravnane. 

Člen 46. 
K č l e n o m a 82. in 83. u r e d b e . 

I. Če dospe okrajnemu upravniku finančne 
kontrole referat o učinjenem navadnem službe
nem pregrešku (razen onega v povratu1» nroglasi 
obtoženca z razsodbo za nedolžnega ali pa ga 
obsodi, ako je pristojen izreči kazen. 

V vsakem drugem primeru pošlje okrajni 
upravnik finančne kontrole preiskovalne akte pri
stojnemu inspektoratu finančne kontrole. 

Ako spozna oblastni inspektorat finančne 
kontrole po pregledu aktov, da dejanje ni dovolj 
preiskano ali da je disciplinarno kaznivo, on pa 
ni pristojen, ker ni razlogov za večje ali težje 
službene pregreške, vrne preiskovalne akte okraj
nemu upravniku finančne kontrole, da ugotovi, 
česar je treba, in da mu pošlje to ugotovitev, od
nosno da sam izreče kazen. 

Ako pa spozna, da se mora pregrešek raz
pravljati sodno, poroča o tem državnemu pravd-
niku ter počaka, dokler sodišče ne izreče raz
sodbe. 

V vsakem drugem primeru izreče inspekto
rat finančne kontrole razsodbo, s katero proglasi 
obtoženca za nedolžnega ah pa ga obsodi na 
kazen, če se prepriča, da je kriv. 

Ako pa je dejanje takega značaja, da bi se 
morala ali mogla izreči kazen po točki 1. člena 
81. uredbe, sestavi oblastni inspektorat finančne 
kontrole referat, postavi člane komisije ter od
redi, kdaj naj se sestane komisija. 

Član komisije ne sme biti, glede kogar veljajo 
odklonitveni razlogi po točki 2. člena 44. tega 
pravilnika. 

O preiskavi in odločbi komisije se sestavi za
pisnik, ki mora obsezati: a) kraj in čas preiskave; 
b) ime in priimek in zvanje komisijskih članov; 
c) ime obdolženčevo, njega priimek in čin; 
č) dejanja, katerih je poduradnik obdolžen, in 
d) odločbo komisije, ali je učinil službeni pre
grešek, za katerega se obtožuje. Zapisnik pod
pišejo vsi člani komisije. 

II. Ako se obtoženec ne obsodi na odpust iz 
službe, se napiše razsodba za navadne službene 
pregreške na referatu o učinjenem pregrešku 
(obrazec št. 56). Ako se poduradnik obsodi za 
krivega, mora razsodba navajati: dejanje, za 
katero se je ugotovilo, da je kriv (ako je storilec 
ponavljač, to okolnost), kazen, na katero je ob
sojen, in predpis (člen) uredbe, po katerem se 
je dejanje razsodilo. 

V vsakem drugem primeru se mora sestaviti 
posebna razsodba (obrazec št. 57) in ta mora 
navajati: 

1.) ime oblastva, ki je izreklo razsodbo jn, 
ako je izrečena razsodba na podstavi odločbe 
komisije, tudi to okolnost; 

2.) ime obdolženčevo, njega priimek ,in na
slov in kraj, kjer stalno službuje; 

3.) razsodbo. V tej je treba omeniti: 
a) vsa dejanja, za katera je bil obdolženec ob

tožen, in o vsakem teh dejanj je treba pove
dati posebe, za katero je kriv in za katero 
ni kriv; 

b) izrečeno kazen, ako se spozna obdolženec za 
krivega, kakor tudi predpis (člen) uredbe, po 
katerem je bila razsodba izrečena; 

;Ш 
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4.) razloge. V tem delu razsodbe je treba 

omeniti: 
t) one okolnosti, ki se smatrajo za dokazane ali 

za nedokazane, nadalje razloge, ki so bili 
odločilni za to, n. pr.: priznanje obdolžen
čevo, izpovedbo prič, veščakov itd; 

b) razloge, zakaj se smatra ugotovljeno dejanje 
za prekršitev službene dolžnosti; 

c) okolnosti, ki so se smatrale pri odmeri kazni 
za obtežujoče ali olajšujoče; 

č) razloge, iz katerih je obtoženec spoznan za 
nedolžnega, n. pr. da se je smatralo dejanje 
za nedokazano, da se dokazano dejanje ni 
smatralo za prekršitev službene dolžnosti, 
nevračunljivost itd. 
III. Ako se obdolženec premesti, pa razsod

ba dotlej ni bila izrečena, mora oblastvo, ki je 
vzelo dejanje v postopek, stvar dokončati. 

IV. Razsodbo, bodisi da se obtoženec ob-
•odi, bodisi da se oprosti, vroči obdolžencu pri
stojni starejšina finančne kontrole. 

Člen 47. 
K členu 92. uredbe. 

L) Ako niso minila tri leta od izvrsnosti 
razsodbe, smejo starejšine zahtevati, da se ob
novi sojenje na škodo oproščenega poduradnika, 
in sicer: 
a) ako se dokaže, da je bila izvršena razsodba 

provzročena z neresničnim izpričevalom, ne
resnično listino in drugimi neresničnimi do
kumenti, s podkupom preiskujočega organa 
ali sodnika ali z drugim kaznivim dejanjem 
njega samega ali koga drugega; 

b) ako prizna obsojenec pozneje pri pristojnem 
preiskovalnem oblastvu sam, da je učinil kaz
nivo dejanje, glede katerega je proglašen za 
nedolžnega; 

c) ako se pojavijo nova dejstva in novi dokazi, 
ki so sami po sebi ali v zvezi z onimi, ki so 
ee preizkusili že prej, sposobni dokazati disci
plinarni pregrešek. 

Nova dejstva in novi dokazi morajo biti 
popolnoma novi, tako da se zanje pri prej
šnjem sojenju ni vedelo in tudi ni moglo 
vedeti. 

Izdati odločbo, s katero se dovoljuje ali 
odklanja obnovitev sojenja, je pristojno ono 
oblastvo, ki je prvo izreklo razsodbo. 
2.) Obnovitev sojenja na korist poduradnika, 

ki je obsojen po točkah 1. in.2. člena 81. uredbe, 
atne zahtevati obsojeni poduradnik, po njegovi 
smrti pa njega poslednji starejšina, vdova ali 
deca, in sicer: 
a) ako more dokazati, da so listine ali doku

menti neresnični ali da so priče ali veščaki 
neresnično pričali ali da so oddali neresnično 
mnenje in da se je zaradi njih razsodba v 
celoti ali v ižvestnem delu izrekla na njegovo 
škodo; 

k) ako dokaže, da je bilo na njegovo škodo pre
iskovalno oblastvo podkupljeno ali da je bil 
sodnik podkupljen. 

Neresničnih pričanj ali drugih kaznivih 
dejanj, omenjenih pod točkama a) in b), ni 
treba dokazati š sodno razsodbo, ampak za
dosti je, ako se s predloženimi novimi dokazi 
podkrepe dejstva, ki so vplivala na izrekanje 
razsodbe. Toda vsa ta kazniva dejanja smejo 
biti razlog za obnovitev sojenja samo, ako 
eo res provzročila ali vsaj bila odločilna za 
razsodbo. Krivo pričanje ne sme biti razlog 
obnovitve, ako ni v razlogih razsodbe na
vedeno, da je izpovedba prič vplivala na 
razsodbo; 

c) ako dokaže nova dejstva ali dokaze, ki zado
ščajo sami po sebi ali v zvezi s prej uporab
ljenimi, da ga povsem opravičijo ali da za
služi mnogo milejšo kazen od one, na katero 
je obsojen. 

Za nova dejstva in nove dokaze se sma
trajo dejstva in dokazi, ki niso bili navedeni 
v prejšnji preiskavi. 
Obnovitev sojenja se zahteva pri onem oblast-

lem inspektoratu finančne kontrole, ki je izrekel 
prvo razsodbo. 

Oblastni inspektorat finančne kontrole, ki od
loči, da je obnovitev sojenja dopustna, mora 
pred vsakim nadaljnjim postopanjem svojo od-
iočbo vročiti generalni direkciji posrednjih dav
kov v odobritev. 

Ako izda oblastni inspektorat finančne kon
trole odločbo, s katero se prosilcu odklanja za

hteva, da bi se sojenje obnovilo, se sme prosilec 
pritožiti na ministrstvo za finance v 15 dneh od 
dne, ko je prejel odločbo. 

Odločba ministra za finance je izvršna. 
3.) V odločbi, s katero se dovoljuje obnovi

tev sojenja, je treba navesti, da se prejšnja raz
sodba razveljavlja. Z obnovitvijo stopa stvar v 
stanje preiskave, ki jo je treba voditi ali dopolniti 
po novih dokazih. 

4.) Ako se obnovitev sojenja na korist ob
sojencu dovoli, pa se poduradnik iznova obsodi 
za krivega, se ne sme kaznovati z ostrejšo kaz
nijo od kazni v prejšnji razsodbi, a pri tem je 
treba vpoštevati tudi kazen, ki jo je že pretrpel. 

5.) Ako se po obnovitvi poduradnik finančne 
kontrole oprosti ali obsodi na manjšo kazen, 
mu je treba povrniti, kar se mu je s prejšnjo 
razsodbo odtegnilo od njegovih službenih pre
jemkov. Po njegovi smrti pripada io njegovi 
vdovi ali deci. 

V. Obrazci. 
Člen 48. 

Vse obrazce, določene s tem pravilnikom, 
tiska generalna direkcija posrednjih davkov, sme 
pa odrediti, da jih tiskajo oblastni inspektorati 
finančne kontrole v breme splošne vsote prora
čuna o razhodkih generalne direkcije posrednjih 
davkov; zategadelj se jim mora otvoriti potreben 
kredit. 

VI. Prehodna določila. 
Člen 49. 

Izpiti, opravljeni po prejšnjih predpisih za 
finančno stražo v novih pokrajinah, nadomešča
jo izpite, predpisane s tem pravilnikom, in sicer: 
Izpit za stalno postavitev (trajno namestitev) 
kakor tudi nadstražniški izpit nadomešča izpit 
za stalnega poduradnika; izpit za mesto pre
glednika finančne straže je enak izpitu za starej-
šino oddelka finančne kontrole; izpit za uradnika 
finančne straže nadomešča izpit za uradnika 
finančne kontrole. 

Člen 50. 
Trošarinsiri stražniki in monopolski kontro

lorji v Srbiji in Črni gori in užitninski usluž
benci v Sloveniji, ki služijo več nego štiri, a manj 
nego deset let ter so sprejeti v finančno kontrolo 
za stalne pripravnike, smejo biti postavljeni za 
podpreglednike finančne kontrole samo, ako 
opravijo izpit, predpisan za stalnega podurad
nika finančne kontrole. 

Člen 51. 
1.) Fond iz presežkov dohodarinstvenih 

glob in globarinskih zakladov se ukinja. Ves 
denar, ki je bil po prejšnjih predpisih prejet na 
račun tega fonda ali teh zakladov, se mora, ko 
se izplačajo štipendije in podpore za izučevanje 
obrta (učnina) za drugo poluletje šolskega leta 
1920./1921., poslati upravi fondov v Beogradu 
za fond finančne kontrole. 

2.) Vse štipendije in podpore za izučevanje 
obrta (učnine) itd., ki so podeljene iz presežkov 
fonda dohodarstvenih glob ali iz globarinskega 
zaklada, pa se še izplačujejo, se prestanejo izpla
čevati koncem drugega poluletja šolskega leta 
1920./1921. 

Istotako prestane izplačevanje koncem dru
gega poluletja šolskega leta 1920./1921. tudi 
vseh štipendij in podpor za izučevanje obrta 
(učnine), ki so bile po naredbi deželne vlade za 
Bosno in Hercegovino z dne 11. septembra 1917., 
št. 151.020 II., podeljene otrokom in sirotam za
služnih organov finančne straže. 

3.) Ko se bodo dajale štipendije in podpore 
za izučevanje obrta po tem pravilniku, se bodo 
podeljevale prvenstveno otrokom, ki jim je šti
pendija ali podpora (učnina) ustavljena po točki 
1. tega člena, ako bodo imeli predpisane pogoje. 

Člen 52. 
Odkdaj bodo morali organi finančne kon

trole svojo uniformo spraviti v sklad s predpisi 
tega pravilnika, odredi generalna direkcija po
srednjih davkov. 

Člen 53. 
Dokler se plače in doklade izrecno ne urede 

s posebno uredbo ali s posebnim zakonom, se 
predpisujejo stalni prejemki organov finančne 
kontrole tako-le: 

I. Plače. 
Uradniki: 

Razred 

VI. 

VII. 

VIIL 

IX. 

X. 

Stopnja 

3. 
2 
1. 
3. 
2. 
1. 
4. 
3. 
2. 
1. 
4. 
3 
2 
1. 
4 
3. 
2. 
1. 

Plača 
dinarjev na leto 

«300 
6900 
6500 
6100 
4800 
4600 
4200 
4000 
8800 
8800 
3400 
3200 
8000 
2800 
2600 
2400 
2200 
2000 

Službene starostne doklade, ki se po do sedaj 
veljavnih predpisih vštevajo v pokojnino, osta
nejo ter se jemljejo v enakih zneskih v dinarjik. 

Poduradniki : 

n '5" a. o 
00 

1. 
2. 
3. 
4. 
6. 
6.. 
7. 
8. 

9 

10. 
1t. 

Pripravnik Podpreglednik 
Preglednik 

II. | I. 
razreda 

na lelo dinarjev 

1200 

1308 
1416 

1524 
1632 
1740 
1848 
1956 

— 
— 
— 

1260 

1380 

1500 
1620 
1740 
1860 
1980 
2100 

2220 

2340 
2460 

1560 
1680 
1800 
1920 
2040 
2160 
2280 
2400 
2520 

2640 
2760 

1680 
1800 
1920 
2040 
21 (iO 
2280 
2400 
2620 
2640 
2760 
2880 

1.) Službovanje v eni plačilni stopnji traja 
praviloma tri leta; v poslednji stopnji vsakega 
razreda (čina) pa traja služba nedoločen čas, 
dokler ni organ finančne kontrole postavljen v 
višji razred (čin) ali dokler v tej stopnji ne do
vrši svojega službovanja. 

2.) Čas, ki ga je prebil poduradnik v vojni ali 
drugače v vojaški službi, razen redne službe v 
kadru, se uvažuje za avtomatično pomeknitev iz 
ene plačilne stopnje v drugo. 

3.) Poduradnik finančne kontrole, ki je nar 
predoval v višji čin, se uvrsti v isto plačilno 
stopnjo, v kateri je bil tudi v prejšnjem činu; čas 
pa, ki ga je prebil v tej stopnji prejšnjega čina, 
se šteje v novem činu za pomeknitev v prvo višjo 
stopnjo. 

4.) Komisarju finančne kontrole II. razreda, 
ki se postavi, ko stopi v veljavo ta pravilnik, iz
med poduradnikov finančne kontrole, pa bi imel 
večjo plačo od one, ki je predpisana za I. stopnjo 
X. činovnega razreda, se daje razlika med plačo, 
ki jo je prejemal do dne, ko je napredoval za 
uradnika, in novo uradniško plačo. Ta razlika se 
smatra za dopolnitev plače ter se znižuje ob av
tomatični pomeknitvi iz ene plačilne stopnje v 
drugo in ob napredovanju v višji razred soraz
merno z dobljenim povišicom na plačo ter se mu 
všteva tudi za pokojnino. 

5.) Ob disciplinarni preiskavi, a pred raz
sodbo, je treba avtomatično pomeknitev začasno 
zadržati, potem pa jo zopet nadomestiti, ako se 
avtomatična pomeknitev v višjo plačilno stopajo 
ne ustavi z razsodbo. 

V čas, za katerega se z disciplinarno raz
sodbo ustavlja pomeknitev, je treba všteti čas, v 
katerem je bilo za čas preiskave pred razsodbo 
pomeknitev začasno zadržana. 

6.) Uradniki finančne kontrole v krajinah ia-
vun Srbije in Črne gore se uvrste ob prevedbi na 
dinarske plače v plačilno stopnjo svojega raz
reda po letih, ki so jih prebili v tem razredu; do 
avtomatične pomeknitve v prvo višjo plačamo 
stopnjo istega razreda pa pridobe pravico v zmi-
slu točke 1. tega člena. 



4. 33 Letnik IV. 

Trošarinski-kontrolorji in monopolski nadzor
niki in podnadzorniki se uvrste ob prevedbi v 
finančno kontrolo v oni razred in ono plačilno 
stopnjo, za katero je predpisana enaka ali ne
koliko višja plača od one, ki so jo prejemali do 
dne, ko se prevedejo v finančno kontrolo. Za 
nadaljnjo avtomatično pomeknitev v prvo višjo 
stopnjo velja dan, od katerega so dobili poslednjo 
plačo, preden so bili prevedeni v finančno kon
trolo. 

Komisar finančne kontrole I. razreda, ki je n. 
pr. napredoval v finančni straži v IX. činovni 
razred dne 20. junija 1914., se uvrsti v 3. plačilno 
stopnjo IX. činovnega razreda s 3200 dinarji na 
leto; pravico do 4. plačilne stopnje tega razreda 
pa pridobi dne 20. junija 1923. 

Trošarinski kontrolor, ki je bil n. pr. dne 20. 
aprila 1919. postavljen za trošarinskega kontro
lorja s plačo 3500 dinarjev, se prevede v 8. či
novni razred v 1. plačilno stopnjo s 3600 di
narji na leto; pravico do 2. plačilne stopnje tega 
razreda pa pridobi dne 20. aprila 1922. 

7.) Poduradniki finančne kontrole, prevedeni 
od trošarinskega stražnika, monopolskega kon
trolorja in finančnega stražnika, se prevedejo v 
plačilno stopnjo svojega čina po službenih letih, 
ki so jih prebili v svojstvu trošarinskega straž
nika, monopolskega kontrolorja ali poduradnika 
finančne straže; poduradniki finančne kontrole, 
prevedeni od užitninskega uslužbenca v Sloveniji, 
pa se prevedejo v najnižjo stopnjo svojega čina. 

8.) Avtomatično pomikanje iz ene plačilne 
stopnje v drugo se vrši uradoma. 

9.) Stanarina in aktivitetne doklade so od
pravljene. 

Poduradniki finančne kontrole, nastanjeni v 
kasarni, ne plačujejo odškodnine za stanovanje. 
Uradnik finančne kontrole, ki mu je dano stano
vanje v kasarni, plačuje državi primerno najem
nino, ki jo je določiti po razmerah v dotičnem 
kraju. 

Poduradniku finančne kontrole, ki ni nastanjen 
v kasarni, pripada kot pavšalna odškodnina za 
stanovanje, in sicer neoženjenemu (vdovcu brez 
otrok) s 15%, oženjenemu ali obvdovelemu, ki 
živi skupno z ženo ali nepreskrbljenimi otroki, 
pa z 20% njegove plače. 

Vendar se ta pavšalna odškodnina ne daje 
onemu poduradniku finančne kontrole, ki mu je 
po prošnji dovoljeno stanovati zunaj kasarne in 
ki se je moral odpraviti iz kasarne, ker so člani 
njegove rodbine provzročali v kasarni nemir in 
prepir. Od katerega časa naj se mu daje pav
šalna odškodnina za stanovanje, določi oblastni 
inspektor finančne kontrole; ta rok ne sme biti 
daljši nego 6 mesecev. Odškodnina za stanovanje 
se izplačuje s plačo mesečno v naprej ter pripada 
poduradniku od dne, ko se je izselil iz kasarne, 
prestane pa z dnem, ko je razrešen službe, od
nosno ko se je vselil v kasarno. 

II. Draginjske doklade. 
10.) Uradnikom in poduradnikom finančne 

kontrole pripadajo draginjske doklade po pred
pisih, ki veljajo tudi za ostale državne uradnike, 
odnosno za neukazne uslužbence in ostale pod-
uradnike, in sicer: 
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Razdelitev po draginjskih razredih po kra

jinah izvun Srbije in Črne gore: 
Draginjski razred L: Sarajevo, Zagreb, Ze

mun in vsi kraji v Dalmaciji in Primorju. 
Draginjski razred II.: Banjaluka, Belovar, Bi

hać, Gospić, Ljubljana, Maribor, Mostar, Novi 
Sad, Ogulin, Osijek, Petrovaradin, Senj, Srem-
ski Karlovci, Sisek, Subotica, Travnik, Tuzla in 
Varaždin. 

Draginjski razred III.: Vsi ostali kraji. 
2.) Rodbinska doklada gre vsakemu rodbin

skemu članu: 
a) na ozemlju Srbije in Črne gore po pet dinarjev 

na dan; 
b) izvun Srbije in Črne gore po tri dinarje na 

dan. 
3.) Poduradniku finančne kontrole, začasno 

odstavljenemu od službe (suspendiranemu), pri
pada osebna draginjska doklada v razmerju, v 
katerem mu je plača znižana. 

4.) Če se poduradnik finančne kontrole disci
plinarno kaznuje z odvzemom plače, izgubi za 
isti čas tudi polovico osebne draginjske doklade 
na korist državne blagajne. 

5.) Organi finančne kontrole smejo biti od
sotni v privatnem poslu največ mesec dni v enem 
koledarskem letu s pravico do osebne draginjske 
doklade. 

Istotako se sme organu finančne kontrole, ki 
je na dopustu zaradi zdravljenja in izboljšave 
zdravja, izplačevati ta dnevnica samo za šest me
secev v enem koledarskem letu, ne glede na to, 
ali prestopa čas dopusta iz enega leta v drugo. 

6.) Organ finančne kontrole, ki se zdravi v 
bolnici ali kako drugače in čigar stroški za zdrav
ljenje zadevajo proračun finančne kontrole, iz
gubi za ta čas osebno draginjsko doklado. Pod
uradniku finančne kontrole, za katerega plačuje 
država v bolnici stroške po določilu "odstavka 5. 
člena 60. uredbe, pripada za čas zdravljenja v 
bolnici samo četrtina osebne draginjske doklade. 

III. Prejemki, predpisani pod I. in IL, se izr 
plačujejo poduradnikom finančne kontrole izza 
dne 1. oktobra 1921. 

Člen 54. 
Po zvršetku predpisanih let vštevne službe 

dobiva organ finančne kontrole popolne po
slednje, v dinarjih odmerjene, v službi uživane 
in v pokojnino vštevne prejemke kot pokojnino. 
Ako se mu pokojnina odmeri prej, se mora od
meriti po ključu vštevnega službenega časa in 
po poslednjih v pokojnino vštevnih dinarskih 
prejemkih; stanarinska pokojnina pa se ukinja. 

Vsi pokojninski in oskrbni prejemki se ugo
tavljajo kakor do sedaj po določilih veljavnih za
konov in predpisov, razen onih določil, ki se s te
mi določili dopolnjujejo, izpreminjajo ali ukinjajo. 

Pri odmeri pokojnine vdovam in otrokom or
ganov, ki niso prevedeni v finančno kontrolo od 
monopolskega ali trošarinskega osebja v Srbiji in 
Črni gori, se morajo uporabljati predpisi § 51. 
in s temi zvezani predpisi zakona z dne 5. avgusta 
1914. o oskrbi deželnih nameščencev v Hrvatski 
in Slavoniji. Znesek in oskrbnina, izražena v teh 
pokojninskih zakonih v kronah, se jemljeta v ena
kem znesku enot v dinarjih. 

Oblastni inspektorat finančne kontrole v 
Okra na uprava finančne kontrole v . . 
Oddelek finančne kontrole v 

Člen 55. 
Ob sklicevanju na posamezne predpise tega 

pravilnika naj se ta pravilnik nazivlje: «Pravilnik 
za finančno kontrolo». 

Člen 56. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, in sicer: 
v oblastih izvun Srbije in Črne gore4 dnem, 

ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», v Srbiji in Črni gori 
pa z dnem, ko se objavi, da je stopila v veljavo 
uredba o organizaciji finančne kontrole kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 6. decembra 
1920. 

V B e o g r a d u , dne 6.avgusta 1921.; 
št. 11.680. . . . . , c. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Obrazec št. 1 unanja pola"). 

Dnevnik 
za mesec februar 1921. 

K a k o je n a s t a n j e n 

Zgradba je 

privatna 
(ime najemodajalčevo 

in njegov priimek) 

Emil Mirkovic 60D 

V zgradbi 
je skupaj 

Od prostorov se uporablja za 

skupno kuhinjo 

neoženjenih 
poduradnikov 

sob •S 1st 
•§ j S"5 

stanovanje 

.) starejšine 
oddelka 

b) oženjenih poduradnikov 

11. 

- I 1 1 _ 1 

HI. 

•o 
število 

prostorov 

N e o ž e n j e n i p o d u r a d n i k i 

se hranijo 
iz skupne 

kuhinje 

prinašajo 
hiano 

T kasarno 

se hranijo pri privatnih 
osebah (gostilničarjih) 

plačujejo za hrano 
na dan 

dinarjev par 

Prehrano zunaj 
ka-arne je dovolil 
okrajni upravnik 
finančne komrole 

danim številka 

Z naredbo okrajne uprave finančne kontrole z dne V/): -, 
Jt , je glede na oddaljenost krajev in objektov dovoljeno pred
pisovati službo do . . . ur. 

•& 
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4. 35 Letnik IV. 
Obrazec St. I (vložna pola). 

a 
a 

Q 

rt 
TJ 

u 
trt 

1-4 

im 

V 

P r e d p i s a n a » l u ž b a 

I. z u n a j k a s a r n e 

organu finančne 
kontrole : 

'S" 
rt > 

ime 
in 

priimek 

^ j •• 

II. 

Ш . 

IV. 

K. II. 

II. 

III. 

K. II. 

IV. 

Mino njusima 

Lovro Cesaric! 

Simo Hadzić 

Jovo Brkić 

Simo Ljuštlna 

Lovro Cesaric 

Jovo Brkić 

Luka Matić 

od 

c u 
5 

do 

C 
•o 

v 

1 | 6 j 2 | I l 

1 1 6 

2 6 

1 118 

2 | U 

7 i 

1 111- j 2 

1 |14 1 

2 | 6 | 2 

12 

18 

19 
18 

od 

i | ! 1 
2 j 6 j 2 j 11 

1 

2 

1 

od 

~TT~ 
G 

8 

2 

1 

18 

18 

st
ar

ej
šim

 o
dd

el
ka

 
dr

ug
. m

 
po

du
ra

dn
ik

om
 

v 
kraju 

st
ar

ej
šin

l 
od

de
lk

a 
dr

ue
im

 
po

du
ra

dn
ik

om
 

zunaj 
kraja 

službovanja 
z nalogom St. 

2 

| 

/ 

3 

3 

i 
i 

1 

1 

! 

4 

II . v k a s a r n i 

k. 

a 

o 

do 

u 
C 

•o 3 

8 j | 10 

10 | 

14 

6 

8 

14 

9 

1 

1 4 

2 

I 

12 

18 

6 

1 2 

18 

18 

organu finančne 
konlrole : 

^5~ 

rt 
1» 

K. II. 

IV. 

IV. 

IV. 

III. 

v. 

III. 

-

ime 
in 

priimek 

Jovo Brkić 

Simo Hadzić 

Luka Matić 

Simo Hadzić 

Savo Livada 

Simo Ljušlina 

Lovro Cesaric 

i 

starejšim oddelka 
(namestniku) 

O 
P. 

Si 
*c 
a 
t/I 

'S . 
1 

1 

1 

— 

o 
> 
t» 

u 
•o 

jregled 

S E 
u ° £ 

l š° 
rt 3*— 

.* o 

po
učevanje 
(zakon, 
predpis 
in člen) 

! 1 ! 

1 

1 

Trošarina 
(iganje)_ 

službo 
vršil 

4 ure 

g'ej 
številko 3 

4 ure 

drugim 
pod

uradnikom 

0 

e 

•v 

'!• 

8 ur 

1 
1 

! 

pi
sa

rn
iš

ki
 p

os
li;

 
iz

de
lo

va
nj

e 
pi

s
m

en
ih

 n
al

og
 

ta 

O 
.£> 
•te 

3 

1 

j 

đ 

CD 
r-4 

tfeslufcbeno 
opravilo 

čišče
nje 

v 

o 

i 

i 

1 

t-

'd* 

o 
o 
.9 
E 

1 

i 

t 
Г 

ta > 
o 
e s 

E 
o 
a 
o 

O 

O . 

o 

<75 

1 

1 

P r i p o m b » 

Ko je odšel starej-

šina oddelka v služ

bo, gotovino b*20 

din. 

izročil: prejel: 

Brkić s. r. Hadzić s. r. 

V kasarni je pre

nočil N. N. (poklic) 

iz kraja 

IV. Maliću je do

voljeno izostati do 

2. ure naslednjega 

dne. 

Obrazec št. 2. 

M o r a 

potovati 
z vlakom ali 

z ladjo 

pri 
(ime in 
priimek) rt 

U 

> V 

a 
HA 
'£• 

S 
M 
o 

!3 
o 
o 
o* 
o ^ 
11 

D. 

ИЛ 

-C 

*3 

N 

: .-

v tvornici, shranišću 
aH pri proizvajalen 

vrsta 

izvršili 

Original službenega naloga št. 

kontrolirali 

prodajalca 

c a , a. ° 

g,-Ç 

- _ , _ _ rt •? 

- Л > , - « | -

žganlll 
pijač 

pre
nočiti 

"П 

prejel 

kosov 

ž! 
Si 

Nalog za II. Simo Ljuštino in III. Lovra Cesarica, 

proizvaja 
lec žganj» 

žganjarna 

proizvaja
lec žganja 

kisarna 

proizvaja
lec žganja 

3 
•t» 
n 

23 

2 ß 

1 

20 

•e 
m. 

Nalog za K. IL Jova Brkića in IV. Luko Matica. 

Zagreba 
Zapre-

šića 

in nazaj 

Zapre-
šiću 24 

Dušan 
Vasiljević 

Peter 
Delimarković 

24 
tvornica 
špirita 

tvornica 
sode | 

wog 
> U Ä rt 

10 

Nalog za l ì . Simo Ljustino, Ш. Savo Livado in IV. Luko Matica. 

8 

930 

lf> 

Siska 

Sunje 

Sunje 

Siska 

preiskava vlaka 

Sunji 31 
Jovo 

Cicvarić 

8 /III. 
1921. 
Ji. 624 

10 30. 

Pripomba: Druga stran tega obrasca ostane prazna. 
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Duplikat službenega naloga št. (Druga stran.*) Obrazec št. 3. 
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Oblastni inspektorat finančne kontrole v 
Okrajna up ava finančne kontrole v . . 
Oddelek finančne kontrole v 

Obrazec 6t 5 (zunanja pola). 
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Obrazec št. 5 (notranja pola, 1. stran). 
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Pripomba: Sadilci tobaka se ne vpisujejo. 
Obrazec žt. 5 (notranja pola, 2. str^n). 
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Lastnika podjetja 
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v 7vezku št. II 
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Pripomba: l.) Zapisniki o dijsnju (popis čina) se ne vpisujejo v vložni zapisnik, nego v beležnico o odkiitih tihotapskih prestopkih ter se označujejo z dotično redno 
številko bek'žnice. 

2.) Kjerkoli je m >i>oče, je treba reševati akte nadaljevaje (na ekshibil). 
3.) A*o se iiričakuje odgovor, je treba razpredelek «Rešitev» razdeliti na toliko delov, kolikorkrat se misli o istem predmetu poslovati po pristojnosti. Odgovor 

na en piedmet se ne vpiše iznuva, nc»o se o predmetu posluje nadalju p >d prejšnji številko (ad št.), 
4.) Akt je dokončno rešen, ko se pošlje starejšini ali nadrejenemu oblastvu ali položi v arhiv (:id acta, med spise) ali pošlje kateremukoli oblastvu, pa se ne 

pričanuje odgovor. Ano dospe po dokončni rešitvi akta akt o istem predmetu, se vpiše iznova (glej redno št. 1. in 3. zgleda za oddelek). 
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Pripomba: Vsak predmet se vpi§e pod posebno redno številko. V stolpcu «Vrednost predmeta» je treba vpisati nabavno ceno, ako pa ni znana, cenilno vrednost. 
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Oblastni inspektorat finančne kontrole v 
Okrajna uprava finančne kontrole v . . 
Oddelek finančne kontrole v 
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Pripomba: Inventar se zaključuje ob vsaki izpremembl. 

Oblastni inspektorat finančne kontrole v 
Okrajna uprava finančne kontrole v . . 
Oddelek finančne kontrole v 
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Pripomba: Inventar se zaključuje ob vsaki izpremembi. 

Oblastni inšpektorat finančne kontrole v 
Okrajna uprava finančne kontrole v . 
Oddelek finančne kontrole v 

Obrazec št. 13. 

Inventar knjig. 
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Pripomba: Vsak izvod knjige itd. se vpisuje pod posebno redno številko. 
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Oblastni inspektorat finančne kontrole v 
Okrajna uprava finančne kontrole v . 
Oddelek finančne kontrole v 

Obrazec St. 14. 
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_ _ _ 

Pripomba: Vsak predmet se vpisuje pod posebno redno številko. 
Obrazec št. 15. 
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Obrazec št. 16. 

Leto 

1921. 

Mesec 

februar 

Dan 

1. 

6. 

23 

28 

— 

28. 

P r e d m e t 

Zaloga 

Prejeto 

Prejeto 

Skupaj 

Poraba do konca meseca 

Zaloga 

Redna 
številka 

1 

2 

Datum in številka 
protipobotnice 
okraj e uprave 

finančne kontrole 

2./П. 1921., st. 181. 

2./II. 1921., it. 361. 

D n e v n i k 

ov rov-
ljenih 

zvezkov 

1 

1 

2 

1 

1 

ovojnih 
I | II 

vložek 

p . l 

4 

4 

l 

3 

6 

6 

1 

6 

7 

7 

7 

Službenega naloga 

original duplikat 

k'isov 

41 

50 

91 

21 

70 

43 

60 

93 

19 

74 

Pripomba 

Obrazec št. 17. 

Nailov periodičnega poročila 

Periodično poročilo je treba poslati 

obUstvu 

v m e s e c u 

janu
arju 

febru
arju marca aprilu maju juniju juliju av

gustu 
sep

tembru 
ok

tobru 
no- de-

vembru cembru 
1 

d o d n e 

-

Člen zakona in pred
pisa, odnosno obla-

stvj, datum in 
številka nareilbe, na 

katere podstavi se 
pošilja poročilo 

Pripomba 

Obrazec št. 18. 

Pregled se je izvršil 

dne mese-a l e u 
Opaženi nedost&tki in izdane naredbe 

Cin, sedež in podpis 
organa, ki je izvršil 

pregled 

Pripomba: V knjigo o nadziranju se mora vpisati vsak pregled; ako pa se opa
zijo nedustatki ali se izda naredba, je z uporabo indignvega papirja napraviti prepis 
dotičntga stolpca ter ga priložiti dnevniku dotičnega starejšine. 

C« 

•v. 
•A 
д 

Beležnica o pouku. Obrazec St. 19. 
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z organom finančne 
kontrole 

Ime 
in pr.imek Č.n 

Kdo poučuje 
(P dpi>0 

Obrazec št. 20. 

P u l k o a l i r e v o l v e r 1 

Sistem 
in model Številka 

j e d o b i l v u p o r a b o 

dne, meseca 
in leta 

б./Н. 1921. 

poduradnik finančne kon'role 

ime in priimek 

Jovo Uzelac 

čin 

pripravnik 

vrnil jo (ga) 
je starejšim 

oddelka 
dne, meseca 

in leta 

20./V. 1921. 

P r e g l e d j e i z v r š i l ) 

predstavnik 

generalne 
direkcije 

po.srednjih 
davkov 

oblastnega 
inspekto

rata 

okrajne 
upiave 

starejšina 
oddelka 

financ e kontrole 

dne, meseca in leta 

8./VII. 
Ш 1 . 

10/Ш. 
1921. 

Nedostatki Podpis 

N. N. «. r. 

N. N. ». ». 

Pripomba: Za vsako puiko in vsak revolver se vodi poseben list 
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Obrazec it. 21. 

P r e j e t o 

od 
koga Predmet 

Vsota 
(znesek) 

din. par 

Podatki nakaznice 

Poštni 
urad 

Nakaznice 

datum šte
vilka 
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43 
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Vsota 
(znesek) 
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Potrdilo o prejemu, 
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poštna nakaznica 

• 

Pri
pomba 

-

Likvidacijska pola Obrazec št. 22. 

o izplačilih plače in drugih stalnih prejemkov (čin) finančne kontrole (ime) lèta 192. . 
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Opomba: Ako se orgao premesti, se pošlje likvidacijska pola novemu oddelku finančne kontrole. 
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Osebni list. Obrazec št. 23. 

Ime in priimek : 

Rojen 

dne, meseca in leta T kraju 

Pristojen T : 

občina okraj 

Veroizpovedanje : 

S t a d i j e : 

razred (tečaj) 

D o v r š i l j e 

katere šole 

Vojaško razmerje: 

Leto nabora 

Sluiil 
je 

pri '. olku št. . . . bataljonu (diviziji) 
stotniji (bateriji, eska Ironu) 

T časa od . . . . / . . . . 1 9 . . . do . . . ./. 19. 

Pristojno vojaško okroije št. . 

Pohvalna priznanja: 

Reina 
šte

vilka 

j e i z r e k l o 

zaradi katero oblastvo datum in številka 
naredbe 

/ 

Poklic | red vstopom v finančno kontrolo : 

Pri egei je dne . 

Postavljen za stalnega poduradnika 
po katerem oblastvu datum in številka naredbe 

Opravil je izpit i 

•talnega podurad ika 

star jšino oddelka 

uradnika finan ne kontrole 

dne, meseca 
in leta 

Izpričevalo je izdalo 

katero oblastvo dne, meseca in leta 
pod številko 

Povišalo ga je : 

podpreglednika 

preglednika II. razreda 

preglednika I. razreda 

katero oblastvo datum in številka naredbe 

D e k o r a c i j e 

Vrsta 
s o p o d e l j e n e 

z ukazom z dne zaradi česa 

R o d b i n s k o r a z m e r j e : 

Oz'nil se je 
dne, meseca In leta 

S o p r o g a 

Ime ia prejšnji priimek Rojstni kraj Dan smrti 

O t r o k 

Ime 
Kodil se je Umrl je 

dne, meseca in leta 

Š t i p e n d i j e in p o d p o r e z a i z u č e v a n j e o b r t a : 

P o d e l j e n a j e U s t a v l j e n a j e 

štipendija podpora otroku (ime) dinarjev 
na leto 

za koliko 
časa 

z naredbo 
generalne direkcije posrednjih 

davkov 
datum in številka 

oblastva datum in številka 
koncem pol ulet j a ' 

šolskega leta 

P l a č a : 

na leto 
dinarjev 

P r i z n a l o j o j e 

od dne, meseca 
in leta oblastvo datum in šte

vilka naredbe 

na leto 
dinarjev 

P r i z n a l o j o j e 

od dne, meseca 
in leta oblastvo datum in šte

vilka naredbe 

t 
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D i s c i p l i n a r n e k a z n i 

Redna 
šie-

vilka 

Razsodbo je izreklo 

oblastvo 
dne, meseca 

in leta 
pod Številko 

zaradi katerega 
prest >pka 

(člen in točka 
uiedbe) 

Vrsta 
kazni 

Kazen 

se je iz
vršila 
dne, 

meseca 
in leta 

je izbrisalo 

oblastvo 
dne, meseca 

in leta 
pod številko 

N a g r a d e 

Redna 
šte
vilka 

Dinarjev 

Nagrad > je podelilo 

zaradi česa oblastvo 
datum 

in številka 
oaredbe 

D o p u s t v p r i v a t n e m p o s l u 

j e d o v o l j e n 

leta 

generalni 
direkciji 

posrednjih 
davkov 

P^ 

oblastnem 
inspekto

ratu 

davčnem 
uradu 

starejšim 
oddelka 

finančne kontrole 

za kol ki dni 

Datum in številka 
naredbe 

za ča* 

od do 

dne, meseca 
in leta 

B o l e z n i , d a l j š e o d 8 d n i 

leta 

od do 

dne, meseca 
in leta 

sltupaj 
dni Označba bolezni 

Zdravil se je т 

kasarni stanovanju bolnici 

Obrazec št. 24. 

Redna 
številka 

Dan, 
me^cc 
in leto 

Poduradnika finančne kontrole 

ime in priimek čin 

I z v i d i n u k r e p P o d p i s 

z d r a v n i k o v 
Pripomba 

Obrazec it. 25. 

E k s p e d i r a n o 

dne leta 

Številka vložnega zapisnika Številka 
P i s m o ( p a k e t ) 

k o m u o d k o d 
Podpis prejemnikov 

Prip„rt., ̂ ^£^^^B£BMF^jiz'x^c, »«•. . P..,».,. и .o,. » P*™ ** t . . « 
niškemu dnevniku. 
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Obrazce št. 26. 

Številka 

P e č a t 
je vročen 

dne, meseca 
in leta 

_ organu'finančne kontrole 

Ime in priimek Čin 

Potrdilo o prejemu 
(svojeročni podpis organa 

finančne kontrole) 

je vrnjen oddelku 

dne, meseca 
in leta 

Podpis starejšine oddelka 
(njegovega namestnika) 

Pripomba 

Pripomba. Za vsak pečat je treba pustiti za izpremembe 10 praznih stolpcev. 

1 ~ > 

« 
C 

•o 
tu 

a 

Dan, 
mesec 
in leto 

Postavka 
bele/nice 
o odkritih 
tihotapskih 
prestopkih 

Zaplenjenega predmeta 

vrsta 
teža 

v kilo
gramih 

količina 
v litrih 

_ 

jakost 
v % 

- - • -

dne, 
meseca 
in leta 

. 

Zaplenjeni predmet je 

poslan komu 

' 

prodan 
na 

licitaciji 

komisio-
nalno 

uničen 

-

Obrazec št. 27. 

- . . . . . 

Naredba 

oblastva 
datum 

in 
številka 

Pripomba 

Oblastni Inspektorat finančne kontrole v Čaliču. 
Okrajna uprava finančne kontrole v Čaliču . . Obrazec št. 28. 

Dnevnik 
.finančne 

kontrole razreda 
za mesec 192. 
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in priimek 
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Sinovi Fiîa 

Vrsta 
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špirita 

_C 
"ш 
Х Ј 

O. tu 

-* C 
тз та 
> C 
OJ N 

30 64 
1921. 
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Obrazec fit. 20. 
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Obrizec fit. 30. 

Ime in priimek 

c ' ' 

A: " 
. - rt 

Dopust v privatnem poslu 

Po členu 66. 
uredbe ima 

pravico 
do dopusta 

Dopust je dovoljen 

oblastnem 
inspekto

ratu 

generalni 
direkciji 
posred-

njih 
davkov 
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do 
koliko 

dni 

o . 
os m 

14 

12 

Za 
dopust 

v prihod
njem letu 

mu je 
računiti 

dni 

Pri
pomba 

izjemoma 
podaljšan 

Dopust zaradi zdravljenja in izboljšave zdravj.n 

je dovoljen 

od do 

dne, meseca 
in leta 

po 

oblaslnem 
inspekio'alu 

finančne 
kontrole 

generalni 
direkciji 

poerednilb 
davkov 

Naredba 
z dne števiKa 

Prioomba- Za vsakega poduradnika se vodi poseben list, ti listi pa se hranijo zloženi po činu in v tem po abecednem redu priimkov. 
Ako se poduradnik premesti, se pošlje beležnica oni okrajni upravi, odnosno inspektoratu finančne kontrole, v katere, odnosno v cjßar območje je premeSčen. 
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Obrazec št. 31. 

Oddrlek finančne kontrole v Številka lista: 

Predpisano število organov na oddelku, in sicer: V kasarni je: 
komisarjev finančne kontrole : a) stanovanje za starejšino oddelka; 
preglednikov „ „ I. razreda: b) . . . . stanovani(a) za druge oženjene poduradnike; 

» » •> U. „ : c) . . . . sob za kontrolo, 
podpreglednikov „ „ : 
pripravnikov „ „ : 

Orgiin finančne kontrole 

C 

V -
CZ 
tn 

Ћ 
O 

ca 
*a 
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N 
«3 
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"Ho 
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•a 
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•o 
01 
tu) 
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o. 
T3 
o 

CL 

Ime in priimek 

dobiva 

plačo 

pavšalno 
odškod
nino za 
stano
vanje 

mesečno 
din. |par| din. | par 

| 

— 

— 

— 

— 
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— 

— 
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— 
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ca 
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S ХЛ 

>-2 
O сл 

D-, 
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generalni 
direkcij 

po-
srednjih 
davkov 

tU O 
S* 
CZ Q . 

o .S 

je dodeljen 

_ '> 
E S 
'S'a. 
•23 

o 

finančne kontrole 
za opravljanje pisarniških 

poslov 

| | | 
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V ta oddelek ne sme hiti po drugem odstavku 
člena 4. pravilnika postavljen organ finančne 

konirole 

Ime in priimek 

-

Čin 

| 

ker se je 
rodil(a) 

on [ žena 

v območju 

-

| 

J O E 
O 
O. 

' C 
p -

. 

Pripomba. Okrajna uprava in oblastni inspektorat finančne kontrole vodita na 2 , po potrebi pa tudi na 3., 4. in 6. strani knj'ge o porazmestitvl kazalo po nastopnem obrazcu: 

I O b l a s t n i i n s p e k t o r a t f i n a n č n e k o n t r o l e 

Oblastnega inšpektorja 

ime in priimek 

-

čin 
mesečna 

plača 

din. par 

— 

— 

— 

— 

Dodeljenega uradnika 

ime in priimek čin 
mesečna 

plača 

din. Ipar 

— 

O k r a j n i u p r a v i f i n a n č n e k o n t r o l e 

n 
M 

~> 
Krt 
« 
C •o 
O) oz 

v 

je šef 

Ime in priimek Čin 
Mesečna 

plača 

din. Ipar 

— 

— 

je dodeljen 

Ime in priimek Čin 
Mesečna 

plača 

din. par 

— 

je podiejen oddelek 
finančne kontrole 

« 

"S« 
Cef 

V 

СЛ . — , 

'5.5 3 
>•* « 
.£,'« — 
v > C 

E o a. 
Um 

CU 
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Obrazec št. 32. 

Dan, ko je pregledal oddelek finančne kontrole v 

._.. TT""" 

Leto i M e s c e 

ja
nuar 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

fe
bruar 

april 

maj 

junij 

julij 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

av
gust 

sep
tember 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

ok
tober 

no
vember 

de 
cember 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

I I 

Podrejeue 
organe 

kontroliral 
v izvrše

vanju 
zunanje 
službe, 

kolikokrat 

Š t e v i l o p r e g l e d a n i h 

troša-
rinskih 

mono
polskih 

predmetov 

podjetij, 
ki plačujejo 

takse 

podjetij, ki uporabljajo 

trošarinske monopolske 

predmete, na katere 
trošarina, odnosno mono
polska taksa ni pobrana 

Pripomba 

I I 

! I 
I i 

! I 
I 

! I 

l ! 

I ! i 
i---

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

okrajni upravnik 

dodeljeni organ 

I ! i 
i i i 

i i 

"! ! I 

I I 

I I 

i I 

i i i 
" i i" I I 
T Ï ' Ï T " 
" T L L . r 

i i 

i i 

I 1J_I "Ï Ì 
П I Г П 

I г~м ri Irrnrr 
! I i i 

П U_LI Г 
J Z L U J J "I 1 

! I I 1 ! Г I 

J__L 
Ì I 

I ! 
! ! 

... I I 

Obrazec št. 33. 

Redna 
šte

vilka 

P o g o d b a 

t a n a s t a n i t e v 

pisarne 

oblastnega 
inspektorata 

okrajne 
uprave 

finančne kontrole 

oddelka 

za d o n a s a n j e 

pošte pitne vode 

v Prilogu 

j e o d o b r e n a 
z naredbo 

oblastva 
datum 

in številka 

Letna 
najemnina 
(zaslužek) 
dinarjev 

traja do dne, 
meseca 
in leta 

Oblastnega inspektorata 
v Sarajevu 

6./II. 1921., 
1860 900 

13/111.1821., 
2472 240 

24/11.1924. 

31/III. 1924. 

Najemnino 
(zaslužek) 
izplačuje 

katera 
blagajna 

Davčni urad 
v Livnu 

Davčni urad 
v Livnu 

Pripomba 

P r i p o m b a : Za izpremembe je treba pri vsakem oblastnem inspektoratu, vsaki okrajni upravi in vsakem oddelku finančne kontrole, kar jih ni nastanjenih v državni 
zgradbi, pustiti po nekoliko praznih vodoravnih stolpcev. 

Obrazec št. 34. 

Orp-an finančne kontrole 

Čin Ime 
in priimek 

t 1 u ž i 

pri 
fi

nančni 
kon
troli 

v seda
njem 
činu 

od dne, meseca 
in leta 

.— 

pri oblastnem inspek
toratu finančne 

kontrole v svojstvu 

oblastnega 
inšpek

torja 

_ 

dodelje
nega 

uradnika 

pri 

okrajni 
upravi 

fi
nančne 

kon
trole 

v svojstvu . 

šefa 
dode

ljenega 
organa 

• 

v okolišu okrajne uprave finančne kontrole 

1er je vpisan v knjigi o porazmestitvi na listu št. 

— 

k a 

' 
— 

Izpremembe 

Dan, 
mesec 
in leto 

« 
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Pripomba 

• 

1 
-O 

Pripomba: Za izpremembe je treba pri vsakem činu in pri vsaki začetni črki (priimka) pustiti zadosti praznih stolpcev 
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Obrazec št. 35. 

Leto 

1 9 2 . . 

in sicer: 

okrajne uprave finančne 

u 
"3 
u 
'S 
O 

it 
U 
a >o a 
л 
e « 
rt 

•a 
•a 
o 

Koniroie% 

januarju 

dne kdo 

P r e g 1 e d " 

j e i z v r š i l 

februarju 

dne kdo 

marcu 

dne 

. . . 

kdo 

4-
s 

aprilu 

dne kdo 

maju 

dne kdo 

juniju 

dne | kdo 

j j 
1 i 

1 | 

v m e s e c u 

juliju 

dne kdo 

avgustu 

dne : kdo 

1 

! ! 

i ' ' 
1 

septembru 

dne kdo 

i 

oktobru 

dne kdo 

novembru 

dne 

! 1 
.„.i j _ 

! i j 1 i i j 

i ! ! ! ! ; ! 1 
; ; ; i 

i i I !" 
i 
! 

! 

• 1 
! 
1 
1 

i | 

! 1 
1 I l 

i ! 
i j 
i ! 

! ! 

! 

| | 

i 
i 

" i 

kdo 

decembru 

dne 

i 

: 

kdo 

Pripomba 

U r a d n i k u f i n a n č n e k o n t r o l e 

Redna 
številka Ime in priimek Cln 

' *" 

ministrstva 

j e d o p u s t d o v o l j e n 

z n a r e d b o 

za finance 

datum | številka 

""" " 

oblastnega in-»p ktorata 
finančne kontrole 

datum številka 

z a č a s 

od do 

dne, meseca in leta 

skupaj dni 

Obrazec et. 30. 

», . 

Pripomb» 

Obrazec it. 37. 

Poduradnika finančne kontrole 

ime in priimek Čin 

Redna 
šte

vilka 

j 

i , 
i 

2 

P r e d m e t 

Zapisnik o sprejemu, prošnja, potrdilo 
občinskega prcclstojništva in državnega 
zdravnika, izpisek iz ediničnega se-

znamka in prisega 

Posel pri opravljanju izpita za stal
nega poduradnika (prošnja, izpitni za

pisnik in pismene naloge) 

Sprejem 
v službo 

7 

Izpiti 

k o s 

5 

Postavitev 
za stalnega 

pod
uradnika 

o v 

- -

Druge 
listine 

-

Številka 
in leto 

vložnega 
zapisnika 

841 
1912. 

921 
1920. 

Pripomba 

Pripomba. 1.) Knjiga o listinah ee vodi za vsakega poduradnika na posebni poli. 
2.)_Ako se pocluradnik premesti v območje drugega oblastnega inspektorata finančne kontrole, se pošljejo listine in knjiga pristojnemu oblastnemu 

inspektoratu. 

Obrazec St. 38. 

K a n d i d a t a , k i j e z a z n a m e n o v a n z a s p r e j e m v p r i h o d n j e m r o k u 

Redna 
šte

vilka 
imi in priimek poklic 

Ž i v i s t a l n o 

v kraju 

v okolišu 

občine okraja 

Številka 
in leto zapis

nika 
o sprejemu 

v službo 

Pozvan je, naj se javi za Postavljen 
je v 

službo finančne kontrole 

dne, meseca 
in leta pod številko 

dne, meseca 
in leta 

Iripombtt 
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Obrazec št. 30. 

Organa finančne kontrole, čigar otrok dobiva 
štipendijo (podporo) 

čin 

O t r o k u 

I m e 

štipendija 
podpora 

za izučevanje 
obrta 

je podeljena z naredbo ge
neralna diiekcije posrednjih 
davkov (datum in številka) 

v znesku 
dinarjev 

za koliko 
Časa 

Štipendija (podpora) 
se izplačuje 

očetu 
varuhu 

(ime in priimek, 
kraj in poklic) 

Na priznanico za štipendijo (podporo) 

polu'e'je 
šolskega 

leta 

je postavljena 
klavzula za izplačilo 

dne, 
meseca 
in leta 

poi 
štev j ko 

Pripomba 

Črka 

Pripomba. Pregled o štipendijah se vodi po abecednem redu priimkov; га vsakega štipendista ali onega, ki dobiva podporo, pa je treba nporabiti 1. stran. 

Obrazec St. 40. 

Redna 
šte

vilka 
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Pripomba Črka 

Pripomba: Pregled o upokojenih poduradnikih se vodi po abecednem redu priimkov. 
Obrazec 6t. 41. 

P o d u r a d n i k f i n a n č n e k o n t r o l e 

Ime in priimek 

' 

j e r o j e n 

dne, 
meseca 
in leta 

v kraju občina 

Ime očetovo 
in materino 

je služil pri 
finančni kontroli 

od dne, 
meseca 
in leta 

Poslednji 
čin 

je iz
stopil 

je bil odpuščen 

iz službe 

dne, meseca 
in leta 

Razlog 

Obvestilo oblastnega 
inspektorata 

finančne kontrole 

T 
datum in 
številka 

o odpustu H si £be. 
so se obvest H v»i 

oblastni inspektorat! 
finančne konti ole 

dne, 
meseca 
in leta 

pod 
številko 

Pripomba Črka 

Obrazec St. 42. 

V n4 n r a d « i k f i n a n č n e k o n t r o l e 

Redna 
šte

vilka 
Ime in priimek Čin 

je izstopil 
je bil 

odpuščen 

i i službe 

dne, meieca in leta 

tivi italno 
v krajn, obdni, 

okraja 

Državna terjatev 
znaša 

din. par 

Za plačilo državne 
terjatve so bile 

nkrenjene odredbe 

dne, 
meseca 
in leta 

z aktom 
številka 

Teijatev države je bila 

pobrana 

dne, 
meseca 
in leta 

z aktom 
številka 

odpisana 

z odločbo 

oblastva z dne 
šte

vilka 

Pripomba 
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Obrazec št. 43. 

Poglavje : 

Redna 
Številka 

Dne, meseca 
in leta 

i 

i 

i 
1 
i 

Številka 
akta 

Partja: 

P o t r o S e k : 

Z» 

Prenos . . . 

Zi prenos . . . 

Din. 

Po7icija : 

par 

Po določenem 

dinarjev ostane še 
razpolovnih 

din. pa 

Pripomba 

Obrazec št. 44. 

O r g a n f i n a n č n e k o n l r o l c 

I m e in p r i i m e k Čin 

Denarna pomoč mu ;e bila poHelj' ni 

leta 

1 9 2 . . 

192. . 

192.. 

z naredbo 

oblastva 

-- - -

datum 
in številka 

itd. 

dinarjev 

Pripomba Črka 

Pripomba: Kontrolnik o podeljenih denarnih podporah so vodi po abecednem redu priimkov. 

Obrazec št. 45. 
Oblastvo (urad) 

Ker je osnovan sum, da se pri 

Y , hišna številka . . 
že vrši tihotapski prestopek, da so 
tam predmet, storilec, deležniki, sle
dovi in pomožna sredstva (priprave), 
s katerimi se učimaio prestopki, iz-
vršuie posel, ki bi moral biti pod 
finančnim nadzorstvom, zato (ime 
oblastva) na podstavi člena 24. ured
be in člena 19. pravilnika za finančno 
kontrolo odreja : 

da se izvrši preiskava stanovanja in 
ostalih zgradb 
v hišna številka . ., 
po potrebi pa tudi preišče vsakdo, 
ki se zaloti v njih. 

O izidu preiskave naj se sestavi 
zapisnik. 

Odrejeno v 
dne 192. . 

St. L fečat. j 
Podpis : 

Obrazec št. 46. 

Zapisnik 
o izvršeni hišni preiskavi . . 

Obrazec št. 47. 

. . . . . . . 192. . , št 

. ure izvršil preiskavo stanovanja 

Potrdilo. 
Po odredbi z dne . 

je podpisanec danes od . . . do . 

in vseh prostorov 
zaradi suma, da 

Ker se pri tej preiskavi ni našlo nobeno tihotapsko niti sumljivo blago 

ali tak predmet, se po členu 24. uredbe 

o organizaciji finančne kontrole in točki 8.) člena 19. pravilnika izdaja 

to potrdilo za njegovo uporabo. 

V 

dne 192. 

[zvršilec preiskave : 

Obrazec št. 48. 

Po odredbi v z dne 
192. . , št , je podpisanec vpričo (s pomočjo) . 

izvršil hišno preiskavo , in sicer (zapišejo se 
vsi prostori, vse okolnosti, ob katerih se je preiskava izvršila, in imena 
onih, ki so se osebno preiskali) in pri tej priliki se je našlo (zapiše se. 
kaj se je našlo, in ako se ni nič našlo, se zapiše: „se ni nič našlo') ter 
se je lastniku izdalo potrdilo o izidu preiskave (reverz). 

Pri preiskavi je (ni) bil prisoten lastnik (imetnik) stanovanja 
Preiskava se je pričela ob in končala ob 
Ta zapisnik se je sestavil in podpisal v 

dne . . . meseca 192. . leta ob . . 

un. 

un. 

Prisotni : Izvršilec preiskave: 

Podpis obdolženčev 

Podpisanec sem po odredbi 
z dne 192.. , št , izvršil danes od 

do . . . ure preiskavo stanovanja in vseh prostorov . . . . . 

Pri tej priliki sem našel 

Vse te stvari sem zaplenil , da jih 
izročim pristojnemu oblastvu, in o njih izdajam po točki 8.) člena 19. pra
vilnika za izvrševanje uredbe o organizaciji finančne kontrole ta reverz. 

dne 192. 

Izvršilec preiskave : 

i 
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Oblastni inspektorat finančne kontrole v 

Št 
Zapisnik 

o sprejemu v službo finančne kontrole, 
sestavljen dne 192. . 

Ime kandidatovo in njegov priimek 

Izvid državnega (civilnega ali 
vojaškega) zdravnika 

Obrazec St. 40. 

Zdravnikov podpis: 

P o i z k u s n i s p i s : 

R a č u n a n j e : 

Rojen je 

dne, meseca in leta 

v kraju 

občina 

okraj 

Pristojen je 

v občino 

okraj 

okrajno glavarstvo 

Veroizpovedanje: 

Dovršil je razred (tečaj) katere šole; 
datum in številka izpričevala 

Govori 

Poklic v civilnem življenju 

Vojaško razmerje 

Roditelji 

Ime očetovo 

Poklic 

Živi stalno 

Ali je oženjen? 

Ali je bil v sodni preiskavi in 
zaradi česa ? 

Piše 

Leto nabora: 19 . . . Čin v vojski: . . . 
Služil je v stalnem kadru v času od dne 

(bateriji, eskadronu) . . . bataljonu (diviziji) . 
Pristojno vojno okrožje št v _ ^ 

polka. 
19 . . . do dne 19.. . pri 

Ime materino: 

v kraju 
okraj . 

občina 
okrajno glavarstvo 

T e k ž i v l j e n j a o d i z s t o p a Iz š o l e 

19.. 

19.. 

19. 

19. 

19., 

19.. 

19.. 

19. 

19.. 

19. 

19. 

19.. 

.19. 

19. 

stotniji 

Zaključek. 
vse pogoje (vseh pogojev) člena 85. uredbe, odnosno člena 24. pravilnika, nadalje z 

Ker Ima (nima) v b v v 6 ' . . . . 
ozirom na število praznih mest in število kandidatov, ki Imajo prednost, se ne sprejema v službo finančne kontrole, zaznamenuje pa se za sprejem v prihodnjem roku. 

Listine, ki sem jih priložil prošnji, sem prejel. 

Pripomba: Kar ne velja, naj se prečrta. 
Zaključeno In podpisano: 

Podpis: 

Oblastni inspektor: 

Zapisnikar: 
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Oblastni inspektorat finančne kontrole v 

Št 

Obrazec St. 50. 

Uradna legitimacija. 

Prostor za fotografijo. je aktiven poduradnik finančne kontrole. 

V , 

dne 1 9 . . . 

Oblastni inspektor: 

Podpis lastnikov : 
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Obrazec št. 51. 

Zapisnik 
o stalnem sprejemu v službo finančne kontrole : 

Ime in priimek: 

Sluzi pri finančni 
kontroli : 

Izpit za s atnega pod-
' uradn ka je opravil: 

Vedenje: 

] Število 
j neizbrisanih kazni: 

Vojaško razmerje: 

i 

Bolezni v poslednjih 
treh letih, 

daljše od 8 dni 

1 Izvid 
državnega zdravnika : 

Predlog 
okrajnega upravnika 

finančne xooirole: 

Odločha oblastnega 
iospektorata finančne 

konir :le : 

. . . let . . . mesecev . . . dni 

- - .-

do dne 
b) oproščen si 
c) spoznan za 

1 9 . . . 
1 9 . . . 

jžbe v kadru v prvem pozivu 
stalno nesposobnega za službo v vojski: 

l e t a 

1 9 . . . 

vrata bolezni '> "a 
Ü -o 

1 9 . . . 

vrsta bolezni 

-

'> '3 

1 9 . . . 

vrsta bolezni 
JO 

Zdravnikov podpis: 

Pregleda fem prisostvoval ter zdravnik» opozoril na razmere 
v službi finančne kontrole. 

Z ozirom na določila člena 37. ure 1be o organizaciji finančne 
kontrole predlagam, da se prošnji (ne) ugodi. 

Podpis okrajnega upravnika: 

Postaviti ga je (ni) za stalnega 
poduradnika finančne kontrole 

V dne . . . . 1 9 . . . 

Podpis: 

Okrajna uprava finančne kontrole 

Potni list 

Obrazec št. 52. 

(Ime in priimek) finančne kontrole 
se seli po naredbi finančne kontrole v 
z dne , št , 1 9 . . . iz 
v 

Potovati mu je : 
a) po železnici : od do 
b) z vodnim vozilom : od do 
c) po suhem : od do 

Dan: odhoda: 192.. 
dohoda: 192. . 

Obenem je premeščen in potuje z njim 

Čin Ime in priimek 

Za se itvene stroške (predjem) je nakazan z 
naredbo oblastnega inspektorata finančne 

kontrole 

datum 
in številka 

znesek 
(dinarjev) 

V . 
dne 19. I Pečat. J 

Podpis : 

Oblastnemu inspektoratu finančne kontrole 
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je dospel v novi službeni kraj dne . . 
ob . . . uri z . . . rodbinskimi člani. 

finančne kontrole 
192. . 

V 
dne 192. . 

StarejSina oddelka: 
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Oddelek finančne kontrole v 

St 

Obrazec št. 53. 

Seznamek 
o stalnih prejemkih poduradnikov finančne kontrole za mesec 192. 

Poduradnikovo 

ime 
in piiimek 

čin 

M o r a l bi p r e j e t i : 

Plača 
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C •o 

din.j p. 

Jovišek 
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Z besedami dinarjev . . . par. 

V . 
dne 192.. 

Starejšina oddelka: 

Obrazec St. 54 (zunanja pola). 

Uslužbenski list. 

Ime in priimek 

Rodil 
se je 

datum v kiaju občina 

Piistojen je v 

Veroizpovedanje: 

Čin v vojski: 

okraj okrajno glavarstvo 

Poklic v civilnem stanju: 

Leto nabora: 

Služil je pri P ° l k u s t -

Pristojno vojno okrožje št. . . • . v . • • 

bataljonu, diviziji, . . . stotniji, eskadionu, v času od dne 19. •• do dne 19. . . 

P o s t a v i l o ga j e 

za začasnega pripravnika finančne kontrole 

obastvo datum in številka 

za stalnega poduradnika finančne kontrole 

oblastvo datum in številka 

P o v i š a l o ga j e 

oblastvo I datum in številka predpisa | oblastvo datum in številka predpisa 

P l a č o 

na leto 
dinarjev 

je priznalo 

od dne, meseca 
in leta 

oblastvo datum in številka 
na leto 
dinarjev 

je priznalo 

od dne, meseca 
in leta oblastvo datum in številka 
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Dovršil je šolo Datum in številka 
izpričevala 

R o d b i n s k o r a z m e r j e 

Oženil se je 
dne, meseca 

in leta 

N j e g o v e ž e n e 

ime in prejšnji priimek rojstni kraj dan, mesec 
in leto smrti 

Im e 
Rodii(a) se je Umrl(a) je 

dne, meseca in leta 

D e k o r a c i j e : 

Vrsta za datum ukaza 

O p r a v i l j e i z p i t 

za dne, meseca in leta z oceno Potrdilo oblastva 

stalnega 
poduradnika 

starejšino oddelka 

uradnika 
finančne kontrole 

Datum 
in številka 
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I. vložek. 

S l u ž i l j e 

v kraju pri oblastni (oddelku) T STOJStTU 

•v t a s n 

od | do 

dne, meseca in leta 

N a r e d b a 

oblastva Dalum 
in številka 

Pripomba 

• 
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Pohvalnega 
priznanja 

Nagrade 

redna številka 
znesek 

(dinarjev) 

Z a r a d i č e « O b l a s t v o Datum in Številka 

II. vložek. 

D i s c i p l i n a r n e ( s o d n e ) k a z n i 

Redna 
šte

vilka 

R a z s o d b o j e i z r e k l o 

oblastvo 
datum 

in številka 
zaradi če-a 

(člen n točka uredbe) izrečena kazen 

K a z e n j e i z b r i s a l o 

oblastvo 
datum 

in številka zaradi cesa 

O c e n a 

ti 

Strokovna 
izobrazba 
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Podpis 
in čin onega, 
ki je Festavil 

oceno 

Obrazec St. 55. 

Obračun. 
P o d u r a d n i k f i n a n č n e k o n t r o l e 

Ime in priimek Cin 

Iz-topil je iz službe 
finančne kontrole 

Razlog 
dne, 

meseca 
in leta 

M o r a p r e j e t i 

Redna 
še-

vilka 
P r e d m e t 

Znesek 

din. 

M o r a v r n i t i 

Redna 
šte

vilka 
P r e d m e t 

Znesek 

din. 

Pripomba 
in podpis 

poduradnikov 

V ., dne 192. Starejšina oddelka: 
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Okrajna uprava finančne kontrole v 
Oddelek finančne kontrole v 
Št 

Referat 
o navadnem službenem prestopku z dne 6. februarja 1921. 

Dežurni poduradnik, podpreglednik finančne kontrole (ime in pri
imek) je javil, da je začasni pripravnik finančne kontrole Rade Novaković 
dne 5. februarja 1921., ne da bi mu bil dovolil starejšina oddelka, iz
ostal 2 uri preko predpisanega časa ter se popolnoma pijan vrnil v 
kasarno. 

Novaković priznava, da je izostal preko določenega časa, ker ga je 
zavedla družba; taji pa, da bi bil pijan. 

Pripravnik (ime in priimek) potrjuje, da je videl Novakovića v ka
varni N. N. v družbi nekaterih civilistov in da je bil že okoli 21. ure, ko 
ga je pozval, naj gre z njim v kasarno, pijan. 

Da sta dejanje in izpovedba priče in obdolženca resnično referirani, 
potrjujeva. 

Starejšina oddelka: Zapisnikar: 

Okrajni finančni upravi 

Obrazec il. 56. 

Okrajna uprava finančne kontrole v 
Prejeto dne 7. februarja 1921. 
Št 
Predmet : Novaković Rade, pripravnik finančne kontrole, navaden službeni 

prestopek. 
Oblas tnemu inspektoratu finančne kontrole 

S prošnjo za pristojno poslovanje, ker je storilec ponavljač. 
Dne 7. februarja 1921. 

Oblastni inspektorat finančne kontrole 
Okrajni upravnik: 

Prejeto dne 10. februarja 1921. 
Št Razsodba: 

Pripravnik finančne kontrole Rade Novaković je učinil navaden 
službeni prestopek, ker je izostal preko predpisanega časa ter se upijanil 
izvun službe na javnem kraju (točki 1. in 6. člena 78. uredbe). Ker je 
ponavljač, se po točki 2. člena 81. uredbe kaznuje z odvzemom plače za 
20 dni. 

dne 10. februarja 1921. 

Okrajni upravi finančne kontrole 

Oblastni inspektor: 

Da postopa po točki IV. člena 46. pravilnika za finančno kontrolo. 
V dne 10. februarja 1921. Oblastni inspektorat. 

Obrazec it. 57. 

Oblastni inspektorat finančne kontrole v 
Št 

Razsodba. 
Oblastni inspektorat finančne kontrole je (po odločbi komisije) in 

na podstavi preiskovalnih aktov razsodil: 
(Obdolženčevo ime, njega priimek, čin in kraj službovanja) je pre

kršil dolžnost svojega poklica: 
1.) ker je 
2.) . . .-
3 ) , 
Potemtakem je (ime in priimek) učinil službeni(e) prestopek(e) po 

točki . . . člena (odnosno po točki . . . člena) uredbe, za katerega 
(katere) se po točki . . . člena 81. uredbe kaznuje z 

Nasprotno pa se (ime in priimek) oprašča za dejanje, za katero je 
bil obtožen, in sicer: 

Razlogi. 
Smatra se za dokazano, da . . . . 

ni pa dokazano, da . . 

Za obtežujoče okolnosti se mu smatrajo 

za olajšujoče okolnosti pa se smatrajo: . . 

Na razsodbo je vplivalo lastno priznanje obdolženčevo in izpovedba 
priče (ime in priimek). 

V dne 192. . 

Oblastni inspektor : 
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Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

«t, 38.853. 
Razglas. 

Namesto Josipa P a l f i j a je imenovan za oböiü-
»kega geronta v Dobrovniku Josip C a r, posestnik v 
Dobrovniku št,. 194. 

V L j u b l j a n i , dne 30. decembra 1921. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadevo. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
tir. Baltic e. r. 

St. 64. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 7. januarja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
jnagistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
anaci Stivilo zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

O b s t o j e » 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artiče 7:39. Globoko 1:1, Videm 5:36. 
Siakot 6:25. Ljubljana okolica: Borovnica 2:4, Bre
zovica 1:1, Devica Marija v Polju 1:1, Dobrova 
M . Ilorjulj 1:1, Iška vas 1:9, Rudnik 1:2, Šmarje 
2:2^ Vrhnika 6:72, Zgornja Žižka 1:1, Želimlje 
&8. Logatec: Planina 4:21, Rovte 2:2. Maribor: 
Sv. Ilj 2:3, Krčevina 1:1, Zrkovci 1:1. Radovljica: 
Bohinjska Bistrica 4:28. Ljubljana mesto 2. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Čentiba 1:2. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1, 
Tepanje 1:3. Litija: Temenica 1:1. Logatec: Kovte 
1:1. Murska Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Za-
fradec 1:1. Ptuj: Breg 1:1. Slovenjgradec: Vuzj-
aica 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

S t e k l i n a . 
Celje: Gaberje 1 primer. Murska Sobota: Sob':-

borci 2 primera. 
S v i n j a k a k u g a . 

Brežice: Artiče 1:2, Bizeljsko 1:1. Krško: Kaka 
1:12. Ljutomer: Hrastjo mota 1:1, Križevci 1:1. 
Ljubljana okolica: Lo« 1:1. Maribor: Rdeči brw 
1:1, Sv. Martin pri Vurbergu 1:1. Slovenjgradec: 
Kaplja 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ptuj: Sto|>erce 1:1. 

Prestale sot 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Kočevje: Novi Lazi 2:6. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Metlika 1:1. 

G a r j o k o n j . 
Radovljica: Jesenice 1:1. 

P r a š i č j a k u g a . 
Slovenjgradec: Gortina 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Murska Sobota: Tišina 1:16. 
V L j u b l j a n i , dne 7. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika; 
Paulin s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
St. 141/1. 58 

Razglas. 
Uprava državnih monopolov v Beogradu razpi

suje z naredbo z dne 6. januarja 1922., Pr. br. 484, 
ofertalno licitacijo velike prodaje tobaka v K o 
n j i c a h, ki bo v uradni pisarni uprave tobačne 
tvornice v Ljubljani dne 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
ob enajstih. 

Natančnejši podatki glede te licitacije so raz
vidni iz dotičnoga razpisa v «Uradnem listu» in iz 
pogojev, ki jih jo mogoče dobiti pri tobačni tvor
nici v Ljubljani. 

Iz uprave tobačne tvornice v Ljubljani, 
dno 8. januarja 1922. 

Pr. Vìi 3/22—2, 60 

Razsodilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče jo razsodilo na predlog držav
nega pravdništva v Ljubljani po členu 13. ustave: 

I. Vsebina članka: «Nečuven škandal, ki kriči 
do neba», priobčenega v dnevniku «Naprej» z dne 
8. januarja 1922., ustanavlja v delnem obsegu, in 
sicer od besed: «na ta škandalozen slučaj» do be
sed: «in natezalnice!» objektivni učin kaznivega de
janja po členu 138. ustavo kraljevine Srbov. Hrva
tov in Slovencev in § 55. a k. z. 

II. Potrjuje se torej po členu 13. ustave in po 
§ 489. k. pr. r. zaplemba imenovanega članka. 

ITI. Po členili 13. in 138. ustave se prepoveduje 
razširjanje zaplenjeno tiskovine. 

IV. Po §§ 36. in 37. tiskovnega zakona se. od
reja, da je uničiti vse izvode to tiskovine, ki ?o t-e 
že zasegli, kakor tudi one, ki se še zaaežcjo. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
oddelek VIL, 

i!no 10. januarja 1922. 

Ne VIII 177/21—3. 33 3—L 

Amortizacija. 
Na prošnjo Frančiško K o š i r j e v e , branjevke v 

čepljah št. 10, se uvaja, postopanje za amortizacijo 
nastopne vložno knjižice, ki jo je prositeijica baje iz
gubila: Vložna knjižica Kmetske posojilnice ljubljan
ske okolice v Ljubljani št. 23.854 za 10.051 K 96 v, 
glaseča se na ime: Frančiška Košir. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tfkom š e s t i h m e s e c e v izza današnjega 
djre. ker bi se sicor po tem roku izreklo, dajo vložna 
i:njiàica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek Vid., 
dne 29. decembra 1921. 

T 270/21—3. ^ ~ 42 
Amortizacija. 

Ka prošnjo Janeza K r m e 1 a v Hoiovljah 
št. 28 po Niku Lenčku. notarju v Skorji Loki, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih vlažnih 
knjižic, ki jih je prosilec baje izgubil: Knjižice, 
mestne hranilnice ljubljanske št, 88.693, 92.032. 
96.654 in 98.092, glaseče se na ime: John Krmei. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje., naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dno 
1. februarja 1922., ker bi *e sicer po tem roku iz
reklo, da so knjižice brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 3. januarja 1922. 

Popravek. 
V Uradnem listu 3 na strani 15. se mora glasiti 

pri amortizaciji pravilno l.a) št. 8249., ne pa 8349. 

E 235/21 - 7 . 51 
Dražbeni oklic. 

Na predlog drja. Karla S a b ca, odvetnika v 
Dolnji Lendavi, bo dne 

3. m a r c a 1 9 2 2. 
ob desolili pri tem sodišču v sobi št. 22 na podstavi 
pogojev, odobrenih dne 26. aprila 1921., dražba na
stopnih nepremičnin, vpisanih v zemljiško knjigo za 
Beltince, vi. št. 260: 

Označba nepremičnin: njiva, imenovana <;Jelica 
gornja» (pare. 661/a), v izmeri 2 oralov 61S kvadrat
nih sežnjev. 

Cenilna vrednost 16.000 K, najmanjši ponučMi 
16.000 K. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 

dne 21. decembra 1921. 

11 Ne I 695/21—2. 
Oglas prostovoljne dražbe. 

D n e 2 4. j a n u a r j a 1 9 2 2 . ob desetih м 
bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 26 na pro
stovoljni dražbi prodajala hiša št. 23 v SraokuSa. 
z vso knjižno in pribito priteklino, nadalje s srenj-
skimi pravicami za pol kmeta in okrog hiše leže
čimi parcelami: en travnik, ena njiva in en sadni 
vrt, katerih površina e stavbno parcelo vred mori 
37 a 74 m2. 

Najmanjši ponudok 80.000 K. Podrobni dražbeni 
pogoji so na vpogled pri podpisanem sodišču. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek I., 
dne 3. januarja 1922. 

2 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l a se j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

11. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Ljudska posojilnica v Novem пм-

9tu, registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 
Zadruga ima namen izboljševati razmere svojik 

članov v nravnem in gmotnem oziru; zato 
a) daje posojila in obrestuje hranilne vloge; 
b) dobiva za izvrševanje namena, navedenega poi 

a), denarna sredstva в svojim zadružnim kredir 
tom. 
Načelništvo podpisuje zadrugo pravnoveljavno 

tako, da se podpisujeta dva člana načelništva pod 
zadružno firmo. 

Zadružna pogodba z dne 6. decembra 1921. 
Zadružni delež znaša 1 dinar. 
Jamstvo zadružnih članov je neomejeno. 
Svoje sklepe razglasa zadruga po potrebi z ozna

nili, nabitimi v uradovalnici. 
Člani prvega načelništva so: dr. Ivo Česnik, od

vetnik v Novem mestu, načelnik; dr. Josip Fischin-
ger, deželnosodni svetnik v Novem mestu, podnačel-
nik; Franc Žitnik, župnik v Stopičah; Josip Kovač, 
profesor v Novem mestu; Alojzij Vovk, župan in 
ključaničarski mojster v Gotni vasi; Ivan Rakoše, 
posestnik v Gorenji Straži; Franc Pelko, krojaški 
mojster v Novem mestu — odborniki. 

N o v o m e s t o, dne 28. decembra 1921. 

II. V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e i a d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

12. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Вта-
slovčan, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Izpremenila sta se §§ 2., št. 1., in 9. zadružnih 
pravil. 

Obratni predmet jo odslej tudi: Zadruga nabavlja 
svojim članom manufakturo, specerijo itd., odnosno 
posreduje pri nakupovanju takih predmetov za svoje 
člane. 

C e l j e , dne 22. decembra 1921. 

13. Hranilnica in posojilnica v Horjulu, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba §§ 6. in 31. zadružnih 
pravil z dne 27. junija 1915., sklenjena na občnem 
zboru dne 29. junija 1921. 

L j u b l j a n a , dne 12. decembra 1921. 

14. Konsumno društvo rudarjev za Hrastnik, Dol in 
Ojetro, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Ivan Urlep, vstopil pa je 
v načelništvo Franjo Rojink, rudar v Hrastniku. 

C e l j e , dne 15. decembra 1921, 

15. Hranilnica in posojilnica v Kozjem, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je'izstopil Vinko Berstovšek, vsto
pil pa je v načelništvo Otmar Golob, notar v Kon
jem. 

C e l j e , dne 15.novembra 1921. 

16. Splošna gospodarska zadruga, registrovana za
druga z omejeno zavezo v Krškem: 

Vpisala se je likvidacija zadruge; likvidator je 
Franc Vodopivec, posestnik v Krškem. 

Upniki se pozivi jejo, naj se zglase pri zadrugi. 
N o v o r a e s t o , dne 28.decembra 1921. 
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гЧ. Prva slovenska zidarska zadruga v Ljubljani, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Načelnik zadruge je sedaj Josip Mozetič, zidairski 
»ojs ter v Ljubljani, njegov namestnik pa Mirko Va-
gaja, stavbni tehnik na Klancu št. 32. 

L j u b l j a n a , dne 12.decembra 1921. 

18. Čevljarska zadruga v Ljubnem, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Ivan Globočnik, Ivan 
Hrvatski in Fortunat Plesec, vstopila pa sta v načel-
«ištvo Ivan Hrešen in Ivan Globočnik ml., oba čev-
Цахја. na Ljubnem. 

C e l j e , dne 6. decembra 1921. 

\9. Kmetijsko društvo na Ljubnem, registi ovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Ivan Kopušar in Jo-
к р Kočevar, vstopila pa sta v načelništvo Ivan Glo-
kočuik, posestnik na Ljubnem, in Josip Ermenc, po
sestnik pri Sv. Primožu. 

C e l j e , dne 6. decembra 1921. 

CO. Splošna gospodarska zadruga v Sevnici ob 
Savi, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izpremenila so se pravila v §§ 2., 13. in 33. 
Predmet zadruge je sodaj tudi ustanovitev de-

«arnega zavoda v okviru zadruge, da se organizira 
denar in pospešuje gospodarstvo. 

Zadrugo podpisuje veljavno tudi na isti način 
poleg predsednika ali njegovega namestnika urad
nik, ki mu je podeljena prokura, priglašena pri tr
govinskem sodišču. 

Iz načelništva je izstopil Rudolf Vivod, vstopil 
pa je v načelništvo Jože Lipovšek, posestnik v 
Peklu. j 

C e l j e , dne 6.decembra 1921. ; 

M. Hranilnica in posojilnica v Smartinu pri Kranju, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal so je iz načelništva Martin Dimnik, vpi-
Ml pa se je Andrej Kajdiž, kaplan v Smartncm pri 
Жгапји. 

L j u b l j a n a , dne 12. decembra 1921. 

12. Kmetijsko društvo za topliško občino v Topli
cah, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 
Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva Ivan 

Sitar in Franc Zamida, vpisala pa sta se nova člana 
načelništva Andrej Turk v Podhosti št. 7 in Janez 
Konček v Uršnih seUh št. 3. 

N o v o m e s t o , dne 30.decembra 1921. 

O . Mlekarna in sirarna v Žirih, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dno 31. julija 1921. 
te je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: sedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: Mlekarna in sirarna v Ži

rih, r. z. z n. z. v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida-

eijsko firmo skupno. 
L j u b l j a n a , dno 12. decembra 1921. 

St. 1092/1921. 
Razglas, 

P r o d a š t a s e p o k v a r j e n j a r m e n i k 
i n d o b r o u p o r a b u a s t a r a t u r b i n a . Pis
mene ponudbe naj se pošljejo podpisanemu oskrb-
ništvu, ki daje vsa potrebna pojasnila. 

Gozdno in domensko oskrhništvo na Bohinjski 
Bistrici, 

dno 6. januarja 1922. 

48 

St. 4394/21. 

Razne objave. 
Razp;!as. 

441 St. 8718/III. 
i 

Razglas dražbe južne železnice. 
Avstrijska, ogrska in bosensko-hercegoviuska že
lezniška tarifa za blago, del I., oddelek B, veljavna 

izza dne 1. januarja. 

U v e d b a v o z u i n s k i h p o p u s t o v r. 
d e k l a s i f i k a c i j o. 

Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. j»e ra
čuni voznina na jugoslovanskih progah južno M e s 
nice in na progah jugoslovanskih državnih želonriie 
po tej deklasifikaciji: 

54 

V zinielu § 16. naredbe ministrstva za finance 
R. P. z dne 13. decembra 1920. o carinskem po
stopku, dnevnik zakonov R. P. št. 11., postavka 6! . 
iz leta 1921., morajo biti vsaki carinski deklaraciji 
priloženo trgovske listine (fakturo, trgovski računi, 
prvotne izjave itd.), v katerih m o r a b i t i n a v e 
d e n a t u d i v r e d n o s t b l a g a . 

Glede na ta predpis in na veliko važnost takih 
podatkov za trgovinsko-statisticno svrho jo neiz
ogibno treba, da se inozemski izvozniki ravnajo po 
poljskem carinskem zakonodajitvu in da prilagajo 
svojim pošiljkam, namenjenim za Poljsko, predpi
sano trgovske listine, ustrezajoče carinskim za
htevam. 

To je v njih korist, ker se blago lahko nemu
doma od premija brez nepotrebne korespondenco ter 
so po carinarnicah ne pobira 10%na pristojbina 
(takozvana akcidenca) za netočne izjave (deklara
cije), ki znaša ob današnjih visokih vplačilih ča^ih 
jako visoko vsote. 

Poljski generalni konzulat v Zagrebu, 
dno 31. decembra 1922. 

Generalni konzul: A. Szczepaiiski s. r. 

17 
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Objava. 
, Gospod dr. Vekoslav K u k o v e c, odvetnik v 

Celju, jo naznanil podpisanemu odboru sub pr. 
S. januarja 1922., da se v treh mesecih preseli s 
tvojo pisarno v Maribor. 

V L j u b l j a n i , dno 4. januarja 1922. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s.r. 

St. 8610/Ш. 

Raclas družbe južne železnice. 
Avstrijska, ogrska in bosensko-hercegovinska že
lezniška tarifa za blago, del L, oddelek B, veljavna 

izza dne 1. januarja. 

U v c d b a v o z n i n s k i h p o p u s t o v /. 
d e k ] a » i f li k a c i j o. 

Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. do pri
klica, a najdalje do konca meseca decembra 1922., 
volja na jugoslovanskih progah južne železnice in 
na progah jugoslovanskih državnih železnic ta-le 
deklasifikacija: 

ftt. 1033/1. 

Razpis. 
P o naročilu višjega šolskega sveta z dne 19. de

cembra 1921., št. 16.139, se razpisuje izpraznjeno 
nadučiteljsko mesto na šeetrazredni osnovni šoli na 
Prevaljah v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj ee vlože po 
predpisani poti do dne 

5. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

( r i podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet na Prevaljah, 

dne 2. januarja 1922. 

Za prù;isisetc 

ki spadajo 
v pozicijo 

tarife 
dela I., 

oddelka B, 
•/, Una 

1. januarja 
1У18. 

Ekstrakt hrastovega in 
kostanjevega lesa in 
lesa iglastega drevja, 
potem ekstrakt iz lubja 
in skorje hrastovega in 
kostanjevega lesa in 
iglastega drevja: 

a) v notranjem prometu z 
vseh postaj, kjer'so ti 
predmeti tvorniško iz
delujejo, do vseh no-j 
tranjih postaj 

b) pri izvozu iz naše kra
ljevine z vseh postaj, 
kjer se ti predmeti 
tvorniško izdelujejo, 
do mejnih prehodnih 
postaj 

Klasifikacija 
za količine 

pod 
6000 

4 

z», najmanj 

6000 
kï 

10.000 
kg 

Za prâVlu.fciû 

.....J.. 

ki spadajo 
v pozicijo 

tarife 
dela L, 

oddelka B 
z dne 

1. januarja 
1б!8. 

Klasifikacija 
TA količino 

Jezice (šišarke) 

pod 
6000 

kg 

II 

Mineralna voda (naravna) I M — 1 7 | I 

Soda : I 
a) sirova, kalcinirana (sod- : 

ni pepel), kristalizirana j 
in amonijakova soda j 
(razen natrijevega bi-1 
karbonata), soda za be
ljenje (zmes iz sode in 
vodnega stekla) . . . . S—38 

b) kavstična(jedki natron, 
lužni kamen) 

c) isto kakor pod a) in b) 
pri izvozu iz državo . . 

Natrijev bikarbonat spada 
v razred I. 

za najmanj 

6000 
krr 

10.000 
kg 

II I B 

II 

II A 

II I A 

E — 8 
in 

E - 9 
II 

B 

C 

C 

E 2 6 — 
in b 

Kože, sirove, suhe ne
ustrojeno in neobde
lane 

II ! A B 

II 

Odpadki od kož, suhi, si-
rovi in p o a p n j e n i . . . I A — 8 

Kosti, sirove, zmlete, žga
ne in zdrobljene . . . | K — 1 9 

II 

II I I 

Spodij, zmlet j K 1 0 - b 
V L j u b 1 j a n i, dne 28. decembra 1921 

Železo, staro, in sicer: 
vso v pozicijah E — 8 
in E — 9 navedene vrsto 
starega železa in jekla, 
ki je uporabno samo še 
za topljenje. 

V odseku B—Vili (te tarifo), « r a b l j e n e a m 
b a l a ž e » , je na strani 32 koncem točko a) zabe
ležiti to-le pripombo: 

Steklenice, prazne, za mineralno vodo, пл po
vratku, namenjene na naslov domačega vrelca mi
neralno vodo, tarifirajo po razredu П, A, B. 

V odseku O na strani 89. je pri poziciji H—13 
zabeležiti to-lo doklasifikacijo: 

Za okrogel les, Ivi je namenjen na žage, in sicer 
za debla (debla, stabla, trupci, klade) preko 2-5 m 
dolžino, se računi voznina po stavkih tarifnega raz
reda C. „ . . 

P o g o j i : 

Voznina si'; plačujo najmanj za 10.000 kg po to
vornem listu in vagonu. 

Pošiljke morajo biti naslovljene na žago, ki se 
obrtoma peča z izdelavo rezanega lesa v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ter se morajo na na
membni postaji odpeljati s cestnimi vozili ali z do-
vlačilnico na žago (pilama, strugara) in tam soža-
gati. Za lea, ki jo namenjen za nadaljnjo predelavo, 
za tvornice lesenega blaga ali za žage, ki so bavijo 
tudi s fabrikacijo parketov, pohištva itd., se ta 
ugodnost ne sme uporabljati. 

Železnica si pridržuje pravico, zahtevati dokaz 
v posameznih primerih eventualno tudi naknadno) 
cs predložitvijo poslovnih knjig ali drugače, da jo 
bil les, odpravljen po znižanem vozninskem. stavku, 
res sežagan na dotični žagi. 

Ako so ugotovi, da je bila pošiljka porabljena 
v druge svrhe, se pobere od prejemnika razen dopla
čila razlika med voznino, ki odpada po razredu 
B in C, še vozninski dodatek v dvojni višini to 
razlike. 

V L j u b l j a n i , dne 28. decembra 1921. 

4» St. 8719/III. 

Razglas družbe južne železnice. 
R a z v e l j a v i t e v v o z n i n s k i h p o p u s t » v. 

Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. so raz
veljavljajo vozninski popusti, razglašeni v «Urad
nem listu deželne vlade za Slovcnijo> 91 iz leta 
1921. pod št. 4701/III. 

V L j u b l j a n i , dne 28. decembra 1921. 

Natisnila ta založila DelniSka tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 18. januarja 1922. Letnik IV, 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V»«bln»: Zaroka Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra I. — Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvat» i Slovenaca". — Izpremembe т osebja. — Zakon o pobijanja dra-
irfnie iivljenekih potrebščin in brezvestne spekulacije. — Uredbe osrednje vlade: Razpis o zacarinjanju blaga ad valorem. — Uredbe oddelka miniBtrstva pravde v Ljubljani: 
Naredba o razdelitvi Apaške kotline med sodne okraje Gornjo Radgono, Sv. Lenart in Maribor. - Razglasi osrednje vlade : Raiglas o izvozu dovoljenega kontingenta ovnov i» 
ovac — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglasa o žrebanju obveznic poBojil bivše dežele Кгапјвке iz lete 1888. in 1917. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slove
nijo'- Razelas o sproženi ustanovitvi nove javne lekarne v Mokronogu. Tedeneki izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis sekundanjskeg», 
mesta pri splošni bolnici v Mariboru. - Razglasi ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani : Odobritev šolske knjige. Razglas, da je dovoljena ustanovitev delniJke 
družbe z imenom: « 8vetla', d. d. za žarnice in elektrotehniko,» в sedežem v Ljubljani. — Razglasa gradbene direkcije za Slovenijo, da sta Ribard Stiger m inž. Adolf BSoml, 

oba v Mariboru upravičena izvrševati civilne geometreke posle, odnosno civilno inženjersko prakso. — Razglasi raznih dragih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zaroka Njegovega Veličanstva 
kralja Aleksandra l* 

B u k a r e s t , dne 10. januarja. 

Danes se je na slovesen način izvršila zaroka 
princese M a r i j e romunske z A l e k s a n d r o m , 
kraljem Srbov, Hrvatov in Slovencev, v gradiču 
Pelizoru v Sinaji. 

Dan poroke se določi naknadno. Gospod Take 
Jonescu je poslal gospodu Pašiću dolg telegram 
s toplo čestitko. 

B u k a r e s t , dne 10. januarja. 
Včeraj je kralj F e r d i n a n d v Sinaji uradno 

razglasil zaroko romunske princese M a r i j e s kra
ljem A l e k s a n d r o m I. Kralj A l e k s a n d e r I. 
je odgovoril na zdravico s temi besedami: 

Želeč mi včeraj dobrodošlico, je Vaše Veličan
stvo poudarjalo srčne zveze obeh držav v minulo
sti, ki so bile utrjene v obrambi skupne in pleme
nite stvari s skupnim trpljenjem v junaški borbi. 
Čuvstva srbskega naroda so istovetna z Mojimi. 
Moja sreča, ko vstopam v rodbinski krog Vašega 
Veličanstva, bo obenem, nadejam se, sreča Vaše 
mnogo ljubljene hčere. Vaši državi in kraljevski 
rodbini želim sleherno srečo in vsak napredek! 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 3 z dne 4. januarja 1922.: 
Načelna odločba kasacijskega sodišču: Člen 91. 

v zvezi s členoma 21. in 22. zakona, o volitvah na
rodnih poslancev se mora uineti tako, da sta, če se 
abecedni volilni imenik pravočasno ne sestavi in 
ne pošljo in-vostopnemu sodišču, odgovorna in da 
smeta biti za to kaznovana tako predsednik, od
nosno njegov namestnik, in tajnik kakor tudi oba 
prieednika. 

Številka 4 z dne 5. januarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a u-

d r a L, z dne 25. decembra 1921., s katerim se za 
čas. dokler bo minister za verstvo, dr. Ivan K r -
s t e 1 j , odsoten od dolžnosti, postavlja za njegove
ga namestnika dr. Gregor Ž e r j a v , minister za 
socialno politiko. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 22. novembra 1921., s katerim se 
dr. Dhiko T r i n a j s t i ć , član Jugoslovanskega 
odbora in voditelj istrskih Slovanov, odlikuje z 
redom sv. Save II. vrste. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k S a n 
d r a I. ! dne 24. novembra 1921., e katerim se 
Nikolaj P u t r ih, računovodja pri rudniku raštanj-
skem, postavlja za asistenta inspekcije dela v 
Banjiluki. 

* «Službene, Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» št, 9, izdane dne 13. januarja 1922. 

Ubjava generalne direkcije carin, da je Rajko 
R a n z i n g e r, carinski posrednik, postavljen za 
carinskega posrednika pri carinarnici na Jesenicah. 

Objava generalno direkcije voda, da je Edvard 
F u g i n a, absolvent visoke kultunio-tehnične šole, 
postavljen za inženjerskoga pripravnika v IX. či-
novnem razredu pri generalni inspekciji vodâ v 
Ljubljani. 

Objave ministrstva za notranje zadeve, da so 
v naši državi prepovedani: 

1.) koledarji za leto 1922.: »Der Wiener Bote», 
«Der Jahresbote» in «Hauskalender», prva dva na
tisnjena na Dunaju, tretji pa v Wamsdorfu. ker je 
njih vsebina povsem sumljiva; 

2.) dimajski listi «Die Post», «Deutsche Zeitung» 
in «Neues Wiener Journal», prva dva., ker pišeta 
zoper interese naše državo, tretji, ker prinaša žalji-
ve in prezirne članke zoper našo dinastijo. 

Številka 5 z dne 6. januarja 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dno 24. novembra 1921., s katerim se po
stavljata pri ministrstvu za socialno politiko: doktor 
Lenart L o t r i č, inspektor II. razreda istega mini
strstva, za inšpektorja T. razreda; dr. Marij K r m -
p o t i c , tajnik I. razreda istega ministrstva, za 
inšpektorja III. razreda. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 c k s a n -
d r a I. z dne 7. decembra 1921., s katerim se po
stavljata: dr. Andrej D r u g k o v i č, inspektor IT. 
razreda pri ministrstvu za socialno politiko, za 
inšpektorja I. razreda; Fran K ü s t e r , adjunkt pri 
oddelku za socialno politiko v Ljubljani, za sta
tistika I. razreda pri direkciji državne statistike. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 24. novembra 1921., s katerim se po
stavlja Ivan P r e k o r š e k, upravnik bolnice, za 
upravnika ministrstva za socialno politiko pri in
validskem domu v Celju. 

Zapisniki o 7., 8., 9. in 10. redni seji zakono
dajnega odbora narodne skupščine kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z dne 9., 16.. 17. in 19. no
vembra 1921. 

Številka 6 z dne 10. januarja 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a L, z dne 27. decembra 1921., s katerim se za 
čas, dokler bo Marko N. T r i f k o v i c , minister 
pripravo za ustavotvorno skupščino in izenačitev 
zakonov, odsoten od dolžnosti, postavlja za njego
vega namestnika dr. Lazar M a r k o v i e , minister 
za pravosodje. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dno 3. januarja 1922., s katerim se spre
jema ostavka, ki jo je podal general Milivoje 
Z o č e v i ć , minister za vojno in mornarnico, ter 
postavlja za ministra za vojno in mornarnico gene
ral Miloš V a s i c , komandant prvo armijske oblasti. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 22. novembra 1921., s katerim se po
stavljata: za pisarja П. razreda ministrstva za social
no politiko pri direkciji invalidov Albert B i z j a k , 
tajnik glavnega odbora zveze dobrovoljcev v Beo
gradu; za računskega svetnika pri oddelku za 
socialno politiko v Ljubljani Fran H e g e r , .račun
ski re vident pri invalidskem oddelku v Novem Sadu. 

Številka 7 z dne 11. januarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I., z dne 7. januarja 1922., s katerim se za čas, 
ki ga Njegovo Veličanstvo kralj prebije izvun, do
movine, pooblašča ministrski svet, da ga zastopa 
v izvrševanju ustavne kraljevske oblasti. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I., z dne 5. januarja 1921., s katerim se uva-
žuje prošnja predsednika ministrskega sveta in mi
nistra za zunanje zadeve, Nikole P. P a š i ć a, da 
bi bil razrešen dolžnosti ministra za zunanje zade
ve, ter postavlja za ministra za zunanje zadeve 
dr. Momčilo N i n č i ć, minister na razpolagi in na
rodni poslanec. 

Zapisnik o 11. in 12. seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 22. in 23. novembra 1921. 

Številka 8 z dne 12. januarja 1922.: 
Objava ministrstva za notranjo zadeve, da je 

list «Az Est» (Budimpešta) v naši državi prepove
dan, ker piše zoper njene interese. 

Objava miiustrstva za notranje zadeve, da je 
avstrijski koledar «Südmark» za leto 1922. (Dunaj) 
v naši državi prepovedan, ker njegova vsebina na
sprotuje interesom naše države. 

Zapisnika o 13. in 14. seji zakonodajnega od
bora narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 24. in 25. novembra 1921. 

Njegovo Veličanstvo kralj A l e k s a n d e r I. 
je z Najvišjim ukazom z dne 1. januarja 1922. na 
predlog minietra pravde odlikoval z redom sv. Save 
III. razreda dvornega svetnika v IV. činovnem 
razredu Mihaela G a b r i j e 1 č i č a ter ga oprostil 
plačila predpisanih taks. 

Izpremembe v osebju. 
Njegovo Veličanstvo kralj] A l e k s a n d e r I. 

jo blagovolil z Najvišjim ukazom z dne 31. deeem-
bra 1921., št. 68.609, podeliti svetniku kr. stola 
sedmorico, oddelka B, v IV. činovnem razredu ad 
personam drju. Josipu M e t l i č i ć u naslov in zna
čaj podpredsednika stola sedmorice, oddelka B. 

Kr., stol sedmorice, oddelek B, v Zagrebu. 

Njegovo Veličanstvo kralj A l e k s a n d e r I. 
je z Najvišjim ukazom z dne 1. januarja 1922. na 
predlog ministra pravde postavil v trajno stanje 
pokoja dvornega svetnika v IV. činovnem razredu 
Mihaela G-abri je lč jLča, dvornega svetnika in 
predsednika okrožnega sodišča Tomaža C a j n k a r -
j a in višja deželnosodna svetnika z naslovom 
in značajem dvornih svetnikov drja. Martina T r a v -
n e r j a in Frana, V e d e r n j a k a , ker so dovršili 
65. leto življenja. (Člen 112. ustave.) 

Minister pravde je imenoval avskultante drja. 
Luko K r a v i n o, drja. Frana M a c a r o l a in Kar
la K1 e n o v š k a za sodnike v IX. plačilnem raz
redu za okrožje višjega deželnega sodišča v Ljub
ljani brez določenega službenega mesta. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljn :J. 



Letini; Tv'. 

l l i l l i a U r "<-il i i u â U c O ji; J juu .JH 'L Cui.UK.Jiii Z u h ; 
1. januarja 1922., St. 5597. višjemu geometra v Vu. 
Wnovnem razredu Antonu G r u b i š i č u naslov 
»adzornika evidence zemljariitukega katastra. 

Dr. Šavnik s. r. 

Absolvent kmetijske šole Anton G r e g o r e je 
imenovan za začasnega živinorejskega inštruktorja 
1er dodeljen • službovanje živinorejskemu inštruk
torju v Celju. 

Abs. agronom Josip S u s t i è je sprejet v dr-
iavno službo za začasnega strokovnega praktikan
ta pri oddelku za kmetijstvo v Ljubljani. 

Iv. Hribar s. r. 

Pokrajinski namestnik je imenoval га definitiv
ne na dosedanjih službenih mestih te-le provizorne 
živinozdravnike: Josipa K o d r e t a v Žalcu, Fran
ca L o b n i k a v Gornji Radgoni, Ivana V a n d o -
» a v Stični in Franca V e b l e t a v Konjicah, vse 
v IX. činovnem razredu; nadalje Franca B a š a v 
Mozirju, Antona S o k a v Dolnji Lendavi, Leopolda 
V a r i a v Krškem, Pavla K o 1 e n c a v Dravogra
du in Antona M o б i 1 n i k a na Prevaljah, vseh pet 
v X. činovnem razredu državnih uradnikov. 

Sancin K. r. 

Računski asistent Lavoslav S t r u n a pri viš
jem deželnem sodišču v Ljubljani je izstopil iz dr
žavne službe. 

Rudolf H a b j an, kanclist pri okrajnem sodi-
8ču v Litiji, je imenovan za pisarniškega oficiala 
preko sietemiziranega stanja na dosedanjem sluz-
benem mestu. Kavčnlk s. r. 

Na moški kaznilnici v Mariboru sta imenovana 
za paznika Karel B e n c i n a in Anton B i z j a k . 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
e . 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor na podstavi člena 130. ustave 
sklenil v svoji XXXI. redni seji dne 16. decembra 
1921. in da smo Mi potrdili in potrjujemo, da .se 
uvedba o pobijanju draginje življenskih potrebščin 
in brezvestne spekulacije z dne 27. junija 1921.* 

izpremeni in da se glasi: 

Zakon 
• pobijanjujdraginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije. 

Člen 1. 
Minister za socialno politiko skrbi za to, da je 

prebivalstvo kraljevine v zadostni količini in po 
zmernih cenah založeno z življenskimi potrebšči
nami 

Za življenske potrebščine po tem zakonu se sma
trajo: hrana (jed in pijača), živalska hrana, obleka, 
obutev, kurjava, razsvetljava, poljedelske priprave, 
kmetijsko orodje, zdravila in drugi predmeti nujne 
potrebe kakor tudi material za njih izdelovanje. 

Ölen 2. 
Da se doseza namen, razložen v prejšnjem členu. 

uporablja minister za socialno politiko po potrebi 
te-le odredbe: 

1.) Podpira vzdrževanje dosedanjih in otvarjanje 
novih prodajalnic potrošnih in poljedelskih zadrug 
in samoupravnih teles, po potrebi pa tudi ustanav
lja državne prodajalnice. 

V pasivnih krajinah mora ministrstvo za so
cialno politiko vzdrževati stalne prodajalnice za 
najpotrebnejše predmete prehrane, da pomaga ргз-
bivaletvu ako so leta nerodovitna. 

* Uradni list pod št. 253 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca* št. 5, izdanih dne 6. ja
nuarja 1922. 

2.; iV-iouij.; j.'1'j •.•riiiOjiiiii "liiini.-.u.-U ili glene 
olajševanja prometa z življenskimi potrebščinami 
tako glede prevoza kakor tudi glede pobiranja 
raznih davščin. 

3.) Zaprečuje nakopićevanje potrebščin po skla
diščih kakor tudi vse druge postopke, ki bi na-
merjali podražiti življenske potrebščine. 

Člen 3. 
Potrošne in poljedelske zadruge in samoupravne 

aprovizacije po točki 1. prejšnjega člena dobivaj.» 
podporo v brezobrestnem kreditu v mejah prora
čunske možnosti. 

Člen -1. 
Kolikor bi potrošne in poljedelske zadruge do

bivale od države potrebščine in kredite za njih na
bavo, da se prehranja prebivalstvo, morajo iz dob
ljenega kredita kakor tudi iz dobljenih količin živ
ljenskih potrebščin enako zalagati svoje člane in 
ostalo prebivalstvo dotičnega kraja. 

Člen 5. 
Ustanavlja se poseben «fond za prehrano siro

makov», v katerega se vlaga denarna kazen in de
nar od prodanega blaga, zaplenjenega spričo dejanj, 
ki so kazniva po tem zakonu. 

Ministrstvo za socialno politiko daje v mejah 
proračunske možnosti podporo «fondu za prehrano 
siromakov». 

Člen 6. 

Vsakdo, ki prodaja življenske potrebščine v 
obratovalnici, na trgu ali na drugem kraju, mora 
sumarno ali podrobno označiti cene posameznih 
predmetov tako, da jih vsakdo lahko razločno vidi. 

Od te obveznosti so izvzeti samo kmetiški pri
delovalci, ki prinašajo svoje pridelke na trg. 

Kdor ne označi cene življenskih potrebščin ali 
jih neče izobesiti na vidnem kraju, se kaznuje z za
porom do 3 mesecev in v denarju do 10.000 di
narjev. 

Člen 7. 
Vsak prodajalec mora imeti na prodaj vse živ

ljenske potrebščine, ki jih je nabavil za prodajo. 
Prepovedano je kopičiti potrebščine, navedene 

v členu 1., zato, da bi se blago vzelo iz prometa 
in s tem zvišala njegova cena. 

Kdor so pregreSi aoper določila tega člena, se 
kaznuje z zaporom do 6 mesecev in v denarju do 
50.000 dinarjev. 

Člen 8. 
Za vse vrste potrebščin, naštetih v členu 1. 

tega zakona, je prodajalcem prepovedano zahtevati 
višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in do
voljeni trgovski čisti dobiček, kateri nikoli ne sme 
biti večji od 25 %". 

Istotako je prepovedano obrtnikom zalite vai 
pretirano ceno za svoje obrtno delo. V tem 
primeru se smatra za pretirano ceno ona, 
ki je višja od pristojnega zaslužka dotičnoga 
obrtnika glede na draginjo v kraju, kjer posluje, in 
na dejanske režijske stroške njegovega obrta. 

Kdor se pregreši zoper ta določila, se kazmije 
z zaporom do 3 mesecev in v denarju do 10.000 di
narjev. 

Tako se kaznuje tudi oni, ki krivo tehta in 
zmanjšuje porcije življenskih potrebščin pri prodaji. 

Pod določila prvega odstavka tega člena ne 
spadajo poljedelci, ki prinašajo svoje pridelke 
na trg. 

Člen 9. 
Prepovedana jo večkratna preprodaja in nečisto 

spekulacija, ki namerja podražiti cene življenskih 
potrebščin, zlasti pa dogovarjanje med producenti 
ali posredovalci, da bi se cona blagu zvišala. Ist> 
tako je prepovedano kupovati potrebščine na trgih 
in semnjih zaradi preprodaje v istem kraju in v 
času, dokler traja ta semanji dan. 

Prodajalci na debelo in prodajalci na drobno 
naj prodajajo in kupujejo med seboj zaradi zalaga
nja prodajalcev na drobno izvun časa, določenega 
za nadrobno prodajo v dotičnem kraju. 

Kdor prekrši to določilo, se kaznuje z zapo
rom do 6 mesecev in v; denarju do 50.000 dinarjîv. 

Člen 10. 
Kdor prekrši dolžnost dobavljanja življenskih 

potrebščin, ki temelji v pogodbi, sklenjeni z držav
no ali samoupravno napravo, če kot komisionar ali 
podkomisionar ali kot uslužbenec pri nabavnem 
poslu namenoma spravlja v nevarnost ali ovira iz
vršitev dobave, se kaznuje z zaporom do 6 mesecev 
in v denarju do 15.000 dinarjev. 

•Jii-.n 11. 

1.) Kdor koga odvrača, naj ne prinese na trg; 
življenskih potrebščin zato, da ne bi bilo blaga na 
trgu ali da bi ga bilo malo; 

2.) kdor od onega, ki nese življenske potreb
ščine na trg, še na poti do trga kupi te potreb
ščine zato, da bi jih ne bilo na trgu ali da bi jih 
bilo malo in da bi jih sam lahko drago prodajal, se 
kaznuje z zaporom do 1 meseca in v denarju do 
5000 dinarjev. 

Člen 12. 
1.) Kdor naredi potrebščine nerabne ali jih uniči 

zato, da bi zmanjšal njih količino ali omejil njik 
prodajo; in 

2.) kdor zato, da bi si zagotovil nabavo najnuj
nejših potrebščin ali da bi si odslej zagotovil prven-' 
stvo pred drugimi kupci (zaarovanje) ponudi cen.}, 
ki je višja od tržne cene, tako da ima po mnenju 
veščakov res tako namero, se kaznuje z zaporom 
do 1 meseca in v denarju do 15.000 dinarjev. 

Člen 13. 
Kdor učini v povratu eno izmed dejanj, ome

njenih v členih 7., 8. in 9. tega zakona, se kaznuje 
poleg kazni, ki je določena za dotično dejanje, i 
prepovedjo nadaljnjega poslovanja začasno ali "Л 
vselej. 

Člen 14. 
V primerih iz členov 7., 8. in 9. se obsojencu 

poleg kazni zapora in denarne kazni odvzame tuli 
vsa količina blaga, ki je bila predmet kazenskega 
dejanja, na korist «fondu za prehrano siromakov». 

Člen 15. 
Lastnik podjetja jamči za kazni, na katere se 

obsodi zastopnik ali uslužbenec podjetja zaradi 
kaznivih dejanj, navedenih v tem zakonu, solidar
no z obsojencem. Za lastnike podjetij se smatraj» 
tudi dražbe in juristične osebe. 

Člen 16. 
Kazni zapora, izrečene po tem zakonu, se ne 

smejo izpreminjati v denarne kazni, denarne kazni 
pa, ako so neizterljive, se izpreminjajo v zapor, pri 
čemer se za vsakih 50 dinarjev šteje en dan zapora. 

Toda ta izpremenitev denarne kazni v kaze* 
zapora ne sme prekoračiti treh mesecev. 

Člen 17. 

Prijavljanje in predhodno preiskovanje dejanj, 
kaznivih po tem zakonu, izvršujejo po veljavnik 
predpisih v posameznih krajinah naše države po
licijska oblastva. 

O dejanjih, kaznivih po tem zakonu, razpravlja 
in sodi v krajinah Srbije in Crne gore sodnik po-
edinec, Id ga za to določi predsednik prvostopnega 
sorlišča, v ostalih krajinah pa okrajno sodišče. 

Člen 18. 

Zoper razsodbo imajo prizadeti pravico pritožbe 
na pristojno prvostopno, odnosno okrožno sodiščes 
(sodni stol) po veljavnih predpisih. 

Člen 19. 
Izvršne odločbe se objavljajo v uradnih listih 

ob stroških obsojenčevih. 

Člen 20. 
Kaznivost dejanj, kaznivih po tem zakonu, za

stara v enem letu od dne dejanja, ako se ne uvede 
preiskava. 

Člen 21. 
V vseh predmetih, o katerih teče postopek 

po uredbi o pobijanju draginje življenskih potreb
ščin in brezvestne spekulacijo z dne 27. junija 1921., 
se mora postopek z dnem, ko dobi ta zakon ob
vezno zakonsko moč, nadaljevati po predpisih tega 
zakona. 

Izvršno razsodbe, ki niso bile izvršene, se mo
rajo iznova pretehtati in presoditi pred pristojnim 
prvostopnim sodiščem v zmislu določil tega zakona 
(člen 18.). 

Člen 22. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da 

predpiše pravilnik za izvrševanje tega zakona. 

Člen 23. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 

podpiše, obvezno moč pa dobi čez 15 dni od dne, 
ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 



6. 63 Letnik IV. 

Od tega dno prestanejo veljati uredba o pobija
nju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dne 27. junija 1921. in vsi ostali za
koni in zakonski predpisi, ki nasprotujejo temu 
zakonu. 

Našemu ministru za socialno politiko naročamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skrbn za njegovo izvrševanje, obla-stvom pa zapove
dujemo, naj postopajo po njem, in vsem in vsako
mur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. žerjav s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
7 . 

Razpis o zacarinjanju. blaga ad valorem.* 
O zacarinjanju blaga, ki se po splošni carinski 

tarifi zacarinja a d v a l o r e m (od vrednosti), pred
pisujem na podstavi- člena 20. zakona o splošni ca
rinski tarifi in členov 30. in 273. carinskega zakona 
po zaslišanju carinskega sveta ta-le postopek: 

I. Uvozna carina na blago, ki se zacarinja po 
tarifnih postavkah splošne carinske tarife ad valo
rem, se določa v določenih odstotkih od vrednosti 
in na tako določeni znesek carine se ne pobira no
ben nadavek. Za postranske takse, ki se pobirajo 
na tako blago, se pobira predpisni nadavek, ki se 
pobira na uvozno carino. 

II. V vrednost blaga so računijo: 
1.) vrednost blaga samega; 
2.) vrednost ambalažo in stroškov za vklad; 
3.) stroški za vožnjo, za zavarovanje ob času 

transporta kakor tudi vobče vsi stroški, ki obre-
menjajo blago do carinarnice, katera vrši uvozno 
carinsko ekspedicijo. Uvozne davščine se ne rači-
nijo v vrednost blaga. 

III. Deklarant mora z deklaracijo vred razen 
predpisanih listin (faktur it/l.) predložiti na posebni 
poli tudi točno specifikacijo vrednosti blaga, ozna-
čevaje posamič vrednost blaga, ambalaže in vse 
ostalo stroške, omenjene v prejšnji točki. Na tej spe
cifikaciji, ki je sestavni del deklaracije, postavlja 
in podpisuje deklarant to-le izjavo: «Izjavljam, da 
sem te podatke navedel po svoji najboljši vesti i» 
vednosti.» 

IV. Vrednost, prijavljena v zmislu točke III., 
služi za osnovo določanju uvozne carine samo, Če 
ni dvoma o pravilnosti navedenih zneskov, t. j . če 
ni dvoma, da se prijavljena vrednost strinja z de
jansko vrednostjo blaga, v katero je računiti tudi 
vrednost ambalaže in vse ostale stroške, omenjene 
v točki II. Ako pa angažirani uradniki dvomijo o 
pravilnosti deklarirane vrednosti, naznanijo to takoj s 
pismenim referatom upravniku carinarnice, prilagaje 
referatu tudi dotično deklaracijo z vsemi njenimi 
prilogami vred. 

V. Upravnik carinarnice ali, če je zadržan, nj> 
gov namestnik, skliče zaradi določitve dejanske 
vrednosti strokovno komisijo, Id jo sestavljajo: 

1.) upravnik carinarnice; 
2.) en državni inženjer, po možnosti strojni, in 
3.) en strokovnjak (industrijec, ki se bavi s pro

dukcijo takega blaga, kakršno je sporno blago, če 
pa takega strokovnjaka ne bi bilo na sedežu cari
narnice, obrtnik, ki se bavi s prirejanjem aJi dodelo-
vanjem takih ali sličnih predmetov, in če tudi ta
kega ne bi bilo, oseba, ki se bavi z legitimno trgo
vino omenjenega blaga). Komisijskemu pregledu 
prisostvuje tudi oni, ki je predložil deklaracijo, v 
zmislu določil člena.40. carinskega zakona. 

Komisijo vodi upravnik carinarnice. Ta komisija 
določi vrednost po najboljši vesti in vednosti ter 
odloči o tem z večino glasov. O izvršeni ekspertizi 
se sestavi zapisnik, v katerem so poleg odločbe po
samič navedeni podatki in razlogi, ki so bili odlo
čilni za določitev -vrednosti blaga kakor tudi vseh 
oetalih stroškov, omenjenih v točki II. Zapisnik 
podpišejo vsi člani. En prepis zapisnika se vroči 
onemu, ki je predložil deklaracijo. Odločba komisije 
je izvršna, razen če je določena vrednost spornega 
blaga za 15% večja od deklarirane vrednosti. Ce 

* Priobčen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» it. 2. izdanih dne 4. ja-
ЛШигј» 1922.. 

je tako, ima oni, ki je predložil deklaracijo, pravico 
pritožbe, ki se mora v 10 dneh po -vročitvi odločbe 
po carinarnici predložiti generalni direkciji carin. 
Odločba gerneralne direkcije carin je izvršna. 

VI. Člani komisije — razen carinskega uradnika 
— imajo pravico do dnevnice v znesku po petdeset 
dinarjev in pravico do povračila voznih stroškov, 
ako se vrši pregled spornega blaga izvun sedeža, 
carinarnice. Carinskemu uradniku, ki je član komi
sije, pa pripada dnevnica samo v primerih člena 
233. carinskega zakona in v tam določenem znesku. 

Stroški za strokovno komisijo zadevajo onega, 
ki je predložil deklaracijo, ako je vrednost blaga, 
določena po strokovni komisiji, najmanj za 5% več
ja od deklarirane vrednosti. Drugače pa zadevajo 
stroški za strokovno komisijo državno blagajno, in 
sicer proračunsko pozicijo «zaupniki za pobijanje 
carinskih prestopkov». 

Kdor predloži deklaracijo, mora v gotovini za
varovati stroške za strokovno komisijo. Za to polo
žene vsote se vzamejo v depozit ter izdado onim, 
ki imajo do tega pravico, ko postane odločba stro
kovne komisije izvršna. 

VII. Samo carinarnice v Beogradu, Caribrodu, 
Nišu, Bitolju, Skoplju, Mariboru, Ljubljani, Zagre
bu, Sisku, Brodu, Osijeku, Novem Sadu, Subotici, 
Sarajevu, Bakru, Šibeniku, Splitu, Dubrovniku in 
Kotoru so pooblaščene zacarinjati blago, ki je za
vezano plačilu carine ad valorem. 

Te carinarnice naj takoj po prejemu tega raz
pisa zahtevajo od industrijskih, trgovskih in obrt
niških zbornic, odnosno od trgovsko-obrtniških 
zbornic, katerih pristojnost se razprostira na pod
ročje teh carinarnic, seznamek strokovnjakov, ki so 
omenjeni v točki V. in ki imajo svoje redno biva
lišče na sedežu one carinarnice, katera zahteva ta 
seznamek. Carinarnice pozivljejo te strokovnjake 
po izkazani potrebi redoma v komisijo. 

Omenjene carinarnice naj se Lstotako obrnejo na 
državne urade svojih sedežev, da jim označijo dr
žavne inženjerje, ki spadajo v komisijo po točki V. 
pod 2.). 

VIII. Ta razpis se ne uporablja na blago, ki je 
zavezano carini ad valorem, ki pa je po veljavnih 
predpisih oproščeno carine. Med take primere spada 
tudi začasni uvoz prevoznih sredstev, določen v 
točki 11. člena 6. zakona o splošni carinski tarifi, 
kolikor so zavezana carini ad valorem, pri čemer 
carinairnica zahteva, naj ee odpadajoča carina za
varuje po dejanski vrednosti dotičnih prevoznih 
sredstev, ki jo določa sama po svoji izprevidnosti. 

V B e o g r a d u , dno 14. decembra 1921. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Uredbe oddelka ministrstva pravde 
v Ljubljani, 

8 . 
Naredba o razdelitvi Apaške kotline med 
sodne okraje Gornjo Radgono, Sv. Lenart 

in Maribor. 
Gospod minister pravde je z naredbo z dne 

31. decembra 1921., št. 62.124, v zmislu § 2. zako
na z dne 11. junija 1868., avstr. drž. zak. št. 59, 
pridelil 

I. okrajnemu sodišču v Gornji Radgoni: 
1.) ves del radgonskega sodnega okraja, ki je 

po razmejitveni črti pripadel naši kraljevini; 
2.) od nekdanjega cmureškega okraja, kolikor 

ga po razmejitveni črti pripada naši kraljevini, ob
čine Konjišče, Vratjo vas, Vratji vrh, Podgorje, 
Drobtince, Nasovo, Žiberce, Grabe in tiste neznatne 
dele občin Gosdorfa, Diepersdorfa in Fluttendorfa, 
ki leže južno od nove državne meje; 

od ostalega, naši kraljevini pripadlega dela 
cmureškega sodnega okraja pa: 

II. okrajnemu sodišču pri Sv. Lenartu občine 
Dražen vrh, Lokavce, Rožengrunt, Ščavnico, Velko 
in Trato; 

Ш. okrajnemu sodišču v Mariboru občino Slad
ki vrh. 

Razdelitev velja izza dne 1. februarja 1922. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani, 
dne 7. januarja 1922. 

Razglasi osrednje vlade, 
Razglas o izvozu dovoljenega kontingenta 

ovnov in ovac* 
Z odločbo ministrskega sveta z dne 28. decembra 

1921., št. 31.542/IV, je bilo dovoljeno izvoziti v ino
zemstvo 20.000 ovnov in 10.000 ovac. Na podstavi 
te odločbe je odredil gospod minister za kmetijstvo 
in vode z odločbo z dne 29. decembra 1921., 
št. 31.578/IV, da je zgoraj dovoljeni kontingent po
razdeliti in izvoziti preko nastopnih carinarnic: 

1.) preko carinarnice v Djevdjcliji 10.000 ovnov 
in 6000 ovac; 

2.) preko carinarnice v Bitolju 5000 ovnov in 
2000 ovac. 

Glede na to določbo je izdala generalna direkcija 
carin dotičnim carinarnicam nastopno navodilo: 

1.) Carinarnica naj sprejema od izvoznikov pri
jave za izvoz ovac in ovnov v oni vrsti, v kateri bodo 
transporti dohajali. Carinarnice nikakor ne smejo 
sprejemati prijav od izvoznikov, ako niso transporti 
ovac in ovnov na licu mesta, t. j . pri carinarnicah. 
Carinarnice naj zlasti opozore izvoznike, da ne pri
dobe, če se kontingent izčrpa, nobene pravice do 
izvoza, najsi bi s transporti ovac in ovnov dospoli 
k carinarnici. 

2.) Na zgoraj označeni način naj se izvrši izvoz 
ovac in ovnov brez vsakih predhodnih dovolil. 

3.) Vsaka izmed označenih carinarnic mora vsa
kega 15. in 30. dne generalni direkciji carin poročati 
o številu izvoženih ovac in ovnov iz njej dovoljenega 
kontingenta; posebno poročilo pa mora poslati, ko 
bo njej dovoljeni kontingent izčrpan. — 

Ta izvoz velja od dne, ko prejme carinarnica 
telegram. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 31. decembra 1921.; C br. 90.174. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

Ste. 
Razgl 
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as. 
Dne 2. januarja 1922. so bile izžrebane nastopne 

obveznice 4%nega deželnega posojila bivše dežele 
Kranjske iz leta 1888., in sicer: 

4 obveznice po 20.000 K: št. 5, 9, 61, 66; 
4 obveznice po 10.000 K: št. 32, 52, 82, 97; 
83 obveznic po 2.000 K: 8, 13, 49, 68, 149, 248, 

370, 402, 415, 432, 512, 526, 592, 608, «31, 652, 
659, 675, 708, 730, 741,. 743, 771, 787, 850, 856, 
865, 878, 921, 945, 960, 980, 983, 991, 1015, 1070, 
1078, 1085, 1131, 1138, 1159, 1172, 1183, 1184, 
1236, 1263, 1273, 1284; 1289, 1291, 1399, 1400, 
1427, -1444, 1477, 1498, 1517, 1522, 1540, 1565, 
1576, 1583, 1597, 1602, 1606, 1622, 1629, 1633, 
1725, 1747, 1758, 1786, 1790, 1878, 1908, 1934, 
1990, 2001, 2020, 2027, 2082, 2113, 2188; 

105 obveznic po 200 K: 12, 13, 25, 61, 64, 72, 
73, 140, 202, 212, 243, 262, 270, 288, 290, 328, 350, 
393, 432, 505, 517, 545, 560, 601, 650, 655, 657, 733, 
743, 745, 818, 867, 908, 967, 968, 990, 1009, 1023, 
1032, 1070, 1095, 1098, 1101, 1111, 1130, 1138, 
1160, 1198, 1209, 1265, 1281, 1286, 1391, 1432, 
1440, 1471, 1495, 1533, 1537, 1562, 1630, 1721, 
1742, 1759, 1773, 1784, 1814, 1819, 1831, 1908, 
1935, 1945, 1959, 1964, 2041, 2079, 2086, 2101, 
2122, 2149, 2155, 2157, 2204, 2216, 2226, 2240, 
2340, 2445. 2485, 2502, 2514, 2555, 2583, 2590, 
2608, 2631, 2654, 2682, 2692, 2714, 2750, 2808, 
2812, 2902, 2948. 

Navedene obveznice bo izplačevala deželna bla
gajna v Ljubljani izza dne 1. julija 1922. v imenski 
vrednosti; izplača pa jih tudi s kuponi vred tri 
mesece pred doteklim rokom proti plačilu 4%ne 
eskomptne pristojbine. 

Od prej izžrebanih obveznic 4% nega deželnega 
posojila so doslej neizplačane nastopne obveznice: 

po 20.000 K: št. 23, 52, 57, 77, 98; 
po 10.000 K: št. 9, 61, 81, 95, 99, 100; 
po 2.000 K: št. 59; 99, 16-4, 172, 197, 247, 265, 

307, 312, 323, 330, 341, 351, 365, 383, 388, 393, 
407, 412, 416, 425, 434, 448, 456, 464, 467, 481, 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 4, izdauih dne 5. ja
nuarja 1922. 
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537, 55б, 585, 713, 733, 735, 801. 824, 833, 862, 
885, 914, 923. 956, 969, 975, 979, 1004, 1022, 1052, 
1055, 1058, 1077, 1099, 1109, 1120, 1130, 1132, 
1141, 1145, 1146, 1182, 1199, 1202, 1209, 1215, 
1217, 1225, 1227, 1229, 1274, 1299, 1309, 1312, 
1315, 1332, 1339. 1344, 1361, 1369, 1414, 1420, 
1430, 1438, 1443, 1491, 1504, 1507, 1530, 1543. 
1546, 1553, 1550, 1611, 1615, 1617, 1639, Viòi, 
1693, 1700, 1708, 1719, 1723, 1748, 1776, 1778, 
1779, 1783, 1784, 1785, 1863, 1867, 1869, 1884, 
1887, 1901, 1903, 1910, 1921, 1930, 1956, 1962, 
1975, 1977, 2023, 2030, 2037, 2045, 2055, 2060, 
2153; 

po 200 K: št. 5, 17, 24, 68, 77, 81. 100, 111, 
126, 133, 138, 163, 178, 190, 196, 201, 205, 222, 
224, 237, 282, 289, 296, 298. 300, 304, 305, 306, 
308, 313, 323, 346, 354, Збб! 357, 360, 361, 361, 
374, 416, 420, 422, 458, 485, 498, 526, 586, 589, 
612, 616, 651, 748, 762, 763, 766. 767, 803, 800, 
807, 808, 822, 826, 841, 850. 860,' 894, 909, 925, 
953, 995, 1004, 1018, 1019, 1020, 1021, 1045. 1053, 
1060, 1079, 1091, 1104, 1105, 1107, 1112,' 1115, 
1116, 1139, 1140, 1169, 1173, 1176, 1180, 1186, 
1187, 1189, 1191, 1198, 1200, 1202, 1216, 1226, 
1227, 1232, 1235, 1295, 1299, 1302, 1306, 1307, 
1310, 1314, 1317, 1337, 1338, 1347. 1361, 1369, 
1377, 1380, 1387, 1394, 1396. 1420, 1421. 1422, 
1434, 1436, 1441, 1451, 1453, 1457, 1459, 1472, 
1477, 1480, 1482, 1507, 1526, 1547, 1616, 1624, 
1635, 1638, 1639, 1640, 1652. 1653, 1669, 1670, 
1697, 1700, 1703, 1709, 1710. 1723. 1730, 1734. 
1737, 1752, 1761, 1771, 1772, 1777, 1803, 1818, 
1828, 1839, 1858, 1862, 1887, 1891, 1898, 1962, 
2015, 2144, 2853, 2857, 2938, 2951, 2954, 2965. 

V Ljubljani, dne 3 januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve, 

odsek za likvidacijo kranjske deželne imovine. 

St. 7. 77 
Razgl as. 

Dne 2. januarja 1922. so bile izžrebane nastopne 
obveznice 4y2%nega deželnega posojila bivše de
žele Kranjske iz leta 1917., in sicer: 

2 obveznici po 10.000 K: št. 26, 67; 
23 obveznic po 2000 K: št. 1, 3, 26. 58, 118, 

169, 202, 266, 370, 397, 401, 537, 579, 748,' 765, 790, 
792, 809, 814, 865, 908, 1011, 1015; 

16 obveznic po 1000 K: št. 56, 139, 157. 239, 
253, 312, 424, 479, 542, 584, 614, 691, 710,' 723, 
742, 744; 

20 obveznic po 200 K: št. 139, 177, 217, 234, 
280, 322, 408, 442, 523, 558, 609, 616, 676, 781, 840, 
884, 941, 948, 994, 997. 

Navedene obveznice bo izplačevala deželna bla
gajnica v Ljubljani izza dne 1. aprila 1922. v imen
ski vrednosti; izplača pa jih tudi s kuponi vred tri 
mesece pred doteklim rokom proti plačilu 41/2%iie 
eskomptne pristojbine. 

Od prej izžrebanih obveznic 43/2%nega deželnega 
posojila so doslej neizplačane nastopne obveznice: 

po 10.000 K: št. 105, 116; 
po 2000 K: št. 1035, 1061, 1076; 
po 1000 K: št. 658, 674, 747; 
po 200 K: št. 21, 41, 820. 910, 944, 950, 958, 

962. 
V L j u b l j a n i , dne 3 januarja 1922. •* 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve, 

odsek za likvidacijo kranjske deželne imovine. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo, 

St. 293/22. 
Razglas. 
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Mag. pharm. Ivan G r a h e k, bivši provizor le
karne v Cirkvenici, je sprožil ustanovitev nove 
javne lekarne v Mokronogu, s stojiščem v Mokro
nogu ter je naprosil koncesije za obratovanje te 
lekarne. 

To se razglaša v zmislu § 48. zakona o ureditvi 
lekarništva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. 
St. 5 ex 1907., s pristavkom, da morajo lastniki jav
nih lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost 
njih lekarn z ustanovitvijo nove lekarne ogrožena, 
morebitne ugovore zoper naprošeno ustanovitev te 
lekarne uveljaviti ostao ali pismeno pri okrajnem 
glavarstvu v Krikem v Štirih tednih od dne, ko *e 

objavi ta razglas. Kesneje došli ugovori se ne bodo 
mogli vpoštevati. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 9. januarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
Št. 103/22. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 18. do dne 24. decembra 1921.) 

O k r a j O b č i n « 
a ju 

T r e b u š n i t i fas (Typhus abdominal is) . 
Brežice 

I Črnomelj 
Celje okolica 

Celje mesto 
Kamnik 

Kranj 

Krško 

Konjice 

I-j ubijan» okolica 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 
Maribor okolica 

Maribor mesto 
Ptuj mesto 
Radovljica 

Brežice . . . 
Senovo . , , 
Агчсе . . , 
Bianca . . . 
Pleterje . . . 
Loka . . . . 
Trbovljs. . , 
Loka . . . . 
Polzela . . , 
Celje . . . , 
Dob . . . . 
Podgorja . . 
Krajnja . . . 
Vodice . . . 
Straziače . . 
Predvor . . . 
Krško. . . , 
Cerklje . . . 
Sv. Jernej . , 
Čatež . . . . 
Loče . . . . 
Stranice . . . 
Pijava gorica 
Želi'iilje. . . 
Borovnica , . 
Ljubljana . , 
Muljava . . . 
Apaće. . . . 
Ti uje . . . , 
Rožijoh . . . 
Maribor . . . 
Ptuj . . . . 
Jesenice. . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i 
Breiice 

Celje okolica 

Krško 

Kočevje 
Konjice 

Litija 

Ljutomer 
Maribor okolica 

Maribor mesto 
Ptuj okolica 

81ovenjgradee 

Prevalj* 

Š k r l a 
Brežice 

Celje mesto 
Kranj 

Ljubljaua okolica 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 

Maribor mesto 
Ptuj okolica 

Radovljica 
Slovenjgradec 

Murska Sobota 

Globoko. . 
bizeljeko . 
Pisece. . . 
Öt. Peter . 
Artice. . . 
Sromlje . . 
Trbo»lje. . 
Loka . . . 
Lemberg . 
Celje okolica 
Krško. . . 
Kaka . . . 
Št. Jani . . 
Bost» D j . . 
Sv. Križ. . 
Kočevje . . 
Konjice . . 
Žali na . . 
Luče . . . . 
Zagorica 
Konjisče . 
K&ilv*nje . 
Sel Dica ob Dravi 
Slivnica . . 
Maribor . . 
Polaoci . . 
Vintarovci . 
Sv. Andraž 
Skale . . . 
Mežica . . 

a). 

Sv. Peter . . 
Selo . . . . 
Celje . . . . 
Škof ja Loka . 
Medvode . • 
Ljubljana . • 
Mala Nedelja 
Slaptinci . . 
Marihor . . . 
St. Jaož na 

skem polju 
Jesenice. . • 
Slovenjgradec 
Murska Sobota 
Ondranci . • 

Drav 

Davica (Diphter 
Celje okolica 

Kamnik 
Kranj 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 
Maribor mesto 

Ptuj okolica 

Vransko. 
Kamnik . 
Trata . . 
Zminec . 
Ljubljana 
Slemen . 
Maribor. 
Frankovci 

14 

a). 
l 
l 
l 

t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Slovenjgradec 

Murska Sobota 

Kranj 

Maribor mesto 
Slovonjgradec 

O b č i n » 

ŠnStanj . . , 
Slovenjgradec 
Dolga vas . . 

(M 

M 
> O 

« _ 

m 
o * ' 

T r a h o m . 
Kovor 
Belca 
Maribor. . , , 
Kaplja . . . . 

1 
1 
1 
7 

t . 

. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. januarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec t. r. 

Št. 440. 8—1 
Razpis. 

Pri sploSni bolnici v Mariboru ee razpisuje 6C-
kundarijsko mesto z letno plačo 550 Din in s pri
padajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Zadostno kolkovane prošnje, opremljene s krst
nim in domovinskim listom in z doktorsko diplomo, 
naj se vlože pri vodstvu splošne bolnice v Maribo
ru do dne 5 f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. januarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s, r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Sl. 8841/21. 

Odobritev šolske knjige. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v 

Ljubljani, je z odlokom z dne 27. decembra 1921., 
št. 8841, odobrilo šolsko knjigo: «Blagoznanstvo za 
dvorazredne trgovske šole, del I. anorgansko blago 
in del II. organsko blago. Spisal Fran V e r b i c. 
Cena za del I. 11 Din = 44 K, za del П. 21 Din = 
84 K. V Ljubljani 1921. Založila kr. zaloga šolskih 
knjig v Ljubljani.» 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 27. decembra 1921. 

Načelnik: dr. Mara e.r. 

St. 134/22. 07 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil Za
družni gospodarski banki, d. d. v Ljubljani, usta
noviti delniško družbo z imenom «,S v e 11 a', d. d. 
za žarnice in elektrotehniko», s sedežem v Ljubljani. 

Namen družbi je trgovanje z žarnicami in elek
trotehničnim materialom vseh vrst, izdelovanje teh 
predmetov, projektiranje, gradnja in instaliranje 
električnih naprav. 

Osnovna delniška glavnica znaša 1,000.000 kron 
ter je razdeljena na 2500 delnic po 400 kron, ki ee 
glase na prinosnika. Po sklepu občnega zbora se 
sme ta glavnica zvišati na 4,000.000 kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 9. januarja 1922. 

Načelnik: dr. Mara ».r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. 40. 
Razglas. 

68 

Rihard S t i g e r, geometer v Mariboru, je dne 
81. decembra 1921. pri mestnem magistratu v Ma
riboru prisegel kot avtoriziran civilni geometer v 
zmislu § 12. nainistrske naredbe a 4д» 11. deoenv-



Lotulk Г 

jjra lSüU, s4. 3Ü.-U3, tor j<j izza tega un.; upravičen 
tevrSevati civilne geometrsko poele. 

Njegov stalni sedež jo v Mariboru. 
Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 5. januarja 1922. 
Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

It . 92. 64 

Inž. 

St. 72 ex 1021. J t £ » 2 S g r I » . É Ï . 

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po јатпет natečaju: 

59 

Razglas. 
Adolf B a u ml, mestni viSji stavbni svot-

•ik v Mariboru, jo dno 2. januarja 1922. pri mest 
nem magistratu v Mariboru prisegel kot avtoriziran 
eivibii inženjer v zmislu § 12. ministrske naredbe 
% dne 11. decembra I860., St. 36.413, ter je izza tega 
«me upravičen izvrševati civilno inženjersko prakso. 

Njegov stalni eedež je v Mariboru. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 10. januarja 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Anton Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Prede. 2658/4/21—8. 3—1 

Razpis. 
Izpraznjeno je mesto dvornega sodnega svet

nika pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani. 
Prošnje, opremljene po predpisih, naj se vlože 

po službeni poti do dno 
16. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

pri podpisanem predlsedništvu. 
Predeedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 10. januarja 1922. 
Kavčnik s. r. 
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Studeno it. 15 
(davčni okraj Skofja Loka) 

Kraj, ulica, hišna Storilka 
sedanje trafike 
in davčni okraj 

Rovte it. 103 
(davčni okraj Logatec) 

Krško št. 26 
(davčni okraj Krško) 

Goveji dol 8t. 27 
(davčni okraj Mokronog) 

Vinica it. 61 
(davčni okraj Črnomelj) 

Skocjan it. 12 
(davčni okraj Mokronog) 

Pristojna okrajna 
oprava finančne 

kontrolo 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaka 

Din 

Kranj 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Mokronog 

Novo mesto 

Mokronog 

440 

1726 

623 

3994 

Б25 

1864 

44 

06 

44 

kolkih 

Din 

76 

poštnih 
кпаткаћ 

Din 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

Jamičine 
je položiti 

do dne ure 

7./2.1922. 

8./2.1922. 

9./2.1922. 

14./2.1922. 

16./2.1922. 

16./2.1922. 

10 

10 

10 

10 

Din 

76 

800 

86 

10 

10 

660 

86 

215 

§ägf £ Natančnejši podatki o dohodkih in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razridni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v LJubljani, dne 4. januarja 1922. 

€ 1/22—1. 
Oklic. 

Janez Moškon, posestnik v Gorjanah, zastopan 
po notarju Otmarju Golobu v Kozjem, je vložil zo
per Jožefa M o š k o n a in nedoletno -Marijo Z u 
p a n č i č e v o , oba neznanega bivališča, tožbo zar 
radi priznanja, da so terjatve zastarane, in dovo
litve, da se izbrišejo. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 2. f e b r u a r j a 1 9 2 2. 

ob devetih dopoldne pri tem sodišču v sobi št. 5. 
Ker jo bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Franc Robar, kanclist v Kozjem. 
Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 

dne 6. januarja 1922. 

tizaerjo nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilac 
baje izgubil: Hranilna knjižica ljubljanske mestno 
hranilnice št. 112.968, glaseča se na ime: France 
Nušič, v vrednosti 1000 K. Imetnik te knjižice se 
pozivlje, naj uveljavi svoje pravice tekom šestih 
mesecev izza dne 1. februarja 1922., ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da jo hranilna knjižica brez 
moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 5. januarja 1922. 

Ne 33 3-

€ 5/22—4. T4 

Oklic. 
O tožbi dr ja. Josipa Flega v Kočevju zoper Jo

sipa K u š a r j a iz Primskovega, sedaj neznanega 
bivališča, zaradi 2000 K bo narok dne 

3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
Rajko Peterlin v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
đne 14. januarja 1922. 

ob devetih. 
Skrbnik: 

65 C 3/22—1 
Oklic. 

Zoper Marto B e r nh a r d - F r a s s er j e v o iz 
Velikih1 Lašč št. 13, katere bivališče jo neznano, je 
podal pri okrajnem sodišču v Velikih Laščah Ma
tija Udovič, zasebnik v Velikih Laščah št. 13, tožbo 
zaradi ugotovitve in priznanja lastninsko pravijo 
(vrednost spornega predmeta 1000 K). 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
eporno razpravo na dan 

2 1 . f e b r u a r j a 19 22. 
ob devetih pri tem sodišču. 

V obrambo pravic omenjene toženko se postav
lja za skrbnika gospod Franc Ivane, posestnik v 
Velikih Laščah. 

Okrajno sodišče v Velikih Laščah, oddelek I , 
dne 10. januarja 1922. 

Vili 177/21—3. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Frančiške K o š i r j e v e, branjevke v 

Cepljah št. 10, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prositeljica baje iz
gubila: Vložna knjižica Kmotske posojilnice ljubljan
ske okolice v Ljubljani St. 28.854 za 10.051 K 96 v, 
glaseča se na ime: Frančiška Košir. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravico tekom š o s t i h m e s e c e v izza današnjega 
dne, ker bi ве sicer po tem roku izreklo, da je vložna 
knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 29.'decembra 1921. 

E 91/21—11. 66 
Dražbeni oklic. 

Na predlog Martina - Leskovška, posestnika v 
Gnječu, zastopanega po Matiji Marinčku, notarju v 
Šoštanju, bo dne 1 5. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob de
setih pri tem .sodišču, v sobi št. 6, na podstavi že 
odobrenih pogojev dražba nastopnih nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo ZÌI Gavce, vi. št. 59. 

Označba nepremičnin: stanovanska hiša in go
spodarsko poslopje, travnik, vinogradi in pašnik v 
skupni izmeri 30 arov 65 *ma. 

Cenilna vrednost 9243 K 30 v, najmanjši ponu-
dek 4621 K 80 v. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajal :>. 
Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek II., 

dne 9. januarja 1922. 

69 T 878/21—3. 
Amortizacija. 

Na prošnjo Franca N u š i č a , orožniškega 
rednika na Jesenicah, se uvaja postopanje za am or

nar 

3 A. Vpisi v trgovinski register. 
1. V p i s a l o so se n a s t o p n e f i r m e : 

24. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Viktor Zany. 
Obratni predmet: prekajevalnica in prodaja pre-

kajenoga blaga in črevarna. 
Imetnik: Viktor Zany v Celju, Gregorčičeva uli

ca št. 8, odnosno Vrazov trg št. 3. 
C e l j e , dne 15. decembra 1921. 

25. Sedež: Kandija. 
Besedilo firme: Franc Murn. 
Obratni predmet: medičarstvo in svečarstvo, pro

daja dotičnih izdelkov in prodaja medu. 

Imetnik: Franc Murn, posestnik, medicar, evo
cai- in trgovec v, Kandiji št. 18. 

N o v o m e s t o , dne 30. decembra 1921. 

26. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Anton Butina. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Anton Butina, trgovec v Kočevju 178. 
N o v o m e s t o , dne 28. decembra 1921. 

27. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Josip Hiris. 

- Obratni predmet: pekarstvo. 
Imetnica: Olga Drager, prej omožena Hiris, po-

sestnica v Kočevju št. 86. 
N o v o m e s t o , dne 28. decembra 1921. 

28. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: J. Kajfež. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blago». 
Imetnik: Jakob Kajfež, trgovec v Kočevju št. 84. 
N o v o m e s t o , dne -29. decembra 1921. 

29. Sedež: Kočevje št. 89. 
Besedilo firme: Alojzij Rom. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Alojzij Rom, trgovec v Kočevju 

št. 186. 
N o v o m e s t o , dne 28. decembra 1921. 

30. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: Alojzija Tschinkel. 
Obratni predmet: trgovina z vinom. 
Imetnica: Alojzija Tschinkel, trgovka v Kočev

ju št, 265. 
N o v o m e s t o , dne 28. decembra 1921. 

31. Sedež: Stara cerkev. 
Besedilo firme: Franc Pesti. 
Obratni predmet: trgovina z živo in zaklano 

živino. 
Imetnik: Franc Pesti, trgovec in mesar v Stari 

cerkvi št. 6. 
N o v o m e s t o , dne 28. decembra 1921. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

32. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: A. Domicelj: 
Izstopila je družbenica Alojzija Domicelj; odslej 

je edini imetnik firme Maks Domicelj. 
L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1921. 

33. Sodež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Karol Jelovšek. 
Obratni predmet: opekarna: 
Obratni predmet odslej tudi «parna žaga». 
Imetnika firme Josip in Rupert Jelovšek sta pol

noletna in samopravna. 
Firmo zastopa le družbenik Josip Jelovšek ter 

jo podpisuje sam tako, da zapisuje njeno besedilo. 
L j u b 1 j a n a, dne 5. decembra 1921. 



fio Letnik IV. 
4 B. Vpisi v zadružni register. 

I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e z a d r u g e : 
34. Sedež: Dravograd. 

Besedilo firme: Hranilnica in posojilnica v Dra
vogradu, registrovana zadruga z neomejeno zavez.». 

Obratni predmet: Zadrugi je namen: 
1.) da sprejema denar (hranilne vloge) na 

obresti; 
2.) da si pridobiva denarna sredstva s svojim 

«družnim kreditom; 
3.) da daje posojila; 
4.) da vzdržuje v svoji hiši gostilno. Hranilnica 

in posojilnica izvršuje gostilniški obrt po najem-
eiku, ki mora biti élan zadruge. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 8. avgusta 
1921. 

Opravilni delež znaša 20 K ter se mora plačati 
ob pristopu. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradnem 
prostoru. 

Načelništvo sestoji iz 10 zadružnikov; člani na
čelništva so: Dominik Kotnik, p. d. JuriČ, v Dobri-
jah; Franc Kogelnik, p. d. Godec, v Podklancu; 
Volbenk Serajnik, prost v Dravogradu; Josip Roz
man, župnik v črnečah; Urh Hafner, župnik na Oj
strici; Lenart Kuhar, p. d. Lužnik, v Kotljah; Luka 
Kotnik, p. d. Jug, v Dobrijah; Jakob Hren, p. d. 
Mihelij, na Ojstrici; Franc Čevnik, p. d. Pežel, na 
Dobrovi; Boštjan Vernekar, p. d. Janež, v Gorčah. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpte firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo po objavi v «Miru» ali pa v «Slovenskem 
Gospodarju». Vabila na občni zbor se moia jo ob
javiti vselej najmanj 8 dni pred zborovanjem ter 
morajo navajati kraj, dan, uro in dnevni red občne
ga zbora. 

M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

35. Sedež: Horjulj. 
Besedila firme: Elektrarna v Horjulu, registro

vana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Namen zadrugi je, da zgradi 

in vzdržuje skupno elektrarno, da oddaja članom 
električni tok, razsvetljavo in gonilno silo, da na
bavlja kmetijske stroje ter jih posoja zadružnikom. 

Zadružna pogodba z dne 2. decembra 1921. 
Zadružni delež znaša 400 K; vsaj polovico je 

vplačati ob pristopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z naznanilom v uradnem 

lokalu v Horjulju. Prav tako se objavi občni zbor 
vselej 8 dni prej. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na
mestnika in sedmih odbornikov, ki jih izvoli občni 
ebor za dobo treh let. 

Člani načelništva so: Јапег Stanovnik, Janez 
Bastič, Franc Buh, Jakob Logar, Janez Cepon, 
Franc Lončar, Franc Stanovnik, Anton Čepon in 
Jožef Zdešar — vsi v Horjulju. 

Načelništvo podpisuje za firmo tako, da se pod
pisujeta pod njeno besedilo dva člana načelništva. 

V L j u b l j a n i , dne 27. decembra 1921. 

36. Sedež: Lesce. 
Besedilo firme: Pašna zadruga za radovljiški 

politični okraj v Lescah, r. z. z o. z. 
Namen zadrugi je pospeševati povzdigo živino

reje svojih članov; zato 
1.) skrbi za skupne, zlasti planinske pašnike /a 

živino svojih članov; 
2.) skrbi za izboljševanje teh skupnih pašnikov 

» tem, da odpravlja grmovje in groblje, navrača 
pitno vodo in vodo za namakanje, napravlja planin
ske hleve ter gnoji in obdeluje pašnike po strokov
nih pravilih; 

3.) vodi za zadrugo potrebne knjige o uporabi 
pašnikov po zadružnikih; 

4.) nakupuje nove pašnike ter preskrbuje po
trebni kredit za njih nakup in izboljševanje; 

5.) preskrbuje članom močna krmila, umetna 
gnojila in živinorejsko orodje; 

6.) ustanavlja po potrebi v okviru svojega pod
ročja podružnice; 

7.) prireja za člane živinorejska zborovanja, pre
davanja in razstave. 

Zadružna pogodba z dne 13. oktobra 1921. 
Zadružni delež znaša 200 K. Zaveza zadruž

nikov je omejena na delež in še na njega štirikratni 
»nosek. 

Vabilo na občni zbor so izvrši tako, da se 14 
dni prej z navedbo dne, ure. kraja in dnevnega 
reda razglasi v objavi, nabiti v zadružni pisarni z 
nalepljenim dotičnim oznanilom, in z oklicem pri 
vseh župnih cerkvah, ki so v področju zadruge. 

Na isti način so izvršujejo tudi vsi drugi javni 
lazglasi zadruge. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačelnika 
in še nadaljnjih osmih odbornikov, kj jih izvoli 
občni zbor za dve leti. 

Člani prvega načelništva so: Ivan Ažman, po
sestnik v Hrašah; Mihael Poklukar, posestnik v Ž2-
lečah; Jakob Kocjančič, posestnik v Zgornjih Gor
jah; FJorijan Pohar, posestnik, na Brezjah; Ivan 
Zark, posestnik v Lescah; Ivan Bohinec, posestnik 
v Mišačali; Franc Valant, posestnik v Bodeščab; An
ton Resman, posestnik v Ribičevem lazu; Ivan Ren
da, graščak na Bledu. 

Za zadrugo podpisujeta dva člana načelništva 
pod zadružno firmo. 

V L j u b l j a n i , dne 24. decembra 1921. 

II. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

37. Spar- und Vorschuss-Consortium des I. all
gemeineil Beamtenvereines der österr.-ung. 
Monarchie in Marburg, registrierte Genossen
schaft mit beschränkter Haftung: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Josip 
Krajne, Karel Mälcher, Ferdinand Bärnreiter, Viljem 
Kropatechek, Mihael TschoH, Alojzij Skaza, Fric 
Jeresa in Karel Wölfling. 

Zadruga temelji odslej na irçavilih z dne 17. ju
lija 1921. 

Zadružna firma se glasi odslej: Hranilni in poso
jilni konzorcij uradnikov v Mariboru, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Konzorciju je namen: 
1.) da sprejema od članov glavnične vloge 

(deležno vloge, deleže), jih obrestuje in tako nudi 
članom priliko za plodonosno nalaganje njih pri
hrankov; 

2.) da daje članom posojila ob čim ugodnejših 
pogojih; 

3.) da sprejema in obrestuje hranilne vloge; 
4.) da si pridobiva s svojim zadružnim kredi

tom nadaljnja denarna sredstva, kolikor so potreb
na za dosego zadružnega smotra; 

5.) da pospešuje varčnost med člani s poučni
mi shodi, predavanji, z izdajanjem primernih na
vodil itd.; 

6.) da pploh pospešuje gospodarske interese 
svojih članov. 

Zadružni delež znaša 100 K; ob vstopu se mora 
plačati vsaj 10 K, ostanek pa v zaporednih meseč
nih obrokih po najmanj 10 K. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi 
deleži in pa z njih enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo » nabitkom na zadružni 
deski. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na
mestnika in petih odbornikov. 

M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

38. Pferdezuchtgenossenschaft für den Gerichts
bezirk Wlndiech-Felstritz, registrierte Ge
nossenschaft mit beschränkter Haftung: 

Izbrisali eo se dosedanji člani načelništva Ka
rel Hrastnik, Engelbert Siclierl, vitez pl. Rosmanit, 
Leopold Renigl in Franc Tröster, vpisali pa so se 
novoizvoljeni člani načelništva Matija Kotnik, Si
mon Pušnik, Josip Raisp, Josip Pučnik in Ivan 
Samastur — vsi posestniki v Spodnji Poljskavi. 

M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

Št. 28/22. 71 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, 
da je gospod dr. Janko B r e j c z današnjim dnern 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 10. januarja 1922. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

St. 26/22. 72 
Obja va. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, 
da je gospod dr. Vinko R a p o t e č z današnjim 

dnem vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s se
dežem v Mariboru. 

V L j u b l j a n i , 10. januarja 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

in-edsednik: dr, D. Majaron s. r. 

Št. 33. 
Razpis učiteljske službe. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 19. de
cembra 1921., št. 17.101, se razpisuje učiteljska i« 
voditeljska služba na enorazredni državni osnovni 
šoli s slovenskim učnim jezikom v Tešanovcih т 
stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože p# 
predpisani poti do dne 

15. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem glavarstvu — šolskem od
delku. 

Okrajno glavarstvo, šolski oddelek, v Murski 
Soboti (Prekmurje), 

dne 6. januarja 1922. 

Št. 102. П 

Razpis. 
Podpisano mestno županstvo razpisuje mesto ob

činskega tajnika z letno plačo 2400 K in 18.000 K 
draginjske doklade. 

Prošnje, opremljene z dokazili o sposobnosti, 
naj se vlože do dne 

2 5. j a n u a r j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem županstvu. Nastop službe takoj. 

Sposobni prosilci, ki so vešči poučevanju v 
godbi, imajo prednost ter dobivajo za pouk od god-
benega društva posebno plačo. 

Mestno županstvo v Novem mestu, 
dne 12. januarja 1922. 

Razne objave. 
70 Vabilo na ustanovni občni zbor 

„ S v e t l e " , 
d. d. za žarnice in elektrotehnik« 

v Ljubljani, 
ki bo v petek dne 2 7. j a n u a r j a 1 9 2 2. ob šest
najstih v prostorih Zadružne gospodarske banke, 

d. d. v Ljubljani, Dunajska cesta št. 38./I. 

D n e v n i r e d : 
a) Volitev predsednika zboru in dveh skrutina-

torjev, ki poslujeta obenem kot overovatelja za
pisnika. 

b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in 
o končni določitvi vsebino družbenih pravil, kakor 
jih je odobrilo državno oblastvo, nadalje ugotovitev 
vplačila delniške glavnice in položitev računa usta
novnih stroškov. 

c) Volitev 5 do 7 članov upravnega sveta. 
č) Volitev 3 do 5 članov nadzorstvenega sveta. 
V L j u b l j a n i , dne 13. januarja 1922. 

Zadružna gospodarska banka, 
d. d. v Ljubljani. 

6 8 Splošna prometna banka, 
podružnica v Ljubljani, prej J. C. Mayer. 

Vloge na hranilne knjižice. 
Stanje dne 1. decembra 1921. . . Kj. 9,600.776-54 
Tekom meseca decembra je vložilo 

52 strank . . K j . 1,427.505-21 
Tekom meseca de

cembra je dvig
nilo 53 strank . Kj. 896.571-01 

Prebitek - Kj. 530.934-14 
Stanje dne 31. decembra 1921. . . K j . 10,131.710-68 

V L j u b l j a n i , dno 31. decembra 1921. 

3 7 Razid društva. 
Kmetiška delavska zveza v Besnici pri Kranju 

Anton Rakovec s. r., 
bivši predsednik. 

se je prostovoljno razšla. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



6. 
PoStnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 21. januarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vaeblna: Zaroka Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra I. — Zakon o okružnih (okrajnih, županijskih) in sreskih sanitetnih upravah. — Razglasi oerednje vlsde: Razglas 
glede zavarovanja transportov v inozemski valuti. Razglas glede prtljažnih priznanio kot potrdil o izvoru blaga. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo : Odobritev pomožne 
knjige. Razpust druStva. Razglasa o izpremembah v občinskih gerontstvih. Razglasi glede različnih potnih listov, izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi 
zdravstvenega odseka za Slovenijo : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis sekundarijskega meeta pri splošni bolnici v Maribora. 
— Razglasi ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani: Razglas, da je dov-oljena ustanovitev delniške družbe z imenom: «Trgovska banka>, d.d. v Ljubljani. Odo
britev Šolske knjige. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglas glede nekaterih kazenskih predpisov o trošarini na vino. Razglas, da se smejo stari živinski 

potni listi uporabljati že do dne 1. februarja 1922. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zaroka Njegovega Veličanstva 
kralja Aleksandra L* 

Predsedniku ministrskega sveta je čast javljati 
državljanom kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, da 6e je Njegovo Veličanstvo kralj A l e k s a n 
d e r I. dne 9. t. m. v Sinaji zaročil z Njeno kraljev
sko Visokostjo kneginjo M a r i j o , hčerjo Njegove
ga Veličanstva kralja romunskega. 

Iz kabineta predsednika ministrskega sveta 
v Beogradu, 

dne 14. januarja 1922.; Pov. P M br. 40. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

Mi 
A l e k s a n d e r , 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 180. 
ustave sklenil v VIL redni seji, ki jo je imel dne 
9. novembra 1921. v Beogradu, da je uredbo o sani
tetnih upravah z dne 27. junija 1921. — «Službene 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaea> 
Št. 163/21. — seznamka uredb ministrstva za na
rodno zdravje št. 18 — «Službene Novine кгаЈјз-
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. — izpre-

meniti in da se glasi: 

Zakon 
o okružnih (okrajnih, županijskih) in 

sreskih sanitetnih upravah.** 
Člen 1. 

Dosedanji okružni (županijski) fiziki in sreski 
zdravniki v Srbiji in Crni gori, županijski fiziki in 
kotarski zdravniki v Hrvatski, Slavoniji in Medji-
murju, okrajni zdravniki v Sloveniji in Prekmurju, 
okružni in sreski zdravniki v Bosni in Hercegovini, 
županijski in sreski zdravniki v Banatu, Bački in 
Baranji in kotarski zdravniki v Dalmaciji kot refe
renti upravnih oblastev — se ločijo v posebne: okruž
ne (županijske) in sreske sanitetne (zdravstvene) 

/uprave, v okrajne sanitetne (zdravstvene) uprave v 
Sloveniji in Prekmurju, v kotarske sanitetne (zdrav
stvene) uprave v Istri in Dalmaciji in po glavnih 
mestih v sanitetne (zdravstvene) uprave mest: Beo
grada, Zagreba, Ljubljane, Sarajeva, Novega Sada, 
Splita, Skoplja in Subotice. 

* «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» št. 12, izdane dne 18. januarja 1922. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 6, izdanih dne 6. ja
nuarja 1922. 

Člen 2. 
Šefi okružnih sanitetnih uprav ao: dosedanji 

okružni (županijski), odnosno okrajni (v Sloveniji 
in Prekmurju) in kotarski zdravniki (v Istri in Dal
maciji), po glavnih mestih pa: dosedanji okružni 
(županijski), odnosno kotarski zdravniki (v Istri in 
Dalmaciji), Iger so poslovali, ali oni, ki se ime
nujejo, kjer jih do sedaj ni bilo. 

Šefi sreskih sanitetnih uprav so: sreski (kotar
ski) zdravniki v vseh pokrajinah, razen v Sloveniji 
in Prekmurju in Dalmaciji, kjer so okrajne, odnosno 
kotarske sanitetne uprave obenem tudi sreske sani
tetne uprave. 

V okrugih (županijah), v katerih je okružno me
sto obenem sedež sreskega zdravnika, bodo v okruž
ni sanitetni upravi nameščene tudi sreske sanitetne 
uprave dotičnoga sreza, opravljale pa bodo svoje 
posle ločeno. 

V srezili (kotarih) onih pokrajin, kjer sta dva 
sreska (kotarska) zdravnika ali več, se morajo v 
ukazu pri njih imenovanji vselej označiti tudi njih 
eedezt in okoliSi. 

Člen 3. 
Vsaka teh uprav ima svojo posebno pisarno, 

vložni zapisnik, arhiv hi pečat z napisom: Sanitet
na uprava okraja okruga sreza me
s t a . . . . 

Za osebje imajo: potrebno število neukaznega 
osebja in slug. 

Potrebne vsote za pisarne, njih zalaganje z vse
mi potrebščinami in strokovno opremo in za plače 
osebja se postavljajo vsako leto v proračun ministr
stva za narodno zdravje. 

Člen 4. 

Neposredno predstojna oblastva okružnih zdrav
nikov v Srbiji in Crni gori so v strokovnem, admi
nistrativnem in disciplinarnem oziru oblastne sani
tetne uprive, odnosno zdravstveni odseki. 

Šefi zdravstvenih odsekov imajo pravico kazno
vati zdravnike, ki ne izvršujejo njih naredb, s pis
menim ukorom in s tem, da, jim odvzamejo plačo 
do 10 dni. 

Okružni in sreski zdravniki v Srbiji in Crni gori 
no smejo voditi službenega dopisovanja neposred
no z ministrstvom za narodno zdravje, nego samo 
po oblastnih, odnosno okružnih sanitetnih upravah; 
v ostalih pokrajinah pa ga vodijo zdravniki sreskih 
sanitetnih uprav z zdravstvenimi odseki po okružnih 
(okrajnih) sanitetnih upravah. 

Člen 5. 

Okružni (okrajni) zdravniki so šefi svojih pisarn, 
vodijo samostojno vse dopisovanje z vsemi držav
nimi oblastvi in celokupno administracijo, izdajajo 
naredbe, ki se tičejo sanitetne stroke in javnega, 
zdravstva, vsem podrejenim zdravnikom in ostale
mu sanitetnemu osebju ter opravljajo vse pcsle po 
določilih zakonov in uredb, ki veljajo v dotični po
krajini. V strokovnem, administrativnem in discipli
narnem oziru so prvo predstojno oblastvo vsem pri
vatnim in njim podrejenim zdravnikom v državni ali 
v samoupravni službi, ostalim sanitetnim državnim, 
samoupravnim in privatnim napravam in njih zdrav
nikom po okrugih, odnosno glavnih mestili, ki niso 
pod neposrednjim nadzorstvom ministra za narodno 
zdravje. 

Okružni (okrajni) zdravniki imajo iste pravice, 
da kaznujejo podrejeno osebje, če ne izvršuje njih 
naredb, kakor zdravstveni odseki (člen 4. odsta
vek 2.). 

Zoper denarne kazni, ki jih izrekajo okružni 
(okrajni) zdravniki in šefi zdravstvenih odsekov, je 
dopustna pritožba v 15 dneh na ministra za narod
no zdravje, čigar odločbe so izvršne. 

Okružni (okrajni) zdravniki kot šefi okružnih 
(okrajnih), odnosno mestna sanitetnih uprav, imajo 
pravico kaznovati posamezne državljane do 150 di
narjev ali 600 kron, če ne izvršujejo njih naredb, 
ki se tičejo sanitetne stroke in javnega zdravstva, 
po določilih zakonov in uredb, ki veljajo v dotični 
pokrajini. Zoper te kazni je dopustna pritožba v 
petih dneh na ministra za narodno zdravje, ki jo 
reši v najkrajšem roku, in njegove odločbe so 
izvršne. 

Ce S3 ne izvršujejo naredbe sreskih zdravnikov 
glede sanitetnih naredb in predpisanih ukrepov, 
predlaga sreski zdravnik kazni okružnemu (okrajne
mu) zdravniiij. Pritožbe, »opor kazen se v potili dneh 
pošiljajo ministru za narodno zdravje, čigar odločbo 
so izvršne. 

Natančnejša navodila in določila o notranjem 
poslovanju okružnih (okrajnih) in sreskih sanitetnih 
uprav predpiše ministrstvo za. narodno zdravje s 
posebnimi pravili. 

Člen 6. 

Alto zahtevajo okružna (okrajna), odnosno mest
na m sreska politična oblastva pregled ali sekcijo 
izvestnega mrliča pri okružni (okrajni), odnosno 
mestni ali sreski sanitetni upravi, se morajo te od
zvati temu pozivu, zahtevaje, naj ta oblastva dolo
čijo svojega uradnika, ki bo prisostvoval pregledu 
ali sekciji. Sanitetne uprave se morajo tudi odzvati, 
če zahtevajo policijska (politična) ali sodna oblastva 
strokovno mnenje ali pregled. 

Istotako se morajo policijska (politična) oblastva 
odzvati pozivom sanitetnih uprav, če zahtevajo, naj 
se jim dado na razpolago policijski (politični) urad
niki in nižji policijski (politični) organi, da se iz
vrši posel, ki se tiče sanitetne stroke ali javnega 
zdravstva. 

Vse ostale predmete, ki se tičejo sanitetne stro
ke in javnega zdravstva, odpremljajo okružna 
(okrajna), odnosno mestna, sreska, policijska (poli
tična), občinska in vsa druga oblastva pristojnim 
okružnim (okrajnim), odnosn» mestnim in «reškim 
sanitetnim upravam, ki jih rešujejo samostojno v. 
mejah svojega območja, izvun tega pa jih vročajo 
predstojnim sanitetnim oblastvom. 

Člen 7. 

Področje in ustroj okružnih (okrajnih, županij
skih) sanitetnih uprav so uredi skladno z določili 
zakona o administrativni razdelitvi države. 

Člen 8. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «SltiSbenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» ter nadomešča uredbo o okružnih (okraj
nih) in sreskih sanitetnih upravah z dne 27. junija 
1921. — «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» št. 163/21. — št, 18 seznamka uredb 
ministrstva za narodno zdravje — «Službene No
vine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 196/21. 
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Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, naj 
razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnu državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister za pravosodje: 

Marko S. Djuričić s.r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

minister za zunanje zadevo: 
Nik. P. Pašić s. r. 

Minister priprave za ustavotvorno skur-
Scino in izenačitev zakonov: 

Marko Trifković s. r. 
Namestnik ministra za prosveto. 

minister za notranje zadeve: 
• Sv. Pribićević s. r. 

Minister za notranje zadeve: 
Sv. Pribićević s. r. 
Minister za gradbe: 

J. P. Jovanovlć s. r. 
Minister za pravosodje: 

M. S. Djuričić s. r. 
Minister za promet: 

Nik. T. Uzunović s. r. 
Minister za trgovino in industrijo, 

namestnik ministra za narodno zdravje: 
dr. M. Spaho s.r. 

Minister za gozde in rudnike: 
dr. H. Krizman s.r. 

Minister za pošto in brzojav. 
dr. S. Miletić s.r. 

Minister za socialno politiko: 
dr.V.Kukovec s.r. 
Minister za finance: 

dr. K. Kumanudi s. r. 
Minister za verstvo: 

dr. M. Jovanovlć s.r. 
Minister za kmetijstvo in vode: 

Ivan Puceli s.r. 
Minister za vojno in mornarnico: 

geueral Mil. Zečević s. r. 
Minister za agrarno reformo: 

K. Lj. Miletić s. r. 

2.) Carinarnice morajo sprejemati prtljažne pri
znanice o izvoru blaga v zmLslu razpisa C. br. 2445/19. 
za prtljažno blago v vrednosti samo do 500 (petst>) 
dinarjev, čim se uverijo. da se račun povsem ujema 
z blagom, blago pa « prtljažno priznanico po Šte
vilu, teži in številki tovorkov, ne glede na to, ali 
hoče krajevna kontrola to s pregledom deklaracij 
tudi priznati ali ne. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 20. decembra 1921.; C. br. «0.651. 

ïr-V-M^MW ^*.~r-

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

St. 6991/21. 

Odobritev pomožne knjige. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za pro 

*veto in vere, je z razpisom z dne 13. januarja 1922., 
št. 6991 iz 1. 1921., odobrila kot pomožno Šolsko 
knjigo za risanje in ženska ročna dela na raznih 
šolah zbirko narodnih ornamentov, ki jo je izdal 
profesor Albert S i č z naslovom: «Narodni okrasid 

,.na pirliih in kožuhih». V Ljubljani 1922. Izdala za
loga šolskih knjig in učil. Cena 100 Din, na lažjem 
papirju 75 Din ali v 8 zvezkih1 po 10 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 13. januarja 1922. 
Pokrajinski namestnik: Iv.Hribar s.r. 

j Št. 132/JV. 
Razpust društva. 

j Društvo «Verein der deutschen ßaulechniker 
! Sudsteiermarks» v M a r i b o r u se je razpustilo, 

kor nima več članov in torej tudi ne pogojev za 
pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za, notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s.r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas glede zavarovanja transportov 

, v inozemski valuti.* 
Gospod minister za trgovino in industrijo je do

volil z odlokom z dne 29. t. m.. VI. br. 5591, da se 
smejo nekvarno naredbi z dne 28. februarja 1921. 
zavarovanja suhozemskih kakor tudi rečnih in po
morskih transportov fkaruo in lu\.sko) sklepati tudi 
v inozemski valuti. 
Iz ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka za 

kreditne naprave in zavarovanje, v Beogradu, , 
dne 31. dor/'iiibra 1921.. VI. br. 5591. 

Razglas glede prtljažnih priznanic kot 
potrdil o izvoru blaga. 

Ker je hotela neka krajevna kontrola najprej 
prtljažno priznanico primerjati z računi in blago 
pregledati ter šele potem priznati prtljažno prizna
nico za potrdilo o izvoru blaga v zmislu razpisa 
C. br. 2445/19., je odločil carinski svet v seji dne 
30. novembra t. 1. in -njegovo odločbo je tudi odo
bril gospod minister za finance: 

1.) Krajevna kontrola ne sme nikoli n e v r e d n o 
ne redoma ne naknadno pregledovati blaga, dokler 
je blago v carinskem skladišču, ker je za to pri
stojno samo carinsko oblastvo. 

* Priobčeu v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 8, izdanih dne 12. ja
nuarja 1922. 

j st. 743. Razglasa. 
i Namesto odetopivšega Josipa E d s i d a je ime-
j novan za občinskega gerenta v Gederovcih Josip 
i D ž u b a n , posestnik istotam št. 14. 

j Št. 980. 
! Namesto Ludovika S v e t c a , ' ki se je izselil, jo 
I imenovan za občinskega gerenta v Somorovcih Frane 
j I n g i si, posestnik Istotam št. 11. 
j V L j u b l j a n i , dne 10. januarja 1922. 
! Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
\ Oddelek za notranje zadeve. 
I Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr, Baltic s. r. 

fit. 38.870/21. 
Razglas. 

V zmislu razinsa ministrstva za notranje zadeve 
D. Z. br.718 z dne 21. decembra 1921. je državlja
nom Združenih ameriških držav vidira.ti njih potne 
liste z veljavnostjo enega leta. 

V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo, 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika; 

Kremenšek s. r. 
al. 38.871/21. 

Razglas. 
Ministrstvo za notranje zadeve obvešča z raz

pisom z dne 21. decembra 1021., J. B. br. 39.283: 
Oni. ki dokažejo, da potujejo samo preko ameri-

kanskega ozemlja in ne ostanejo na tem ozemlju 
dalje ča.sa, nego ga je treba za tranzitno potovanje, 
dobe pri amerikanskem konzulatu namesto do sedaj 
predpisanega potnega vizuma na svojem potnem li
stu tranzitno potrdilo pr»1' t a k ! i i v Z I , e s k u p n n S 1 1 

dolarja. 
V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Knmaniek ».r. 

Št. 39.359/21. 
Razglas. 

V zmislu razpisa ministrstva za notranje zadeve 
J. B. br. 39.095 z dne 26. decembra 1921. je švicar
skim državljanom vidirati potne liste za odhod in 
povratek v našo državo (aller et retour). 

V L j u b l j a n i , dne 4. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Fo naročilu pokrajinskega na.m<*tiiifca: 
Kremenšek s. r. 

Št. 233. 
Razglas. 

V zmislu razpisa ministrstva za notranje zadeve 
D. z. br. 786 z dne 28. decembra 1921. je od grških 
državljanov po principu reciprocitete zahtevati za 
vidiranje potnih listov takso 146 (stoštirideeetšest) 
dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 10. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Št. 151. vet, 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 14. januarja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje t 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artico 8:39, Globoko 1:1, Videm 5:34, 
Zakot 6:25. Ljubljana okolica: Borovnica 2: 4, Bre
zovica 1:1, Devica Marija v Polju 2:2, Dobrova 
1:1, Iška vas 1:11, Rudnik 1:3, Šmarje 4:6, Vrh
nika 6:73, Zgornja Šiška 1:1, Želimljo 2:8. Loga
tec: Planina 4:21, Rov te 2:2. Maribor: Sv. Ilj 2:3, 
Krčevina 1:1, Zrkovci 1:1. Radovljica: Bohinjska 
Bistrica 4:28. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Kočevje: Loški potok 1:1. Murska Sobota: Pe-

tišovci 1:1. 
G a r j e k o E J . 

Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1, 
Tepanje 1:3. Litija: Temenica 1:1. Ljubljana oko
lica: Vrhnika; 1:1. Logatec: Rovte 1:1. Murska Sa
bota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Zagradac 1:1. 
Ptuj: Breg 1:1. Slovenjgradec: Vtizeniea 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

S t e k l i n a . 
Murska Sobota: Maškovci 1 primer. Ptuj: Spod. 

Sečovo 1 primer, Sv. Lovrenc. 1 primer. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artide 1:2, Bizeljsko 1:1. Ljutomer: 
Hrasitjo mota 1:1, Križevci 1:1. Ljubljana okolica: 
Log 1:1. Maribor: Rdeči breg 1:1, -Sv. Martin pn 
Vurbergu 1:1. Novo mesto: Velika Loka 1:1, 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Ribnica 1:1. Ptuj: S t ope-rue 1:1. 

Prestale so t 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Ljubljana okolica: Horjul j 1:1. Ljubljana me
sto 2. 

V r a n i B n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Čentiba 1:2. 

S v i n j s k a k u g a. 
Krško: Raka 1:12. Slovenjgradec: Kaplja 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 14. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnik*: 
Paulin e. r. 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 271/22. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dno 26. do dne 31. decembra 1921.) 

f 
O k r a j O b č i n e 

tf 
IS 

m Ti 
O «• 

T r e b u š n i t i f n s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) 

Breiice 

Celje okolic» 

Kamnik 

Kranj 

Krško 

Konjice 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto 

Litija 
Ljutomer 

Maribor okolica 

Maribor mesto 
BadoTljica 

Brežice 
Artice 2 
Bianca 1 
Pleterje 3 
Trbovlje 6 
Polzela 1 
Gotoflje 1 
Dob 2 
Krašnja 9 
Podgorjo 1 
Vodice 4 
Stratišče 2 
Predror 4 
Krško 2 
Cerklje 2 
ST. Jernej 2 
Stranice . . . . . . 1 
Borovnica 1 
Ljubljana 2 
Muljava 3 
Apače 2 
Trnje 2 
Rožpoh 3 
Maribor I 3 
Jesenice 11 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Brefice Globoko 1 
Bizeljeko 
Pišece 1 
Sromlje 2 

Celje okolica Trbovlje 1 
Lemberg 2 
Celje okolica . . . 1 

Kriko Krško 1 
Št. Jani 2 
Sv. Križ 3 
Kostanjevica 

Konjice Konjice okolica. . . 1 
Litija Žalina 1 

Luce 1 
Zagorica 1 

Ljutomer Konjiiie 1 
Maribor okolica Radvioa 3 

Selnica ob Dravi . . 2 
Maribor mesto Maribor 3 

NOTO mesto Brusnice 
Ptuj okolica Polanci 1 

Vintarovci 1 
SloTenjgradec ST. Andraž . . . . 1 

Preval j e Sv. Daniel 

ékrlat inka (Scarlatina). 
Brežice 

Kranj 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Maribor mesto 

Badovljica 
Slovenjgradeo 

Murska Sobota 

Sv. Peter . . . 
Selo 
Mibalovec . . . 
Skofja Loka. . 
Ljubljana . . . 
Slaptinci . . . 
Maribor . . . . 
J e s e n i c e . . . . 
Slovcnjgradec . 
Murska Sobota. 
Odranci . . . . 

Davica (Diphteria). 
Celje okolica 

Kamnik 
Kranj 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 
Maribor mesto 

Ptuj okolica 
SloTenjgradee 

Kranj 

Maribor mesto 
Slovenj gradeč 

Vransko. . . . 
Kamnik . . . . 
Zminec . . . . 
Ljubljana . . . 
Slemen . . . . 
Maribor. . . . 
Frankovci . . . 
Slovenjgradec . 

Trahom. 
Kovor 
Selca 
M a r i b o r . . . . 
Kaplja . . . . 
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Ošpice. 
Ljublana mesto | Ljubljana | 2 | . | 2 | . I . 

ZdfaTitvtnl odsek sa Slovenijo v LJubljani, 
dne 9. januarja 1922. 

Sanitetni let : dr. Krajec a. r. 

St. 440. 3 - 2 

Razpis. 
Pri splošni bolnici v Mariboru se razpisuje se-

kundarijsko mesto z letno plačo 550 Din in s pri
padajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Zadostno kolkovane prošnje, opremljene s krst
nim in domovinskim listom in z doktorsko diplomo, 
naj se vložc pri vodstvu splošne bolnice v Maribo
ru do dne 5 f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. januarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

dne 29. decembra 1921., št. 21.543, da se smejo1 do 
dne 1. februarja 1922. uporabljati stari živinski pot-
ni listi (stočni pasoši) vseh vrst, ako se z njimi po
stopa po točki 9. člena 13. taksnega in pristojbinekega 
pravilnika. (Glej tuuradni razglas z dne 6. novem
bra 1921., š t .B II 188/12, v Uradnem listu 139 iz 
leta 1921.) 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 12. januarja 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 80/22. ^ 75 

Razglas. 
Gospod minister za trgovino in industrijo je do

volil gg. Viktorju M e d e n u , veletržcu v Ljubljani, 
in dr., da smejo ustanoviti delniško družbo z ime
nom: «Trgovska banka», d. d. v Ljubljani. 

Družba se namerja baviti z vsemi posli, ki spa
dajo v področje trgovinskih bank. 

Osnovna delniška glavnica znaša 10,000.000 kron 
ter jo razdeljena na 25.000 delnic po 400 kron, ki 
.so glase na prinosnika. Ta glavnica se sme po skle
pu občnega zbora zvišati do 30,000.000 kron brez 
posebnega državnega dovolila. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 9. januarja 1922. 

Načelnik: dr. Mam s. r. 

Št. 9036/21. 

Odobritev šolske knjige. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v 

Ljubljani, je z odlokom z dne 14. januarja 1922., 
št. 9036 ex 1921., odobrilo šolsko knjigo: «Menično 
pravo». S posebnim ozirom na trgovsko poslovanje 
in na važnejša menična tirava večjih držav spisal 
Anton K u d e r . Druga predelana in povečana iz
daja. Cona vezani knjigi 25 Din. V Novem mestu 
1921. Izdalo in založilo Slovonsko trgovsko društvo 
«Merkur». 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne M januarja 1922. 

Načelnik: dr. Marn s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St, B I I I 20/168 ex 192J. 

Razglas. 
Gospod minister za finance jo odredil z odločbo 

•i dne 13. decembra 1921., št. 20.636, na podstavi po
oblastila, ki mu ga daje člen 8. zakona, o državni 
trošarini, taksah in pristojbinah: 

Proizvajalci vina v S 1 o v e n i j i, ki zakrivijo pre
stopek po točki 3. člena 29. trošarinskega pravilnika, 
t. j . oni, ki V 10 dneh od dne, ko so izprešali vino, 
ne prijavijo dobljene količine vina, ali oni, ki proda
ne količine vina, preden jo izroče kupcu, ne prijavijo 
organu finančne kontrole, se kaznujejo samo zaradi 
nereda po členu 85. trošarinskega pravilnika. 

Kupci vina pa, ki kupljene količine vina. no pri
javijo pristojnemu oblaistvu, pri katerem je plačati 

/trošarino (oddelku finančne kontrole), se smatrajo 
za tihotapce ter se kaznujejo po članu 77. trošarin
skega pravilnika. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 10. januarja 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 2658/4/21—8. 3—2 

Razpis. 
Izpraznjeno je mesto dvornega sodnega svetr 

nika pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani. 
Prošnje, opremljene po predpisih, naj se vlože 

po službeni poti do dne 
1 5 . f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

pri podpisanem predisedništvu. i 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

đri-з 10. januarja 1922. 

Kavčnik H. r. 

C II 5 / 2 2 - 1 . 80 

Oklic. 

Št, B II 11/1922. 
Razglas. 

Gospod minister za finance je dovolil z odločbo 
z dno 27. decembra 1921., štev. 21.543, priobčeno z 
razpisom, generalne direkcije posrednjih davkov z 

Jože Stängel j , gostilničar v Kandiji, je vlo
žil po drju. Franju Ivanetiču, odvetniku v Novem 
mestu, zoper Ludovika L i b i a st., lastnika cirkusa 
«Slavija», sedaj neznanoga bivališča, tožbo zaradi 
1880 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker je bivališče Ludovika Libia neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Smolik, sodni oficiaJ 
v ]). v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek IL, 
dne 13. januarja 1922. 

C 7/22—1. 

Oklic. 
87 

Niko in And ja Krajačič v Kaštu št, 3 s ta vložila 
zoper Nika J o v a in J a n k a B a d o v i n c a iz Ka-
niencev št, 7 fožbu zaradi lastnine v vrednosti 
4000 K. 

Narok za ustno razpravo se. je določil na. dan 
3 0. j a n u a r j a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker jo bivališče oboli tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Jožef Hrehorič v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek IL, 
dne 13. januarja 1922. 

P 41/7—11. 

Razveljavitev preklica. 
Preklic Marije Z a v o d n i k o v e v Malih 

heh št. 6, občina Krka, je razveljavljen. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek L, 
dne 30. decembra 1921. 

45 

Vr-

St, 1211. 

Razglas. 
57 

V zmislu poštnega reda z dne 22. septembra 1916. 
(glej poštni in brzojavni naredbenik št, 76 z dne 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. št. 317 iz leta 1916.) se 
objavljajo v mesecu decembru 1921. nevro&jive poštne 
pošiljatve, ki leže v shranjevalnem uradu poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega leta od dne tega oglasa, ker bi se sicer 
pošiljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa 
prodale na javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotovina, 
najdena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki Se za 
dobo nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega 
roka. poštni upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) Celje, dne 28. 9. 1921., naslov: Schochar Ma

ria, Šmarje pri Jelšah. 
2.) Celje, dne 30. 8. 1921., n.: Satory Leo, Wies

baden. 
3.) Celje, dne 22. 6. 1921., n.: Konec Alojzija, Phila 

4.) Ljubljana 6. dne 31. 10. 1921., n.: Seunig V., 
Beograd. 
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1921.. IL: 

1921., n.: 

10. 1921., n. 

11 

Eniskon Mi-

Rnki Antun. 

Usolccv So

il.: Dostal Josef, 

Dostal Josef. 

5.) Ljubljana 6. dne 7. 11 
haeL ìrig Srem. 

6.) Ljubljana 1. dne 17. 
Beograd. 

7.) Ljubljana 1. dne 10 
men, Praga. 

8.) Ljubljana 1, dne 24. 11. 1921.. п.: Skofoa Pav
lica, Škof ja Loka. 

9.) У, dne ?, n.: Bukovec Amalia.. Cleveland. 
10.) Ljubljana 1, dne 19. 10. 1921., n.: Heindler 

Marie, Aflenz. 
lil) Ljubljana 1. dne 18. 12. 1921.. n.: Dormant ja 

Franc, Osjek. 
12.) Ljubljana 1. rine 15 9. 1921 

Capri. 
13.) Ljubljana 1, dne 22. 10. 1921.. n 

Capri. 
14.) Ljubljana. 1. dne 19. 10. 1921., n.: Amerikanski 

Slovenec, Chicago1. 
15.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Orešnik Marica, Celje. 
16.) Ljubljana '?, dne ?, n.: Tecilozic Pina, Vrgorac. 
17.) Maribor 1, dne 28. 10. 1921., n.: Skok Meri, 

Karlovac. 
18.) Maribor 1. dne 23. 11. 1921., n.: Pihler Beti, 

19.) Ptuj, dne 6. 8. 1921., n.: 01јаба Milan, Pitts
burg. 

20.) Rogaška Slatina, dne 20. 9. 1921., n.: Zuremč 
Ljubica, Zagreb. 

21.) Rogaška Slatina, dne 24. 6. 1921., n.: Janko 
Mikša, Bjelovar. 

22.) Kočevje, dne 8. 5. 1921., n.: Antonèïc Mandi, 
Brinje. 

23.) Trbovlje 1, dne ?, n.: Smalčtč Ivan, Dubrovnik. 
24.) Suhor, dne 8. 10. 1921., n.: Vodopivec Emy, 

Abbazia. 
25.) Ljubljana 1, dne ? 10. 1921., n.: Birsa Fran

čiška, Pittsburg. 
26.) Ljubljana 1. dne ?, n.: Diamantini L, Trieste. 
27.) Ljubljana 1, dne 28. 11. 1921., n.: Knežević 

Nedeljko, Užica. 
28.) Ljubljana 4. dne 25. 11. 1921., n.: Barbot Bog

dan, Zagreb. 
29.) Ljubljana 2, dne 23. 9. 1921., n.: Lončar An

gela, Berlin. 
30.) Ljubljana 1, dne 9. 12. 1921., n.: Lo-sst Ale

ksander. Berlin. 
81.) Ljubljana 1, dne 6. 12. 1921., n.: Hrovat Ton

ček, Ljubljana. 
32.) Ljubljana 7, dne 30. 11. 1921., n.: Debelak N., 

Сл|\л r\ 11CO 

33.) Ljubljana 1, dne 25. 11. 1921., n.: Nikolič Mara, 
Sombor. 

34.) Maribor 1, dne 7. 12. 1921., n.: Prohaska 
Franjo, Bakar. 

35.) Maribor 1, dne 12. 12. 1921., n.: Jakoipp Anto
nije, Innsbruck. . . 

36.) Maribor 3, dne 14. 12. 1921., n.: Stuber, Klem-
Mttnehen b. Linz. 

37.) Dolnja Lendava, dne 17. 11. 1921., n.: Polič Ivo, 
Zagreb. 

38.) Sv. Jurij ob j . žel., dne 13. 4. 1921., n.: Obman 
Tomaž, Tržič. 

89.) Ptuj, dne 15. 12. 1921., n.: Artič Alojz, Sv. Janž. 
40. Ljubljana 7, dne 30. 11. 1921., n.: Bokarschek, 

Puntigam. 
41.) Amoldatedn, dne 6. 8. 1921., IL: Säger Georg, 

Aßeliuff 
42.) Jesenice, dne 16. 11. 1921., n.: Ogrizek Simon, 

Slavonski Brod. 
43.) Jesenice, dne 3. 11. 1921., n.: Bore Jakob, 

Havre. 
44.) Gor. Radgona, dne 4. 11. 1921., n.: Satler Franc, 

Derven. 
45.) Krlžovci, dne 20. 9. 1921., n.: Pogoršek Jakob, 

Maribor. 
Shranjevalo! urad poštnega in brzojavnega ravnatelj

stva za Slovenijo v Celju, 
dne 31. decembra 1921. 

«КРУНЛ 20 KRUNA KRON». Na nasprotni strani i Doudleby 
zgoraj: «КРУНА 20 KRUNA KRON». Pod tom: «MI
NISTÈRE DES FINANCES DU ROYAUME DES 
SERBES. CROATES ET SLOVÈNES». Na sredi 
Merkurjcva palica, na kateri stoje hrastove vejico 
z listjem in želodom. Preko venca: «CINQ», na levi 
in desni od tega po eno veliko število: «5» in pod 
tem: «DINARS.». 

Za te bankovce, ki se vzamejo iz prometa, se 
dobiva v zameno popolna vrednost, v drugih banč
nih bankovcih. Do dne 20. julija t. 1. se bodo za
menjavali pri Narodni banki v Beogradu in pri vseli 
njenih podružnicah v tuzemstvu; izza dne 20. julija 
do vštet îga dne 20. novembra t. 1. pa se bodo za
menjavali samo pri Narodni banki v Beogradu. Po 
tem poslednjem dnevu izgube ti bankovci vsako 
vrednost in se ne bodo več zamenjavali. 

Končno se pripominja, da se vzamejo ti ban
kovci iz prometa zato, ker so se pojavili v cirku
laciji tudi falsifikati; da je treba pri njih prevze
manju posebne pozornosti in da se'pri tem ne sme 
scoditi s časom; da se ponarejeni bankovci, ako se 
pojavijo pri zameni, pridrže brez zamene in da se 
bo z njimi postopalo tako, kakor bodo zahtevale 
okolnosti. 

V B e o g r a d u , dne 10. januarja 1922. 
Uprava Narodne banke. 

8 2 Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

„Tovarna klobukov ,Šeeir', 
d. d. v Škofji Loki,1' 

v iHjiiodeljek dne 6. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob pet
najstih v prostorih Ljubljanske kreditne banke v 

Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Dopolnilne volitve v upravni svet. 
2.) Dopolnilne volitve v nadzorstveni svet. 
3.) Slučajnosti. ,. . . 

' ' Upravni svet. 
* * * 

O p o m b a : Občnega zbora se smejo udeležiti 
oni delničarji, ki so položili pri Ljubljanski kreditni 
banki v Ljubljani ali pri Zadružni gospodarski ban
ki v Ljubljani najpozneje 3 dni pred zborovanjem 
vsaj 10 delnic podjetja z nezapadlimi kuponi. 

Duchcov 
Duchov-Liptice 
Falknov nad Obfi 
Grlinthal Č. S. D. 
Helenenschacbt sklârna 
Hillemühl 
Cboinoutov 

nadražf 

Praha Wilsonovo nadražf 
Radnice 
Rakovnik 
Röhrsdorf 
Rycbonov u Jablonee stâtni 

nadražf 
Relenice 

buštehradskć Schönfeld-Homi Ouribskâ 
Skalice u Češke Lfpy 

Choraoutov stâtnî nâdrazî Smi'chov stâtni nudreži 
Chfibskâ-Teiehstatt Suiržovka 
Jablonec-Branđl stâtni nâ Stankova 

draži Starà Paka 
Jablonecn.N.stâtni nâdrazî Stodo 
Jilemnice-Maitinice Stfekov 
Josefodol-Maxdorf Strekov Schichtovy zâvody 
Kamenicky Šenov Stupno-Bfaay 
Kinžvart Lâznë Svatoiiovice-Upice 
Kolin Svëtec-Chotejovice 
Kostelec nad Orlici Svetla* 
Kralupy buStèhradskâ drâha Tanwald-Sumburk 

Razne objave. 
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St. ÎOS 203—III. 

Razglas. 
Avstrijsko-jadraneki tovorni promet. 

R a z v e l j a v i t e v v o z n i n s k i h s t a v k o v . 
Ker je štajerski deželni železniški urad dne 1. ja

nuarja t. 1. prevzel obratovanje na lokalni železnici 
od Gleisdorfa do Weiza. se razveljavljajo izza đne 
31. januarja 1922. vozninski stavki za postajo Weiz 
navedeni v «Provizorni železniški tovorni tarifi» z 
dne 1. februarja 1921. Zato se dne 1. februarja 1922. 
prečrtajo vozninski stavki za postajo Weiz na stra
neh 109, 125, 142, 156 in 194 zgoraj imenovane ta
rife, odnosno kilometrska razdalja na strani 194. 

V L j u b l j a n i , dne 11. januarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Kralupy stâtni nadražf 
Kryri 
Laznö Podöbrady 
Ledvice 
Libeii severozâpalnf na

dražf 
Liben stàtnf nadražf 
Libérée Č. S. D. 
Libochovice 
Marianské Lâzné 
Mèlnfk 
Mladâ Boleslav 
Most stâtni nadražf 
Most teplické nadražf 
Nova Hutf u Borcuna 
Nove Sedlo bustèhradskâ 

drâha 
Oldficho? 
Olovi 
Petroviče nad Desnou 
Plzefi 
Podmokly Č. S. D. 
Praha Denisovo nadražf 

Toplico lesni brava (Top
lice Waldthor) 

Teplicc-Šanov 
Teplice zâmockâ ssahrada 
Trraice 
Trebovice 
Tfesmošna u Plzne 
Turnov 
Usti nad Labern expozitura 
_ Č. S. D. 

Ustf nad Labem severo-
zâpadnf nadražf 

(Jstf nad Labem stâtni na
dražf 

Ustf nad Labem teplické 
nadražf 

Yclké Brezno 
Votvovice 
Vrajt-Jauské Lâzné 
Vrbno ve Slezsku 
Wiesenthal nad Nisou 
Žatec bustèhradeké nadražf 
Žatec stâtni nadražf 

St 106 

Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Po sklepu glavnega odbora Narodne banke z 
dne 2. in 22. decembra 1921., št. 69.394 in št. 1382, 
in po odobritvi gospoda ministra za trgovino in in
dustrijo z dne 24. decembra 1921., VI št. 5419, se 
vzamejp iz prometa 
bankovci državne izdaje po dinarjev 5-— kron 20'—. 

Narisek bankovca je na licu in na nasprotni 
strani širok 100 in visok 64 mm. Barva je na licu 
in na nasprotni strani vijolična. Na licu ob levi 
strani, glava znanega kosovskega junaka Miloša 
Obilica. Na vrhu okvira, v katerem je ta glava, na 
levi in desni po enkrat število: «5». Na desni stra
ni. «МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА КРАЉЕВСТВА 
СРБА, XPBATA И СЛОВЕНАЦА — MINISTAR
STVO FINANSIJA KRALJEVSTVA SRBA, HR
VATA I SLOVENACA — MINISTERSTVO FI
NANC KRALJEVSTVA SRBOV, HRVATOV IN 
SLOVENCEV». Pod tem dvakrat število: «5» in 
med njima: «дкнАРА DINARA». Pod tem: «МИНИ-
CTAP ФИНАНСИЈА Др. M. Нинчић», (podpis z roko
pisnimi črkami). Na levi pod glavo Obilicevo: 

248—III. 
Razglas. 

Češkoelovaško-jadranuki tovorni promet. 
Z n i ž b a z a s t e k l o i n v o t l o s t e k l e n o 

b l a g o . 
Z veljavnostjo izza dne 15. januarja 1922. do 

preklica, odnosno do proizvedbe po tarifi, a najda
lje do konca meseca januarja 1923.. se znižujejo za 
20 % (dvajset odstotkov) vozninski stavki, vsako
krat veljavni v «Provizorni železniški tovorni ta
rifi» z dne 1. marca 1921., za steklo in votlo otekli
no blago, ki je namenjeno za izvoz preko morja, 
izjemne tarife 41 A, 41 C, 41 D—2 (pododdelki a, ß, 
y), in sicer glede izjemne tarife 41 A in 41 D-»-2 
stavki v razpredelu, zaznamenovanem z *, ako 
se izpolnijo določila in pogoji te tarife, v Trst od 
postaj: 

Praha Masarykovo nadražf Žfhle 
Pri izračunavanju vozniških stavkov se zaokro-

žajo ulemki centeeimov na cele centesime. 
Kolikor jo za posamezne relacije v tarifi dolo

čena prevozna pot preko postaj Ilorni Dvofište-
Cesky Heršlak, preko avstrijskih zveznih železnic 
in Podbrda, se vodijo pošiljke, ki se odpravljajo na 
podstavi teh znižanih vozninskih stavkov, preko 
postaj Homi DvoriStë-Cesky Heršlak, preko avstrij
skih zveznih železnic in Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 16. januarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

i 07 Št. 8702—IU/1921. 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
P o d a l j š b a v e l j a v n o s t n e g a r o k a 

za p r i o b č e n r a z g l a s . 
Z dnem 1. januarja 1922. se podaljšuje do pre

klica, najdalje pa do konca meseca januarja 1922.. 
veljavnost razglasa, priobčenega v Uradnem listu 
147 pod št. 7556ДП., ki se tiče uvedbe vozninskih 
stavkov za pohištvo in pohištvene dele iz upognje
nega lesa ob izvozu preko morja. 

V L j u b l j a n i , dne 16. januarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Вакот 
Buina stâtni nadražf 
Bflina teplické nadražf 
Blatno 
Bor u češke Lipy 
Bfestâny 
Bubeneč 
Bubny stâtni nadražf 

Cidice 
Častolovice 
Češka Kamenice 
Češka Lfpa stâtnf nadražf 
Dečfn severnf nadražf 
Dečfn severozâpadnf nadražf 
Dplnf Lipova 
Dolni Polubny 

Št. 8704—HI/921. 108 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
P o d a l j š b a v e l j a v n o e t n e g a r o k a 

za d v a r a z g l a s a . 
Z dnem 1. januarja 1922. se podaljšuje do pre

klica, najdalje pa do konca meseca januarja 1922., 
veljavnost razglasov, priobčenih v Uradnem listu 
134 pod št. 6298/Ш. in v Uradnem listu 136 pod 
št. 7341/IIL, ki se tičeta 40%ne znižbe delnih voz
ninskih stavkov v odsečni tablici B «Provizorne že
lezniške tovorne tarife» z dne 1. marca 1921., od
nosno uvedbe vozninskih stavkov za magnezit. 

V L j u b l j a n i , dne 16. januarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih »prav. 

* Za steklo in votlo stekleno blago od postaje 
v Svetli se računi 20%en popust ustreznega voznin-
skega stavka, vsakokrat veljavnega za postajo 
Kolin. 

Natisnila In xaloiila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 25. januarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov» Hrvatov in Slovencev. 

URAD 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V.eblaa- Uredbe oarednje vlade: Praviloik n »vrleveeje določil iz oddelka cB Pogno!« in nabave» zakona o državnem računovodstva - Razglasi osredn evlade Razgl« o 
i " г Л Г е ; „ ! а к h tarifah » notrao i promet. Razglas «lede rwetrironja garancijski. pwn>. Razglas o tovorih listih Razglas o pobiranju ležnine. Razglas glede kres.l. - J U * 
« ta ïpekr Ï tke up ve Z S oven o 'Eazg la , o nabavnem rohn za legitimacije ( p o t i l i ,c) poljskih državljanov. - Beagle« raznih drugih nradov „ oblastev. - , Be.ee ebj»T> 

Uredbe osrednje vlade. 

10. 
Na podstavi člena 104. a zakona o državnem 

računovodstvu z dne 6. marca 1910. in njegovih 
izprememb jn dopolnitev z dne 27. junija 1921. 
in sporazumno s pristojnimi ministri predpisujem 

Pravilnik za izvrševanje določil iz oddelka 
«B. Pogodbe in nabave» zakona o držav

nem računovodstvu.* 

I. Vlaganje in obrazloževanje (motiviranje) pred
logov za udovoljevanje državnim potrebščinam. 

Člen 1. 
Vsako državno potrebščino, kateri naj bi se 

udovoljilo in s katero je združen izdatek, dolo
čen in odobren s proračunom, mora -sprožiti in 
obrazložiti s pismenim predlogom (referatom) 
pristojna oseba, ki je poklicana uradoma a1i je 
upravičena sproževati in ostvarjati taka vprašanja. 

Ti predlogi moiâjo izhajati iz predhodno do
ločenih načrtov, v katerih so na podstavi odobre
nih kreditov obsežene posamezne materialne po
trebščine za vse proračunsko leto in določeni 
roki, kdaj, kje in katere potrebščine in v kakšnih 
količinah naj se osivarijo, t. j . kdaj in v čem je 
n a j u g o d n e j š i čas za izvršitev. 

Člen 2. 
V ta predlog se morajo vpisati ti-le elementi: 
1.) predmet potrebščine, kateremu naj se udo

volji, in stoonja njene nujnosti; 
2.) naslov proračunske partije (pozicije) in 

kreditne možnosti" za kritje izdatkov; 
3.) približni proračun za ostvaritev dotične 

potrebščine z ozirom na gibanje tržnih cen; 
4.) kako in ob kakšnih pogojih se namerja iz

vesti in financirati sprožena potrebščina; 
5.) v kolikem najdaljšem času je mogoče udo

voljiti dotični potrebščini; in 
6.) drugi posebni in potrebni elementi za pra

vilno oceno sprožene potrebščine. 

II. Določanje načina, kako je ndovoljevati držav
nim potrebščinam. 

Člen 3. 
Državnim potrebščinam iz členov 82. in 86. 

zakona o državnem računovodstvu se udovoljuje: 
1.) z javno dražbo (licitacijo) in 
2.) z nakupom po pogodbi. 

Člen 4. 
Javne dražbe (točka 1. člena 3.) ee vrše na 

dva načina: 
V) z vlaganjem pismenih ponudb (ofertov) v 

zapečatenem ovitku in . 
2) z ustno dražbo prijavljenih in sprejetih 

dražiteljev. 
• Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št 265, izdanih dne 
25. novembra 1921. — V uvodu omenjene îzpre-
membe m dopolnitve glej v «Uradnem listu» 
i t . 282 u leta 1921. 

Enemu in drugemu načinu je namen, dobiti 
najugodnejšo ponudbo. 

Kateri izmed teh dveh dražbenih načinov naj 
se uporablja in kdaj, to odloča pristojni minister 
ali njegov pooblaščenec. 

Pri tem določanju vpošteva: važnost in vred
nost potrebščine; razmeie, okolnosti, čas in po
goje, ob katerih ji je mogoče udovoljiti; na kateri 
način je mogoče doseči ugodnejši izid (rezultat); 
kateri izmed obeh načinov bolj ugaja dražiteljem 
v oblasti, kjer se bo vršila dražba, itd. 

Člen 5. 
Pravico tekmovanja na javnih dražbah (pis

menih — ofertalnih — in ustnih) ima vsakdo, ki 
izpolni pogoje, postavljene v točki 6. člena 13. 
tega pravilnika. 

Člen 6. 
Nakup po pogodbi na podstavi člena 86. za

kona o državnem računovodstvu se vrši: 
1.) po predhodno sklenjeni ustni pogodbi 

(točke 9., 10., 12. in 14. člena 86. zakona o držav
nem računovodstvu); 

2.) po predhodno sì .V-tyeni pismeni pogodbi 
(točke 1., 2., 3., 4., 5.; 6 , V., 8., 11. in 13. čfcna 
86. zakona o državnem računovodstvu); 

3.) po ustanovljenih prodajnih cenah ugled
nih (renomiranih) proizvajalcev (točka 6. člena 
86. zakona o državnem računovodstvu); in 

4.) po ceni, ki jo je naprej določil minister, 
odnosno njegov pooblaščenec (točka 15. člena 
86. zakona o državnem računovodstvu). 

Za uporabo naštetih načinov o nakupu pa 
mora vendarle poprej izdati odločbo minister, 
odnosno njegov pooblaščenec, razen v primeru 
iz točke 9. člena 86. zakona o državnem računo
vodstvu, ki se dokazuje in odobruje naknadno. 

Člen 7. 
Podobno sklepom po členih 4. in 6. tega pra

vilnika se na isti način sklepajo tudi prodaje ne
potrebnih, odnosno obrabljenih državnih mate
rialov, predmetov, pohištev, oprem, proizvodov, 
živali (točki 16. in 17. člena 86. zakona o držav
nem računovodstvu) ali se daje v zakup državna, 
odnosno jemlje v zakup privatna nepremičnina 
(člen 85. zakona o državnem računovodstvu). 

Člen 8. 
Izvršilne posle v vseh postopkih po členih 

4., 6. in 7. tega pravilnika vodi komisija, sestav
ljena po predpisih člena 90. zakona o državnem 
računovodstvu. 

Te komisije odrejajo minister, njegov poobla
ščenec ali avtonomne uprave. 

Člani komisije so disciplinarno in materialno 
odgovorni za vse nepravilnosti, ki bi nastopile v 
izvajanju njej poverjenih poslov zaradi njene ne
opreznosti — neumestnosti ter onemogočile pra
vilni izid sklepov. 

Člen 9. 
Če bi se državni potrebščini iz kakršnihkoli 

utemeljenih razlogov ne moglo udovoljiti, tudi 
ne na prikladen način po členu 4. in 6. tega pra
vilnika, sme pristojni minister po predhodnem 
sporazumu z ministrom za finance taksno potreb
ščino zagotoviti tudi z izvršitvijo poslov v renn, 
uvaževaje pri tem pogoj, ki je naveden v točki 11. 
člena 86. zakona o državnem računovodstvu. 

111. Predpisovanje pogojev, ob katerih se izvajajo 
dražbe (licitacije), pogodbe, prodaje in jemljejo 
privatne ali dajo državne nepremičnine v zakup, 

izvajanje režijskih del itd. 
Člen 10. 

Za vse sklepe, ki jih namerja učiniti državno 
oblastvo, da bi udovoljilo svojim materialnim 
potrebščinam po načinih iz členov 4., 6. in 7. 
tega pravilnika, mora zlasti pripraviti tudi pisme
ne pogoje in obrazce (modele, vzorce, tipe) za 
dotično potrebščino v zmislu člena 86. a zakona 
o državnem računovodstvu, ako že ne razpolaga 
z naprej predpisanimi in določenimi pogoji za 
vse vrste potrebščin. 

Pismene pogoje je treba izdelati v zadostnem 
številu izvodov, da jih interesenti lahko kupijo 

[po določeni taksi, ob nezadostni zalogi pa je 
interesentu proti plačilu določene takse dovoliti 
prepis. Modeli, vzorci, tipi, načrti itd. se morajo 

i izdelati v duplikatu, od katerih obdrži en izvod 
oblastvo, ki vrši nabavo; drugi izvod pa se da 
brezplačno onemu, ki se mu odda dotična nabava. 

Čim skrbneje so izdelani ti pogoji in obrazci 
in čim popolneje in pravičneje so izenačene vse 
okolnosti, ki vplivajo na prçjfjr v5?o vprašanje* 
tem bolj in s tem večjo pravico^mögöCe pri
čakovati, da ena in druga pogodbena stranka 
uspešneje izvrši obveznosti. 

Pogoji morajo biti po svoji snovini določen, 
jasen, pravilen in premišljeno sestavljen načrt 
obojestranskih obveznosti, da.se te ne morejo 
v porabi pogrešno razumeti, še manj pa dvo
umno tolmačiti. 

Člen 11. 
Državne materialne potrebščine pa niso samo 

različne, raznovrstne in raznostroke, ampak so 
tudi mnogoštevilne ter se zaradi teh lastnosti 
tudi ostvarjajo na razne načine in po posebnih 
pogojih. 

Iz teh razlogov se podrobni strokovni pogoji 
za vse te potrebščine ne dado skupno predpisati 
za vse stroke državne službe. Ta podrobnost 
spada v področje odgovornih strokovnih orga
nov dotične stroke državne službe, katere pred
stavnik upravlja njeno preskrbovanje. 

To, kar se da navesti v splošnih potezah in 
kar se skupno uporablja v administrativnih po
gojih kot bistveno jametvo za pravilno ustvarja
nje materialnih potrebščin v vseh strokah državne 
službe, to se tudi razloži (formulira). 

Podrobnejše pogoje predpiše vsako ministr
stvo za svojo stroko po značaju in posebnostih 
dotičnih del in nabav. 

Člen 12. 
Vse državne materialne potrebščine BO ali 

r e d n e ali i z redne. 
Redne so običajno znane, ker se ponavljajo 

vsako leto, bodisi zato, da se obnove redni 
utroški, bodisi zato, da se udovolji povečanim, 
ali oboje obenem. Lahko jih je dokazati in ugo
toviti ter podpreti z obrazloženim proračunom, 
ker je za to dovolj časa na razpolagi. 

Izredne materialne potrebščine so MJP°£°-
steje nenadne in nujne, zlasti ako niso uvrščene 
v proračun in imenovane, ter se morajo, ko se 
pojavijo, dokazovati, ugotavljati m podpirati z 
obrazloženim proračunom ter je treba zanje za
htevati tudi naknadna proračunska kritja, kolikor 
zanje ni rednih. 

vtìèa 



1-7 Letnik IV 

Ćlen 13. 
Pismeni pogoji, po katerih se morajo izvršiti 

a l i d r a ž b e v zmislu člena 82. zakona o držav
nem računovodstvu ali p o g o d b e po členu 86". 
istega zakona, da se sklene spisana pogodba, s 
katero se udovolji izvestni državni materialni 
potrebščini, morajo obsezati, kolikor je treba: 

1.) poziv na člen 86. a zakona o državnem 
računovodstvu, ki veli, da se morajo predpisati 
ti pogoji, potem na številko in datum pismenega 
naročila pristojnega ministra ali njegovega po
oblaščenca, ki je odredil ali odobril načeloma, da 
je na način, določen po členu 86. istega zakona, 
izvršiti dražbo ali pogodbo, odnosno zakup ali 
prodajo, in naposled na dan in uro, oba 
d o l o č e n a z datumom, ko se prične od
rejena dražba, prodaja, pogodba itd.; kraj, kjer 
naj se to opravi in kdo naj to opravi (člen 90. 
zakona o državnem računovodstvu), kakor tudi 
kraj, kjer in kdaj se lahko pogoji vpogledajo, na
bavijo ali prepišejo; 

2.) za pismene ponudbe označbo, da morajo 
biti v zapečatenem ovitku, na katerem bodi raz
ločno napisano: «Ponudba za 
ponudnika N. N> Ako se pošljejo ponudbe po 
poŠti, morajo dospeti pred časom, določenim za 
odpiranje ofertov (glej obrazec ponudbe št. 1). 

P r i p o m b a . Če je poslal kdo ponudbo, 
ofert, po pošti, a sam ali po upravičenem poobla
ščencu ne prisostvuje licitaciji, se vzame ofert v 
oceno samo, ako je v njem izrecno izjavil, da so 
mu vsi pogoji in obrazci znani in da pristaja 
nanje. 

Brzojavne ponudbe se ne vpoštevajo; 
3.) materialno potrebščino, ki ji je udovoljiti, 

n. pr.: nabava x materiala, predmetov, stvari itd. 
v x količinah, z dostavitvijo v x času; jemanje ali 
dajanje v zakup x objektov za x časa; prodaja x 
stvari itd., pri čemer je treba vpoštevati predpise 
člena 85. zakona o državnem računovodstvu in 
o času, dokdaj traja pogodba, ter označiti, ali se 
bo vršila dražba po posameznih cenah ali po 
določenem proračunu; 

4.) izvor materiala, predmetov, stvari itd., ki 
se žele nabaviti (členi 85. a, 85. b in 85 c zakona 
o državnem računovodstvu) (n. pr. domačega, 
inozemskega ali mešanega izvora, kakršen je pac 
način obdelavtevzdelave itd. dotičnih materialov, 
predmetov, stvari itd.); če se odda nabava ob 
pogoju* da se izdela v državi, mora nabavljatel] 
pri dostavitvi dokazati, da je postopal po tej ob
veznosti in da ni uvozil izgotovljenega blaga iz 
inozemstva; 

5.) višino kavcije po členu 88. zakona o 
državnem računovodstvu, pri čemer je označiti 
državno blagajno, ki se ji mora položiti, skrajnji 
rok, do katerega dne in katere ure se mora po
ložiti. Konkurenti morajo predsedniku licitacijske 
komisije izročiti prejeto pismeno potrdilo o pra
vilno položeni kavciji; 

6.) pogoj, da mora vsak dražitelj (licitant, 
ofertant) na dan objavljene dražbe (licitacije) 
izročiti predsedniku komisije pismeno izpričevalo 
o svojih nabavljalnih, odnosno podjetniških, ku
povnih ali zakupniških sposobnostih (člen 91. 
zakona o državnem računovodstvu). To izpriče
valo naj potrdi n jegovo nesuml j ivo ne
o p o r e č n o s t , zanes l j ivost , s tanovit
n o s t in v z t r a j n o s t v vsakem poslu, ki 
ga prevzame, n a d a l j e n j e g o v o kvalita
t i v n o in m a t e r i a l n o s p o s o b n o s t za 
p o p o l n o i z v r š i t e v posla, z a r a d i ka
t e r e g a je t u d i p r i š e l na ob jav l jeno 
d r a ž b o (licitacijo). Naši državljani mo
rajo predložiti komisiji potrdilo o tem, da so 
svoj obrat prijavili davčnim oblastvom in placali 
davek za tekoče trimesečje. 

Izpričevalo, odnosno potrdila in legitimacije 
o sposobnosti in zmožnosti izdajajo pristojne 
zbornice, rokodelci in sindikati, za poljedelce m 
živinorejce pa občinska oblastva; 

7.) kraj, kjer se izroči nabava, način, kako se 
pregleda, preizkusi, oceni, premeri in prevzame; 

8.) ali je pogojenih za dostavitev materialnih 
potrebščin več delov (partij); če je tako, se mora 
za vsak del, vsako partijo, posebe določiti rok 
dostavitve. 

P r i p o m b a . Če dopuščajo razmere in okol
nosti, je koristno vodjam deljive materialne do
stavitve, tako porazdeljene po določenih izro
čitvenih rokih, določiti tekmovanje v takem raz
poredu, da se lahko več zanesljivih, po material
nih sredstvih sicer skromnih, vendar pa sposob

nih tekmovalcev — dražiteljev (licitantov) udeleži 
ostvaritve dotične nabave, ker se s tem razširja 
krog konkurence. 

Isto velja tudi za velike zakupe ali prodaje; 
9.) podroben popis kakovosti vseh materialov, 

predmetov, stvari, ki se oddajajo v tekmovanje 
na napovedani licitaciji. Ta popis mora pojasnje
vati tehnične, odnosno tehnološke pogoje, zajete 
iz rezultata preizkušenih in ustanovljenih obraz
cev (modelov, tipov, vzorcev) za ta konkretni po
stopek; zakaj'ti podatki določajo izraziteje stop
njo dobrote pri dotičnih materialih, ki se hočejo 
imeti. 

Kjerkoli bi bilo treba, se morajo obenem po
staviti minimalne in maksimalne meje za odsto
panje od določene povprečne kakovosti in do
ločenih razmerij, ker je ta toleranca potrebna 
kot neizogibna posledica vsake ročne in tehnične 
tvorine; 

10.) da je izključeno odstopati od pogojene 
kakovosti in od določenih razmerij preko dovo
ljene tolerance in na škodo države; 

11.) da vodi prevzemna komisija zapisnik po 
dneh o vseh ugotovljenih rezultatih ocenjanja, 
preizkušanja in primerjanja nabavnih predmetov, 
ki vplivajo na njeno končno odločbo, in da to 
potrdi s svojimi podpisi kakor tudi s sopodpisi 
navzočnega voditelja in nabavljateljev, odnosno 
njih pooblaščenega zastopnika; 

12.) da predloži prevzemna komisija po do
vršenem delu svojemu pristojnemu oblastvu pis
meno poročilo z zapisnikom vred in z obraz
loženo odločbo bodisi o sprejemu, bodisi o od
klonu pregledane dostavitve. 

P r i p o m b a . Pristojno oblastvo mora v 24 
urah po prejemu komisijskega poročila s svojo 
pismeno naredbo na istem poročilu priobčiti 
komisijsko odločbo obveznemu nabavljatelju in 
voditelju v podpis ter overovljen prepis tega 
poročila (elaborata) priključiti predmetu dotične 
nabave kot njegov sestavni del, voditelju pa 
izdati na originalnem komisijskem elaboratu pis
meno naredbo za vknjižbo sprejete dostavitve; 

13.) da izplača sprejeto dostavitev pristojna 
blagajna v pogojenem denarju na nabavljateljev 
predpisno sestavljeni račun, ki mora biti na pred
pisani način overovljen po prevzemni komisiji, 
po voditelju kakor tuai po prejemniku dostavitve, 
nadalje predpisno preizkušen in vidiran po kon
trolnem organu ter z nakazovalčevim nalogom 
odpremljen k blagajni; 

14.) kratko in jasno tudi vse one predpise iz 
členov 15., 16., 17., 18., 19. in 20. tega pravil
nika, kolikor so kje potrebni, istotako predpise, 
ki urejajo polaganje in vračanje kavcij, ponašanje 
in postopanje pri dražbah, sklepanje pogodb, 
zakupov in prodaj, izpričevanje odklonjenih do
stavitev, sklepanje pismenih pogodb na podstavi 
hcitacijskih, odnosno kupnih ali zakupniških po
gojev, z vsemi posledicami, ki izvirajo iz pogodb, 
dobo pogodb in vzroke za njih razvezo. 

Člen 14. 
Pismeni pogoji za izvestne nakupe po členu 

86 zakona o državnem računovodstvu, n. pr. za 
one iz točk 3., 4., 7. in 8., se ne dado predpisati 
naprej, ker obsezajo materialne objekte in pred
mete, ki so ali patentirani ali čigarkoli svojina, 
ali pa se morajo z njimi izvršiti predhodni poiz
kusi (preizkusi) zaradi uporabe. 

Za vse vrste nakupov se mora poprej izdati 
načelna ali dokončna odločba pristojnega ob
lastva, da jih izvrši strokovna komisija po skle
njeni pismeni pogodbi, ako ne preseza njih vred
nost vsote, določene v točki 1. istega člena. Dru
gače, ako bi jim bile cene večje, a so nakupi 
nujni, se izvršujejo po načinu iz točke 2. istega 
člena. 

Člen 15. 
Kar se tiče predpisovanja pismenih pogojev 

za nakupe na roko (po ustnih pogodbah) na 
tržiščih, kmetijskih napravah itd., kakor n. pr. za 
predpisovanje po točkah 10., 12. in 14. člena 86. 
zakona o državnem računovodstvu, jih lahko do
loči naprej — zlasti za vsako vrsto dotičnih po
trebščin — pristojno oblastvo, kolikor ta svojstva 
kakovosti niso še urejena z uradnimi administra
tivnimi predpisi v dotičnih strokah državne 
službe. Toda pogoji, predpisani v ta namen, mo
rajo veljati samo za izvrševanje teh nakupov, 
izvajajo pa jih člani komisije, ki so moralno in 
materialno odgovorni za vse nepravilnosti v 
svojih postopkih. 

Nakupe, izvršene na ta način, morajo komisije 
potrditi z zapisnikom in vanj uvrstiti vse podatke, 
ki pojasnjujejo in opravičujejo njih postopke 
(ime in priimek onega, ki jim je kaj prodal, pro
dajno ceno, odbitek za slabšo kvaliteto pri stvari 
ali ceni itd.); ta podpisani zapisnik, obenem s 
pismenimi pogoji in izvedenim predlogom po
trošenih vsot, jim mora služiti za izpričujočo 
listino dovoljenega in potrošenega kredita. Ko 
dostane ta elaborat tudi predhodno cenzuro pri
stojnega kontrolnega organa in ko dobi naposled 
tudi nakazovalec nalog za izplačilo, postane ela
borat definitiven ter nadomešča komisijske pri
znanice o prejetih predjemih. 

Člen 16. 
Pogoji kakovosti, naprej predpisani in usta

novljeni za nakupe po točki 15. člena 86. zakona 
o državnem računovodstvu, se morajo v izpisku 
(s katerim se označuje kakovost) objaviti prebi
valstvu, da se posamezniki pri dobavljanju stva
ri lahko ravnajo po njih ter vedo, kakšna kako
vost se zahteva. 

Kako je objavljati to vrsto nakupov, je pred
pisano v isti točki; po členu 89. zakona o držav
nem računovodstvu pa je dolžnost pristojnih 
oblastev, da urede ta postopek. 

Ta vrsta nakupa se mora objaviti vsaj 14 
(štirinajst) dni prej. 

Ta nakup se likvidira na isti način kakor na
kupi po členu 15. tega pravilnika, samo da mora 
biti ta izpisni pregled potrošenih zneskov nado
meščen s seznamkom prodajalcev in da morajo 
biti poleg njih imen navedene kupljene količine 
in za to izplačani zneski denarja, ki mora biti 
seštet, seštevek pa izražen z besedami in pod
pisan po komisiji. 

Člen 17. 
Ker se nakupi po točki 6. člena 86. zakona 

o državnem računovodstvu ne dado izvrševati 
vsi enako, je treba postopati tako, kakor jih urede 
pristojna oblastva s specialnimi odločbami. 

Člen 18. 
Za sestavljanje specialnih pismenih pogojev 

za prodaje po točkah 16. in ЈД. člena 86. zakona 
o državnem računovodstvu je treba kolikor mo
goče ukoriščati tudi izdelani material v členu 13. 
tega pravilnika, ker imajo tudi te prodaje isti 
fiskalni namen in se samo nekoliko drugače iz
vajajo nego nabave. 

Nenadoma poškodovane živali (točka 17. čl& 
na 86. zakona o državnem računovodstvu) se 
prodajajo brez vsake formalnosti; njih prodaja 
pa se izpričuje naknadno z obrazloženim refera
tom kakor dela po točki 9. istega člena. 

P r i p o m b a . Tudi pred prodajami, tako oni
mi po točki 16. z omejeno vrednostjo predmetov 
kakor tudi onimi po točki 17. z neomejeno vred
nostjo, se morajo izvršiti podobni postopki po 
členih 1. in 2. tega pravilnika. 

Ko dospe od pristojnega oblastva dovolilo, 
da se smejo prodajati predlagani material, pred
meti, stvari itd. tako, kakor je določilo oblastvo, 
se s pozivom na to dovolilo takoj sestavijo pis
meni pogoji, po katerih naj se izvrši prodaja, 
in posamezni objekti se vpišejo iz inventarnega 
v poseben seznamek po vrstah in količinah im 
po stopnji uporabnosti vsake vrste. Ta seznamek 
je sestavni del pogojev; podpisati ga mora upra
vitelj inventarne imovine, ki je za točnost nje
gove vsebine odgovoren moralno in materialno. 

V pogojih morajo biti poleg podatkov po 
točkah 1., 2., 4., 5. in 8. člena 13. tega pravilnika 
navedeni še ti-le podatki: 

1.) da vodi prodajo komisija (člen 90. zakona 
o državnem računovodstvu). Ta vodi zapisnik o 
prodaji, ki ga zaključi in s podpisi potrdi vsak 
dan, ako traja prodaja več dni; 

2.) seznamek objektov, ki se prodajajo; 
3.) dan (datum), uro, kraj in lokal, kjer se bo 

vršila prodaja; 
4.) način prodajanja (z ustno dražbo ali s po

gajanjem, kolikor je pač konkurentov) in ali se 
bo prodajalo po partijah ali v skupni količini, 
pri čemer je še gledati na to, da se lahko udeleže 
dražbe tudi manjši podjetniki in obrtniki; 

5.) kdaj, ob katerem času in kje se lahko ogle
dajo posamezni objekti in vpogledajo prodajni 

6.) 'ali je sklenjena prodaja izvršna takoj ali 
šele po odobritvi pristojnega oblastva; 
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7.) rok, ko je treba položiti izlicitirane ali po
gojene cene za prodane objekte, in pri katen 
blagajni; . . 

8.) v katerem roku se morajo po odobreni 
prodaji odpraviti prodani objekti; 

9.) plačilo ležnine (1 % na dan od skupne iz
licitirane vrednosti kupljenih objektov) in ostalih 
stroškov po preteku roka iz točke 8. v 10 dneh, 
po tem roku pa vnovična prodaja objektov na 
škodo kupčevo (člen 98. zakona o državnem ra
čunovodstvu); 

10.) odprava prodanih objektov, štetje ali 
merjenje po prodajnem seznamku in izročitev 
kupcu, če pokaže priznanico pristojne blagajne, 
da je vplačal izlicitirano ceno prodanih objektov; 
vse vpričo voditelja in posebe določene komisije, 
ki predloži pristojnemu oblastvu tudi svoje po
ročilo o izvršenem poslu. 

Člen 19. 
Pismeni pogoji za zakupe vobče, kolikor se 

ne bi mogli ukoriščati že razloženi podatki iz 
Členov 13. in 18. tega pravilnika, se morajo do
polniti še s tem: . 

1.) objekti zakupov, popisani in predstavljeni 
na način, ki kaže njih namen, uporabo, vlogo, 
upotrebo ali njih obdelovanje, izvajanje, vzdrže
vanje itd.; 

2.) zakupna doba in posebni pogoji; 
3.) kako in ob kakšnih pogojih je plačevati 

zakupnino; 
4.) pravica kontroliranja zakupljenih objektov; 
5.) način izročitve in prejema, odnosno vra-

flla zakupljenih objektov z odškodnino za izpre-
menjeno stanje pri objektih ali brez odškodnine 
za čas, dokler je trajal zakup; 

6.) zavarovanje zoper elementarne umcbe (po
žar, povodenj) objektov, ki so izpostavljeni tem 
nezgodam; 

7.) posledice, če se ne izpolnijo dogovorjene 
obveznosti itd. 

Člen 20. Pogoj za izvajanje del v režiji sta predhodno 
izdelan podrobni načrt in natančno utemeljen 
proračun. 

Načrt in proračun morajo, preden se dovoli 
izvajanje v režiji, revidirati pristojni strokovni 
organi, razen primera v točki 9. člena 86. zakona 
o državnem računovodstvu. 

Režija je lahko popolna ali mešana. 
Popolna je, če se kupuje material in izvršu

jejo posli s plačano ali brezplačno delovno močjo 
pod upravo in nadzorstvom strokovnih državnih 
organov. . , 

Mešana je, če se posredno nabavljajo neka
tere vrste materiala ali če se dajo izdelovat ne
kateri deli poslov (v «akord»). 

Vloga, s katero se tudi sproži uporaba tega 
načina za udovoljitev državnim potrebščinam, 
r o r a navajati vse administrativne in strokovne 
pogoje, po katerih se bodo ravnali izvrševalni 
organi ob izvajanju režijskih poslov; ti pogoji 
se namreč na dado predpisati naprej, ker ima 
vsak primer svoje pogoje. 

VI. Objavljanje dražb (licitacij), nakupov, za
kupov in prodaj. 

Člen 21. 
Ko je pristojno državno oblastvo po določi

lih člena 86. a zakona o državnem računovodstvu 
in po predpisih L, II. in III. oddelka tega pravil
nika določilo obrazce, odnosno popisane nacrte, 
predpisalo pismene pogoje in skladno s členom 
82. istega zakona odredilo način za ostvaritev 
svoje namere, odredi po določilu člena 89. istega 
zakona, kolikršna je pač nujnost, po kateri je 
treba udovoljiti dotični potrebščini, tudi dan za 
ostvaritev svoje namere ter pošlje objavo za 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», ki mora obsezati vse podatke, navedene 
v omenjenem členu 89. zakona. 

Hkrati mora odločiti, ali naj se omenjena ob
java istočasno pošlje tudi v strokovne in dnevne 
liste, odnosno pokrajinske uradne liste. 

Objava, poslana «Službenim Novinam kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca», se mora natisniti 
trikrat v presledku 3 do 4 dni. . 

Časovni presledek med dnem, ko je natisnjena 
prva objava, in dnem, ki je določen za licitacijo, 
ne sme biti krajši od presledka, ustanovljenega 
z določili prvega ali tretjega odstavka člena 89. 
zakona o državnem računovodstvu. 

Člen 22. 
Pristojno oblastvo, ki objavi v «Službenih 

Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
bcitacijo, mora obvestiti tudi blagajno, določeno 
za prejemanje kavcij, o dnevu licitacije, o pred
metu licitacije, višini kavcije in o dnevu in šte
vilki svoje objave. 

Člen 23. 
če objavlja pristojno državno oblastvo na

kupe, pogodbe in zakupe po členu 86. zakona o 
državnem računovodstvu po upravnih (policij
skih, političnih) oblastvih in občinskih predstoj-
ništvih, mora zahtevati, da jih je obvestiti o iz
vršitvi njegove naredbe do dne, določenega za 
sklepanje nakupov, pogodb in zakupov. 

V. Kako se polagajo in vračajo kavcije. 

Člen 24. 
Vsakdo, ki se zanima za državne nabave ali 

nakupe ter se jih hoče udeležiti, mora predhodno 
položiti kavcijo določeni blagajni po predpisih 
člena 88. zakona o državnem računovodstvu. 

Odstopati od tega zakonitega predpisa ni 
dovoljeno. Pristojni minister si sme izgovoriti 
kavcijo tudi višjo od 5%, odnosno 10%, po 
svoji oceni in glede na važnost in nujnost na
bave, del itd. kakor tudi glede na čas in vlada
joče razmere (drugi odstavek člena 88. zakona o 
državnem računovodstvu). 

Garantna pisma denarnih zavodov, ki se po 
točki 4. člena 88. začasnega zakona o izpremem-
bah in dopolnitvah v zakonu o državnem računo
vodstvu sprejemajo za začasno kavcijo pri licita
cijah, morajo biti registrirana pri generalnem 
inspektoratu ministrstva za finance ali pri onih 
državnih finančnih napravah, k? so po odločbi 
ministra za finance pooblaščene za to. 

Denarnim zavodom, ki bi izdali garantna 
pisma preko višine vplačane glavnice in zneska 
rezervnega fonda do višine 10 % svoje vplačane 
glavnice, se z odločbo ministra za finance od
vzame pravica, izdajati garantna pisma, za dobo ' 
do 5 let. 

Člen 25. 
Kavcija za vsako objäVljeno dražbo ali po

godbo se sme pri določeni državni blagajni po
ložiti tudi prej, najkesneje pa d o 10. (desete) 
u r e d o p o l d n e onega dne, ki je določen za 
izvršitev dražbe (licitacije) ali pogodbe. 

Vsak dražitelj mora pokazati reverz o polo
ženi kavciji; s tem pridobi pravico, da se udeleži 
dražbe, ako je izpolnil tudi ostale predpisane 
pogoje. 

Ta reverz mora biti spisan po obrazcu št. 2 
v dveh izvodih. En izvod s pečatom dotične bla
gajne in podpisom dotičnega uradnika se da 
onemu, ki je položil kavcijo, drugega pa obdrži 
dotična blagajna zaradi točnejše preglednosti o 
stanju prejetih kavcij. 

Ta blagajna vodi tudi knjigo kavcij po obraz
cu št. 3, v katero zapisuje prejete kavcije. 

Oni licitant, odnosno nabavljatelj, na katerem 
ostane licitacija, zamenja začasno kavcijo za 
stalno, za katero dobi reverz po obrazcu št. 4. 

a) za p o d j e t n i k e : 
1.) potrebno imenovanje izvršenih del po ob

jektih in pogojenih cenah; 
2.) skupni znesek, pogojene obveznosti, ki s* 

mora likvidirati; 
3.) odbitek učinjenih začasnih izplačil; 
4.) plačilo obrtnega davka, takse za pogodbo 

in drugih davščin, ki jih je zavezan plačati (člen 
97. zakona o državnem računovodstvu); 

5.) pismeno in podpisano konstatacijo nad
zornega inženjerja in kolavdirajoče, odnosno 
superkolavdirajoče komisije, da se dotični po
sli izvršeni popolnoma po pogodbi in objekti 
sprejeti in da so se dobro obdržali v garantnem 
roku; in 

6.) da se sme podjetniku poleg izplačila za
služenega, neizplačanega zneska po končanem 
obračunu vrniti tudi kavcija, ako ni nobene 
zapreke; ' 

b) za n a b a v l j a t e l j e : 
1.) da je bil material po kakovosti m količini 

pravilno komisionalno prejet, zložen v državno 
skladišče in vpisan v skladiščno knjigo o izdela
nih ali neizdelanih materialih; 

2.) da je poleg zapisnika o prejetem materialu 
— obrazec št. 6 — tudi na računu (številka ra
čuna) za izplačilo komisionalno ugotovljeno, da 
ustreza material dogovorjenim pogojem in da je 
upravitelj materiala imenoval list in številko do
tične knjige, v katero jih je vpisal; 

3.) da je upravitelj pridržal zapisnik — uni
kat — kot dokument svoje obremenitve, račun ш 
duplikat zapisnika pa izročil nabavljatelju zaradi 
izplačila. 

Ako se nabavlja ali prejema material izvun 
skladišča, torej izvun skladiščnih knjig in inven
tarja, a se mora izplačilo izvršiti takoj, morajo 
komisija, ki ga pregleda, kakor tudi upravitelj ia 
izprevodniki sprejemati material na zapisnik; en 
zapisnik obdrže pri sebi zaradi oddaje materiala 
v dotično skladišče, duplikat zapisnika pa prilože 
računu namesto inventariziranja ali označbe skla
diščne knjige o materialih; 

4.) da se na podstavi ugotovljenih podatkov 
izda pristojni blagajni nalog, naj vrne kavcijo 
položniku, ako ni zaprek. 

Po obeh konstatacijah iz točk a) in b) tega 
člena izda odlok za povračila iavcije pristojno 
oblastvo, po čigar naredbi se je kavcija tudi de
ponirala. 

Člen 28. 

Člen 26. 
Organi državnih blagajn, ki sprejemajo kav

cije, morajo paziti, da se kavcije skladajo z dolo
čili člena 88. zakona o državnem računovodstvu. 

Istotako morajo voditi tudi pregled (evidenco) 
objavljenih licitacij po členu 89. istega zakona, 
za katere prejemajo kavcije m o katerih dobivajo 
od pristojnih oblastev pravočasno pismena pri
občila (člen 22. tega pravilnika). 

Začasne in stalne kavcije se vračajo položni-
kom samo po naredbi-pristojnega oblastva, ki je 
odredilo licitacijo ali nakup, v roku, ki ga določi 
to oblastvo. 

Člen 27. 
Stalna kavcija se vrne obveznemu nabavlja

telju — podjetniku, ko končno izpolni pogojeno 
obveznost, ako ne nastopi primer iz člena 98. za
kona o državnem računovodstvu; drugače mora 
poleg ostale nabavljateljeve — podjetnikove imo
vine kavcija pokriti škodo, ako bi je kaj bilo. 

Ko je pogojena obveznost pravilno in popol
noma izvršena, se vrne kavcija lastniku po usta
novljeni završni (dokončni) situaciji (obrazec 
št.5), ki mora obsezati: 

Če nabavljatelj — podjetnik sploh ni izpolnil 
svoje obveznosti v pogojenem roku ali jo je iz
polnil samo deloma ter se je tudi ustavil pri tem, 
ugotovi pristojno oblastvo, ki skrbi za izvršiter 
pogojene obveznosti, takoj ta njegov postopek z 
referatom, zasliši nabavljatelja — podjetnika pis
meno ter o tem predloži poročilo pristojnemu 
ministru z obrazloženim mnenjem, da odloči po 
členu 98. zakona o državnem računovodstvu, 
kako naj se udovolji dotični državni potrebščini. 

VI. Izvrševanje licitacij in pogodb, prodaj ш 
zakupov. 

Člen 29. 
Pismene (ofertalne) in ustne licitacije se vrše 

redoma d o p o l d n e ; pričenjajo se ob 11. 
(ena j s t i ) u r i in trajajo, dokler se ne izvrše, 
razen v primeru iz tretjega odstavka člena 33. 
tega pravilnika. 

Predsednik komisije otvori sejo zaradi spre
jemanja ponudb (ofertov) točno ob 10. (deset i ) 
u r i , ravnaje se po pisarniški uri dotičnega ob
lastva, na čigar račun izvaja licitacijo. 

Licitanti se sprejemajo na dražbo samo d o 
11. (ena j s te) ure . Po tem času ne sme nihče 
v sobo, kjer se vrši licitacija. 

Komisija gleda vobče na to, da se pravili» 
uporabljajo določila členov 90., 91., 92. in 93. 
zakona o državnem računovodstvu. 

Člen 30. 
Ko vstopi licitant v sobo za licitiranje, izroÖ 

takoj predsedniku komisije reverz o položeni 
kavciji in izpričevalo o svoji sposobnosti za 
dražbo (člen 13. tega pravilnika). 

Če spozna komisija legitimacije za pravilne, 
obvesti predsednik komisije takoj ustno vsakega 
dražitelja posebe o pravicah, ki so mu priznane; 
drugače pa mu ne dovoli dražiti ter ugotovi te 
v zapisniku, nalog za povračilo kavcije pa se 
izda dotičnemu licitantu takoj. 

,M 
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Odločbi komisije se mora pokoriti vsak dra-
žitelj. 

Sprejetim dražiteljem naznani predsednik ko
misije, preden se prične dražba, da jim je, dokler 
traja ustna dražba, prepovedan vsak medsebojni 
sporazum, razgovor z besedami ali z mimiko in 
odhod iz sobe; sicer bi se vsak, ki se ne bi po
koraval njegovi naredbi, takoj izključil od lici
tacije. 

Tudi ostale navzočne osebe se morajo, dokler 
traja licitacija, držati tega predpisa. 

Preden se prične licitacija, morajo licitanti 
precitati in podpisati pogoje z obrazci pod skup
no izjavo: « P r e č i t a l i s m o te p o g o j e in 
p r i s t a j a m o d r a ž i t i p o njih», odnosno: 
« P r e č i t a l i s m o t e p o g o j e in p r i s t a 
j a m o i z r o č i t i s v o j e p o n u d b e (oferte)» 
(člen 91. zakona o državnem računovodstvu). 

Ako je kdo izmed licitantov nepismen, ga sme 
eden izmed licitantov po njegovem pristanku 
podpisati, druga dva pa jamčita s svojima pod
pisoma pod tem, da ga je oni prvi podpisal 
vpričo njiju; drugače ta licitant ne more biti ob
vezen licitant ne nabavljatelj, odnosno podjetnik. 
Ako je poslal kdo ponudbo po pošti, a ne pri
sostvuje licitaciji sam ali po upravičenem po
oblaščencu, se vzame ofert v oceno samo, ako je 
v njem izrecno izjavil, da so mu vsi pogoji in 
obrazci znani in da pristaja nanje. 

Letnik IV. 

Člen 31. 
Po izvršenih predhodnih poslih iz členov 29. 

in 30. tega pravilnika prične komisija izvajati 
licitacijo. 

Pismena (ofertalna) licitacija se prične s pre
vzemanjem ponudb (ofertov) od ponudnikov po 
vrsti njih podpisov na prečitanih pismenih po
gojih. Na vsak prevzeti ofert se postavi redna 
številka in ko so vsi zbrani, jih prične komisija 
odpirati po rednih številkah; ako ugotovi, da so 
pravilno spisani in predpisno taksirani po za
konu o taksah, jih sprejme in podpiše s priloga
mi vred. Netaksiranih ali nepravilno spisanih 
ofertov, t. [. takih, ki ne ustrezajo predpisanim 
pogojem ali ne navajajo določenih cen, ne vpo-
števa. To konstatira v zapisniku. 

Edino veljavne so ponudbe, v katerih je točno 
označena cena za vsak predmet, vsako stvar itd. 
po meri, teži, razmerjih, kakor je kaj določeno 
po predpisih. Potem vpiše komisija ponudnike 
v posebe pripravljen licitacijski zapisnik — pro
tokol — po številčnem redu ponudb; poleg njih 
imen pa vpiše v ustreznem razpredelku naslove 
ponujenih materialov, predmetov, stvari itd. (ako 
jih je več zahtevanih) in zanje ponujene cene 
po meri in teži. Naposled izračuni skupno vred
nost vsakega predmeta — vsake stvari — posebe 
in skupno za vse v vsaki ponudbi, potem pa po
stavi te konaie vsote v ustreznem razpredelku 
poleg imen ponudnikov, tako da ima vzporeden 
pregled o vseh, po predmetih ponujenih in po 
ofertih zbranih cenah. 

Ponudbeni zapisnik, v katerega je treba vpi
sati vsak važnejši dogodek, ki pojasnjuje licita
cijo, overi komisija ter ga potrdi s svojimi pod
pisi. Zapisnik podpišejo tudi vsi navzočni po
nudniki; pri tej prilici postavijo nanj tudi svoje 
opazke, ako jih imajo. Dražiteij, ki pri tej priliki 
ne postavi svojih opazk, izgubi pravico do vsake 
poznejše reklamacije. 

Ako je vložilo več dražiteljev istovetne po
nudbe z enakimi cenami, ki so poleg tega tudi 
najugodnejše, je postopati z njimi po členu 92. 
zakona o državnem računovodstvu takoj po kon
čani licitaciji. 

Člen 32. 
Podobno postopku po členu 31. tega pravil

nika se prične tudi ustna licitacija s tem, da se 
vpišejo dražitelji v zapisnik po vrsti njih pod
pisov na prečitanih pogciili eden za drugim. 
Poleg njih imen se v dctičnem razpredelku po
stavijo cene, ki jih ponujajo, dokler se ne dobi 
poslednja najnižja cena. 

Poslednja cena vsakega dražitelja se zapiše 
tudi v besedah. 

Ponudbeni zapisnik (licitacijski protokol) 
overi in potrdi komisija s svojimi podpisi. Tudi 
ta zapisnik podpišejo vsi navzočni dražitelji. 

Člen 33. 
Po izvršeni pismeni ali ustni licitaciji odslovi 

komisija ponudnike — dražiielje ter jim vrne 
reverz o položenih kavcijah. Potem uredi komi

sija licitacijski material in izdela kratko poročilo 
o izvršeni licitaciji. 

Svojemu poročilu priključi komisija licitacij-
ske pogoje z zapisniki vred, izpričevala licitan
tov o njih sposobnostih in oferte ter vse to še 
i s t e g a d n e izroči pristojnemu oblastvu, ki ji 
je poverilo izvršiti dotično licitacijo. 

Ako se pa v izjemnih primerih ofertalna lici
tacija zaradi velikega števila in obsežnosti pis
menih ponudb (ofertov) ne more vpisati v zapis
nik navzlic neprestanemu, tudi popoldanskemu 
poslovanju na dan licitacije, se morajo komisio-
nalno parafirani odprti oferti komisionalno za
pečatiti v zavoj ter skupno s še neodprtimi oferti, 
katerih zavoji morajo biti, komisionalno parafi
rani, komisionalno zapečateni v drug zavoj, pu
stiti v blagajni; prihodnji dan pa se nadaljuje 
licitacija ob pričetku uradnih ur, dokler se ne 
dokonča. Take primere je v zapisniku konstatirati. 

Ako se ni mogla izvršiti licitacija zaradi ne
zadostnega števila prijavljenih dražiteljev — po
nudnikov (člen 94. zakona o državnem računo
vodstvu),- ugotovi komisija to v zapisniku ter o 
tem v določenem roku poroča pristojnemu obla
stvu, kateremu obenem vrne pogoje. 

Člen 34. 
Sklepanje pogodb, s katerimi naj se udovolji 

državni potrebščini, je zavisno od naredbe in 
pooblastitve pristojnega oblastva, kako näj se iz
vrše in v kakšnem namenu se vrše. 

Pogodbe so ali ustne in takoj izvršne, kakor 
n. pr. one po členu 15. tega pravilnika, all pa so 
pismene, katerih izvršitev je zavisna od pred
hodne odobritve pristojnega oblastva. Vselej se 
sklepajo samo komisionalno. Pismene pogodbe 
se sklepajo povsem na način po členu 32. z ozi-
rom na člena 31. in 33. tega pravilnika. 

Rok za objavljanje in način za izvrševanje 
pogodb in nakupov predpisuje pristojno oblast-
vo, ki je to tudi odredilo (poslednji odstavek čle
na 89. zakona o državnem računovodstvu). 

Člen 35. 
Kako se sklepajo prodaje in zakupi, to se po

vsem ravna po enem izmed postopkov, predpisa
nih v členih 31., 32. in 33. tega pravilnika za 
ustne in pismene licitacije. 

Katerega teh dveh načinov je uporabiti, do
loči pristojno oblastvo v zmislu člena 82. zakona 
o državnem računovodstvu. 

VII. Predlogi za odobravanje sklenjenih licitacij, 
nakupov po pogodbi, prodaj in zakupov in njih 

odobravanja. 

Člen 36. 

Vsak predmet (elaborat) o sklenjeni licitaciji, 
pogodbi, prodaji ali zakupu po členih 31., 32., 
33., 34. in 35. tega pravilnika z ozirom na člen 
95. a zakona o državnem računovodstvu mora 
biti predhodno pregledan, vsestransko proučen, 
izčrpno preizkušen in ocenjen kakor tudi do
polnjen s potrebnimi podatki ter se šele potem 
predloži v odločitev pristojnemu ministru, od
nosno njegovemu pooblaščencu, ki je odredil, da 
je treba izvršiti dotične sklepe. 

Te predhodne preglede, preizkuse in ocene 
dotičnih elaboratov izvršujejo pristojni strokovni 
referenti (šefi, načelniki itd.) resortnih poslov, ki 
so tudi sprožili dotični postopek.ч 

Strokovni referenti (šefi, načelniki itd.) resort
nih poslov so odgovorni za svoje delo. 

Njih mnenja morajo biti temeljito obrazlo
žena (motivirana) ter določno izražena brez 
vsakršnih pridržkov. 

Elaborate o sklenjenih nabavah, prodajah, 
zakupih itd. v vrednosti do 100.000 (stotisoč) 
dinarjev (člen 95. c zakona o državnem računo
vodstvu) pregledujejo, preizkušajo in ocenjajo 
ob svoji odgovornosti strokovni organi dotičnih 
ministrstev na isti način in ob istih pogojih, ob 
katerih revidirajo tudi svoje lastne, in po njih 
odpravku izda pristojni minister svojo odločbo. 

Na istem referatu izda svojo odločbo pri
stojni minister ali oni, katerega je pooblastil, o 
onih zadevah po členih 95. a in 95. c zakona o 
državnem računovodstvu, ki se ne predlagajo v 
odobritev ministru za finance (n. pr. one po 
točkah 3., 4., 6., 8., 9., 10., 14., 15. in 16. člena 
86. istega zakona); drugače odpremi dotični 
referat z vsemi prilogami vred po členih 95. b, 
95. c in 95. č istega zakona ministru za finance 
(za odbor za oceno državnih nabav). 

Šele ko dostane dotična zadeva tudi to pro
ceduro, izda pristojni minister ali njegov poobla
ščenec svojo odločbo, ako sta prejeti mnenji (re-
feratno in odborsko) soglasni in ako ne prestopa 
zadeva njegovih pravic, določenih v členu 95. č 
istega zakona; drugače pa jo obrazloži s svojim 
pismenim referatom ter jo spravi pred ministrski 
svet v rešitev. 

Člen 38. 
Vsi postopki, našteti v členih 36. in 37. tega 

pravilnika, se morajo po členih 90. in 96. zakona 
o državnem računovodstvu izvršiti najkesneje v 
30 ( t r i d e s e t i h ) d n e h ; ta rok se računi od 
dne in ure, ko je bil komisijski elaborat (ves 
predmet licitacije) po členih 31., 32., 33., 34. in 
35. tega pravilnika izročen v postopek pristoj
nemu oblastvu, pa do vštetega dne, ko se priobči 
licitantom, dražiteljem, kupcem, zakupnikom itd. 
pismena odločba v podpis. 

Potemtakem morajo vsi pristojni faktorji, ki 
se udeležujejo teh postopkov, izrabiti čas za 
svoje posebne postopke, da se sprožena zadeva 
reši v roku, ki je odrejen z dotičnim zakonskim 
določilom. 

Dve glavni opravili v vsej tej proceduri spa
data v delo strokovnih organov (resortnih refe
rentov, šefov, načelnikov itd. in odbora pri mi
nistrstvu za finance), katerih posli zahtevajo naj
večji del časa za proučevanje in ocenjanje zbra
nega materiala o sproženi zadevi. Zato ne smejo 
njih posli v nobenem primeru zaporedoma tra
jati po več nego sedem dni o vsakem predmetu, 
zakaj po pravici se domneva, da morajo dotični 
organi stalno razpolagati z vsemi potrebnimi 
statističnimi podatki iz materialne administracije, 
ki so jim potrebni za njih cenzuriranje. 

Člen 39. 

Resortni referenti, šefi, načelniki itd. morajo 
stalno razpolagati s pravilnimi — zanesljivimi 
— statističnimi podatki o gibanju cen na doma
čih in inozemskih tržiščih o vseh onih sirovinah, 
izdelkih, materialih, predmetih, stvareh itd., ki 
spadajo v njih službo, da jim je s temi podatki 
vselej mogoče proračuniti (izvesti kalkulacijo), 
kaj bi jih v danem primeru stala ostvaritev do
tične potrebščine. Skratka, biti morajo v stalnem 
stiku s cenami onih tržnih središč, ki morejo 
udovoljiti trenutni potrebščini, za katero se za
nimajo; pri tem pa ne smejo nikoli puščati v 
nemar ne proizvajalnih ne predelovalnih cen, ki 
se po svoji osnovni stopnji razlikujejo od tržnih, 
posebno pa od posredniških kalkulacij. 

Člen 40. 

Ako je pristojni minister po predpisih členov 
1. in 2. tega pravilnika z ozirom na člen 95. c 
zakona o državnem računovodstvu sporazumno 
z ministrom za finance uredil kritje izdatkov za 
udovoljitev dotični državni potrebščini, ki jo je 
tudi sprožil ob sodelovanju svojih strokovnih or
ganov, se mu je lahko odločiti, ali sprejme pred
loge, urejene in obrazložene po predpisih členov 
38. in 39. tega pravilnika, ali jih ne sprejme. 

Ako jih ne sprejme, mora to obrazložiti (mo
tivirati) in podpreti z zakonitimi predpisi, kakor 
je bil tudi predlog obrazložen in podprt,' da se 
na ta način ugotovi pravilni zvršetek neuspelega 
postopka. 

Člen 37. 
Odpravki resortnih referentov, šefov, načel

nikov itd. o vseh zadevah iz prejšnjega člena 
tega pravilnika morajo biti spisani v obliki refe
rata, ki se mu priloži celokupni elaborat, kateri 
pojasnjuje in podkrepljuje njih odpravek. 

VIII. O ureditvi in delovanju odbora za oceno 
državnih nabav. 

Člen 41. 
Po določilu člena 95. b zakona o državnem 

računovodstvu posluje pri ministrstvu za finance 
odbor za oceno državnih naba/. 

Ta odbor je posvetovalni organ ministra za 
finance glede državnih nabav, prodaj in zakupov. 
Tudi oddaja strokovna mnenja o vseh zadevah, 
ki se tičejo državnih nabav, prodaj in zakupov. 
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Člen 42. 
Odbor sestavljajo ti-le delegati: 
1.) trije delegati ministrstva za finance, in 

sicer: generalni direktor generalne direkcije dr
žavnega računovodstva kot predsednik, načelnik 
proračunskega oddelka ministrstva za finance in 
pomočnik upravnika državnih monopolov; 

2.) trije delegati ministrstva za vojno in mor-
narnico, in sicer: načelniki ekonomskega, inže
njersko-tehničnega in topniško-tehničnega od
delka; 

3.) dva delegata ministrstva za promet, in 
sicer: načelnika ekonomskega in strojnega od
delka; , 

4.) en delegat ministrstva za pošto in brzo
jav, in sicer: načelnik ekonomskega oddelka; 

5.) en delegat ministrstva za trgovino in in
dustrijo, in sicer: načelnik industrijskega oddelka. 

Poslovodja odbora je eden izmed tajnikov 
generalne direkcije državnega računovodstva, ki 
ga določi minister za finance. 

Člen 43. 
Vsi člani odbora so med sabo ravnopravni. 
Če je kdo izmed članov odbora zadržan po 

svoji redni službi ali po bolezni, ga nadomešča 
njegov namestnik, ki ga določi dotični minister. 
To velja tudi za predsednika odbora. 

Člen 44. 
Če je treba, sme predsednik odbora pozvati 

strokovne referente vseh ministrstev, odnosno 
avtonomnih teles, kakor tudi druge osebe izmed 
prebivalstva, katerih navzočnost in strokovno 
mnenje utegne biti koristno za čim pravilnejšo 
rešitev posameznih zadev. Te osebe nimajo pra
vice odločanja. 

Člen 45. 
Vsak predmet licitacije, pogodbe ali zakupa, 

izvršene ali izvršenega v zmislu oddelka VII. 
tega pravilnika (členi 36. do 40.), ki preseza vred
nost, katero sme odobriti dotični minister, mo
rajo posamezni ministri in ostala avtonomna 
telesa odpremiti k ministru za finance za odbor 
za oceno državnih nabav. Noben minister in no
bena avtonomna uprava ne sme predložiti mini
strskemu svetu neposredno nobene nabave, pro
daje in nobenega zakupa v odobritev, dokler ni 
o tem izposloval ali izposlovala mnenja odbora 
za oceno državnih nabav in ministra za finance. 

Člen 46. 

kupi, kar jih je predloženih, za državo najugod
nejši in da imajo proračunsko kritje. 

Vse to potrdi odbor v svojem zapisniku s 
podpisi vseh navzočnih članov. 

Člen 49. 
Odbor odloča polnoveljavno, ako je na seji 

razen predsednika navzočnih najmanj pet članov. 
Odloča se z navadno večino glasov. Ob enakem 
številu glasov se smatra za sprejeto ona odločba, 
za katero je glasoval predsednik odbora. 

Člani, ki so glasovali «zoper», morajo svoja 
mnenja motivirati s pismenimi razlogi v sejnem 
zapisniku. 

Vseh članov odbora ni treba pozivati na vsa
ko sejo. Predsednik presodi, koliko članov in ka
tere člane je treba pozvati glede na predmete, o 
katerih se odloča. Toda predsednik mora vselej 
pozvati najmanj šest članov, med njimi tudi čla
na, iz čigar resorta je predmet, o katerem se od
loča. Član, o čigar predmetu se odloča, nima 
pravice glasovati o tem predmetu. 

Člen 50. 
Vse one referate — predloge — posameznih 

resortov, ki jih spozna odbor za oceno državnih 
nabav za koristne državi, predlaga predsednik 
odbora ministru za finance v odobritev. Šele po 
odločbi ministra za finance se vračajo predmeti 
v nadaljnji postopek dotičnemu ministru, odnos
no avtonomni upravi, z odločbo odbora vred. 

Člen 51. 
Odbor za oceno državnih nabav ima svoje 

seje redoma e n k r a t n a t e d e n ; ob nujnih in 
izrednih prilikah pa sklicuje predsednik odbora 
ali njegov namestnik člane tudi na izredne seje. 

Vsak prejeti predmet mora odbor rešiti naj-
kesneje v o s m i h dneh od ure in dne, ko je pre
jel predmet poslovodja, ki mora voditi točno 
evidenco o dovršenih in nedovršenih poslih in o 
hitri ekspediciji dovršenih predmetov. Discipli
narno je odgovoren za zakesnevanje poslov pri 
odboru, ako jih ni pravočasno predložil ali eks-
pediral. Zaradi tega vodi reden dnevnik o prispe
vanju in ekspediciji predmetov ter predsednika 
redno obvešča o vsem gibanju poslov. 

Člen 52. 
Minister za finance odreja s svojo odločbo 

nagrado članom in poslovodji odbora kakor tudi 
strokovnjakom. 

Vsako ministrstvo in vsako samoupravno telo 
mora v referatih, pripravljenih za pristojnega 
(resortnega) ministra, po določilih oddelka VII. 
tega pravilnika (členi 36. do 40.), ako jih od-
premlja k ministru za finance, poleg ostalih stro
kovnih podatkov navesti še te-le podatke in ob
razložitve: 

1.) o potrebi dotične nabave, prodaje ali do-
tičnega zakupa; 

2.) o vseh predhodnih delih, ki jih je izvršilo 
dotično ministrstvo, odnosno izvršila avtonomna 
uprava, da bi bila nabava čim ugodnejša; 

3.) o kraju, kjer se vrši nabava, prodaja ali 
zakup, pri čemer navede točno z dokumentiranimi 
razlogi stanje na tržiščih pri nas in v inozemstvu 
za dotično potrebščino, kolikor je to mogoče; 

4.) ali je ukrenilo nabavo, prodajo ali za
kup pravočasno ali ne in razloge za to, pri če
mer je po možnosti navesti podatke in domneve 
o prihodnjem gibanju cen po tržiščih za dotično 
potrebščino; 

5.) ali ima dotično ministrstvo ali dotična av
tonomna uprava proračunsko kritje za izplačilo 
te nabave ali tega zakupa in iz katere proračun
ske partije in pozicije. 

Člen 47. 
Vse referate iz prejšnjega člena, ki ne bi imeli 

vseh potrebnih podatkov, vrne minister za finan
ce dotičnemu ministru ali dotični avtonomm 
upravi kot nepopolne. 

Člen 48. 
Odbor za oceno državnih nabav mora sklad

no e členom" 46. in 47. tega pravilnika vsestran
sko preizkusiti vse predloge posameznih resortov 
ter vročiti ministru za finance v odobritev samo 
one predloge, ki imajo potrebne podatke in o ka
terih ugotovi, da so nabave, dela, prodaje ali za-

IX. O pogodbah in njih izvrševanju. 
Člen 53. 

Po določilih člena 86. a zakona o državnem 
računovodstvu se po izvršeni licitaciji (in dosled
no tudi po sklenjeni pogodbi, prodaji ali zakupu) 
ne smejo s pogodbo izpreminjati pogoji, ob ka
terih se je izvršila licitacija (odnosno pogodba, 
prodaja ali zakup). Potemtakem obsezajo pisme
ne pogodbe vse elemente, ki so navedeni v licita-
cijskih pogojih. 

S sestavo pismenih pogodb po licitacijskih 
pogojih kakor tudi z njih podpisom se samo do
konča prejšnje opravilo, odobreno tudi s pristoj
no odločbo, ker imajo licitacijski pogoji po svoji 
snovini isto obvezno moč za licitante in za dr
žavo kakor spisane pogodbe. — Zato ostanejo 
tudi vsi licitanti po končani licitaciji, odnosno 
pogodbi, v obveznosti proti državi s svojimi po
nujenimi in kavciranimi cenami, dokler ne izda 
pristojno državno oblastvo po členu 38. tega 
pravilnika in z ozirom na člen 96. zakona o 
državnem računovodstvu odločbe v korist naj
ugodnejše ponudbe. 

Ko se ta odločba priobči dotičnemu licitantu, 
so ostali licitanti razrešeni obveznosti proti 
državi. 

Člen 54. 
Pogodbe po licitacijskih pogojih se morajo 

sestaviti in podpisati najkesneje v 15 (petnajstih) 
dneh od dne odobrene licitacije. 

Ko se izda odločba o odobritvi licitacije (po
godbe, prodaje, zakupa), se mora obenem imeno
vati in pooblastiti oni, ki naj v imenu države, od
nosno v imenu pristojnega državnega oblastva, 
podpiše pogodbo, ako je ne bi podpisal pristojni 
minister ali njegov pooblaščenec. 

Ako bi obvezni licitant pooblastil koga, na] 
v njegovem imenu podpiše pogodbo, se to po

oblastilo, ki se mora glasiti za ta primer in mora 
biti po predpisih legalizirano, priključi in pri
čvrsti k pogodbi. 

Člen 55. 
Pred podpisom se mora na vsako pismeno po

godbo (kakor tudi na pogoje ali na pogodbo, če 
nadomešča dogovor) prilepi in po predpisih uni
čiti taksa, določena z zakonom. 

N a b a v l j a t e l j , l i c i t a n t al i p o d j e t 
nik t r p i v se d r ž a v n e t a k s e in dav
š č i n e , ki v e l j a j o na dan, ko se s k l e n e 
l i c i t a c i j a a l i p o g o d b a (člen 97. zakona 
o državnem računovodstvu). 

Člen 56. 
Licitacijski pogoji (če nadomeščajo pismeno 

pogodbo), odnosno pismene pogodbe se podpi
sujejo v toliko izvodih, kolikor je pogodnikov 
(člen 97. zakona o državnem računovodstvu). 

En izvod v overovljenem prepisu se izroči 
upravitelju državnih objektov, materialov, pred
metov, stvari itd., ki pazi ob o s e b n i o d g o 
v o r n o s t i na to, ali se prijavljajo dostavitve za 
predajo ob točno dogovorjenih rokih, ter takoj 
poroča pristojnemu oblastvu, bodisi da so se pri
javile dostavitve o pravem času, bodisi da so za-
kesnele. 

Člen 57. 
Ena pogodbena stranka ne sme brez pred

hodne privolitve druge stranke prenesti pogodbe 
na tretjo osebo. 

O razvezi pogodb po členu 98. zakona o dr
žavnem računovodstvu odloča pristojni minister, 
odnosno ministrski svet. 

Člen 58. 
Pogojene količine materialov, predmetov, 

stvari itd. se morajo popolnoma dostaviti tako, 
kakor je določeno s pogoji in pogodbo. 

Ako pa ne bi nabavljatelj — podjetnik izpol
nil pogojene obveznosti o pravem času in bi se 
tudi najmanj 10 (deset) dni, preden poteče rok 
za izpolnitev obveznosti (člen 99. a zakona o 
državnem računovodstvu) ne obrnil na pristojno 
oblastvo z obrazloženo (motivirano) prošnjo za 
podaljšavo, nastane vprašanje glede pogodbene
ga stanja. Zakaj če ne izpolni pogodbe, se po
godba razveže, nabavljatelj — podjetnik izgubi 
kavcijo in mora še povrniti škodo, ako bi bilo 
treba dostavitev, dela itd. oddati drugemu nabav-
ljatelju ali podjetniku. 

Če pa država ne podaljša roka podjetniku ali 
dostavitelju ter se ji ne zdi potrebno, da bi mu 
odvzela posel, ali če se z njim pogodba ne raz
veže, plača podjetnik ali dostavitelj za vsak dan 
zamude kazen, določeno v pogodbi, ki se pred
pisuje v licitacijskih pogojih za dotični posel, in 
sicer po njegovi nujnosti, poleg odškodnine. 

Ako je dostavitev pogojenih materialov, pred
metov, stvari, poslov itd. dogovorjena v več par-
tijalnih rokih, izgubi sorazmeren del kavcije po 
vrednosti dostavitve v dotični nedostavljeni 
partiji. 

Odločba pristojnega oblastva o izgubi kav
cije je izvršna in kavcije ni treba izposlovati sod
no, niti nima nabavljatelj, odnosno podjetnik pra
vice, da bi zahteval kavcijo sodno ali kako 
drugače. 

Če bi nastopila z razvezo pogodbe škoda za 
državo, sme država zahtevati odškodnino iz 
ostale nabavljateljeve, odnosno podjetnikove imo
vine. 

Če se nabavljatelju, odnosno podjetniku, za 
vso odklonjeno dostavitev ali za odklonjen del 
dostavitve itd. podaljša rok (člen 99. a zakona o 
državnem računovodstvu), pa v tem roku dostavi 
material, predmete, dela itd. po dogovorjenih 
pogojih, ne izgubi nič kavcije. 

Če nabavljatelj ali podjetnik ne pristane na 
vnovično dostavitev vse odklonjene dostavitve, 
del itd., odnosno odklonjenega dela v določenem 
roku, ali pristane, pa se ugotovi, da niti ta dosta
vitev ne ustreza pogodbi, in se odkloni, je vno
vična podaljšava rokov izključena; pogodba se 
po členu 98. zakona o državnem računovodstvu 
takoj razveže in nabavljatelj, odnosno podjetnik, 
izgubi vso kavcijo ali sorazmeren del ter mora 
povrniti škodo, ako bi je kaj bilo. 

Člen 59. 
Pristojno oblastvo, ki odreja in odobruje na

bave za udovoljevanje državnim nabavam, au 

ä&ä 
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njen pooblaščenec odreja istočasno tudi način, 
kako se prevzemajo dostavitve. 

Člen 60. 

Ce ne bi bila ena izmed pogodbenih strank 
zadovoljna z odločbo prve komisije, ima po členu 
99. b zakona o državnem računovodstvu pravico 
zahtevati drugo strokovno izvedeniško komisijo, 
v katero izvoli vsaka stranka po enega člana, ta 
dva pa izvolita tretjega za predsednika. 

Tako sestavljena komisija pregleda iznova ter 
z vsemi izvedeniškimi sredstvi preizkusi odklo
njeno dostavitev, solidnost izvršenih del itd. Od
ločba izvedeniške komisije je obvezna za obe po
godni stranki. 

Člani strokovne izvedeniške komisije so po 
členu 99. b zakona o državnem računovodstvu 
kazensko in materialno odgovorni za škodo, ki 
bi nastala za državo iz njih odločbe. 

Strokovna izvedeniška komisija predloži pis
meno poročilo z zapisnikom o svojem delu pri
stojnemu oblastvu. 

Stroški izvedeniške komisije zadevajo krivo 
stranko. 

Člen 61. 

Če se po členu 99. b zakona o državnem ra
čunovodstvu, kadar ni državnih uradnikov, od
redi za člana komisije kdo izmed prebivalstva, se 
mora, preden prične poslovati, ustno zapriseči 
po veljavnem civilnosodnem postopku. 

Člen 62. 
Poročila komisije, bodisi redne, bodisi izve

deniške, morajo biti popolna, točna in jasna o 
tem, ali ustreza dostavitev vsem dogovorjenim 
pogojem in obrazcem ali ne; ako ne ustreza, v 
čem in koliko se ne ujema z njimi; tudi je treba 
podati svoje mnenje o tem predmetu. 

Člen 63. 
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko se razglasi v 

«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 18.novembra 1921. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Obrazec 1, člen 13. pravil. 

Na podstavi člena 86. a zakona o državnem računovodstvu z ozirom na III., 
IV.. V.. VI., VII. in IX. del pravilnika za izvrševanje zakonitih določil iz od

delka „B. Pogodbe in nabave" se predpisujejo 

Pogoji, 
po katerih naj se, po odločbi gospoda ministra 

št z dne 192. 
po . . 
nabavijo . 

. . (ustni ali ofertalni) licitaciji 
. (n. pr. železniški pragi) za potrebo . . . . 

(n. pr. železniške direkcije 
v Zagrebu) 

1- ! 
Dan in ura, ko se bo vršila | 

licitacija. i 

2. 
Kdo izvrši licitacijo in kje. 

Skupna količina nabave. 

Roki in kraji za dostavitev 
pragov. 

5. 
Delitev nabave, da bi se je 

sočasno udeležilo več 
nabavljateljev. 

Kakovost pragov in njih j 
razmerja. j 

Izvor nabavnih predmetov. 

Vsebi n a besed i la . 
Čas je določiti točno po predpisih členov 21. 

in 29. pravilnika in člena 89. zakona. 

N. pr.: Licitacijo izvrši komisija v pisarni eko
nomskega oddelka ministrstva za promet v 
Beogradu. (Člen 90. zakona.) 

N. pr.: 500.000 hrastovih pragov. 

N. pr. : 
100.000 do dne 1. IV. 1922. v Zagrebu — 

postaja; 
100.000 do dne I.V. 1922. v Sisku — postaja; 
100.000 do dne 1. VI. 1922. v Brodu — postaja ; 
100.000 do dne 1. VII. 1922. v Rumi — postaja. 

Ako bi pristojno oblastvo, ko odredi licitacijo, 
s svojo odločbo določilo to delitev, n. pr. 
da se sme za vsako partijo iz točke 4. vlo
žiti ponudba, da bi se v kapitalu slabši ude
ležili dražbe, si je treba to tako pridržati 
brez omejitve tekmovanja tudi za vso ko
ličino. (Člen 13. pravil.) 

Jasno in podrobno je treba popisati oba po
goja, sklicevaje se na ustanovljene obrazce 
in eventualne tolerance (člen 13. pravilnika 
in Člen 86. zakona), ali pa popisati oba 
pogoja, ako se iz kakršnegakoli razloga ne 
bi mogli ustanoviti obrazci. 

Izvor je treba označiti po členu 85. a zakona 
(n. pr. redoma domačega). 

8. 
Varščina (kavcija) za izvr

šitev nabave. 

9. 
Rok za deponiranje kavcije 

in kje. 

10. 
Legitimiranje dražiteljev 

pred komisijo na dan li
citacije z označbo roka, 
dokdaj se tega dne spre- i 
jemajo na licitaciji. \ 

1 1 . I 
Skrajnji rok za izročitev po- j 

nudb licitacijski komisiji, j 
_ j 

12. j 
Prevzemanje dostavitev po : 

državnih organih. j 

13. i 
Izplačevanje dostavitev. 

Izgovoriti si je treba, da se polaga izključno 
po predpisih člena 24. pravilnika in člena 
88. zakona. 

Imenovati je treba državno blagajno, ki je 
določena, da sprejema kavcije dražiteljev, 
in določiti je čas, dokdaj se morajo polo
žiti: dan in uro. (Člen 25. pravil.) 

Opozoriti je treba na predpise členov 13., 25. 
in 29. pravilnika in na člena 87. in 91. za
kona. 

Označiti je treba vse posameznosti o tem po 
predpisih členov 30., 31., 32. in 33. pravil
nika z ozirom na člene 90., 91., 92. in 
93. zakona. 

• Označiti je treba točno in čim krajše vso 
proceduro po predpisih členov 13., 50., 60. 
in 62. pravil. 

Predpisati je treba tudi ta pogoj po predpisih 
člena 13. pravilnika z ozirom na člena 99. a 
in 104. zakona. 

P r i p o m b a : To je samo šablonski načrt pogojev v obliki pripomb, 
izpisanih iz predpisov pravilnika in zakona, za en k o n k r e t e n p r i m e r ; 
drugače je treba njih definitivno besedilo s pomočjo teh pripomb stilistično 
vezati in razložiti v večjem ali manjšem številu točk, kakršna je pač nabava. 
Podobno temu načrtu se dado sestaviti pogoji za vse vrste nabav, katerih 
besedila morajo biti po tem zgledu istotako vezana z besedilom dotičnih določil 
iz pravilnika in iz zakona. 

Št. 
Datum in kraj. 

Načelnik ekonomskega oddelka 
ministrstva za promet: 

N. N. s. r. 

Precitati smo te pogoje ter pristajamo dražiti po njih. 
Ponudniki : 

N. N. 
N. N. 
N. N. 
N. N. itd. 

Obraiec št. 2, člen 25. pravil. 

Št. 

v 192.. 

Reverz, 
po katerem je (oblastvo) začasno 
prejelo od gosp (ime, priimek 
in poklic) iz na račun gosp 

(ime, priimek in poklic) iz 
zlato 

1. V gotovini Din -
b , srebro 

2. V vrednostnih papirjih: 
a) . . . . 2%nih državnih obveznic, ser št 

ser št ser št 
s kuponom št à 100 Din 

b) . . . . 7°/0nih državnih obveznic št št. . . . 
št št št s kuponom 
št à 500 Din 

c) . - . . delnic Narodne banke št št 
št s kuponi št à 500 Din 

č) . . . . delnic „Srpskog klaničnog društva* št 
št št s kuponi št. à 100 Din 

Skupaj dinarjev 

(v besedah) 
za začasno kavcijo za 
in po objavljenih pogojih z dne št glej „Službene 
Novine" z dne št 

Ta reverz naj služi gosp za dokaz o 
položeni začasni kavciji in o tem, da ima pravico se udeležiti licitacije (javne 
dražbe), ki bo dne v 

Kavcija se vrne položitelju, ko to odredi pristojno oblastvo, proti vrnitvi 
tega reverza. 

Po naredbi z dne . 19.. . , št 

Prejel 
. . (ime in priimek) 

(poklic) . 
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(Oblastvo) Obrazec it. 3, člen 25. pravil. 

Knjiga kavcij: 

Datum 

S 
E 

Q 

Čigava je kavcija 

Za kakšno 
vrsto 

poslov je 
kavcija 

položena 

Iz česa sestoji kavcija 
Gotovina 

Vred
nostni 
papirji 

Skupaj 
položeno 

10 

Za 
koliko 

vsoto leži 
kavcija 

11 

Kdaj je bila kav
cija poslana glavni 
državni blagajni 

Dan 
In mesec 

12 13 14 

Kdaj je bila kavcija vrnjena 
položitelju 

Dan 
in mesec 
odločbe 

16 16 17 

Dan 
in mesec 

vračila 

18 

u 
-J 

19 20 

Pripomba 

21 

P r i p o m b a . V navpične razpredelke od št. 1 do 20 se vpisujejo stalne kavcije, in sicer: 
pod 1 redna številka vpisane kavcije; pod 2, 3 in 4 dan, mesec in leto izdanega stalnega reverza (obrazec št. 4) za prejeto kavcijo in številka akta, 

pod katero se je prejela; pod 5 ime, priimek in poklic onega, čigar je kavcija in za čigar račun je položena; pod 6 za kakšno vrsto poslov je kavcija po
ložena (za gradnje ali dobave in katere); pod 7, 8, 9, 10 in 11 iz česa sestoji položena kavcija — kovano zlato, bankovci, glaseči se na zlato, srebro in 
vrednostni papirji, kakšni papirji serije in številke in s katerim kuponom, skupna vsota položene kavcije in za koliko vsoto leži kavcija — lahko leži za 
manjšo, nikoli p a n e za večjo vrednost; pod 12, 13 in 14, kdaj je bila kavcija izročena glavni državni blagajni, oblastni finančni delegaciji za ona oblastva, 
ki nimajo svoje blagajne, ali kdaj je bila izročena blagajni oblastva — železniške direkcije, ministrstva za vojno in mornarnico itd. z označbo dne, meseca, 
leta ia številka akta o izročitvi; pod 15, 16, 17, 18, 19 in 20, kdaj je bil blagajni izdan nalog, naj vrne kavcijo, in kdaj je blagajna vrnila kavcijo; 
pod 21 pripombe, ako jih je kaj. 

Obraeec it. 4. člen 26. pravil. 

Št. 

Reverz, 
po katerem je prejel . . . . za stalno kavcijo od 
gospoda (ime, priimek in poklic) iz 
za račun gospoda (ime in priimek) iz 
dinarjev . . . . (s številkami in besedami) 
za po pogojih z dne 1 9 . . . , št. . . . 
licitacijskega protokola z dne 1 9 . . . , št in pogodbe 

z dne 1 9 . . . , št 

a) 

Kavcija sestoji: 

1. Iz g o t o v i n e dinarjev . . 

2. Iz v r e d n o s t n i h p a p i r j e v : 
. . . 2(/»nih državnih obveznic št ser. 

zlato 
srebro 

b) . . 

c) • • 

č) . . 

d) itd. 

št ser št ser 
s kuponom št à 100 Din 
41/,°/,nih državnih obveznic št št. . . . . 
§t št s kuponom št à 500 Din 
7%nih državnih obveznic št št 
št. . . . . št s kuponom št à 1000 Din 
delnic „Srpskog brodarskog društva" št 
št št s kuponom št à 100 Din 

Skupaj dinarjev 

(v besedah) dinarjev 
Ta kavcija je vpisana v knjigo kavcij na 1 . . . št (pri obla-

stvu) 
Kavcija se vrne pri (kateri blagajni) proti 

vrnitvi tega reverza in po pismeni naredbi gospoda ministra 
ali njegovega pooblaščenca. 

Po naredbi z dne 1 9 . . . , št 

Prejel 

(ime in priimek) 
. . (poklic) 

Obrazec š t 5, člen 27. pravil. 

Situacija-obračun za gradbena dela 

ШШШТ situacija 

Pogodbe št z dne 192. 

Podjetnik. 

Nadzorni inženjer 

P r i p o m b a . Na tej strani se vpisuje v vodoravnih razpredelklh: 
1. naslov oblastva — direkcija državnih železnic vv Beogradu ali drugo 

oblastvo ; 
3. označba, katera situacija je po vrsti — 1. ali II. ali III. ali dokončna; 
4. označba bližjega naslova oblastva — I. ali II. itd. železniška sekcija; 
5. označba, za katero gradnjo ali za katere objekte se predlaga situacija; 
6. označba datuma in številke odločbe o odobreni pogodbi; 
7. ime podjetnikovo in njega priimek po pogodbi; 
8. ime in priimek nadzornega inženjerja. 

.:**m 
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Obrazec St. S. èlen 27. pravil. 
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P r i p o m b a . V navpične razpredelke se vpisujejo: 
pod 1 redna številka del in nabav; 
pod 2 označba del in nabav; 
pod 3 redna številka cenovnika, kjer je označena cena za vsako delo la vsak material; 
pod 4 koliko kubičnih metrov zemlje, koliko kvadratnih metrov zidanja itd.; 
pod 5 količina uporabljenega materiala; 
pod 6 cene za enote in količine iz razpredelkov 4 in 5; 
pod 7 delna vrednost; 
pod 8 skupna vrednost. 

Obrazec St. 5, člen 27. pravil. 

Obračun Dinarjev 

1. Vrednost dosedanjih delnih nabav po cenovniku znaša 
2. Odbija se popuščeni procent 
3. Sedanja situacija znaša 
4. Predhodne situacije so znašale 
5 ostane 

Odvzema se: 
6. kot garancija po členu splošnih pogojev 
7. kot obrtni davek 
8. kot pribitek 
9. kot pogojena taksa 

10. kot 
11. kot 
12. kot 
13. kot 
14. Skupna vsota odbitka 

15. Vsota za izplačilo 

Dinarjev 

Obrazec 8t в, člen 27. pravil. 

Protokol — Zapisnik 
o pregledu in prejemu materiala. 

Danes 1 . . . . so se sestali podpisani 

člani komisije v , so točno pregledali 

ves material, označen v tem protokolu, ki ga je nabavil 

po pogodbi z dne 192.., št ter so ugotovili: 

16. Stanje sedanje situacije znaša vsoto 
17. dinarjev 

18. a za izplačilo dinarjev 

19. Situacijo je sestavil in predložil 
. . . . N . . . . N . . . . 

20. V 1 9 . . . 
Sprejema podjetnik: 

21. 
22. V 19. 

23. Overja in po tej situaciji se sme izplačati Din 

24. V 19. 
Nadzorni inženjer: 

25. Gradnja — dela — je — so po pogodbi in načrtu pravilno izvršena 
in prevzeta. 

26. V 1 9 . . . 
Kolavdirajoča komisija : 

27. V 19. 
Da je — so — gradnja — dela -

potrjuje superkolavdirajoča komisija. 
v garancijskem roku dobro vzdržala, 

Prejel in vpisal v . 

na 1 št. 

Člani komisije 

Računodajnlk : 

Izročil nabavljatelj : 
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Redna 
šte
vilka 

Označba materiala 
Redna 

številka 
dnev
nika 

Cena Enota 
Prijavljena Prejeta Odklonjena 

k o l i č i n a 
I 

Računodajnik 

V r e d n o s t 

posamična 

Vpričo mene: 

skupna 
P r i p o m b a 

i | 
i _ l 
I T 

Člani komisije 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o novih železniških tarifah 

za notranji promet.* 
Dne 1. januarja 1922. stopi v veljavo nova že-

itezniSka tarifa, zvišana za državno takso, in sicer: 
15 % za prevoz potnikov, psov, prtljage in eks

presnoga blaga; in 
10 % za prevoz blaga, živih živali in mrličev, in 

«cer: 
1.) Tabelo voznih cen za provoz potnikov in voz-

ainsko takse za prevoz prtljage, psov itd. veljajo 
izza dne 16. julija 1921., dodatek I. pa velja izza 
dne 1. januarja 1922. 

2.) Začasna tarifa del II. za prevoz blaga, živih 
živali in mrličev na progah beograjske direkcije itd. 
velja izza dne 1. februarja 1921. 

Dodatek I. velja izza dne 1. januarja 1922. 
Tabele vozninskih postavk te tarife veljajo na 

vseh progah državnih železnic kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

Tarife se dobivajo pri vseli oblastnih direkcijah 
za 7-50 Din. 3.. 

Iz pisarne ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 28. decembra 1921.; št. 43.456/21. 

Razglas glede registriranja garancijskih 
pisem.** 

Registriranje garancijskih pisem, ki so je vršilo 
v bančnem oddelku direkcije državnega računovod
stva, jo z dnem 1. decembra 1.1. preneseno na gene
ralni inspektorat ministrstva za finance, o čemer se 
•obveščajo državni uradi in zainteresirane banke. 

iz generalne direkcije državnega računovodstva 
v Beogradu, 

dno ?.. decembra. 1921.; DR lir. 156.000. 

Razglas o tovornih listih.*** 
Kor imajo posamezne železniške direkcije še 

»eliko tovornih listov, jo dovolil gospod minister 
za finance z odlokom z dne 28. t. m., št. 21.387, na 
predlog uprave 'državnih monopolov, da se smejo 
uporabljati tudi ti stari tovorni listi, dokler no po
idejo; prilepljati pa se morajo nanje nalašč za to 
izdani kolki po en dinar. 

Iz generalne direkcije poslednjih davkov v Beogradu, 
dne 29. decembra 1921.; št, 21.687. 

* Priobčen v «Službenih Kovinah kraljevine 
• Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 1. izdanih dne 2. ja

nuarja 1922. 
** Priobčen v «Službenih. Kovinah kraljevino 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. -1. izdanih dne 5. ja
nuarja 1922. 

*** Priobčen v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 8, izdanih dno 12. ja
guarja 1922. 

nabavljatelj. 

Razglas o pobiranju ležnine. 
Ka vprašanje, kako je pobirati ležnino z ozirom 

na določila razpisov C br. 33.704 z dne 27. maja 
1921. in C br. 67.466 z dne 1. oktobra 1921., se daje 
carinarnicam v zmislu odločbe carinskega sveta z 
dno 16. decembra t. 1. to-le pojasnilo: 

Taksa ležnine se pobira vobČe po določilih, ki 
so veljala oni čas, dokler je blago ležalo. 

Torej je na blago, ki j e žo ležalo, ko se je 
ležnina zvišala (razpis C br. 33.704/21., odnosno 
O br. 67.466/21.), poleg ležnine, ki je veljala, po
birati tudi to povišano ležnino samo od onega dne, 
ko se je pričala pobirati povišana ležnina. 

To se ne tiče nadavka, ker je za- njega pobiranje 
odločilen dan, ko se dejansko pobirajo carinske 
davščine. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 11. decembra 1921.; C br. 84.227. 

Razglas glede kresih* 
Na zahtevo generalne direkcije posrednjih dav

kov in po zaslišanju carinskega sveta je odre
du gospod minister za finance, da se sme uvoz, 
pobiranje carine in carinskih davščin kakor tudi 
državne trošarine in punciranjc luesil vršiti samo 
po carinarnicah v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, 
Sarajevu, Skoplju, Subotici in Splitu. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dno 29. decembra 1921.; C br. 90.725. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 229. 
Razglas. 

V zmislu razpisa ministrstva za notranje zadeve 
J. B. Br. 40.707 z dne 30. decembra 1921.se razglaša 
dodatno k razpisu istega ministrstva z dne 28. sep
tembra 1921., J. B. 13.597, Ur. 1. 131, da je rok za 
nabavo legitimacij (potnih listov) za - p o l j s k e d r -
ž a v 1 j a n o podaljšan do dne 1. februarja 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 9. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

* Priobčen v «Službenih Kovinah 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 4 
nuarja 1922. 

izdanih dne 
kraljevine 

5. ja-

Razglasi drugih uradov in oblasfev. 
Preds. 2658/4/21—8. %_9 

Razpis. 
Izpraznjeno je mesto dvornega sodnega sret-

mka pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani 
Prošnje, opremljeno po predpisih, naj se vlože 

po službeni poti do dne 
15. f e b r u a r j a 1 9 2 2. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dna 10. januarja 1922. 
Kavčnik s. r. 

Preds. 2936—18/21—10. 

Razglas. 
Za prvo redno porotno zasedanje imenujem u 

predsednike porotnih sodišč in njih namestnike: 
L p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

za predsednika: predsednika deželnega sodišča 
drja, Otona P a p e ž a ; 

za namestnike: deželnosodne svetnike Alberta 
L e v i č n i k a , drja. Adolfa K a i s e r j a drja Iva
na M o d i c a , Frana P e r n u š a in drja. Pavla 
S k a b e r n e t a ; 

П. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
za predsednika: dvornosodnega svetnika in pred

sednika okrožnega sodišča drja. Josipa K o t n i k a ; 
za namestnike: višjega deželnosodnega svetnika 

drja. Friderika B r a č i č a in drja. Ivana P r e m -
s c h a k a in deželnosodnega svetnika Valentina 
L e v i č n i k a ; 

III. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : 
za predsednika: podpredsednika okrožnega sodi

šča drja, Jakoba T o p l a k a : 
za namestnike: višja deželnosodna svetnika 

Aleksandra R a v n i k a r j a in Josipa S t e r g e r j a 
in deželnosodnega svetnika Frana P o s e g o; 

IV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u: 

za predsednika: predsednika okrožnega sodišča 
drja, Jurija P o 1 e n š k a; 

za namestnike: višja deželnosodna svetnika 
drja, Vladimira F o e r s t e r j a in Jurija K o z i n o 
in deželnosodnega svetnika Antona K u d r a, 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 16. januarja 1922. 

Kavčnik s. r. 
Preds. 190/5/22—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

drja. Pavla V. B r e z n i k a, profesorja na državni 
višji realki v Ljubljani, za tolmača nemškega jezika 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 18. januarja 1922. 

Kavčnik s. r. 

s:âà 
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81 T 278/21—4, T 279/21—4 in T 280/21—4. 

Amortizacije. 
Na prošnje, ki so jih vložili: a) Marija F u i s , 

rojena Slivnjak, posestnica v Ivanovcih St. 23, 
b) Frančiška L e p o s a, užitkarica v Rakovcih 
št. 15, in c) Ivan in Terezija P e č e k, posestnika v 
Selu, ве uvaja postopanje га amortizacije nastopnih 
hranilnih knjižic, ki so jih prosilci baje izgubili: 

Označba hranilnih knjižic: 
Ad a): Hranilna knjižica hranilnice v Murski 

Soboti St. XVm/438 s stanjem 1433 K 19 v, gla
seča se na ime: Marija Slivnjak. 

Ad b): Hranilna knjižica hranilnico v Murski So
boti St. XXH./277 s stanjem 1707 K 26 v, glaseča 
ee na ime: Frančiška Kolosa. 

Ad c): Hranilna knjižica hranilnice v Murski So
boti št, XX/376 s stanjem 4000 K 27 v, glaseča se 
na imeni: Ivan in Terezija Peček. 

Imetniki teh knjižic se pozivljejo, naj uveljavijo 
svoje pravice tekom š os t i h m e s e c e v , ker bi 
ee sicer po tem roku izreklo, da hranilne knjižice 
niso več veljavne. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 14. januarja 1922. 

33 3—3 N« Vin 177/21—3. 
Amortizacija. 

Na prošnjo Frančiške K o š i r j e v e , branjevke v 
čepljah št. 10, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prositeljica baje iz
gubila: Vložna knjižica Kmetske posojilnice ljubljan
ske okolice v Ljubljani št. 23.854 za 10.051 K 96 v, 
glaseča se na ime: Frančiška Košir. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je vložna 
knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 29. decembra 1921. 

E 326/21—6. 85 

in industrijo dne 30. maja 1921., VI., št. 2928, in 
dne 13. oktobra 1921., VI., št. 4604, dopolnjenih, 
odnosno izpremenjenih na izrednem občnem zboru 
dne 9. decembra 1921. Obstoj družbe je časovno 
neomejen. Ustanovljena je dne 29. oktobra 1921. 

Delniška glavnica znaša 12,000.000 kron ter je 
razdeljena na 30.000 delnic po 400 kron, ki se gla
se na prinosnika in so v gotovini popolnoma vplača
ne. Delniška glavnica sa sme po sklepu občnega 
zbora brez dovolila državnega oblastva zvišati 
na 40,000.000 kron. 

Firma se pravnoveljavno podpisuje tako, da >e 
pod njeno napisano, natisnjeno ali s štampiljo od
tisnjeno besedilo podpisujeta dva člana upravnega 
sveta ali en član upravnega sveta in en prokurist, 
le-ta s pristavkom p. p. (per procura). 

Člani prvega upravnega sveta so: Karel Vokač, 
veletržec v Ljubljani; Franc Vokač, veletržec v 
Ljubljani; Albin Prepeluh, ravnatelj Oblačilnice za 
Slovenijo v Ljubljani; Rado Legvart, predsednik 
Slovenske eskomptne banke v Ljubljani; dr. Joso 
Kamušič, tajnik Gospodarske zveze v Ljubljani; 
dr. Anton Andrejčič, ravnatelj v Ljubljani; DragoLin 
Hribar, tvorničar in predsednik Kranjske hranilnice 
v Ljubljani. 

Razglasi se objavljajo v «Uradnem listu pokra
jinske uprave za Slovenijo» in po možnosti v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovena
ca». 

L j u b l j a n a , dne 24. decembra 1921. 

40, Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Podružnica R. Bunc & drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 

na debelo in na drobno. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Osebno zavezana družbenika: Adolf Bunc in 

Franc Rainer, trgovca v Ljubljani. 
Podružnica glavnega zavoda, poslujočega s fir

mo: R. Bunc & drug. 
Pravico zastopati družbo imata oba družbeni

ka samostojno vsak zase. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta samo

stojno oba družbenika. 
decembra. 1921. 

Dražbeni oklic 
M a r i b o r , dne 31. 

Po aahtevanju Roka Koširja, posestnika v Gla-
domoskem, bo dne 2 5. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob 
devetih pri spodaj oznamenovanem sodišču v sobi 
št. 3 dražba V.skega deleža zemljišča vi. št. 27 ka-
tastralne občine Tinjske gore, sestoječega iz hišne
ga m gospodarskega poslopja, travnikov, njiv, paš
nikov, vinograda in gozda v površinski meri 6 ha 
64 a 68 m2 s priteklino vred, ki sestoji iz gospodar
skega orodja. 

Nepremičnini, ki jo je prodati na dražbi, je do
ločena vrednost z 10.141 K 80 v, polovični pritekli-
ni z 252 K 80 v, ki je obsežena v gorenjem znesku. 

Najmanjši ponudek znaša 6721 K 20 v. Pod tem 
zneskom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 8. januarja 1922. 

41. Sedež: 
Besedilo 

Ljubljana, 
firme: F. & 

1 0 3 A. Vpisi v trgovinski regster. 
1» V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

39. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Textüia», trgovska in industrij

ska delniška družba; srbsko-hrvatsko: «Textilia», 
trgovačko i industrijsko dioničko društvo; nem
ško: «Textilia», Handels- und Industrie- Aktien-
Gesellschaft; francosko: «Textilia», société anony
me «ommerciale et industrielle. 

Obratni promet: Družba upravičeno izvršuje 
te-Ie posle: 

a) nakupuje in prodaja, izvaža in uvaža v tuzem
stvo in inozemstvo vsake vrste volneno, bombažno, 
laneno, svileno in drugo manufakturno blago, na 
debelo in na drobno; 

b) nakupuje v tuzemstvu in v inozemstvu vse si
rovine, potrebne za izdelavo raanufakturnega blaga, 
ter izdeluje iz njih v lastnih ali tujih tvornicah vsa
kovrstno manufakturno blago; 

•) ustanavlja v tuzemstvu lastne predilnice, 
tkalnice, barvarnice in apretirnice za vsakovrstno 
manufakturno blago; 

č) ustanavlja konfekcijske tvornice za izdelavo 
vseh vrst oblačil na veliko; 

d) ustanavlja podružnice v drugih mestih, zalo
ge manufakturnega blaga in prodajalne. 

Oblika in obstoj dražbe: Delniška družba teme
lji na pravilih, odobrenih po ministrstvu za trgovino 

A. Uher. 
Sedež podružnice: Maribor. 
Obratni predmet: spedicijsko podjetje in trgovi

na s premogom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 26. julija 1915. 
Družbenika: Franc Uher, špediter, in Alojzij 

Uher, trgovec — oha v Ljubljani. 
Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 

samostojno. 
Podpis firme: Za podružnico podpisuje besedilo 

firme družbenik Franc Uher. 
M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

42. Sedež: Račje. 
Besedilo firme: Josip Hvaleč in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

deželnimi pridelki. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. oktobra 1921. 
Osebno zavezana družbenika: Josip Hvaleč, tr

govec v Račjem št. 43; Rudolf Gnus, imetnik me
njalnice v Mariboru in posestnik v Račjem št 40. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 
kolektivno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta kolek
tivno oba družbenika, 

M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

43. Selež: Žalec. 
Besedilo firme: «Slovenija», jugoslovanska hme

ljarska eksportna družba z omejeno zavezo v Žal
cu; ali nemško: «Slovenia», jugoslavisehe Hopfen-
exportgesellschaft mit beschränkter Haftung in Ža
lec; ali francosko: «Slovenia», société yougoslave 
à g. 1. pour l'exportation du houblon à Žalec; ali 
italijansko: «Slovenia», società jugoslava a g. 1. 
per l'esportazione di luppolo in Žalec. 

Oficialno ime je slovensko. 
Obratni predmet: Družba 
1.) opravlja lastno in komisijsko trgovino s hme

ljem in vsemi deželnimi pridelki; 
2.) preparira, vklada in ambalira hmelj; 
3.) nakupuje in zakupuje zemljišča, ustanavlja 

skladišča, prodajališča in podružnice, najema za to 
potrebne prostore ter se udeležuje pri enakih pod
jetjih. 

Družbena pogodba z dno 31. avgusta 1921. 
Višina osnovne glavnice: 250.000 K, ki so * 

gotovini plačane. 
Poslovodji: Vinko Vabič, veletržec in posestnik; 

Vinko Vabič st., trgovec in posestnik — oba •* 
Žalcu. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje en po

slovodja. 
C e l j e , dne 29. novembra 1921. 

Ц. V p i s a l e s o s e i z p r o m e m b e in d o d a » -
k i p r i n a s t o p n i h f j i rraah: 

44. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Theofil Drexels Buch-, Kunst-, 

Musikalien- und Schreibmaterialienhandlung Fritz 
Rasch: 

Vstopil je Walter Rasch, trgovec v Celju; zat« 
javna trgovinska družba izza dne 1. januarja 1922. 

Vsak družbenik (Friderik in Walter Raach) je 
upravičen zastopati družbo in podpisovati firma 

Izbrisala se je prokura, podeljena Walterju Ra-
schu. 

C e l j e , dno 30. decembra 1921. 

45. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Zavora», prva jugoslovanska 

tvornica voznih zavor, tehničnih naprav in strojev 
v Celju, družba z omejeno zavezo. 

Stanko Pečovnik se jo izbrisal kot poslovodja; 
vpisala pa so je kot poslovodkinja Marija Ogriznk. 

C e l j e , dne 23. decembra 1921. 

46. Sedež: Dobovec. 
Blodilo firme: Prva Jugoslovanska iwtn»trij» 

z brusnimi kamni Plevčak i drug: 
Izstopil je družbenik, dr. Bogdan Barbo*. 
C e l j e , dne 23. decembra 1921. 

47. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Anončni m infonnačai « v o * 

Drago Beseljak in drug: 
Izstopil je družbenik Konrad KorybutrDaezkie-

wicz; odslej je edini imetnik Drago Be9eljak, Id 
podpisuje firmo sam tako, da postavlja pod njen» 
napisano ali natisnjeno besedilo 'svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

48. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Češka industrljalna banka, po

družnica v Ljubljani: 
Izbrisala se je ртокига Františka ForJ*. .; 
L j u b l j a n a , dne 30. decembra 1921, 

49. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: R. Luckmann, vorm. Joe. Lenz 

Nachf., ali slovensko: R. Luckmann, prej Jos. Leiu 
nasi. 

Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 
in vegetabili jami: 

Besedilo firme se glasi odslej: R. Luckmann, 
L j u b l j a n a , dne 30. decembra 1921. 

50. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Sladkor», družba z omejöao za

vezo: 
Izbrisal se je poslovodja Avgust Praprotnik, 

bančni ravnatelj v Ljubljani, Šelenburgova ulica 
št. 7, vpisal pa se je kot poslovodja Jernej Pinter, 
podravnatelj in prokurist Jadranske banke, podruž
nice v Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 7, 

Vpisala se' je podelitev prokure ravnatelju Ivanu 
Jerasu v Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 7. 

L j u b l j a n a , dne 30.decembra 1921. 

51. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Stavbna družba, d. d.: 
Družba temelji na pravilih, sklonjenih na ©berili» 

zborih dne 10. maja 1873., 31. maja 1899., 22. janu
arja 1920. in naposled dne 14. maja 1921., na ka
terem so se izpremenila pravila v §§ 8., 19., 30. in 
35.; to izpremembo je po pooblastitvi ministrstva 
za trgovino in industrijo z dne 11. avgutea 1921., 
VI št. 3849, odobril oddelek tega ministrstva v 
Ljubljani z odlokom z dne 11. oktobra 1921., št. 
6436/21. § 8. se glasi odslej: 

§ 8. temeljna glavnica družbe, določena pri usta
novitvi na 500.000 gld. (petstotisoč goldinarjev), po
zneje e sklepom izrednega občnega zbora z dns 
7. januarja 1874., odobrenim po deželni vladi dne 
20. aprila 1874., št. 2903, na podstavi pooblastila 
ministrstva za notranje zadeve z dne 11. marc» 
1874., št. 2673, znižana na 250.000 gld. (dvoetopet-
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desettteo« goldinarjev), » sklepom upravnega sve
ta z dne 18. maja 1896. pa zopet zvišana na 500.O0O 
gld. (petstotisoč goldinarjev), razdeljena na 6000 
(pettisoč) delnic po 100 gld. (sto goldinarjev), od 
katerih jih je bilo izdanih samo 4600 (štmtisocpet-
eto), t. j . za 900.000 K (devotstotisoč kron), e skl'v 
pom upravnega sveta z dne 2. aprila 1920. zvišana 
na dva milijona kron z izdajo 6600 (pettisočpetsto) 
novih delnic po 200 K (kron dvesto), se je s sklepom 
«pravnega sveta z dne 28. februarja 1921. zvišala 
oa tri milijone kron z izdajo novih 5000 (pettisoč) 
delnic po 200 (dvesto kron), ki so popolnoma vpla
čano ter se glase na imetnika. Upravni svet sme 
temeljno glavnico zvišati na šest milijonov kron; 
za zvišbo temeljne glavnice nad 6,000.000 K (šest 
milijonov kron) pa je polog sklepa občnega zbora 
«reba še posebne državne dovolitve. 

L j u b l j a n a , dne 31.decembra 1921. 

52. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Agrumaria», družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina z uvozom in izvozom 

таеђ vrst blaga, komisijska trgovina in snovanje 
zastopstev za organizacijo dobav in prodaj: 

Družba temelji odslej na družbeni pogodbi z dne 
2. avgusta 1921., posi. št. 21.389, v zvezi z odstop
no pogodbo z dne 23. septembra 1921., posi. št. 815. 

Izbrisal se jo poslovodja Anton Arhar. 
Pravico zastopanja ima ostali edini poslovodja 

Franc Petemel. 
Besedilo firme podpisuje poslovodja Franc 

Peterael. 
M a r i b o r , dne 17.decembra 1921. 

53. Sedež: Maribor. 
Besedila firme: «Balkan», d. d. za mednarodne 

transporte v Ljubljani, podružnica v Mariboru: 
Prokura se je podelila Stanislavu Kocbeku, 

«radniku družbe. 
M a r i b o r , dne 31.decembra 1921. 

Prokura Vinka Plaakana glede podružnice v 
Murski Soboti in prokura Janka Malenška glede 
podružnice v Velikovcu eo je izbrisala. 

M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

58. Sedež: Ruše pri Mariboru. 
Bosedilo firme: Tovarna vžigalic in kemikalij 

Ruše, dražba z o. z.: 
Prokura se je podelila Mirku Gorišku v Rušah. 
M a r i b o r , dne 31.decembra 1921. 

59. Sedež: Slovenska Bistrica. 
Besedilo firme: Alois Pinter, Gemischtwaren-

und Landesproduktengeschaft. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

deželnimi pridelki: 
Vstopila sta kot javna družbenika Alojzij Pinter 

ml. in Rudolf Železnik, oba trgovca v Slovenski 
Bistrici; zato javna trgovska družba. 

Bosedilo firme se glasi odslej: A.Pinter in 
druga. 

Obratni predmet odslej: trgovina z mešanim 
blagom, deželnimi pridelki, žganjem in jajci na 
drobno in na debelo. 

Pravico zastopanja imata po dva družbenika 
kolektivno. 

Besedilo firme podpisujeta po dva družbenika 
kolektivno. 

M a r i b o r , dne. 17. decembra 1921. 

104 B. Vpisi v zadružni register. 

54. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Jug», trgovina z lesom na drob-

ao in debelo, družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina z lesom na drobno in 

na debelo: 
Družbena pogodba je s sklepom družbenikov 

a dne 26. aprila 1921. v petem odstavku družbene 
pogodbe ts dne 3. aprila 1920. izpremenjena tako, 
da ee je osnovna glavnica 610.000 K znižala za 
210.000 K, torej na 300.000 K. 

Ta osnovna glavnica je vplačana. 
M a r i b o r , dne 17.decembra 1921. 

55. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jugoslovansko inženirsko pod

jetje, družba z o. z. 
Obratni predmet: Izdelovanje in ukoriščanje pre

mogovnikov in rudnikov in obratovanje kameno-
lomov: 

Družba temelji odslej na družbenih pogodbah z 
-Ano 12. novembra 1919., 2. julija 1921. in 15. marca 
1921., izpromenjenih po sklopu občnega zbora z no
tarskim pismom z dne 4. novembra 1921. 

Osnovna glavnica so jo zvišala od 100.000 K 
na 900.000 K ter je do zneska 820.000 K v gotovini 
vplačana. 

Dosedanja poslovodji Vaclav Fidrnel in Ivan 
45orup sta se izbrisala. 

Družbo zastopa edini poslovodja Friderik Hen-
gerer ter podpisuje besedilo firme samostojno. 

M a r i b o r , dno 17. decembra 1921. 

56. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Franc Kormann In drug, Mari

bor. 
Obratni predmet: trgovina z galanterijskim, 

igralnim, pleteninskim in drobnim blagom: 
Besedilo firme odslej: Franc Kormann, Maribor, 

trgovina 'z galanterijskim, igralnim, pleteninskim 
in drobnim blagom. 

Izstopil je družbenik Rudolf Florian. 
Sedanji edini lastnik firmo, Franc Kormann, 

podpisuje njeno besedilo svojeročno. 
M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

* 
57. Sedež: Maribor. 

Besedilo firme: Mariborska eskomptna banka — 
Marburger Eskomptebank — Banque d'escompte de 
Maribor: 

Prokura se je podelila ravnateljema drju. Jan
ku Kavčniku in Josipu Do Paulisu, za podružnico 
T Murski Soboti pa dirigentu Franju Koširju in 
Franco Hirscblu. '\ 

I. V p i s a l e BO se n a s t o p n e z a d r u g o : 

60. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Produktivna čevljarska zadruga 

v Celju, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga 
1.) nakupuje za svoje člane sirovine, orodje in 

druge čevljarske potrebščine; 
2.) oskrbuje skupne delavnice, v katerih se 

smejo nečlani uporabljati le toliko, kolikor to do
puščajo določila člena 8. I. izvršilne naredbe z dne 
18. maja 1897., drž. zak. št. 124, k avstrijskemu za
konu z dne 25. oktobra 1896., drž. zak. št. 200, od
nosno poznejši zakoniti predpisi, ki nadomeščajo ta 
zakon; 

3.) vnovčuje čevljarske izdelke skupne delav
nice; 

4.) skrbi za strokovno izobrazbo. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 16. novembra 

1921. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim do-

ležom in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po objavi v «Novi dobi». 
Načelništvo sestoji iz 4 zadružnikov; člani na

čelništva so: Ivan Lavter, čevljarski mojster in po
sestnik v Liscah št. 46 pri Celju, načelnik; Mihael 
Pojavnik, čevljarski mojster v Celju, Dolgo polje 
št. 13, načelnikov namestnik; Martin Kolšek, čev
ljarski mojster v Celju, Kralja Petra cesta št. 27; 
Rudolf Tkalčič, čevljarski mojster v Gaberju pri 
Celju št. 6, člana načelništva. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
C e l j e , dne 29. novembra 1921. 

61. Sedež: Sela pri Šumberku. 
Besedilo firme: Kmetijsko društvo na Selih pri 

Šumberku, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: 
Zadruga ima namen pospeševati gospodarske 

koristi svojih članov; za.to 
1.) nabavlja članom ob ugodnih pogojih sred

stva, potrebna v kmetijskem obratu, zlasti umetna 
gnojila, semena, živino, stroje, orodje, pa tudi vse 
drugo blago, potrebno in porabno za življenje; 

2.) nakupuje na lastni račun kmetijske stroje in 
kmetijsko orodje ter vse to posoja članom; 

3.) vnovčuje kmetijske pridelke svojih članov 
ali posreduje pri prodaji takih pridelkov; 

4.) jemlje gospodarske pridelke svojih zadruž
nikov v skladišča, jih predeluje in potem vnovčuje; 

5.) nabavlja v dosego teh namenov potrebne 
prostore, stavbe in tehnične naprave 1er pridobiva 
rnorda potrebne koncesije; , 

6.) preskrbovati sme Člane tudi z jedili in pija
čami ter točiti alkoholne in brezalkoholne pijače; 

7.) širi med člaDi strokovno znanje s poučnimi 
predavanji ter jim daje nasvete v gospodarskih za
devah. 

Zadružna pogodba z dne 8. decembra 1921. 
Člani prvega načelništva: Anton Kmet, posest

nik v Gorenjem Podšumbergu št. 6; Anton Kaeto-

lic, poeeetnik v Dolenjem PodSnmbergu št. 8; An
ton Zupančič, posestnik na Selih št. 5. 

Pravnoveljavno podpisujeta zadružno firmo pod 
besedilom zadružne firme po dva člana načelništva. 

Delež znaša 20 K. Vsak član jamči za zadružne 
obveznosti s svojimi deleži in še s petkratnim znes
kom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, ee izvršujejo v 
«Narodnem gospodarju», po potrebi tudi šo ustno 
ali pismeno. 

N o v o m e s t o , dne 12. januarja 1922. 

62. Sedež: Strnišče pri Ptuju. 
Besedilo firme: Pletarna v Strnlšču «Slovenija», 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: 
Zadruga pospešuje gospodarstvo svojih članov 

po skupnem poslovanju; zato 
1.) nakupuje za člane skupno vee sirovine, vse 

orodje in sploh vse potrebščine za pletarski obrt 
ter jih prodaja članom; 

2.) izvršuje pletarski obrt v zvezi z mizarskim, 
ključaničarskim, tapetniškim, pleskarskim in eton-
garskim obrtom, kot postranskimi obrti, potrebnimi 
za pletarstvo; 

3.) preskrbi po potrebi za člane skupno delav
nico, v kateri se smejo nečlani uporabljati le toliko, 
kolikor to dovoljuj a izvršitveni predpis k zakonu z 
dne 25. oktobra 1896., drž. zak. št, 220, odst. IL, 
razglašen z ukazom finančnega ministrstva z dne 
18. maja 1897., drž. zak. št. 124, odstavek I., 
točka 8.; 

4.) izdeluje in prodaja izdelke zgoraj navedenih 
strok; 

5.) ustanavlja podružnice v raznih krajih države 
za izdelovanje in prodajanje izdelkov zgoraj nave
denih strok; 

6.) skrbi za strokovni pouk in sploh uporablja 
za dosego svojega namena vsa zakonito dopuščena 
sredstva. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 17. decembra 
1921. 

Opravilni delež znaša 250 Din ter se mora pla
čati takoj ob pristopu. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila ae izvršujejo po enkratni objavi v «Za-
drugi> ali v «Uradnem listu pokrajinske uprave za 
Slovenijo». 

Načelništvo sestoji iz 3 do 6 zadružnikov; se
danji člani načelništva so: Mirko Ogorolc, Andrej 
Potrovič in Josip Beranič — vsi v Strnišču pri 
Ptuju. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Eesedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo po objavi v «Zadrugi» ali pa v «Uradnem 
listu pokrajinske uprave za Slovenijo» vsaj 8 dni 
pred občnim zborom in po okrožnicah, ki se pošiljajo 
vsem zadružnikom, stanujočim v Strnišču, članom, 
stanujočim izvun Strnišča, pa po priporočenih pis
mih. Vabilo mora navajati dan, uro, kraj in dnevni 
red občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 31. decembra 1921. 

II. V p i s a l e s o ee i z p r e m e m b e i n do
d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

63. Kmetijsko društvo v Borovnici, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 26. septembra 
Г921. se je zadruga razdružila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidatorji: dosedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: Kmetijsko društvo v Bo

rovnici, r. z. z o. z. v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmo skupno. 
L j u b l j a n a , dne .31. decembra 1921. 

64. Kmetijsko društvo v Dobmičab, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Anton 
Prpar, Tomaž Rožnik, Janez Pire in Franc Rajner, 
vpisali pa so se novi člani načelništva Blaž Rebolj, 
župnik v Dobrničah; Gregor Tomšič v Knežji vasi 
št. 13; Jožef Zupančič, posestnik v Koritih št. 3; 
Jožef Kužnik, posestnik v Lokvah št. 6. 

N o v o m e s t o , dne 12. januarja 1922. 

65. Splošna gospodarska zadruga za Slovenijo, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v: 
Ljubljani: 

•M, 
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Vpisalo se je, da je zadruga sedaj oprta na pra
vila, ki BO bila sprejeta na obenem zboru dne 3. apri
la 1921. 

Namen zadruge je odslej tudi ta, da zbira denar
ne prihranke. 

Vabilo na občni zbor je nabiti v vseh prodajal-
nicah zadruge vsaj 6 dni pred postavljenim rokom 
ter ga objaviti v listih. 

L j u b l j a n a , dne 81. decembra 1921. 

66. Splošno kreditno društvo v Ljubljani, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Albin Prepe-
luh in Stanko Urbane, vpisala pa sta se dr. Celestin 
Jelenec, odvetnik v Ljubljani, in Viktor Zore, trgo
vec v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

67. Stavbena, gostilniška in kavarniška zadruga, 
r. z. z o. z. Železničarski dom v Ljubljani: 

Vpisalo se je, da je dr. Milan Lomež. odvetniški 
kandidat v Ljubljani, načelnik te zadruge. 

L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

68. Zasilni dom, registrovuna zadruga z omejono 
zavezo v Ljubljani: 

Izbrisali so se člani načelništva A. Hočevar, Jo
sip Zidanšek in Viktor Novak, vpisali pa so se 
dr. Fran Spiller-Muys, okrajni glavar; inž. Karel 
Tavčar in stavbni oficial Rudolf Rusjan — vsi v 
Ljubljani 

Načelnik je sedaj Alojzij Jamnik, podnačelnik 
pa inž. Karel Tavčar. 

L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

69. Kmetijsko društvo v Loškem potoku, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Franc 
Sega v Segovi vasi št. 16, Jakob Lavrič v Srednji 
vasi št. 16, Ivan Turk v Retjah št. 4 in Ivan Bartol 
na Hribu št. 3, vpisali pa so se novi člani načelni-
Itva Ivan Bambič na Hribu št. 24, Ivan Knavs na 
Hribu št. 2, France Debeljak v Malem logu št. 11 
in Ivan Bartol na Hribu št,. 3. 

N o v o m e s t o, dne 12. januarja 1922. 

70. Slamnikarska in klobučarska zadruga v Meng
ša, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Nemškega besedila firme odslej ni vec. 
Vpisala se je izprememba § 23. zadružnih pravil, 

tako da ima načelništvo zadruge odslej 6 članov, 
katerih poslovna doba traja 3 leta. 

Vpieali so ee kot člani načelništva še Ivan Zu
pan, posestnik v Velikem Mengšu št. 92; Anton 
Orel, posestnik v Velikem Mengšu št. 18; Ivan Pod-
horšek v Loki št. 54. 

L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

71. Gornjeeavlnjeka posojilnica v Mozirju, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Rudolf Pevec, vstopil 
pa je v načelništvo Ivan Lipoid, posestnik v Mo
zirju. 

C e l j e , dne 23. decembra 1921. 

72. Kmetijsko društvo za dekanijo Novo mesto 
in okolico v Novem mestu, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Anton 
Turk, Franc Redek, Ivan Avsec, Franc Šetina, 
4r. Česnik, Ivan Perko, Jožef Rataj in Franc Blažič, 
vpisali pa so se novi Člani načelništva Ivan Košak, 
gostilničar v Novem mestu; Franc Žitnik, župnik v 
Stopičah; Franc Brkopec, posestnik na Gorenji 
Težki vodi št. 8: Janez Cimrmančič, posestnik v 
Jurni vasi št. 19; Martin Medle, posestnik v Jugor-
ju št. 8. 

Vpisala se je tudi izprememba pravil v § 14., 
L odstavku in § 15., I. in П. stavku; ta paragrafa 
se glasita odslej: 

§ 14., I. odstavek: Načelništvo sestoji iz načel
nika, njega namestnika in petih odbornikov. 

§ 15., I. stavek: Nadzorništvo sestoji iz 3 članov 
in II. stavek: v sejah, h katerim morajo biti 
vabljeni vsi člani, ве jih vsaj 2 udeležiti, da зо 
sklepčni. 

N o v o m e s t o , dne 12. januarja 1922. 

73. Kmetijsko društvo za Ptujski okraj, vknjižena 
ladruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so ee dosedanji člani načelništva Janez 
Kraft,. Franc Brenčič in Franc Lenart, vpisali pa 
eo se novoizvoljeni člani načelništva Josip Zupane, 
vinarski instruktor v Ptuju; Stefan Dobnik, posest

nik in mlinar v Zlatoličjri; Franc Majcen, upravitelj 
štajerske hranilnice v Podlehniku. 

M a r i b o r , dne 31. decembra 1921. 

74. Hranilnica in posojilnica v Št. Jurji pri Kra
nju, registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal sc je iz načelništva Anton Kreč, vpisal 
pa se je v načelništvo Ivan Piber, župnik v Šen
čurju. 

L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

75. Kmetijsko društvo v St. Vidu nađ Ljubljano, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se iz načelništva Janez Slapničar 
in Mihael Babnik, vpisala pa sta se v načelništvo 
Ivan Bonča, posestnik v Vižmarjih, in Janez Bab
nik, posestnikov sin v Stanežičah. 

L j u b l j a n a , dDe 31. decembra 1921. 

76. Hranilnica in posojilnica v Šmartnem na Po
horju, registrovana. zadruga z neomejeno za-
vozo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
Martin Rafold in Janez Kos, vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva Juri Vrečko, posestnik 
v Gorenjem Prebukonju št. 11, in Marko Kapun, 
posestnik v Bojtini št. 18. 

M a r i b o r , dne 31. decembra 1922. 

77. Hranilnica in posojilnica v Žireh, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je iz načelništva Valentin Oblak, vpi-i 
sal pa se je v načelništvo Anton Kopač, posestnik 
v Stari vasi št. 51. 

L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

Ш. Izbrisala se je nastopna zadruga: 

78. Sedež: Begunje pri Cerknici. 
Besedilo firme: Kmečka posojilnica v Begunjah 

pri Cerknici, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo. 

Vslod dovršene likvidacije. 
L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

1 cigaretna doza; 1 cev vojaške pušk&j 2 para ga 
lož; 1 pes; 1280 kron v različnih bankovcih. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 5. januarja 1922. 

Razne objave. 
H4 St. 424/lil. " 

Razglas dražbe južne železnice. 
Z v i š b a s t o j n i n e n a p r o g a h j u ž n o ž e 
l e z n i c e v o b m o č j u o b r a t n e g a r a v n a 

t e l j s t v a v L j u b l j a n i . 
Z odobritvijo ministrstva za promet Btc 11.775 

z dno 25. aprila 1921., ee zvišuje stojnina na progah 
južne železnice v območju obratnega ravnateljstva 
v Ljubljani v zmislu železniške tarife za bligo 
del I., oddelek B, odsek D 11—B—b, v vseh 
primerih navedene točke po preteku roka,, prostega 
stojnine, za vsak voz in vsako uro na Din 2-60. 

V L j u b l j a n i , dne 14. januarja 1922. 

Št. 8/22. 96 
Razpis. 

Začasna delavska zbornica za Slovenijo v Ljub
ljani razpisujo v zmislu člena 17. uredbo o delav
skih zbornicah z dne 21. maja 1921., Ur. 1. št. 257, 
mesto s t a l n e g a t a j n i k a . 

Poleg splošnih namestitvenih pogojev morajo 
imeti kompetent» pravniško kvalifikacijo in biti 
vešči vsem strokam socialne politike. 

Prednost imajo oni, ki so službovali tudi v so-
cialnozavarovalnih zavodih. 

V prošnji je izrecno navesti pogoje. Službeno 
razmerje uredi službeni red, ki ga izdela zbornica. 

Prošnje naj se vlože najkesnejo do dne 4. f e 
b r u a r j a 1 9 2 2. na naslov: Delavska zbornica v 
Ljubljani. 

Delavska zbornica za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 18. januarja 1922. 

š t 173/ra. um 
Razglas. 

Češkoslovažko-jadranskl tovorni promet 
R a z v e l j a v i t e v t a r i f s k o z n i ž b e . 
Z veljavnostjo izza dne 15. januarja 1922. se 

razveljavlja znižba, razglašena v Uradnem listu 71 
iz leta 1921. pod št. 3879/Ш, odsečnih vozninskib 
stavkov v tablicah A—1, A—2 in A—3 «Provizorne 
železniške tovorno tarife», veljavne izza dne lega 
marca 1921. 

Izza dne 15. januarja 1922. se torej do nadalj
nje odredbe računajo odsečni vozninski stavki v 
tablicah A—1, A—2 in A—3 brez znižbe. 

V L j u b l j a n i , dne 18. januarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 
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Št. 23/16. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 15. decem

bra 1921. do dne 31. decembra 1921. 
8 denarnic z vsebino 3097 kron; 2 listnici z vse

bino 168 kron; 1 nikljasta ura na zapestnico; 5 zve
zanih ključav; 1 nova usnjata rokavica; 1 notes z 
vsebino 15 kron; 2 vojaški odpustnici; 1 izpričevalo 
umetniške šole; 1 double naočniki; 2 ključa; 3 listki 
za mestno kopališče; 1 volnen prt; 1 listnico e šo
fersko legitimacijo, nekaj osebnimi dokumenti in 
več računi; 1 zlat damski prstan; 1 usnjata roka
vica; 1 zlat poročni prstan; 1 damska torbica z raz
nimi bankovci; 2 psa; 1 srebrn obesek; 1 zlata za
pestnica; 1 par novih čevljev; 1300 kron v različ
nih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 15. decembra 

1921. do dne 31. decembra 1921. 
1 denarnica; 1 listnica z vsebino 516 kron; 1 

platnena torbica; 1 damska nikljasta ura; 1 otro
ške sanke; 1 šestilo; 1 ženska ura; 2 dežnika; 3 pa
lice; 2 nahrbtnika; 1 tkanica; 1 moški klobuk; 1 od-
jemalna knjiga z rjavimi platnicami* 1 črna pora-
padura; 1 zavitek žeaskega blaga; 2 zlata prstana; 
1 zlat uhan; 2 cekina; 1 ročka; 1 rjav rožni venec; 

Št. 249/ПТ. 

Razglas. 

Avstrljsko-jadranskl tovorni promet 
R a z v e l j a v i t e v v o z n i n s k i h s t a v k o v . 

Dne 1. februarja. 1922. se razveljavijo v »Provi
zorni železniški tovorni tarifi» z dne 1. februarja 
1921. vozninski stavki za postajo Gmünd Staate-
bahnhof. 

Na straneh 95, 119, 151, 153, 163, 170, 172 i* 
187 imenovano tarife se prečrta dne 1. februarja to 
postajno ime z vsemi vpisi vred. 

V L j u b l j a n i , dne 20. januarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeležen* oprav 

Objava. 

Podporno društvo za uboge dijake drfewme re
alne gimnazijo s slovenskim, odnosno nemškim uč
nim jezikom v Ljubljani bo imelo svoj r e d n i 
o b č n i z b o r dne 3. f e b r u a r j a t 1. ob petnaj
stih v posvetovalnici imenovanega zavoda v Ljub
ljani v Beethovnovi ulici št. 7 z običajnim dnevnim 
redom. — Po § 19. društvenih pravil jo za sklepč
nost občnega zbora potrebna navzočnost vsaj 10 
društvenikov. Ako bi bil občni zbor nesklepčen, bo 
pol ure pozneje istotam drugi občni zbor, ne glede 
na število navzoenih društvenikov. 

V L j u b l j a n i , dne 20. januarja 1922. 
Dr. V. Korun s. r., t, 6. predsednik. 

83 Razid društva. 
«Strokovno društvo železničarjev za Slovenijo« 

se je po sklepu občnega zbora z dne 30. oktobra 
1921. prostovoljno razšlo. Vsi ciani so pristopili k 
«Savezu železničara Jugoslavijo» e sedežem v Za-

^ е 1 ) и " Jakob Kovač s.r., t. б. predsednik. 

9i Razid druStva. 

Društvo «österreichischer Mascbmistenbuiai,. Orts
gruppe Marburg,» se jo po sklepu občnega zbora t 
dne 23. oktobra 1920. prostovoljno razšlo, ker Je 
imelo premalo članov. 

V M a r i b o r u , dne 18. januarja 1922, 
Prane Wendner s. r., bivKi pređteđnlk. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. Y Ljubljani 



Poštnina platana v gotovini. 

8. V Ljubljani, dne 27. januarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

DB-DNI LIST 
мкгарвке uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novin kraljevine Srb», Hrvata i Sknenaca". — Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade : Uredba o inšpektorjih ponka pri ministrstvu za prosveto. 
Naredba o povračilu razlike med maksimalno in minimalno carineko tarifo za blago iz avstrijeke republike. — Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo glede občinske 
davščine na vozila, kaualeke pristojbine in pasje takse v Ljubljani. — Razglasi osrednje vlade: Bazglas o izvornih izpričevalih. — Razglasi pokrajinske oprave za Slovenijo: 
Razglas o imenovanju članov v komisijo za vzdrževalna dela pri uravnavi Savinje. Razpust društva. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni т Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega 
odseka za 81ovenijo : Razpis sekundarijskèga mesta pri splošni bolnici v Mariboru. Razpis službe okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Dravograd. Tedenski izkaz o nalez
ljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglas o vložitvi pridobninekih izjav za priredbeno dobo 
1922/1923. Razglas o 29. žrebanju ^/„nega prioritetnega posojila ljubljansko-kamniške lokalne železnice z dne 12. julija 1893. Razglae o naknadnem žigosanju obveznic predvojnih 
posojil bivše kraljevine Ogrske. Razglas o plačilnih nalogih z rekurzno klavzulo. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. — N a r o č n i k o m na z n a n j t . 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 9 z dne 13. januarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l o k s a n -

d r a I. z dne 29. novembra 1921.. s katerim se po
stavljajo za carinike IV. razreda 

pri glavnih carinarnicah II. vrste: 
v Djakovici Janko K am en še k, carinik iste

ga razreda carinarnice bitoljske, po službeni po
trebi; 

v Srbskem Kosturu Jakob B e g u š, Fran M e n 
c i n g e r in Avgust Z a b 1 a č a n, cariniki istega 
razreda ukinjene carinarnice v Sirigu, vsi trije po 
službeni potrebi; 

v Celju Čedomir P a v i o v i ć, abs. slušatelj 
višje državne trgovske šole v Dijonu; 

pri sporednih carinarnicah: 
v Gornjem Cmureku Marko Z o r k o, aba. gimna

zijski maturant; 
v Rogačevcih Božidar K 1 o b u б a r, Vinko 

S t e r 1 e in Ivan W e b e r , cariniki istega razreda 
ukinjene carinarnice v Sirigu, vsi trije po službeni 
potrebi. 

Zapisnik o 15. redni seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 26. novembra 1921. 

Številka 10 z dne 16. januarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 29. novembra 1921., s katerim se 
Stanko S c h w e i g e r , carinik IV. razreda ljubljan
ske carinarnice, odpušča iz državne službe. 

Številka 12 z dne 18. januarja 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
d r a I. z dne 19. novembra 1921., s katerim se Vin
ko M a g i B t e r , zvaničnik inspekcije dela v Ljub
ljani, postavlja za pisarja III. razreda pri feti in
spekciji. 

številka 13 z dne 20. januarja 1922.: 
Objava generalne rudarsko direkcije ministrstva 

za gozde in rudnike, da je Bohumil C i h e 1 k a, 
nadzornik svinčenih rudnikov v Mežici, postavljen 
za rudarskega svìtaika VII. činovnega razreda pri 
osrednjem uradu državnih montanističnih obratov v 
Ljubljani. 

Zapisnik o 17. redni seji zakonodajnega odbora 
narodno skupščino kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 29. novembra 1921. 

Številka 14 z dne 21. januarja 1922.: 

Objava iz kabineta predsednika ministrskega 
sveta z dne 17. januarja 1922.: Njegovo Veličanstvo 
kralj je prejel ob svoji zaroki z Njeno kraljevsko 
Visokostjo princeso Marijo in ob novem letu mno
gobrojne čestitke z vseh strani države in inozem
stva, s katerimi se izraža Njegovemu Veličanstvu 
narodna radost in topla želja za srečo in slavo 
visokih zaroČ3ncev in vsega kraljevskega doma. -•-
Po Najvišjem naročilu izreka kabinet predsednika 
ministrskega »veta toplo zahvalo vsem onim v, dr
žavi in v inozemstvu za te lepe želje in mnogošte
vilne čestitke, poslane Njegovemu Veličanstvu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a ! , z cine 3. januarja 1922., s katerim se potr
juje izvolitev Tomaža L o z i n š k a, pekovskega 
mojstra v Ptuju, za župana mestne občine ptujske. 

Odločba ministrskega sveta, s katero se usta
va kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev razširja 
na krajine, pridobljene in pridružene naši kralje
vini po mirovni pogodbi s kraljevino Eolgarijo. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 
«Crnogorski Glasnik», ki izhaja v Ameriki, v naši 
državi prepovedan, ker piše zoper njene interese. 

Zapisnika o 18. in 19. seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 29. in 30. novembra 1921. 

Številka 15 z dne 23. januarja 1922.: 
Objava generalne direkcije državnega računo

vodstva, da sta postavljena pri deželni blagajni v 
Ljubljani: blagajnik Fran B r e g a n t za kontro
lorja v Vili. činovnem razredu ad personam in ofi-
cial Vladimir O g o r e ' o v.. za blagajnika v IX. či
novnem razredu. 

Številka 16 z dne 24. januarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 6. januarja 1922., s katerim se dr. Ve-
koslav K u k o v e c, minister na razpolagi in na
rodni poslanec, odlikuje z redom Belega orla 
V. vrsta. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 4. januarja 1922., s katerim se dr. Mi
hael N a p o t n i k, knezoškof lavantmski, odlikuje 
z redom sv. Save I. vrste. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
d r a I. z dne 2. decembra 1921., s katerim se Matko 
K o s i , bivši tajnik oblastne državne zaščite dece 
in mladine v Ljubljani, postavlja za tajnika V. raz
reda pri okrožni državni zaščiti dece in mladine v 
Splitu. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da sta davčna upravitelja Fran Ž a g a r in Joža 
B e k š postavljena za višja davčna upravitelja pri 
delegaciji finančnega ministrstva v Ljubljani. 

Objava generalne direkcije neposrednjih dav-
kov, da je davčni asistent Marijan O b e r s n u v 
Kostanjevici na svojo prošnjo premeščen k davčnv 
mu uradu v Gornjem gradu, davčni praktikant Jan
ko R o ž a j v Gornjem gradu pa po službeni potre
bi k davčnemu uradu v Kostanjevici. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je 
list «Volkszeitung» (Dunaj).v nazi državi zopet do
voljen, ker je izpremenil pisavo. 

Objava ministrstva za notranjo zadeve, da je 
Met «Friss Uirek» (Subotica) v naši državi prepo
vedan, ker piše zoper njene interese. 

Zapisnika o 20. in 21. redni seji zakonodajnega 
odbora narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev z dne 1. in 2. decembra 1921. 

Izpremembe v osebju. 
Vladni tajnik Bruno Hugo S t a r e je na lastno 

prošnjo razrešen službovanja v politični konceptni 
službi pokrajinske uprave za, Slovenijo. 

Janko L e v s t i k , nadučitelj na osnovni šoli v 
Zagorju ob Savi, je imenovan za prefekta in učite

lja na državni kmetijski šoli na Grmu v IX. činov
nem razredu državnih uradnikov. 

Absolvirani živinozdravnik Ivan B o r d o n je 
začasno sprejet v državno službo in nameščen za 
veterinarskega asistenta pri oddelku za kmetijstvo 
v Ljubljani. 

Iv. Hribar ». r. 

Uredbe osrednje vlade. 

H. 
Uredba o inšpektorjih pouka pri mraistr* 

stvu za prosveto.* 
Na podstavi uredbe o ureditvi ministrstva za 

prosveto z dne 3. septembra 1919. in z dne 11. fe
bruarja 1921. predpisujem to-le uredbo za inšpek
torje pouka pri rninietrstvu za prosveto: 

Člen 1. 

Inšpektorji pouka pri ministrstvu za prosveto se 
postavljajo po izkazani potrebi na podstavi členov 
10. in 17. uredbe o ureditvi ministrstva za prosve
to in po strokah, zastopanih v pouku na srednjih 
in strokovnih šolali. 

Člen 2. 

Stališ in rang inšpektorjev pouka je določen в 
členi 10., 17. in 20. uredbe o ureditvi ministrstva 
za prosveto. 

Člen 3. 
Sedeže inšpektorjev pouka določa minister za 

prosveto (člen 30. uredbe o ureditvi ministrstva za 
prosveto). 

Člen 4. 
Inšpektorji pouka nadzirajo pouk v posamez

nih strokah na srednjih in strokovnih šolah: gimna
zijah, realkah, učiteljiščih, meščanskih in drugih 
strokovnih šolah, ki so podrejene ministrstvu za 
prosveto (člen 29. uredbe o ureditvi ministrstva z» 
prosveto). 

Člen 5. 
Razen strokovne inspekcije pouka opravljajo in

špektorji pouka tudi administrativne posle, ki so 
v zvezi z njih strokovnim delom. V njih področje 
spada: 
a) izdelovanje razpisov, naredb in instrukcij za 

pouk v dotičnih strokah; 
b) pripravljanje tvarine za izdelovanje učnih na

črtov in programov; 
c) sodelovanje pri porazdeljevanju predmetov mea 

učitelje; 
č) nadziranje eolskih knjig in učil; 
d) nabavljanje zbirk, učil, knjig itd.; 
e) nadziranje in odobravanje šolskih ekskurzij, raz

stav, tekem itd.; 
f) nadziranje šolskih učnih knjig; in 
g) vsi drugi strokovni posli, ki merijo na pospeše

vanje pouka, vzgoje, discipline in šolske higiene. 
* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
», Hrvata i Slovenaca» š t 5, izdanih dne 6. ja-

;~ -tnoo 
Srba, 
nuarja 1922, 
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Člen 0. 

Strokovno inspekcijo pouka izvršujejo inšpek
torji vsako leto h tem, ila prisostvujejo učnim uram, 
izprasujejo učence, pregledujejo dnevnike o delu, 
ocenjajo učne metode-, pregledujejo naloge učencev 
kakor tudi vse drugo, s čimer se more dopolniti 
slika o stanju pouka v posameznih disciplinah. Na 
podstavi vsega tega predlagajo ali odrejajo ukrepe 
ta popravo ter skrbe, da je pouk v jKXsamezmh 
strokah kakor tuli vse šolsko delo v skladu ч 
programi in ciljem srednjih ali strokovnih šol. 

Člen 7. 
Po posebnem navodilu ministrstva pregledujejo 

inšpektorji pouka po potrebi tudi administrativno _ 
delo na srednjih in strokovnih šolah (člen 33. ured-j 
be o ureditvi ministrstva za prouve to). 

Člen 8. 
Inšpektorje pouka pri ministrstvu za prosveto 

določa minister za prosveto za svoje odposlance pri 
višjih tečajnih izpitih na znanstvenih, književnin, 
umetniških ali drugih slavnostnih zborovanjih, za 
êlane komisije pri opravljanju učiteljskih izpitov 
kakor tudi za druge slične dolžnosti v zvezi z njih 
»stroko ali stališem. 

Člen 9. 
Referate, predloge in druge službene spise pred

lagajo inšpektorji pouka ministru za prosveto po 
dotičnih načelnikih oddelkov v ministrstvu za pro
sveto. ., . л 

('len 10. 

Inšpektorje pouka sklicujejo dotični Dačelniki 
oddelkov po potrebi k skupni seji zaradi sporazuma 
o odredbah za koordiniranje in pospeševanje po
uka, vzgoje in drugega, kar je v zvezi z njih dolž
nostmi. Sklepi se vročajo ministru za prosveto v 
odobritev. 

V B e o g r a d u , dne 13. decembra 1921. 
Namestnik ministra za. prosvelo, 

minister za notranje zadeve: 
Sv. Pribičević ^ r. 

1 2 . 

1921., Ur. 1. št. 19, v dosedanji izmeri in le do koli
ca leta 1922.. s pristavkom, da se mora predzadnji 
stavek zadnjega odstavka § 2. citirane naredbe, ki 
govori o oprostitvi vozil pridobitnih podjetij, glasiti 
tako-le: «Vozila pridobitnih podjetij katerekoli vrste 
so brezpogojno izključena od oprostitve.> 

2.) K a n a l s k o pristojbino, ustanovljeno z za
konom z dne 28. julija 1917., dež. zak. kranjski 
št 40, in podaljšano z naredbo bivše deželne vlade 
z dne 13. maja 1919., Ur. 1. št. 486, v d o s e d a n j i 
izmeri, in sicer do konca leta 1924. 

3.) P a s j o takso po 400 K od vsakega psa. Od 
lovskih psov, ki jih uporabljajo najemniki in last
niki lovišč in zapriseženi lovski čuvaji pri lovu, po 
200 K; psi varuhi, ki so na verigi, so jn-osti davka. 

V L j u b l j a n i , dne 17. januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o izvornih izpričevalih. 

Zaradi pravilne uporabe razpisa C br. 65.462 ; 
dne 3. novembra i921. se izdaja carinarnicam na 
-topno navodilo: 

V zmislu razpisa C br. 2445/1919. je uporaba 
pogodbene (minimalne) tarife zavisna od predložitve 
izpričeval o izvoru blaga, s katerimi k r a j e v n a 
oblastva potrjujejo, da je dotično blago iz pogod
bene države. 

Zategadelj se na izničevala o izvoru blaga, ki 
jih izdajajo oblastva, označena v omenjenem razpi
su, v n e p o g o d b e n i h državah in s katerimi se 
potrjuje, da je dotično blago iz p o g o d b e n e dr
žave, ne »me uporabljati minimalna tarifa, nego na 
tako' blago se mora. ne glede na predložena, izpriče
vala, uporabljati maksimalna tarifa. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 5. januarja 1922.; C br. 146. 

Naredba o povračila razlike med maksi
malno in minimalno carinsko tarifo za 

blago iz avstrijske republike. 
Z zakonom o dvanajstinah za meseca januar in| 

februar 1922 >e je trgovinska pogodba, sklenjena j 
dno 27 julija 1920. med kraljevino Srbov, Hrvatov, št. 
in Slovencev in avstrijsko republiko podaljšala do 
nadaljnje naredbe. . 

Zato odrejam dodatno k brzojavni naredbi z 
dne 3. januarja 1922., C br. 504, na pod.-tavi členom 
273. in 56. carinskega zakona: 

Carinarnice morajo uvoznikom na njih irrošnjo 
vrniti razliko med maksimalno in minimalno po
stavko carinske tarife, pobrane na ono blago av
strijskega izvora, Id se jo zacarinilo izza dne 1. ja
nuarja 1922., pa do dne, ko -o carinarnice prejele 
naredbo, s katero sa podaljšuje omenjena pogodba, 
po maksimalni namesto po minimalni po>tavki iz-
prememb in dopolnitev zakona o splošni carinski 
tarifu in sicer ne glede na višino vsote, ki se vrača, 
in brez posebne wlobritve generalne, direkcije carin. 

V B e o g r a d u , dne 3. januarja 1922.; 
C br. 5(V1. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Letnik IV. 

pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
inači število zakuženih krajev, Številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

Obstoje t 
8 I i n a v k a in p a r k l j e v k*. 

Brežice: Artiče 8:39, Globoko 1:1, Videm 5:36, 
Zakot 6:25. Ljubljana okolica: Borovnica 2:4, Bre
zovica 1:1, Devica Marija v ?olju 2:3, Dobrova 
1:1, Iška vas 1:13, Jezica 1:1, Medvode 1:1, Mo-
ftte 2:3, Rudnik 1:3, Šmarje 4:6, Vrhnika 6:74, 
Zgornja Šiška 1:1, Zelimi je 3:9. Logatec: Planina 
4:21, Rovte 2:2. Maribor: Sv. Ilj 2:3, Krčevina 
1:1, 'Sv. Martin pri Vur.borgu 1:1, Zrkovci 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Petišovci 1:2. 

| G a r j e k o n j . 

Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnlca 1:1, 
Tepanje 1:3. Litija: Temenica 1:1. Ljubljana oko
lica: Vrhnika 1:1. Logatec: Rovte 1:1. Murska So
bota: . Pert oca 1:1. Novo mesto: Zagradac 1:1. 
Slovenjgradec: Vuzenica 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče 1:2. Črnomelj: Loka 1:1. Ljuto
mer: Hrastje moto 1:1, Križevci 1:1. Ljubljana oko
lica: Log 1: 1. Maribor: Rdeči breg 1:1, Sv. Marti« 
pri Vurbergu 1:1. Novo mesto: Velika Loka 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Ribnica 1:1. Ptuj: Stopercc 1:1. 

Prestale sot 
S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Radovljica: Bohinjska Bistrica 4: 28. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Kočevje: Loški potok 1:1. 

K o n j s k e g a r je. 

Breg 1:1. Ptuj: 

; u g a. 

309. 

Minister za finince: 
dr. Kumanudi s. r. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

13, 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
glede občinske davščine na vozila, kanalske 

pristojbine in pasje takse v Ljubljana 

Na podstavi določila § 81. občinskega reda za 
Ljubljano dovoljuiem sporazumno z delegacijo mi
nistrstva financ v Ljubljani, da sme mestna občina 
ljubijaraska pobirati nastopne davščine: 

1.) Občinsko davščino na v o z i l a , ustanovlje
no z naredbo bivšo deželne vla<le z dne 4. januarja 

Razglas. 
V zmislu tuuradnega razglasa z dne 22. novem

bra 1921., št, 6297, Ur. 1. 144, se je sestavila komi
sija za tehnično in ekonomsko izvršitev zgradbe m 
vzdrževanje naprav za uravnavo Savinje v progi 
od Mozirja do Celja toko-le: 

1.) Zastopnik generalne inspekcije vodâ in vodja 
komisije: generalni inspektor inž. Ivan R b r i z a j . 

2.) Pravni zastopnik: okrajni komisar pri okraj
nem glavarstvu v Celju dr. Leon B r u n č k o . 

3) Za zastopnika okrajnih načelnikov in občin
skih predstojnikov je bil »voljen Franc S t e h 1 o v -
u i k, posestnik v Rečici na Paki (občina Šmartno 
ob Paki). , . . x , 

4.) Giadbeni vodja: gradbeni svetnik mž. Ivan 
M a r e k. 

V L ju 1)1 j a. ni, dne 16. januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo: 
| Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 

| Št. 418. 
j Razpust društva. 
I Društvo «Sozialdemokratische! Verein für Mar

burg» v Mariboru se jo razpustilo, ker nima več 
članov in torej ludi ne pogojev za pravni obstoj. 

V L j u b 1 j a n i. dne 10. januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic' s. r. 
St. 21Ô. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 21. januarja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občm 

S v i n j s k a 
Brežice: Bizeljsko 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 21. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika! 
Paulin e. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 440. ~ 3 — 3 . 
Razpis. 

Pri splošni bolnici v Mariboru ec razpisuje se-
kuudarijsko mesto z letno plačo 550 Din in s pri
padajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Zadostno kolkovanc prošnje, opremljene s krst
nim in domovinskim listom in z doktorsko diplomo, 
naj se vlože pri vodstvu splošne bolnice v Maribo
ru do dne s. f o b r u a r j a 1 9 2 2 . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 10. januarja 11)22. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Št. 703/22. 
Razglas. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje služi.O 
okrožnega, zdravnika *a wlravstveno okrožje Dra
vograd. . 

S to službo je spojena plača letnih 1200 K in 
|/ravka do šest petletnic po 100 K. Ti prejemki 
-o po naredbi celokupne deželne vlade za Sloveni]? 
z dne 29. aprila 1919., št. 467 Ur. 1., do preklica 
kot draginjska doklada zvišani za 100 %. Z odlo
kom delegacije ministrstva financ z dne 24. januar
ja 1920., št. 96/V, pa do preklica, odnosno do ure
ditve, rednih službenih prejemkov, pristoja okr<£-
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nomu zdravniku še izredna draginjska doklada ce
lokupnih prejemkov, ki znaša v pričujočem primera 
120 %. Oženjeni okrožni zdravniki dobivajo za ženo 
in za vsakega nepreskrbljenega otroka po 90 K na 
mesce. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi: svedočbami, 
naj se vložo do dne 

1. m a r c a 1 9 2 2 . 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo v Ljubljani. 

Zdravstveni ojdsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 21. januarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
Št. 644/22. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 1. do dne 7. januarja 1922.) 

O k r a j O b {i a » 
'•S 

№ 
• C 

o « 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice 

Celje okolica 

Kamnik 

' Kranj 

Kriko 

Konjice 
Ljubljana okolca 
Ljubljana mesto 

Litija 
Ljutomer 

Maribor okolica 

Maribor mesto 
Ptuj mesto 

Мигвка Sobota 

Brežice . . . 
Artiče . . . 
Bianca . . . 
Pleterje . . . 
Trbovlje. . . 
Polzela . . . 
GotOTlje. . . 
Kamnik . . , 
Podgorje . , 
Vodice . . , 
Voléji potok, 
Strapiace . 
Predvor . . 
Naklo. . . 
Kriko. . . 
Cerklje . . 
Stranice. . 
Borovnica . 
Ljubljana . 
Muljava . . 
Apače. . . 
Tinje . . . 
Kožpoh . . 
Maribor . . 
Ptuj . . . 
Bratonjci . 

11 S 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Breiice 

Celje okolica 

Kriko 

Kočevje 
Ljubljana mesto 

Litija 

Maribor okolica 

Maribor mesto 
Prevalje 

Globoko 
Bizeljsko . . . . 
Sromlje 
PiSece 
Trbovlje 
Lemberg . . . . 
Celje okolica . . 
St. Janž 
Kostanjevica. . . 
Kočevje 
Ljubljana . . . . 
Žalina 
Luče 
Radvina 
Selnica ob Dravi. 
Maribor 
St, Daniel . . . . 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
3 
2 
8 
1 

1 
1 
t 

t 

1 
# 
, 
t 
, 

i 
, 
, 
, 

t 

. 

, 
, 

, 
1 

, 
, 
, 
• 

, 
, 
8 
2 
8 
1 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
2 
, 
• 

, 
, 
, 
t 
, 
. 

Škrlat inka (Scarlatina). 
Brežice 

Kočevje 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 
Maribor mesto 
Ptuj okolica 
Radovljica 

Murska Sobota 

Sv. Peter . 
Mihalovec . 
Mostec . , 
Kočevje . 
Ljubljana 
Radislavci 
Maribor . 
Strnišče . 
Jesenice. 
Beltinci . 
Odranci . 

16 

18 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Celje okolica 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 

Novo mesto 
Ptuj okolica 

Vransko. 
Ljubljana 
Maribor. 
Toplice . 
Frankovci 
Kog. . • 

i 
i 
i 

i 

i 
. 

• 

• 

. 

Kovor. . 
Selca . . 
Maribor. 

Trahom. 
Kranj 

Maribor mesto 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. januarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s.r, 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. Л I 84/1 ex 1922. 

Razglas. 
V zmislu § 39. zakona z dne 25. oktobra 1896., 

drž. zak. št. 220, člena 18. izvršilnega predpisa z 
dne 28. januarja 1897.. drž. zak. št. 35, in člena 
36. B I začasnega finančnega zakona z dne 27. ju
nija 1921. (Ur. 1. št. 240), mora vsak davčni zave
zanec zaradi odmere občne pridobnine za prired-
beno dobo 1922./1923. (tudi za vsa podjetja ali 
opravila, že sedaj obdačena s pridobnino) vložiti 
pridobninsko izjavo o okolnostih, Id so odločilne za 
odmero, na uradnih obrazcih v dobi 
od dne 1. f e b r u a r j a do dne 1. m a r c a 1 9 2 2 . , 
in sicer: V Ljubljani pri davčni administraciji, na 
deželi pri davčnem okrajnem oblastvu ali pri davč
nem uradu, v katerih okrožju se izvršuje davku za
vezano podjetja. 

Predpisani obrazci in navodila za sestavljanje 
prklobninskih izjav se dobivajo na zahtevo pri 
davčnih oblastvih in davčnih uradih brezplačno. 

Izjave je podati po resnici in po najboljši ved
nosti in vesti. Podajati se smejo ali pismeno ali 
ustno na. zapisnik. Ustne izjave naj se zaradi poz
nejšega navala strank oddado čim prej. 

Navedbe se morajo praviloma nanašati na po
vprečno stanje obratnih razmer za dobo od dne 
1. julija 1920. do dne 30. junija 1921., če pa se pod
jetje ali opravilo še ni vršilo leto dni, na povprečno 
stanje mod to krajšo dobo Djegovega obstanka; 
davčni zavezanec mora v zadnjem primeru obenem 
izjaviti,' ali in kakšne izpremembe v obratnem ob
segu se namerjajo ali se po vsej priliki izvrše v pri
hodnjem letu. 

O več obratovališčih enega in istega obrta, 
vzdrževanih v istem političnem, okraju, je vložiti 
skupno izjavo, v kat&ri pa se morajo izkazati obrata 
ne razmere vsakega posameznega obratovališča. 

Za obrte in opravila, ki nastanejo na novo y 
bodoče, ali za novo otvorjena obratovališča je pri-1 
dobninske izjave (ne da bi se s tem kršila dolžnost 
njih naznanitve pri obrtnem, oblastvu in pri davč
nem oblastvu, določena v § 64., zakona z dne 
25. oktobra 1896.) podati na individualni poziv 
davčnega oblastva v roku vsaj osmih dra, ki se 
določi v tem pozivu. 

Glede krošnjarskih in obhodnih obrtov se mo
rajo pridobninske izjave pred vročitvijo dokumen
ta, izdanega ali popolnjenega po političnem obla
stvu (krošnjarske knjižice, krošnjarske prehodni-
ce, Učence itd.), oddati pri pristojnem davčnem 
oblastvu. 

Kdor ne poda pridobninske izjave v predpisa
nem roku, temu se odmeri, občna pridobnina na 
podstavi uradnih podatkov. Priredbeni organi niso 
v tem primeru zavezani davčnega zavezanca še pc-
sebe pozivati, naj vloži izjavo. 

Kdor pove v pridobninski izjavi kaj neresnič
nega ali kaj zamolči, se kaznuje po §§ 239. in 241. 
navedenoga zakona o osebnih davkih. 

V Prekmurju se odmeri občna pridobnina v pre
hodnem stanju po posebnih navodilih, ki se šele 
objavijo. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 21. januarja 1922. 

Za delegata: Bonač s. T. 

St. A IV 150 ex 1922. 

Razglas. 
Ravnateljstvo državnih dolgov na Dunaju je 

pod št. 5412/21 z dne 28. novembra 1921. razgla
silo meseca oktobra 1921. v uradni e Wiener Zei
tung» izid dne 1. oktobra 1921. izvršenega 29. žre
banja 4% nega prioritetnega posojila ljubljaneko-
kamniške lokalne železnice z dne 12. julija 1893. 
v znesku 800.000 gld. avstrijske veljave v; papirju. 
Izžrebane so bile 4 serije z obligacijami v skupni 
vrednosti 4000 gld. a, v. (8000 K), in sicer: 

serija št. 427 (pet obligacij po 200 gld. a. v.), 
serija št. 449 (pet obligacij po 200 gld. a. v.), 
serija št. 552 (pet obligacij po 200 gld. a. v.), 
serija št. 687 (pet obligacij po 200 gld. a. v.). 
Hkratu je bil objavljen tudi izkaz že prej izžre

banih' serij (27. in 28. žrebanje), Id pa do danes še 
niso bile dvignjene, in sit&r: 

serija št. 19 (ena obligacija po 1000 gld. a. v.), 
serija št. 85 (ena obligacija po 1000 gld. a. v.), 
serija št. 195 (ena obligacija po 1000 gld. a. v.), 
serija št. 511 (pet obligacij po 200 gld. a. v.), 
serija št, 517 (pet obligacij po 200 gld. a. v.), 
serija št, 524 (pet obligacij po 200 gld. a, v.), 
serija št, 553 (pet obligacij po 200 gld. a. v.), 
serija št, 569 (pet obligacij po 200 gld. a. v.). 
Na tc*»so interesenti opozarjajo. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 21. januarja 1922. 

Za delegata: dr. Rupnik s.r. 

št, 116ЛГ ex 1922. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z odločbo i 

dne 14. januarja 1922., D br. 21.146: 
1.) Do dne 28. februarja 1922. s© smejo popisati 

in žigosati v zmislu pravilnika D. br. 4019 (Ur. 1. 
št. 313 iz leta 1920.) obveznice p r e d v o j n i h 
p d s o j . i l b i v š e k r a l j e v i n e O g r s k e , ka
terih njih imetniki, naši državljani, doslej niso mogli 
dati žigosati. Ta rok se ne bo več podaljšal. 

2.) Podaljšani rok za naknadno žigosanje se tiče 
samo p r e d v o j n i h d o l g o v b i v š e k r a l j e 
v i n e O g r s k e , ne pa ostalih državnih dolgov. 

3.) Prošnje za naknadno žigosanje naj ве z ob
veznicami vred pošljejo neposredno generalni di
rekciji državnih dolgov v Beogradu. 

4.) Vsaka prošnja mora biti v zmislu zakona o 
taksa opremljena s kolkom po 7 dinarjev. 

Imetniki obveznic državnih dolgov se opozarja
jo, da velja podaljšam rok samo za zgoraj navedene 
obveznice in da se prošnje za naknadno žigosanje 
drugih obveznic ne bodo vpoštevale. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 23. januarja 1922. 

Delegat: dr. Savnik s.r. 

Št, B II 60/160 ex 1921. 

Razglas. 
Plačilni nalogi z rekurzno klavzulo, 

taksa po tar. post. 5. 

Generalna direkcija posrednjih davkov v Beo
gradu je podala z odločbo z dne 14. oktobra 1921., 
št. 18.142, na vprašanje, ali so plačilni nalogi z re
kurzno klavzulo zavezani taksi po tar. post. 6. za
časnega zakona o taksah in pristojbinah (Ur. 1. 
št^ 259/1921.), to-le avtentično interpretacijo: 

Plačilni nalogi niso zavezani taksi po citirani 
tarifni postavki, ker je to takšno uradno obvestilo 
oblastva, ki ga stranka ni zahtevala, ampak ki ji 
je izdano uradoma. 

Ako nato stranka vloži pritožbo zoper tak pla
čilni nalog, je раб pritožba sama zavezana taksi, 
ne pa tudi plačilni nalog. 

Kar se tiče točke 13. člena 126. taksnega in pri-
stojbinskega pravilnika (Ur. 1. št. 268/1921.), se 
nanaša to določilo na nalog za plačilo p r i s t o j 
b i n e . 

Ker se plačuje pristojbina v naprej, tudi ne 
more biti plačilnega naloga (razen v primerih po 
točki 8. člena 126. pravilnika), niti ee ne more pri
tožba vložiti zoper njega. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 24. januarja 1922. 

Za delegata: Bonač s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg I a 4/22—1. 121 

Oklic. 
Marija Eisenzopf v Oneku št. 46, k i jo zastopa 

dr.Arko, toži tusodno Alojzija S ü r g e j a iz Oneka 
št. 14, sedaj neznanega bivališča, zaradi 13.532 K 
66 v s pripadki. 

Prvi narok bo dne 
1. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 68. 
Odsotnemu tožencu se postavlja za skrbnika 

dvomi svetnik v p. Fran Garzarolli, odvetnik v No
vem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 17. januarja 1922. 
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š t 206/1. R a ^ É j l a s . 
Nastopne tobačne trafike so s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

97 

< 
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1 

1 2 

i 3 
! 4 
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! 6 
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8 

g 
10 

i l« 
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Kraj, ulica, hišna Številka 
eedanje trafike Davčni okraj 

Sv. Juri ob Taboru it. 2 [ Celje 
Št. Jani St. 61 

Čret St. 29 
Zgornji Leekovec št. 12 

Arc) in št. 13 
Nuskova št. 46 
Kresnica št. 2 

Celje, 
Mariborska cesta št. 15 

Brezovica št. 45 
Lemerje št. 1 

Gornja Sušica št. 36 
Gornja Sušica št. 62 

Vosek št. 3 
Yoaek št. 16 
Pernica št. 2 

1 Invalidi smejo namesto jau 
* Te dve trafiki se združit 
* Te tri trafike ee združijo 

Marenberg 
Celje 
Ptuj 
Celje 

Murska Sobota 
Maribor 

Celje 

Dolnja Lendava 
Murska Sobota 

Brežice 

Maribor 

iščine položiti jam 
i. v eno samo no\ 

v eno samo nov 

Pristojna okrajna 
uprava finančno 

kontrole 

Celje 
Slovenjgiadec 

Celje 
Ptuj 
Celje 

Магвка Sobota 
Maribor 

Celje 

Dolnja Lendava 

Murska Sobota 

Brežice 

Maribor 

stveno izjavo kom 
ro trafiko. 
o trafiko. 

Kosmati dobiček 
v zadnjem letu pri 

tobaku 

Din | p 

589 
192 
457 

2893 
968 
224 
694 

2541 

155 
227 
453 

1402 
1856 

389 
114 

1989 
2443 

sije za 

12 
99 
11 
64 
38 
— 
80 

52 

22 
39 
65 
98 
63 

09 
03 
04 
06 

ртев 

kolkih 

Din 

— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 

krbo vr 

P 

— 

_ 

— 
— 
— 
— 

-

— 

ačuj 

poštnih 
znamkah 
Din 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 

P 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 

— 

Jam seine 
je položiti1 

Din 

60 

lö" ~ 
800 
100 
— 
60 

300 i 

— 
— 

200 

- - 260 

očih se vojakov v Ljubljani. 

Oznamenilo čekov: 
1.) ček št. 7026/17.115 za 200.000 K, ki ga jo 

izdala dne 21. julija 1921. Società italiana di credito 
commerciale v Trstu, izplačen pri Ljubljanski kre
ditni banki v Ljubljani; 

2.) ček žt. 7027/12.865/32.274 za 300.000 K, ki 
ga je izdala dne 21. julija 1921. Jadranska banka 
v Trstu, izplačen pri Jadranski banki v Ljubljani; 

3.) ček št. 6551/21.548/1458 za 300.000 K, ki 
ga je izdala dne 6. julija 1921. Ljubljanska kreditna 
banka v Trstu, izplačen pri Ljubljanski kreditni 
banki v Ljubljani. 

Imetnik teh čekov se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom t r i d e s e t i h d n i izza dne te 
razglasitve, ker bi se sicer po tein roku izreklo, da 
so čeki brez moči. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. III., 
dne 19. januarja 1922. 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dnr 
10. f e b r u a r j a 1922. ob desetih. , . , , , . , ••, 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravali 
finančne kontrole. . ., , 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 19. novembra 1921 

T V 18/21—1. 88 

Amortizacija. 
Na prošnjo drja. Josipa Z d o 1 š k a, odvetnika 

v Brežicah, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnega potrdila, ki ga je prosilec baje izgubil: 
Privremena potvrda o vplačilu državnega posojila 
v znesku 1000 Din, izdana po hranilnici mestne ob
čine v Brežicah. 

Imetnik tega potrdila se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom 1 leta, 6 tednov in 3 dni izza 
dne 19. decembra 1921., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da jo potrdilo brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 19. decembra 1921. 

T 284/24—4. 7* 

Amortizacija. 

Cg 12/22—1. 86 
Oklic. 

Jožef Vulc, posestnik v Hotizi št. 28, je vložil 
zoper Matjaža Ž e r d i n a, posestnika iz Hotize. tož
bo zaradi plačila 100 dolarjev s pripadla. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
18. f e b r u a r j a 192 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 72. 
Ker je bivališče Matjaža Žerdina neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Leopold Boštjančič, od
vetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 9. januarja 1922. 

C I 9/22—1. 
Oklic. 

89 

Zoper zakonca Blaža K o n č n i k a (Kontsch-
nigg) in Marijo K o n č n i k o v o, odnosno njiju ne
znane dediče, katerih bivališče je neznano, sta po
dala pri okrajnem sodišču v Gornjem gradu Jožef 
in Ivana Goltnik, posestnika v Mozirskem Dobrov-
lju št. 14, zastopana po notarju Košenini v Gornjem 
gradu, tožbo zaradi pripoznanja, da je tabulami 
stavek zastaral, in dovolitve, da se izbriše. 

Narok za ustno sporno razpravo se je določil 
na dan 9. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 

V obrambo pravic obeh tožencev se postavlja 
za skrbnika Albert Karče, občinski in okrajni tajnik 
v Gornjem gradu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 14. januarja 1922. 

Dr. Povalaj s. r 
A 1/22—4. 93 
Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 

inozemskega državljana. 
Na svojem rednem bivališču v Dobrničah pri 

Trebnjem je umrl dne 6. januarja 1922. češkoslo
vaški državljan Ivan (Jan) P a r a l , rojen leta 1878. 
v Sebranici, okraj Boskovice na Moravi, in tja pri
stojen. Naredba poslednje volje se ni našla. 

Pozivijejo se vsi dediči, volilojemniki in upniki, 
naj napovedo svoje zahteve do zapuščine najkesne-
je do dne 1 5. j u l i j a 1 922 . 
pri podpisanem sodišču, ker bi se sicer smela za
puščina izročiti brez ozira na te zahteve inozem
skemu oblastvu ali po tem poverjeni osebi. 

Ker so tuzemski dediči (zapustnikova vdova) 
predlagali obravnavanje zapuščine po tuzemskem 
sodnem oblastvu, se hkrati pozivijejo zunanji dediči 
in volilojemniki, naj napovedo svoje zahteve v 
istem roku in naznanijo, da zahtevajo odstop ino
zemskemu oblastvu, sicer bi se, ako bi tudi ino
zemsko oblastvo ne zahtevalo odstopa, zapuščina 
obravnavala v tuzemstvu, in sicer samo z dediči, 
ki so se zglasili. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, oddelek L, 
dne 15. januarja 1922. 

Po prošnji Ivane L e š n i k o v e , posestniee v 
Mariboru, Državna cesta št. 24, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopno vložne knjižice, ki jo je 
prosilka baje izgubila: Vložna knjižica Jadranske 
banke v Mariboru št. 10.948 v nominalni vrednosti 
60.000 K s stanjem 61.277 K 50 v, glaseča se na 
ime: Ivana Lešnik. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice t e k o m š e s t i h m e s e c e v , ker b\ ae 
sicer po tem roku izreklo, da vložna knjižica m več 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 10. januarja 1922. 

T Ne I 182/21—1. 122 

Amortizacija. 

C II 8/22—1. 79 
Oklic. 

Helena Curl, poseetnikova žena v Jakšičih št. 5, 
je vložila zoper Matijo C u r l a , posestnika v Jakši
čih, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi izpol
nitve dogovora (izročitve polovice posestva). 

Narok se je določil na dan 
2 3 . f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Matije Curla neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Martin Curi, preužitkar v Jak
šičih št. 5. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
une 16. januarja 1922. 

T 8/22— S. 76 
Amortizacija. 

Na prošnjo Jakoba V i r i j e n t a v Uševku št. 1 se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne hranilne 
knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna 
knjižica mestne hranilnice v Kamniku št. 6879 z 
vlogo 2000 K, glaseča se na ime: Jakob Virijent. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , izza dne 
1. februarja 1922., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo, da je hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 12. januarja 1922. 

Na prošnjo špediterja R. R a n z i n g e r j a v 
Ljubljani se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne priznanice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Priznanica glavne cannarne II. vrste na Jesenicah 
št. 34, prih. knjiga 848. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da je priznanica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
rine 14. januarja 1922. 

Ne Ш 572/22—1. 99 

Amortizacija. 
Na prošnjo, ki jo je vložila Banca commerciale 

italiana v Trstu, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopnih žekov, ki jih je prosiUljiea baje iz
gubila: 

E 288/20—8. 9« 
Dražbeni oklic. 

D n e 8. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču prisilna dražba nastopnih nepre
mičnin: 1/2 vi. št. 293 katastralne občine konjiške, 
in sicer: hiša št. 128, lesena drvarnica, njiva pare. 
919/85 v cenilni vrednosti 12.275 K. 

Najmanjši ponudek: 6137 K 50 v. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je zglasiti 

pri sodišču najkesneje v dražbenem obroku pred za
četkom dražbo, ker bi se sicer ne mogle uveljavljati 
glede nepremičnine same. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dne 16. januarja 1922. 

St. 23/35. 

Razglas. 
Seznamek izgub, prijavljenih pri policijski direkciji 
v Ljubljani v času od dne 1. januarja do dne 

15. Januarja 1922. 
4 denarnice s 3746 K; 4 listnice в 6700 K; 8 roč-

n« twbiee a 1886 K; 1 koseneka roina torbioa z 
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več predmeti; 1 Srna li&tnica z okoli 1400 K; 1 zla
ta «enaka ura; 1 »rebrna ženska ura; 1 svilena tka
nica; 1 črnorjava skunks boa; 1 vložna knjižica: 
1 par moških čevljev na zadrgo: 1 rdeča železniška 
legitimacija in več drugih lfctin; 1 železniški vo/.ni 
list za prosto vožnjo m 1 recepii»; 1 invalidska h-
etiaa, izdana dne 18. oktobra 1921. po invalidski 
komisiji v Krškem; 1 rjava desna rokavica s ko-
àuhasto podlogo; 1 rumena usnjafa listnica z ob
javo izgubiteljevo in priznanico za drva; 1 pes; 
3588 K v različnih bankovcih. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policij
ski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. januarja 

do dne 15. januarja 1922. 

2 listnici z 970 K; 1 denarnica; 1 zavitek šol
skih knjig; 1 zavitek knjig; i dežnik; 1 par novih 
copat; 1 potrdilo bolniške; blagajne; 1 ušesnik; 
1 črn predpasnik; 1 ženska galopa; 1 lovska psi sa; 
srednja vsota denarja v različnih bankovcih. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dno 16. januarja 1922. 

Št. 45.582/1921. 102 a—1 

Proglasitve za mrtve. Ne 1525/22. Proglasitve za mrtve. ш 

O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci 
/a mrtve ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . marca 1918-, drž. zak. st 128, do
mnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogresancev, naj to izporoči sodišču 
џЋ pa skrbniku. PogreSance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, aH naj 
inu dado to kako drugače na znanje. _ _ _ _ • • • « • • • 

Ime in rojstni dan, stan 
ia zadnje bivališče po

gresancev 

Bistvoiio okolnosti, 
na katero se opira 

predlog 

Proglasite? 
ta mrtvega 

predlaga 

Ime in bivaliiče 
skrbnika, ki je 
bil poetavi] en 

pogre&ancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

Anton TavielJ, 
rojen dne 1). oktobra 
1899., kmetiški sin v 

Drami j ah. 

Jakob Vrhnjak, 
rojen dne 20. julija 189Ó. 
v Dobrovi, pristojen v 
Šmartno pri Slovenj-

gradcu. 

Frano Obrovnlk, 
rojen dne 29. marca 1883., 

posestnik v Kontnem. 

Odšel dne 1. marca 1917. 
k 46. pehotnemu polku v 
Križevce ter služil leta 
1919. pri 89. pehotnem 
polku ; izza bojev dne 2. ma
ja 1919. na Koroškem po

grešan. 

Karel Hode j , 
rojen due *2. oktobra 
1882. v Brezju, pristojen 

v Dobje. 

Franc Kagonl6, 
rojen dne 22. novembra 
1896., posostnikov sin v 

Velikem vrhu. 

Odšel dne 14. marca 1915. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje ter pisal zadnjic dne 
1.2. julija 1916.; baje 
dne 18. julija 1915. padel 

na bojišču. 

Odšel začetkom vojne le
ta 1914. k 87. pehotnemu 
polku v Celje; zadnjič 
pisal od 14. etotnije dne 

29. oktobra 1914. 

Mati 
Urša Tavželj 
v Dramljah. 

Mati 
Marija Hribernik 
v Slovenjgradcu 

20.12.1921.; 
T1118/21-2. 

Žen» 
Helena Obrovnik 

Odrinil ob mobilizaciji 
leta 1914. k 87. pehotnemu 
polku, 6. stotniji; izza 
dne 26. avgusta 1914. po

grešan. 
Odrinil meseca marca 
1915. k 87. pehotnemu 
polku v Celje; zadnjič pi
sal dne 7. junija 1915. iz 
Galicije, vojna pošta št. 73. 

Karel Artlo, 
rojen dne 30. oktobra 
1895., posontuikov sin v 

Dobovcu pri Rogatcu. 

Ivan Frašnikar, 
rojen dne 14. junija 1887., 
posestnikov sin pri Svetem 

Pongrac«. 

Jernej t e p e n e r , 
rojen dne 6. avgusta 1881., 

rudar v Gradišču. 

Odrinil letal916.k 45emu 
lovskemu bataljonu na ru
sko fronto, bil odtod pre
meščen na italijansko 
fronto tor zadnjič pisal 

istega dne. 

Odšel ob prvi mobilizaciji 
leta 1914. k 87. pehotne
mu polku ter bajo padel 
v prvih bojih v Galiciji; 
od takrat vsaj ni več glasu 

o njem. 

Žena 
Elizabeta Ilodej 
v Essnu, West
falen, Amalien-
Btrasse št. 51. 

Dr. Gvidon 
Srebre, 

odvetnik 
v Celju. 

20.12.1921.; 
TI 182/21-2 

20.12.1921.; 
T1188/21-2 

1. avgusta 
1922. 

1. avgusta 
1922. 

Mati 
Marija Kugonič, 

preuiitkarica 
v Velikem vrhu. 

12.1.1922.; 
T186/21--3. 

Oče 
Josip Artič, 

poseetnik 
v Dobovcu. 

10.1.1922.; 
TI184/81-6 

Josip Uršio, 
rojen dne 4. aprila 1885., 

posestnik v Laetniču. 

Juri TJmek, 
rojen dne 14. januarja 
1876. v Podsredi, rudar 

v Prolebu pri Leobnu. 

tfatevi Orebeniek, 
rojon dne 18. septembra 

1876., kmet v Kavčah. 

Lovreno TJžen, 
rojen dne 4.avgusta 1892., 
kmetiski sin v Ložnici 

št. 15. 

Frano Vah, 
rojen dne 2. januarja 
1895., posestnikov sin v 

Bučah št. 38. 

Alojzij Vah, 
rojen dne 22. februarja 
1897., posestnikov sin v 

Bučah št. 38. 

Odšel leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku ter baje 
padel v Karpatih. Izza dne 
19. februarja 1916. pogre

šan. 
Odrinil leta 1916. k 9emu 
lovskemu bataljonu, tretji 
stotniji, bil na italijan
skem bojišču ujet ter zad
njič pisal dne 18. marca 
1918. Baje jeseni leta 

1918. umrl. 

Odšel leta 1909. od žene 
ter izginil brez sledu. 

Brat 
Franc Prašuikar 
pri Sv. Pongtacu 

št. 86. 

Žena 
Antonija Lepeoer 

v Gradišču. 

Ženit 
Neža Urši«, 

poseetnica 
v Laatniču. 

Žena 
Ivana Umek 
v Duisburgu-
Moiderichu, 

StahlstrasseŠl. 

1. avgusta 
1922. 

1. avgusta 
1922. 

Natečajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje e tem javni nate

čaj (licitacijo) za prodajo nastopnega starega želez
nega materiala: 

I. Stara pločevina, železna tenka, cca. 100.000 kg. 
II. Stara pločevina, železna debela, cca, 60.000 kg. 

Ш. Lito staro železo, cca. 40.000 kg. 
IV. Staro železo v koàh nad 1 kg, cca. 290.000 kg. 
V. Staro žel 320 v kosih pod 1 kg, cca. 80.000 kg. 

VI. Stara cinkova pločevina, cca. 6000 kg. 

Navedeni material je v našem skladišču mate 
riala v Dravljah, razen 4000 kg cinkove pločevine, 
ki je v skladišču materiala v Zagrebu. 

Material se lahko pogleda v navedenih skla
diščih. 

Ponudbe, sestavljene po predpisih in kolkovane » 
kolkom za 20 Din, morajo prispeti najkesneje do dne 
2 0. f e b r u a r j a t 1. ob dvanajstih v ekonomski 
oddelek podpisane direkcije ter se v tem oddelku 
otvorijo in prečitajo istega dne. Otvarjanju ponudb 
smejo prisostvovati ponudniki ali njih zastopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti za
htevane kupnine, je treba položiti do dne 17. febru
arja t. 1. ob dvanajstih, sklicevaje se na številko 
tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane direk
cije v Zagrebu. 

Material se mora najkesneje v enem mesecu po 
prejetem obvestilu o odobrenem nakupu spraviti 
iz skladišča. 

Direkcija državnih ieleznk 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagreba, 

dne 10. januarja 1922. 

St. 34. 
Razpis učiteljske službe. 

1. avgusta 
1922. 

10.1.1922.; 
T1185/21-2. 

3.1. 1922.; 
T1186/21-2 

Na podstavi odloka višjega šolskega sveta s 
dne 19. novembra 1921., št. 12.559, se razpisuje 
učiteljska služba na petrazredni osnovni šoli pri 
S v . P e t r u p o d S v e t i m i g o r a m i v stalno 
namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti najkesneje do dne 

2 0. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet kozjanski v Brežicah, 

dne 20. januarja 1922. 

3.1.1922.; 
TI 187/21-2 

Dr. Josip Vrečko, 
odvetnik v Celjo. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 7. pe
hotnemu polku v Celovec, 
prišel na rusko bojišče 
ter zadnjič pisal meseca 
marca 1915. iz ruskega 

ujetništva. _ _ 
Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku v Celje 
in potem na rusko bojišče; 
izza meseca avgusta 1914. 

pogrešan. 
Odšel dne 15. aprila 1915. 
k 87. pohotnemu polku, 
bil leta 1918. na italijan
ski fronti ujet ter baje 
leta 1918. umrl v tabo

ri šču_Caracusi^ 

Odrinil meseca septembra 
1916. k 87. pehotnemu 
polka, 3. stotniji, ter baje 
meseca avgusta 1917. pa
del pri 11. ;oški ofenzivi. 

Žena 
Antonija 

Grebenšek, 
kmetica 

v Kavčah. 

Brat 
Franc Ušen, 

poeestnikov sin 
v Ložnici. 

Oče 
Franc Vah, 

posestnik 
v Bučah št. 38. 

10. 1. 1922.; 
T 11/22-2. 

10. 1.1922.; 
T I 2/22—2. 

10. 1. 1922.; 
T I 8/22-5. 

10. 1. 1922.; 
T I 4/88-5. 

1. avgusta 
1922. 

1. avgusta 
1922. 

15. 1. 1922.; 
T 1 6/22-2. 

1. avgusta 
1922. 

1. avgusta 
1922. 

Št, 833/1. 

Razpis službe za učiteljico ženskih 
ročnih del. 

Na podstavi pooblastila višjega šolskega sveta 
z dne 6. decembra 1921., št. 13.847, se razpisuje služ
ba za učiteljico ženskih ročnih del za šole v S 1.11 j u 
p o d T u r j a k o m , S i n i k l a v ž u i n S t . V i d u 
n a d V a l d e k o n i z uradnim sedežem v Št. Ilju 
pod Turjakom v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti do dne 

2 0. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri krajnem šolskem svetu v š t . Ilju pod Turjakom. 

Okrajni šolski svet v Slovenjgradcu, 
dne 20. januarja 1922. 

Predsednik: Ipavic s. r. 

1. septembra 
1982. 

Št. 39/111. 

Razpis učiteljskih služb. 
Razpisujejo se nastopne učiteljske službe v fetal

no namestitev: 
1.) V e l e n j e , šestrazrednica. Služba za učite

lja. Prednost imajo oni, ki .so usposobljeni za pouk 
na obrtnonadaljevalnih šolah. 

2.) P i e š i v e c, enorazrednica. Služba za šol
skega vodjo s prostim stanovanjem. 

3.) Š t . A n d r a ž n a d P o l z e l o , dvoraared-
nica. Služba za učitelja ali učiteljico s prosto sobo. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni [ioti do dne 

2 2. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri dotičnih krajiùh šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet šoštanjski v Slovenjgradcu, 

dne 20. januarja 1922. ф 

Predsednik : Ipavic s. r. 

;.iäzä&3 



8. 88 Letnik IV 

132 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. 
St. 128, o pogrešancih, označenih z *, pa po § 24., St. 1, obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, 
ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogreSancev, naj to izporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in isdnje bivališče po* 

gretancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Anton Škrajnar, 
rojen dne 26. decembra 
1879., oženjen poseitnik 

T Konjskem. 

* Janes Brodnik, 
rojen dne 7. januarja 
1876., samski posestnik 
v Straži Sv. Valentina, 

občin» Eriko. 

P a t e r Adleaió, 
rojen dne 21. decembra 
1882., oženjen posestnik 
v Pribincih št. 11, občina 
Tribuče, okraj Črnomelj. 

Joiaf Smrke, 
rojen dne 22. septembra' 
1888., samski posestnik 

v Zagori ci St. 6. 
Anton Oerm, 

rojen dne 1. julija 1879., 
oženjen posestnik v Pod
ijo ri, občina Podgora, okraj 

Velike Lašče. 
•Ivan Keie, 

rojen dne 19. maja 1873. 
v Podboritu it. 8, okraj 
Eriko, oženjen radar na 

Nemškem. 

*Hlko Koateleoj 
rojen dne 24. aprila 1866., 
oženjen posestnik v Vi-

doiičib. 

Marko Zupan, 
rojen dne 9. aprila 1899., 
samski posestnik v Hrast-

nem, občina Št. Rupert. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku ter priiel leta 1914. 
v rusko ujetništvo; od 
začetka leta 1917. ni več 

glasu o njem. 

Odšel leta 1903. v Ame
riko; izza leta 1904. ni 

več glasu o njem. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 8. stotniji, 1. četi, 
ter se dne 9. septembra 
1914. udeležil bitke pri 
Grodku; baje tamkaj pa

del. 
Odšel leta 1914. na fronto 
ter prišel leta 1916. v ru
sko ujetništvo; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Služil pri • 27. domobran
skem pehotnem polku ter 
se meseca oktobra 1914. 
udeležil bojev v Oalieiji; 

baje umrl za kolero. 

Odiel leta 1909. v Ame
riko; že 10 let ni več 

glasu o njem. 

Odšel pred 19 leti v Ame
riko; že od lete 1903. ni 
več glasu o njem. Po iz-
povedbi prič umrl leta 
1903. v Baldwinu, Colo
rado, ter bil pokopan v 

JohnBtownu. 
Služil na italijanski fronti, 
odkoder je prišlo zadnje 
poročilo o njem meseca 

septembra. 1918. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Ana Škrajnar. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Josip Žnidaršič, 
župan v Studencu 

pri Krškem. 

Brat 
Martin Brodnik. 

Žena 
Ana Adlešič. 

Iran Anzelj, 
poeestnik 

v Blatu št. 1. 

Žena 
Frančiška Germ. 

Žena 
Marija Eeše. 

Žena 
Bara Oberman, 

prej vdova 
EoBtelec, rojena 
Fra«, v Vidošičih, 

Mati 
Alojzija Zupan. 

Jožef Vrancšič, 
župan 

v Pribincih it. 16, 

Franc Novak 
v Eompolju 

it. 73. 

Ivan Smolik 
v Novem mestu. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

31.12.1921.; 
T 72/21—7. 

31.12.1921.; 
T 108/21-4. 

3.1.1922.; 
T110/21-3. 

7.1.1922.; 
T109/21-3. 

3.1. 1922.; 
T114/21-4. 

17. 1.1922.; 
T119/20-11. 

17.1.1922.; 
T116/21-4. 
Dokaz smrti. 

8.1.1922.; 
T116/21—3. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. avgusia 
1922. 

1. februarja 
1923. 

1. avgusta 
1922. 

1. avgusta 
1922. 

1. avgusta 
1922. 

1. februarja 
1923. 

1. maja 
1922. 

1. avgusta 
1922. 

St. 16. 
Razpis učiteljskih služb. 

Razpisujejo se nastopne učiteljske službe v stal
no namestitev: 

1.) G o r n j i g r a d , štirirazrednica z ekskurend-
no šolo v Šokatu. Nadučiteljska služba s prostim 
stanovanjem. 

2.) Š m a r t n o ob D r e t i , trirazrednica. Nad
učiteljska služba s prostim stanovanjem in ena služ
ba za učitelja ali učiteljico, tudi н prostim družin
skim stanovanjem. 

3.) S o l č a v a , enorazrednica. Služba šolskega 
vodje s prostim stanovanjem. 

4.) N o v a Š t i f t a , dvorazredmca. Služba za 
učitelja ali ačiteljico s prostim stanovanjem. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
elužbeni poti do dne 

2 2. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet gornjegrajekl v Celju, 
dne 22. januarja 1922. 

Predsednik: Žužek s. r. 

Razne objave. 
St. 2855/m—2Ì. ' H I 

Razglas. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

• I z p r e m e m b e v i z j e m n i t a r i f i 2 1 . 

Z veljavnostjo izza dne 1. februarja 1922. do 
preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., se uporablja 
vozninski stavek, določen za postajo Wien Südbahn 
v izjemni tarifi 21 pod B (za oljnata semena), ob 
istih pogojih tudi za kopra (sušena jedrca kokosovih 
orehov v kosih) in za jedrca palmovih orehov, od 
postaje v Trstu do postaj Wien Südbahnhof in Atz-
gersdorf-Mauor. 

V L j u b l j a n i , dne 20. januarja 1921. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

98 St. 4319/21. 

Tabela o povprečni žetvi na Poljskem 
v metrskih stotih z enega hektara na 
podstavi cenitve z dne 1. oktobra 1921. 

Naslov 
vojvodstva 

Pšenica 

ozim
na 

Warszawskie 

Lódzkie 

fv 
lm 

{i m 

{» 
fc 
/v 
Im 

t 
fv 

Stanislawowskie{ _ lm 

Kieleckie 

Lubelskie 

Bialostockie 

Krakowskie 

Lwowskie 

Tarnopolskie < 

{ 
{ 

Poznaóskie 

Pomorekie 

е\џк 
Cieszynski 

P r i p o m b a : 

1-8 
0-7 

0-0 
0-1 

8-8 
6-1 

8-0 
6 9 

5-5 
3 6 

jara 

11-ó 
9 1 

10-7 
10-7 

10-6 
11 -з 

10-2 
9-7 

8-4 
8-8 

8-7 
7-8 

10-3 
9-7 

9-6 
.9-0 

10-1 
9-4 

1 6 1 
10-6 

15-7 
1 6 5 

11-8 
10-4 

Rž 

ozim
na 

12-7 
11-1 

1 3 1 
1 Г З 

12' 
10 

10' 
9' 

i l 
io* 

11' 
9' 

1 1 6 
10-6 

I T O 
10-1 

1 0 0 
9-9 

16-9 
15-7 

1 5 7 
14-9 

13-4 
12'2 

jara 

13 
5112 

3 
3 

Ječ
men 
jari 

Oves 

/V 
(m 

v pomeni žetev z večjega posestva; 
m pomeni žetev z manjšega posestva. 

Generalni poljski konzulat v Zagrebu, 
dne 21. januarja 1922. 

Delniška družba pivovarne „Umon*' 
v Ljubljani. 10° 

Občni zbor naše družbo jo sklenil v seji dne 19. ja
nuarja 1922. pooblačiti upravni svet, da zviša del
niško glavnico od K 6,000.000— na. K 12,000.000-
z izdajo novih delnic i>o K 200-— nominalne vred
nosti, v gotovini popolnoma vplačanih in glaaečiti 
se na prinosnika. 

V zrnislu toga sklopa se emitira 30.000 delnic, 
ki bodo deležne dobička za poslovno letol921./1922. 
Posestniki sedanjih delnic imajo [travico do novih 
delnic ob nastopnih pogojih: 

1.) Delničarji imajo pravico do ene nove delnice 
za vsak u staro delnico. 

2.) Kupna cena za nove delnice je določena po 
K 600-— za vsako delnico s prištevkom S%nih 
obresti od emisijskega kurza, računjenih od dne 
1. septembra 1921. do dne vplačila. 

3.) Zaradi izvršitve opcijske pravice je predlo
žiti stare delnice, (brez kuponske pole) v času od 

č e t r t k a d n e 20. j a n u a r j a d o s o b o t e 
d i n , П . f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

pri J a d r a n s k i b a n k i , p o d r u ž n i c i v 
L j u 1) 1 j a n i, ali pa pri K r e d i t n e m z a v o d u 
za t r g o v i n o in i n d u s t r i j o v L j u b l j a n i 
med običajnimi poslovnimi urami. 

4.) Pri izvršitvi opcijske pravice je plačati v go
tovini za vsako novo delnico K 600— s prištevkom 
5%nih obresti od tega zneska za-čas od dne 1. sep
tembra 1921. do dne vplačila. 

5.) Stare delnice, ki jih predlože delničarji, so 
opremijo s štampiljko, označujočo, da je bila opcij
ska pravica uporabljena, ter se vrnejo stranki s po-
trdilnim pismom. Proti vrnitvi tega potrdila bo 
mogočo ob kesnejšem roku, ki se še objavi, pre
vzeti pri isti poslovalnici, ki je izdala to potrdilo, 
nove delnice s kuponsko polo; prvi kupon se bo 
gJasil za poslovno leto 1921./1922. 

D e l n i č a r , k i n e i z v r š i s v o j e o p c i j 
s k e p r a v i c e v n a v e d e n e m r o k u i n n a 
o z n a č e n i n a č i n , i z g u b i p r a v i c o d o o p 
c i j e . 

V L j u b l j a n i , dne 19. januarja 1922. 

Upravni svet. 

Delniška družba pivovarne „Union" 
v Ljubljani. m 

Občni zbor z dne 19. januarja 1922. je sklenil 
plačati za poslovno leto 1920./1921. dividendo po 

K 4 0 — (štirideset kron) za vsako delnico. 
Kupon št. 12 se plačuje izza dne 1. februarja 

1922. pri blagajnah: 
J a d r a n s k e b a n k e , p o d r u ž n i c e v 

L j u b l j a n i , in " 
K r e d i t n e g a , z a v o d a z a t r g o-v i n o in 

i n d u s t r i j o v L j u b l j a n i . 
V L j u b l j a n i , dne 19. januarja 1922. 

Upravni svet. 

Naročnikom na znanje. 
Zaradi naraščajoče splošne draginje moramo 

sporazumno s predsedstvom pokrajinske uprave za 
Slovenijo z dnem 1. j a n u a r j a 1 9 2 2. zvišati 
naročnino «Uradnega lista» mesečno od Din 3 — 
na Din 4 — ; povišek naj se nam še nakaže. 

Za; Ljubljano znaša naročnina s pošiljanjem lista
na dom mesečno Din 4-50. 

Na reklamacije posameznih morda neprojetih 
številk «Uradnega lièta» se moremo ozirati l e t o 
k o m d e s e t d n i p o i z d a j i l i s t a ; pozneje 
reklamirane številke pošiljamo s a m o p r o t i p l a 
č i l u . 

Vsaka izprememba naslova, pošte itd. naj se 
n e m u d o m a javi upravništvu. Kdor lista neče 
več prejemati, naj to t a k o j uitno ali pismeno 
naznani upravništvu ter obenem poravna morebitni 
dolg. 

Naročnina naj se pošilja pod naslovom, na ka
terega se list prejema, ne pa pod imeni nam nežna-

"•* o s e b - Uoravnlštvo 
«Uradnega lista pokrajinske uprave za Slovenijo», 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Uubljani 



9. 

Poitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 28. januarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vs«bln&: Zakon o zdravnikih specialistih. Zakon o ustroju sanitetnega sveta kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovenecev. Zakon o nagradah za zdravniška opravila. — Bugiati 
osrednje vlade : Objava o uaknadnem popisu in žigosanju obveznic predvojnih dolgov bivše Avstrije. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
14. 

Mi 
Alekaandep, 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodno skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji VII. redni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da j« 
nredbo o zdravnikih specialistih z dne 29. oktobra 
1919. — «Službene Novino kraljevstva Srba, Hrvata 
i Slovenaca» št. 140/19.* — seznamka uredb mini
strstva za narxlno zdravje št. 12 •— «Službene No
vine kraljevino Srba, Hivata i Slovenaca» št. 195/21. 

— izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o zdravnikih specialistih.** 

Člen 1. 

Dovoljeno je, da se nazivljejo specialiste : 
1.) rednim, izrednim profesorjem in docentom 

medicinskih fakultet kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev; 

2.) zdravnikom, Id BO kot klinični asistenti pre
bili vsaj dve leü; 

8.) zdravnikom, ki so, službovaje v svoji stroki, 
prebili dve leti bodisi v civilnih, bodisi v vojaških 
bolnicah z več oddelki; za tako so za sedaj prizna
vajo bolnice v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani in Sa
rajevu; pozneje sme minister za narodno zdravje 
določiti tudi druge bolnice kot bolnico za speciali-
riranje, ko BI nabavi izjavo sanitetnega sveta; 

4.) zdravnikom, ki so se kakorkoli posebno od
likovali v^svoji stroki, pa jim sanitetni svet to pra
vico prizna z odločbo, za katero morajo glasovati 
tri četrtine vseh njegovih članov; 

5.) šefom oddelkov v javnih civilnih in vojaških 
bolnicah z več oddelki aH z dvema oddelkoma. 

Za 
ikupin 

i-) 
20 
8.) 

,40 
6.) 
6.) 
70 
8.) 
9.) 

10.) 
11.) 

rapijo; 
12.) 
13.) 
14.) 
15.) 
16.) 

Člen 2. 
specialne stroke, odnosno specialne strokovne 
e, se za sedaj smatrajo te-le: 
interna medicina; 
kirurgija; 
ginekologija; 
pediatrija; 
okulistika; 
nevrologi ja; 
psihiatrija; 
dermatologija in venerologija; 
otiatrija; 
laringologija in rinologija; 
ortopedija z mehanoterapijo in elektrote-

urologija; 
balneoterapija; 
radiologija; 
serologija in bakteriologija; 
ftizeoterapija. 

* Uradni list pod št. 775 iz leta 1919. 
•* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 290, izdanih dne 
27. decembra 1921. 

Po oceni sanitetnega sveta se smejo določati 
tudi druge stroke in.njih skupine za specialne. 

'Člen 3. 

Noben zdravnik se ne sme nazivatj specialista 
za več nego.eno stroko, odnosno za več nogo eno 
sorodno strokovno skupino. 

Člen 4. 

Zdravniki specialisti se ne smejo redno baviti 
z opravili, ki ne spadajo v njih stroko, odnosno v 
sorodno strokovno skupino. 

Člen 5. 

Na svojih firmah, receptih ali sploh oglasih ne 
smejo zdravnild nespecialisti uporabljati takih dvo
umnih naslovov ali izrazov, ki bi utegnili občinstvo 
zavesti do misli, da so specialisti v kakršnikoli 
stroki. 

Člen 6. 

Ta zakon se ne tiče onih zdravnikov, ki jim 
je bila že prej z odločbo ministrstva za notranje 
zadeve in poznejj ministrstva za narodno zdravje, 
odnosno pristojnega nadrejenega sanitetnega oblast-
va, na osnovi izjave sanitetnega sveta dovoljena 
praksa kot specialistom, o čemer morajo, na njih 
zahtevo, predložiti dokazila. 

Člen 7. 

Tisti zdravniki, ki so se izza dne 1. avgusta 
1914. nazivali specialiste, pa za svojo specialno 
strokovno izobrazbo nimajo dokazil, označenih v 
členu 1. tega zakona, morajo o tem naknadno 
predložiti ministrstvu za narodno zdravje potrebne 
dokumente, ki se odstopijo v oceno in izjavo sani-
tetnomu svetu. Ce sanitetni svet izprevidi, da ne 
ustrezajo predpisom tega zakona, se jim prepove, 
da bi nadalje poslovali kot specialisti. 

Člen 8. 

Izza dne, ko stopi ta zakon v veljavo, morajo 
zdravniki, ki žele dobiti pravico prakse kot spe
cialisti, izpolnjevati te predpise; na njih podstavi 
jim izdaja ministrstvo za narodno zdravje dovolitev 
po izposlovani presoji in izjavi sanitetnega sveta. 

Člen 9. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razgla
si v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca», ter nadomešča uredbo o zdravnikih 
specialistih z dne 29. oktobra 1919. — «Službene 
Novine kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 
140/19. — seznamka uredb ministrstva za narodno 
zdravje št. 12 — «Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvi seva
nje, oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

15, 
Mi 

Aleksander, 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 180. 
ustavo sklenil v svoji VII. redni seji, ki jo je 
imel dno 9. novembra 1921. v Beogradu, da je 
uredbo o ustroju sanitetnega sveta'z dne 21. julija 
1919. — «Službene Novine kraljevstva Srba, Hrva» 
ta i Slovenaca» št. 67/19.* — seznamka uredb mi
nistrstva za narodno zdravje št. 13 — «Službene 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 

š t 195/21. — izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o ustroju sanitetnega sveta kraljevine 

Srhov, Hrvatov in Slovencev.** 
Л. Področje. 

Cien 1. 
Sanitetni svet kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev je najvišji strokovno posvetovalni organ 
ministrstva za narodno zdravje. Poleg sanitetnega 
sveta pri ministrstvu za narodno zdravje se lahko 
osnujejo pri oblastnih upravah sanitetni sveti za 
pasle oblastnega značaja. 

Člen 2. 

Sanitetni svet oddaja svoja mnenja (odnosno 
svoj superarbitri j): 

1.) o vprašanjih iz vse sanitetne stroke, ki mu 
jih odkazuje minister za narodno zdravje; 

2.) o vseh spornih sodno-medicinskih vprašanjih. 

Člen 3. 
Strokovno mnenje sanitetnega sveta je zlasti 

potrebno: 
1.) če se v ministrstvu za narodno zdravje 

izdelujejo ali pretrssajo novi sanitetni pravilniki, 
uredbe in zakoni, ali se stari revidirajo in dopol
njujejo; 

2.) če se ustanavljajo novi saniteni zavodi; 
3.) če se obravnavajo projekti novih sani

tetnih naprav: za zavode, kanalizacijo in sani
tetne gradbe, za izsuševanje močvirij itd.; 

4.) če se sklepa o kandidatih za mesta v 
ministrstvu za narodno zdravje, o kandidatih za 
vse zdravnike v državni službi, o kandidatih za 
pošiljanje štipendistov medicinske stroke in zdrav
nikov na proučevanje specialnih medicinskih strok. 

5.) Sanitetni svet presoja strokovne pogreške ia 
prestopke vsega sanitetnega osebja in lažizdrav-
nikov. 

Člen 4. 
Sanitetni svet se po svojih odposlancih udele

žuje tudi sestavljanja letnega proračuna minietretva 
za narodno zdravje. 

Člen 5. 
Sanitetni svet sine tudi po svoji iniciativi raz

pravljati o vprašanjih iz sanitetne ali sodne medi-

* Uradni list pod št. 595 iz leta 1919. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 290, izdanih dne 
27. decembra 1921. 
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«ine ter o njih ministru za narodno zdravjo sa
mostalno podajati predloge. 

Člen 6. 
Načelna vprašanja o razmerju sanitetnega sveta 

jToti ministru za narodno zdravje, o kandidi
ranju in imenovanju članov sanitetnega sveta, o 
njih dolžnostih in pravicah se urejajo z zakonom 
o čuvanju narodnega zdravja. 

B. Sestava, 

Člen 7. 
V sestavo sanitetnega sveta spada: 
1.) 25 rednih in 9 izrednih članov; 
2.) 11 namestnikov; 
3.) 1 administrator. 

Člen 8. 
Redni člani (in njih -namestniki) morajo vsi biti 

doktorji vse medicine s 5 let praktičnega dela v 
svoji stroki. Vsaj devet jih mora biti iz notranjšči
ne, izvun najglavnejših meet v kraljevini. 

Po strokah mora biti od rednih članov (in njih 
namestnikov) vsaj po eden: higienik, epidtmiolog, 
patološki anatom, kirurg, internist, porodničar, p->i-
hiate-r in nevrolog, venerolog, otroški zdravnik, 
zdravnik za oči, sodni, vojaški, občinski, kopališki 
in šolski zdravnik. 

Člen 9. 
Od izrednih članov sanitetnega sveta morajo 

biti po stroki: 
1.) en lekarnar; 
2.) dva kemika (eden analitik in drugi stroko

ven tokeikolog);. 
3.) en veterinar; 
4.) dva tehnika (eden stavbnik in drugi hidro

tehnik); 
5.) trij-3 pravniki. 

Člen 10. 

O specialnih vprašanjih, za katera niti med iz
rednimi člani ni strokovnjakov, sme sanitetni svet 
zahtevati pojasnil od profesorjev medicineke fakul
tete, od načelnikov, inšpektorjev in referentov po-
eameznih oddelkov ministrstva za narodno zdravje, 
šefov in pomočnikov odsekov in od dragih strokov
njakov izvun ministrstva. 

Člen 11. 
Za administratorja sanitetnega sveta ee postav

lja strokovnjak v pisarniških poslih. 

Člen 12. 
Ce se pokaže potreba, da ministrstvo za narod

no zdravjo pisarni sanitetnega sveta potrebno Sti
vilo prepisovalcev. 

Člen 13. 
Sanitetni svet mora imeti zase oddelek v mini

strstvu za narodno zdravje z najmanj tremi prosto
ri: 1.) z dvorano za seje; 2.) s prostorom za pisarno 
in arhiv in 3.) s prostorom za muzeje in knjižnico. 

Člen 14. 
Sanitetni svet ima svoj posebni vložni zapisnik 

(cS.s. br.») in pečat z napisom: cSanitetski savet 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

C Porazdelitev, 

Člen 15. 
Po bistvu razpravnih predmetov in strokovni 

usposobljenosti članov sanitetnega sveta se deli sa-
nitetni svet na tri odseke; ti so: 

1.) zdravstveno-medicinski (sanitarni); 
2.) sodno-medicinski; in 
3.) odsek za zakone, uredbe, pravilnike in na

vodila. 
Člen 16. 

Zdravstveno-medicinski (sanitarni) odsek ob
ravnava: 

1.) vprašanja občinske, socialne in rasne higiene; 
2.) vprašanja profilakse in preventivna vpraša

nja, zlasti nalezljivih bolezni, in vprašanja kurativ
ne medicine; 

3.) vprašanja o usposobljenosti in kvalifikaciji 
strokovnega sanitetnega osebja in zdravnikov v 
državni službi, o kandidiranju njihovem in kandidi
ranju štipendistov celokupne sanitetne stroke in 
zdravnikov zaradi specializiranja. 

V ta odsek se izbirajo člani (odnosno namest
niki) e strokovno usposobljenostjo iz higiene, epi

demiologije, državnega zdravilstva, zdravstvenih 
naprav in praktične medicine. Po potrebi se jim 
dodaja lekarnar, veterinar, kemik (analitik), teh-
nik-stavbnik, hidrotehnik in pravnik administrativ
ne stroke. 

Člen 17. 
Sodno-medicinski odsek oddaja mnenje (supor-

arbitrij) v spornih vprašanjih iz sodno-medicinske 
prakse. Razen tega ocen ja v poslednji instanci tudi 
strokovne pogreške ali prestopke zdravnikov, le
karnarjev, drogistov, babic in drugih oseb, zapo
slenih v sanitetni stroki, kakor tudi lažizdravnikov. 
V ta odsok se jemljejo sodni zdravniki, kirurgi, po-
rodničarji, psihiatri (nevrologi), internisti, komiki 
(toksikologi) in pravniki-kriminalisti. 

Člen 18. 
Odsek za zakone, uredbe, pravilnike in navodila 

proučuje sanitetno ureditve in sanitetne zakone na
prednih držav ter jih uporablja na naše razmere, 
prenašaje v naše pravilnike, uredbe in zakone naj
novejše pridobitve iz znanosti in prakse. Poleg tega 
mu je naloga, da ocenja izgotovljene načrte uredi) 
za zdravniško in lekarniško prakso, učno knjige in 
navodila za babice, sanitetne nadziratelje, osebo, ki 
razkužujejo, bolničarje, strežnice in drugo sanitetno 
osebje. Naposled oddaja mnenja o popularnih spi
sih zdravstvene vsebine, katere pripravlja ministr
stvo za tisk ali kateri se ponujajo za izdajo in na
grado. 

V ta odsek spadajo: zdravniki-higieniki, epide-
miologi, bolnični, državni, občinski, vojaški zdrav
niki, veterinarji, lekarnarji, stavbniki in pravniki-
zakonodajalci. 

Člen 19. 

Predsednik sanitetnega sveta predseduje tudi v 
odsekih, tajniki sanitetnega sveta pa delujejo v od
sekih izmenoma. 

Člen 20. 

Razen predsednika in tajnika mora imeti vsak 
odsek vsaj 8 rednih članov. 

Člen 21. 

Posamezni redni člani sanitetnega sveta so lah
ko razporejeni v več odsekih. 

Člen 22. 

Pisarniške posle vodi administrator sanitetnega 
sveta. Opravlja tudi posle eanitetnega arhivarja, 
kustosa in knjižničarja. 

Člen 23. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglir

si v cSlužbenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca», ter nadomešča uredbo o ustroju sani
tetnega sveta z dne 21. julija 1919. — «Službene 
Novine kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 
67/19. — seznamka uredb ministrstva za narod
no zdravje št. 13 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Snaho s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

Zakon 
o nagradah za zdravniška opravila.* 

Člen 1. 
Za vsakega uspešno cepljenega otroka pri redni 

vakcinaciji prejemajo zdravniki nagrado enega di
narja. 

Člen 2. 
Pri sodno-zdravniških opravilih se nagrajajo 

zdravniki: 
a) za sekcije svežih mrličev s 50 Din; 
b) za sekcije ekshumiranih ali utopljenik mrličev s 

100 Din; 
c) za visum repertum z 10 Din; 
č) zdravniška izpričevala: na zdravnikove« «tan<r-

vanju z 10 Din; 
d) na stanovanju poškodovančevem in bolnikovem 

z 20 Din; 
e) za preiskavo in obvezo, kakršno je раб opravilo, 

z 10 do 30 Din. 
Člen 3. 

Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 
»me sporazumno z ministrom za finance te in druge 
nagrade za zdravniška opravila v katerikoli stroki 
njih delovanja izpreminjati in določati po izkazani 
potrebi. 

Člen 4. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ие razgla

si v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca», ter nadomestuje odločbi ministrskega 
sveta z dne 22. decembra 1920., št. 27.288 in 27.289 
— seznamka uredb ministrstva za narodno zdravje 
št. 2 in 3 — «Službene Novine kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» št. 195/21. 

NaŠ3mu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravjo, 

minis tu- za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

мт-^ . « « ' О Л З Д л и 

16, 
Ml 

A l e k s a n d e r , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
S:-bov, Hrvatov in Slovencev na podUavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji VII rodni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da je 
odločbi ministrskega sveta z dne 22. decembra 
1920., št. 27.288 in 27.289 — seznamka uredb mini
strstva za narodno zdravje št. 2 in 3 — «Službene 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 

št. 195/21. — izpremeniti in da se glasita: 

Razglasi osrednje vlade. 
Objava.** 

Gospod finančni minister je odredil z odlokom 
z dne 18. januarja 1922.. D. br. 877, po odločbi re-
paracijske komisije v Parizu, da se smejo obveznice 
predvojnih dolgov bivše Avetrijo, ki do dne 31. de
cembra 1921. niso bile popisane, do vštetega dne 
3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 2. naknadno popisati in žigo
sati. 

Te obveznico so: 
1.) 4-2% na unificirana papirna renta iz leta 1868. 

s kuponom z dne 1 ./II. in l./VHI., onih po 50 gol
dinarjev pa z dne l./VIH. 

2.) 4-2% na unificirana srebrna rent* iz leta 
1868.8 kuponom z dne l./TV.in 1./X., onik po 50 
goldinarjev pa z dne 1./X. 

3.) 4% ne konvertirane davka proste državne 
zadolžnice iz leta 1903.8 kuponi v kronah z dne 
l./I. in L/VIL, ali pa z dno l./V. ia 1./XI., ali 
l./II. in 1./VIII. 

4.) 4% na avstrijska zlata renta iz let 1876. do 
1878. s kuponi z dne l./TV. in 1./X. 

5.) SVfe%no davka prosto rentno posojilo kra
ljevin in dežel, zastopanih v državnem zboru, iz le
ta 1897. (ЗУг%па avstrijska investicijska renta), s 
kuponi z dne l./II. in l./VHI. 

6.) 4% no davka prosto rentno posojil» kralje
vin in dežel, zastopanih v državnem zboru, iz leta 
1893. (avstrijska 4%na kronska renta), g kuponi z 
dne 1./III. in l . /K . 

7.) 4V2%ne davka proste avstrijske državne bla
gajniške nakaznico iz leta 1914. s kuponi z dne 
2.Д. in l./VII. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 290, izdanih dne 
27. decembra 1921. 

** Priobčena v «Službenih Novinah kraljevino Sr
ba, Hrvata i Slovonaca» št. 17, izdanih do© Ž5. janu
arja 1922. 
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8.) 4>8в%пе zadolžnice zavarovalnih društev in 
i. avstrijske hranilnice na Dunaju iz leta 1911. 

9.) 4%ne državne imovinske priznanice iz leta 

1912. 
10.) 4%%ne državne imovinske priznanice iz leta 

«912., A in B, v funtih storlingih. 
11.) Posojilo v konvencijski veljavi (Conventions

münze): Zaostale obveznice iz leta 1815., 1847., 
1851., serija Л, in 1852. po 2г/2 %. 

12.) Posojilo v konvencijski veljavi z dne 1. juni
ja 1816. po 1%. < O H r t 

13.) Posojilo v konvencijski veljavi iz leta 1810., 
1847^ in 1861., serija A, 1862. in 1856. po 5 %. 

14.) Dolg v konvencijski veljavi, odplačen po iz-
žrebanju (Conventionsmünze - Verlosungsschuld), po 
•cesarskem patentu z dne 21. marca 1818. 

15.) Posojilo v konvencijski veljavi z dne 1. d> 
eembra 1829. in 1. avgusta 1830. po 4 %, nastalo po 
konverziji starih dolg)v po 5 % in 6 %. 

16.) Posojilo v konvencijski veljavi z dne 1. de
cembra 1835. po 3 %. 

17.) Posojilo v konvencijski veljavi iz leta 1849. 
po 4Va %. • 

18.) Obveznice dvorne komore (Hofkammerobu-
jationon) za stari dolg v Salzburgu. 

19.) Obveznice dvorne komore za prisilno poso
jilo na Kranjskem iz leti 1805. in 1809. 

20.) Obveznice salzburskega dolga (obveznice raz
nih salzburskih vlad, izdane v času pred konven
cijo) iz leta 1828. 

21.) Obligacije tirolskega dolga (emitirane pred 
Sotom 1814.). 

22.) Obveznice domestikalnega dolga (Domestu 
kalschuM) Kranjske. _ 

23.) Obveznice domestikalnega dolga za beljasko 
•krožje. 

24.) 4Уа%по in 5%no vojne zadolžnice in uradne 
rekvizicije Dolenjo Avstrije, ki so že izžrebane, pa 
niso bilo konvertirane. 

25.) Asignacije in obvoznice za ostanek etarega 
tirolskega konvertiramega dolga. 

26.) Konvertirani dolg po 5 % z dno 1. julija 
1849. ki tvori obreäti in premije državne loterije, 
konvertirano v eno posojilo. 

27.) Posojilo z dne 30. septembra 1851., serija B, 
po 5 %. 

28.) Posojilo z dne 1. julija 1852. v funtih sterhn-
gih, najeto na Angleškem po 5 %. 

29.) Narodno posojilo (National-Anlehen) z dne 
26. junija 1857. po 5 % . 

30.) Posojilo z dne 1. junija 1854., plasirano v 
Frankfurtu in Amsterdamu po 5 %. 

31.) Obveznice, nastale iz konverzije po cesarski 
naredbi z dno 8. septembra 1858. 

32.) Obvoznice, nastale z izžrebanjem starega dr-
lavnega dolga po patentu z dne 21. marca 1918. 

33.) Posojilo, emitirano z zakonom z dne 25. av
gusta 1866. po 5 % . 

84.) Posojilo z dne 11. maja 1864. po 5 % v gol
dinarjih. 

35.) Posojilo z dne 23. novembra 1865. po 5 % v 
goldinarjih. 

86.) Obveznico dvorne komore po 3 % za odvze
to srebrne cerkvene predmete iz leta 1809. 

Prošnje za naknadno žigosanje n a j e e z o b 
v e z n i c a m i v r e d p o š l j e j o n e p o s r e d n o 
g e n e r a l n i d i r e k c i j i d r ž a v n i h d o l 
g o v v B e o g r a d u . 

Vsaka prošnja mora biti kolkovana po zakonu 
o taksah s kolkom za 7 dinarjev. 

Prošnjo, ki so vlože po minulem roku, se ne 
bodo vpoštevale. 
\z generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 18. januarja 1922.; D.br.877. 

Proglasitve za mrtve. ш 

D e ž e l n o BođiSOe т L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po
grešan« za mrtve, ker se more o njih po § 24 o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., d r i zak. š t 128, domnevati, da so nmrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o katerem коИ 
teh pogreSancev, naj te izporoči sodišču ali skrbniku. Pogresance pozivlje eodilče, naj se zglase pri 
njem, ako Se žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
O 11/22—1. 95 

Oklic. 
Ana Bertalamič, posestnikova hči v Večeslavcih 

št. 73, ki jo zastopa odvetnik dr. Cerne v Murski 
Soboti jo vložila zoper Leopolda S c h a d l a , po
sestnika iz Pertoče št. 88, sedaj neznanega biva
lišča, tožbo zaradi 1300 K. 

Narok za, ustno razpravo se je določil na dan 
23. f e b r u a r j a l 9 2 2. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker jo bivališče Leopolda Schadla neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Janoš Contola, posestnik 
in župan v Portoci. 

Okraja* sodišče v Murski Soboti, oddelek П., 

dne 4. januarja 1922. 

Ime in rojstni dan, stan 
in sadnje bivališče po-

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na kater« se opira 

predlog 

Frano Osolnik, 
rojen dne 17. oktobra 
1896., sameki posestnikov 
gin na Podbregu, okraj 

Kamnik. 

Martin FranoelJ, 
rojen dne 26. oktobra 
1897., samski posestuičin 
brat na Pleftivici, občina 

Brezovica. 

Slutil pri 16. pehotnem 
polka, 6. stotoiji, ter me
seca marca 1915. odrinil 
na gslisko fronto; izza 
dne 16. junija 1915. p> 

grešan. 

Frano Mayer, 
rojen dno 16. marca 1890 , 
oženjen logarjev sin т 

Lazab, občina Planina. 

Martin Godeo, 
rojen dne 10 novembra 
1900., samski posestnikov 
sin na Poljanah, občina 

Kresnice. 

Anton Kovao, 
rojen dne 13. junija 1885., 
sameki dninar v Mavčičah. 

Slnžil pri 17. pehotnem 
polko, 16. etotoiji, ter doc 
16. oktobra 1915 odrinil 
na italijansko front«; tam 
dne 11- aprila 1916. baje 

padel. 

Proglasitev 
sa mrtvega 

predlaga 

Ime i u bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pn^reAaocu 

Dan 
in opr. it . 

oklica 

Oklieni rok 
poteče dne 

Oče 
Jakob Osolnik. 

Sestra 
Frančiška 
Francelj. 

Odrinil začetkom vojne 
e 27. pehotnim polkom 
na bojišče; izza mesec» 
novembra 1914 pogrešan. 

Služil pri 17. peh.tnem 
polku ter odšel du» 18. ma
ja 1918 B pohodno stot-
nijo 3/40 ua italijansko 
boji&če; baje v boluici v 

Rovere!u umrl 

Janes Škerjano, 
rojen dne 4. avgusta 1886., 
samski posestnikov sin v 

Šmarju-Sapn. 

Janez Rebolj, 
rojen dne 17. maja 1884., 
oženjen posestnik v Pri-
krnici, občina Moravče. 

Janez Urbano, 
rojen dne 27. aprila 1881., 
oženjen posestnik v Stari 
Fužini, Bohinjska Bistrica. 

81niil pri 27. domobran
skem pehotnem polka, 
12. Btotniji, izza d«e 
1. septembra 1914. pogre

šan. 

Žena 
Marija Mayer. 

Dr. Ivan Bole, 
ravnutelj banke 

„Sla-ije" 
V LJubljani. 

20 1.1922.; 
T 207/21-6. 

10. septembra 
1922. 

20. 1.1922 ; 
T 269/21-8. 

10. septembra 
1922. 

Mati 
Frančiška Godec 

Mati 
Marija Kovač. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku ter baje due 22. ok
tobra 1914. v No wem inia-

itu v Galiciii umrl. 

Ivan Dobraveo, 
rojen dne 1. julija 1883., 
sameki pismonoša v Moj

strani. 

Frano Kav iek, 
rojen dne 30. januarja 
1886., eamski poststoik 
v Vulavljah, občina Tre-

beljevo. 

Janez Strojan, 
rojen dne 14. juuija 1867., 
samski poseetuičin brat v 

Zahribu, okraj Litija. 

Janez Gosti la, 
r o j m d u e 2 9 aprila 1852., 
oženjen posestnik, v Do

lenjem Logatcu. 

Jakob Lamplo, 
rojen duu 19 julija 1865, 
samski posestuičin brat 

v Lanisah. 

Jakob Bogataj, 
rojen due 3. maja lfc87., 
oženjen posestni u v atari 

vasi, občina Ziri. 

Služil pri 17. pehotuem 
polka, 3. stotiiji, ter v 
(asu od dne 16. oktobra 
do dne 16. no»emi>ra 1914. 

haje v Galici)' padel 

Odšel leta 1914 s 17. pe
hotnim polkom v Galicijo 
ter se udelefcil bnj-» pri 
Ne wem miastu. tam baje 

za kolero umrl. 

Brat 
Jožef Škerjano. 

20 1. 1922.; 
T 272/21—4. 

10. septembra 
1922 

2 0 . 1 . 1922.; 10. septembra 
T 279/21-2. 1922. 

20 1. 1922.; 
T 1/22-2. 

10. septembra 
1922. 

20 1.1922.; 10. septembra 
T 2 / 2 2 - 2 . 1922, 

Oče 
Franc Rebolj. 

Sluiil pri 27. d nv'brau-
skem pehotnem pol K", 
11. Btotniji, t. r se udele
žil bojev v Galiciji; u z a 
dne 20. maja 1У17. p *• 

gresnn. 

Žena 
Marija Urbane. 

Brat 
Franc Dobravec. 

Odiel dne 2. marca 190;!. 
kot navadeu delavec v 
Ameriko ter ne нрош1мН 
leta 1У18. liBje pmrstečil 

v neki ciu a m i . 

Od&el pred 30 Irti k.a 
nuvaden del»»*r v Ame
riko; prvi dve lei i re li.o 
pisal, potem pa ni več 

glasu o njem. 

Odšel pred primeroma 
30 leti v Ameriko; zad
njih 20 let ui vec glasu 

o njem 

Odici pred S3 leti kot 
navaden ddavec v Clove-
land (Amerika); zadnjič 
pisal urkako b let po od-

IHM) H. 

Mati 
Apoliiuija 

vdova Eavsek. 

Ivan Siiene, 
davčui pristav 

' p. v 1 juhljani. 

20 1 .1922; 
Т З / 2 2 - а 

10. 

2 0 . 1 . 1922.; 
T 6/Ž2-3. 

10. 

20 1 1922.; 
T 247/21-3. 

Franc Janežič, 
p 8>'KtllllC 

v Vule.Ojah. 

20 1. 1922.; 
T 71/21 - 8 . 

septembra 
1922. 

septembra 
Ш 2 . 

10. septembra 
1922. 

10. februarja 
1923. 

Sestra 
Marija Cirar. 

Žen» 
F'snći-ka 
Gostita. 

S etra 
Alojzija Potok» r 

Martin «radieek, 
rojen dne 10. unven l>ra 
1899 , šumski poeestuićm 

sin v črnem p 'tuku. 

Štefan Prevo, 
rojen dne 23. decembra 
1878., oženjen posestuik 

na Dovjem. 

Tomaž Janeilo, 
rojen duo 31. i'ocemhra 
188i., samski p"8ontuikov 

sin v Volavljah. 

Jakob Dollnar, 
rojen dn« 17. avgusta 
1889., BHtnski posestrnk 
na Sv. Petra hribu, občina 

Zminec. 

Prišel leta 1415 s 9?im 
petiotnim pultom, 3. stut-
n j o , v Galicijo ter bil 
tam ujet; dne 22. marca 
1916. baje v ujttuistvu 

umrl. 

Odšel z-čet k i mi leta IH18. 
8 17. pelniiirm polkom, 
1. iiailoiiieBiuo a oni jo, ua 
itnlijausho frontu; 1УГА 
due 16 junija 1918 po-

p reta n. 

Prišel oh prevratu v ila-
l'jaiit>ko lietni^ivn ter bil 
v boluici H 13; ixza me
seca decemlna IУ18 po-

gr, Sou. 

Žena 
Neža Bogataj. 

Mati 
Fiai.ri-ka 
Gradi-ck. 

Matija Tirar, 
posestnik 
v Holtiji. 

20 1 19*2.; 
T 224/21-4. 

Jo*, f Urna», 
|.o-c-tn k 

v Dolenjem 
Logatcu. 

Jožef Lampič 
v Malem vtbu. 

20. I. 1922 ; 
T 263/21-6. 

20. 1.1922.; 
T 264 21 3 

Ivsn Siiene, 
davćui prona» 

v p. v Ljubtjaui. 

20 1. 1 9 2 * ; 
Ï 2 4 8 2 1 - 6 

Žena 
Neža 1'revc. 

Iran Stiene, ? 0 1 1 9 , g 
davčni pnstav v p T ,'.m',.,.' " ' „ , 

v Ljuiljaui. I 1 ' -»/<"-"»• 

Služil pri 19 pehotnem 
polku, 7. utotniH, ter pri
ed baje v rusko iijet-
niHvo; lr.ZH nieseta av-

KU"ta 1915 potresan 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku ter 
priftel leta 1916 v rusko 
ujetništvo; ž« tri leia po

grešan. 

Brat 
Franc Janežič. 

Oče 
Franc Dollnar. 

20. 1. 1922 ; 
T 1 U / 2 1 - 7 . 

20 i 192Ž.; 
T 5/22-2. 

10 februarja 
1923. 

10. februarja 
1923. 

10. Г brnarja 
1923. 

10. septembra 
192i. 

10. septembra 
Voit. 

10. septembra 
1922. 

10. septembra 
1922. 

SO 1. 1922.; 10. septembra 
T 11/22-2. 1922. 

Nadaljevanje n a prilioduji siraai. 
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Ime ia rojstni daa, stan 
\ in sadnje bivabšče po-

greiaacev 

ЈАП«Ж Voxel, 
rojen doe 8. februarja 
1891., samski posestnikov 

t sia T üoliSak, občina 
Kresnice. 

J&aez Dabeveo, 
mjen dne 17 m»j» 1882., 
samski delavec v Srednji 
rasi, občina Podbrnsko. 

Janes H e i l k , 
rojen dne 4. aprila 1894., 
ttamski poseetuicin brat 
v Goidu, okraj Kranjska 

gora. 

Frano S ink, 
i rojen dne 6 decembra 
1874., oženjen posestnik 

T Čircicah. 

Bistvene «kolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Blatil pri 27. pehotnem 
polka ter odiel leta 1914. 
na rusko bojišče. Pisal 
zadnjic meseca aprili leta 
1916.; od takrat pogrešan. 
Služil pri saniteti ter se 
udeležil bojev na srb
ski fronti; izza leta 1916. 
pogrešan. Baje utonil т 

Drini. 
Služil pri 17. pehotnem 
polkn, 2. stotniji, ter se 
dne BI. marca 1916. ude
ležil bitke blizu Stanisla-
w6wa;od takrat pogrešan. 
Služil pri 17. pehotnem 
polku, 6. stotniji, terseleta 
1916. udeležil bojev v Ga
liciji; izza meseca septem

bra 1916. pogrešan. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Varnh 
Peter Ostrež. 

Bratranec 
Anton Debelak. 

Sestra 
Štefanija Mežik. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešanca 

Dan 
in opr. it. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče liue 

20. 1.1922.; 
T 12/22-2. 

Žena 
Helena Sink. 

Josip Yimpolsek, 
notarski konci-
pient v Kranju. 

24. 1. 1922.; 
T 16/22-2. 

24.1.1922 ; 
T 16/22-2. 

24. 1. 1922.; 
T 243/22-4. 

10. septembra 
1922. 

10. septembra 
1922. 

10. septembra 
1922. 

10. septembra 
1922. 

1 1 7 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i 6 a 1 e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

79. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Kari Pertinač. 
Obratni predmet: tvornica železnih, emajlnih in 

kovinskih izdelkov v Celju, tvornica Samotnih iz-
delkov v Storah in trgovina 8 soljo na debelo v 
Celju. 

Imetnik: Karel Pertinač, tvorničar v Celju. 
C e l j e , dne 30.decembra 1921. 

•0. Sedež: Javornik. 
Besedilo firme: Ladislav Skrinjar. 
Obratni predmat: trgovina z mlekom. 
Imetnik: Ladislav Skrinjar na Javorniku št. 28. 
L j u b l j a n a , dne 27. decembra 1921. 

i l . Sedež: Javornik. 
Besedilo firme: Anton 2umer, trgovina z lesom. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Anton Žumer, posestnik na Javorniku 

«t. 9. 
L j u b l j a n a , dne 27. decembra 1921. 

82. Sdiež: Kočevje. 
Besedilo firme: Gebrüder Loeer. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. januarja 1919. 
Družbenika: Rihard Loeer in Viktor Loser, oba 

v Kočevju. 
Za zastopanje sta upravičena oba družbenika, 

od katerih vsak zastopa družbeno firmo. 
Podpis firme: Vsak družbenik podpisuje: «Gebrü

der Loser». 
N o v o m e s t o , dne 12. januarja 1922. 

83. Sedež: Koroška Eela. 
Besedilo firme: Ivan Pravet 
Obratni predmet: pekarstvo. 
Imetnik: Ivan Pravst na Koroški Beli š t 68. 
L j u b l j a n a , dne 30. decembra 1921. 

84. Sedež: Kranjska gora. 
Besedilo firme: Leopold Zore. 
Obratni oredmet: trgovina z mešanim blagom in 

iganjetoč. 
Imetnik: Leopold Zorè, Kranjska gora št. 22. 
L j u b l j a n a , dne 5. januarja 1922. 

85. Sedež: Kropa. 
Besedilo firme: Franc Solar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom, ogljem, Čre-

elom in žaga. 
Imetnik: Franc Šolar v Kropi št. 72. 
L j u b l j a n a , dne 12. januarja 1922. 

86. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Just Piščanec. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo. 
Imetnik: Just Piščanec, glavni carinski revizor 

v p. v Ljubljani, Slomškova ulica št. 16. 
L j u b l j a n a , dne 27. decembra 1921. 

87. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Rajko Ranzinger. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo. 
Imetnik: Rajko Ranzinger, trgovec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 12. januarja 1922. 

88. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Albin Smrkol}. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 

na debelo. 
Imetnik: Albin Smrkolj, trgovec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 12. januarja 1922, 

89. Sedež: Logatec. 
Besedilo firme: Ivan Doljak. 
Obratni predmet: trgovina z vinom in žganjem. 
Imetnik: Ivan Doljak v Dolenjem Logatcu-

Cevici št. 10. 
L j u b l j a n a , dne 12. januarja 1922. 

90. Sedež: Lubečno pri Celju. 
Besedilo firme: Franc Sodin. 
Obratni predmet: tvornica strešno in zidne ope

ke. 
Imetnik: Franc Sodin, posestnik v Bukovem 

žlaku. 
C e l j e , dne 30. decembra 1921. 

91. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Iv. Kravos. 
Obratni predmet: rokodelski obrt sedlarski, -jer-

menarski in torbarski in trgovina z usnjem, usnje»* 
nim, galanterijskim in vrvarskim Magoni. 

Imetnik: Ivan Kravos, trgovec v Mariboru, Can
karjeva ulica št. 1. 

M a r i b o r , dne 31. decembra 1921. 

92. Sedež: Noršinci. 
Besedilo firme: M. Belec. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki. 
Imetnik: Mihael Belec, trgovec v Noršincih št. ',). 
M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

93- Sedež: Planina. 
Besedilo firme: Z. Kopitar. 
Obratni predmet: trgovina, z mešanim blagom. 
Imetnik: Zvonimir Kopitar, trgovec v Gorenji 

Planini št. 106. 
L j u b l j a n a , dne 27. decembra 1921. 

94. Sedež: Pud ob. 
Besedilo firme: Franjo Vilar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Franjo Vilar v Pudobu št. 26. 
L j u b l j a n a , dne 27. decembra 1921. 

95. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: Vladimir Lokar. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo. 
Imetnik: Vladimir Lokar, carinski posrednik oa 

Rakeku. 
L j u b l j a n a , dne 5. januarja 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a i : 

98. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: F. König, Gemischtwai»»ha*>* 

hing in Cilli: 
Prokura se je podelila imetnikovi soprogi Flori 

Königovi. 
C e l j e , dne 23. decembra 1921. 

99. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: Anton Šinkovec. 
Obratni predmet: mehanična vrvarna: 
Glavni sedež firme odslej: Grosuplje s podruž

nico v Kranju. 
Obratni predmet: mehanična vrvarna, terUhlo*, 

predilnica. 
Imetnik Anton Šinkovec ml.; bivalisfte odslej 

Grosuplje. 
L j u b l j a n a , dne 30. decembra 1921. 

100. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Iv. Bonač. 
Obratni predmet: trgovina s papirje» na debelo 

in na drobno in knjigoveški obrt: 
Prokura je podeljena Srečku Vršiču v Ljubljani 
L j u b l j a n a , dne 14. januarja 1922. 

101. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: J. Maček. 
Obratni predmet: konfekcijska in manufakturna 

trgovina. 
Imetnik: Josip Maček, trgovec v Ljubljani: 
Vsled smrti dosedanjega imetnika Josipa Mačk* 

ве je ta izbrisal, vpisala pa se je kot edina imetnica 
Julijana vdova Maček, rojena Sirca, v Ljubljani. 
Aleksandrova cesta št. 3. 

L j u b l j a n a , dne 30. decembra 1921. 

102. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Alois Porsche 
Besedilo firme odslej: A. Persene. 
Vstopili sta kot javni družbenici Albina tn Ma~ 

rija Porsche, trgovki v Ljubljani, Pred škofijo St. 21. 
Družbena obliki: • javna trgovska družba izza 

dne 1. januarja 1922. 
Firmo zastopa vsak družbenik samostojno ter je 

tudi samostojno podpisuje tako, da zapisuje njene 
besedilo. 

L j u b l j a n a , dne 30. decembra 1921, 

103. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: H. Suttner. 
Obratni predmet: eksportna trgoyina * «rami, 

zlatnino in srebrnino: 
Prokura Leona Vašiča se jo izbrisala. 
L j u b l j a n a , dne 80. decembra 1921, 

104. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Rudolf Kiffman. 
Obratni predmet: stavbno podjetje: 
Besedilo firme so glasi odslej: Rudolf KftfaUK, 

Maribor, Meljska cesta št. 25. 
Vstopil je kot družbenik inženjer Rudolf Kiff

man ml.; zato javna trgovska družba. 
Pravico zastopanja imata oba družbenika samo

stojno. 
Besedilo firme podpisujeta oba družbenika 

samostojno. 
M a r i b o r , dne 17. decembra 1921. 

III. I z b r i s a l o s o s e n a s t o p n e f i r m e : 
105. Sedež: Kranjska gora. 

BeseJilo firme: Josip Budinek, eksportna, lesne. 
tvrdka Kranjska gora. 

Obratni predmet: trgovina z lesom: 
Vsled opustitve. 
L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921; 

96. Sedež: Rečica. 
Besedilo firme: Milka Bohinjec, rojena Florjan-

čič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Milica Bohinjec v Ljubljani, Trnovska 

ulica št. 29. 
L j u b l j a n a , dne 30. decembra 1921. 

97. Sedež: Zagorje ob Savi. 
Besedilo firme: Mirko Weinberger, trgovina z 

žitom in moko vseh vrst na debelo v Zagorju o. S. 
Obratni predmet: trgovina z žitom in moko na 

debelo. 
Imetnik: Mirko Weinberger v Zagorju ob Savi 

št. 40. 
L j u b l j a n a , dne 31. decembra 1921. 

106. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jančigaj & Gagel. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 
Vsled opustitve trgovine. 
L j u b l j a n a , dne 19. januarja 1922. 

107. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Theodor Korn & Comp. 
Obratni predmet: vodovodne instalacije: 
Vsled opustitve obrata. 
L j u b l j a n a , dne 24. decembra 1921. 

108. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: M. Pipan, družba z o. %: 
Vsled opušta kupčije. 
M a r i b o r , dno 31. decembra 1921, 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



Poitnina plačana v. gotovini 

10. V Ljubljani, dne 1. februarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

VMbtna: Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". - Izpremembe v овЛ o. - Uredbe osrednje vlade: Razpis vsem »pravnim oblastvom.̂ Razpis м Ш ш : z a 
pobijanaT draginje Naredba o izplačevanju pia« in doklad državnim nelužbencem, zaposlenim v inozemstvu. - Razglasi osrednje vlade: Razgas o povišam «akarmi »» d r t a ? * 
ielezdcah Konkurz zasprejem gojencev v strojno šolo vojne mornarnice. Razglas o obračunskem kl ucu za inozemske valute. Razglas o prodajanju lesa iz. državnih gozdov. Ем-
X T t » n z i t u tobaka 3 » 5 o T v f îaksi na tobak. Razglas o kotiranju obveznic 7>ega državnega posojila na borzah v Beogradu in Zagrebu. Razglas o fcgosan,«' obveznic 
»redvoirih певаИлпШ 3 i l b i v 8 e Ogrske. Razglas o izvozu koruznih storžev. Razglas o izvozu kontingentiranih ovac in ovnov. - Razglasi pokrajinske uprave м П™п& 
W l a s o i z o Ä t v i izXWnekomisije za pravnozgodovinski državni izpit v Ljubljani. Razglas o premi ah'za pokoncevanje volkov Razglasi o izpremembah 7 obèliiafak 
Ì ^ ^ ^ S ^ M ^ S ^ ^ W ^ «Trgovskega bolniškega in podpornega društva» v Ljubljani potrjena. Izkaz o stanju živalskih kužmh bolezni v Sloveniji. - Ra*> 
l Ì a s T A S g a o d B e k a A v e n i j o : Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis pnmanjskega mestavjavm bolnici v Ptaju. -
8 Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. ч 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

' Številka 11 z dne 17. januarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a ! zdne 30. novembra 1921., s katerim se Milan 
M a t i j a š i č , pomočnik komisarju železniško poli
cije na Rakeku, odpušča, iz. državne službe. 

Zapisnik o'16. redni seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dne 28. novembra 1921. 

Številka 17 z dne 25. januarja 1922.: 
Zapisnik o 11. redni seji narodne skupščine kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 29. ii-
cembra 1921. 

Številka 18 z dne 26. januarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s à 11 -

d r a I. z dne 31. decembra 1921., s katerim se po
stavljajo: 

pri glavnih carinarnicah I. vrste: 
y Dubrovniku za revizorja IV. razreda Adolf 

B l a z o n , upravnik istega razreda carinarnice v 
Radgoni, po prošnji; 

v Ljubljani za upravnika I. razreda Jakob R u 
p e l , glavni revizor iste carinarnice; za revizorja 
I. razreda Josip J a k l i č , upravnik istega razreda 

( carinarnice na Rakeku, po službeni potrebi; za cari
nike , IV. razreda. Dragoljub P ' a v l o v i ć , carinik 
istega razreda carinarnice mariborske, po službeni 
potrebi; Ivan L e v a r , carinski pripravnik, Peter 
P a š t r o v i ć , slušatelj tehnike, Borivoj P e t r o 
v i č , Andrej D j e t k o v i ć in Slavomir J 'u r jco-
v i ć , abs, gimnazijski maturanti; 

, v Mariboru za revizorja II. razreda Ljubonr* 
D a b i n o v i ć , revizor Ш. razreda ukinjene cari-
•narnice pečujske; za carinika III. razreda Nemanja 
J a n k o v i e , carinik IV. razreda carinarnice beo
grajske; za carinika IV. razreda Edo R u p e , ca-. 
rinile istega razreda carinarnice novosadske, po 
službeni potrebi; Josip M a r d e š i č , carinski pri
pravnik; 

v Novem Sadu za carinika III. razreda Borislav 
D i m i t r i j e v i 6 , carinik istega razreda carinar
nice ljubljanske, po službeni potrebi; 

v Osijeku za carinika Ш. razreda Ljubomir C u -
k a n o v i 6, carinik istega razreda carinarnice ljub
ljanske, po službeni potrebi; 

v Splitu za carinika Ш. razreda Ivan R a n d i t, 
carinik istega razreda carinarnice v Dravogradu, po 
prošnji; 

pri glavni carinarnici II. vrste na Rakeku -za 
blagajnika Milan P a v i j a n o v i 6 , revizor III. raz
reda carinarnice osi ješke, po službeni potrebi. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 31. decembra 1921., s katerim, se Kosta 
I v a n ' o v i č , inspektor generalne direkcije carin ? 
sedežem v Ljubljani, postavlja v, stanje pokoja. 

Zapisnika o 12. in 13. redni seji narodne skup
ščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 
30. decembra 1921. im z dine 16. januarja 1922. 

Številka 19 z dna 28. januarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -

d r a I. z dne 2. januarja 1922., s katerim se Alojzij 

K o m a e , komisar železniške policije ца Rakeka, 
odpušča iz državne službe. 

Zapisnik o 14. redni seji narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z du3 17. ja
nuarja 1922. 

Številka 20 z dne 30. januarja 1922.: 
Objave generalno direkcije 1 carin, da sme orma 

cBalkan», d. d. za' mednarodne transporte v Ljub
ljani, izvrševati carinsko posredniške posle pri ca
rinarnici v Mariboru in da so bivši carinski revizor 
Mkifor P i v l j a k o v i c , glavni carinski revizor 
v p. Just P i š č a n e c in Vladimir L o k a r postav
ljeni za carinsko posrednike, prvi pri carinarnici v 
Mariboru, drugi pri carinarnici v Ljubljani in tretji 
pri carinarnici na Rakeku. 

Zapisnik o 15. redni seji narodne skupščine kra
ljevina .Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 17. ja
nuarja' 1922. 

Ministrstvo za narodno zdravje je z odlokom z 
dne .24. januarja 1922., št. 2245, imenovalo Franca 
H r i b o r n i k a za višjega upravnega oficiala v hi
ralnici v Vojniku in Justino V e r a n i č e v o za pi
sarniško oficlantko splošne bolnice v Mariboru. 

Dr. Krajec s. r. 

Pogodbeni računski revizor Josip S o t t i e r pri 
okrožnem agrarnem uradu v Murski Soboti je na
meščen za provizornega^ strokovnega uradnika pri 
oddelku za kmetijstvo pokrajinske uprave v Ljub
ljani s prejemki v izmeri prejemkov 1. stopnje XI. 
činovnega razreda državnih uradnikov ter dodeljen 
v službovanje vinarski in sadjarski šoli v Mariboru. 

Diplomirani veterinar Vladimir A r k o je začas
no sprejet v državno službo za veterinarskega asi
stenta ter dodeljen v službovanje oddelku za kme
tijstvo v Ljubljani. D r . Baltic s. r. 

Sodni sluga Anton M e r e okrajnega sodišča v 
Slovenjgradcu je imenovan za poduradnika pri 
okrajnem sodišču v Šmarju pri Jelšah; Anton V o 
ze l , sodni sluga v Višnji gori, je na lastno prošnja 
premeščen k deželnemu sodišču v Ljubljani; invalid 
Ivan N o v a k je imenovan za sodnega slugo pri 
okrajnem sodišču v Višnji gori; orožniški narednik 
in certifikatißt Metod S p r o n a r pa za sodnega 
slugo pri okrajnem sodišču v Slovenjgradcu. 

Kavčnik s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
17. 

Razpis vsem upravnim oblastvom.* 
Opažu sem, da upravna oblastva' neenako tol

mačijo predpise ustave, s katerimi se izpreminjajo 
zakonite naredbe, prej veljavne v posameznih po-

* Priobcen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 17, izdanih dne 25. ja
nuarja 1922. 

krajinah. Zdi se mi, da smatrajo posamezni organi 
upravnih oblastev določila ustave obvezna samo IA 
zakonodajno oblastvo in da je do izdaje novih za-
konoiv povsem postopaj pO zakonih, ki so kje 
veljali do dne, ko se je sprejela ustava, brez ozira 
na ustavna določila. 

Takšno tolmačenje nasprotuje izrecnemu dolo
čilu člena 142. ustave, po katerem so prestali z 
dnem, ko se je razglasila ustava, veljati vsi zakoniti 
predpisi, ki bi nasprotovali ustavnim določilom. 

Ustava je stopila z razglasitvijo v veljavo ter jo 
obvezna za vse in vsakogar. Zato odrejam vsem 
upravnim oblastvom, da morajo docela postopati po 
njej vkljub določilom veljavnih zakonov, kolikor bi 
nasprotovala ustavnim*določilom. Zlasti opozarjam 
na določila drugega oddelka ustave, ki govori o os
novnih državljanskih pravicah, katere se morajo 
skrupulozno spoštovati in za katerih eventualno 
kršenje po upravnih oblastvih bom uporabljal vso 
strogost zakona zoper organe, ki ga učinijo. 

0 tej naredbi izvolite obvestiti vse podrejene 
državne in samoupravne organe. 

V B e o g r a d u , dne 16. januarja 1922.; 
K. br. 68. « . • • . , __ • 

Munster za notranje zadeve: 
dr. V. Marinkovic s. r. 

18. 
Razpis sodiSčem za pobijanje draginje.* 

V 5. številki cSlužbenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenacav z dne 6. t m.** je razglašen 
zakon b pobijanju draginje življenskih potrebščini io 
brezvestne spekulacije, ki dobi dne 22. t. m. obvez
no zakonito moč. (Člen 23.) 

Ker po predpisih omenjenega zakona ne bodw 
več poslovala sodišča za pobijanje dragmje, odrejam 
dodatno k razpisu z dne 3. m. m. J P br. 6775: 

1.) Vsako sodišče za pobijanje draginje mora 
dati ves svoj arhiv hranit svojemu občinskemu ura
du, odnosno oni napravi, po katere iniciativi je bilo 
osnovano. 

2.) Vso predmete, o katerih teče postopek" 1» 
uredbi o pobijanju draginje življenskih, potrebščin 
in brezvestne spekulacije z dne 27. junija 1921., 
mora izročiti državnemu policijskemu oblaetvu, od
nosno prvostopnemu sodišču, ki nadaljuje poslova
nje o n£h po predpisih tega zakona. (Člena 21. 
in 17.) 

Imenovane posle mora sodišče za pobijanje dra
ginje dovršiti do vštetega dne 21. t. m. 

Tega dne naj predloži poleg poročila o izvršeni 
nalogi oddelku za javno pomoč in prehrano твш£ 
podrejenega ministrstva tudi seznamek vseh svojih 
izvršnih, a še neizvršenih razsodb. 

V B e o g r a d u , dne 16. januarja 1922.; 
J P br. 90. „ , . . , ..... л ' 

Minister: za socialno politiko: 
dr. Žerjav s. r. 

* Priobcen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 11. izdanih dne 17. ja
nuarja 1922. — tukaj zakesnelo priobcen zato, кзг 
je ta številka pomotoma šele dne 31. januarja 1922. 
dospela v Ljubljana 

** Uradni list pod št. 6. 
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19. 
Naredba o izplačevanju plač in doklad 
državnim uslužbencem, zaposlenim v ino

zemstvu.* 
Gospod minister za finance je izvolil izdati pod 

D R. br. 8356 z dne 21. januarja t. 1. nastopno od
ločbo: 

Odrejam, da je državnim uslužbencem, ki so za
posleni v inozemstvu pri posameznih državnih na
pravah stalnega ali začasnega značaja: finančnih, 
vojaških, prosvetnih (delegacijah) itd., izplačevati 
plačo in doklade, ki jim pripadajo po specialnih za
konih, na Francoskem, v Belgiji, Grški, Italiji, Svici, 
Španiji, na Nizozemskem, Danskem, Švedskem, An
gleškem in v Združenih ameriških državah izza dne 
1. februarja 1.1. v valuti dotične države po uradnem 
obračunskem kurzu, veljajočem v istem času. 

Ta odločba ne velja za diplomatsko osebje in 
vojaške odposlance. 

Iz ministrstva za finance v Beogradu, 
dne 21. januarja 1922.; D R br. 8356. 

Razglasi osrednje vlade, 
fa*ylas o povišani calcarmi na državnih 

železnicah.** 
Po odločbi ministra za promet z dne 5.-1, m. se 

bo izza dne 1. februarja t 1. račumlo po deset di
narjev za vagon in uro pri vseh pošiljkah polnih 
vagonov, ki se ne iztovorijo v 48 urah, na onih po-
etajah, kjer. bo to potrebno. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 7. decembra 1921., St. 43.258. 

Konkurz za sprejem gojencev v strojno 
* Solo vojne mornarnice. 

Na podstavi odločbe gospoda ministra za vojno 
in mornarnico Mor. br. 9523 z dne I3.decembra 1921. 
se sprejme meseca junija 1922. v strojno šolo vojne 
mornarnice v Gjenovicu (Boka Kotorska) do 70 
mladeničev iz civilnega prebivalstva in iz kadra 
za gojence. 

Kandidat iz civilnega prebivalstva mora za spre
jem v to šolo ustrezati tem-le pogojem: 

1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov; Hrva
tov in Slovencev, kar dokaže z domovnico in občin
skim potrdilom. 

2.) Ne sme biti mlajši nego 17 in ne starejši 
nego 20 let, kar mora dokazati s krstnim listom 
ali pa s poftdflom. dveh državljanov, potrjenim po 
policijskem oblastvu. 

3.) Dovršiti je moral najmanj štiri razrede osnov
ne (ljudske) šole, kar mora dokazati s šolskim iz-
pričevalom, ki navaja oceno iz posameznih pred
metov. 

4.) Biti mora dobrega vedenja in ne kaznovan, 
_kar dokaže z občinskim ali policijskim potrdilom 

(nravstvenim izpričevalom). 
5.) Imeti mora dovolilo staršev (varuhov), v 

katerem se izjavlja, da se mu dovoljuje vstopiti v 
strojno šolo vojne mornarnice in služita pri vojni 
mornarnici po določilih člena 20. zakona o ustroju 
vojske, t. j . po dovršeni strojni šoli še 36 mesecev 
v kadru vojne mornarnice. 

To dovolilo se mora glasiti tafco-le: 
Dovolilo, 

s katerim dovoljujem podpisani 
eviojemu einu (varovancu) vstopiti 
v strojno šolo vojne morriarnice in po dovršeni 
Soli služiti v kadru vojne mornarnice v zmislu člena 
20. zakona o ustroju vojske, t. j . dvakrat toliko 
časa, kolikor je trajal šolski tečaj. 

V . . . . . . dne . . . . 192 . . 
Potrjuje oblastvo: Podpis: 

6.) Biti je moral najmanj že dve leti v železar
skem obrtu, kakor kovaškem, kleparskem, ključani-
čarskem, strugarskeu, šoferskem, električarskem, 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevinb 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 18, izdanih dne 26. ja
nuarja 1922. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. H, izdanih dne 17. ja
nuarja 1922. 

monterskem ali podobnem, o čemer mora predložili 
potrdilo z označbo, koliko časa je bü v obrtu in 
kolik uspeh in koliko spretnost je dosegel. 

7.) Predložiti mora izpričevalo aktivnega voja
škega zdravnika, da je: a) sposoben za službo v 
mornarnici; b) da njegov vid ni slabši od 6/8 na 
obeh očeh; c) da natanko razločuje barve; č) da 
normalno sliši; d) da ima dober prehod zraka; e) da 
nima golše; f) da so mu pljuča in srce brez napake; 
g) da iso njegovi zobje in trebušni organi v redu; 
h) da je njegovo spolovilo normalno in zdravo; 
i) da je njegovo živčevje ' zdravo in j) da ni slabo
krven in da ruma bezgavk. 

8.) Biti mora neoženjen, kar dokaže s potrdi
lom cerkvenega ali občinskega oblastva.* 

Prednost imajo oni, ki so poleg izučenega obrta 
dovršili več razredov meščanske ali obrtne šole. 

Svojeročno spisane prošnje za sprejem v strojno 
šolo vojne mornarnice se morajo najkesneje do dne 
3 0. a p r i l a 1 9 2 2. poslati komandantu strojne 
šole vojne mornarnice v Gjenovicu, pošta Zelenika, 
Boka Kotorska. Prošnji morajo biti priložene zgoraj 
omenjene listine pod 1.) do 8.). Prošnje in listine 
morajo bitj opremljene s predpisanimi kolki. Proš
nja mora biti podpisana s č i t l j i v o p i s a n i m 
i m e n o m i n p r i i m k o m i n s p r v o č r k o 
o č e t o v e g a i m e n a ; r a z e n t e g a j e t r e b a 
n a v e s t i n a t a n č n i n a s l o v . 

Kandidat iz kadra mora ustrezati tem-le po
gojem: 

1.) Biti mora priporočen po komandi, pri kateri 
služi. 

2.) Biti mora inteligenten, kar izjavlja koman
dant kakor pod 1.). ' 

3.), 4.), 5.), 6.), 7.) in 8.) Pogoji in listine kakor 
za mladeniče iz civilnega prebivalstva. 

Kandidati iz kadra naj se javijo po predpisani 
poti na raport; njih predstojniki pošljejo potem? 
njih zaslišanje s priloženimi listinami in s svojo iz
javo komandantu strojne šole vojne mornarnice. 

Da se ugotovi sposobnost kandidatov v praktič
nem in teoretičnem oziru, morajo vsi pozvani kan
didati pri komandi strojne šole priti k sprejemne
mu izpitu. Vsakemu' kandidatu se določijo v delav
nici obrtna dela, katerih izvršitev zadostno dokaže 
stopnjo dosežene sposobnosti y obrtu; nato pa se 
kandidat izpraša iz čitanja in pisanja v latinici in 
cirilici ш iz. štirih, osnovnih računov, s celimi in de
cimalnimi števili in z uTomki. 

Po dovršenem tečaju se uvrste gojenci v vojno 
mornarnico za strojnike, odnosno elektrike. 

Gojenci, ki bi se morali zaradi slabega vedenja 
ali nezadostnega učnega napredka izključiti iz te
čaja, se preiado mornarniški komandi, da odslužijo 
popolni službeni rok (dve leti) in dvakrat toliko, 
kolikor časa so prebili v šoli, in sicer kot mornarji 
onih strok, za katere bodo sposobni in ki jih določa 
mornarniška komanda. 

Ako bi služili absolventi te šole v vojni mor
narnici tudi preko obveznih službenih let, bodo na
daljevali v njej svojo strokovno izobrazbo in po 
sposobnosti lahko dosežejo ukazni čin. 

Kandidatu iz civilnega prebivalstva izda koman
dant onega vojnega okrožja, v katerega območje 
spada kandidat, brezplačen listek za vožnjo z že
leznico ali ladjo od najbližje postaje kandidatovega 
stanovališče da Zelenike, in sicer na podstavi pis
menega potrdila komandanta strojne šole, da je 
prosilec uvrščen med kandidate za gojence strojno 
šole vojne mornaraice, in po naredbi gospoda mi
nistra za vojno in mornarnico F Gj. br. 9223 z dne 
4. julija 1920. 

Če se kandidat ne sprejme zà gojenca, se mu 
izda brezplačen vozni listek za, vrnitev na njegovo 
stanovališče. , 

Vsi oni, ki vlože prošnje, morajo do njene re
šitve ali do poziva, odnosno po pozivu, komandan
tu strojne šole vojne mornarnice javiti vse osebne 
izpremem.be kakor tudi izpremembo svojega na
slova. 

Tečaj bo trajal 18 mesecev. • . 
V Z e m u n u , dne 13. decembra 1921. 

Ministrstvo za vojno in mornarnico, 
oddelek za mornarnico. 

Razglas o obračunskem ključu 
za inozemske valute.9" 

Gospoä minister za finance je izvolil pod D R 
br. 5584 z dne 11. januarja t. 1. izdati nastopno od
ločbo: 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hr/ata i Slovenaca» št. 17, izdanih dne 25. ja
nuarja 1922, 

Letnik IV. 

Odrejam, da se morajo izza. dne 20. januarja t. L 
pri državnem računovodstvu kot obračunski ključ 
za inozemske valute uporabljati ti-le kurzi: 

100 francoskih frankov 300 Din 
100 belgijskih frankov 300 Din 
100 drahem 230 Di» 
100 italijanskih lir 200 Din 
100 švicarskih frankov . . . . .750 Din 
100 pezet 500 Din 
100 nizozemskih goldinarjev . . 1350 Din 
100 danskih kron 930 Din 
100 švedskih kron 930 Din 
100 rubljcv . . . . . . . . . 50 Din 

1 angleški funt . 180 Din 
1 amerikanski dolar . . . . . 45 Din 

100 nemških mark 50 Din 
100 levov . . . . . ? . . . . 40 Din 
100 češkoslovaških kron . . . . 80 Din 

1 papirnata turška lira . . . . 20 Din 
100 papirnatih turških piastrov . . 20 Din 
100 avstrijskih kron . . . . . . 4 Din . 
100 poljskih mark 4 Dia 
100 ogrskih kron 12 Din. 

Razglas o prodajanju lesa iz državnih 
gozdov.* 

Gospod minister za gozde in rudnike je odloČil, 
da je odslej les iz državnih gozdov prodajati iz
ključno na licitaciji. Od tega se izvzemajo one pri
mitivne naprave v krajinah, ki so trpele od vojne, 
katero obdelujejo les za potrebe siromašnega prebi
valstva; toda količina lesa, ki ga smejo predelati, 
jim je določena. 

Iz pisarne generalne direkcije gozdov v Beograda, 
dne 13. januarja 1922.; št. 423. 

r 

Razglas o tranzitu tobaka.* 
Gospod minister za finance je z odlokom z dne 

5. januarja 1.1., št. 18, odobril odločbo upravnega od
bora samostojne monopolske uprave z dne 30. de
cembra 1921., M br. 22.352, s katero se je podaljšala 
prepoved tranzita tobaka preko naše kraljevine tudi 
za tekočo 1922. leto/Шоос J», touäT'èSttétifm.;!*~та,.. 
nulem letu 1921. Tranzit se sme dovoliti samo v ?z-
vestnih posebnih in izjemnih primerih, in sicer z 
odobritvijo gospoda ministra za finance, .ako upravi 
tobak ni potreben. 

Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dne 16. januarja 1922.: K F M- br. 289. 

Razglas o novi taksi na tobak.* 
Uprava državnih monopolov objavlja na pod

stavi sklepa upravnega odbora samostojne mono
polske uprave in odločbe gospoda ministra za fi
nance z dne 11. januarja t. 1., št. 8042/21., skladno 
z zakonom o monopolu tobaka, ki velja za potnike, 
prehajajoče skozi državo in prihajajoče vanjo, da 
je na rezani tobak in tobačne izdelke določena nova 
monopolska taksa, in sicer: . ; 

na 1000 cigaret 280 Din v srebru; 
na 1 kg rezanega tobaka 250 Din v arebrk; 
na 100 smotk 200 Din v srebru; 
na 1 kg njuhatnega tobaka 100 Din v srebru. 

Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beograda, 
dne 18. januarja 1922., M. br. 687. 

Razglas o kotiranju obveznic 7%nega 
državnega posojila na borzah v Beogradu 

in Zagrebu.** 
Po odločbi gospoda ministra za finance t, dne 

20. t. m., D. br. 1570, se prično dne 1. februarja t 1. 
kotirati obveznice 7%nega državnega posojila na 
borzah v Beogradu in v Zagrebu. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov T Beogradu, 
dne 20. januarja 1922.; D. br. 1570. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljeviče 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 17̂  izdanih dne 26. jar 
nuarja 1922. ' 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba,. Hrvata i Slovenaca» š t 18, izdanih din© 26. ja
nuarja 1922. 
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Razglas o žigosanju obveznic predvojnih 
negaziranih posojil bivSe Ogrske. 

Reparaci jska komisija v Parizu je odločila, da 
«grška država ne bo žigosala obveznic predvojnih 
negaziranih posojil bivše Ogrske, ki so imovina 
državljanov nasledstvenih držav, a so bile takrat, 
ko je stopila v veljavo trianonska mirovna pogod
ba, na ozemlju Ogrske, bodisi da eo bile na to ozem
lje prenesene po zakonitih, določilih ali po vojnih 
odredbah bivše avtstro-ogrske monarhije. 

Obveznice pa, ki so na ozemlju. nasledstvenih 
držav, se bodo žigosale do dne 2 8. f e b r u a r j a 
19 2 2. z žigom dotične države. Od žigosanja so iz
vzete obveznice, katerih lastniki vlože do tega dne 
pri dotičnih vladah prošnje, da bi se obveznice ne 
Žigosale. 

Z ozirom na navedeni odlok reparacijske komi
sije in na podstavi ocftočbe gospoda finančnega mi
nistra D br. 1683 z dne 24. januarja 1922. se po
zivi jejo naši državljani, ki imajo svoje obveznice 
predvojnih negaziranih posojil bivše Ogrske iz ka
teregakoli vzroka na Ogrskem ali v nasledstvenih 
državah bivše Ogrske, t. j . v Avstriji, Češkoslova
ški, Poljski, Romuniji aH v Italiji, naj do vštetega 
dne 15. f e b r u a r j a t. 1. vlože pri generalni di-
rekoiji državnih dolgov v Beogradu prošnje s temi 
podatki: 

1.) ime lastnikovo, njega priimek, stan in biva
lišče (natančni naslov); 

2.) vrsta (uradni naslov posojila), serija, števil
ka in nominalna vrednost vsake obveznice; 

3.) vzrok, zakaj so obveznice deponirane (n. pr. 
zastava, lombard, sodni depoziti itd.), eventualen 
dolg, ki mu služijo za jamstvo; 

4.) kraj in zavod, pri katerem so obveznice shra-
i njene; 

5.) ali so bile prenesene na Ogrsko na podstavi 
zakonitih določil ali vojnih odredb bivše avstro-
ogrske vlade; 

6.) ali so obveznice v eni ali drugi nasledstveni 
državi prostovoljno deponirane, ali pa se hranijo 
tam iz drugega vzroka; 

7.) odkdaj je lastnik teh obveznic v njih po-
ftesfci* * 

8.) priložiti je prošnji potrdilo o državi jamstvu. 
V prošnjah, ki morajo biti kolkovane po zakonu 

o taksah, bodi izrecno navedena zahteva, naj se 
obveznice n e ž i g o s a n e vrnejo naši vladi-in пгј 
vlada protetâra zdper njüi definitivno žigosanje. , 

Vročitev teh prošenj v o d r e j e r t e m r o k u 
je obvezna za vse naše državljane, ker se prošnje, 

. ki se vlože po preteklem roku, ne bodo mogle vpo-
Števati, in zamudniki naj si potem posledice, ki bi 
nastale, pripišejo sami sebi. 

Iz gettonine direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 24. januarja 1922., D br. 1683. 

Razglas o izvoza koruznih storžev. 
Po dopisu ministrstva za kmetijstvo in vode 

š t 80J078/TV iz leta 1921. se koruzni storži, vmloti 
ali nezmloti, ne morejo smatrati za živalsko hrano 
v zmislu pripombe k št. 2 in 3 izvozne »tarif e, na
tisnjene v št. 216 «Službenih Novin kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 27. septembra 
1921.,* in zaradi tega zanje ne velja izvozna pre
poved. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu. 
• •* dne 14. januarja 1922.; C br. 2810. 

Razglas o izvozu kontingentiranih ovac 
. in ovnov« 

Ministrstvo za kmetiJ3tvo in ' vode, oddelek za 
kmetijstvo, jo priobčilo z dopisom z dne 16. janu
arja 1922., št. 13ДУ, generalni direkcij^ carin na
stopno odločbo gospoda ministra za kmetijstvo in 
vode: ' • 

«V zvezi z odločbami ekonomsko-finančnega ko
miteta ministrov z dne 11. oktobra 1921., št. 26.13? 
/TV, z dne 26. oktobra 1921., št. 26.611/TV, z dne 
5. decembra 1921,; št. 29.417/IV, in z dne 28. de
cembra 1921., Št. 81.642/TV, s katerimi so se dovo
lili kontingenti ovac in ovnov za izvoz, odločam, 
da je ovce in ovne izvažati, dokler se ne izčrpajo 
>kontingenti, dovoljeni z gorenjimi odločbami.» 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

djajfe 19. januarja 1922.; C br. 8580. 

* UraaTûî list pod1 št. 306 iz leta 1921. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 336. -
Razglas. 

Pokrajinska uprava je imenovala za člana izpra-
ševalne komisije za pravnozgodovinski, državni ia-
pit: profesorja v p. drja. Franca K o s a kot izprašs-
valca o zgodovinskem razvoju sedanjega javnega in 
zasebnega prava in o pravni zgodovini južnih Slo
vanov in šefa oddelka za prosveto in vere pri po
krajinski upravi za Slovenijo drja. Franca S k a -
b e r n e t a kot izpraševalca iz cerkvenega prava. 

V L j u b l j a n i , dne 24. januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 

Pokrajinski namestnik: 
Iv. Hribar s. r. 

je imenovan za gerenta te občine Karel P o d -
j a v o r š e k , posestnik v Lomanoših St. 1. — Aloj
zij Žemljic ostane prisednik v gerentekem. sosvetu. 

V L j u b l j a n i , dne 22. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenlek >.r. 

St. 216. 
Razglas. 

Ministrstvo ZÌI gozde in rudnike je dovolilo z od
lokom z <ln<« 12. januarja 1922., št. 21.661 do 1921., 
da pp smoj'> izplačevati premijo za pokončevanje 
volkov po doli-Io [«nxl:|ri.sih: 

1. 
Vsakomur, ki se izkaže, da je v območju pokra

jinske uprave v Sloveniji ujel ali ubil volka, se iz
plača premija, ki znaša za volka brez razlike spola 
1500 K, za mladiča iz gnezda pa 300 K. 

Za volka, ujetega ali ubitega pri gonji, se plača 
le 1000 K. 

2. 
Vsakega ujetega volka je ubiti, ubitemu pa pri 

županstvu iztekniti jezik. 
Za volkove, ki jim je ütaknil jezik zasebnik, 

ali za predložitev kože takega volka se premije ne 
izplačujejo. 

3. 
Da je bil volk, za katerega se zahteva premija, 

resnično ujet ali ubit v območju pokrajinske uprave 
v Sloveniji, se mora s potrdilom pristojnega župan
stva dokazati političnemu, oblastvu, v čigar ob
močju jo biï v»lKi«3étr«aî ti&tet;.*# '; •'• 

V potrdilu je treba navesti ба£, kraj in druge 
okoliščine, ki so odločilne za podkrepitev verodo^ 
stojnosti. 

Kdor volka ujame ali ubije, ima le pravico do 
premije, lastninsko pravico do ubitega ali ujetega 
volka pa ima oni, ki mu gre po veljavnih zakonih. 

Opr. št. IV—607/22. 
Razglas. 

Odoelek za socialno politiko pokrajinsko uprave 
v Ljubljani je z odlokom z dne 16. januarja 1922., 
oipr. št. IV—007/22, potrdil pravila cTrgovskega 
bolniškega in podpornega društva» v Ljubljani v 
izpremenjeni obliki, sprejeti na izrednem občna», 
zboru z dne 24. novembra 1921. 

Oddelek za socialno politiko pokrajinske uprave 
v Ljubljani, 

dne 16. januarja 1922. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka za socialno politiko: 
Ribnikar &. r. 

St. 817. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 28. januarja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih" glavarstev In mestali 
magistratov eo natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka, za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini 

Obstoje t 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Artice 8:89, Globoko 1:1, Videm &3в, 
Zakot 6:25. Ljubljana okolica: Borovnica 2:4, Bre
zovica 1:1, Devica Marija v Polju 2:3, Dobrav» 
1:1, Grosuplje 1: 2, Iška vas 1:13, Jezica 1:1, Med
vode 1:1, Moste 2:3, Rudnik 1:3, Šmarje 4:9, Viß 
1:1, Vrhnika 6:74, Zgornja Šiška 1:1, Zelimi je 2:8. 
Maribor: Sv. Martin pri Vurbergu 1:1. 

V r a n i c n i p r i s a d . 

Črnomelj: Vinica 1:1. Murska Sobota: Cemtiba 
k2.- . -..,' , 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Podsreda 1:1. Konjice: Ljubnica 1:1, 

Tepanje 1:3. Litija: Temenica 1:1. Ljubljana oko
lica: Grosuplje 1:1, Vrhnika 1:1. Logatec: Rovte 
1:1. Murska Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Za-
gradec 1:1. Slovenjgradec: Vuzenica 1:1. 

Ta razglas dobi moč z dnem, ko se objavi v 
Uradnem, listu. 

V L j u b l j a n i , dne 21. januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za gozdarstvo. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s.r. 

št. 1586 Razglasu 
Stari občinski odbor v Kresnicah je razpuščen. 

Za gerenta je imenovan Valentin K o s , posestnik 
na Kresniškem, vrhu š t 20, za njegovega namestnika 
pa Josip B o k a l , posestnik na Kresniških Poljanah 
št. 26. Za prisednike sosveta so' imenovani: Ivan 
M oh a r , posestnik v Kresnicah š t 26; Anton K o -
b i l š e k, posestnik na Golišah št. 17; Franc R o v -
š e k, posestnik na Kresniških Poljanah št. 4; Franc 
J a k o š, posestnik v Kresnicah št. 12; Jakob R a z 
p o t n i k , posestnik na Kresniškem vrhu št. 27; Ma
tija M l a k a r , posestnik na Golišah š t 15; Franc 
K o n c i l j a, posestnik 'v Kresnicah š t 17; Franc 
K u k o v i c a, posestnik na Kresniškem vrhu š t 26; 
Janez D o l i n a r , župnik v Kresnicah št. 27; Janez 
H v a l a , posestnik v Dolgi nogi št. 10. 

St. 2836. 
Josip K r a i n e r j e razrešen dolžnosti prisednika 

občinskega gerentskega sosveta, v Črncih. Na nje
govo mesto je imenovan Stefan M i h a l i č, posest
nik v Črncih š t 8. 
St. 2837. 

Namesto Alojzija Z e m l j i c a , ki se je zaradi 
bolezni odpovedal občinskemu gerentstvu v Plitvici, 

Kranj: 

G a r j e o v a c . 
Preddvor 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artico 1: 2. Črnomelj: Gradac 1:1, Lok» 
1:1, Podzemelj 1:1. Ljutomer: Hrastje-Mota 1:1, 
Križevci 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: 
Rdeči breg 1:1. Novo mesto: Velika Loka 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kočevje: Ribnica 1:1. Ptuj: StoperCe 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i 
Murska Sobota: Murska Sobota 1:1. 

Prestale s o t 
S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ljubljana okolica: Želimlje 1:1. Logatec* Ptar 
nima 4: 21, Rovte 2:2. Maribor: Sv. Пј 2:8, Krče
vina 1:1, Zrkovci 1:1. 

V r a n i č n i p r i Bad. 

Murska Sobota: Petišbvci 1:2; 

S v i n j s k a k u g a . 

Maribor: Sv. Martin pri Vurbergu 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 28.januarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. ч 

Oddelek za kmetijstvo. .. '. ' . 

Po naročilu pokrajinskega aameetnfluw. 
Zaje s.r. 

№•:. Ш:^Л:, !„•*/;. 
. * * • • - . < * j J - i i L . ' 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

- St.841/22. 

Tedenski izkaz o nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 8. do dne 15. januarja 1922.) 

I = 

O k r a j O b ë i m a 
it 
ÎI 
o 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brezi e* 

Celje okolica 

Kamnik 
Kranj 

Kriko 

Konjice 
Ljubljana okolca 

Ljubljana mesto 
Litija 

Ljutomer 
Maribor okolica 
Maraka Sobota 

Brešice . 
Artice . 
Bianca . 
Pleterje . 
Arme&ko 
Videm 
Senovo . 
TrboTlje. 
Polzela . 
GotOTlje. 
Krafoja . 
Straiiače 
PredTor . 
Naklo. . 
Krško. . 
ST. Kri*. 
ST. Jernej 
Stranice. 
Borovnica 
Dobrunje 
Ljubljana 
Muljava. 
Krka . . 
Apače. . 
Boftpoh . 
Bratonjci 
Melinci . 

1 . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Brežice 

Celje okolica 

Kriko 
Kočevje 

Ljubljana mesto 
Litija 

Sromlje . . . 
Pišeee. . . . 
Trbovlje. . . 
Lemberg . . 
Celje okolica 
Kostanjevica. 
Kočevje . . . 
Ljubljana . . 
Žalina . . . 
Lnče . . . . 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

, 
, 
, 
, 
в 

t 

t 

1 

. 

, 
, 
# 
2 
# 

t 

t 

1 
, 
. 

4 

# 

, 
# 
, 

1 

• 

ékrUtinkâ (Scarlatina). 
Breiiee 

Kočevje 
Ljubljana mesto 

Ljutomer 

Maribor mesto 
Ptuj okolica 

Radovljica 
Murska Sobota 

Sv. Peter . . 
Mostec . . . 
Kočevje . . . 
Ljubljana . . 
Mala Nedelja 
Badislarci. . 
Maribor. . . 
Krčevina . . 
Muretinci , . 
Strniiče . . . 
Jesenice. . . 
Beltinci . . . 

D a r i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Calie okolica 
Kočevje 
Konjice 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 

Novo mesto 
Ptuj okolica 

I 
Kranj 

Maribor mesto 
Blovenjfradec 

Vransko. . 
Kočevje . . 
Stranice. . 
Ljubljana . 
Slemen . . 
Toplice . . 
Obreš. . . 

T r a h o m . 
Kovor 
Belca 
Maribor. . . . 
Kaplja . . . . 

1 . . . 
1 . . . 
1 . . . 
7 . . . 

O š p i c e . 
Ljubljana mesto | Ljubljana | 6 1 1 1 4 1 . | ! 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 

dne 23. januarja 1922. 

Sanitetni'šef: dr. Krajec ».r. 

fit. 850. 

Razpis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje p r i -

m a r i j s k o mesto v javni bolnici v Ptuju s pre
jemki Vin. činovnega razreda in s pripadajočimi 
dnevnicami. 

Prosilci, ki morajo v prvi vrsti dokazati strokov
no! izobrazbo v k i r u r g i j i , naj ivlože pravilno 
kolkovane prošnje, opremljene z dokazili o doseda

njem službovanju, pri zdravstvenem odseku za Sl.v 
venijo najkesneje do dne 

1 5 . f e b r u a r j a 1 9 2 2. 

Zdravstven! odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 24. januarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Dražbeni ok l ic 12° 

Po sklepu okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 
30. januarja 1922., A I 1/22—11, bo v petek dne 
3. f e b r u a r j a 1 9 2 2. od devetih do dvanajstih 
in od štirinajstih do osemnajstih v tretjem nad
stropju hiše št. 7 v Hilšerjevi ulici v Ljubljani 

p r o s t o v o l j n a j a v n a d r a ž b a 
premičnin, spadajočih v zapuščino po pokojnem go
spodu Rajku Arcetu, pofltnem blagajniku v p. v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 31.januarja 1922. 

Notar dr. Karel Schmidinger s. r. 
kot sodni komisar. 

123 3—1 Št. 717/G—1922. 

Natečaju! razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate

čaj (licitacijo) za nabavo silicijskobrončene žice, in 
sicer za telefonski vod 3mm debeline, 25.000 do 
33.000 kg. 

Ponudbe, kolkovane s kolkom za 20 dinarjev, <o 
morajo najkesneje do dne 

2 0 . m a r c a 1 9 2 2 . 
ob dvanajstih izročiti po pošti ali osebno oddelku 
*G» podpisane direkcije, v sobi št. 13. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v omenjenem 
oddelku dne 20. marca ob dvanajstih. Otvarjanj'i 
»mejo prisostvovati tudi ponudniki, odnosno njih zi-
stopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 5 % vrednosti po
nujenega materiala, je treba položiti do dne 15ega 
marca 1922. ob dvanajstih, eidicevaje gg n ,̂ ^у. 
vilko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane 
direkcije. 

Ves material se mora oddati najkesneje čez me
sec dni po prejemu naročila. 

Licitacija se opravi po predpisih zakona o dr
žavnem računovodstvu členih 86. do 98. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 21. januarja 1922. 

St. 13/22. 

Razpis učnih m e s t 
V stalno namestitev -"e razpisujejo ta-le učna 

mesta: 
1.) na šestrazrednici v L o č a h mesto za nad-

učitelja s službenim stanovanjem in po eno mesto 
za učitelja in učiteljico; 

2.) na štirirazrednici v Z r e č a h mesto za nad-
učitelja s službenim stanovanjem; 

3.) na enorazrednici v R e s n i k u mesto uči-
telja-voditelja s službenim stanovanjem; 

4.) na enorazrednici v R a k o v c u mesto učitelja-
voditelja s službenim stanovanjem; 

6.) na enorazrednici v S k o m a r j u mesto uči-
telja-voditelja s službenim stanovanjem; 

6.) na deški šestrazrednici v K o n j i c a h dve 
mesti za učitelja; 

7.) na dekliški Šestrazrednici1 v K o n j i c a h 
mesto za učiteljico; 

8.) na trirazredmei v K e b i j u meeto za učite
ljico; 

9.) na trirazrednici pri S v . J e r n e j u mesto za 
učiteljico; 

10.) na trirazrednici na P r i h o v i meato za uči
telja; , 

11.) na štirirazrednici z eno vzporednico v V i 
t a n j u mesto za učiteljico. 

Pravilno opremljene in po predpisu kolkovane 
prošnje naj se pošiljajo po službeni poti dotičnim 
krajnim šolskim svatom do dne 4. m a r c a Ì 9 2 2 . 

Okrajni šolski svet v Konjicah, 
dne 26. januarja. 1922. 

Razne objave. 
180 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 31. decembra 1921. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 401,353.036 06 
Posojila 597,943.166-87 
Dolg države 4 .418 ,213 .65010 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163'--
Saldo raznih računov — 

Pariva: 7.655,887.006 оз 
Glavnica . . . . . . 13,084.000 —-
Rezervni fond 1,837.279 "71 
Novčanice v tečaju 4.688,448.680 • — 
Razne obveznosti 705,660.386'78 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 •— 
Saldo raznih računov 8,494.496*64 

i 7.666,887.006 -03 

113 Št. 566/Ш. 

Razglas. 
Avstrijsko-jadraneki tovorni promet. 

V «Provizorni železniški tovorni tarifi>, veljavni 
izza dno 1. februarja 1921., naj se popravi na strani 
187. za postajo Ebenfurth v razpredelu z nadpiaom 
«Eisenbahn» označba.: St. B. (W) v: W. P. B. 

V L j u b l j a n i , dne 25. januarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih oprav. 

Št. 173—III. 114 

Razglas. 
Češkoelovaško-jadranski tovorni promet. , 

I z p r e m e n i t e v v o z n i n s k i h s t a v k o v z a 
m a g n e z i t . 

Z veljavnostjo izza dne 1. februarja 1922. do pre
klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa do 
konca meseca februarja 1922., s e i z p r e m i n j a j o 
v o z n i n s k i s t a v k i , priobčeni v razglasu Urad
nega! lista 186 (i92i.)..poa^St. 7341, fcaterih__velja,v-
nost so je pa podaljšala do konca meseca 1922. in ki 
se uporabljajo ob izvozu preko morja za magnezit, 
sirov, prazen ali zmlet (tudi mešan do 12 % s katra
nom, magnezitna katranova masa in magnezitna 
malta), t a k o -1 e: Namesto delnih vozninskih stav
kov odsečne tarifske tablice A se računijo ti-le 
delni vozninski stavki: 

do Trsta- od postaj : 

Hnuštianska magnesitova to-
vâfen 

Chyznâ Voda . . . . 
Jelšava 

V L j u b l j a n i , dne 27. januarja 1922. 

Družba Južne Železnice v imenu udeleženih uprav. 

Direkcija 
češkoslovaške 

državne 
železnice 

Bratislava 

CentesimoT 
za 100 kg 

odacene 
tarifgke 
tablice 

Л 

314 
471 
452 

128 Vabilo na ustanovni občni zbor 
„ T r g o v s k e b a n k e " , 

d. d. v LJubljani, 
ki bo dne 1 9 . f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob desetih v. 
palači trgovske in obrtniške zbornice v Ljubljani, 

Beethovnova ulica, s tem-le 
d n e v n i m r e d o m ; 

a) Sklepanje! o ustanovitvi delniške družbe in o 
končnoveljavni ugotovitvi družbenih pravil, ka
kor jih je odobrila državna uprava. 

b) Volitev članov upravnega sveta. 
c) Volitev članov nadzorništva in njih namestnikov, 
č) Eventualna volitev odbora v zmislu §-»., od

stavka 2. 
d) Slučajnosti. « * « 

, Na občnem zboru imajo glasovalno pravico oni 
delničarji, ki jim je pripavljalni odbor dodelil del
nice in izdal dotična potrdila v zmislu statutov in 
množine njim1 dodeljenih delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 28. januarja 1922. 

Pripravljalni odbor. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 6. februarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vieblna: Uredba o eodnem postopku me&anega razeođišca, sestavljenega po členu 188. mirovne pogodbe v NeuiUyjn ob 8eim med kraljevino Srbov, Hrvatov ID Slovencev ш 
Bolgarijo — Razglasi osrednje vlade: Razglas o žigosanju obveznic predvojnih negaziranih posojil biv6e avstro ogrske monarhije. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: 
Odobritev šolskih knjig. Razglasi o izpremerabah v občinskih gerentetvih. Razglas o omejitvi uvoza in prevoza prežvekovalcev in prašičev, nadalje živalskih mrovin » Romunijt. 

Razglas o zvišani вкобшш za plemenjenje kobil. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

2 0 . 
Uredba o sodnem postopku mešanega raz
sodišča, sestavljenega po členu 188. mi
rovne pogodbe v Neuillyju ob Seini med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 

Bolgarijo.* 
Mešano razsodišče, sestavljeno mod kraljevino 

Srbov, Hrvatov in Slovencev in Bolgarijo po 6ler.11 
188. mirovne pogodbe v Neuillyju ob Seini, je dolo
čilo sodm рокСорзл, ki se tukaj razglaša -s prevodom 
\red.** 

V B e o g r a d u , ùnm 11. januarja 1922.; št. 215. 

Predsedništvo ministrskega sveta, 
oddelek за izvrševanje mednarodnih pogodb. 

PraLsoinik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 

Mešano razsodišče, sestavljeno po kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in 

Bolgariji. 
S o d n i p o s t o p e k . 

I. Poslovanje razsodišča. 
Člen 1. S e s t a v a . Razsodišče je sestavljeno i/, 

predsednika in dveh razsodnikov, odrejenih po členu 
188. neuillyjske mirovne pogodbe. Odloča z večino 
glasov. 

Člen 2. J e z i k. Uradni jezik razsodišča je fran
coski. 

Vendar pa se sme po skupni privolitvi strank 
uporabljati ncmSki jezik za pisanje pravdmih spisov 
in pri ustni obrani pred sodiščem To privolitev je 
smatrati za podano, бе je tožba ali katerikoli 
pravdni spifi sestavljen v nemškem jeziku in ne bi 
druga stranka v dveh tednih zahtevala uporabe 
francoskega jezika. 

Razsodišče si pridržuje pravico zahtevati, da se 
mora rabiti pri obrani pred razsodiščem francoski 
jezik. 

ölen 3. T a j n i š t v o . Tajništvo je v. Ženevi, 
Corratene 22. 

Cleo 4. K r a j z a s e j e . Seje razsodišča. 6o pra
viloma na Dunaju, I., Schmerlingplatz 10 (justična 
palača). Toda predsedniku je pridržana pravica, d-i 
v vsakem, posameznem primeru svobodno določi 
kraj za seje (mirovna pogodba, člen 188., dodatek 
§ 9.). 

Člen 5. V r o č i l a . Vročila, priobčila in vabila 
razsodišča se pošiljajo s priporočenim pismom taj
ništva na povratni prejemni list. 

II. Pooblaščenci strank. 

Ölen 6. Z a s t o p s t v o s t r a n k . Stranke mo
rajo biti zastopane po pooblaščencih, toda razsodišče 
ima veak čas pravico zahtevati, da prid« stranka 
osebno prednje. 

* Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» M. 17 A, izdanih dne 
26. januarja 1922. (Izredna številka.) 

** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» razglašajo srbski fevirrrik in francoski 
prevod. 

V veljavi ostanejo določila, člena 8. o zastopanju 
po državnem zastopniku. 

Člen 7. I z b o r p o o b l a š č e n c e v. Za po
oblaščence smejo biti izbrani: 

l .a) odvetniki države strank ali one, kjer ima 
sodišče seje; 

b) odvetniki drugih držav, ki jih sprejme pred
sednik; 

2.) profesorji pravnih fakultet in sodni uradniki 
ob istih pogojih kakor odvetniki; 

3.) v patentnih pravdah patentni zastopniki pri
zadetih držav. 

Vendar pa sme razsodišče izključiti osebe, ki so 
"bile predmet kazenskih ali disciplinarnih odredb ali 
ki bi žalile dostojanstvo razsodišča. 

III. Državni zastopniki. 
Člen 8. U d e l e ž e v a n j e p r i p r a v d i . Za

stopnikom prizadetih držav je dovoljeno zastopati 
svoje države in intervenirati v vsakem stadiju 
pravde. 

Državni zastopniki zastopajo svoje siromašne 
rojake v meri, določeni po njih vladi. Pojem siro
maštva določa nacionalni, zakon. 

Vsa priobftfla in vsroôila, ki jih dobivajo stranke, 
morajo istotako dobivati državni zastopniki, 

IV. Pravdni spisi. 
Člen 9. O b l i k a . Pravdni spisi morajo biti na

pisani s pisalnim strojem ali natisnjeni in podpisani 
po pooblaščencu stranke, od katere izhajajo. 

Člen 10. K o p i j e. Pravdnim spisom se prilaga: 
1.) toliko kopij, kolikor je zasebnih nasprotnih 

strank; 
2.) pet kopij, določenih za člane razsjodišča in 

državne zastopnike. 
Obveznost, predložiti kopijo, se razprostira tudi 

na priloge, toda predsednik sme dovoliti, da se ob
širni sestavki ne predlagajo v prepisu ali da se pri
loži prepis v izpisku. 

Člen 11. P r i l o ž e n i s e s t a v k i . Sestavkom, 
priloženim pravdnim špikom, se doda, če niso spi
sani v nemškem jeziku, nemški prevod. 

Člen 12. V r o č a n j o . Tajništvo označi na 
pravdnem spisu dan njegovega prejema ter izda o 
tem stranki potrdilo. 

Nasprotna stranka se obvesti s priporočenim pi-> 
mom na povratni reoepis. Če odkloni sprejem pisma, 
se smatra ta odklon za izvršeno vročitev. 

Člen 13. R a č u n a n j e r o k o v . Meseci se ra-
čunijo cd dne v mesecu do onega dne v mesecu, ki 
se sklada z njim po Številu, ako pa v poslednjem 
mesecu tega števila ni, do poslednjega dne tega 
meseca. Tedni se raČunijo od dne v tednu do dno 
istega imena. Poslednji dan se šteje v rok, ako pa 
je ta poslednji dan v kraju tajništva praznik, ©bseza 
rok naslednji delavnik. 

V. Tožba. 
Ölen 14. P r i č e t e k p r a v d e . Pravda se pri

čne, čim se' vloži tožba pri razsodišču. 
Ölen 15. R o k . Tožba se mora vložiti pri tajni

štvu v nastopnih rokih, ki se podaljšujejo do dne 
81. maja 1922., če potečejo prej: 
a) V primeru člena 177. tri mesece od dme, ko je 

tožitelj zvedel za škodo ali za odločbo pristoj
nega oblastva, na katere podstavi se mu njego
va imovina ne vrača, ali tri mesece od dne, ko 
je prišel v posest evoje imovine. 

b) V primeru člena 188., lit. b), alineje 2. prvega 
stavka, tri mesece od dne, ko bi bilo vprašanje 
pristojnosti nacionalnih sodišč ene izmed zavez
niških, pridruženih ali nevtralnih sil rešeno ne
gativno, bodisi s sodno odločbo, bodisi г izjavo 
pristojnega oblastva te sile. 

Ako tožitelj ne more predložiti take sodne od
ločbe ali take izjave, se prične pravda v rokih, 
določenih spodaj pod črko č). 

V primeru, omenjenem v členu 188., lit. b), na 
koncu, mora stranka, ki hoče spraviti stvar pr«J 
razsodišče, to storiti pred dnem 1. junija 1922. 
ter obenem predložiti izjavo pristojnega oblastva 
svojo države, ki potrjuje, da njegov nacionalni 
zakon temu ne nasprotuje. 

c) V primera člena 189. tri mesece od dme, ko se je 
razsodba tožitelju priobčila ali, če se mu ni pri
občila, od dne, ko je zvedel za razsodbo. 

č) V vseh drugih primerih, kjer je razsodišče pri-
Bitojno, pred dnem 1. junija 1922. ali, če je t>> 
žitelj pozneje zvedel za činjenice, ki so dale po
vod sporu, od dne, ko je tožitelj zvedel zanje. 

Člen 10. Z a k e s n i t e v. Tožl>e, vložene po pre
teku rokov, se smejo odkloniti na zahtevo nasprotne 
stranke ali pa uradoma. Razsodišče odloča svobod
no o sprejemanju zakesnelih tožb, uvaževaje razloge 
zakasnitve, interese v zadevi in pravičnosti. 

Člen 17. P r e d j e m. Da se zavaruje plačilo sod
nih stroškov, mora vsak tožitelj ali tožitelj v na
sprotni tožbi predhodno položiti v švicarskih frankih 
vsoto sto švicarskih frankov in poleg tega 2 %o ođ 
vrednosti spora. Razsodišče sme to vsoto pozneje 
svobodno zvišati; vendar pa celokupni znesek ne 
smo presezati desettisoč švicarskih frankov. 

Vsota, ki jo je plačati po prvi alineji tega člena, 
se izračunava po srednjem kurzu, prakticiranem na 
ženevski borzi na dan, ko se prejme tožba, ali pa po 
poslednjem kurzu, prakticiranem do tega dne. 

Stranka, obvezna glede predjema, mora položiti 
določeno vsoto pri banki Banque de Genève (rue de 
Commerce à Genève), skladno z objavo, ki jio ja 
ekspediraJo tajništvo, in sicer v 40 dneh od dne te 
objave. 

Ako se predjem ne položi v tem roku, se sme 
smatrati tožba ali nasprotna tožba za. nično in n> 
vloženo. 

Ko se pravda konča, odloči sodišče svobodno o 
eventualnem povračilu dela položene vsote. Toženca 
sme obsoditi, da povrne tožitelju vso veoto ali del 
te vsote. 

Državni zastopniki niso zavezani polagati pred
hodnega predjema, če zasitopajo svoje države ali 
svoje siromašne rojake. 

Člen 18. V s e b i n a . Tožba obseza: 
a) točno in določno označbo strank, obenem * 

označbo njih državljanstva in domicila in označ
bo tožiteljavega pooblaščenca; 

b) označbo pooblaščenca za vročanje v mestu, kjer 
je tajništvo; za pooblaščenca za vročanje ee na
dalje lahko odredi državni zastopnik kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu (mini-
stretvo za zunanje zadeve) in državni zastopnik 
bolgarski, komisariat bolgarske vlade pri nied-
zavezniški komisiji v Sofiji, ulica Aleksandra I„ 
št. 2; 

c) označbo činjenic, iz katerih je razvidno, da so se 
vpoštevrali roki člena 16.; 

č) razložitev činjenic, ;ki utemeljujejo tožbo, z 
označbo dokazil; 

•1 
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d) pravno razložitev, ki obseza v vsakem primora 
točno označbo zakonitih besedil in jurisprudence, 
na katero se sklicuje: 

e) zaključke tožiteljeve; 
f) seznarn.;k listin, priloženili, za podkrepitev tožoo-

ne zafiteve, rued katerimi mora biti v primeru 
členov 185. iti 189. prepis razsodbe ali odločb-.;, 
zoper katero se zahteva pomoč; 

g) če tožitelj ne zahteva plačila določem; vsote de
narja, označbo vrednosti, ki jo pripisuje sporu. 
Člen 19. I z p r e m c .u b a z a k l j u č k o v . Za

ključki se smejo izpremcnili, d older se ne dovrši 
poizvedovanje, ako se s tem ne izpremeni bistvo 
sporne stvari. 

Člen 20. V r o č a n j e. Če se priporočeno pismo, 
ki obseza tožbo, ni moglo vročiti tožencu — razen 
v primeru, navedenem v členu 12., alineji 2. — ali 
če se vidi iz ugotovitve enega državnih zastopnikov, 
da je toženčevo bivališče ali stanovališče neznano, 
naprosi predsednik zastopnika one države, katere 
podanik je toženec, naj izvrši vročitev po zakoniii 
te države. 

VI. Odgovor, replika in duplika. 
Člen 21. R o k za o d g o v o r . Tožencev od-

govor se mora vročiti tajništvu v dveh mesecih od 
dne. ko .-*; mu je vročila t.iwba. 

Člen 22. V s e b i n a . Odgovor obseza: 
a) točno in določno označbo strank in tožeučevega 

pooblaščenca, nadalje označbo njih domicila; 
bj jasno priznanje ali zanikanje vsake činjenice, na

vedene v tožbi; ako te činjenice niso osel na de
janja ali opažanja tožončeva, se sme toženec. 
omejiti na izjavo, da jih ne pozna; 

c) razložitev činjenic in pravnih poni očkov, na ka
tere so toženec opira; pravna razložitev obseza 
v vsakem primeru točno označbo zakonitih bese
dil in jurisprudence, na katero se sklicuje: 

č) toženčeve zaključke; 
d) seznamek priključenih prilog. 

Člen 23. R e p l i k a in d u p l i k a . Ko se od
govor vroči tajništvu, odredi predsednik po vrsti 
ло\то roke tožitelju, da vloži repliko, in tožencu, da 
vloži dupliko. 

člen 24. S k 1 e p u v o d n e g a p o i z v e d o 
v a n j a . Če se tožencev -odgovor ni vročil v roku 
člena 21. ali če odgovori toženec o pravem času po 
vročitvi repliko in dupliko ali po preteku roka za 
repliko in dupliko, se proglasi uvodno poizvedova
nje za zaključeno. 

Dopustno ni nobeno naluiadno izmenjavanje spi
sov, razen če odredi razsodišče ponovno otvorit ;v 
uvodnega poizvedovanja, ustanavljaje točke, na ka
tere s,e mora to poizved«rvanje nanašati. 

Člen 25. M o l č e č e p r i z n a n j e. Molk in 
vsak izbežni odgovor one straidt«;, zoper katero :-.e 
uveljavljajo določne činjenice v tožbi ali ^ enem 
izmed zgoraj označenih spisov, sme razsodišče tol
mačiti za priznanje dotičnih činjonic 

VII. Prigovori. 
Člen 20. O b l i k a i n r o k . Vsak prigovor, ki 

ga uveljavlja toženec, da si; ne bi spuščal v glavno 
stvar, mora biti naveden v odgovoru na tožbo in-
toženec ga mora omeniti v začetku svojih zaključ
kov. 

Člen 27. O d l o č b a. Razsodišče sme na pod
stavi odgovora na tožbo odločiti, da se takoj raz
pravljaj o prigovoru. O tem nato obvesti toženca i ;r 
določi tožitelju rok, da se izjavi. 

Ko ta rok mine, odloči razsodišče, ne da bi za
slišalo obrano. 

VIII. Intervencije in združevanje. 
Oku 28. P r o s t o v o l j n a i n t e r v e n c i j a . 

Vsakdo, ki trdi, da ima zakonit interes v sporu, se 
sme vtekniti v spor s prošnjo, ki imenuje poleg 
označbe strank kraj vr«>čitve. skladno s členom 18., 
ter navaja činjenice in prava, zaključke in seznamek 
predloženih dokazil. 

Člen 29. U g o v a r j a n j e . Intervencija s«- pri
obči strankam in državnim zastopnikom. 

Če ni v dveh tirnih po tej priobčitvi zoper njo 
ugovora, se smatra intervencija za dopuščeno. 

Če se vloži ugovor, odloči razsodišč* o dopust
nosti intervencije, kar pa ne zadržuje razKOdbe o 
glavni stvari, ako je zrela za rešitev, če so prošnja 
za intervencijo zavrne, odloči razsodišče takoj o 
stroških, Id jih provzroča intervencija in ki jih trpi 
intervenient. 

Ce je intervencija dopuščena, določi razsodišč:; 
roke, ki -se mu vidijo potrebni za stranke, da ве iz
javijo o činjenicah, ki jih je navedel mterve.njent, 
in o njegovih pravnih pomočkih. 

Člen 30. P o z i v n a u d e l e ž b o p r i s p o r u . 
Toženec, ki misli, da ima pravico pozvati tretjo 
osebo, ki bi volila pravdo namesto njega ali obenem 
z njim, mora to storiti pred vsakim odgovorom na 
glavno stvar v roku, določenem za odgovor. 

Poziv se učini tako, da se tajništvu, na naslov 
tretje osebe, vroči posebna prošnja, skladno s čle
nom 18., ki se priobči tožitelju in državnim zastop
nikom. Pozvana tretja oseba dobi ob istem času 
propis originalne prošnje. 

Člen 31. Z d r u ž e v a n j e in r a z d r u ž e -
v a n j e . Razsodišče ima vedno pravico, odrediti 
združevanje in razdruževanje sporov. 

Preden odloči, odredi razsodišč" strankam rok, 
da se izjavijo. 

IX. Odredbe glede zavarovanja. 

Člen 32. S p l o š n a d o l o č i l a. 
a) Na prošnjo ene stranke ali državnega zastopnika, 

a tudi prod začetkom postopanja sme razsodišče 
ukreniti glede zavarovanja vise, kar se rnu zdi 
pravilno in potrebno, ko zasliši, ako je mogoč';, 
osebo, zoper katero je ukrep predlagan. 

b) Razsodišče sme od prosilca predlagatelja zahte
vati varščino, določeno, «la zajamči škodo, ki jo 
utegne provzročitj dolični ukrep. 

cj Če se je ukrep odredil i>rcd začetkom pravde, do
loči razsodišče prosilcu na zahtevo vsake osebe, 
prizadete s tem ukrepom, rok za začetek pravde, 

č) Odločba o ukrepih glede zavarovanja odreja njih 
obseg in njih pogoje. Vroči se «.trankam in dr- j 
žavnim zastopnikom ter ima isto izvršilno moč| 
kakor sodna razsodba, toda glede glavne sporne I 
stvari ni obvezna v ničemer. ; 

d) Razsodišče sme naprašiti pristojnega državnega 
zastopnika, naj da izvršili to razsodbo celo tudi 
pred vsako vročitvijo; ta vročitev pa se mora 
učiniti v o-mih dneh po izvršitvi. 
čl.;n 33. U g o v a r j a n j e . Vsakdo, ki se ga 

tiče ukrop zavarovanja, mu laJiko ugovarja z obraz
loženo prošnjo, o kateri odloči razsodišče, ko po
stavi prosilcu rok, da se izjavi. 

Ugovarjanje odloži izvršitev samo. ako razsodi
šče tako odloči. 

X. Dokazovanje. 
člen 34. D o k a z i l a . Dovoljena so v>a dok:v-

ziJa, toda razsodišče presoja vrednost dokazov ;xi 
svobodnem izpn -vidu. 

člen 35. O d 1 o č b a r a z s o d i š č a. Ko se za
ključi uvodno poizvedovanje po gorenjem členu 24., 
odloči razsodišče o važnosti činjenic, navedenih za
radi dokaza, in <> dokazilih, o katerih začne razprav
ljati, ko zasliši, oko se mu zdi potrebno, pooblaščen
ce strank in državne zastopniki;. 

Člen 3fi. D o k a z po p r i č a h . Lista z označbo 
imena, jioklica in domicila prič. o katerih ž«;li vsaka 
stranka, da bi bile zaslišane, se vloži ртј tajništvu 
v roku, ki se odredi z odločbo razsodišča., navedeno 
v prejšnjem členu. 

V tej listi se označi za vsako pričo, omenjeno v 
njej, aH se mora na prošnjo za-slišati pri drugem 
oblastvu, ali pa naj jo zasliši razsodišče. 

Vsaka stranka srne ugovarjati zaslišanju priée, 
ki ni označena ali ni jasno označena na tej listi. 

Sodišči' «xllnca svobodno v primerih, navedenih 
zgoraj v drugi in tretji alineji. 

Člen 37. P o z i v p r i č . Priče, ki jih mora raz
sodišče za-slišati, se pozovejo l>o državnih zastopni
kih na zahtevo, vročeno iazsixlišču po -stranki, ki 
želi, da bi se zaslišal-. Pw.ivi se morajo vročiti pri
čam vsaj teden dni (.Tod zaslišanjem. 

Člen 38. P r e d h o d n i p r e d j e m. 'Razsodišče 
določi strankam rok, da polože tajništvu potrebne 
vsote za. povračilo stroškov pričam, katerih zasli
šanje žele. Ako se to ne stori, 'sme razsodišče od
ločiti, «la. se ne zaslišijo. 

Člen 39. D e l e g a c i j a . Razsodišče hm e dolo-
čiti enega svojili članov, da zasliši priče, ki jih mora 
razsodišče zaslišali. 

Člen 40. I z k I j u č i t v e. Za priče se ne smejo 
zasliševati: 
a) predniki ali potomci ene. izmed strank: 
b) bratje in sestre; 
c) strici in ujci, sinovci in sestrici; 
č) soprog, tudi če je ločen. 

Vendar smejo stranke zahtevati, naj se zaradi 
pojasnila zaslišijo tudi :e oseb1, ne da bi s«; zapri
segle. 

Člen 41. Z a s l i š e v a n j e p r i č . Priče se za-
prisezajo ter pri tem obljubljajo, da bodo govorile 
čisto resnico in ničesar drugega nogo resni«*) brez 
mržnje in naklonjenosti do katerekoli «tränke. 

Letnik IV, 

Razsodišče oprosti prisego, če se mu vidi, da 
okolnosti to zahtevajo. 

Razsodišče določi odškodnine, ki se dolgujejo 
pričam. 

Predsednik sme odrediti, da se izjave zapišejo v 
protokol in podpišejo po pričah. 

Člen 42. P r o š n j i ; z a z a s l i š a n j a . Prošnje 
za zaslišanje in dokazovanje odreja razsodišče Po
šiljajo so po državnih zastopnikih pristojnemu obla
stvu domicila ali stanovališča prič, ki naj se zasli
šijo, v obliki, predpisani s krajevnim zakonom. 

Člen 43. G l a v n a p r i s e g a . Glavno prisego 
sme ponuditi ona stranka, ki jo zadeva breme do
kazovanja, ali pa jo sme vrniti druga stranka. So
dišče se sme uradoma in vpoštevaje vso okolnosti 
ali pa na obrazloženo zahtevo stranke, ki ji je bila 
prisega ponujena, upreti ponudbi gla-vno prisego. 

Člen 44. D o p o l n i l n a p r i s e g a . Razsodišče 
«m o naložiti prisego eni stranki, bodisi uradoiuì, 
bodisi na predlog ene stranke al j državnega zastop
nika, ako je začetek dokaza zadosten. 

Sodišče svobodno presoja dokazilno moč dopol
nilne prisege. 

Člen 45. O g 1 e d na I i «• u m e s t a. Razsodišče 
sme odrediti ogle<l na' licu mesta. 

Člen 46. D o k a z p o i z v e d e n c i h . Ra'zso-
dišče sme odrediti dokaz po izvedencih. Člen 38. ',«•• 
tu uporablja. 

Razsodišče določi enega, ali več izvedenœv. za-
slišavši stranke. Izvedenci se zaprisežejo. 

Mnenje izvedencev se predloži tajništvu v iivih 
izvodih. Stranke ga smejo tu vpogledati in ako ni'io 
dobile cnegi izvoda neposredno od izvedenca, lahko 
dobo ob svojih stroških njegov prepis. 

Razsodišče sme odrediti na zahtevo ene stranke 
ali državnega zastopnika, da se dokazovanje po h-
vedeneih dopolni ali da se. izvrši nasprotno takšno 
dokazovanje. 

Člen 17. P o 1 o g 1 i s t i n. Razsodižče sme vsak 
čas ukreniti vse, kar jo primerno, da zagotovi pri 
tajništvu ali na drugem kraju, ki ga označi, polog 
spisov ali dokumentov, ki se mu vidijo potrebni, da 
se stvar pojasni. Stranke ali njih pooblaščenci in dr
žavni zastopniki jih imajo pravico vpogledati pri taj
ništvu v dveh tednih preci dnem, določenim za na
rok. Zlasti je razsodišče pooblaščeno naložiti prisego 
na zahtevo drug« stranke, da izposluje polog listin. 

XI. Narok za razpravo. 
Člen. 48. D o l o č a n j e n a r o k a. Ko .se za

ključi uvodno poizvedovanje ali, če je odredilo raz
sodišče poseben dokazni postopek, potem, ko se za
ključi ta postopek, obvesti razsodišče stranke in dr
žavne zastopnike o dnevu in kraju naroka za raz
pravo. 

Člen 49. O p r a v l j a n j e n a r o k a . Narok je 
javen. Zapisnik o naroku vodita skupno tajnika ob.ih 
prizadetih držav ali pa. tajnik, določen po obeh vla
dah. 

Člen 50. P u t e k n a r o k a . Ko podado poobla
ščenci strank svoje zaključke, se jim podeli beseda. 
Pravico imajo do replike. 

Državni zastopniki imajo pravico podati svoje 
zakl.jučke in povzeti besedo za strankami. 

XII. Razsodba. 

Čl"n 51. V s e b i n a . Razsodba obseza: 
I.) dan in kraj, kdaj in kje se j«; izrekla: 
2.) imena članov razsodišča; 
3.) imena državnih zastopnikov, ako so se ude

leževali spora.: 
4.) točno in določno označbo strank in njih po-

cblašč-jncfjv; 
5.) predloge strank in, eventualno, državnih za

stopnikov: 
6.) dejanske in pravni; razi ozi tve; 
7.) odločoo o glavni stvari in o stroških. 
Člen 52. O b l i k a. Razsodbo podpiše predsednik 

ali pa jo podpišejo trije člani razsodišča,. Sopxxlpise 
jo tajnik ili pa jo sopodpišeta oba tajnika. 

Člen 53. V r o č a n j e. Odločba »se vroči stran
kam in državnim zastopnikom. 

Tajništvo da strankam prepise razsodbe, Če pla
čajo stroške. 

Člen 54. I z r a č u n a v a n j e s t r o š k o m Vsa
ka stranka, mora predložiti s svojimi poslednjimi za
ključki: 
a) račun svojih izdatkov v nacionalnem denarju; 
b) .seznamek stroškov svojega pooblaScenca v i.sto.n 

denarju; 
c) tarifo, pod katero bi spadal njen pooblaščenec v 

svoji državi. 



l i . 99 Letnik IV. 

Razsodišče odloči o stroških na podstavi teh do
kumentov. Vezano ni na predložene tarife ter sme 
zmanjšati ono, kar bi smatralo za nesorazmerno z 
važnostjo spora ali z uporabljenim trudom. 

Člen 55. I z v r š i t e v . Razsodišče naprosi dr-
iavne zastopnike, naj zavarujejo izvršitev sodnih 
odločb skladno s členom 188., lil. g, mirovne po
godbo. 

V ta namen vroči tajništvo državnim zastopni
kom prepis sodne odločbe, podpisane po predsed
niku in enem ali obeh tajnikih. 

XIII. Poravnava, priznanje in odstop. 
Člen 56. V o b č e. Poravnave, priznanje ali od

stop, ki so izvrše na naroku, so vpišejo v zapisnik. 
Izvun naroka se morajo ugotoviti s specialnim spi
som, ki ga na podstavi izrecne pooblastitve podpi
šejo pooblaščenci strank. 

Izpisek iz zapisnika ali original specialnega spisa 
podpišeta predsednik in tajnik, shrani pa ga tajni
štvo. Stranke smejo zahtevati prepis teh spisov. 

Razsodišče izda v najkrajšem roku naredbo, s 
katero potrdi poravnavo, priznanje ali odstop, ki >e 
po tej naredbi od tega dne ne da več preklicati. Na
redba likvidira sklenjen« in izračunjene stroške, ako 
so dani pogoji za to, skladno s členom 54. Praviloma 
rte ob poravnavi stroški, razen če ni dogovorjeno 
drugače, izravnajo drugi z drugimi, ob odstopu ali 
priznanju pa zadenejo stranko, ki je odstopila ali pri
znala. Ako stranke ne morejo takoj predložiti spisov, 
ki BO zahtevajo s členom 54., uredi naredba samo in
celo odškodnine za stroške, ki se določijo s poznejšo 
naredbo. 

Naredba ima izvršilno moč. Vroči .se skladno * 
členom 53.; na prošnjo razsodišča zavarujejo državni 
zastopniki njeno izvršitev skladno s členom 55. 

Člen. 57. Um e k n i t o v t o ž b e . Tožitelj sme, 
dokler se no vloži odgovor na tožbo, a s toženčevo 
privolitvijo tudi pozneje, umekniti tožbo. Odstop od 
tožbo se vpiše v zapisnik ali pa se ugotovi s poseb
nim spisom, skladno s členom 56., ki se uporabi po 
analogiji. Privolitev toženčeva so mora, ako je treba, 
podati pismeno, preden bi se mogla izdati naredba; 
«pis, ki to potrjuje, se shrani pri tajništvu kot pri
loga spisu, ki ugotavlja odstop. Rok za vlaganje 
tožbe tečo tako, kakor bi se pravda, od katere y-, 
tožitelj odstopil, sploh no bila pričela. 

XIV. Neprihod stranke. 
Člen öS. Če ona stranka ne pride na narok, to ne 

ovira poteka pravde. 
Zastopnik države, ki ji pripada izostala stranka., 

win zahtevati, da se narok odloži na drug.dan. To 
se dopusti samo enkrat. 

Člen 59. Če ena stranka ne pride na narok :ш. 
razpravo in če odložitev ni zahtevana skladno s čle
nom 68., alinejo 2., odredi razsodišče, da so morajo 
položiti listine, predložene v pravdi po stranki, ki ni 
došla, in razsodba, ki se izreče, se smatra za kontra
diktorno. 

XV. Preložitev in zastaranje pravde. 
Člen GO. P r o s t o v o l j n a p r e l o ž i t e v . Na 

podstavi skupno zahteve strank sme preds<*lnik pre
ložiti pravdo za določen čas. 

Ko mine ta rok, se pravda nadaljuje. 
Člen 61. P r i s i l n a p r e l o ž i t e v , če ena 

stranka ali njen zakoniti zastopnik ali njen poobla
ščenec umre ali postane nesposoben ali če preidejo 
pravice ene stranke na drugega, leče pravda dalj'4, 
ako je dozorela za odločbo. 

Ako stvar ni zrela, za odločbo, se postopek pre
loži, dokler ga ne povzamejo novi zakoniti zastop
nik, pravni nasledniki ali novi pooblaščenec. Ako ti 
odlašajo s tem, sme razsodišče na zahtevo druge 
stranko ali zastopnika njene države določiti inter
esentom rok, da povzamejo postopek ali da privo
lijo, naj se izreče razsodba. Ako se ne izjavijo, so 
pravdu, nadaljuje. 

Člen 62. Z a s t a r a n j e. Ako ena stranka v letu 
dni ni započela nobenega pravdnega dejanja-, sme 
druga stranka v odgovor na prvo dejanje za nadalje
vanje pravde vložiti prigovor zastaranja. 

Razsodišče odloči o prigovoru zastaranja in ako 
ga sprejme, trpi stroške ona stranka, ki jo zadeva 
odgovornost zbog zastaranja. 

Zastaranje postavlja stranke v položaj, v kate
rem bi bile, da se postopek ni pričel. 

XVI. Popravek razsodbe in obnovitev pravde. 

Ölen 63. P o p r a v e k . Razsodišče sme uradoma 
ali na zahtevo ono stranke ali državnega zastopnika 
popraviti razsodbo, katere dispozitiv je nejasen, ne

popoln ali protisloven ali ima pomoto v pisanju ali 
računu. 

Zahtevo jo treba priglasiti razsodišču v enem 
mesecu od dne, ko je bila razsodba vročena. 

Razsodišče sme odložiti izvršitev razsodbe, pre
den odloči. 

Člen 64. O b n o v a p o s t o p k a . Stranica, ki 
zve za činjenico, za katero ni vedela med razpravo, 
in ki dokaže, da ni vedela zanjo, sme v enem letu 
od dne, ko je bila razsodba vročena, zahtevati ob
novo postopka, ako bi, da je razsodišče vedelo za 
to činjenico, ta imel za posledico znatno izpremem-
bo razsodbe. 

Postopek za obnovo se otvori z odločbo raz
sodišča, s katero se potrjuje obstoj in važnst nove 
činjenico ter ureja nadaljnji postopek. 

Razsodišče smo odložiti izvršitev razsodbe. 

XVII. Končna določila. 
Člen 65. 0 d s t o p a n j e od s o d n e g a p o 

s t o p k a . Razsodišče sme v izjemnih primerili od
stopiti od predpisov tega pravdnega postopka, ako 
se mu zdi, da nalagata to pravica in pravičnost. 

Člen 66. I z p r e m e m b a p o s t o p k a . Raz
sodišče si pridržuje pravico, da izpremeni in dopolni 
ta postopek, vpoštevaje poučila izkušnje. 

Člen 67. P u b l i k a c i j a . Razsodišče pozivlje 
obe prizadeti vladi, naj razglasita ta postopek v 
svojem uradnem listu do dne 30. januarja 1922. 

V Ž e n e v i , S o f i j i in B e o g r a d u , dne 1. de
cembra 1921. .. , , ., ,.„v 

Predsednik razsodišča: 
dr. Paul Logoz s. r. 

Razsodnik 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev: 

dr. D. Arandjelović s. r. 
Razsodnik bolgarski: 

St. Kirijakov s.r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o žigosanju obveznic predvojnih 
negaziranih posojil bivše avstro-ogrske 

monarhije. 
Gospod finančni minister je v zvezi z odlokom 

repajacijske komisije v Parizu odredu z odločbo z 
dno 23. januarja 1922. D br. 1125, da je obveznice 
predvojnih n e g a z i r a n i h posojil bivše avstro-
ogrske monarhije, ki so lastnina naših državljanov, 
pa so na ozemlju držav, ki n i s o naslednice bivše 
Avstro-Ogrske, popisati in žigosati do dne 3 0 e g a 
a p r i l a 1 9 2 2 . p r i kr . k o n z u l a t i h . 

Zaradi tega naj nali državljani, ki imajo take 
obveznice, te obvoznice prezentirajo do tega roka v 
žigosanje, ker se prošnje, vložene po jjretckleni roku, 
ne bodo vpoštevale. 

Interesenti morajo, ko predlože obveznice kr. 
konzulatu, dokazati z verodostojnimi dokazili last
nino obveznic in naše državljanstvo. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 23. januarja 1922., D br. 1125. 

št. 3711. Razglasi. 
Poleg dosedanjih prisednikov občinskega gèrent-

skega sosveta v Nas ovi je imenovan za prisednika 
tega sosveta še Matija Č e r n e e c, posestnik ieto-
tam. 
Št. 3894. 

Poleg dosedanjih prisednikov občinskega gerente 
skega sosveta v Trbovljah je imenovan za prisedni
ka tega sosveta še Martin G r i č a r, posestnik na 
Pleskem št. 7. — Namesto odßtopivsega inž. Alojzija 
K o l k a je imenovan kot zastopnik Trboveljske 
premogokopne dražbe za prisednika istega gerent-
skega sosveta Julij G o r j u p, rudniški uradnik v 
Trbovljah. 

Št. 4069. 
V sedanji občinski gerentski sosvet v Dolnji 

Lendavi so imenovani še za prisednike: dr. Janko 
L e s k o v e c, odvetnik v Dolnji Lendavi; Anton 
Sok, uradni živimozdravnik v Dolnji Lendavi; Ivan 
K o k o t , trgovec v Dolnji Lendavi; Vinko 2 g u r, 
višji poštar v Dolnji Lendavi; Ivan G e r i č, trgovec 
v Dolnji Lendavi; Jožef A s c h e r 1, stavbni mojster 
v Dolnji Lendavi; Jožef H o r v a t , viničar v Len
davskih goricah; Mikloš F eh er, posestnik pri Treh 
mlinih; Jožef Wolf, čevljar v Dolnji Lendavi; 
Jožef T o t h, kovač v Dolnji Lendavi. 

Št. 4070. 
Namesto Franca K o s e 1 a, ki je nevarno obolel, 

jo imenovaa za občinskega gerenta v Mežici Anton 
P r a t n o k a r , jx>sestnik v Mežici, za njegovega na
mestnika pa Juri Ve s e 1 k o, občinski tajnik istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 30. januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 
št. 294/vet. 

Razglas. 
Po odloku ministrstva za kmetijstvo in vode v 

Beogradu z dne 18. januarju 1922., vet. št. 502, "se 
objavlja interesentom v znanje in ravnanje: 

Ker so v Romunu! živalske kužne bolezni vobče 
— zlasti pa slinavka ili parkljevka in svinjska kuga' 
— jako razširjene, je odločil ministrski svet v seji 
dne 5. januarja. 1922. na predlog gospoda ministra 
za kmetijstvo in vode, da ee na podstavi določil za
kona o odvračanju in zatiranju živalskih kužnih bo
lezni ne more dopuščati uvoz, pa tudi ne prevoz 
prežvekovalcev (govedi, ovac in koz) in prašičev iz 
Romunije v kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, odnosno preko nje. 

Uvoz in prevoz kopitarjev (konj, mezgov, oslov. 
žive in zaklane perutnine, živalskih sirovin kakor 
tudi svežega in predelanega mesa ( r a z e n k o n j 
s k e g a ) in masti je dovoljen, toda samo po želez
nici s predpisanimi potrdili o izvoru in zdravstve-
nosti, in sicer e d i n o p r e k o Ž o m b o l j e , kjer 
izvršuje naš državni veterinar kontrolo in pregled 
po predpisih, veljavnih za obmejne veterinarske po
staje, vet. br. 6593 z dne 9. novembra 1920. 

V L j u b 1 j a n i, dne 27. januarja 3 922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 334 in 335. 

Odobritev Šolskih knjig. 
Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 

je z razpisoma i. dne 26. januarja 1922., št. 334 in 
335, odobrila: nastopni šolski knjigi: 

1.) Dr. Fran S t u r m : «Francoska vadniea. Prvi 
letnik.» Cena vezani knjigi 18 dinarjev (72 K). V 
Ljubljani 1922. Založila Jugoslovanska knjigarna. 

2.\ «Slovenska čitanka za- I. razred srednjih šol.» 
Sestavil Josip W e s t e r . Cena vezani knjigM9 di
narjev (76 K). V Ljubljani 1922. Založila Jugoslo
vanska knjigarna. 

V L j u b l j a n i , dne 28. januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s.r. 

Št. 538. 
Razglas. 

Dosedanja taksa, (skoenina) za pl omenjen je kobil 
se ne sklada več s stroški, ki so združeni z vzdr
ževanjem žrebcev. Zato se določa, da je od začetka 
letošnje plemenilne dobe, t. j . izza dne 1. marca 
1922., plačevati to-le skoČnino: 

1.) za državne žrebec, ki so v zasebni oskrbi, jn 
za licencirane privatno žrebce mrzlokrvne in toplo
krvne pasme 25 Din (100 kron); 

2.) za državne mrzlokrvne žrebce na državnih 
plemenilnih postajah 25 Din (100 kron); 

3.) za toplokrvne žrebce na državnih plemenilnih 
postajah 15 Din (60 kron); 

4.) za toplokrvne žrebce na plemenilni postaji v 
radovljiškem okraju 25 Din (100 kron). 

Skočnina se mora plačati pri prvi zaskočitvi; na
daljnji skoki (vsega skupaj največ pet skokov) so 
brezplačni. 

V L j u b l j a n i , dne 28. .januarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr.Baltic s.r. 



11. 100 Letnik IV. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
C 9 22—1. 137 

Oklic. 
Andrej Kebe, posestnik v Cerknici št. 135, toži 

Jero M i l a v č e v o iz Cerknice zaradi priposestvo-
v&nja. 

Narok za ustno razjn-avo se je določil na dan 
17. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobt št. 1. 
ker je bivališče Jere Milavčeve neznano, se ji 

postavlja za skrbnika Lovrenc Premrov v Cerknici. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dne 26. januarja 1922. 

C 11,/22—l, C 12/22—1. 142 

Oklic 
O tožbi Ivana Strupija v Rupi zoper Martina 

S t r u p i j a in tovariše, odnosno njih neznane prav
ne naslednike, zaradi zastaranja terjatev bo narok 
d n 0 14. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
ob devetih. 

Skrbnik tožencem: Rajko Peterlin v Kranju. 
Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 

dne 2. februarja 1922. 

T I 148/21—6. 
Sklep. 

145 

Glede proglasitve Janeza G e r v o 1 a iz Solčave 
za mrtvega se ediktalna doba, določena s tusodnira 
sklepom z dne 15. oktobra 1921., T I 148/21—2, na 
dan 1. junija 1922., v zmislu § 10. zakona z dne 
16. februarja 1883., št. 20 drž. zak., skrajšuje do 
dne 10. f e b r u a r j a 1 9 2 2. Janez Gervol se po-
rivlje, naj se do takrat zglasi pri sodišču, ker bi se 
sicer po tem dnevu na novo prošnjo proglasil za 
mrtvega. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 31. januarja 1922. 

Člani rcičehuštva so: Avgust Pavlinič, revident 
južne železnice: Rudolf Glabutschnig, mestni stavb
ni ad junk t; Anton Petek, višji revklent južne želez
nice; Anton Arzenšek, pisarnik južne železnice; Si
mon Lorger, višji izprevodnik južne železnice — vsi 
v Mariboru: potem že vpisana odbornika : Karil 
Staudinger, mestni liranilniški knjigovodja v p.; 
Alojzij Sedlasehek, šolski ravnatelj v p. — oba • 
Mariboru. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Besedilo firme podpisujeta skupno po dva člann 

načelništva. 
Razglasitve kakor tudi vabila na občni zbor s« 

izvršujejo z nabitkom na zadružni deski. Vabila na 
občni zbor se morajo objaviti vselej najmanj osem 
dni pred zborovanjem ter morajo natančno navajati 
kraj, čas in dnevni red občnega zbora. 

St. 34. 
Razglasilo. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. 
št. 2 iz leta 1888., je pokrajinska komisija za agrarske 
operacije v Ljubljani postavila dvornega svetnika 
drja. Ivana V r t a č n i k a krajnim komisarjem za 
agrarske operacije, da se izvrši uredba užitnih in 
gospodarskih pravic na skupnem svetu, ki je vpisan 
pod vlogo št. 117 davčne občine svetokatarinske, 
sodni okraj tržiški. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izrecil, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, na
posled glede zaveznoeti pravnih naslednikov, da 
morajo pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi 
izvršitve agrarske operacije. 

V L j u b l j a n i , dne 30. januarja 1922. 
Za pokrajinskega namestnika kot predsednika: 

Detela s. r. 

arja t.....l.-ob dvanajstih, sklicovaje se na številk» 
tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane direk
cije v Zagrebu. 

Material se mora najkesneje v enem mesecu po 
prejetem obvestilu o odobrenem nakupu spraviti 
iz skladišča. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

dno 10. januarja 1922. 

Št. 717/G—1922. 123 'A—i 

Natečaju! razglas. 

E 231/21—7. 136 

Dražbeni oklic. 
Dne 13. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob deeetih bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 30 dražba, vinograda 
in hrama, vpisanih v zemljiško knjigo za Orehovico 
vi. št. 696. 

Cenilnna vrednost 10.450 K, najmanjši ponudek 
(6.966 K 66 v. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogla
siti pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku 

•pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
ljavljati glade nepremičnine v škodo zdražitelju, ki 
je ravnal v dobri veri. 

Sicer pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je na
bit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 14. decembra 1921. 

E 178/21—6. 147 

Dražbeni oklic 
Dne 13. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob deeetih se bo 

pri podpisanem sodnem oddelku na javni dražbi 
oddajal v zakup gostilničarski in točilni obrt s 
koncesijo vred, na katere podstavi se izvršuje ta 
obrt v Novem mestu št. 36. 

Zakup velja najprej za eno leto do dne 1. ja
nuarja 1923. Izklicna cena znaša mesečno 500 K. 

Xpt varščino mora založiti vsak ponudnik 1000 
kron v gotovini. Zakupni pogoji se-lahko vpogledajo 
rpri podpisanem sodnem oddelku med uradnimi ura
mi in na dan dražbe pri uradniku, ki bo vodil 
djažbo. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek IV., 
dne 22. decembra 1921. 

i. 
Dostavek. 

Pri zadrugi: Hranilni ta poeojûni konsorcij urad
nikov v Mariboru, r. z. z o. z. (Uradni list 5, str. 66, 
točka 37.) ee je pomotoma razglasil samo en del d ^ 
ticnega sklepa. Dostaviti je treba temu vpisu še 
to-le: 

Št. 56. 
Objava* 

Dopisni urad pokrajinske uprave za Slovenijo je 
po nalogu predsedstva pokrajinske uprave za Slo
venijo z dne 20. januarja 1922., št, 647, dne 31. ja
nuarja 1922. ustavil svoje obratovanje ter se ho 
meseca februarja likvidiral. 

V L j u b l j a n i , dne 1.februarja 1922. 
Vodja dopisnega urada: Joe. Prunk s. r. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nat'> 
čaj (licitacijo) za nabavo silicijsko-brončene žice, in 
sicer za tolefonski vod 3 mm debeline, 25.000 de» 
33.000 kg. 

Ponudbe, kolkovane s kolkom za 20 dinarjev, <c 
morajo najkesneje do dne 

2 0. m a r c a 1 9 2 2 . 
ob dvanajstih izročiti po pošti ali osebno oddelku 
«G» podpisane direkcije, v sobi št. 13. 

Ponudbe se otvorijo in prečitajo v omenjenem, 
oddelku dne 20. marca -ob dvanajstih. Otvarjanji 
smejo prisostvovati tudi ponudniki, odnosno njih zt-
stopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 5 % vrednosti po
nujenega materiala, je treba položiti do dne lSegn. 
marca 1922. ob dvanajstih, sklicevaje se na šte
vilko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisan* 
direkcije. 

Ves material se mora oddati najkesneje če* me
sec dni po prejemu naročila. 

Licitacija se opravi po predpisih zakona o dr
žavnem računovodstvu členih 86. do 98. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov ta Slovencev v Zagreb«. 

dne 21. januarja 1922. 

Razne objave. 

St. 161/P—1. 
Razpis nadučiteljske službe. 

Z dovolitvijo višjega šolskega sveta z dne 16. ja
nuarja 1922., št. 118, se razpisuje v stalno name
stitev nadučiteljska služba na petrazredni osnovni 
šoli na B r e g u pri Ptuju. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

28. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri krajnem šolskem svetu na Bregu pri Ptuju. 

Okrajni šolski »vet ptujski v Ptuju, 
dne 30. januarja 1922. 

, Predsednik: dr. Pirkmaier s.r. 

102 3—2 St. 45.582/1921. 
Natecajni razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje e tem javni nate
čaj (licitacijo) za prodajo nastopnega starega želez
nega materiala: 

I. Stara pločevina, železna tenka, cca. 100.000 kg. 
П. Stara pločevina, železna debeja, cca. 60.000 kg. 

Ш. Lito staro železo, cca. 40.000 kg. 
IV. Staro železo v kosih nad 1 kg, cca. 290.000 kg. 
V. Staro žehzo v kosih pod 1 kg, cca. 80.000 kg. 

VI. Stara cinkova pločevina, cca. 6000 kg. 
Navedeni material je v našem skladišču mate

riala v Dravljah, razen 4000 kg cinkove pločevine, 
ki je v skladišču materiala v Zagrebu. 

Material se lahko pogleda v navedenih skla
diščili. 

Ponudbe, sestavljene po predpisih in kolkovane 8 
kolkom za 20 Din, morajo prispeti najkesneje do dne 
20. f e b r u a r j a t i . ob dvanajstih v ekonomski 
oddelek podpisane' direkcije ter se У tem oddelku 
otvorijo in prečitajo istega dne. Otvarjanju ponudb 
smejo prisostvovati ponudniki ali njih zastopniki. ,. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti za-; 

htevane kupnine, je treba položiti do dne 17. febru-

1 8 4 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloveno«** 

Stanje dne 8. januarja 1922. 
Aktiva : Droarj« 

Metalna podloga 395,647.901 »7 
Posojila . . . 586,872.754 '17 
Dolg države 4.418,406.575-It 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,877.165 •—-
Saldo raznih računov . . . . . . 120.842.41 

_ . 7.539,424.837 « 
Pasiva: 

Glavnica 18,084.000 \ ~ 
Rezervni fond 1,887.27» 71 
Novčanice v tečaja 4.667,034.380---
Razne obveznosti 719,091.614'54 
Terjatve države za založene domene 2.138,877.163 ' — 
Saldo raznih računov . . . . — 

7.689,424.337-2» 
St. 868/Ш. H« 

Razglas dražbe južne železnice. 
Vozninski stavki, razglašeni pod št. 8690—Ш т 

«Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo» i 
dne 9. januarja 1922., se izpremimjajo tako-le: 

od 00 par na 100 par, 
od1 90 par na 100 par, 
od 70 par na 80 par, 
od 120 par na 140 par, 
od 100 par na 110 par, 

vozmneki stavki, razglašeni pod št. 8691—Ш, p» 
od 80 par na 90 par. 

V L j u b l j a n i , dne 80. januarja 1922. 

8t. 870—III. 15* 

Razglas dražbe jnžne železnice. 
Lokalna tarifa, del II., » prevoz tnrUčev, ih to ži

vali ta blaga, veljavna izza dne 15. aprila 1920. 
U v e d b a d o d a t k a . I I . 

Z veljavnostjo izza dne 1. februarja 1922. se 
uvaja dodatek II., ki obseza zvišbe vozninsklh stav* 
kov in postranskih pristojbin, veljavne ista. dn& 
1. januarja 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 81. januarja 1922. 

Mattonila In založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



12. 
Poitnina pla&an» v gotovini 

V Ljubljani, dne 9. februarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

. R>«g)»8i raiMb drugih uradov in oblmte». - Rune obja»e. °"««UJQ. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 21 z dne 31. januarja 1922.: 
Objava ministrstva za notranje zadevo, da j« 

Ust «Russkaja Sila» (Berlin) v naši državi prepo
vedan, ker piše »oper njene interese. 

Zapisnik o 16. redni seji narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 20. ja
marja 1922. 

Številka 22 z dne 1. februarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a и -

d r a I. z dne 26. januarja 1922., s katerim se za čas, 
dokler bo minister za socialno politiko, dr. Gregor 
Ž e r j a v , zaradi bolezni odsoten od dolžnosti, po
stavlja za njegovega namestnika dr. Ivan K r s t o 1 j , 
minister za verstvo. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n -
. . . d r a I. z dne 4. januarja 1922., s katorim se Ivan 

Q r e g o r i č, direktor podružnioe Narodne banke v 
Ljubljani, in Dragotin H r i b a r , predsednik Kranj
ske hranilnic© v Ljubljani, odlikujota z redom 
8v. Save IV. vrste. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dno 31. decembra 1921., s katerim se po
stavlja pri generalni direkciji carin za inšpektorja 
Mihajlo A ć i m d v i ć, inspektor in voditelj cari
narnice ljubljanske. 

Zapisnika o 17. in 18. redni seji narodne skup
ščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dme 
ti. in 23. januarja 1922. 

Številka 23 z dne 2. februarja 1922.: 
Objavi generalne direkcije carin, da je minister 

za finance proglasil mesti Antona P o č n i k a i n Te
derà M. D j o r d j e v i Ć a, carinikov IV. razreda v 
Gornjem Cm uroku, odnosno v Mariboru, za izpraz
njeni. 

Objava generalne direkcijo carin, da sme «Bal
kan», d. d. za mednarodne transporte v Ljubljani, 
Izvrševati carinsko-posredniško posle pri carinarnici 
v Zagrebu. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, da 
je minister za trgovino in industrijo sprejel ostavko, 
ki jo je Ferdinand S v e t l i č , pisarniški oficial pri 
oddelku tega ministmtva v Ljubljani, podal na dr
žavno službo. 

Objava ministrstva za notranjo zadeve, da je 
Kst «Magyar Nep» (Budimpešta) v naši državi pre
povedan, ker piše zoper njene interese. 

Zapisniki o 19-, 20- in'21. redni seji narodne skup
ščine kraljevino Srbov,.Hrvatov in Slovencev z dne 
M., 25. in 26. januarja 1922. 

Številka 24 z dne 3. februarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 29. januarja 1922., 6 katerim se za čas 
dokler bo minister za narodno zdravje, dr. Hamdija 
K a r a m e h m c d o v i ć , zaradi bolezni odsoten od 
dolžnosti, postavlja za njegovega namestnika doktor 
Mehmed S p a h o, minister za trgovino in industrijo. 

Zapienik o 22. rbdni seji narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev z dne 28. janu-
***» 1922. 

Izpremem&e v osebju. 
Z odlokom ministra za narodno zdravje i dne 

26. januarja 1922., št. 2648, so bili imenovani: 
višji okrajni zdravniki VHI. činovnega razreda 

dr. Živko L a p a j ne, dr. Ludovik H a r in g, 
dr. Ivan V or č o n in dr. Julij P o l e c za višje 
okrajne zdravnike v VII. činovnem razredu; 

provizorni okrajni zdravniki dr. Božidar K i i e -
se l , dr. Vladimir V r e č k o , dr. Josip H r u š a k , 
dr. Ivan J u r e č k o , dr. Franc G e r ì o v i č in 
dr. Josip G l a n č n i k za definitivne okrajne zdrav
nike v IX. činovnem razredu — vsi na sedanjem 
službenem mestu. 

Dr. Krajec s. r. 

Minister pravde je dovolil sodnikoma Viktorju 
K o b e t u v Brežicah in Ivanu T r i n k a u s u v 
Mokronogu zamenjati službeni mesti. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Začasni živinorejski instrulcttìr Franc K r i St of 
pri oddelku za kmetijstvo pokrajinske uprave za 
Slovenijo je izstopil iz državne službe. 

!v. Hribar s. r. 

Pokrajinski namestnik za Slovenijo je poveril 
JKKSIO pomočnika okrajnega ekonoma pri okrajnem 
glavarstvu v Litiji Francu J e r e b u , travniškemu 
mojätru pri oddelku za kmetijstvo, s sedežem v 
Višnji gori. 

Sancin s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
21. 
Mi 

_ Alebsandep I., 
Po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodno skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustavo sklenil v svoji VII. redni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da je 
ureibo o epidemijskih zdravnikih z dne 29. decem
bra 1919. — «Službene Novine kraljevstva Srba, 
Hrvata i Slovenaca» št. 13/20.* — seznamka uredb 
ministrstva za narodno zdravje št. 7 — «Službene 
Novine kralj avine Srba, Hrvata i Slovenaca» 

št. 195/21. — izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o službi epidemijskih zdravnikov.4* 

ölen 1. 

Ako pri zatiranju epidemij zdravniki, ki so v 
državni službi, ne bi zadoščali za zdravljenje in za-

* Uradni list pod š t 69 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Kovinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» Г . 290, radanih dne 
27-decembra 1921. (Prilog ХГ . — 1981.) 

tiranje epidemij, sme minister za narodno zdravja, 
na predlog stalne epidemijske komisije v področ
nem ministrstvu, določati še druge tudi zasebne 
zdravnike za to službo. 

Zasebni zdravniki se morajo na svojem bivali
šču odzivati tem naredbam -ministra za narodno 
zdravje, toda izvun svojega bivališča se smejo za 
tako službo določati samo po pristanku. 

Člen 2. 
Nagrada epidemijskih zdravnikov znaša 3000 di-

narjev mesečno. Ako se epidemijski zdravnik do
loči za službo izvun bivališča, dobiva poleg -tega 
še dnevnico' 100 dinarjev dnevno; tudi se mu povr
nejo vozni stroški na podstavi računa, poverjenega 
po krajevnem političnem (policijskem) ali občin
skem oblastvu. Nagrado in dnevnico sme minister 
za narodno zdravje sporazumno z ministrom za fi
nance po razmerah tudi izpremeniti. 

Člen 3. 
Tako postavljeni -epidemijski zdravniki ne нпејо 

pobirati nobene nagrade od onih, ki so oboleli za 
nastalo epidemijo, niti se ne smejo baviti z zasebnj 
prakso razen ob prvi pomoči ali kjer je to drugače 
predpisano z zakonom o ureditvi sanitetne stroke i* 
leta 1881. za Srbijo in z zakoni o zdravju za druge 
oblasti kraljevine. 

Člen 4. 

Ako je epidemijski zdravnik v državni službi, 
dobiva •ш doklado Tazliko med svojo plačo do na
grade 3000 dinarjev na mesec ali drugo, ki se do
loči. 

Člen 5. 

Mod opidemijslie zdravnike se Štejejo poleg onih, 
ki so označeni v členu 1. tega zakona, tudi higieni-
ki m bakteriologi, ki se bavijo z zatiranjem in pro
učevanjem epidemije, aka so za to določeni po 
prvem odstavku člena 1. 

Člen 6. 

Ako zdravnik, ki je v državni službi, pri zati
ranju epidemije umre ali se onesposobi za delo (pri
dobivanje), gre njemu, odnosno njegovi vdovi ali 
deci, ne glede na to, kako dolgo je v državni službi, 
pokojnina, odnosno vzdrževalnina, ki bi jo imel, d* 
je dovršil vsa službena leta. 

Isto velja za zasebnega zdravnika, ki se določi, 
da za čas epidemije nadomešča zdravnika v državni 
službi; znesek pokojnine, odnosno vzdrževalnine, pa 
se določa kakor okrožnemu zdravniku. 

Isti prejemki pripadajo onim zdravnikom in njih 
rodbinam, ki so bili med vojnami od leta 1912. do 
leta 1918. v epidemski službi ter so postali v nje
nem izvrševanju nesposobni za pridobivanje ali 
pa so umrli. 

Izdatki po tem členu obremenjajo državni pro. 
račun. 

Ölen 7. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ве razgl*-

si v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca», ter nadomešča uredbo o epidemijskih 
zdravnikih z dne 29. decembra 1919. — «Službena 
Novine kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca» 
St 13/20. — seznamka urodb mimstretva za narod
no zdravje št. 7 — «Službene Novine kraljevin« 
Srba, Hrrata i Slovenaca» š t 190/21. 
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Našemu namestniku ministra za narodno zdrav-
|e , ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo \>o 
njem, in vsem in vsakomur, naj ec mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravjo, 

minuter za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s.r. 

(Podpisi ostaliJh ministrov.) 

22. 
Ml 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
fSrbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji VII. redni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da j« 
uredbo o stalni epidemijski komisiji z dne 24. fe
bruarja 1919., et. 1712 — «Službene Novine kraljev
stva Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 133/19.* — se-
znamek uredb ministrstva za narodno zdravje St. 6 
— «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo

venaca» St.. 19512 — izpreraeniti in da se glasi: 

Zakon 
o stalni epidemijski komisiji.** 

! Člen 1. 
Sestava stalne epldemijske komisije. 

1.) Stalna epidemijska komisija je strokovni so
svet ministrstva za narodno zdravje v vseh zadevah, 
ki se tičejo obvarovanja od akutnih kužnih bolezni 
in njih zatiranja, ter je v stalnem stiku s higiensko-
bakteriološkim odsekom. 

2.) Področje stalne epidemijske komisije se raz
prostira na vse oblasti kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

3.) Članov ima stalna epidemijska komisija naj
več 15; postavlja jih minister za narodno zdravje. 

4.) Najmanj 8 vseh članov mora stalno prebivati 
v Beogradu. 

5.) Člani komisije izvun Beograda se sklicujejo 
tedaj, kadar se obravnavajo važna epidemijski 
vprašanja njih kraja ali vse pokrajine. Ako se zu
nanji člani začasno mude v Beogradu, se tudi lahko 
udeležujejo rednih sej. 

6.) Med člani epidemijske komisije morajo biti 
vsaj: ељ higienik, en bakteriolog, en klinik-epid> 
miolog, en predstavnik vojne sanitete in en statistik. 

7.) Stalna opidemijeka komisija ima svojega 
predsednika in svojega tajnika. Predsednika nad> 
mešča najstarejši, tajnika pa najmlajši član ko
misije. 

8.) Predsednik, odnosno njegov namestnik, skli-
«ujo redne in izredne seje ter vodi razprave v njih. 
Tajnik vodi zapisnik in vse dopisovanje komisij?. 

Člen 2. 
Naloge stalne epidemijske komisije. 

1.) Stalni epidemijski komisiji je naloga, da stro
kovno proučuje epidemiološke razmere v državi in 
v sosednjih državah ter po teh razmerah ukrepa 
vee, da se prebivalstvo obvaruje ali obrani kuge. V 
ta, namen: 

2.) Zasleduje vse napredke in novosti v znan-
Btveni epidemiologiji in njenem praktičnem uporab
ljanju s posebnim ozirom na naše razmere. 

S.) ProuÇuje podatke o gibanju akutnih kužnih 
bolezni, kakor jih predlaga statistični odsek mini
strstva za narodno zdravje, ter jih preizkuša, po njih 
vrednosti. 

4.) Predlaga potrebne ukrei»e, da se ti podatki 
ne zakesne, da so točni in uporabni. 

5.) Predlaga način, kako naj se ti podatki zbi
rajo in urejajo tako, da. ustrezajo načelom, ki so 
usvojena v mednarodnem sanitetnem prometu. 

6.) Vzdržuje živo zvezo z mednarodnim, odborom 
xa zatiranje kužnih bolezni v Parizu. 

• Uradni list pod št. 765 iz leta 1919. 
**. Razglašen, v «Službenih Novinah kraljevino 

Srba, Hrvata, i Slovenaca» š t 294, izdanih, dna 
31. decembra 1921•* (Prilog XIV. — 1921.) 

7.) Kontrolira način, kako se ti podatki zbirajo 
v ministrstvu, ter vodi njih končno urejanje in ob
javljanje. 

8.) Zasleduje gibanje kužnih bolezni in epidemij 
v sosednjih državah, po vsem svetu s posebnim 
ozirom na nevarnost, ki nam preti od njih. 

9.) Skrbi za hitro in točno prijavo prvih prime
rov na mejah našega državnega ozemlja (vhodne 
postaje — izkrcavanje). 

10.) Ureja in kontrolira delo na postajah za hitro 
in točno bakteriološko ali serološko diagnozo. 

11.) Nadzira način, kako se izolirajo bolniki in 
kako ae izvršuje izolacija. 

12.) Nadzira in predlaga desinfekcijo okuženih 
oseb, stvari, stanovanj, železniških voz, ladij in dru
gih prometnih pomočkov. 

13.) Skrbi, da se obvarujejo infekcije odprta vod
na korita in domači vodnjaki. 

14.) Organizira desinfekcijske kolone, razporeja 
desinfektorje in predpisuje način njih pouka. 

15.) Skrbi za nabavo desinfekcijskih pomočkov in 
aparatov in za njih porazdelitev. 

16.) Pospešuje ustanavljanje epidemioloških bol
nic aH oddelkov, sodelovaje pri napravljanju načrtov 
in njih ureditvi. 

17.) Vodi evidenco posebnih epidemijskih zdrav
nikov, higienikov in bakteriologov. 

18.) Sodeluje pri ustanavljanju bakterioloških po
staj in sero-cepilnih zavodov. 

19.) Skrbi, da je vedno na razpolago zadosti po
trebnih zdravil, seruma in cepiva in da ee ti pom oč
ki točno upravljajo. 

20.) Sodeluje pri asanaciji prometa z ozirom na 
epidemije in na pravilni prevoz okuženih bolnikov. 

21.) Kontrolira ukrepe ob pokopavanju okuženih 
mrličev, zlasti ob hudih epidemijah. 

22.) Daje direktive za popularna predavanja in 
za spise (lepake, brošure ali strokovna navodila &i 
zdravnike). 

23.) Predlaga cepitev ogroženega zdravega prebi
valstva. 

24.) Organizira asanacijo krajev z epidemijami 
ter ukrepa vse, kar je potrebno za proučevanje epi
demij. 

25.) Odpošilja z dovolitvijo ministra za narodno 
zdravje evoje člane ali delegirane osebe, da kontroli
rajo delo v boju zoper epidemije in endemije na licu 
mesta. 

26.) Sodeluje in ocenja razpored proračuna mini
strstva za narodno zdravje, partijo, določeno za za
tiranje epidemij. 

Člen 3. 

Delo posameznih članov stalne epidemijske komisije. 

Predsednik stalne epidemijske komisije, odnosno 
njogov namestnik, lahko za gotova opravila izvtm 
sej določi enega ali več članov komisije po direk
tivah, ki jih daje komisija sama. Večja, posebna 
opravila te vrste nagraja minister za narodno zdrav
je po predlogu komisije. 

Člani stalne epidemijske komisije, ki potujejo po 
službenem poslu, smejo o obvarovanju od epidemije 
in njenem zatiranju izdajati naredbe uradnim zdrav
nikom, ki jih morajo nemudoma izvršiti (s pravico, 
da se naknadno pritožijo). 

Članom stalne epidemijeke komisije določa na
grado minister za narodno zdravje sporazumno z 
ministrom za finance. 

Člen 4. 

Ta zakon nadomešča uredbo o stalni epidemijski 
komisiji z dne 24. februarja 1919., št. 1712 — «Služ
bene Novine kraljevstva Srba, Hrvata i Slovenaca» 
št. 133/19. — sežnamka uredb ministrstva za narod
no, zdravje št. 6 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. — ter stopi 
v veljavo z dnem, ko se razglasi v «Službenih No
vinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in- vsenv in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno fdravje, 

minister za. trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho ». r. 
(Podpisi ostala ministrov.) 

23. 
m 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglaïâiflo in objavljamo vggm % ' * É M i r , %a 
je zakontklajnj odbor iiarodrie "IkupšKme kraljevine 
Srbov. Hrvatov in Slovencev na podsïavi clèri»1130. 
ustave sklenil v svoji VII. redni šejji ki "̂ b je 
imel dne 9. novembra 19Ž1. v Beogradu, da je 
pravila гч stalno bolniško komisijo z dne 4. maja 
1920.* — seznamek uredb ministrstva za narodno 
zdravje št. 14 — «Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata, i Slovenaca» št. 195/21. — izpremeniti in 

da se glase: 

Zakon 
o stalni bolniški komisiji** 

ČJen 1. 

Stalna bolniška komisija jo strokovni sosvet mi
nistrstva za aarodno zdravje v vseh zadevah, ki ee 
tičejo zidanja in urejanja bolnic in zdravilišč. 

Področje stalno bolniške komisijo se razprostira 
na vso oblasti kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev. 

Rednih članov stalne bolniške komisije je osem, 
in sicer: 

en član glavnoga sanitetnega eveta, 
en profesor medicinske fakultete, 
inspektor ministrstva za narodno zdravje, 
eden izmed upravnikov državnih bolnic, 
trije šefi državnih bolnic in arhitekt ministrstva 

za narodno zdravje. 
Te člane postavlja minister za narodno zdravjo 

za tri leta. 
Čo je treba, sme minister za narodno zdravje na 

predlog bolniške komisijo na posamezne seje pozi
vati izredno clans iz posameznih krajin kraljevina, 
kadar se obravnavajo važna vprašanja teh krajin., in 
razen tega posamezno strokovnjake za posebna vpra
šanja. 

Člen 2. « 
Stalna bolniška komisija oddaja mnenje o veeh 

zadevah, ki se tičejo otvarjanja novih bolnic ia 
zdravstvenih naprav in zidanja novih bolniških po
slopij; 

proučuje razmere obstoječih bolnic ter podaja 
predloge, odnosno oddaja mnenje o njih razširitvi in 
preureditvi; 

oddaja mnenje o notranji ureditvi bolnic in zdrav
stvenih naprav in o njih celokupni administraciji; 

zbira material, za izdelavo onega dela sanitet
nega zakona, ki se tiče bolnic, istotako predlaga iz
dajanje uredb, ki se tičejo bolniške službe; 

oddaja mnenje o prošnjah za otvarjanje zaseb
nih sanatorijev in zdravilišč, istotako o pravilih (sta
tutih), navodilih in hišnem redu posameznih bolnic, 
sanatorijev in zdravilišč; 

proučuje vprašanje o moderni ureditvi in vodstvi* 
bolnic ter se poteza za to, da se ta načela uporalv 
Ijajo tudi pri nas; I 

vodi evidenco o tem, ali imajo bolnice zadostno 
število zdravnikov in administrativnih uradnikov, 
posebno pa, ali imajo v zadostnem številu strokovno 
izobraženih strežnikov (strežnic), ter oddaja mnenje 
o obsegu in načinu pouka. 

Članom stalne bolniške komisije je določena r t 
vsako sejo nagrada po dvajset (20) dinarjev vsake
mu članu, ako se je udeleži. Za izredne člane kakor 
tudi za izredne primere in posebne strokovnjake.do
loča minister za narodno zdravje nagrade po pred
logu komisije. 

Člen 3. 

Ta zakon nadomešča pravila za stalno bolniško 
komfeijo z dne 4. maja 1920. — sežnamka uredb 
ministrstva za narodno zdravje št. 14 — «Službene 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 19&' 
iz leta 1921. — ter etopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Bra
vata i Slovenaca». 

Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, naj 
razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 

* Uradni list pod št. 222 iz leta 1920. 
* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevin» 

Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 294, izdanih dne Slega 
31. decembra 1921. (Prilog XIV. — 1921.) 
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oblastven pa zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25.novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spabo s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

24. 
Mi 

A l e k e a n d e p I . , , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakon rlajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podttavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji VII redni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da je 
uredbo o zalaganju anatomskih institutov z mrliči 
z dne 1. marca 1921.* — seznamka. uredb ministr
stva za narodno- zdravje št. 16 — «Službene Novino 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. — 

izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o zalaganja anatomskih institutov 

| « v « l ic* 

z mrkci. 
Člen 1. 

Mrliči, katerih njih evojci, dediči ali tovariši in 
prijatelji necejo pokopati, nego kateri se morajo po
kopati ob državnih ali občinskih stroških, če ni po
kojnik z oporoko posebe kaj odredil o svojom po
grebu — se izročajo anatomskemu institutu medi
cinske fakultete, kolikor dopuščajo prometna sred
stva. 

Člen 2. 
Mrlič se sme izročiti šele 48 ur po smrti, znau-

etveno preiskovati pa se sme najraneje 72 ur po 
smrti ali ko so ga naišli. Do tega časa so še sme 
pokopati. 

Člen 8. 
Ako je nastopila smrt v bolnici ali v drugam 

javnem zavodu, poskrbi, da se mrlič izroči anatom
skemu institutu, upravnik dotične bolnice ali doti^ 
nega zavoda, drugače pa krajevno politična ob-
lastva 

Člen 4. 
Mrliči -«e ne izročajo: 

a) iz sanitetnih ozirov (ako je oseba umrla za na
lezljivo boleznijo); 

b) ako so trupla že tolikanj gnila, da ee ne morejo 
uporabljati za anatomski pouk. 

Člen 6. 
Mrliči ee izročajo anatomskim institutom v Beo

gradu, Zagrebu in Ljubljani. 
Minister za narodno zdravje predpiše bližja aa-

vodila o odpošiljanju mrličev in o tem, kateri zavodi 
naj z njimi zalagajo posamezne institute. « 

Člen 6. 
Stroški za prenos in odpošiljatev trpi oni ana

tomski zavod, ki prejme mrliča. 

Člen 7. 
Mrliče, neuporabljene za naučne (svrhe, mora 

anatomski zavod pokopavati ob svojih stroških. 

Člen 8. 
V zavodih, ki imajo po svoji uredbi pravico iz

vrševati obdukcije iz diagnostičnih potreb, se izro-
6ajo mrliči anatomskemu institutu šele po obdukciji. 

Razparati je treba mrliča pazljivo, da se čim 
največ mogoče obvaruje njegova zunanja oblika., in 
toliko, kolikor je neizogibno treba, da se dožene bo-
lesea in vzrok smrti. 

Člen 9. 

Ta zakon nadomešča uredbo o zalaganju anatom
skih institutov z mrliči z dne 1. marca 1921. — s*-

* Uradni list pod št. 84 iz leta 1921. 
•* Razglašen v «Službenih Kovinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 294, izdanih dne 81ega 
81. decembra 1921. (Prilog XIV. — 1921.) 

znamka uredb ministrstva za narodno zdravje št. 15 
— «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» št. 195/21. — ter stopi v veljavo z dnem, 
ko so razglasi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Našemu namestniku ministra za .narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 26. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
2 5 . 

Naredba ministra za socialno politiko 
o nadziranju parnih kotlov.* 

Po odločbi gospoda ministra za trgovino in in
dustrijo št. 15.321 z dne 16. decembra 1921. in od
ločbi gospoda ministra za gradbe št. 127/22. z dne 
24. t. m. preide služba preizkušanja in nadziranja 
parnih kotlov dne 1. februarja 1922. v pristojnost in
spekcije dela ministrstva za socialno politiko. Ta 
služba te mora opravljati, dokler se zakonito ne iz
enačijo predpisi za vso kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev glede nadziranja parnih kotlov, se na
dalje na podstavi zakonitih predpisov, ki veljajo v 
posameznih pokrajinah. Oblastva in lastniki parnih 
kotlov se pozivljejo, naj se izza dne 1. februarja 
1922. vedno, kadar je treba pregledovati, preizku
šati in nadzirati parne kotle, obračajo na pristojne 
inspekcije dela, odnosno na l e postavljene inspek
cije parnih kotlov. 

V B e o g r a d u , dne 24. januarja 1922.; 
št. 202/V. 

Minister za socialno politiko: 
- dr. Žerjav e. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas kandidatom za diplomatsko 

službo.** 
Na podstavi členov 41. in 45. uredbe o orga

nizaciji ministrstva za zunanje zadeve, diplomatskih 
zastopništdv kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev v inozemstvu z dne 5. maja 1919., morajo kan
didati, ki žele vstopiti v to kariero, vložiti evoje 
prošnje do dne 1. a p r i l a 1 9 2 2. pri ministrstvu 
za zunanje zadeve. Program izpitnih predmetov in 
rok, ko se je kandidatom zglasiti k izpitu pri mi
nistrstvu za zunanje zadeve, se objavita naknadno. 

4 * Razglas o prodajanju kamnikita.' 
V zvozi z odlokom svojega prednika A B b r . 601 

z dne 4. maja 1921., «Službeni vojni list» š t 18, od
rejam na predlog upravnika kamniške tvornice za 
smodnik z dne 11. januarja t J. š t 183, z ozirom na 
podraženi material, da je varnostno razstrelilo 
kamnikit, ki se izdeluje v »kamniški tvornici za 
smodnik, prodajati odslej iz vojaških skladišč, in 
sicer: 

prvo vrsta po ceni (14) štirinajst dinarjev za 
I k g ; 

drugo vrsto po ceni (12) dvanajst dinarjev za 
I k g ; 

tretjo vrsto po ceni (H) enajst dinarjev za 1 kg 
čiste teže; v to težo je vštet tudi omot ter se ne 
računi posebe. 

Prodaja kamnikita po tej ceni velja izza dne 
1. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . \ 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» s t 21, izdanih dne 81ega 
januarja 1922. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvati i Slovenaca» ôt 23, izdanih dne 2. fe
bruarja 1922. 

Razen prodajne cene za kamnikit morajo skla
dišča od kupcev pri prodaji pobirati tudi monopolno 
takso, in sicer, če kupujejo kamnikit: 
a) premogovniki — po 0-40 dinarja za 1 kg; 
b) ostali rudniki ali industrijska podjetja državna 

ali taka., ki imajo zakonito koncesijo — . po en 
dinar za 1 kg; 

c) ostali rudniki ali industrijska podjetja državna 
ali taka, ki nimajo zakonite koncesije, aH za
sebniki — po 1*50 dinarja za 1 kg. 
Kamnikit se mora prodajati in kupovati v skla

diščih po določilih pravilnika A B br. 837 z dne 
25. avgusta 1920. (priloga «Službenemu vojnemu 
listu» št. 34 z dne 26. avgusta in «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 226 z dne 
15. oktobra 1921.)* 

V B e o g r a d u , dne 20. januarja 1922. 
Minister za vojno in mornarnico, častni 
adjutant Njegovega Veličanstva kralja: 

general M. M. Vasic s.r. 

Objava glede neresničnih govoric o po
novnem žigosanju papirnatega denarja.** 

Ministrstvo za finance je dobilo poročila, da se 
na ozemlju Bačke in Baranje, zlasti pa okoli Sente, 
širijo glasovi, da bo dala država ves^ papirnati 
denar žigosati, pri čemer se baje pridrži izvesten 
odstotek v korist državne blagajne. Ti glasovi, ki 
so povsem tendenciozni in neresnični, provzrocajo 
med narodom, zlasti pa med poljedelci, bojazen, 
tako da mnogi kupujejo blago, dasi ga jim ni treba. 
To vse vpliva na naglo naraščanje cen. 

Ministrstvo za finance pod I br. 652, z dne 23. ja
nuarja t 1. kar najodločneje démentira razširjene 
vesti kot popolnoma neresnične. Ne ministrstvo za 
finance ne Narodna banka ne namerjata žigosati niti 
iridržati izvestnega odstotka 'sedanjih bankovce»', 
v korist državne blagajne, niti bi to bilo mogoče 
brez odobritve narodne skupščine. 

Razglas o izdajanju novih kuponskih pol 
za državne obveznice, katerih taloni so 

se izgubili med vojno.*** 
Ministrski svet je sklenil na predlog ministra za 

finance, D br. 9619 z dne 31. decembra 1921., d a 
s e s m e j o i z d a j a t i n o v e k u p o n s k e 
p o l e za d r ž a v n e o b v e z n i c e , a k o j e t a 
l o n i z g u b l j e n , n a p o d s t a v i p r e d l o ž e 
n e o r i g i n a l n e o b v e z n i c e i n p r e d l o ž e 
n e g a r a n c i j e k a t e r e k o l i v e l i k ' e b a n k e . 

Te garancije se morajo glasiti: 
Usojamo se Vam naznaniti, da Vam dajemo ga

rancijo "zoper vse rizike, ki jim utegne bitórizpostav-
Ijen Vaš zavod spričo izdaje kuponskega lista za 
obveznico (naslov obveznice) Nro , najsi ni ta-
lona na tej obveznici». 

To garancijo je smatrati za provizorno odredbo, 
ki nikoli ne izključuje procedure za sodno amorti
zacijo , predpisane z u r e d b o o p r a v n i l i k v i 
d a c i j i s t a n j a , k i g a j e p r o v z r o č i l a 
v o j n a . 

Generalna direkcija državnih dolgov bo vodila 
točno evidenco novih kuponskih listov, izdanih za 
državne obveznice, z izgubljenimi taloni, za katere 
bo periodično — mesečno, četrtletno ali poluletno 
— zahtevala sodno amortizacijo izgubljenih lalonov 
skladno s členi 31. do 49. uredbe o pravni likvida
ciji stanja, ki ga je provzročila vojna. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 
dne 10. januarja 1922.; D br. 9619. 

Razglas o pošiljkah v Romunijo/ 
Pri vsaki pošiljki, ki je namenjena v Romunijo, 

mora biti tovornemu listu priložen tudi seznamek, 
v kateVem je treba navesti točno oznako (signaturo), 
število, način vklada, vsebino in nečisto težo tovor-
kov kakor tudi ime prejemnikovo, njega priimek in 
točni naslov. 

* Uradni list 56 iz leta 1921., str. 289. 
** Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 20, izdanih dne 80. ja
nuarja 1922. , 

*** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine \ 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 18, izdanih dne 20. ja
nuarja 1922. . v 

t Priobčen v «Službenih .Novinah kralj-wine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 23, izdanih dne 2. fe
bruarja 1922. 

i-k.. 
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Bre* takega seznamka se blago ne sprejema v 

odpremo. 
Iz pisarne ministrstva za promet v Beogradu, 

dne 26. januarja 1922.; š t 1267/22: 

Razglasi pokrajinske uprave 
za 

fit 398. vet 

Izkaz o stanju živalskih kožnih bolezni1 v 
Sloveniji z dne 4. februarja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičj«u 
znači Število zakuienih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Brežice: Artiče 8:39, Globoko 1:1, Zakot-6:25. 

Krškot Cerklje l«:2i Ljubljana okolica: Borovnica 
2:4, Brezovica 1,:1, Devica Marija v Polju 2:3, 
Grosuplje 1:2, loka vas 1:13, Jezica 1:1, Medvod« 
1:1, Moste 2:3, Rudnik 1:3, Šmarje 4:9, Vrhnika 
6:74, Zgornja Šiška 1:1, Želimlje 3:9. Maribor: 
Sv. Martin ori Vurbergu 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Vinica 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Bianca 1:1, Podsreda 1:1. Konjice: 

Iijttbnica 1:1, Tepanje 1:3. Litija: Temenica 1:1. 
Ljubljana okolica: Grosuplje 1:1, Vrhnika 1:1. Lo
gatec: Rovte 1:1. Murska Sobota: Pertoča 1:1. 
Novo mesto: Zagradec 1:1. Radovljica: Gorje 1:1. 
Slovenjgradec: Vuzenicä 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

^ v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Artiče 1:2. Črnomelj: Gradač 1:1, Loka 

1:1, Podzemelj 1:1. Ljutomer: HrastjerMota 1:1, 
Križevci 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: 
Rdeči breg 1:1. Novo mesto: Velika Loka 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kočevje: Ribnica 1:1. Ptuj: Stoperce 1:1. 

P e r u t n i n s k a , k u g a . 
Ptuj: Središče 1:5. 
V L j u b l j a n i , dne 4.februaxja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenija 
i Oiidek'k za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s.r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za nijo, 

8t*. 7864 ~" 148 3—1 
Razgbis. 

Dne 2 4. f eh.rni,atjai.l&2;2. ob enajstih bo pri 
gradbeni direkciji v Ljubljani,, Turjaški, trg š t 1, 
O. nadstropje, ponudila obravnava 
za dobavo mejnikov za novo državno mejo med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in republiko 
Avetrijot 

Natančnejši podatki so na razpolago pri grad
beni direkciji, med, uradnimi urami. 

Zajječaienim, ponudbam, kolkoyanim; s kolkom, za 
20, Dm, je_ priložiti potrdilo finančne deželne, trta*, 
gajne v Ljubljaini o pjačani kavciji v, znesku; 6 % 
ponujene vsote z izjavo, da ponudnik v celoti sprej
me dobavne pogoje, dovolilo ministra za gradbe, 
da se sme ponudnik, udeleževati javnih licitacij, in 
potrdilo pristojnega, davčnega* oblastva, da> so vai 
daylà plačani Vse priloge morajo-biti; pravilno kol-
kovane. 

Namesto dovolila za udeleževanje pri javnih lici-
tajsijaa zadoščat za sedaj ponudbi priložena prošnja 
na ministrstvo za gradbe, kolkovana in opsemljena 
lìioktqbm UBÄL, Ur. 1.129 z dne 26. oktobra 1921. 
in pravilno, rrrmkirana kuverta, naslovljena na mi
nistrstvo za gradbe. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dobavo brez ozira na ponujeno vsoto. 

Nepravilno kolkovane ali nedostatao opremljeno 
ponudbe se ne bodo- vpoštevale. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St 1188. 

Tedenski izkaz o, nalezljivih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 15. do dne 21. januarja 1922.) 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo, v LJubljani, 
dne 31. januarja 1922. 

Sanitetni 8ôf: dr. Krajec a.r. 

Razglasi drugih uradov in oblaatev. 
Prede. 2936/18/21—11. 

Razglas. 
Za namestnika predsedniku pri prvem rednem po

rotnem zasedanju porotnega eodišča v Mariboru ime
nujem Se dvornosodnega svetnika Josipa F on a, 
Predsednižrvo višjega deželnega, sodišča v. Ljubljani, 

dne 3y. februarja 1922. 
Kavčfuk &.r. 

Cg I 40/22—1. 
Oklic. 

trn 

Zoper Antona B a v d k a , posestnika v Cerkni
ci, čigar bivališče je neznano, je podal pri deželnem 
sodišču v Ljubljani Ivan Mckinda, ki ga zaetopa 
dr. Natlafci, odvetnik v Ljubljani, tožbo zaradi 
34.603 K 19 v s pripadki. 

Na pod«tavi tožbe se določa. I. narok <na dan 
2 3, f e b r u a r j a 19,2 2. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi St. 124. 
V obrambo pravic Antona Bavdka se postavlja 

za skrbnika gc*pod dr. Fr. Poček, odvetnik v Ljub
ljani. 

Deželno sodišče v LjubljanL oddelek L, 
* dne 28. januarja 1^22. 

Cb П 17/22—1. . 138 

Oklic. 
Josip Hojnik, veleposestnik na Pesnici, je vložil 

zoper Avgusta O r e c h e g a , zasebnika v Mariborû  
sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi izdaje iz
brisne listine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
21. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Avgusta Orechega neznano, se 

mu postavlja za skrbnika; dr. F. Lašič, odvetnik v 
Mariboru. 

Okrajno sodišče, v Mariboru,, oddelek. Пц 
dne 24. januarja 1922. 

C 6/22—1. 94 

Oklic. 
Stefan Cigüth, posestnik v Černelavcih Št. 25, 

ki ga zastopa odvetnik dr. Somen v Murski Soboti, 
je vložil zoper Franca P e r s o , posestnika iz Černe-
lavcev, sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi plačila 
3900 K a pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
23. f e b r u a r j a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Frana Perse neznano, se. mu 

postavlja za skrbnika Ivan Kumin, posestnik in ob
činski gèrent v ОегпвЦгсШ,».̂ ,*..4*^ . =• л-п«^^-Ü.^_ 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek П., 
dne 3. januarja 1922. 

C 406/21—1. 153 

• ' « Oklic. 
Franc Maric v Krogu je' vložil zoper grofa Žigo 

B a t t h y a n y j a na Tišini, sedaj neznanega; biva
lišča, tožbo zaradi izročitve. 400 kg koruze. 

Narok za ustno razpravo se je, določil шц dan 
14. m,ar,oa; 19,2:2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi š t 18. 
Kor je bivališče grofa žige Batthyanyja neznano, 

se mu postavlja za skrbnika Franc Pavlica, državni 
komisar v Petajncih. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek Ш, 
dne; 28. januarja 19221. 

T 28/22—2. , 143 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Erano K n a f l i č , rojon dne 17; decembra 1885., 

sameki tvoroičarjev sin v Šmartnem pri Litiji, tja 
pristojen, je odšel leta 1914. e 27. pehotnim polkom 
na rusko bojišče, bil dne 21. novembra 1914. ujet 
In odveden v voroneško, gubernijp v Rusiji. Vstopil 
je dne 3Cf. marca 1918. ob jormiranju. češkoslovaške 
legije v to legijo ter bil dodeljen 9. češkoslovaške
mu polku, 1. stotniji. Bil, je v boju ranjen ter je 
dne 21. avgusta 1918. umrl za ranami; po potrdilu 
evidenčnega urada v, Pragi' je bil. pokopan v Celja-
binsku. 

Rër je potemtakem verjetno, da je- Franc Knaf
lič umrl, ee uvaja na- prošnjo njegovega očeta, 
Franca Knafliča, tvormcàfjayV'Smartnem pri Litiji,' 
postopanje za dokaz sntrtl pogrešančeve: 

Vsakdo se pozivlje, naj izporoči do dno 
15. m a j a 19 22. 

feodišču ali pa* skrbniku gospodu' îvamu Stioneju, 
davčnemu pristavui v p. v Ljubljani, kar bi vedel O' 
pogrešanem 

Per preteku tegai roka. in po, sprejem», dokazov 
se. odloči o predlogu. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek' ПЦ 
dne 31: januarja 1922: ' ' , • ; ' ; 
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St 72/1 ex 1922. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se. s< tem razpisujejo po javnem natečaja: 
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Kr&j, ulic», hišna Storilka 
sedanje trafike 
in daTĆni okraj 

ST. Duh it. 37 
(darčiii okraj Skofjft- Loka) 

Kalce h. 22 
(davčni okraj Legatee) 

, Dolenja Dubrara H. 86 
Doleuja Dobra»a *t. 22 

("üsvÄni okraj ŠUofja Luka) 

Btura Vrhnika St. 68. 
, (davčni okraj Vrbuike) 

Zalog (kolodvor) 
(davčni okraj 

Ljubljuna okolina). 
1 Stična it. o 
(davčni okraj Vi*nja. gora) 

Loke te. 18. 
Loke et,24 

(davčni, okraj Litija) 

Gore o ja T*g. St. 61 
(davčni okraj, Škof ja Loka) 

Lazo St: 26 
{davčni okraj. Logatec) 

* Te dve trafiki se združit 

Pristojna okrajna 
uprava fiuanćne 

kontrole. 
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Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj-
. nem ravnateljstvu 

T Ljubljani 
do dne 

6./3.1922. 

7./511S22. 

' 8/3.1922. 

9/3.1922. 

9./3.1922. 

10 /3. 1932. 

11./3:1922; 

13./3. 1922. 

14./S. 1922. 

ure 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Jam&čine 
je 

polotiti 

K 

270 

1900 

800 

1300 

600 

1600 

2400 

1000 

2400 

Natančnejši podatki o dohodkih in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
gp finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. > 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
ee bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradui deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 30. januarja 1922. 

T 4/22—4. 144 

Uvedba postopanja za dokaz smrtâ. 
Henrik O z i m i č, vrtnar v Kranju, rojon dne 

17. julija 1878. v Spodnjem Prebukovju št. 42, ob
čina. Sv; Martin na Pohorju, pristojen v občino. Slo
vensko Bistrico, pešec 47. pehotnega polka, je prišel 
dne 4. februarja 1915. v rusko' ujetmištvo? zadnjo 
doptenioo je1 pisal ženi tetèga- ìeta/ iziTtökentifc 

Ker je potemtakem verjetno, da je Henrik Ozi-
mič umrl, so uvaja na prošnjo njegove žene, Cecilije 
Ozimičeve v Kranju, postopanje za dokaz smrti po-
grešančeve. 

Vsakdo se pozivlje, naj izporoči do dne 
15. m a j a 19 22. 

eođišču ali pa skrbniku gospodu Ivanu Stieneju, 
davčnemu pristavu v p. v Ljubljani, kar- bi vedel o 
pogrošahcu. 

Po preteku tega roka in, po sprejemu dokazov 
se odloči o predlogu, : 

Deželno sodišče v, Ljubljani, oddelek, Ш., 
dne 31v januarja« 1922. 

T 9/22-4. ' 146 

Amortizacija. 
Na prošnjo Josipa M i s 1 o j a, pekovskega moj-

*tra v Mariboru, Koroška cesta š t 21, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopnega potrdila, ki ga 
je prosilec baje izgubil:' Začasno potrdilo o,podpisu 
7%nega državnega investicijskega posojila za 10.000 
kron, izdano pod, št.. 46 'po.. Rodrtižnici Ljubljanske 
kreditne banke v Mariboru in glaseče so na ime: Jo? 
sip Mislej. 

Imetnik tega. potàlila se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , - ker bi 
ee sicer po tem, roku, izreki o, dai potrdilo ni, več 
veljavno.. 

0krpžnor8Odlš4e.,v Mariboru, 
dno 26. januarja 1922. 

He 91/221-L 154 

Oklic, s katerim, se. sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Avgust H e o lj župnik in dekan, v Matenbergu, 
, je dne 30. marca 1921: umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine* se pozivljejo, 
naj jih napovedo in! doka žejo pri; tem sodišča dne 

: - 1-5V f e b r u a r j a 1'92'2. 
ob deveftürv sobi š t 4:;ustno ali pa. do. tega dne 
pismeno. Ш в г ire bî mieli'upniki, ki niso zavarovani 

z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih terja
tev pošla. 

Okrajno sodišče v Marenbergu, oddelek L, 
dne 14. januarja 1922. 

N•0.1 10S/2SW-6Ì 

oklic. 
162 

Upniki razpuščenoga društva. «Zweigverein Win
dischgraz des, Landes- und Frauenhilfsvereines vom 
Roten Kreuze für Steiermark» se pozivljejo, naj, uve
ljavijo svoje zahtevke proti društvu tekom enega 
leta. Po tem, roku,se izroči društvena imovina dru
štvu Rdečega križa kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Slovenjgradou. 

Okrajno sodišče/ v Slovenjgradcu, 
dno 1. februarja 1922. 

P 2/22—1. 
Oklic. 

126 

EgidijS m e t k o l j , rojen dne 28. avgusta 1900; 
v Zagorju, pristojen v Blagovico, samski hlapec pri 
St. Ožboltu š t 3, je bil zaradi slaboumnosti omejeno 
preklican. 

Skrbnik: Frane Smerkolj, posestnik pri SU Ož
boltu št. 6. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dne 5. januarja 1922.. 

118 A. Vpisli v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se h a s t o р л e f i r m e : 

109. Sedež: Kožarje pri Ljubljani. 
Besedilo firme: Košar & Rotan 
Obratni predmet: Firma izdeluje- kilä, bodisi vin

ski, ali špiritov. ali vsakovrsten drugi kis, nabavlja 
v ta namen sirovine, prodaja izdelke, .pridobiva ena-? 
,ka. podjetja.ali se, udeležuje pri njüV 

Družbena oMikai. javna trgovska, družba izza dne 
1. januarja 1922. 

Višina družbena, glavnice: • 200Л00 K> od katerih 
je vplačal, vsak družbenik. Ro 100ЛОО K. 

Imetnika, firme:. Franc, Kušar, posestnik v Ko-
zarjah št. 26, ini Jožef \Rotar, posestnik, v- Eodsmreki 
š t . 13. 

Zastopanje in podpisovanje, dražbe;. Družbenika 
Franc Kušar in J,ožef Rotar zastopata družbo- jn 
podpisujeta v imenu družbe vsak samostojno ta
ko, da postavljata-pod njeno pisano-, natisnjeno ali 

štampiljirano firmo «Kušar & Rotar» evojerofcoo 
vsak svoje znamenje. 

L j u b l j a n a , dne 12. Januarja 1922. 

110. Sedež: Laško. 
Besedilo firme: Delniška družba združenih pivo-

varen Žalec in Laško v Laškem. 
Ker se je preložil sedež iz Ljubljane v Laško, 

se je vpisala, odnosno prenesla z vsemi dò sedaj Še 
neizbrisanimi in neizpremenjendmi vpisi v tusodni 
register za delniške družbe firma: «Delniška družba 
združenih pivovaren Žalec in Laški trg v Ljub
ljani», doslej vpisana pri deželnem kot trgovinskem 
sodišču v Ljubljani pod Družb. H 77: 

Obenem so se vpisale nastopne izpremembe: 
Sedeža firme: doslej Ljubljana, odslej Laško. 
Firma se glasi odslej: «Delniška družba zdru

ženih pivovaren Žalec in Laško v Laškem». 
Obratni predmet sedaj: Delniška družba 

a) obratuje pivovarno v Laškem in sladarno v 
Žalcu; 

b) ustanavlja, pridobiva ali jemlje v zakup in ob
ratovanje druga slična podjetja in tvornice za 
svoj račun, se udeležuje pri takih podjetjih in 
tvornicah, to pa zlasti tudi s pridobivanjem del
nic ali deležev takih podjetij in zavodov, 

c) ustanavlja, pridobiva ali jemlje v zakup in obra
tovanje podjetja za uporabljanje postranskih 
produktov in odpadkov pivovar&tva; zlasti ,w 
proizvaja alkoholne pijače iz preostankov pivo-
varstva; 

: č) ustanavlja, pridobiva ali jemlje v zakup in ob
ratovanje podjetja za proizvajanje vseh sh-ovio, 
potrebščin in priprav kakršnegakoli imena, razon 
strojev, potrebnih za pdvovarstvo, sladarstvo in 
izdelovanje žganih pijač; 

d) pridobiva aH jemlje v zakup ali uporablja zemr 
Ijišča in druge nepremičnine y svrho pivovar-
skega ali, sladarskega obrta in obrta za izdelo
vanje žganih pijač; 

e) kupcu je z vsemi' takimi proizvodi, kš; izvirajo; iz 
navedenih zavodov, lastnih družbi ali' pa po njej 
vzetih v zakup, in naposled 

f) pridobiva obrtne in druge koncesije, potrebne 
za obratovanje vseh navedenih podjetij, nadalje 
pa tudi zlasti hotelske, gostilničarske in kavar
niške koncesije ter jih izvršuje, vso to po dotič
nih zakonih: in naredbah. 
Trajanje družbe ni omejeno na določen čas. 
Družbena, oblika: Delniška družba« temelječa 

sedaj na pravilih, odobrenih po pooblastilu minit№ 
stva za trgovino in industrijo z; dne 24; maja 1920., 
VL š t . 911, z odlokom ministrstva za trgovino: in 
industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 22. marca 
1921.,. št. 9952/20. Ta. pravila so stopila v veljave» 
namesto pravil, odobrenih po bivši deželni vladi za 
Kranjsko dne 3; avgusta 1910., št. 18.289, ki so 
bila izpremenjena v §§ ;1., 2., 3., 6"., 6., 7., 8., 9V 10., 
11., 12., 13., 14 i„ '16V10; 17., 18., 19., 20., 
21., 22., 23., 24., 26., 26., 27., 28., 29., 30.. 
31., '32., 33., 34;, 35., 36., 37., 38., 39., 40.. 
41., 42., 43., 44. pravil. §§ 6., 8.. in 43. so рсро^ 
noma odpadli: §§ 9., 13., 15'., 20., 21., 22., 23. 
24., 25., 26., 27., 29., 31., 32., 33., 3*., 35:. 
36., 37., 38., 39., 40., 41., 48. ih 44; pa во döbiÄ* 
samo nižje Številke, a njih'besedilo-je ostalo neiz-
premenjeno. Vzorec E se1 glad"vzOTee~B,.vzorec-Bv 
se glasi vzorec C, vzorec C se glasi vzorec. D, vzo--
ree D se glasi vzorec E, vzorec F pa je ostal ne-. 
izpremenjeUi 

Delniška glavnica je bila zvišana od 840Л00 K 
na 2,640.000 kron z izdajo 9000. delnic po 200 K. 

Na podstavi izpremenjenih pravil sestoji torej 
delniška glavnica, iz, 1200. združenih osnovnih delnic 
š t 1 do 1200 po 200 K, iz 3000 prioritethin delni", 
št. 3000 do 6000 po 200 K in' iž ÖÖOOdelnic št. 6001 
do 15.000 po 200 K. Delnice se glase na imetnika. 
.Občni zbor se skliče vselej z enkrattio objavoc v 
ljubljanskem'«Uradnem listu» in v «Slovenskem, Na
rodu». 

V zmisltt- §i 28.- sedanjih pravil • sestoji- upravni'' 
svet sedaj iz najmanj petih, največ iz desetih članov, 
Id jih voli občni zbor. 

C e l j e , daei loi novemfera;1921. 

Ш . Sedež: Ljubljana. ^ 
Besedilo firme: Avtomobih» prometea-d?di; an

gleško: Motor-car traffici. L cotnpkciceškor .AiitoÄ04' 
bilnâ dopravnâ akc. spol.;:francosko.*' Aäte»! pota*Hg-
transport S. Ai;. јШЈјааШк- ЈиааШЛОИ' ttÊspùtto 
S; A»; nemško: Äütcipomv*ikeM*Ar-G/ 

Namen družbi je: Družba 
• 1.) vzdržuje redOtf'óseb^'ia^tovortii promet z-

vozffi ' bras trachic e'kstósnokotì gonilnó silo >(tudf 
živalsko) na raznih progah; te proge so: 

•<k'^:^ìy.J:-' 



12. 106 Letnik IV. 

A. Ljubljana - Celje - Maribor - državna meja. 
S t r a n s i t e p r o g e : 

a) Ljubljana - Sv. Jakob - Domžale - Mengeš -Vodice; 
b) Lukovica - Moravče -Vače - Hotič - Litija; 
c) Trojane -Toplice - Izlake - Zagorje; 
č) Sv. Peter - Sv. Pavel - Trbovlje; 
d) Petrovce - Velenje; 
e) Celje - Laško - Rimske Toplice - Zidani most-

Hrastnik - Trbovlje; 
f) (Celje) Vojnik-Nova cerkev-Vitanje - MMinje; 

g) Vitanje - Konjice; 
h) (Celje) Nova cerkev - Dobrna-Velenje - Šoštanj -

zdravilišče Topolšcica; 
i) Celje-Sv. Juri-Grobelno-Šmarje-Podplat-Ro

gaška Slatina; 
j) Konjice - Poljčane - Podplat - Rogaška Slatina; 

k) Poljčano - Makole; 
1) Slovenska Bistrica - Makole; 
m) Slovenska Bistrica - Pragersko - Ptuj; 
n) Maribor - Ptuj - Ormož - Središče - Čakovec; 
o) (Maribor) Pesnica - Lucane. 
B. Ljubljana - Logatec - Postojna - št. Peter-meja 

Slovenije - Reka. 
1 S t r a n s k e p r o g e : 

a) Vič-Polhov gradeč; 
b) Verd - Borovnica - Tomišelj - Ig; 
c) Logatec - Idrija - (Sv. Lucija - državna meja) ; 
č) Kalce - (Logatec - Podkraj - Col - Ajdovščina -

državna meja); 
d) Planina - Rakek - Cerknica - Lož - Prezid - Del

nice - (železniška postaja Zagreb - Reka); 
e) Postojna - Razdrto -Vipava -Ajdovščina - državna 

meja; 
f) Razdrto - Senožeče (državna meja); 

g) St. Peter - Knežje - Lož; 
h) St. Peter-Vrem (državna meja); 
i) Ilirska Bistrica-Jelšane-Matulje-Reka in na

zaj čez Skalnîco - Ilirska Bistrica; 
j) Ilirska Bistrica-Žabce. 

C, Ljubljana - Kranj - Jezersko - Železna kapla-
Velikovec - državna meja. 

S t r a n s k e p r o g e : 
a) Škof ja Loka - Žiri - Idrija; 
b) Hotavlje - Cerkno; 
c) Medvode - Škof ja Loka- Selce - Gorica - državna 

meja; 
č) Kranj - Ra dovijica - Lesce - Bled - Bohinj; 
d) Kranj - Kamnik; 
e) Radovljica - Kamna gorica - Kropa - Podnart; 
f) Lesce-Begunje-Tržič-Tupaliče; 
g) Bled - Gorje - Jesenice; 
h) Lesce-Jesenice-Dovje-Kranjska gora-Radeče -

državna meja, 
C. Ljubljana - Grosuplje - Žužemberk - Toplice -

Črnomelj - Vinica (železnica Zagreb - Reka). 
S t r a n s k e p r o g e : 

a) Škofljica - Turjak - Ribnica t- Kočevje - Brod - (že
leznica Zagreb-Reka); 

b) Kočevje -Koprivnik - Črnomelj - Adlešiči; 
c) Kočevje - Reka; 
č) Ljubljana - Ig - Želimlje - Turjak; 
d) Grosuplje - Trebnje - Novo mesto (glej pod G); 
e) Radohova vas - Litija; 
f) Litija - Sv. Križ - Mirna ; 

g) Sevnica - Žužemberk - Kočevje; 
h) Straža - Toplice - Novo mesto; 
i) Ribnica - Siodražica. - Bloke - (Nova vas) ; 
j) Grosuplje - Dobrepol je - Lašče - (Grahovo) t- Velike 

Bloke; 
k) Sodražica-Travnik-Čabar. 

D. Ljubljana - Kamnik - Gornji grad - Mozirje -
Š t Peter v Savinski dolini - (Celje). 

S t r a n s k e p r o g e : 
a) Kamnik >-Bernifc- Cerklje -Tupaliče; j 
b) Kamnik - Motnik - Vransko; 
c) Radmirje-Ljubno-Luče-Solčava-(Logarska do

lina); 
è) Mozirje - Šoštanj - (TopolSČica) - Velenje - Slovenj-

gradec. 
E. Maribor -Dravograd - Velikovec - Sinča vas -
Borovlje - Sv. Jakob - Rožek • (državna meja). 

S t r a n s k e p r o g e : 
a) Vuhred - Sv. Lovrenc; 
b) Dravograd - Pliberk - Sinča vas; 
c) Pliberk - Prevalje - Črna; 
«) (Velikovec) - Grebinj - Rude - Pliberk; 
d) Velikovec - Sinča vaš - Klopineko jezero-Dobri» 

vas; 
e) Miklavževo - Galicija - Kamen - Sinča vas; 
f) Velikovec- Ärelec - Vetrùy - Vrbsko jezera-(dr

žavna mej*); 

g) Borovlje - Vetrinj - Hodišo - Skofiče - Loga vas; 
h) Velikovuc - Ljubelj - Tržič; 
i) Podrožčiea - Sv. Jakob - Loca - Malošče - (državna 

meja). 

F. Maribor - Sv. Lenart - Slovenske gorice - Gornja 
Radgona - Murska Sobota - Dolnja Lendava. 

S t r a n s k e - p r o g e : 
a) Sv. Lenart-Sv. Križ - Ljutomer; 
b) Sv. Lenart-Ptuj; 
c) Gornja Radgona - špiljo - (ob državni meji); 
č) Gornja Radgona - Radenci - Ljutomer; 
d) Murska Sobota - Radinci. 

G. , Dolnja Lendava - Ljutomer - Slovenske gorice -
Ptuj - Rogatec - Rogaška Slatina - Podplat - Podsreda-
Kozje - Rajhenburg - Krško - Novo mesto - Metlika -

' Karlovac. 
S t r a n s k e p r o g e : 

a) Ljutomer - Središče; 
b) Ljutomer - Ormož - Varaždin; 
c) Ptuj-Makolo-(Poljčanc); i 
č) Ptuj - Pobrcž - Sv. Trojica - Dobrno - Rogatec; 
d) Rogatec - Krapinske toplice; 
e) Kozje-Planina-Rimske toplice; 
f) Kozje - Bizeljsko - Brežice; 

g) Brežice-Krško-Zidani most; 
h) Brežice - Čatež - Ribnica - Samobor; 
i) Novo mesto-Št. Peter-Sv. Margareta - Mokro

nog - Sevnica - Planina; 
2.) izvršuje vsakokratne priložnostne vožnje v 

tuzemstvu in inozemstvu; 
3.) prevaža pošto na vseh progah družbe ali pri 

priložnostnih vožnjah ia podstavi posebne pogodbo, 
sklenjene s kr. poštnim ravnateljstvom za Slovenijo; 

4.) vzdržuje avtotakse v vseh važnejših krajih 
Slovenije; 

5.) vzdržuje spoje večjih krajev in industrijskih 
središč z njih okolico; 

6.) vzdržuje vožnjo A. do D. z lastnimi ali tujimi 
vozili; tudi obratuja na tuj račun proti odškodnini; 

7.) vzdržuje lastne garaže po vsej Sloveniji; tudi 
garažira tuja vozila, proti plačilu; 

8.) vzdržuje avtom obilne delavnice po vsej Slo
veniji za popravila lastnih ali tujih avtomobilov; 

9.) izpopolnjuje važnejše delavnice v avtomobiïno 
tvornico za osebne in tovorne avtomobile ali pa 
ustanovi posebno tvornice; 

10.) dobavlja kakršnekoli tvarine in izdelke, spa
dajoče v avtomobilno stroko, za lastno potrebo ali 
v (nadaljnjo prodajo; 

11.) vzdržuje šofersko šolo; 
12.) vzdržuje promet z motornimi čolni in letali; 
13.) se udeležuje pri enakih podjetjih, zlasti na

kupuje njih delnice; 
14.) obratuje vse trgovske naprave in obrate, slu

žeče za pospeševanje navedenih namenov, zlasti tudi 
nakupuje, najema ali jemlje v zakup nepremičnina; 

15.) vzdržuje prometne pisarne ter izdaja vozne 
listke — vse to vpoštevaje zakonita določila, ki 
veljajo za vsak'posamezni posel. 

Družbena oblika: delniSka družba. 
Ustanovitev je dovolilo ministrstvo za trgovino 

in industrijo, oddelek v Ljubljani, z odlokom z dne 
30. decembra 1920., š t 10.148, po pooblastilu mini
strstva za trgovino in industrijo z Љ е 1. novembra 
1920., VI š t 3127. Ustanovila se je družba dne 
10. novembra 1921. za nedoločen čas. t 

Delniška glavnica znaša 2,000.000 K ter je raz
deljena na 5000 delnic po 400 K, ki so v gotovini 
popolnoma vplačane ter se glase na prinosnika. Ta 
delniška glavnica se sme s sklepom občnega zbora 
zvišati na 10,000.000 K. 

Delnice se glase na prinosnika in so nedeljive. 
Firma se podpisuje tako, da podpisujeta pod nje

no po komerkoli napisano, natisnjeno ali štampilji-
rano besedilo svoje ime dva člana upravnega sveta 
aH en član in uradnik s prokuro ali ravnatelj s pro-
kuro in Prokurist — vsi kolektivno, ravnatelji, ki 
niso upravni svetniki, in prokuristi vselej s prietav-
kom pp. (per procura). 

Člani upravnega sveta so: Lavoelav Schwentner, 
trgovec v Ljubljani; Ivan Tornago, poslovodja firm-з 
cPromet», družba z o. z. v Ljubljani; Jernej Pinter, 
ravnatelj Jadranske banke, podružnice v Ljubljani; 
dr. Fran Pavlin, tajnik Ljubljanske kreditne banke 
v Ljubljani; Fran Rus, ravnatelj Slovenske eskompt-
ne banke v Ljubljani; Viktor Reich, ravnatelj Kre
ditnega zavoda za trgovino in industrijo v Ljubljani; 
Janko Demšar, posestnik v Železnikih. 

Javne razglase priobčuje družba v uradnem listu 
svojega sedeža, odnosno v uradnih listih na sedežih 
svo£h podružnic. 

L j u b l j a n a , dne 13. januarja 1922. 

112. Sedež: Ljubljana» 
Besedilo firme: EIU/U:/ v o: «Črna — Kaolin», del

niška družba; nemško: «črna — Kaolin», Aktienge-
sellschaft; italijansko: «Črna — Kaolin», società ano
nima. ' 

Namen in področje družbi je: Družba 
1.) koplje glino v Črni pri Kamniku ter prid> 

biva iz nje kaolin in druge glinaste izdelke; 
2.) trguje s kaolinom in glinastimi izdelki; 
3.) izvršuje vsakršne druge posle, ki so v nepo-

srednji ali posr^dnji zvezi s predmetom podjetja. 
V to svrho ima družba pravico ustanavljati po

družnice, zaloge in zastopstva v tuzemstvu. 
Oblika družbe: delniška družba, dovoljena in 

pravila odobrena z odlokom ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 18. maja 1921., VI. št. 2678, in s 
koncesijsko listino ministrstva za trgovino in indu
strijo, oddelka v Ljubljani, z dne 20. septembra 
1921., št. 6799. Ustanovljena dne 28. oktobra 1921.. 
za nedoločen čas. 

Delniška glavnica: 1,000.000 K, razdeljena aa 
250Ö delnic pa 400 K, ki so v gotovim popolnoma 
vplačane ter se glase na prinosnika. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod njen 
po komerkoli natisnjeni, napisani ali s štampiljo 
natisnjeni naziv svojeroćno svoj ix>dpLs kolektivno 
ali dva člana ravnateljstva ali en član ravnateljeva 
s poslovodjo, postavljenim po ravnateljstvu, ali pri 
podružnicah en član ravnateljstva kolektivno z upra
viteljem podružnice — poslovodja ali upravitelj po
družnice, če ni Član ravnateljstva, vselej s pristav-
kom p. p. (per procura). 

Člani ravnateljstva so: dr. Josip Tomšič, od
vetnik v Ljubljani; Ivan Kastelic, trgovec v Ljub
ljani; Valentin Gregore, posestnik in gostilničar v 
Mengšu. 

Objave družbe se izvršujejo v cUradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo» v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 13. januarja 1922. 

113. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Češkutl & Zaje. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim; :ч 

•modnim blagom na drobno. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. januarja 1922. 
Družbenika: Bernard Češkuti, trgovec v Ljub

ljani, Stari trg St 8; Josip Zs^o,itafgôveo v.lijublianj,v_ 
Sv. Petra cesta št. 8. 

Družbo zastopata oba družbenika skupno ter jo 
podpisujeta tako, da podpisujeta pod njeno natis
njeno, napisano ali kakorkoli odtisnjeno besedilo oba. 
družbenika svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 12. januarja 1922. 

114. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ložar & Bizjak. 
Obratni predmat: trgovina s konfekcijskim, mod

nim, galanterijskim in manufakturnim blagom na
drobno. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
1. oktobra 1921. 

Družbenika: Jernej Ložar, krojač v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta št. 20, in Davorin Bizjak, trgovec v 
Ljubljani, Krakovski nasip.št. 4. 

Družbo zastopa vsak družbenik samostojno ter 
jo podpisuje tako, da pristavlja svoje ime njenemu 
natisnjenem i, napisanemu ali Stampiljixanemu bese
dilu. 

L j u b l j a n a , dne 5. januarja 1922. 

115. Sedež: Veliki Mengeš. 
Besedilo firme: Brata Omerea. 
Obratni oredmet: usnjarstvo s prevzemanjem ei-

rovih kož v strojenje po naročilu in z nakupovanjem 
sirovih kož in razpečavanjem ustrojenih. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
I. januarja 1922. 

Družbenika:" brata Anton Omerea in Andraj 
Omersa, usnjarja in trgovca v Velikem Mengšu. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 
skupno. 

Pod napisano, natisnjeno ali a štampiljo odtis
njeno besedilo firme se kolektivno podpisujeta oba« 
družbenika. . 

L j u b 1 j a n a, dne 12. januarja 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

116. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: Tiskarna Sava v Kranju: 
Na občnem zboru dne 28. maja 1921. se jo sklo

nilo .osnovno glavnico v znesku 750.000 K, razdelja-
no na 1875 delnic po 400 K, ki se glase na prinoe-

1 
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tfika, «višati z izdajo 1875 novih enakih delnic na 
Ravnico 1,500.000 K. Ta eklëp je sprejelo ministr
stvo »a trgovino in industrijo, oddelek v Ljubljani, 
« odlokom z dno 25. junija 1921., š t 4554, na 
чпапје. 

Iz upravnega sveta je izstopil Franc Luznar, nad-
' učitelj na Primskovem, vstopil pa je v upravni svet 

Rudolf Kokalj, trgovec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 81.decembra Ì921. 

117. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Delniška družba združenih pivo-

varen Žalec in Laški trg v Ljubljani: 
Po sklepu občnega zbora z dne 25. januarja 1920. 

in na podstavi potrdil z dne 22. marca 1921., 
8t. 9962/20, in z dne 8. junija 1920:, st. 4253/20, ki 
ju je po pooblastilu ministrstva za trgovino in indu
strijo z am 24. maja 1920., VI St. 911, izdal oddelek 
tega ministrstva v Ljubljani, se je vpisala izpremem-
ba pravil v § 3., katerega prvi odstavek se glasi 
odslej: 

«Sedež družbe jo v Laškem». 
Ker se jo sedež družbo preložil v Laško in кзг 

«> je vpisala firma,v trgovinski register okrožnega 
kot trgovinskega sodišča v Celju, se je obenem firiha 
v tusodnem registru izbrisala. 

L j u b l j a n a , dne 5. januarja 1922. 

118. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Medica, Kremzir & Ko. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 

debelo. 
Imetnik: Fran Medica, posestnik v Ljubljani: 
Besedilo firme odslej: Fran Medica. 
L j u b l j a n a , dno 14. januarja 1922. 

119. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Petovia», usnjarska industrija, 

d. d.: 
Izstopil je iz upravnega sveta ravnatelj Ciril To

man v Mariboru. 
S prokuro sta poverjena Vaclav Sachsel, ravna

telj, in Lovrenc Apold, glavni knjigovodja firme 
«Potovia» na Bregu pri Ptuju. 

L j u b l j a n a , dne 30. decembra 1921. 

128. Sadež: Ljubljana. . 
Besedilo firmo: Slovenska eskomptna banka in 

He v štirih drugih jezikih: 
Ustanovila so je podružnica na Rakeku. 
Dirigent podružnice jo Edvard Deklova, ki pod

k u j e firmo s pristavkom kot pooblaščenec v zmialu 
• đona 48. trg. zak. 

L j u b l j a n a , dne 20. januarja 1922. 

121. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Združene papirnice Vevče, Gori-

žane in Medvode, d. d. v Ljubljani: 
Iz upravnega sveta so izstopili: Emil Fürth, Fri-

-derik Schilde m Avgust Pranrotnik; vstopil pa je v 
upravni svet Ernest Prinzhorii, industrijec na Du
naju, Mablergas&e št. 7. 

S prokuro sta poverjena dr. Ciril Pavlin, gene
ralni tajnik družbe v Ljubljani, in Alfred Pildner ,>]. 
ïftoinburg, komercialni ravnatelj družbe v Vevčah. 

L j u b l j a n a , dne 20. januarja 1922. 

122. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: «Express» — Mednarodni trans

porti Rakek, družba z o. z.: 
Poleg dosedanjega poslovodje dr. Frana Jenka, 

trgovca v Ljubljani, je poslovodja družbe tüdi Vla
dimir Lokar, špediter na Rakeku. 

Vsak poslovodja zastopa družbo samostojno ter 
jo tudi podpisuje samostojno tako, da postavlja pod 
njeno napisano, natisnjeno ali s štampiljko odtisnje
no besedilo svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 20. januarja 1922. 

J23. Sedež: Trata pri Skofji Loki. _ 
Besedilo firmo: Franc Caleari in brit. 
Obratni predmet: trgovina z lesom: 
Obratni predmet odslej tudi: trgovina % deželni-

«rt pridelki na debelo, razon sena in slame. 
L j u b l j a n a , dne 19. januarja 1922. 

"*' B. Vpisi v zadružni register. 
I.' V p i s a l e s o e e n a s t o p n e z a d r e g e : 

*Mv.|Sedp2: Crna na Koroškem. 
Besedilo firme: Hranilnica in posojilnica v Črni, 

- ifrftgistrovana zadruga z neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga 
a) prejema denar (hranilne vloge) ria obresti; 
b) dobiva denarna sredstva s svojim zadružnim kre

ditom; 
c) daje članom posojila. 

Zadružna pogodba z dne 24. novembra 1921. 
Opravilni delež znaša 2 K, glavni delež pa 20 K 

ter se mora plačati takoj ob pristopu. 
Oznanila se izvršujejo, z objavo v «Uradnem listu 

pokrajinske uprave za Slovenijo» in z nabitkom v 
uradnih prostorih. 

Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 
načelništva so: Jožef Osojnik, p. d. Pečnik, posest
nik v Spodnjem Javorju; Filip Rožanc, posestnik v 
Crni; Martin Lojen, p. d. Florin, posestnik v Topli; 
Jožef Dobrave, župnik v črni; Janez Komprej, po
sestnik v Zgornjem Javorju; Gregor Osojnik, p. d. 
Šumah, posestnik v Podpeči; Ivan Grešnik, posest
nik in pekovski mojster v Črni. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo z objavo v «Slovenskem Gospodarju» ali v 
«Miru». Vabila so morajo objaviti vselej najmanj 
osem dni pred občnim zborom ter morajo navajati 
dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 19 januarja 1922. 

125. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gospodarska zadruga čevljarjev 

v Ljubljani, r. z. z o. z. 
Namen zadrugi je, pospeševati čevljarski obrt 

svojih članov «i skupnim poslovanjem; zato 
1.) nabavlja skupn« za svoje ciano sirovime, v 

prvi vrsti usnje, čevljarsko orodje in vse druge 
čevljarske potrebščine; 

2.) postavlja stroje in druge obratne naprave v 
skupni delavnici ter jih daje v porabo samo čla
nom; 

3.) napravlja skladišča in ustanavlja podružnice; 
4.) prevzema in izvršuje naročila izdelkov ter 

jih razdeljuje med člane; 
5.) skrbi za vnovčevanje čevljarskih izdelkov. 
Zadružna pogodba z dne 18. decembra 1921.. 
Opravilni delež znaša 5000 K. Vsak zadružnik 

jamči s svojim opravilnim deležem in pa z njega 
Štirikratnim rneskem. ,..?... / 

Oznanila se. izvršuje jo po enkratni objavi v za
družni pisarni z nabitkom dotičnoga oznanila. 

Dan, uro, kraj in dnevni. red občnega zbora je 
razglasiti vselej osem dni prej v zadružni pisarni z 
nabitkom dotičnega razglasila na zadružni deski. 

Načelništvo sestoji iz načelnika in štirih odbor
nikov, ki jih izvoli občni zbor vsako leto. 

Člani načelništva so: Blaž Novak, čevljarski 
mojster v Spodnji Šiški; Anton Logar, čevljarski 
mojster v Ljubljani; Matej Oblak, čevljarski mojst ;r 
na Viču št. 93; Josip Breskvar, čevljarski mojster 
v Ljubljani; Josip Prešern, čevljarski mojster v 
Ljubljani. 

Načelništvo podpisuje v imenu zadruge tako, da 
se pod zadružno firmo podpisujeta dva člana na
čelništva. 

L j u b l j a n a , dne 19.januarja 1922. 

126. Sedež: Sv. Miklavž. 
Besedilo firmo: Pašnlška zadruga v Ljubnem, 

registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet zadruge je: Zadruga 

a) nakupuje ali jemlje,y najem .pjaninske ni druge 
pašnike in spjejema o<i zadružnikov, živino, na 
pašo proti pašnim, ne da bi jamčila za poškodo
vanje ali izgubo živine; 

b) izboljšuje v najem vzete pašnike tabo, da z do
volitvijo gospodarskih oblaetev trebi nepotrebne 
gozde in loge, borovje (Pinus, Magnus, Scop), 
grmovje, robidovje, resje, trnje, ruševje in pla
ninski plevel ter odpravlja kamenje in peč6vje; 

c) ograja s pioti nevarna mesta za živino ob pre
padih, zijalkah, razpokah, vdrtinah, jamah in 
sploh za živino nevarnih krajih ter napravlja in 
vzdržuje vse potrebne piote in ograje; 

č) napravlja studence in vodovode, da dobavlja 
vodo za živino; skrbi za namakanje, odnosno 
osuševanje pašnikov; 

d) vzdržuje vremenska drevesa, ki dajo pasoči se 
živini zavetje ob vremenskih nezgodah; 

e) napravlja potrebna pota in steze na planinske 
pašnike in po pašnikih ter jih označuje z barvo 
in napisih na kolih, ako je to potrebno; , . 

f) postavlja pastirske koče in staje za živino ali y 
ograjah pod drevesi ali brez. dreves in. hleve za 
živino, nadalje korita za vodo ali solišča; 

g) gnoji pašnike, vzete v najem, z naravnim in umet
nim gnojem; 

h) najema potrebno število pastirjev in drugega 
osebja za različno živino, kd se pase, proti plači, 
določeni po sklepu načelništva; ,..»., 

i) zavaruje živino zoper strelo in razne nezgode, k» 
so lahko pripete na pašnikih ali pri gonji na 
pašnike ali. s pašnikov; ••.-..,;, 

j) zavaruje pastirske koče in hleve zoper ogenj; 
k) popravlja pašne kraje, ki so bili zasuti s peskop 

in gramozom po hudournikih, nalivih in drugik 
vremenskih nezgodah;, , 

1) izpreminja s primernim obdelovanjem in seja
njem planinskih travnih .semen 6lab,o, nerodo
vitne ali preveč gnojene pašnike v dobre pašnike; 

m) daje strokovne izjave o planinčarstvu v svrho 
zakonodajstva; 

n) vlaga prošnje in pritožbe na vsa odločilna, ot>-
lastva glede paše, da bi se koristi zadružnik:« 
spravile v sklad z gospodarskimi ali drugimi za
koni, uradnimi ukazi in predpisi; 

o) posreduje pri nakupovanju in prodajanju i živine 
in pri določanju pasme, ki naj se redi v okrožji 
pašne zadruge; •-.•. 

p) zastopa svoje koristi po pooblaščencih ob premo-
vanju živine po kateremkoli oblastvu. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 1. decembra 

1921. • ., 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega devetkratnim zneskom., ,.. j 
Oznanila se izvršujejo po javnem oklicu pred 

cerkvijo v Ljubnem ali z okrožnicami, ki se poši
ljajo vsem članom, ali z naznanilom na drug način, 
kakršen je pač navaden v dotiČnem kraju. 

Načelništvo sestoji iz devetih zadružnikov; Hani 
načelništva so: Martin Trbovšek, posestnik, Pod-
planino pri Ljubnem št. 14, načelnik; Silvester Re-
bernak, posestnik, Podplanino pri Ljubnem št. 2, 
načelnikov namestnik; Franc Krajne, posestnik, 
Podplanino pri Ljubnem št. 1; Janez Dežnik, po
sestnik pri Sv. Primožu pri Ljubnem št. 23; Anto* 
Kosmač, posestnik pri Sv. Primožu pri Ljubnem 
št. 26; Jožef Postovršnik, posestnik v Teru pri Ljub
nem št. 27 — člani načelništva; Jakob Visočnik, po
sestnik v Teru pri Ljubnem št. 72; Franc Деипат, 
posestnik pri Sv. Primožu št. 25; Martin Brunèt, po
sestnik y Teru pri Ljubnem št. 40 — namestniki 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

načelnik ali njegov namestnik in še en Član načel
ništva. 

C e l j e , dne 10. januarja 1922. 

П. V p i s a l e BO s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

127. Narodno - socijalna tiskovna zadruga v LJub
ljani, registrovana zadruga z omejeno, zavez"): 

Izbrisali so se iz Načelništva Ivan Tavčar, Fran 
Polšak, Dominik Čebin, Ivan Täufer, Luka Bizjak 
in Peter Porenta, vpisali pa so ee dr. Iko Est, 
tajnik gradbene sekcije v Ljubljani (predsednik)^ 
Mirko Hafner, bančni uradnik, Josip Rožanc, po
stajni odpravnik, Franc Rifelj, poštni uradnik*. Frane 
Roje, davčni izterjevalec, in Ivo Peruzzi, hranfi-
nični uradnik (odborniki) — vei v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 20.januarja 1922. 

128. Nova založba v Ljubljani, r. z. z o. z.: 
Vpisala se je izprememba pravil, sklenjena, na 

občnem zboru dne 16. decembra 1921.: 
§ 2. o namenu zadruge je izpremenjen tako, da 

so izostale besede: «in z izvrševanjem knjigotrške 
ter grafisko-artistižke obrti» in so se vstavile, na
mesto teh nove besede: «s prodajo papirja, pisarni
ških in šolskih potrebščin na drobno in na debelo t^r 
grafiško-artistiške obrti». ;, ... ,;. 

§ 16, se, glasi odslej, tako: Zadružna, .firma, se 
podpisuje tako, da se podi,njeno natisnjeno, jali na
pisano besedilo svojeročno podpisujeta dva člajui 
načelništva ali en član,načelništva in prokurbt, od
nosno trgovski pooblaščenec zadruge. 

§ 19. se glasi odslej: Občni zbor ee razglasi osem 
dni prej s tem, da se vabilo, obsezajoče spored, dan, 
uro in kraj zborovanja, izvesi v poslovnih prostorih 
zadruge. 

Razen teh paragrafov se je izpremenil še § 22. 
pravil. 

L j u b l j a n a , dne 14.januarja 1922. . 
... -•• : . /.: „ r - -' f - i ; •'' 

129. Osrednja vinarska zadruga za Jugoslavijo v 
Ljubljani, registrovana zadruga z omejeuo za
vezo: , , „. . .... 

Za objavo razglasov zadruge je določen časnik 
«Domoljub», izhajajoč v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dno 20.januarja 1922. ^; _ i 
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.136. Slovenska aodjalna Natica r LjaMjani, re

gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 
Izbrisali so se iz načelništva Dragotin Lončar, 

Albin Prepeluh, Fran Erjavec, Zvonimir Bemot, 
Jaka Vehovec, dr. Ivan Slibar, dr. Anton Sagadin in 
Ivan Mlinar, vpisali pa so ee Filip Uratnik podrav-
aatelj Koneumnega društva za Slovenijo (predsed
nik); Karel Kisovec, skladiščnik državnih železnic; 
Franc Svetek, strokovni tajnik; Zvonimir Bemot, 
narodni poslanec; dr. Stanko Likar, komiear pri po
krajinski vladi^ Franc Skobl — vsi v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 31.decembra 1921. 

131. Kmetijsko gospodarsko društvo v Logatca, no-
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta ee iz načelništva Frane Maček • 
Dolenjem Logatcu š t 29 in Franc Maček na Bro-iu 
It. 4, vpisala pa sta se Franc Jamnikar, posestnik 
• Dolenjem Logatcu št 138, in Janez Lampe, isto-
tem št. 98. 

L j u b l j a n a , dne 27.januarja 1922. 

132. Hranilnica in posojilnica na Prevojah, regi-
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrkal Se je član načelništva Tomaž Justin, 
vpisal pa se je Josip I. Rus v Št. Vidu št. 17. 

L j u b l j a n a , dne 20.januarja 1922. 

133. Posojilnica T Radovljici, registrovana zadruga 
z omejenim poroštvom: 

Izbrisala eta se člana načeLništva Ivan Sartori in 
Prane Mrak, vpisala pa sta se Gabriel Eržen, po
sestnik v Zapužah, in Ivan Dernič, induetrijec ла 
Lancovem. 

L j u b l j a n a , dne 4.januarja 1922. 

134. Kmetijsko društvo v Rovtah pri Logatcu, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta t« člana naMništva Janez Gantar 
in Ignacij Hladnije, vpisala pa sta ee Mihael Breii-
©S, posestnik v Žibržah š t 2, in Janez Treven, po-
•estnik v Rovtah š t 91.' 

L j u b l j a n a , dne 14.januarja 1922. 

135. Posojilnica in hranilnica v Rovtah pri Logat
cu, registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbréal se je iz načelništva Ignacij Hladnik, 
rpisal pa se je v načelništvo Janez Treven, posesti 
nik v Rovtah št. 91. 

L j u b l j a n a , dne 14.januarja 1922. 

136. Hranilnica in posojilnica v Skodjanu pri Mo
kronogu, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Karri 
Čuk, župnik v Skocijanu; Janez Šinkovec, posestnik 
v Zagradu Št 14; Franc Mole, posestnik v Skocijanu 

. i t 31; Janez Mencin, posestnik v Gorenjih Doleh 
Št. 4; vpisali pa so se novi člani načelništva Joz'îf 
Anžič, župnik v Skocijanu; Jožef Saje, posestnik v 
Krsinjem vrhu št. 1; Franc Jarkovič, posestnik v 
Dobrovi št. 29; Fric Marjetic, poeeetničin sin v Žlo-
ganjski gori š t 10. 

N o v o m e s t o , dne 12.novembra 1921. 

137. Ljudska hranilnica in posojilnica v Skorji loki, 
regietrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Filip Trčelj, vpi
sal pa se je Franc Urbanec, kaplan v Skofji Loki. 

L j u b l j a n a , dne 20.januarja 1922. 

138. Posojilnica za Žužemberk, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva'ravna
telj Anton Carli, vpisala pa sta se nova člana na-
eebiištva Franc Može, posestnik in trgovec na Dvo
ru (ravnatelj), in Janez Skočir, posestnik v Ргаргч-
èah š t 4. 

N o v o m e s t o , dne 12.januarja 1922. 

Ш. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e . 

139. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga na 
Igu, registrovana zadruga z omejeno zavezo v 
likvidaciju 

Vsled končana likvidacije. 
L j u b l j a n a , dne 14. januarja 1922. 

140. Mlekarska zadruga v Moravčah, r. z. z o. z.: 
Vsled končane likvidacije. 
L j u b l j a n a , dne 27.januarja 1922. 

141. Živinorejska zadruga v Višnji gori, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Na podstavi izvedene likvidacije.' Knjige izbri
sane zadruge hrani hranilnica in posojilnica v Viš
nji gori. 

N o v o m e s t o , dne 25.januarja 1922. 

St. 72/22. 149 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Luce T r e o z današnjim dnem vpisan 
v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v Kranju. 

V L j u b l j a n i , dne 1. februarja 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

St 45582/1921. 102 3—3 
Natečajni razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje e tem javni nate
čaj (licitacijo) za prodajo nastopnega starega želez
nega materiala: 

I. Stara pločevina, železna tenka, cca. 100.000 kg. 
П. Stara pločevina, železna debela, cca. 60.000 kg. 

Ш. Lito staro železo, cca. 40.000 kg. 
IV. Staro železo v kosih nad 1 kg, cca. 290.000 kg. 
V. Staro žehzo v kosih pod 1 kg, cca. 80.000 kg. 

VI. Stara cinkova pločevina, cca. 6000 kg. 
Navedeni material je v našem skladišču mate 

riala v Dravljah, razen 4000 kg cinkove pločevine, 
ki je v skladišču materiala v Zagrebu. 

Material se lahko pogleda v navedenih skla
diščih. 

Ponudbe, sestavljene po predpisih in kolkovane s 
kolkom za 20 Din, morajo prispeti najkesneje do dne 
2 0. f e b r u a r j a t 1. ob dvanajstih v ekonomski 
oddelek podpisane direkcije ter se v tem oddelku 
otvorijo in prečitajo istega dne. Otvarjanju ponudb 
smejo prisostvovati ponudniki ali njih zastopniki 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti a»-
htevane kupnine, je treba položiti do dne 17. febra-
arja t. 1. ob dvanajstih, sklicevaje se aa МвтИк» 
tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane direk
cije v Zagrebu. 

Material se mora najkesneje v enem mesecu p» 
prejetem obvestilu o odobrenem nakupu spraviti 
iz skladišča. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreba, 

dne 10. januarja 1922. 

St 717/G—1922. 123 S—* 

Natečajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje n tem jave* nato 

čaj (licitacijo) za nabavo silicijsko-brončene žice, m 
sicer za telefonski vod S mm debeline, 25.000 d« 
33.000 kg. 

Ponudbe, kolkovane s kolkom ca 20 dinarjev, *e 
morajo najkesneje do dne . 

20. m a r c a 1 9 2 2 . 
ob dvanajstih izročiti po pošti ali osebno oddelku 
«G» podpisane direkcije, v sobi š t 13. 

Ponudbe se otyorijo in prečitajo v omenjene» 
oddelku dne 20. marca ob dvanajstih. Otvarjanji 
smejo prisostvovati tudi ponudniki, odnosno njih **-
stopniki. 

Varščino (kavcijo), ki znaša 5 % vrednosti po
nujenega materiala, je treba položiti do dne 15eg» 
marca 1922. ob dvanajstih, sklicevaje ee na št> 
vilko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisan« 
direkcije. 

Ves material se mora oddati najkasneje čez me
sec dni po prejemu naročila. 

Licitacija se opravi po predpidh zakona • dr
žavnem računovodstvu členih 86. do 98. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreto*, 

dne 21. januarja 1922. 

Razne objave. 
136 itarodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15. januarja 1922. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 397,654.562-83 
Posojila 560,827.413 60 
Dolg države 4.418,406.795-10 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov 2,151.753.59 

^ , 7.517,317.688 12 
Pativa : 

Glavnica 13,084.000*-
Rezervni fond 1,837.279-71 
Novčanice v tečaja 4.642,665 275'--
Razne obveznosti 721.353.970;41 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 *—• 
Saldo raznih računov — 

7.517,317.688-12 

141 Razid društva. 
Glasbeno društvo «Žužemberk» v Žužemberku se 

je po sklepu občnega zbora z dne 6. januarja 1922. 
prostovoljno razšlo. 

Tinko Dereani s. r., bivši predsednik. 

Št. 293—III/l 

90 Razid društva. 
Ljubljaneka podružnica «Prometne zveze», pravo-

varstvenega in podpornega društva na Dunaju, ee je 
razšla, ker je imela premalo članov. Društvena imo
vina v znesku 1000 K 17 v se je po sklepu zadnjeg» 
podružničega odbora izročila «Jugoslovanski stro
kovni zvezi» v Ljubljani za podporo krščansko mi
slečih železničarjev. 

Ignacij Voje s. r., bivši predsednik. 

1 6 7 Vabilo na izredni občni zbor 
„Pašne zadruge pri S 7. Ambrožu 

nad Cerkljami pri Kranju", 
r. s. as o. z., * 

ki bo dne 26. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob trinajsto» 
v hiši Ignacija Slatnarja pri Sv. Ambrožu. 

D n e v n i r e d : 
1.) Izpremomba pravil. 
2.) Slučajnosti. 
P r i Sv. A m b r o ž u nad Cerkljami pri Kranju, 

dne 1. februarja 1922. 
Načelnik: Ignacij Slatnar s. r. 

Razglas družbe južne železnice. 
Vozninaki stavki za mrliče. 

S takojšnjo veljavnostjo do preklica, a najdalje do konca meseca decembra 1922., ie raéuniti: 

11» 

Za predmete 

Trupla franco
skih vojakov, ki 
so padli na so
lunski fronti ali 
umrli r naši kra

ljevini 

Od 

Siska 
tranzit 

Do 

Postojne 
tranzit 

Po vnzuiiiHkih utavkib 
kot brzoTuzuo 
bis go pri pre
rezu z brzimi 

v)aki 

kot brzorozno 
blago 

Tarifske pristojbine 
znižane za 50 '/o 

kot tovorno 
blago 

Voznina 
po razredu I 

znižana 
za 60 */e 

Pogoji 

Voznina se pla
ča najmanj za 
10.000 kg za 
tovorni list in 

voz 

Pripomba 

Te olajšave ve
ljajo za trans
porte v tran
zitu preko juž
ne železnice v 

Francijo 

V L j u b l j a n i , dne 18.januarja 1922. 

Natisnila ia taložila DelnUka tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina piaöana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 11. februarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o oetanoyitvi in uredit« državne razredne loterije za podpiranje narodnega goBpodsretv». — Uredbe osrednje »lade: Pravilnik za kmetijsko etatietiko. Na?0-
fila жа «biranje podatkov kmetijske statistike. Izpremembe in dopolnitve v pravilniku za izvrševanje do!odi o takeab iz začasnega zakona o trošarini, teksab in pristojbinah. — 
Succiali osrednje vlade: Ba«gln» o izvozu cigaretnega papirja. Bezglae glede ofertalne licitacije za veleprodajo tntaka v Sloveniji. — Razglasi pokrajinske uprave za Hlorenijo: 
Okroinica vsem oddelkom pokrajinske uprave in vsem okrajnim političnim in policijtkim oblastvom o p. trebi pralnega utemeljevanja oblusivenib odlokov. Barglas o izpremembah 
T IjntonuTskfm in radgonhkem, ednosno mariborskem političnem okra u. — Ba?g)8Bi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Rayglae o pobiranju takse na vstopnice. Razglas o 
taksi na vozila. Razglas, da je rok za vložitev napovedi o dohodnini in rentuini za leto 19Ï2. pod»)j?en do konra mesera februarja 1922. — Razziasi zdravstvenega odseka z» 
Blovenijo: Razpis službe okrožnega zdravnika za zdravstveno okroije Loko pri Zidanem nostu. — Razglas gradbene direkcije za Slovenijo o pouudni obravnavi za dobavo mej

nikov za novo državno mejo med kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in republiko Avetrijo. — Razglasi raznib Urugib uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
26. 

Ml 
A l e k e a n d e p 1 . , 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo iti objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIX. redni eeji, ki jo je imel dno 
80. novembra 1921. v Beogradu, in da «no Wi potr
dili in potrjujemo, da je uredbo o ustanovitvi in 
ureditvi državne razredne loterije za podpiranje na
rodnega gospodarstva г dne 8. julija 1919. — «Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca* 
št. 70/19 — seznanilo»; uredb ministrstva za kme
tijstvo In vode St. 18 — »Službene Novino kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 196/21.* '— i/.pre-

menitl in da se glasi: 

Zakon 
o ustanovitvi in ureditvi državne raz
redne loterije za podpiranje narod

nega gospodarstva.** 
Člen 1. 

V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev so 
ustanavlja državna razredna loterija a sedežem v 
Beogradu. 

Člen 2. 

Državna razredna loterija je avtonomna napra^ 
va, ki je podrejena ministrstvu za kmetijstvo. 

Člen 3. 
Državna razredna loterija ima svoj upravni odbor 

v Beogradu iz najmanj 15 članov, izmed katerih jih 
mora vsaj 8 (osem) stalno živeti v Beogradu. 

Člane upravnega odbora postavlja, jim določa 
dnevnice in tantiemo minister za kmetijstvo. 

Narodni poslanci ne emejo biti člani upravnega 
odbora državne razredno loterijo. 

Posle državne razredne loterije upravlja upravni 
odbor. Ta nadzira vse delovanje državno razredne 
loterije; v ta namen pregleduje redno vsak me*ec 
račune in njih stanje v knjigah po svojih dveh čla
nih, koncem, vsakega poluletja pa pregleduje tudi 
zaključno račune enega žrebanja srečk po svojih o 
članih odbora, ki potrjujejo pravilnost teh računov 
s evojimi podpisi na mesečnih bilancah, odnosno na 
•zaključnih računih državne razredne loterije dotič
noga poluletja ali žrebanja srečk. 

Proračunske račune državne razredne loterije pa 
pregleduje tudi glavna kontrola po svojem krajev
nem računovodstvu, čigar pristojnost In dolžnost jo, 
da kontrolira vse proračunske izdatke, ali se gib-

* Uradni üst pod St. 678 iz lota 1919. 
** Razglašen v cSlužbenih Novinah kraljevine 

' Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 23, izdanih dne 2. fe
bruarja 1922. (Prilog IV. — 1922.) 

Jj<-.jo v mejah določenih proračunskih kreditov, in 
da overja pravilnost proračunskih računov in njih 
stanja s svojim podoisom na zaključnih računih za 
dotično pel uletje ali žrebanje srečk. 

Tako overovljeni zaključni računi državne raz
redne loterije se vroča jo v zmislu člena 2. tega za
kona ministru za kmetijstvo in vode kot pristojnemu 
nadzornomu oblastvu v vpogled in odobritev. 

Ti računi se smatrajo, ko jih minister za kmetij
stvo in vodo odobri, za razrešene. 

Člen 4. 
Za izvrševanje poslov ima državna razredna lo

terija to-lo osebje: direktorja, šefe oddelkov in po
trebno število uradnikov. Postavlja jih minister za 
kmetijstvo na predlog upravnega odbora državne 
razredne loterije. 

Povsem so enaki ukaznim državnim uradnikom, 
izvzeti pa so v tem, da določa njih zvanja, vlače, 
taimenie-miT^de, drov" :",. ir doklade minister za 
kmetijstvo na predlog upravnega odbora državne 
razredne loterije in da ne prispevajo za pokojnino 
svojih vdov in otrok v vdovski fond državnih urad
nikov, nego prispevajo tako za svoje pokojnine ka
kor tudi za pokojnino svojih vdov in otrok v pokoj
ninski fond uradnikov državne razredne loterije po 
predpisih uredbo o tem fondu, ki jo predpiše mini
ster za kmfttijs-lvo na predlog upravnega odbora dr
žavno razredne loterije. 

Tantiema upravnega odbora ne sme biti večja 
nego 2 %, tantiema uradnikov pa no sme biti vočja 
nogo 8 % čistega dohodka državne razredne loterije. 

Zvaničnike, diurnisto in slugo postavlja ter jim 
določa plače direktor razredne loterijo; njih dnev
nice in d oklado ali nagrade pa določa upravni od
bor državne ratredno loterije. 

Člen 5. 

Natančnejša pravila o ureditvi državne razredne 
loterije, o sestavi, pristojnosti in poslovanju uprav
nega, odbora, direktorjev, šefov oddelkov in ostale
ga osebja^ o njih dolžnostih in pravicah, nadalje o 
vsem, česar jo treba za izvrševanje tega zakona, 
predpiše minister za kmetijstvo na predlog uprav
nega odbora državne razredno loterijo. 

Člen 6. 

Po odobritvi ministra za kmetijstvo bo državuia 
razredna loterija izdajala za eno žrebanje največ do 
150.000 (stoinpetdeset tisoč) celili srečk. 

Člen 7. 

Minister za kmetijstvo določa na predlog uprav
nega odbora državne razredne loterije in v zvezi s 
členom 6. tega zakona potrebno število srečk onega 
žrebanja, predpisuje njih ceno, izžrebni načrt, sploš
na pravila o prodaji srečk in izplačilu dobitkov ka
kor tudi pravila za pooblaščene prodajalce srečk. 

Člen 8. 

Od vplačila vsake celo srečke in vsakega raz
reda se pridržuje na račun države 20 % (dvajset od
stotkov) in največ do 3 (treh) dinarjev kot pisarina. 

Člen 9. 

Iz kosmatega dohodka, ki ee dobiva po prejš
njem členu 8. tega zakona in od vseh drugih dohod

kov državne razredno loterije in po odbitku nagrade 
pooblaščenim prodajalcem srečk, se pokrivajo vsi 
btroški državno razredne loterije. 

Člen 10. 
Od Čistega dohodka vsakega žrebanja srečk, ki 

«e dobi po členu 9. tega zakona, ee odkaže 10 % 
(deset odstotkov) rezervnemu fondu državne razred
ne loterije, ki služi za kritjo njenih eventualnih iz
gub. Iz tega fonda se sme vzeti potrebna vsota za 
zgradbo novega poslopja državne razredne loterije, 
za dozidavo njenega dosedanjega poslopja in za 
stanovanske zgradbe osebju ministrstva za kme
tijstvo in državne razredne loterije. 

Člen 11. 
Ostanek dohodkov državne razredne loterije so 

daje na razpolago ministru za kmetijstvo. 
Z odobritvijo ministrskega sveta uporablja mini-

eter зд kmetijstvo ta ostanek dohodkov preko veot, 
dovoljenih mu s proračunom, in po odbitku dveh 
tretjin čistega dohodka za tri lota, potrebnega za 
zgradbo poslopja ministrstva za kmetijstvo, edino za 
podpiranje narodnega gospodarstva, in sicer: 
a) 40 % za pospeševanje poljedelstva, živinoreje in 

drugega, kar «pada v te pridobitni stroki; 
b) 20 % za podporo poljedelskim zadrugam, odnos

no njih zvezam, in kmetijskim združbam za in
tenzivnejše izvajanje njih nalog; 

e) 15 % za pospeševanjo obrtov in 15 % za malo 
kmetijsko industrijo in hišno industrijo, ki 
ustvarjata poljedelstvu in živinoreji pogoje za 
boljši razvoj, bodisi s tem, da jima nudita sred
stva za proizvajanje, bodi s tenj, da obdelujeta 
njih sirovine; 

č) 10 % za dajanje posojil, in sicer: kmetovalcem 
6 %, obrtnikom in njih združbam 4 %, toda sa
mo onim, ki obetajo po strokovni izobrazbi in 
solidarnosti povoljen uspeh in ki dajo zadostne 
garancije, da vzeto vsote ob roku tudi vrnejo. 
Za nobeno naštetih točk se ne sme porabiti več,. 

nego je določeno. 
Člen 12. 

Pooblaščeni prodajalci srečk državne razredne 
loterije dobivajo kot nagrado za svoj trud najveö 
do 10 % (deset odstotkov) od vplačila vsako cele 
srečke in vsakega razreda po predpisih pravil za 
pooblaščene prodaja Ice srečk. 

Pooblaščeni prodajalci srečk državne razredne 
loterije so oproščeni plačevanja poštarine za dopise, 
za depeše in v obče vseh davščin po zakonu o taksah 
v poslih z državno razredno loterijo kakor tudi pla
čevanja davkov za te posle. 

Člen 13. 
Prirejanje loterij in izdajanje srečk je izključna 

pravica države. ' 
Izjemoma sme minister za kmetijstvo na predlog 

upravnega odbora državne razredne loterije odo
briti prirejanje loterij in loterijskih iger (tombol i. 
dr.) društvom za gospodarsko in dobrodelne namene. 

V teh primerih sme minister za kmetijstvo sreč
ke in pravila za žrebanje oprostiti plačila taks. 

Kdor se zaloti, da brez dovolitve ministra za. 
kmetijstvo, izdaja srečke ali prireja loterijske igre, 
tombole i. dj,, te kaznuje v denarju s 100 do 5000 
(od sto do pettiBOČ) dinarji; v vsakem primeru ee mu 
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odvzamejo srečko in se rau prepove vsako nadaljnje 
loterijsko đelo. 

Člen 14. 
Od dne, ko stopi ta zakon v veljavo, je v naši 

državi prepovedano prodajati in hraniti srečke in 
promese t«jih loterij vobče. 

Istptako je prepovedano v naši državi tudi pri
poročati, priobčevati in tiskati oglase v naših do
mačih ^istih, časnikih, knjigah o prodaji srečk in 
promes tujih loterij. 

Prodajo in hranjenje tujih srečk in promets v 
naši državi sme minister za kmetijstvo odobriti, ako 
bi bila od tega zavisna prodaja naših državnih 
srečk in promes ali srečk in promes gospodarskih 
in dobrodelnih društev v dotičnih tujih državah. 

Izjemoma jo dopuščeno hraniti вгеске in pro
mese tujih loterij zaradi osebne udeležbe pri žre
banju tujcem, ki potujejo skozi našo državo ali se 
kot potniki začasno bavijo v njej. 

Tržiti s srečkami na odplačilo po pogodbah ali 
odplačilnih listinah ali ustanavljati loterijske združ
be kort trgovska podjetja posameznikov je- v naši 
državi prepovedano. 

Člen 15. 
K<lor se zaloti, da zaradi prodaje ali zaradi oseb

ne udeležbo pri žrebanju hrani prepovedane tuje 
srečko in prome.se ali da izvršuje loterijski posel ali 
obrat zoper predpise tega zakona, se kaznuje s kaz
nijo po členu 13. tega zakona. 

Ako oseba, obsojena po tem zakonu, ne more j 
plačati denarne kazni, se ji ta kazen izprenieui v j 
zapor, pri čemer se računi en dan zapora za vsakih j 
50 (petdeset) dinarjev denarne kazni. j 

Člen 16. 
Ovaditelju in zaiotitelju onega, ki zaradi prodaje) 

ali zaradi osebne udeležbe pri žrebanju hrani pre- j 
povedane srečko ali promose tujih loterij, gre kotj 
nagrada četrtina denarne kazni, ki se po tem za
konu pobere od krivca - tihotapca. Ako je ova-
ditelj in zalotiteij ena in v ta oseba, mu gre polo
vica izterjane, kazni. 

C len 17. 
Dejanja, kazniva po tem zakonu, preiskujejo in 

sodijo finančna oblastva ali po svoji iniciativi aH pa 
na prijavo drugega državnega oblaetva. 

Zoper te odločbe s kaznimi se sme vložiti [xri-
tožba v 30 dneh pri upravnem sodišču. 

Prehodna določila. 

Cleu 18. 
Dokler ne ne organizirajo upravna sodišča, se 

pošiljajo pritožbe po členu 17. tega zakona ministru 
za finance. 

Člen 19. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obveano moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Ta zakon nadomešča uredbo o ustanovitvi in 
ureditvi državne razredne loterije za podpiranje na
rodnega gospodarstva z dne 8. julija 191У. — » Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
št. 70/19. — seznamka uredb ministrstva za kmetij
stvo in vode št. 18 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 195/21. 

Našemu ministru za kmetijstvo in vode naroča
mo, naj razglasi ta zakon ter skrbi za njegovo iz-
viievanje. oblastvom pa zapovedujemo, naj posto
paj.» po njem, in vsem in vsakomur, naj se mu po
koravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Jttftfster za kmetijstvo in vode: 

Ivan Pucelf s. r. 
(Podpisi vseh ostalih ministrov.* 

Uredbe osrednje vlade. 
2 7 . 

Pravilnik za kmetijsko statistiko.* 
Na podstavi člena 9., točke b), uredbe o ustroju 

minjstjetva &a kmetijstvo in vode predpisujem o 

* Rajclašen v «Službenih Novinafc knUjevine 
Srba, Hrvau i Slovenaca,» St 284, izd*oih dne SOega 
decembra 19«t. (Prilog ХП.—1921.) 

zbiranju in urejanju podatkov za kmetijsko stati
stiko ta-le pravilnik: 

I. Način, kako se urejajo podatki. 

Člen 1. 

Podatki za kmetijsko statistiko se zbirajo v vsem 
letu in urejajo ppsebe za vsako leto. Po popolnosti 
morajo ustrezati potrebam moderne statistike. 

Člen. 2. 
Podatke zbirajo: 
pokrajinsko uprave in kmetijski inspektorati vsak 

za svojo oblast. 
Podatke urejajo: 
odsek za kmetijsko statistiko pri ministrstvu za 

kmetijstvo in vode za vso državo in pokrajinsko 
upravo vsaka za svojo oblast. 

1. O d s e k za k m e t i j s k o s t a t i s t i k o . 

Clon 3. 

Odsek zbira in obdeluje statistične podatke o 
vseh strokah kmetijstva; obvešča javnost in inter
esente o stanju kmetijstva in kmetijskega proizva
janja; o gibanju cen za kmetijske pridelke na do
mačih tržiščih ter daje vsa druga strokovna pojas
nila te vrste. V zvezi jo z mednarodnim kmetijskim 
institutom v Rimu. 

Člen <!. 
Dolžnosti odseka so: Odsek 
1.) izdeluje navodila, formularje in obrazce za 

zbiranje podatkov iz kmetijske statistike ter skrbi 
za pravilno uporabljanje tega pravilnika pri vseh 
pristojnih oblastvih v državi; 

2.) ureja statistične podatke o vseh strokali kme
tijstva ter jih pripravlja za objavljanje; podatke raz
glaša tiïr jih daje bodisi privatnim osebam, bodisi 
korporacijam in napravam, vobče vedno in samo s 
specialno odobritvijo ministra za kmetijstvo in vode; 

3.) stalno kontrolira celokupno delo glede kme
tijske statistike v vsej državi ter izdaja vsa potreb
na navodila za zbiranjo in urejanje podatkov; 

4.) skrbi, da se vsi podatki, popolni za vso dr
žavo, pravočasno zbero in urede; 

5.) podaja ministru za kmetijstvo in vode pred
loge za kaznovanje vseh odgovornih oseb, ki glede 
zbiranja in urejanja podatkov ne izpolnjujejo vestno 
svojo dolžnosti ab' .so v kakršnemkoli oziru ne drže 
določil tega pravilnika (člen 6., točka 5., in člen 17.;; 

ti.) preizkuša način, Itako se zbirajo in urejajo 
statistični podatki, s tem, da pošilja posebne od
poslance v posamezne oblasti na teren, kolikor in 
kadar se pokaže dejanska potreba za to; 

7.) določa in postavlja v letni proračun potrebno 
vsote kreditov za natisk formularjev in obrazcev, 
predpisanih s tem pravilnikom, istotako občasnih 
statističnih publikacij. 

2. P o k r a j i n s k e u p r a v e in k m e t i j s k i 
i n s p e k t o r a t i . 

Člen 5. " 
Pokrajinske uprave zbirajo in urejajo statistične 

podatke za svoje oblasti po določilih tega pravil
nika. 

Kmetijski inspektorati zbirajo podatke po navo
dilih ministrstva in j>o določilih tega pravilnika ter 
jih vročajo ministrstvu. 

Člen 6. 
Kmetijski inspektorati imajo te-le dolžnosti: 
1.) vse leto kontrolirajo poslovanje podrejenih 

oblastov glede zbiranja statističnih podatkov; 
2.) skrbe, da se zbero popolni podatki točno in 

pravočasno; 
3.) tudi na terenu preizkušajo in preiskujejo 

stvarnost zbranih podatkov za kmetijsko statistiko; 
4.) popravljajo opažene nepravilnosti ter vplivajo 

s svojimi navodili in nasveti na pravilno uporablja
nje in izvrševanje vseh določil tega pravilnika; 

5.) ugotavljajo nevestnost, netočnost in malomar
nost organov ob zbiranju statističnih podatkov ter 
predlagajo ministrn za kmetijstvo in vode odgovorne 
osebe v kaznovanje (člen 4., točka 5.); 

6.) vedno imajo zadostno število obrazcev in for
mularjev ter vedno pravočasno razpošiljajo vse po
trebne obrazce vsem pristojnim oblastvom v «biasti 

II. Način, kako se zbirajo podatki. 

Člen 7. 

Podatke za kmetijsko statistiko morajo zbirati 
vsa državna in samoupravna oblaetva v državi ura
doma. 

Županstva, občrabka (krajevna) prodstjojništva, 
mestno uprave in mesta morajo določiti za «biranje 
teb podatkov posebne uradne osebe in skrbeti, da so 
zbirajo podatki povsem po določilih tega pravilnika. 

Člen 8. 
Zuparustva mestnih in selskih občin, občinska 

(krajevna) predstojništva morajo &vojemu pristoj
nemu oblastvu, t j . oblastvu sreza, kotara, okraja, 
prijavljati do dne 15. januarja vsakega leta imena 
onih uradnih oseb (člen 7.), ki so določene za zbi
ranje in urejanje statističnih podatkov. 

Scznamek teh oseb vročajo srezi, kotari, okraji 
pristojni pokrajinski upravi, odnosno kmetijskemu 
inspektoratu, najkesneje do konca meseca januarja 
vsakega leta 

Mestne uprave in mesta, ki ne spadajo pod ad
ministrativno pristojnost srozov, kotarov, okrajev, 
občujejo neposredno s pristojno pokrajinsko upravo, 
odnosno s kmetijskim inspektoratom, ter jima pred
lagajo seznamek teh oseb' najkesneje do konca me
seca januarja vsakega leta. 

V Hrvatski in Slavoniji z Medjimurjem in Kr
kom vročajo kotari in mesta seznamek toh oseb 
n e p o s r e d n o deželnemu statističnemu uradu v 
Zagrebu najkesneje do konca meseca januarja vsa
kega leta. 

Člen 9. 
Kjer je mogoče, obirajo podatke oblastva, ome

njena v členu 7., drugem odstavku, s pomočjo čim 
večjega števila izkušenih kmetovalcev in drugih 
strokovnjakov, ki dobro poznajo kmetijske razmere 
v tej krajini. Oblastva izbirajo te osebe sama, bodisi 
med svojimi uslužbenci, odborniki in kmetovi, bodisi 
mod drugimi veljaki, ki so voljni sodelovati pri teh 
poslih. 

Ti strokovnjaki pomagajo uradnim organom (člen 
7.) zbirati podatke. 

Ako je več primernih oseb, ki so voljne brez
plačno sodelovati pri zbiranju podatkov, porazdele 
oblastva delo med posameznike. 

: Člen 10. 
Oblastva v členu 7., drugem odstavku, morajo 

zbirati in pošiljati pristojnim oblastvom podatke po 
nastopnih obrazcih: 

Obrazec St. 1. Porazdelitev aemlje in zimski на-
deži (kulture). 

Obrazec št. 2. Površina obdelane zemlje. 
Obrazec št. 3. Pridelek zgodnjih sadežev. 
Obrazec št. 4. Pridelek poznih sadežev. 
Obrazec št. 5. Vinogradi in sadovnjaki. 
Obrazec št. 6. Maslinovci (oljični nasadi). 
Obrazec št. 7. Domače živali. 
Obrazec št. 8. Cene kmetijskih pridelkov. 

Člen 11. 
Oblastva v členu 7., drugem odstavku, morajo 

vsako leto zbrati, urediti in vročiti pristojnemu ob
lastvu podatke po obrazcu: 

št. 1 najkesneje do dne 15. januarja, 
št. 2 najkesneje do dno 15. junija, 
št. 3 najkesneje do dne 15. avgusta, : •••> 
št. 4 najkesneje do dne 15. novembra, ' ! 

št. 5 najkesneje do dne 15. novembra, 
žt. 6 najkesneje do dne 31. decembra, 
št. 7 najkasneje do dne 15. maja, 
št. 8 najkesneje do 5. dne vsakega meseca za mi

nuli mesec. 
Ta oblastva morajo prepis vsakega poslanega 

obrazca obdržati za svoj arhiv. 

. Člen 12. 
Podatke po obrazcih št. 1 do 7 marajo »rezi, ko

tari, okraji (člen 15.) sestaviti pregledno (sumarno) 
za vos srez (kotar, okraj) v dveh izvodih. En izvod 
s prejetimi obrazci podrejenih oblastov (člen. 7., 
drugi odstavek) morajo s svojim poročilom vred v-
15 dneh po datumih, označenih v členu 11., poslati 
po poŠti za odpremo, k pristojnemu nadrejenemu ob
lastvu (člen 18.), drugi izvod pa obdržati za svoj 
arhiv. 

Člen 13. '»• ! i , 
Sreski (okrajni) ekonomi kot organi ministrstva 

za kmetijstvo in vode, a kjer takih ni, starejSioe 
(predstojniki) sreza,, kotara, okraja imajo te-le doli* 
nosti: 

1.) nadzirajo zbiranje, vseh vrst podatkov zjt> 
kmetijsko statistiko; 

2.) preizkušajo in s svojimi podpisi potrjujejo 
točnost, odnosno stvarnost zbranih podatkov; 

3.) selske in mestne občine vedno podpirajo a 
navodili, potrebnimi za zbiranje podatkov, kadariutfi 
in ako jih zahtevajo; 
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4.) skrbe, da prođlagajo občine vso vrste podat
kov po obrazcih in določilih tega pravilnika, ter 
zlasti pazijo na označene roke za predlaganje posa
meznih obrazcev; 

5.) pravočasno poročajo pokrajinski upravi, od
nosno kmetijskemu inspektoratu, o vseh nepravilno
stih kakor tudi o vsakem opaženem malomarnem in 
nevestnem zbiranju podatkov po podrejenih ob-
lastvih; 

6.) skrbe, da imajo vsa oblastva v srezu, kotaru, 
okraju vedno in pravočasno zadosti obrazcev, ki jih 
morajo pravočasno zahtevati v zadostnem številu od 
pokrajinske uprave, odnosno od pristojnega Itmetij-
skega inspektorata. 

Člen 14. 
V «rezih, kotarih, okrajih, v katerih opravljaj«* 

njih starejšine dolžnosti sreskega (okrajnega) ekono
ma, našteto v členu 13. toga pravilnika, se obračajo, 
ako, kadar in kolikor je treba strokovnih kmetijskih 
poročil za izvrševanje dolžnosti, na pokrajinsko 
upravo ali pristojni kmetijski inspektorat. 

Člen 15. 
Zbrano podatke za kmetijsko statistiko morajo 

sreski (okrajni) ekonomi in, kjer teh ni, starejšine 
sreza, kotara, okraja v določenem roku vročiti po
krajinski upravi, odnosno pristojnemu kmetijskemu 
inspektoratu. 

Podatke najprej pazljivo pregledajo tor jih šele 
preglodano, ko potrdijo njih resničnost s svojim pod
pisom, vročajo v nadaljnje poslovanje pokrajinski 
upravi, odnosno kmetijskemu inspektoratu (člen 12.). 

V Hrvatski in Slavoniji z Medjimurjem in Krkom 
se vročajo podatki n e p o s r e d n o deželnemu sta
tističnemu uradu v Zagrebu. 

Člen 16. 
Če podrejena oblastva sreza, kotara, okraja do 

določenega roka ne zbero podatkov za kmetijsko 
statistiko, mora sreski (okrajni) ekonom, kjer pa 
takega ni, starejšina sreza, kotara, okraja pospešiti 
delo podrejenih oblastev, da kar najhitreje zbero te 
podatke. 

Ako podrejena oblastva tega ne store do roka, 
določenega sreskemu, kotarskomu, okrajnemu obla-
stvu za prediožitov obrazcev, zbere sreski (okrajni) 
ekonom potrebne podatke ali osebno ali pa s posre
dovanjem svojega pomočnika ali posebnega odpo
slanca. V okrajih, kjer ni sreskega (okrajnega) eko
noma, zbere potrebne podatke tisti, ki. ga določi 
sresko, kotarsko, okrajno oblastvo. 

Stroške za naknadno zbiranje podatkov trpi do
tična občina. 

Ko so podatki naknadno zbrani, pošlje sroski 
(okrajni) ekonom, kjer pa tega ni, starejšina sreza, 
kotara, okraja potrebno odločbo o naknadnem zbi
ranju pokrajinski upravi, odnosno kmetijskemu in
spektoratu, ki jo s svojim mnenjem odpremi k mi
nistrstvu za kmetijstvo in vode v odobritev. 

Člen 17. 
Če se ne izvršujejo določila tega pravilnika v 

kakršnemkoli oziru, istotako če se izvršujejo riemar-
ljivo, nevestno, nepravočasno in vobče netočno, se 
za to odgovorni uradniki in zvaničniki kaznujejo s 
predpisanimi kaznimi. 

Člen 18. 

Pri ministrstvu za kmetijstvo in vode se usta
navlja «statistični odbor» kot sosvet. Ta odbor se
stavljajo načelniki: 

1.) oddelka za agrarno politiko in kooperacije; 
2.) oddelka za poljedelstvo; 
S.) oddelka za vinogradništvo in sadjarstvo; 
4.) oddelka za živinorejo in 
5.) šef odseka za kmetijsko statistiko. 
Odbor se sklicuje na seje na predlog šefa od

delka za kmetijsko statistiko, in eicer na poziv na
čelnika oddelka ea agrarno politiko in kooperacije, 
ki kot predsednik vodi seje. 

Člen 19. 
Dolžnost odboru je: 
1.) 'da predlaga ministru za kmetijstvo in vode, 

kateri podatki iz kmetijske statistike naj se zbirajo 
in urejajo, kakor tudi način, kako naj se zbirajo in 
urejajo, s predpisovanjem potrebnih obrazcev in na
vodil za to; 

2.) da pregleduje vse urejene in že za objavo pri
pravljeno statistične podatke in da predlaga mini
stru za kmetijstvo in vode, kateri podatki naj se 
objavijo, kdaj, kako in v kakšni obliki. 

Člen 20. 
Vse dosedanje naredbe, vsi predpisi in vsa navo

dila, kar jih je bilo izdanih o zbiranju in urejanju 
podatkov za kmetijsko statistiko, prestanejo veljati 
z dnem, ko se v «Službenih Novinah kraljevine Sr
ba, Hrvata i Slovenaca» objavi ta pravilnik za kme
tijsko statistiko, kolikor nasprotujejo njegovim do
ločilom. 

V B e o g r a d u , dne 28.novembra 1921. 

Minister za kmetijstvo in vode-
Ivan Pucelj s. r. 

2 8 . 
Navodila za zbiranje podatkov kmetijske 

statistike. 
Na podstavi določil pravilnika za kmetijsko sta

tistiko so morajo v vsakem letu zbirati in urejati 
podatki: 
a) o rodovitni in nerodovitni površini; 
b) o letini; 
c) o številu živine; 
č) o cenah kmetijskih pridelkov. 

A. Površine rodovitne in nerodovitne zemlje. 
S stališča kmetijske statistike se deli skupna po

vršina: 
1.) na r o d o v i t n o p o v r š i n o , ki daje ali 

je določena dajati rastlinske produkte, kateri slu
žijo človeku za kakršnokoli uporabo; 

2.) na n e r o d o v i t n o p o v r š i n o , t. j . ono, 
ki so no da uporabljati za obdelovanje ali Id je 
vobče neuporabna za kmetijstvo. 

1. R o d o v i t n a p o v r š i n a . . 
Vse površine, uporabne za kakršnokoli kmetij

sko pridelovanje, je treba razlikovati po vrstah upo
rabe. Za rodovitne površine se smatrajo: 

1.) N j i v e (oranice), ki se posevajo in obdelu
jejo vsako leto ali skoro vsako leto. Lahko se raz
likujejo od drugih obdelanih površin; toda treba jih 
je deliti glede na čas, ko so posejane, ali jeseni ali 
spomladi. Te površine (bodisi da so posejane z ozi-
mino, bodisi s pomladnimi sadeži) se morajo ozna
čiti tudi po tem, s katero vrsto sadežev so pose
jane. 

2.) V r t o v i . 
3.) T r a v n i k i . 
4.) P a š n i k i. 
5.) V i n o g r a d i . 
6.) S a d o v n j a k i in vsa ostala zemljišča pod 

sadnim drevjem in grmovjem, kolikor ne spadajo v 
gozdno' zemljišče. 

7.) G o z d i; 
8 . ) P u š č e (Leldine), t r s t i š č a , b a r j a 

( m o č v i r j a ) , v r e s i š б a in r i b n i k i . Pušče 
dajo skoro zmerom pašo, dasi slabo. 

Trstišča in barja dajo večinoma nekaj pridelkov 
(tretja rogozine i. dr.), manj ali več koristnih. Izvzete 
so one, ki so stalno pod vodo ali povsem nerodo
vitne. Močvirja in vresišča dajo večinoma nekoliko 
koristi. 

Teh osem velikih vrst tvori v glavnem površino 
rodovitnega zemljišča. 

Glede na posamezne vrste kulture razlikujemo: 
I. Ž i t a (cerealije): 1.) ozimno pšenico, 2.) jaro 

pšenico, 3.) ozimni ječmen, 4.) jari ječmen, 5.) ozim
no rž, 6.) jaro rž, 7.) s o r ž i c o, t. j . mešanice žila, 
8.) oves, 9.) koruzo, 10.) piro, 11.) riž, 12.) proso, 
13.) ajdo, 14.) ostale vrste cerealij. 

II. S t r o č n a t e r a s t l i n e (legummozc): 1.) 
fižol, 2.) grah, 3.) lečo, 4.) bob, 5.) grašico za seme 
in 6.) ostale vrste strofinatili rastlin. 

III. K o r e n s k e in g o m o l j a s t e r a s t l i n e : 
1.) zgodnji krompir, 2.) pozni krompir, 3.) korenje 
(mrkvo), 4.) repo, 5.) peso in 6.) ostale vrste koren
skih in gomoljastih rastlin. 

IV. K r m s k e r a s t l i n e : 1.) navadno detelj?, 
2.) deteljo za seme, 3.) lucerno (nemško deteljo), 
4.) lucerno za seme, o.) esparzeto (turško deteljo), 
6.) esparzeto za seme, 7.) mešanice krmskih rastlin, 
kakor ječmena, rži, ovsa, koruze, grašice, prosa, 
ajde, gorčico, graha itd., posejane po žetvi zgodnjih 
sadežev izključno za zeleno krmo. 

V. I n d u s t r i j s k e r a s t l i n o : 1.) sladkorno 
peso, 2.) sladkorno peso za seme, 3.) bombaž, 4.) 
lan za predivo, 5.) lan za seme, 6.) konopljo za pro 
divo, 7.) konopljo za seme, 8.) oljno repico, 9.) mak 
za seme, 10.) mak za olje (afion), 11.) tobak, 12.) 
hmelj, 13.) cikorijo in 14.) druge industrijske rast
line. 

VI. V r t n e r a s t l i n e : 1.) čebuljo in česen, 2.) 
zelje (kapus), 3.) papriko, 4.) paradižnike, 6.) melon© 
(dinje in vodene dinje), 6.) druge vrtne rastline 
(tikve, buče, kumare, ohrovt, kolerabe, špinačo, 
karfijol, špargelj, salato, poso, peteršilj, koper, mo
dre paradižnike itd.). 

Razloženo grupiranje vrst in porazdelitev kate
gorij ustreza svrhi in potrebam kmetijsko statistike. 
Z a t o se m o r a j o k l a s i f i c i r a t i k u l t u r e 
s a m o p o t e j p o r a z d e l i t v i , n e g l e d e n a 
s l i č n o s t a l i z n a č a j u p o r a b e p o s a m e z 
n i h k u l t u r n i h v r s t . 

Žita (cerealije) tvorijo dovolj jasno kategorijo, 
ker spadajo vanje vse vrste cerealij, določene samo 
za produkcijo zrnja. One cerealije, ki se goje v po-
eeben namen, da se uporabljajo za zeleno krmo, pa 
se morajo seveda uvrstiti v kategorijo krmskili 
rastlin. 

VII. P u š č e . Označevaje površine med puščami, 
je treba označiti samo površine, ki so ostale vse 
leto neobdelane. Cestokrat se nazivajo pušče tudi 
one površine, ki ostanejo po končani žetvj neobde
lane, t. j . one, ki so bile dejansko obdelane, a so se 
pustile, da so pol leta počivale. Ker se te površine 
pogostoma obdelujejo v drugi polovici leta, da se 
iznova ukoristijo še v istem kmetijskem letu, se na 
smejo šteti za pušče, ker so se že enkrat vpoštevaJe. 

Vse one površine, ki se puščajo zaradi počitka 
najmanj leto dni. in spadajo kot take v kolobar-
jenje, se morajo smatrati za pušče. 

Ako se take površine sploh ne obdelujejo ali se 
samo preorjejo, pa eventualno tudi pobranajo, se 
vpisujejo kot č r n e p u š č e . Ako pa se obdelujejo 
in posevajo z rastlinami zaradi zelenega gnojenja, 
se vpisujejo kot z e l e n e p u š č e . 

Vin. T r a v n i k e je treba ločiti, t. j . na umetne 
in na naravne travnike. 

IX. P a š n i k i . Vse površine, ki se uporabljajo 
aH so dado uporabljati izključno za živin&ko pašo, 
se smatrajo za pašnike. 

Na travnikih in pašnikih se pogostoma goji več 
al j manj sadnoga in drugega drevja. Ako so trav
niki in pašniki glavna kultura, se vpisuje njih po
vršina med travnike, odno>no pašnike, ne glede, na 
sadna in druga drevesa, ki se goje na njih. Ce sad
no in drugo drevje prevladuje, t. j . če imajo te po
vršine značaj sadovnjaka ali gozda, se ne vpisujejo 
med travnike ali pašnike, nego med sadovnjake, od
nosno gozde. Sadovnjaki in gozdi., v katerih so dre
vesa zasajena v zadostnih presledkih, da lahko raste 
med njimi trava, ki služi za pašo, pa tudi za košnjo, 
se morajo vendarle šteti med sadovmjake ali gozde, 
nikakor pa ne med travnike in pašnike. 

V tem primeru je treba pašo in košnjo trave 
smatrati za postranski kulturi. To velja tudi, ako se 
uporablja sadovnjak za vrt. 

X. S a d n o d r e v j e in t r t e . Semkaj spadajo 
vinogradi in sadovnjaki. Označevaje vinogradniške 
površine, je treba razlikovati površine vinogradov 
na amerikanski podlagi od vinogradov z domačimi 
trtami. V obeh primerih je treba ločiti one, ki že 
rode, od onih, Id še ne rode. 

Pri sadovnjakih ni dovolj, ako se označi samo 
površina, ker je na eni in isti povTŠini število dre
ves lahko jako različno; zato je treba označiti šte
vilo dreves posebe za vsako vrsto sadja in obenem 
razlikovati drevesa, ki so pričela roditi, od dreves, 
ki še no rode (mladih). 

2. N e r o d o v i t n e p o v r š i n e . 
Nerodovitne površine so: stepe, kamenolomi, pe-

ščenine, rudišča, reke, potolči, jezera, neizsušna 
barja in trstišča, kanali in nasipi za namakanje in 
osuševanje, tereni pod stavbami, dvorišča, ceste (dr
žavne* okrajne, okružne, sreske), pota, železniške 
proge, pokopališča, javni trgi, vojaška in druga vež-
bališča itd. Nerodovitnih zemljišč ni treba naštevati 
posebe; zadosti jo skupna površina. 

M e r e za p o v r š i n o . Za vsako kulturo je 
označiti površine samo v hektarih, odnosno arih kot 
delih hektara, ki je pri kmetijski statistiki osnovna 
merska enota za izražanje površin. 

V krajinah, kjer rabi prebivalstvo še stare ali 
druge mere, je treba te mere vedno pretvarjati na 
hektare, odnosno are. 

Ob izračunavanju površine preko 50 m2 se jemlje 
površina za. en ar; manj nego 50 m2 pa ob sumi
ranju vso občine ni treba vpoštevati. 

B. Letina. 
Obdelane površine se dele glede na čas obde

lovanja: a) na površine za ozimino in b) na povr
šine za pomladne kulture (jare). 
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Za vsako posamezno kulturo se morajo pribaviti 
točni podatki o letini, ko plod dozori in so žetev, 
oil nos no trgatev, opravi v večjem delu toh krajev. 

Letino je računiti samo za dejansko požele ali 
obrane površine, t. i. po o d b i t k u uničene (po
škodovane) površine. 

Pridelek sadežev in plodov kakor tudi pridelek 
vinogradov in sadja se ne zahteva od posameznikov, 
t. j . tako. da bi se državljani pozivali, naj izjavijo 
posamezno, koliko so pridelali tega aH onega, ampak 
izračunava M? za vso občino skupaj. Pripominja se, 
da so samo zaradi izračunavanja prizove iz raznih 
krajev občino manjše število kmetovalcev, ki. so 
trezni, zanesljivi in dobro poznajo lokalne razmere 
svojega kraja, da se po njih izpovedbah čim zanes
ljiveje preračuni pridelek posameznih kultur. v 

Loti na se mora določati tako-lc: 
1.) Najpnij je treba ugotoviti p o v p r e o n i 

p r i d e l e k v;>ake kulture z enega hektara v me
trskih stotih (100 kg). 

Povprečni pridelek za vso občino (mesto) ugo
tovi uradna oseba, ki ji je v občini poverjen ta 
posel, z osebnim poizvedovanjem pri zanesljivih 
kmetovalcih iz raznih krajev občine, pa tudi z last- | 
Tlim opažanjem, eventualnim tehtanjem pri posa 
meznikih in na vsak drugačni primerni .način. 

2.) Skupni pridelek vse občino (mesta) in vsakf 
posamezne kulture se mora izračunati: 
a) G 1 a v n e k u l t u r e. Skupni pridelek v vkse, 

občini vsake kulture se izračuni v metrskih sto
tih tako. da *e požeta površina pomnoži z ugo
tovljenim povprečnim pridelkom. 

b) P o s t r a n s k e k u l t u r e . Skupni pridelek v 
metrskih stotih za vso občino in za vsako posa
mezno vrsto kulture so ugotavlja z osobnim po
izvedovanjem, opažanjem in osebno cenitvijo. 

c) V i n o g r a d i , m a s 1 i n j a k i i n s a d o v n j a 
k i . Pridelek v vinogradih se mora označiti samoj 
v hektolitrih r>rideünega vina; pridelek v ina- ! 
slinjakih v hektolitrih pridelanega olja, pridelek 
sadja pa v metrskih stotih, glede na letino v 
raznih krajih občine. 

č) P r i d e l e k s e n a z naravnih travnikov, pužČ. 
polj.Ak.ih in gozdnih senožeti se mora beležiti v 
pridelek naravnih travnikov ločeno od umetnih 
travnikov, t. j . pooranih in s travnim semenom 
posejanih. 
Tako podatki o površinah kakor tudi podatki 

o pridelku sii morajo vedno kontrolirati. Kontrolo 
je treba izvrševati dejansko samo na t e r e n u , ra
zen tega pa s p r i m e r j a n j e m i n s p o d a t k i 
iz p r e j š n j i h ' l e t . 

Č. Številčno stanje živine. 

Dasi se občasno podrobno popisujejo domače ži
vali, so vendarle za namene kmetijsko statistike po
trebni vsako leto podatki o številčnem stanju važ
nejših živalskih vrst. Podatki o številčnem stanju 
živali se morajo zbirati posebe za kategorije živali, 
in sicer: 
a) k o n j i : j 

1.) žrebeta obojega spola pod 3 leti; j 
2.) kobih.' 3 in preko 3 let; • 
3.) žrebci 3 in preko 3 let; 
4.) konji 3 in preko 3 let. \ 

b) O s l i . ; 
c) M e z g i i n m u 1 e. ' 
č) G o v e d a: 

1.) teleta obojega spola pod 1 letom: 
2.) junci in telice ori 1 do 2 let; 
3.) krave in telice proko 2 let; 
4.) biki preko 2 let; 
5.) voli preko 2 let. 

d) B i v o 1 i o b o j e g a s p o 1 a. 
e) P r a š i č i : 

1.) prašički pod 1 lotom; 
2.) merjasci za pleme, stari 1 leto in proko 1 leta; 
3.) svinje za pleme, stare 1 leto in preko 1 leta; 
4.) ostali prašiči preko 1 leta. 

f) O v c e : 
L) jagnjeta obojega spola do 1 leta; 
2.) ovni za pleme stari 1 leto in preko 1 leta; 
3.) ovce za pleme preko 1 leta; 
4.) koštnini in jalove ovce. 

g) K o z e : 
1.) kozliči obojega spola pod 1 letom; 
2.) koze in kozli preko 1 leta. 
Istočasno se morajo zbirati tudi podatki o p e 

r u t n i n i posebe: a) zâ kokoši, b) za race, e) za god 
in č) za purane; o številu čebelnih p a n j e v , pri če
mer je gledati na to, ali so panji: 

a) s premičnim .satjem; 
b)' z nepremičnim satjem _ 

D. Cene kmetijskih pridelkov. 

Tekom vsega leta in za vsak mesec posebe se 
mora označevati najvišja, najnižja in običajna cena 
za vsako posamezno vrsto važnejših kmetijskih pri
delkov. 

Za določanje cen kmetijskim pridelkom se uva-
žujejo samo izrecno določeni kraji, pri čemer je vpo-
števati tudi bližnja glavna tržišča s kmetijskimi pri
delki, nadalje trgovske običaje in elemente, ki vobče 
vplivajo na cene. Dobro se je tudi obračati na pri
vatno trgovske naprave, istotako pa na posameznike 
specialiste, ki utegnejo dajati te podatke. 

Cene se morajo zbirati za nastopne kmetijske 
pridelke: 
a) cene za 100 kg: 

1.) pšenice, 2.) ječmena, 3.) rži, 4.) ovsa, 5.) ko
ruze, 6.) fižola, 7.) krompirja., 8.) pšenične moke, 
9.) koruzne moke, 10.) sladkorne pese, 11.) oljne re
pice, 12.) lucerne, 13.) grašice, 14.) sena, 15.) slame, 
16.) svežih češpelj (sliv), 17.) suhih češpelj («J i v), 
18.) čežane (pekmeza) iz češpelj (sliv), 19.) jabolk, 
20.) hrušk, 21.) orehov; 
b) cena, za 1 kg: 

1.) masti, 2.) slanine, 3.) belega sira, 4.) sirovega 
voska, 5.) čistega medu, 6.) netopljenega loja, 7.) 
topljenega loja, 8.) neoprane volne, 9.) oprani; volne, 
10.) lanu v proveslih, 11.) polikanoga prediva (ko
rici j), 12.) .svežega govejega mesa, 13.) svežega, »«vinj-
skega mesa, 14.) svežega ovčjega mesa, Jó.) osdje-
nega mesa, 16.) suhih govejih kož, 17.) sirovih go
vejih kož, 18.) suhih telečjih kož, 19.) .sirovih teleč
jih kož, 20.) suhih svinjskih kož, 21.) sirovih .svinj
skih kož, 22.) suhih ovčjih kož, 23.) sirovih ovčjih 
kož. 24.) suhih kozjih kož, 25.) idrovih kozjih kož, 
26.) suhih jagnječjih kož, 27.) sirovih jagnječjih kož, 
28.) suhih kozlovskih kož, 29.) sirovih kozlovskih 

i kož: 
c) cena za 1 liter: 

1.) mleka, 2.) navadnega belega vina, 3.) navad
nega črnega vina., 4.) slivovke. 5.) tropinovca, ti.) 
nljičnega olja. .,, * „. 

Vsem pristojnim oblastvom v državi so naroča, 
naj so ravnajo po teh navodilih in naj obračajo na 
zbiranje podatkov posebno pozornost. 

V B e o g r a d u , dne 28. novembra 1921.; 
št. 29.163/VI. 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pitcelj s. r. 

29. 
Z ozirom na izpreinemhe, ki jih je zakonodajni 

odbor narodne skupščine ukrenil v zakonu odižavni 
trošarini, taksah in pristojbinah, predpisujem na 
podstavi člena 26. istega zakona tede 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 
za izvrševanje določil o taksah iz začas
nega zakona o trošarini, taksah in pri-, 

stojbinah.* 
I. 

V točki 9. člena 1. je dodati na. koncu: «V pri
merih iz točk 7., 8. in 9. brzojavni uradnik ni odgo
voren za manj položeno takso». 

Kot novo točko 13. je dodati v istem členu: 
«13.) Dopisi po-ameznih oseb ali firm v inozemstvu, 
ki jih pošiljajo v trgovskih zadevah posameznim dr
žavnim ali samoupravnim oblastvom, se ne devljejo 
v arhiv, ako so zavezani taksi, nego dotične osebe 
ali lirme se morajo obvestiti, bodisi neposredno, bo
disi ]>o zastopniku, koliko takso morajo položiti, da 
se o tem njih dopisu ukrene nadalje, česar je treba; 
dotlej pa ni o tem dopisu ukreniti ničesar.» 

П. 

V členu 6. je dodati nove točke, ki se glase,: 
«21.) Po točki 3. tar. post. 8. taksne tarife se po

bira izza dne 1. januarja 1922. taksa na vse oglase 
v časnikih, periodičnih časopisih, koledarjih (bodisi 
stenskih, bodisi v blokih ali v knjigi), bazarjih, kata
logih, knjigah in temu podobnem po velikosti po
vršine vsakega oglasa, in sicer v znesku, označenem 
v točkah a), b), c) in č) točke 3. te tarifne postavke. 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 23, izdanih dne 2. fe
bruarja 1922. (Prilog IV. — 1922.) 

22.) Širina in dolžina oglasa .se jemlje: 
a) V časnikih, ako je obrobljen: od robu ene zu

nanje strani obrebka do druge; ako je brez ob-
robka, toda se dotika drugega obrobljenega ogla
sa, se vzame za rob zunanji rob sosednjega ogla
sa, na neobrobljeni strani pa najvišji konec be
sedila na nasprotni strani; ako je brez- obronka, 
toda se dotika neobrobljenega oglasa-, se vzame 
sredina praznega prodora med onim in drugim 
oglasom; ako je na vsej «tra-ni neobrobljen ali 
obrobljen, se vzameta širina in dolžina po naj
večjem besedilu na eni izmed prejšnjih strani, 
ki ga pokriva, ne glede na to, ali pokriva vso 
površino ali ne. Če je oglas brez obrobka. ali 
če ji; obrobek sam nepravilen lik (trikotnik, 
trapez itd.) ali krog ali s dikami. se vzame ši
rina, odnosno dolžina (po kvadratu ali pravo
kutniku) po najdaljših straneh, ki jih jemlje ta 
oglas, analogno drugim oglasom, ki imajo pra
vilno površino. To velja-, kolikor se da uporab
ljati, tudi za stenske koledarje. 

b) V periodičnih časopisih, koledarjih (v knjigi ali 
bloku), bazarjih, katalogih in vseh drugih knji
gah, ako je več oglasov na eni strani, bodisi 
obrobljenih, bodisi neobrobljenih, se izračuna
va površina kakor pri časnikih in ako je sa-.no 
en oglas na eni strani, se vzameta širina in dol
žina po • največjem, besedilu ene strani dotične 
knjige, ne glede na obrobek. Ko so meri dol
žina, odi.nosno širina, se presežki do po] centi
metra no računijo, presežki proko pol centime
tra pa se računijo za cel centimeter. 
23.) Za oglase se smatrajo tudi ona naznanila v 

časniških beležkah, s katerimi se objavljajo zaroke, 
poroke, bio.-vkopske predstave in vse drugo, kar ima 
značaj oglasa ali reklame. Istotako je smatrati za 
oglas v katalogih, ako se predmet ali knjiga n-e na
vaja samo z označbo ceno, nego se opisuje in po
udarja dobra stran dotičnoga predmeta ali dotične 
knjige. Oglasi, ki se izdajajo v obliki časnikov ali 
kot priloge ča.snikom ali drugim knjigam, spadajo 
istotako pod to takso. 

24.) Ta taksa se plačuje tudi za vse one ogla
se, ki se objavljajo v uradnih listih ali samouprav
nih listih ali izdajah, ako nimajo uradnega značaja, 
ali niso zavezani taksi iz tar. post, 332. 

25.) Tej oglasni taksi niso zavezani: 
a) repertoar državnih ali držav-no privilegiranih 

gledališč; 
b) obvestila o naročnini; 
c) kritike (recenzije), če ne stopajo iz kroga knji

ževnega poročila; 
č) odgovori uredništev o čisto njih poslih; in 
d) izjemoma oni oglasi v časniških beležkah, ki se 

iz humanitarnih razlogov tiskajo brezplačno; 
toda f) tem se občasno uverja finančno obla-stvo. 
26.) Zaradi točnega izračunavanja in pobiranja 

takse morajo vsi lastniki ali izdajatelji časnikov ali 
periodičnih časopisov izročati ob prijavi brez takse 
(ki se mora. istega dne vpijati v vložni zapisnik) 
finančnemu obla-stvn po en izvod dnevnikov ali 
periodičnih časnikov ali časopisov istega dne, ka
terega datum nosijo. V tej prijavi se mora točno 
označiti, koliko oglasov je in kakšne vrste so. 

27.) Finančno oblastvo (finančna uprava — 
davčni urad) določi s pismeno .naredbo uradnika, 
čigar dolžnost je, da sestavi o prejetem izvodu re
ferat in izračun, ki ga mora- prek on trol irati in pod
pisati tudi pristojni šef ali revizor. N. pr.: 

Sestavljeno dne 1. januarja 1922. 
Pri finančni upravi — davčnem uradu — v N. 
Lastnik — izdajatelj — lista (ali časopisa): 

r, ,, . okiužni 
« N a r o d n j Sud» je predložil danes — 

okrajni 
finančni upravi — davčnemu uradu — v N. svoj 
list — časopis — z dne (datum), v katerem je: 
30 oglasov do 20 cm2 površine na N. N. in N. strani, 
15 oglasov preko 20 do 50 cm2 površino na N. in 

N. stran, 
8 oglasov preko 50 do 100 cm2 površin© na N. 

strani. 
3 oglasi preko 100 cm2 površine na N. strani. 

Torej je plačati takse: za časnik — časopis — 
z dne 1. januarja JL922.: 
za 30 oglasov do 20 cm2 po . Din 0-50 'Din 1 5 — 
za 15 oglasov preko 20 do 

50 cm2 po Din 1 — Din, 1 5 — 
za 8 ogla-jov preko 50 do 

100 cm2 po Din 3 — Din 24-— 
za 3 oglase preko 100 cm2 

po Din 5-— Din 1 5 — 
skui>aj Din 6 9 — 
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z besedami: devetinšestdeset dinarjev, ki jih je tre
ba položiti pri — finančni upravi — davčnem ura
du — dne 10. januarja 1022. 

Lisi. se je pravočasno izročil finančni upravi — j 
davčnemu uradu — in prijava je točna. 

Kontiolor (ali kdor je odrejen): 
Podpis. 

P r e s e d a l in našel, da su «e" všteli vsi oglasi in 
da sta izmeni in izračun točna. 

Šef — revizor. 

Temu referatu se priložita dotična številka lista 
(časopisa) in prijava lastnikova, odnosno izdaja
teljeva. 

28.) O izročenem listu (časopisu) izda finančno 
oblastvo potrdilo, v katerem se označi, kateri list, 
za kateri dan, katerega dne je bil izročen in ka
terega dne je treba položiti takso. 

29.) Dovoljeno je izročiti finančnemu oblastvu 
list (časopis) tudi prej, t. j . pred datumom, ki ga 
1104 J i s-t. 

30.) Za v-ak list (časopis) mora biti poseben za
voj (omot), v katerega .se vlagajo 'ti referati vsak 
dan za vsakih 10 dni. Na tem zavoju se rekapitu
lira '.'sota takse, ki se mora plačati za teh deset dini. 

31.) Dasi se mora ustrezni znesek takse za ogla
se polagati v gotovini vsakega, desetega dne v me
secu (10., 20. in 30.). je, vendarle dovoljeno za one 
mesece, ki imajo 31 dni, polagali takso za posled
njo tretjino meseca, odnosno za poslednjih 11 dni 
takega meseca, enajstega dne, t. j . koncem dotič
noga meseca, in. lastnik, odnosno izdajatelj, .se za 
to ne kliče na dogovor in se, ne kaznuje. Toda isto-
tako mora lastnik, odnosno izdajatelj, za poslednjo 
tretjino meseca februarja položili takso dne 28., od
nosno 29. tega. meseca; drugače se pokliče na. od
govor in se kaznuje. 

32.) Za koledarje, bazarje, kataloge in, vse dru
ge knjige, ki se morajo izročati finančnemu' oblast-
vu, preden se začno prodajati, se istota.ko sestavlja 
leferat in izraci.ma.va taksa, toda. takso, je treba 
takoj položiti. Predpisi točk 26,, 27., 28. in 29. tega 
člena, veljajo tudi za te knjige. 

33.) Tudi lastniki, odnosno izdajatelji, časnikov 
in časopisov smejo, ako jim je ugodneje in zaradi 
njih obračunov la.že, vesa-k dan, odnosno s številko 
vred, polagati ustrezni znesek takse. 

34.) Blagajniki državnih tiskarn ali uxadiiiiiti, 
določeni za sprejemanje privatnih ' oglasov, ki se 
tiskajo v uradnih listih a.li drugih državnih ali sa
moupravnih listih ali izdajah, imajo iste dolžnosti 
za polaganje ta.kse pri finančnem oblastvu kakor 
v«a'ka privatna oseba. 

35.) Da je finančnim oblaslvom mogoče kontro
lirati, ali so jim časniki, časopisi, koledarji in vse 
drugo knjigo z oglasi prijavljeni in predloženi, mo
rajo v<a policijska, oblastvu. istega dne, ko prejmejo 
kakšno izdajo za Narodno biblioteko, to izdajo pri
javiti svojemu finančnemu oblastvu. To velja samo 
za časnike, ki šele prično izhajati; ko pa že izhajajo 
nadalje, policijskim obla.stvom ni treba, d a bi pri
javljala te časnike. 

36.) Lastniki ali izdajatelji kakor tudi. osebe iz 
točke 34. tega člena, ki ne predlagajo pravočasno 
časniko.' i. dr. po predpis« točk 26. in 32. tega 
člena ali polagajo takso zoper točki 31. in 32. tega 
člena ali sploh ne polože predpisane takse, se kaz
nujejo za vsak primer z desetkratnim zneskom ne
plačane ta.kse, ki se izračunava za vse oglase iz 
dotično številke časnika aH časopisa in za dotični 
dan, odnosno ako je koledar ali druga knjiga, po 
vseh oglasih iz dotične knjige. Z desetkratnim zne
skom -se kaznuje dotična osoba 'tudi za vsak nepri
javljeni oglas, pa tudi za vsak oglas, ki je netočno 
prijavljen glede velikosti. Ta kazen ne izključuje 
plačila redne takse. 

37.) Uradniki, ki ne izračunijo takse za ogla.s aH 
zaradi tega pogrešno izračunijo tudi manjša plačila 
takse, so kaznujejo s petkratnim zneskom neizra-
čunjene ali manj izračun jene in pobrane takse, kar 
ne izključuje izterjave redne takse od dotičnega 
lastnika ali izdajatelja, ali uradnika v primeru točite 
34. tega člena. 

38.) Z uradniki, ki malomarno izvršujejo pred
pise tega člena, se postopa po dotičnih predpisih.» 

Ш. 

V točki 11. člena 7. je .namesto besed1: «ob spo
jitvi taksa tudi od te» postaviti: «ob spojitvi a.li ob 
povišbi glavnice taksa tudi od prejšnje». 

V točki 15. istega člena, je namesto besed: «Od 
delnic inozemskih, družb se polaga taksa kakor od 
onih, k! so izdano v državi» postaviti: «Od glavnice 

inozemskih delniških d.mžb, vložene v njih podruž
nice v kraljevini, se polaga, taksa iz tar. post. 10. 
v 15 dneh od dne, ko se pravila odobre, odnosno od 
dne. ko se protok oli rajo (registrirajo).» 

IV. 

V točki 2. člena 12. je dodati na koncu: «Pred
pis točke 13. člena 1. lega. pravilnika velja, tudi tu
kaj v toliko, da se uvažuje ponudba samo, ako je 
taksa dospela., odnosno bila položena, pred otvo
ritvijo ponudb.» 

V. 

V točki 9. člena 13. je namesto bused: «dne. 
1. novembra 1921.» postaviti besede: «dne 1. febru
arja 1922.» 

VI. 

V točki 6. člena 14. je za besedo: «priznanice» 
postaviti: *v privatnem prometu». 

VIL 

V točki 3. člena 16. je izpustiti besedo: «uni
čevanju», na koncu pa je dodati: «toda uničevanje 
se vrši ali s pečatom denarnega zavoda ali pa tako, 
da se čez kolek napiše beseda amičeno' z datumom, 
ko se ,to stori.» 

VIII. 

V točki 4. člona 34. je pred besedo: «pridobe-» 
postaviti: «zahtevajo in». 

IX. 

V točki 2. člena 39. je namesto besed: «poteče 
eno leto od izdanega dovolila» postaviti: «poteče 
dotično koledarsko leto». 

X.» 

V točki 2. člena- 16. je na koncu dodati nov sta
vek, ki se glasi: 

«To ne velja za. orglaše in harmonika še in tem 
podobno, ki ne izvršujejo posebnih prireditev, nego 
samo dobivajo z i določen čas ali enkrat, za. vselej 
dovolilo za svoj posel, in plačujejo zato, ako ni 
v eni ali drugi oblasti predpisana večja taksa, takso 
po t ar. post. 5. taksne tarife». 

XI. 

V točki 1. člena 47. je namesto besed: «za gle
dališča» postaviti: «za državna gledališča». 

V točki 45. istega člena je za. besedama.: «te 
takse» dodati: «kakor tudi pavšalne takse, ako so 
prestali pogoji, zaradi ka.lerih se ta taksa plačuje». 

V točki 64. istega člena je za besedami: «točkah 
5., 6., 7. in 8. tega člena» dodati: «ali vstopnice, 
prijavljene in taksirane po manjši ceni, prodaja 
draže, nego se glasi, vstopnica, ali je prijavil pri
reditev, ki je zavezana manjši taksni stopnji, a vrši 
prireditev, ki je zavezana, višji tak sini stopnji». Za 
besedama: «se kaznuje» pa je dodati: «poleg pla
čila, rodne Ukse». 

V točki 65. istega; člena, je za besedama: «Last
niki lokalov» dodati: «ki dopuste prireditev, preden 
se uverijo, da je taksa po tar. post. 99. a) plačana. 
se kaznujejo v denarju od 200 do 500 dinarjev, a. 
lastniki lokalov». 

V točki 77. istega člena je v -oklepaju izpustiti 
besede: «za neprodane vstopnice». 

XII. 

Točka 1. člena 48. se izpreininja ter se glasi: 
«1.) Po tar. post. 99. b) so pobira, taksa 20 % 

od vseh zneskov dobička, ki ga . imajo društva od 
stav, katere se vrše za. dirke, regate ali druge 
tekme». 

V točki 2. istega člena je namesto besed: «ob 
dirkah in tekmah» postaviti: «za dirke ali tekme». 

V točki 5. istega člena je namesto besed: «na 
kateri» postaviti: «za katero», za besedami: «te 
dirke ali tekme» pa je postaviti: «ali časa, ko se 
vrše stave». 

ХШ. 

Točka 1. člena 49. se izpreininja ter se glasi: 
«1.) Po tar. post. 100. taksne tarife se plačuje, 

taksa za prijavo vseh vrst avtomobilov, fijakerskih 
voz in biciklov (bodisi motornih, bodisi navadnih), 
no glede na to, aH se uporabljajo za prevažanje po-t-
nikov, prenašanje blaga, za spekulativne namene ali 
zgolj za osebno potrebo. -Vozovi na vzmeteh plaču
jejo to takso samo, če sé uporabljajo izključno za. 
osebo ini rodbino dotičnega lastnika (za luksus), ne 
pa, če jih lastnik poleg tega redoma uporablja tudi 
za prevažanje svojih potrebščin, kakor mleka, ze

lenjave itd.; v tem primeru ne plačujejo niti takse 
1)0 točki 20. tega člena, ako ' 
točki.» 

pogojev po tej 

I Točka- 2U. istega člena se izpreininja ter se glasi: 
j «20.) Za prijavo ostalih navadnih vozil po me
s t i h in trgih, ki niso omenjena v tar. post. 100., ki 
' p a se po zakonitih predpisih istotako prijavljajo in 
. dobivajo dovolilo za. delo in. uporabo, se plačuje 

ta.kisa. 2 dinarjev po tar. post. 1., za dovolilo pa 
taksa po far. post 5., alto ni v posameznih oblastih 

| določena posebna druga, večja, taksa. Navadni kme-
j tiski vozovi, J; i služijo izključno za potrebo doiič-
• nega lastnika, ne plačujejo niti te takse.» 

XIV. 

Za členom 49. je dodati nov člen 49. a kj se 
glasi: 

«Člen 49. a. 
1.) Po tar. post. 101. taksne tarife se pobira izza 

; in e 1. januarja 1922. v notranjem prometu kot 
taksa: za potniške vozovnice na železnicah in rečnih 
ladjah (kakršnekoli vrste) na znesek vrednosti pla
čano vernine 15 %; za vozovnice na tramvajih 
10 %; na znesek plačane čiste voznine za potniško 
prtljago, pse, ekspresno in ostalo blago na železni
cah, ladjah in tramvajih pa 10 %,. 

2.) Za naročbene (a.bonirane) potniške vozovnice 
se. plačuje dvakratna taksa, iz točk a) in b) tar. 
post. 101. po vsoti, naročnine. 

3.) M \sečne. potniške vozovnice: dijaške in dr-, 
ža-vnih uslužbencev, sploh za kratke razdalje kakor 
tudi vozovnice za odhod in povratek (tour-retour) se 

ine smatiajo-za naročbene vozovnice. 
j 4.) Tej taksi ni zavezan znesek vrednosti onih 
; Ihtin, s katerimi se ne pridobiva pravica do poto-
i vanja-, kakor: vrednost, peronskega listka, listka 
j za pridobitev določenega sedeža v vlaku, vrednost. 
I izrečenih kazni, vrednost zapadlih kavcij itd. in 

brezplačne vozovnice. 

5.) Železniške in ladijske uprave, odnosno direk
cije, morajo zaradi pobiranja, te takse njen znesek 
vračunava!! v vrednost vozovnice. Znesek te taknc 
z voznino vred mora biti označen na vozovnici. 
Zaokrožanje se vrši na, skupni, znesek voznine in 
takse. ' 

6.) Za vrednost voznine za prtljago, pse in eks
presno blago se smatra ona vsota, ki se plačuje :л 
prevoz teh predmetov. 

_ 7.) V voznino ne spadajo ostale vsote, ki se pla
čujejo prj prevozu teh predmetov, kakor: noševina, 
manipulaeijika davščina, davščina za zavarovanje 
uradne dostavitve itd. 

8.) Ta taksa moia biti vračunjena. v vozninskem 
stavku, pri plačilu voznine pa se pobira z voznino 
vred. 

9.) Za vrednost, čiste voznine za blago se sma
tra ona vsota, ki je vračunjena z manipulacijsko 
davščino ..vred in ki jo je treba plačati, d a se pri
dobi na železnicah, ladjah in. eventualno tramvajih 
pravica do prevoza weh predmetov, izročenih v od
premo, in sicer po predpisih njenih tarif. 

10.) V to čisto voznino ne spadajo postraiiBke 
davščine, kakor: ležnina, oborina, tehtarina.. Cata
rina, povzetje itd. 

11.) Takse po točki c) tar. post. 101. mj pla
čujejo: 
a) država za vse svoje pošiljke; 
b) samoupravna telesa, privatne osebe in družbe 

samo za svoje i>ošiIjke, ki jih za potrebo svoje 
eksploatacije odpravljajo na svojih železnicah, 
tramvajih ali plovnih objektih (režijske pošilj
ke), in 

c) brezplačne nakaznice. 
12.) Glede na predpise v točkah 5., 8. in 9., da 

mora biti taksa vračunjena. v vrednost voznine, iz
ročajo direkcije, odnosno uprave, dotičnih podjetij 
pristojnemu finančnemu oblastvu v gotovini takso, 
in sicer: 
a) od celokupno vsote, dobljene iz prodaje potni

ških vozovnic, :i/sn (tri triindvajsetine); 
b) od celokupne vsote, dobljene iz plačUa čiste voz

nine za prtljago, pse, ekspresno in drugo blago, 
J/u (eno enajstino). 
13.) Uprave tramvajskih podjetij morajo pola

gati v gotovini pri pristojnem finančnem oblastvu 
kot takso na tramvajske vozovnice 10 %. celokup
ne vsoto, prejete v minulem mesecu za prodajo tram
vajskih' vozovnic. Tramvajska podjetja kontrolira 
finančno oblastvo. 

14.) Kako je kontrolirati, obračunavati in pola
gati dohodke, pobrano od taks pri železnicah in 
plovnih objektih, to predpise minister za. promet 
sporazumno z ministrom za finance. 
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15.) Pri vozninah, pri katerih ima delež več pod
jetij, plačuje vsako podjetje po svojem deležu takso, 
ustrezno njegovemu deležu. 

16.) Vsote voznin, pobrane v tuji valuti, se ob
računavajo po onem kurzu, po katerem so se ob-
računile in plačalo na inozemskih železnicah. 

17.) Co se voznina povrne, ker se je pogrešno 
uporabila tarifa ali se je pogrešno sestavil obračun, 
ali če se povrne voznina, ker se je blago izgubilo 
ali ker ga jo manj, so povrne vsa preveč pobrana 
voznina s takso vred, toda znesek takse, ki ustreza 
povrnjeni voznini, mora vselej trpeti pristojno ob-
lastvo. En izvod take odločbe se vroči gene<ralni 
direkciji posrednjih davkov, ta pa ga pošljo pristoj
nemu finančnemu oblastvu. 

18.) O predmetih, zaradi katerih so vlagajo pri
tožbe zbog i>ogrešno pobrane takse za vozninc, raz
pravlja generalna direkcija posrednjih davkov po 
predhodnem sporazumu z upravo dotičnoga podjetja. 

19.) Vsaka uprava podjetja predloži po preteku 
vsakega meseca poročilo o pobranih taksah, in sicer 
posebe za navadne potniške vozovnice, za naroc-
bene vozovnice, prtljago, pse, ekspresno in ostalo 
blago, neposredno generalni direkciji posrednjih 
davkov. Ta poročila podpisuje poleg odgovornega 
eestavitelja tudi direktor dotičnoga podjetja. Fi
nančna oblastva predlože poročilo, čim prejmejo 
vsoto dohodkov iz teh taks. 

20.) Poročila o taksah, pobranih od tramvajskih 
vozovnic, pošilja generalni direkciji posrednjih dav
kov pristojno finančno oblastvo. 

21.) Minister za finance kontrolira tudi po svojih 
organih, ali se pobira taksa pravilno. 

22.) Vse nepravilnosti in nerednosti so morajo 
priobčevati ministru za finance. 

23.) Če so poročila ali podatki o vsoti, dobljeni 
iz prodanih vozovnic, neresnični ali netočni ali če se 
ne položi taksa v času, kakor je to predpisano, se 
kaznuje odgovorni uradnik ali družba z dvakratnim 
zneskom nepoloženo ali netočno prijavljeno vsote. 
Če se pa taksa sploh ne položi in se to ugotovi na
knadno, ali čo se ii. pr. za prtljago predlože ali 
dado netočna poročila ali netočni podatki, ee kaz
nuje odgovorni uradnik, družba ali podjetnik s pet
kratnim, zneskom nepoložene ali manj pobrane 
takse. Kazen ne izključuje plačila redne takse. 

24.) Ker prestanejo po pripombi 5. k tar. post. 
101. veljati vse oprostitve in vsi drugi do sedaj ve
ljavni predpisi, prestane z dnem 1. januarja 1922., 
ko stopi v veljavo tar. post. 101., veljati tudi opro
stitev po členu 17. zakona o državni trošarini, ta
ksah in pristojbinah.» 

XV. 
V členu 50. je dodati dve novi točki, ki se gla-

»ita: 
«6.) V oblastih, kjer ni posebnih lovskih zako

nov, se pobira ta taksa na listino, ki se izdaja kot 
dovolilo za uporabo (nošenje) lovskega orožja. 

7.) Taksa, po točkah b), c) in č) tar. post. 
101. a) se pobira po tem, kob'ko ima dotična oseba 
svojih lastnih psov, s katerimi lovi, ne pa po even 
tualno najetih psih, o katerih dokaze, da niso njena 
lastnina.» 

XVI. 

V točki 4. člena 51. je namesto besed: «dne 
1. novembra 1921.» postaviti: «dnje 1. februarja 
1922.» 

XVII. 
Za členom 68. naj pridejo novi členi 68. a, 68. b, 

68. c, 68. č in 68. d. 
Ti cloni se glase: 

«Člen 68. a. 
1.) Taksa po tar. post. 178. taksne tarife se pla

čuje izza dne 1. januarja 1922. tudi v pokrajinah iz-
vun Srbije in Črne gore, če kdo zahteva, da bi se 
sodnik izključil. 

2.) Ta taksa se prileplja na prošnjo, s katero se 
zahteva izključitev. 

Člen 68. b. 
1.) Taksa po tar. post. 182. taksne tarife se pla

čuje izza dne 1. januarja 1922. tudi v pokrajinah iz-
vun Srbije in Črne gore za prošnje, ki jih pošiija so
dišču prizadeta stranka, da bi ee z razglasom v 
uradnem listu določil zastopnik komu, čigar biva
lišče ni znano. 

2.) Taksa po tej tarifni postavki se prileplja na 
prošnjo, kateri so mora priložiti tudi taksa po tar. 
post. 332. taksne tarife za razglas v uradnem listu. 

Člen 68. c 
1.) Taksa po točkah a), b) in c) tar. post. 187. 

taksne tarifo se plačuje izza dne 1. januarja 1922. 

v pokrajinah izvun Srbije in Črne gore za zahtevo 
postranske udeležbe pri pravdi, ki jo vodijo drugi, 
po tem, v katerem stadiju pravde dotična oseba za
hteva postransko udeležbo pri pravdi. 

2.) Ta taksa se plačuje tudi, če se ena pravdna 
stranka pri sodišču pozivlje na izvestno osebo za 
nadomeščanje (intervencijo), istotako z ozirom na 
stadij pravde. 

3.) Taksa se prileplja na prošnjo, s katero so 
zahteva postranska udeležba pri pravdi, ali pa na iz
javo, s katero se zahteva, nadomeščanje. 

Člen 68. č. 
1.) Taksa po tar. post. 188. taksne tarife se pla-

čujo izza dne 1. januarja 1922. tudi v pokrajinah iz
vun Srbije in Črne gore vedno, kadar se zahteva 
preložitev naroka, razen v primeru iz tretjega od
stavka pripombe k tej tarifni postavki. 

2.) Ta taksa se prileplja na prošnjo, s katero se 
zahteva preložitev. 

3.) Za brzojavno zahtevo za preložitev naroka 
veljajo predpisi točk 7., 8. in 9. člena 1. tega pra
vilnika. . . c o . 

Člen 68. d. 
1.) Taksa po tar. post. 192. taksne tarife se pla

čuje izza dne 1. januarja 1922. tudi v pokrajinah iz
vun Srbije in Črne gore na tožbo, s katero se za
hteva razveljavitev javne prodaje (dražbe), ki jo je 
izvršila uradna oseba, in sicer po vsoti, za katero 
se je prodaja izvršila. 

2.) Ta taksa se prileplja na tožbo, s katero зе 
zahteva razveljavitev.» 

XVIII. 

Sedanje besedilo člena 69. naj postane točka 1. 
istega člena; kot nove točke pa je dodati: 

«2.) Če uvozna spremnica nadomešča nakladni-
co, se prileplja ta taksa na spremnico. 

3.) Če pa se predloži nakladnica, se plača zanjo 
taksa po tej tarifni postavki in pripombi k tej ta
rifni postavki, a za spremnico skupaj 0-10 Din, in 
obratno, ako je nastopil primer iz točke 2. tega 
člena. 

4.) Če je blago v vagonu v razsutem stanju (ka
men, pesek, železo itd.), se pobira taksa po pripombi 
k tej tarifni postavki po 5 Din za vagon. Če pa do
spe tako blago z vlačilnico ali ladjo, ee pobere ta 
taksa istotako za vagon. 

5.) Čo se za iste predmete predloži večkrat na
kladnica, se pobere taksa samo enkrat, in sicer ob 
predložitvi prve nakladnice, na pozneje ponovno 
predloženi nakladnici pa je označiti, da je taksa 
plačana na prejšnji; označiti je treba tudi število 
te nakladnice.» 

XIX. 
Za. členom 69. naj pride nov člen 69. a, ki se 

g l a f i i : «člen 69. a. 
Taksa po tar. post. 204. taksne tarife se ne pla

čuje za spremnice mednarodnih paketov.» 

XX. 
V točki 26. člena 83. je dodati: «Isto velja za 

ponovno doplačilo takse in za žigosanje kvart in 
domin po pripombi 2. k tar. post. 236.» 

XXI. 
V členu 96. je dodati novo točko, ki se glasi: 
«4.) Prijave, ki jih vlagajo posamezniki v Slove

niji po šebtem odstavku § 6. naredbe z- dno 19. maja 
1920. (Uradni list št. 241), istotako niso zavezane 
taksi po tar. post. 280., nego samo taksi 2 — dinar
jev po tar. past. 1. taksne tarife.» 

XXII. 
V členu 97. je dodati novo točko 97., ki se glasi: 
«97.) Takso po oddelku VI. tar. post. 303. pobi

rajo izjemoma hidrotehnični oddelki generalne di
rekcije vodâ ter postopajo anologno točki 87. tega 
člena, ker je to istotako dohodek po zakonu o 
taksah, ki se ne sme uporabljati za druge namene, 
nego se mora v celoti izročati pristojni najbližji dr
žavni blagajni.» 

XXIII. 
V prvem stavku točke 3. člena 125. je za bese

dama: «odstotna pristojbina» postaviti: «1 %», na
mesto bosed: «ker »e odstotek ne povišuje» pa je 
postaviti: «Izza dne 1. januarja 1922. se tudi od
stotna pristojbina povišuje na 3 %.» 

V isti točki je v zgledu namesto: «Za 1000 K 
po 1 % 10-— (nepovišanoi» postaviti: «Za 1000 K 
po 3 % 3 0 — K (povišano izza dne 1. januarja 
1922.)», namesto «Skupaj 9 0 — K» pa je postaviti: 
«Skupaj 110 K». 

XXIV. 
V točki 11. člena 126. je namesto besed: «nI 

plačana» postaviti: «ni zadostno ali nikakor pla
čana, odnosno prisojena», za besedama: «manj pla
čane» pa je postaviti: «.odnosno prisojen»». 

XXV. 

V členu 127. jo dodati na koncu: «вато do dne 
1. januarja 1922.; izza toga dne se oprostitve po 
členu 17. zakona o državni trošarini, taksah in pri
stojbinah glede na pripombo 5. k tar. post. 101. 
iznova ukinjajo in ta taksa se pobira tudi nadalje 
izza dne 1. januarja 1922. (točka 24. člena 49. a 
tega pravilnika).» 

XXVI. 

V točki 17. člena 131. je za besedo: «takso» po
staviti: «(tako redne kakor tudi kazenske)». 

XXVII. 

V vseh členili pravilnika je besedi: «začasni -IA-
kon» nadomestiti z besedo: «zakon». 

XXVIII. 
Te izpromembe in dopolnitve stopijo v veljavo 

z dnem, ko se razglase v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca», obvezno moč pa 
dobe z dnem, ko so jo dobilo tudi zakonske izpro-
membo in dopolnitve. 

V B e o g r a d u , dno 1. januarja 1922.; št. 371. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi H. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o izvozu cigaretnega papirja. 

Uprava državnih monopolov je priobčila г do
pisom št. 366 z dne 18. januarja t. L, da jo upravni 
odbor na podstavi člena 6. svoje uredbe v 5. seji 
dne 17. januarja 1922. odločil o prošnji državne 
zveze trgovcev takc-le; 

1.) Vsem imetnikom cigaretnega papirja v knji-" 
žicah in tulcih so dovoljuje izvoz v inozemstvo brez 
plačila zvišane monopolske takse; monopolska ta
ksa, ki so jo plačali ob uvozu tega cigaretnega par 
pirja, pa se jim ne povrača. 

2.) Ob izvozu tega cigaretnega papirja morajo 
skrbeti ona carinska oblastva, pri katerih s© vrš) 
izvoz, da зз količina, prijavljena za izvoz, tudi rt« 
izvozi in da se izvaža samo cigaretni papir, no pa 
kaj drugega. Če se uverijo, da se res izvaža ciga
retni papir, morajo z njega sneti banderole te upra
ve, ako so prilepljene na njem. 

Rok za izvoz tega cigaretnega i>apirja jo dolo
čen do dne 1. marca 1922. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 24. januarja 1922.; C br. 3060. 

Razglas glede ofertalne licitacije za vele
prodajo tobaka v Sloveniji. 

Po naredbi uprave državnih monopolov v Beo
gradu z dne 7. februarja 1922.. Pr. br. 4711, so ni 
odobrila licitacija o veleprodaji tobaka v Novem 
mestu s podzalogami v Črnomlju, Metliki in Ko
stanjevici, ki je bila dne 17. minulega meseca, in 
sicer ne zaradi previsokih procentov, ki so jih za
htevali ponudniki. 

Zato re razpisuje ponovna ofertalna licitacija za 
zakup navedene veleprodaje za dobo od dne 1. mar
ca 1922. do vštetega dne 31. decembra 1923., in 
sicer ob istih pogojih, ki so veljali za prvo licitacijo. 

Licitacija se mora vršiti dne 2 1. f e b r u a r j a 
19 2 2. v uradnih prostorih tobačne tvornico v 
Ljubljani. 

Ponudbe se bodo sprejemale in javno odpirale 
navedenega dne ob enajstih; do tega časa so mo
rajo tudi istotam predložiti. 

Za kavcijo je položiti 5 % (pet odstotkov) letne 
porabo, označeno v pogojih, in sicer do vštetega 
dne 2 0. f e b r u a r j a t. 1. pri blagajni upravo, to
bačne tvornice v Ljubljani. 

Pogoji z golicami za ponudbe vred ee dobivajo-
v pisarni tobačne tvornico v Ljubljani. 

Iz uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dne 7. februarja 1922.; Pr. br. 4711. 
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Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

«U 1136. 

Okrožnica vsem oddelkom pokrajinske 
uprave in vsem okrajnim političnim in po
licijskim oblastvom o potrebi pravnega 
utemeljevanja oblastvenih odlokov. 

Upravna oblastva v svojih oblastvenih konlcrct-
nih odlokih ne navajajo vedno zakonov in zakonskih 
uredb, na katerih podstavi ee ti odloki izdajajo. 'lak 
način poslovanja provzroča mod prebivalstvom ob
čutek pravne negotovosti ter zmanjgujo pri uprav-' 
nem uradništvu čut potrebo zakonitega upravnega 
postopka in čut pravne odgovornosti. Vsak odlok 
upravnih oblastev, ki jo oblastvenega značaja in iz
vira iz gosjKxstva javne oblasti, se mora načeloma 
utemeljiti z razlogi. Iz razlogov bodi za stranko 
razvidno, na katere dejanske in pravno okolnosti se 
odlok opira. Tudi je treba dodati pouk o pravnih 
tekih, kadar je odlok namenjen določeni osebi in 
utogno nastati vprašanje, ali je možno izpodbijati 
oblastveni odlok. Pouk o pravnih lekih naj pojas
njuje, ali jo sploh dopustna pritožba v rednem in-
stančnem teku in, 60 je dopustna, v katerem roku 
in ]>ri katerem oblastvu ee mora pritožba vložiti. 

To no velja le za razsodbe, temveč tudi za kon
kretno oblastveno zapovedi in prepovedi in za važne 
konkretne konstitutivne odloke, s katerimi eo dajo, 
izpreminjajo ali odvzemajo pravice (subjektivna pra
va) ali nalagajo, izpreminjajo ali odpravljajo dolž
nosti. Le takrat, kadar so razlogi upravnega alita za 
etranke poveem brezpomembni ali kadar gre za take 
stvari, glede katerih postopa upravno oblastvo po-
vBom po svobodni presoji in oceni in glede katerih 
^benem javni interes prepoveduje objavo dejanskih 
-* " ogov, ni treba, navajati dejanskih razlogov. 
•\ a"VMraz6odbo se rešuje sporno vprašanje o obstoju 
alfneobstoju konkretnega pravnega razmerja, od
nosno vprašanje o kršitvi subjektivnih pravic in za
konitih predpisov. Zato mora razsodba vsekakor ob-
eezati poleg izreka šo razloge, t. j . dejstva, ki so v 
konkretnem primera pravno odločilna ali relevantna 
(stanje stvari, dejanski stan), in pa zakonite predpise, 
pod katere je podvajati ali subsumirati ta dejstva. 
Dalje obsezaj razsodba tudi pouk o pravnih lokih. 
Le kadar so višja instanca povsem strinja, s stanjem 
stvari, ki ga jö ugotxnila nižja instanca, kakor tudi 
и mnenjem nižjo instance glede uporabe zakonitih 
predpisov, zadošča, ako se višja instanca sklicuje na 
razloge nižje instance. 

S tem, da so upravna oblastva primorana vedno 
in povsod navajati tudi zakonite abstraktne predpise;, 
pod katero so podvajajo določena konkretna dejstva, 
eo bo v precejšnji meri preprečilo izdajanje talcih od
lokov, ki nimajo nobene podstave v veljavnih zako
nitih predpisih in ki so torej neosnovani. 

Končno bodi še om on jen o, da mora upravno ob
lastvo, poklicano v tem ali onem primeru za izdajo 
uredbe v zmislu zadnjega odstavka člena 94. ustave, 
v izdani uredbi vselej označiti zakon, na katerega 
podstavi se uredba izdaja. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 1. februarja 1922. 

Zastopnik pokrajinskega nameBtnika: 
dr. Baltic s. r. 

St.. 4283. 

Razglas. 
Gospod minister za notranje zadevo je odiedil 

% odločbo z dne 24. januarja t. 1., št. 14.938, da je 
z veljavnostjo izza dne 1. februarja 1922. krajevne 
občine Grabe, Vratjo vas in Vratji vrh stalno pri-
deliti okrajnemu glavarstvu v Ljutomeru, dočim 
ostane krajevna občina Lokavci stalno pridoljena 
okrajnemu glavarstvu v Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 1. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

"., Oddelek za notranjo zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. H II 7 ex 1922. 

Razglas o pobiranju takse na vstopnice. 
Ministrstvo za finance, generalna direkcija po-

srednjih davkov v Beogradu, je priobčilo nastopni 
razpis z dim 3. januarja 1922., š t 234: 

Po točki 1. tar. post. 99. a) taksne tarifo se pla
čuje na vstopnice za državna gledališča, državno 
privilegirana gledališča, umetniško-diletantska gle
dališča kakor tudi za umetniške koncerte znižana 
taksa i» 10 % od vrednosti vstopnic. 

Po drugem odstavku pripombe 4. k tar. post. 
99. a) taksne tarifo se ta taksa ne plačuje za po
učna predavanja, poučne in gospodarske razstave 
ali večero in vaje sokolskih (orlovskih) in gimna-
stično-sportnih društev, če se z njimi vred ne pri
rejajo plesne veselice. 

Iz tega jo razvidno, da so razen vstopnic za 
omenjena gledališča samo vstopnice za umetniške 
koncerte obremenjeno s takso 10 % od vrednosti 
in da so te takse oproščeni razen poučnih preda
vanj, poučnih in gospodarskih razstav le še večeri 
in vaje sokolskih (orlovskih) in gimnastično-sport-
nih društev, toda samo, če se ne prirejajo z njimi 
vred tudi plesno veselice. 

Posamezne ustanovo pa spajajo s svojimi prire
ditvami, za katero bi morale plačevati znižano takso 
(umetniški koncerti) ali katere so takse oproščene 
(večeri in vaje sokolskih [orlovskih] in, gimna-
stičnonsportnih društev) tudi plesne veselice ter 
uporabljajo razno načine, samo da se izognejo za
konitim določilom in da se odtegnejo plačilu celotne 
takse. 

Tako izdajajo posamezne u&tanove za take svoje 
prireditve posebno vstopnice za zabavo — plesno 
veselico — in posebno vstopnice za umetniški kon
cert, odnosno za telovadbo, ter urejajo cene vstop
nicam tako, da je cena vstopnic za veselico mini
malna, cena vstopnic za koncert ali telovadbo pa 
nad norm al na. 

Na ta, način hočejo doseči, da so glavni del do
hodka oprosti takse ali da plačajo znižano takso, 
ali pa zakonito takso samo od neznatnega d-̂ la do
hodkov. 

Ker je plesne veselice smatrati za sestaven del, 
odnosno za nadaljevanje koncertnih prireditev, ve
čerov in vaj sokolskih (orlovskih) in gimnastično-
yjortnih društev, in so zbog tega take prireditve 
obremenjene s takso 20 % od vrednosti vstopnic, 
objavlja generalna direkcija posrednjih davkov v 
varstvo državnih interesov to-le: 

Vse ustanove, ki so za svoje prireditve oprošče
no plačevanja takse ali ki plačujejo znižano takso, 
morajo plačevati popolno 20%no takso od vredno
sti vstopnic ali prostovoljnih prispevkov, če spajajo 
s svojimi prireditvami plesne veselico in če se te 
plesne veselice in prireditve vrše v isti polovici 
dneva in v isti zgradbi, ne glede na to, ali izdajajo 
posebne vstopnice ali posebna vabila za prireditvo 
in posebne za plesno veselico. 

Prav tako se mora, ako je razen določeno vstop
nino ali prostovoljnega prispevka obvozno tudi pla
čevati določene ali prostovoljne prispevke za gar
derobo, postrežbo, program, plesni red, razne zna
ke, evotje, vžigalice, cigarete in temu podobno, 
tudi od te nabrane vsote plačati 20 % kot takso. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 1. februarja 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

St. B II 5/20 ex 1922. 

Razglas o taksi na vozila. 
V zmislu določil Člena 49. talasnega in pristoj-

binskega pravilnika (Ur. 1. št. 268/1921.), lei so' büa 
po sklepu zakonodajnega odbora narodne skupščine 
deloma izpremenjena, odnosno dopolnjena, in na 
podstavi pojasnil, prejetih od generalne direkcijo po-
srednjih davkov v razpisih z dne 24. januarja 1922., 
št, 1236, in z dne 29. januarja 1922., št. 1942.. se 
objavlja: 

Po tarifni postavki 100. začasnega zakona o 
taksah in pristojbinah (Ur. 1. št. 259/1921.) sta. dolo
čeni dve vrsti taks, in sicer: 

1.) taksa za prijavo, da ima kdo avtomobile, iija-
kerske vozove, vozove na vzmeteh in bicikle; 

2.) l e t n a taksa za uporabljanje avtomobilov' im 
fijakerskih voz za osebno potrebo. 

Po točki 1.) člena 49. taksnega in pristojbuiskega 
pravilnika in po. njegovih izpremenjenih in dopolnje
nih določilih se plačuje t a k s a za p r i j a v o da 
ima kdo avtomobile, fijakerske vozove in bicikle 
(bodisi motorne, bodisi navadne) vseh teh vrst, ne 
glede na to, ali se uporabljajo za prevažanje pot
nikov, prenašanje blaga, za spekulativne namene 
ali zgolj za osebno potrebo. 

Vozovi na vzmeteh, to so vozovi na vzmeteh, ki 
niso fijakerski vozovi (kočije, landauerji, breki), 
nego druge vrste, n. рг. tako zvani navadni «ko-
leslji» in «zapravljivčki» brez strehe i. si., plačujejo 
to takso samo, če se uporabljajo izključno za osebo 
in rodbino dotičnega lastnika (za lukeus). 

Ce jih pa lastnik poleg tega redoma uporablja 
tudi za prevažanje svojih potrebščin, pridelkov aH 
blaga, n. pr. mleka, zelenjave, mesa, manufakturnoga 
blaga itd., ne plačujejo nobene takse, niti one po 
točki 20. navedenega člena 49. (2 Din in 5 Din), akò 
ni pogojev za plačevanje te takse. 

Po točki 20. člena 49. navedenega pravilnika se 
plačuje za prijavo onih navadnih vozil po mestih in 
trgih, ki niso omenjena v tar. post. 100., ki pa se 
morajo po veljavnih policijskih predpisih prijaviti 
ter je treba za njih uporabo dobiti dovolilo, taksa 
po tar. post. 1. po 2 Din, za dovolilo pa taksa po 
tar. post. 5 po 5 Din, ako ni v področju posameznih 
oblasti določena posebna druga večja taksa. 

Navadni kmetijski vozovi, ki služijo izključno za 
potrebo dotičnega lastnika, ne plačujejo n i t i t e 
t a k s e (iz točke 20. člena 49. pravilnika). 

Iz tega izhaja, da se za navadna kmetiška vozila 
kakor tudi za kmetiške vozove na vzmeteh, ki se 
p o l e g uporabljanja za osebo in rodbino lastnikovo 
r e d n o uporabljajo tudi za p r e v a ž a n j e n j e 
g o v i h p o t r e b š č i n i n p r i d e l k o v , kakor 
mleka, zelenjave itd., ne plačuje nobena taksa za 
prijavo, da jih kdo ima. 

Ob o m e n j e n i h p o g o j i h torej niso zaveza
ni taksi tako zvani «koloelji» (Steierwagerl) czaprav-
ljivčki» (vozovi na vzmeteh z lestvami in »predaj » 
sedežem) in slična vozila. 

Takih vozil sploh ni treba prijavljati, če so dani 
omenjeni pogoji za taksno prostost. 

L e t n a t a k s a se plačuje samo za uporab
ljanje avtomobilov in fijakerskih voz (kočij, lan-
dauerjev, brekov i. si.) za osebno potrebo. 

Od plačevanja te l e t n e takse so izvzeti: 
a) potniški avtomobili in fijakerski vozovi pri pod

jetjih, ki uporabljajo ta vozila izključno za pre
važanje potnikov ter od tega obrta plačujejo 
davek; 

b) zgolj t o v o r n i avtomobili pri podjetjih, kakr
šna so: spediterska, transportna in druga; 

c) avtomobili in fijakerski vozovi pri podjetjih, ki se 
bavijo s prodajo (trgovino) teh vozil, ako jih ne 
uporabljajo za osebno potrebo; in 

č) navadni dvokolesni vozovi. 
Vsi avtomobili, vozovi in bicikli, ki služijo iz

ključno za prevažanje materiala, oseb in orodja za 
gašenje požara, niso zavezani taksi po tar. post. 100., 
niti za prijavo niti letni taksi. 

Ako služijo taka vozila za privatno osebno po
trebo, so zavezana tej taksi. 

Navodila v tuuradnem razglasu št. B II 50/125 
z dne 22. decembra 1921. (Ur. 1. 3 iz leta 1922.) se 
razveljavljajo, kolikor nasprotujejo zgornjim novim 
predpisom in navodilom. Zato tudi ni zahtevati takse 
po 5 Din za izkaznico o vodilu. 

Stranke, ki so že položile takso, katere pa'po 
teh novih predpisih in navodilih niso bile zavezane 
plačati, lahko prosijo za povračilo v 90 dneh po po
ložitvi takse pri onem oblastvu. kjer eo takso po
ložile. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 7. februarja 1922. 

Za delegata: Bonač s. r. 

St. A I 76/3 ex 1922. 

Razglas. 
Gospod finančni minister jo z razpisom z фае 

2. februarja t. L, & $16Q, rok za vložitev n a n p j ^ 
o dohodnini in rentnini za leto 1P2ŠF1 podaljšal đo 
konca meseca februarja t. 1. 

O tem se dodatno k tukajšnjemu, raj^Jasu » dne 
15. decembra 1921., št. A I 8458 > * t№i-, obve
ščajo davčni zavezanci e prietaykom, da se onim, 
ki tudi v podaljšanem roku n© vlože napovedi, dp-
hodnina in rentnina odmeri Џт nadaljnjega poziva 
na podstavi uradnih prapomoOkov. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 7. februarja 1922. j 

-:'& 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

i t 1321/22. 
Razglas. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 
•krožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Loko 
pri Zidanem mostu. 

S to službo je epojeoa plaža letnih 1200 K in 
pravica do šeet petletnic po 100 K. Ti prejemki BO 
po naredbi celokupne deželno vlade za Slovenijo z 
dne 29. aprila 1919., it. 467 Ur. 1., do preklica kot 
dj-aginjska doklada povišani za 100%. Po odloku 
delegacije ministrstva financ z dne 24. januarja 
1920., št. 96/V, pa do preklica, odnosno do uroditve 
rednih elužbenih prejemkov, gre okrožnemu zdrav
niku še izredna draginjska doklada celokupnih pre
jemkov, ki znaša v pričujočem primeru 120 %. Ože
njem okrožni zdravniki dobivajo za ženo in za vsa
kega nepreskrbljenega otroka po 90 K na mesec. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedocbami, 
naj ee vlože do dne 

25. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v 
dne 4. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

v Ljubljani. 

Ljubljani, 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo, 

ftt 785. 148 3—2 
Razglas. 

Dne 2 4. f e b r u a r j a l 9 2 2. ob enajstih bo pri 
gradbeni direkciji v Ljubljani, Turjaški trg š t 1, 
П. nadstropje, ponuja obravnava 
ea dobavo mejnikov sa novo državno mejo med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in republiko 
Avstrijo. 

Natančnejši podatki so na razpolago pri grad
beni direkciji med uradnimi urami. 

Zapečatenim ponudbam, kolkovanim s kolkom za 
80 Din je priložiti potrdilo finančne deželne bla
gajne v Ljubljani o plačani kavciji v znesku 6 % 
ponujene vsote z izjavo, da ponudnik v celoti sprej-

.me dobavne pogoje, dovolilo ministra za gradb«, 
da se sme ponudnik udeleževati javnih licitacij, in 
potrdilo pristojnega davčnega oblastva, da so vsi 
davki plačam. Vse priloge morajo biti pravilno kol-
kovane. . , 

•Namesto dovolila za udeleževanje pri javnih lici
tacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena prošnja 
na ministrstvo za gradbe, kolkovana in opremljena 
17. oktobra 1921., Ur. 1.129 z dne 26. oktobra 1921. 
in pravilno frankirana kuverta, naslovljena na mi
nistrstvo za gradbe. 

Gradbena direkcija si izrecno pridržuje pravico, 
da odda dobavo brez ozira na ponujeno vsoto. 

Nepravilno kolkovane ali nedostatno opremljeno 
ponudbe se no bodo vpoštevale. 

Gradbena direkcija za Slovenija v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar f.. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 2685/1921. z ekon. 1™ 

Razglas o nabavi obleke in obutve za 
finančno kontrolo kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev. 
Za nabavo obleke in obutve finančni koulroii 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev se bo vr-
Ша po naredbi ministrstva za finance (genoralra 
direkcija jKWodnjih davkov) št. 21.128 z dne 21. de
cembra 1921. komisijska ofertalna licitacija pri po
krajinskem ekonomatu v Sarajevu dne 2 8. f e b r u -
a r j a 1 9 2 2. o b d e v e t i h . 

Ta ofertalna licitacija obseza z ozkom na to, 
<U bi utegnila biti nabava obleke dvovrstna: 

A. 3800 izgotovijenih garnitur obleke iz ovčje 
volne, izdelanih po predpisani meri. 

Garniture sestoje: a) iz šapke, b) iz plašča, c) iz 
bluzi, č) iz hlač dokolehk, odnosno hlač dopetač 
(pantalonov) in d) iz dokolenic; 

B. ali za 3800 garnitur volnenega sukna, nav<y 
denih pod A., razne podlogo za šapko, plašč«, bluze 
in hlače, gumbov in sukanca kakor tudi zelenega 
sukna in kokardo za šapke; 

C. krojenje in šivanje 3800 garnitur, navedenih 
pod točko A, iz sukna, razpisanega pod točko B, 
po predpisani mori, ki jo naznani pokrajinski eko-
nòmat; 

Č. 3800 parov usnjenih čevljev za vezanje (za-
drgovanje) po predpisanih številkah. 

Za gorenjo dobavo je vložiti pri pokrajinskem 
ekonomatu v Sarajevu pismeno ponudbo n a j k e s -
n o j e d o d n e 2 7. f e b r u a r j a 1 9 2 2. ob d v a 
n a j s t i h . Ustne in brzojavne ponudbe se ne bodo 
vpoštevale. 

Nabava se mora izvršiti franko in loko pokra
jinski ekonomat v Sarajevu. 

Ponudbe se smejo glasiti ali na vso gorenjo do
bavo ali tako, da je cena označena za vsak pred
met aH pa na posamezne vrste označenih predmetov. 

Ponudbe se bodo sprejemale in vpoštevale ob 
nastopnih pogojih: 

1.) Ponudbe se bodo sprejemale do že označe
nega dne in ure, t. j . do dno 27. februarja 1922. ob 
dvanajstih. 

2.) Naknadni popravki v že oddanih ofertih so 
ne morejo odobriti in ee tudi popravljeni oferti ne 
bodo vpoštevali. 

3.) V ponudbah morajo biti cene označene s šte
vilkami in z besedami v dinarski vrednosti. 

4.) Ponudniki morajo ponudbe svojeročno pod
pisati. 

5.) Ponudbe se morajo oddati v zapečatenem 
ovitku, a na omotu mora biti napisano: <Ponudbe 
za nabavo obleke in obutve finančni kontroli po
nudnika N. N.» 

6.) Kot kavcijo za gorenji ofert morajo položiti 
domači državljani pri pokrajinskem ekonomatu v 
Sarajevu proti potrdilu 10 %, inozemski državljani 
pa 20 % ponujene cene v gotovini aH v veljav
nih državnih papirjih, odnosno morajo za začasno 
kavcijo predložiti garantna pisma tuzenrskih denar
nih zavodov, katerih osnovna polnoplačana glav
nica /.naša najmanj en milijon dinarjev, najkesiieje 
do due 2 7. f e b r u a r j a 1 9 2 2. ob dvanajstih. 

7.) Veak ponudnik mora e ponudbo vred pred
ložiti pokrajinskemu ekonomatu za vzorec po on 
izdelan kos, odnosno po on pas 10 cm vse širine 
sukna, podloge in drugih predmetov. 

8.) Ponudniki morajo poslati, odnosno izročiti, 
pokrajinskemu ekonomatu v Sarajevu pismeno iz
pričevalo o svojih nabavljalnih sposobnostih, do
mači državljani pa tudi potrdilo o tem, da so svoj 
obrt prijavili davčnim oblastvom in da so plačili 
davek za tekoče trimesečje. 

9.) Vbaka ponudba mora biti kolkovana ;•. kol
kom za 20 dinarjev. 

Vložene ponudbe,. ki ustrezajo goronjim pogo
jem, ostanejo v veljavi, dokler ministrstvo za fi
nance ne odloči o rezultatu ofertalne licitacije; isto-
tako se po tem roku vrnejo kavcije in vzorci po
nudnikom, katerih ponudbe no bi mogle biti spre
jete, ob njih stroških. 

Ministrstvo za finança sme poveriti nabavo raz
pisanih predmetov ali enemu ponudniku ali pa od
dati nabavo posameznih predmetov raznim oferen-
tom. 

Pogojeni predmeti so morajo oddati najkesneje 
v treli mesecih od dne obvestitve, da je pogodba 
odobrena. 

Za vsak celi ali začeti teden se odtegne 2 % 
pogojen« cene. 

Pokrajinski ekonomat ima pravico, zmanjšati 
gorenjo količino obleke, odnosno sukna in čevljev. 

Natančnejša navodila dajo pokrajinski ekono
mat med uradnimi urami vsak dan od osmih do 
štirinajstih. 

Istotako pošlje pokrajinski ekonomat na zahle 
vo pismona navodila o barvi, izdelavi, obliki ir. pri
bližni kvaliteti obleke in obutve. 

Pokrajinski ekonomat v Sarajevu, 
dne 10. januarja 1922. 

š t 99 (mesto Kočevje), to je ribja lov v Rinži od 
talco zvane «Botung» do popolne usehnitve pri 
črnem potoku z vsemi pritoki za dobo 10 let, to je 
od dne 10. novembra 1921. do dne 9. novembra 
1931. 

Dražbeni pogoji so na vpogled med uradnim* 
urami pri tukajšnjem okrajnem glavarstvu. 

Oki-ajno glavarstvo v Kočevju, 
dne 6. februarja 1922. 

Fr. Ogrin i. r. 

St. 63/22—vj. 169 
Razpis službe. 

V državni žrebčarni na Selu pri Ljubljani je Do
polniti mesto 

p o d k o v s k o g a m o j s t r a . 
Pravilno opremljene prošnjo naj se vlože do dne 

18. f e b r u a r j a 1 9 2 2. pri poveljnistvu žreb-
čanie. 

S tem mestom so združeni prejemki državnih 
podiu-adnikov s pripadajočimi draginjskimi dokla-
dami. 

Po enoletnem zadovoljivem službovanju se Ime
nuje podkovski mojster za definitivnega. 
PovelJnJstvo državne žrebčarne na Selu pri Ljubljani, 

dne 8. februarja 1922. 

Razne objave. 
161 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22. januarja 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 401,192.872 P" 
Posojila 643,282.160« 
Dolg države 4.418,406.7C^°-. 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.188,377.168-
Saldo raznih računov — 

_ . 7.601,258.991 6» 
Pasiva : 

Glavnica , 13,084.000- — 
Rezervni fond 1,837.279'71 
Novčanice v tečaju -1.693,827.180 — 
Razne obveznosti . . . . . . . 763.928.087*07 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 ' — 
Saldo raznih računov 205.281.76 

7.501,268.991-55 

St. 1866. 172 

Dražba ribje lovi. 
V petek dne 24. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob de

setih ee bo pri podpisanem okrajnem glavarstvu na 
javni dražbi oddajal v zakup ribarski zakupni okraj 

171 Splošna prometna banka, 
podružnica v Ljubljani, prej J. C. Mayer. 

Vloge na hranilne knjižice. 
Stanje dne 1. januarja 1922. . . K j . 10,131.71068 
Tokom meseca januarja jo vložilo 

69 strank . . Kj. 2,890.657-03 
Tokom meseca ja

nuarja je dvig
nilo 89 strank . Kj. 3,519.236-06 Kj. 628.579-03 

Stanje dno 31. januarja 1922. . . Kj. 9,503.131-65 
V L j u b l j a n i , dne 7. februarja 1922. 

Št. 629—III. 160 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
Z n i ž b a z a ž e l e z o o d p o s t a j : B o h u ni in 

s t a t n i n a d r a ž i in D u b i u K l a d n a . 
Z veljavnostjo izza dne 25. januarja 1922; do 

jweklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., se znižujejo 
za železo izjemne tarife 47 B, ki je namenjeno iz
vozu preko morja, v «Provizorni železniški tovorni 
tarifi» z dne 1. marca 1921. vsakokrat veljavni voz-
ninski stavki razpredela te izjemne tarife, zazna-
menovanega z *, vpoštevaje določila in pogoje te 
tarife za 20 % (dvajset odstotkov) v prometu od 
postaj: Bohumin statni nadraži in Dubi u Kladna. 

Pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi zniža
nega vozninskega stavka za postajo Dubi u Klad
na, ве vodijo preko postaj: Innichov statni nadraži-
Horni Dvorište - Севку Horžlak — preko avstrijskih 
zveznih železnic in Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 1. februarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



I 
14. 

Poštnina plaSana v gotovini. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A НГ1 L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o «ičaeoi pomoči inralidom in rodbinam padlih, umrlih in pngreSauib Tojoikor lakor tndi nekaterih citilnih TOjnih Ittev. — Razglasi pokrajinske пргате 
eioTenijo : Rarglas o policijski uri E» mesto Kranj, Raxpuet druStya. — R»*gla»i raiiiih drugih urado» in oblsstev. — Ruane objare. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

30. 
Mi 

A l e k s a n đ e p Ж., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
jt zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
flena 130. ustave sklenil v XXX. redni seji z dne 
15. decembra 1921. in da smo Mi potrdili in po

trjujemo, da je: 
1.) uredbo o začasni pomoči invalidom in rod-

, sam padlih, umrlih in pogrešanih vojnikov z 
• •.̂ g 14. februarja 1920. — «Službene Novine 

J^jevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 2. ju
lija 1920., št. 112;* 

2.) uredbo o izpremembah in dopolnitvah 
prednje uredbe z dne 25. marca 1921. — «Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 21. aprila 1921., št. 89;** 

3.) uredbo o likvidaciji nerešenih prijav za in
validsko podporo v Srbiji in Črni gori' z dne 
26. oktobra 1920. — «Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 30. de
cembra 1920., št. 292; 

4.) uredbo o izpremembah in dopolnitvah 
prednje uredbe z dne 21. februarja 1921. — 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 1. marca 1921., št. 46; 

5.) pravilnik za začasno nakazovanje pokojnin 
iu dodatkov vojaškim invalidom, in rodbinam 
padlih, umrlih in pogrešanih vojnikov na ozem
lju Banata, Bačke in Baranje z dne 9. februarja 
1921. — «Službene Novine kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» z dne 23. februarja 1921., št. 41 ; 

6.) pravilnik o opravljanju mojstrskega izpita 
v invalidskih reedukacijskih šolah z dne 9. fe
bruarja 1921. — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 11. februarja 
1921., št. 31; 

7.) uredbo o splošnem pregledu invalidov z 
dne 27. junija 1921. — «Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 21. julija 
1921., št. 160*** — 

seznamek uredb ministrstva za socialno poli
tiko št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 12 — «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21.— 
izpremeniti in da se glase: 

Zakon 
o začasni pomoči invalidom in rod
binam padlih, umrlih in pogrešanih 
vojnikov kakor tudi nekaterih civil

nih vojnih žrtev.+ 

• Uradni list pod št. 124 iz leta 1921. 
** Uradni list pod št. 125 iz leta 1921. 

*** Uradni list pod št. 252 iz leta 1921. 
* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 294 izdanih dne 
31. decembra 1921. (Prilog XIV. -*- 1921.) 

I. p o g l a v j e . 

Člen 1. 
Osebe, ki imajo po tem zakonu pravico do 

državne pomoči, so: 

A. V o j a š k i i n v a l i d i . 
Za vojaškega invalida v zmislu tega zakona 

se smatra oni državljan: 
a) ki je po zakonu o ustroju vojske Srbije, Črne 

gore, Avstro-Ogrske, Bolgarije ali kakšne za
vezniške države kot vojaški obveznik ali kot 
vojnik kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
ali 

b) kot dobrovoljec ali četnik obojega spola ali 
kot vstaš za naše ujedinjenje vršil vojaško 
dolžnost in službo ter brez lastne krivde dobil 
rano ali izgubil zdravje ali ki se mu je zdrav
je poslabšalo, in sicer vse tolikanj, da se je. 
njegova pridobitna sposobnost zmanjšala naj
manj za 20%. 

B. V o j n i u j e t n i k i . 
Vojni ujetniki imajo ob pogojih prejšnje točke 

pravde vojaškega invali^-, če so dobili poškodbo 
ali bolezen ali če se jim je ta poslabšala ob pri
silnem delu v taboriščih. 

C. C i v i l n i i n v a l i d i . 
Za civilnega invalida se smatra oni državljan 

obojega spola, ki je ob vojaških operacijah (bom
bardiranju, metanju bomb, eksploziji min, plinov 
itd.) ali zbog sovražnih krutosti brez lastne krivde 
pretrpel isto kar vojaški invalidi. 

Č. P o g r e š a n ci. 
Za pogrešanca sev smatra v zmislu tega za

kona tisti, o katerem v roku leta dni po sklenje
nem premirju ni bilo nobenega zanesljivega po
ročila. 

D. I n t e r n i r a n c i in k o n f i n i r a n c i . 
To so tisti, ki jih je sovražnik iz vojaških ali 

političnih razlogov usmrtil, interniral ali konfini-
ral, njih siromašne rodbine in rodbine takih, ki 
so umrli v taboriščih ali za boleznijo, dobljeno 
ali poslabšano med internacijo ali konfinacijo. 

E. R o d b i n e p a d l i h , u m r l i h in p o g r e 
š a n i h v o j n i k o v . 

Rodbine padlih, umrlih in pogrešanih vojni
kov imajo pravico do državne pomoči ob pogojih 
člena 20. tega zakona. 

F. T u j i d r ž a v l j a n i . 
Za tuje državljane — invalide in rodbine umr

lih vojnikov — v našem območju skrbi naša dr
žava, kolikor je to dolžna po mednarodnih po
godbah. 

Člen 2. 
V r s t e p o m o č i . 

Pomoč se daje: 
1.) z brezplačnim zdravljenjem in umetnimi 

udi (protezami); 
2.) s strokovnim poukom (profesionalno re-

edukacijo); 
3.) s podporo ob ustanovitvi ali izboljšavi sa

mostojnega pridobitnega položaja; 
3. a) z oddajanjem zemlje poljedelcem-invah-

dom kakor tudi sredstev za poljedelsko proizva
janje; 

4.) s podeljevanjem pravice do prodajanja to
baka, srečk razredne loterije in drugih monopol
nih predmetov; 

5.) z oddajanjem služb v javni upraivi in v sa
moupravnih telesih; 

6.) z oddajanjem delovnih mest v javnih in pri
vilegiranih podjetjih kakor tudi s posredovanjem 
za delo sploh; 

7.) z raznimi privilegiji; 
8.) z brezplačno vožnjo; 
9.) s pokojnino (invalidsko podporo); 

10.) s posebnim dodatkom; 
11.) s pogrebnimi stroški; in 
12.) s podpiranjem združb vojnih invalidov. 

II. p o g l a v j e . 

Člen 3. 
Brezplačno zdravljenje. 

Vsak invalid ima pravico do ene začasne (de
lovne) imediatne in ene stalne (umetne) proteze. 
Semkaj spada tudi aparat, ki je primeren njega 
poškodbi in poklicu (pridobitni stroki). 

Invalid ima pravico do dveh parov ortoped
skih čevljev, ako so mu potrebni. Lahko jih dobi 
tudi pozneje, kakor pač razvidi zdraynik. 

Proteze se izdelujejo v državnih' delavnicah. 
Ministrstvo za socialno politiko odloči z naredbo, 
do kolike višine naj se plačujejo tudi proteze, ki 
bi jih invalid sam po svoji volji naročil pri zaseb
nih podjetjih. 

Proteze, ki jih invalid ni pokvaril hote ali iz 
malomarnosti, se popravljajo ob državnih stroš
kih. Manjša popravila lahko naroči invalid kjer
koli; toda ta popravila morajo biti resnično stro-
kovnjaška ter ne smejo presezati zneska 50 dinar
jev; drugače država ne plačuje popravil. 

Ako invalid protezo, preden poteče rok, do
ločen za njeno nošenje, pokvari ali izgubi, se 
mu da in nabavi proteza samo, če se je ta škoda 
zgodila brez njegove lastne krivde. 

Pravico do brezplačnega, posebnega ali 
splošnega zdravljenja ima invalid za vse bolezni. 

Bolezni, ki jih je dobil ali ki so se mu po
slabšale v šestin mesecih, ko je bil razrešen vo
jaške službe ali ko se je vrnil iz ujetništva, se 
smatrajo, ako ni nasprotnih dokazov, kakor da 
jih je provzročila vojna ali da so se poslabšale 
spričo nje. 

Za brezplačno zdravljenje je smatrati obenem 
zdravniško pomoč, zdravila, stroške za vzdrže
vanje v zavodih ali vsaj delno pomoč za vzdr
ževanje. 

Ministrstvo za socialno politiko predpiše z 
naredbo način, kako je invalida napotiti na zdrav
ljenje doma, v državnih, civilnih, vojaških, samo
upravnih in zasebnih bolnicah, zdraviliščih ie 
kopališčih. 

Siromašna rodbina vojaškega invalida ima ob 
času njegovega zdravljenja pravico do njegovega 
osebnega dodatka v zmislu člena 21. tega za
kona, ako je vzdrževanje rodbine bistveno zavi»-
no od tistega, ki se zdravi. 

I I I . p o g l a v j e . 
Strokovni pouk. 

Člen 4. 
Vsak invalid se mora strokovno izučiti za 

svoj stari ali za kakršenkoli nov pridobitni po
klic, ako je to z ozirom na njegove rodbinske 
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razmere mogoče in potrebno, da se mu izboljša 
zdravstveno, duševno ali imovinsko stanje. 

Pri vsaki invalidski bolnici ali pri vsaki dr
žavni oblastni invalidski upravi naj se sestavi 
strokovna komisija, ki naj vsakega invalida se-
rnani z bistvom in lastnostmi posameznih pokli
cev ter mu predoči, kateri in kakšen strokovni 
pouk mu je potreben ali najprikladnejši. V tej 
komisiji morajo biti tudi predstavniki invalidskih 
oiganizacij. 

Člen 5. 
Obrtni pouk (reedukacija) invalidov za roko

delske obrte se vrši v reedukacijskih šolah mini
strstva za socialno politiko ali v reedukacijskih 
èolah za invalide, otvorjenih z odobritvijo tega 
ministrstva po zasebnikih, dobrodelnih organiza
cijah in tujih misijah. 

Člen 6. 
Koliko časa traja pouk v posameznih obrtih, 

določa šolska uprava sporazumno s strokovnimi 
ačitelji-mojstri; toda trajati ne sme manj nego 6 
mesecev ali več nego 12 mesecev. 

Invalidi, ki dokažejo, da so pri kateremkoli 
mojstru ali kot samouki izvrševali obrt najmanj 
leto dni, pridobe isto pravico do mojstrskega iz
pita iz rokodelskih obrtov kakor invalidi, ki so 
dovršili pouk v eni izmed zgoraj omenjenih re
edukacijskih šol. To se ne tiče ostalih obrtov, 
določenih v členu 13. obrtnega zakona razen 
brivskega obrta. 
, Člen 7. 

Po dovršenem pouku pridobi vsak invalid 
pravico, da se zglasi k mojstrskemu izpitu. 

Člen 8. 
Mojstrski izpit strokovno izučenih invalidov 

je sestavljen iz dveh delov: 
a) iz splošnega dela, kamor spadajo osnovna 

znanja: pisanje, čitanje, računanje, osnove 
knjigovodstva in dopisovanja in kmetijske 
enciklopedije, in 

b) iz strokovnega dela, ki je samo praktičen. 
Izpit se opravlja v šoli, kjer se je invalid učil 

obrta; če pa se je učil obrta pri zasebnih moj
strih ali če je samouk, opravlja izpit v eni zgoraj 
omenjenih šol, pri katerih so ustanovljene poseb
ne komisije za mojstrske izpite invalidov. 

-,.., Člen 9. 
Pri vsaki reedukacijski šoli je komisija za moj

strske izpite strokovno izučenih invalidov sestav
ljena iz petih članov: Predsednik komisije je sel 
odseka za strokovni pouk invalidskega oddelka 
pri ministrstvu za socialno politiko; drugega 
člana določa osrednji odbor združbe vojnih inva
lidov, po možnosti izmed članov invalidske kra
jevne organizacije; tretjega člana določa obrtni
čka zbornica, po možnosti izmed članov krajevne 
rokodelske uprave; četrti član je upravitelj dotične 
invalidske šole. 

Ti štirje člani so stalni ter se določajo na dve 
leti. Kot peti član poslujejo šolski mojstri, pri 
katerih so se invalidi učili onega obrta, iz kate
rega opravljajo izpit. 

Smatra se, da je kandidat opravil izpit, ako so 
za to glasovali najmanj 3 člani, izmed katerih 
mora biti eden šolski mojster ali član obrtniške 
zbornice. 

Člen 10. 
Po opravljenem izpitu pošlje komisija v treh 

doeh poročilo invalidskemu oddelku ministrstva 
za socialno politiko in obrtniški zbornici o izidu 
opravljenih izpitov. 

Člen 11. 
Invalidi, ki opravijo mojstrski izpit, dobe di

plomo in vse drugo, kar jim pripada po opravlje
nem izpitu, najkesneje v treh dneh po opravljenem 
mojstrskem izpitu. Diplomo izdado in podpišejo 
vsi člani komisije. 

S to diplomo pridobe invalidi osebno pra
vico, da protokolirajo obrt, kakor tudi vse druge 
pravice rokodelskih in ostalih mojstrov, ki so 
redoma izprašani. Ta pravica se ne tiče strokov
nih delovodij, določenih v členu 4., odstavkih 2., 
3. in 5. obrtnega zakona. 

Člen 12. 
Ako invalid ne opravi izpita, sme nadaljevati 

poti , če se zdi to komisiji primerno z ozirom na 
obrt, ki se ga uä, kakor tudi na pohabljenoet in 

marljivost vajenčevo (invàlidovo). Toda celokupni 
pouk nikakor ne sme trajati dalje nego 18 me
secev. 

Ako kandidat iznova ne opravi izpita, se od
pusti in izda se mu potrdilo o dobi njegovega 
pouka z dostavkom, da izpita ni opravil. 

Stroške za izdajo mojstrske diplome trpi in
validski oddelek ministrstva za socialno politiko. 

Določila členov 5. do 12. veljajo na ozemlju 
prejšnje kraljevine Srbije, Črne gore in Vojvo
dine; v ostalih novopridruženih krajinah pa osta
nejo v veljavi tam veljavni obrtni zakoni in pred
pisi. 

Člen 13. 
Vsak invalid ima pravico do vzdrževanja za 

čas, dokler traja strokovni pouk. 
Ako se invalid strokovno izučuje v zavodu, 

kjer dobiva stanovanje in hrano, ima pravico do 
popolnega vzdrževanja; ako pa se izučuje izvun 
takega zavoda, dobiva državno podporo, ki jo 
določi pristojna invalidska oblastna uprava. 

Ob času strokovnega pouka ima invalid poleg 
pokojnine pravico do plače po dejanski vrednosti 
svojega dela; od te plače se mu mesečno izpla
čuje določen del, kapitalizirani ostanek pa dobi 
ob koncu pouka. Ta plača znaša v prvem mesecu 
najmanj 1 dinar, v drugem tyz dinarja, v tretjem 
in nadaljnjih mesecih pa najmanj 2 dinarja za 
vsak delovni dan. 

Siromašna rodbina invalidova ima ob času 
njegovega strokovnega pouka pravico do njego
vega osebnega dodatka, v zmislu člena 21. tega 
zakona. 

Invalid, ki mu je strokovni pouk potreben, pa 
se ne bi hotel strokovno izučiti ali ki bi zanemaril 
svoj pouk, izgubi pravico do ene ali do več ali 
tudi do vseh vrst državne pomoči, razen pokoj
nine. Toda invalid, ki se vda beračenju, dasi bi 
se mogel strokovno izučiti in usposobiti za delo, 
izgubi pravico tudi do pokojnine. O odvzemanju 
teh pravic odloča njegovo pristojno invalidsko 
sodišče (oblastni invalidski odsek). 

Predstojnikom invalidskih šol in tečajev gre 
pravica, da, če je treba, disciplinarno kaznujejo 
invalide po predpisih hišnega reda za dotične 
zavode. 

Strokovni pouk invalidov se v prvi vrsti vrši 
v javnih in zasebnih kmetijskih, obrtnih, trgov
skih in drugih strokovnih šolah, kjer je to mogo
če; v javni in samoupravni službi. Po potrebi sme 
ministrstvo za socialno politiko otvarjati tudi po
sebne invalidske šole in tečaje za kmetijski, obrtni, 
trgovski in drugi strokovni pouk invalidov. Isto-
tako gre invalidom, njih otrokom in sirotam 
umrlih oseb iz člena 1. tudi po izpolnjenem 16. 
letu prvenstvena pravica, da se kot državni podpi
rana pošiljajo na šolanje v inozemstvo. 

Pohabljeni otroci osebnih invalidov, padlih 
vojnikov, kakor tudi onih oseb, ki jih je sovražnik 
usmrtil iz vojaških ali političnih razlogov, se spre
jemajo brezplačno v posebne invalidske šole. 

Ministrstvo za socialno politiko določa po 
zaslišanju pridobitnih teles posamezna velika 
kmetijska, industrijska, trgovska in prevozna pod
jetja, ki morajo invalide sprejemati v strokovni 
pouk. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
izda v sporazumu s pristojnimi ministrstvi nared
bo, kako se skrajšaj doba pouka in olajšaj samo
stojni poklic strokovno izučenemu invalidu. 

IV. p o g l a v j e . 
Podpore ob ustanovitvi ali izboljšavi pridobitne

ga položaja in razne ugodnosti. 

Člen 14. 
D a r i l a in p o s o j i l a . 

Invalidi, ki so dovršili strokovni pouk in 
opravili izpit za mojstre, prejmejo po finančni 
možnosti darilo v denarju za nabavo orodja, po
trebnega za izvrševanje dotičnega obrta. Nabav
ljeno orodje se smatra tri leta za državno svojino 
pod nadzorstvom invalidskega oddelka pri mini
strstvu za socialno politiko (oblastnega invalid
skega odseka), ki ga jim sme odvzeti, ako se po
kaže, da niso vredni darila. 

Poleg tega prejmejo zgoraj omenjeni invalidi 
po finančni možnosti brezobrestno posojilo do 
2000 dinarjev za dve leti, ne glede na vrsto obrta. 

Če invalid ne bi uporabil tega posojila za na
men, v katerega mu je bilo dano, ah če bi ga ne 
vrnil v roku, izgubi pravico do vseh vrst državne 
pomoči razen pravice do zdravljenja in pokojnine. 

Gorenjo podporo v obliki darila smejo dobiti 
tudi oni invalidi, ki niso dovršili strokovnega 
pouka, ako se izkažejo z mojstrskim pismom, da 
so izučeni mojstri. 

Podporo v obliki darila ali posojila smejo do
biti vsi invalidi in rodbine ostalih oseb, zaščite
nih s tem zakonom, ki jih spozna invalidski od
delek ministrstva za socialno politiko (invalidski 
odsek) sporazumno z združbami vojnih invali
dov za vredne in dostojne te podpore. 

člen 15. 
P o d e l j e v a n j e p r a v i c e za p r o d a j a n j e 
t o b a k a , s r e č k r a z r e d n e l o t e r i j e JM 

d r u g i h m o n o p o l n i h p r e d m e t o v . 
Male prodajalnice tobaka se oddajajo izključr 

no samo invalidom in siromašnim rodbinam pad
lih, umrlih in pogrešanih vojnikov kakor tudi si
romašnim rodbinam umrlih javnih uslužbencev. 

Mestne male prodajalnice se oddajajo v prvi 
vrsti združbam vojnih invalidov. Iz dohodkov 
prodaje mora združba pokrivati plačo in ustrez
ni odstotek dobička (čistega zaslužka) osebja, za
poslenega pri prodaji. Od ostanka se steka v jam
stveni fond, za kavcijo monopolni upravi, 50 %, 
dokler ta fond ne doseže višine jamstva vseh to
bačnih koncesij, podeljenih organizaciji; 25 % st 
steka v «Narodni fond za invalide in rodbine 
padlih vojnikov», ostanek pa gre v korist vseh 
članov organizacije. 

Uprava državnih monopolov daje vsako lete 
4 % 0 celokupnih dohodkov velike tobačne pro
daje v blagajno «Narodnega fonda za invalide in 
rodbine padlih vojnikov». 

Sedanjim imetnikom tobačnih prodajalnic, ko
likor niso zaščiteni s tem členom, naj se te od
povedo. To morajo izvršiti komisije, sestavljene iz 
odposlancev ministrstva za socialno politiko, mi
nistrstva za finance, invalidske organizacije in 
zastopnika dosedanjih imetnikov. Tem imetnikom 
se mora prodaja po pravično odmerjenem roku 
odvzeti ali pa se jim lahko, če to zahtevajo dr/' 
žabni obziri, pusti do nadaljnje odločbe pe
temu, da se tudi pri takih prodajalnicah *" w 
članom zavaruje delež pri dobičku v zmislu tega 
člena. , 

Sporazumno z ministrom za socialno politiko 
izda minister za finance vse potrebne podrobne 
predpise zlasti o olajšavi jamstva in nabavni ceni, 
o delitvi večjih prodajalnic na več manjših in o 
združevanju več manjših v eno večjo prodajal-
nico. 

Del čistega dohodka državne razredne lote
rije, ki ga določi minister za kmetijstvo in vode 
sporazumno z ministrom za socialno politiko, 
se steka v «Narodni fond za invalide in rodbine 
padlih vojnikov». 

Člen 16. 
S l u ž b e . 

1.) Osebam iz člena 1., našim državljanom, 
s» pridržuje izključna ali prvenstvena pravica d» 
primernih mest v javni in samoupravni službi. 

2.) Osebe iz člena 1., katere so imele pred do
godkom, ki jim daje značaj oseb iz člena 1., ene 
izmed omenjenih služb, imajo pravico do te aM 
podobne službe, ako so zanjo telesno vsaj delo
ma, strokovno pa popolnoma sposobne. V tem 
oziru veljajo tudi zanje predpisi o strokovnem 
pouku invalidov. 

3.) Posebne komisije, ki jih sestavi minister za 
socialno politiko iz predstavnikov oblastev, ozna
čijo službe, predpišejo pogoje ter skrbe za to, 
da se ta službena mesta pravično porazdele, 

Člen 17. 
D e l o v n a m e s t a in p o s r e d o v a n j e za 

d e l o ( p o s r e d o v a l n i c e za delo) . 
Osebe iz člena 1., katere so bile pred dogod

kom, ki jim daje značaj oseb v zmislu tega zako
na, zaposlene v javnem ali privilegiranem podjetju 
ali v podjetju, podpiranem iz javnih sredstev, 
imajo pravico do istega ali do podobnega polo
žaja v istem podjetju. V ta namen se smejo de
lovna mesta odpovedati zdravim delavcem, v prvi 
vrsti tujcem. 

Sporazumno s pristojnim ministrom in po za
slišanju pridobitnih naprav sme minister za so
cialno politiko zavezati večja kmetijska, industrij
ska, trgovska in prevozna podjetja, da sprejme]» 
v delo invalide, ki so se tudi navzlic telesni po
škodbi s posebnim strokovnim poukom usposo
bili za delo v dotičnih podjetjih. 
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Druge osebe imajo, ako so strokovno spo-
iobne, za invalidi v prvi vrsti pravico, da se sprej
mejo na delovna mesta v omenjenih podjetjih. 

će nastane spor glede strokovne sposobnosti, 
reši to vprašanje posebna komisija, sestavljena iz 
predstavnikov državne inspekcije dela, invalidske 
organizacije, lastnika dotičnega podjetja in de
lavcev, zaposlenih pri njem. Ta komisija odloči, 
tko nastane spor, plačo po dejanski vrednosti 
dela. Državna pomoč ne sane biti vzrok, da bi se 
plača zmanjšala. 

Ob podeljevanju novih privilegijev naj država 
zavezuje privilegirance, da v prvi vrsti zaposlu
jejo osebe iz člena 1. 

Osebe iz člena 1. imajo pravico tudi do brez
plačnega posredovanja za delo po poslujočih 
državnih posredovalnicah za delo. 

Člen 18. 
R a z n i p r i v i l e g i j i (konces i j e ) . 

Invalidskim organizacijam gre v prvi vrsti 
pravica pri podeljevanju raznih privilegijev (kon
cesij na gostilne, bioskope itd.), pri zakupu držav-
ae imovine in državnih dohodkov (lov, ribja 
k>v itd.). 

Ta podjetja lahko prevzemajo in vodijo inva
lidske organizacije v lastni upravi (režiji) ali pa 
jih sporazumno z državnim oblastvom v prvi 
vrsti odstopajo osebam iz člena 1. ali drugim 
privatnim osebam in podjetjem.. 

Osebe iz člena 1. imajo prvenstveno pravico: 
a) do raznih prostih mest v zavodih, za katere 

plačuje država vzdrževalne stroške; 
b) do ustanov (štipendij), ako niso v zmislu po

sebnih pravil pridržane drugim osebam; 
c| do oprostitve od davkov in taks na vse vrste 

denarne in materialne pomoči v zmislu tega 
zakona in ostalih zakonov; rubežen (ekseku-
cija) se sme pri njih vršiti samo za vzdrževanje 
(alimente) in za izplačilo posojil, prejetih v 
naprej na račun vseh vrst pomoči, ako so upo
rabljena v zmislu tega zakona; 

č) do raznih privilegijev, podeljenih po predpisih 
o izvrševanju agrarne reîorme;. 

d) invalidske organizacije, osebe iz člena 1. in 
njih pridobitne zadruge in združbe, katerih 
Člani so v prvi vrsti osebe iz člena 1., imajo 
prvenstveno pravico pri nabavah predmetov, 
potrebnih za javno upravo. 
Točki a) in b) tega člena veljata za otroke tudi 

po izpolnjenem 16. letu. 

Člen 19. 
B r e z p l a č n a v o ž n j a . 

Invalid ima pravico do brezplačnega odhoda 
m povratka po železnici, ladji, s poštnim vozom 
m državnim avtomobilom, če potuje po oblastveni 
naredbi na zdravniški pregled, zaradi izdelave m 
pqpravila proteze, če potuje v bolnico, zdravilišče, 
kopališče aH šolo. 

Invalid, ki se ne more gibati, ima, ako je siro
mašnega stanja, pravico, da ga na vozu prepeljejo 
do postaje ali pristanišča. 

Voz nabavi občina, iz katere odhaja invalid; 
ebčini pa ministrstvo za socialno politiko na nje
no zahtevo povrne stroške. 

V. p o g l a v j e . 
Člen, 20. 

Pokojnine. 
1. Vojaški invalidi in rodbine padlih, umrlih in 

pogrešanih vojnikov kakor tudi njim pripodoblje-
ne osebe uživajo pokojnino po nastopnih zakonih 
in uredbah: 

1.) V Srbiji in Črni gori: po zakonu o pod
pori vojnih invalidov in rodbin padlih, za rana
mi umrlih ali pogrešanih vojnikov z dne 8. ju
lija 1878'. s poznejšimi izpremembami in dopol
nitvami z dne 19. januarja 1879.; 6. aprila 1881.; 
3. januarja 1883.; 26. julija 1886.; 28.marca 1888.; 
Î4. januarja 1896.; 29. julija 1898.; io. aprila 
1902. in 10. aprila 1914. 

Zakon o podpori vojaških invalidov z dne 
10. aprila 1914. se mora razširiti na invalide in 
rodbine vojnikov, padlih izza leta 1875. To velja 
tudi za invalide-vstaše, dobrovoljce in četnike iz 
Srbije in Črne gore z všteto Staro Srbijo, Bosno 
in Hercegovino. 

2.) V Hrvatski in Slavoniji, Bosni in Hercego
vini in v Banatu, Bački in Baranji: po bivšem 

ograkem zakonskem članku LI. iz leta 1875. in po 
zakonskem članku XX. iz leta 1887. z vsemi poz
nejšimi izpremembami in dopolnitvami. 

3.) V Sloveniji: a) po zakonu z dne 27. de
cembra 1875., drž. zak. š t 158, in po zakonu z 
dne 27. aprila 1887., drž. zak. št. 41, z vsemi poz
nejšimi izpremembami in dopolnitvami in b) po 
uredbi Narodne vlade SHS., «Uradni list» XXVII. 
iz leta 1918. 

4.) V Dalmaciji: po zakonih in uredbah, na
vedenih pod točko 3.a), za vojmke-invalide pa 
po naredbi pokrajinske vlade za Dalmacijo, po 
kateri prejemajo invalidi za vsakih 10% nespo
sobnosti 100 kron na leto kot osnovno pokojnino. 

II. Izza dnef 1. aprila 1921. in v bodoče imajo 
v Srbiji in Črni gori pravico do invalidske pod
pore tudi one rodbine padlih, umrlih in pogre
šanih vojnikov, ki jim podpora prej ni bila pri-
sojena, ker so plačevale več nego 15 dinarjev ne-
posrednjega davka, ali pa jim je bila prisojena, 
toda pozneje zaradi poviška davka ustavljena, ali 
ki se vobče niso prijavile za podporo, ker so pla
čevale več nego 15 dinarjev neposrednjega davka. 
V vseh teh primerih imajo talce rodbine pravico 
do invalidske podpore, samo če ne plačujejo več 
nego 30 dinarjev neposrednjega davka. 

III. Triletni rok prijave za rodbine vojnikov 
iz vojen leta 1912. in 1913. za zahtevo invalidske 
podpore, ki je določen v členu 35. zakona o pod
pori vojaških invalidov, teče po preteku 6 tednov 
od dne objavljene demobilizacije leta 1920. 

IV. Istotako imajo izza dne 1. aprila 1921. in 
v bodoče pravico do invalidske podpore tudi one 
osebe, naštete v členu 3. zakona o podpori vo
jaških invalidov kakor tudi rodbine padlih, umr
lih in pogrešanih vojnikov, ki imajo po smrti in
validovi še hranitelja ali dobe takega hranitelja 
pozneje, toda samo, če plačuje ta hranitelj manj 
nego 30 dinarjev neposrednjega davka. 

V. Ta pravica do podpore izza dne 1. aprila 
192i. in v bodoče se priznava tudi onim invali
dom, odnosno njih rodbinam, kakor tudi rodbi
nam padlih, umrlih in pogrešanih vojnikov, ka
teri so, prebivši vse težave pri obrani domovine 
leta 1915., zapustili meje kraljevine Srbije pred 
letom 1912. ter po vplivu splošne iznemoglosti in 
negotovosti o prihodnjosti domovine, ker niso 
bih obveščeni o namenu in možnosti nadaljnjega 
umikanja — izgubili pogum .ter so se vdali so
vražniku. Ta pravica do podpore se. priznava 
samo onim, ki so biii v vojski redovi ali kaplari. 

VI. Izza dne 1. aprila 1921. in v bodoče se v 
Sloveniji iznova priznava pravica do pokojnine 
invalidom, ki so jih po ujedinjenju naša pristojna 
oblastva spoznala za invalide z 20 do 2 5 % in-

. XII. Pravico do pokojnine vojaškega invalida 
imajo ob pogoju, da ne plačujejo neposrednjih 
davkov več nego 30 dinarjev, v katere pa se ne 
všteva ne osebni davek ne invalidski davek ne da
vek na pokojnino, tudi bivši internirana in konfi-
niranci, nadalje one žrtve sovražne krutosti, ki so 
spričo nje oboleli ali ki se jim je zdravstveno 
stanje tolikanj poslabšalo, da so postale nespo
sobne v zmislu člena 1. tega zakona. 

XIII. Vdova v zmislu tega zakona ne izgubi 
pravice do pokojnine, ako se omoži z vojaškim 
invalidom, čigar pridobitna nesposobnost znaša 
več nego 50% invriidnosti. Ako se omoži s kom 
drugim, se ji da, Ce ni zanjo veljavni zakon zanjo 
ugodnejši, takoj po poroki za opremo znesek dvo
letne njene pokojnine brez dodatka, o katerem 
govori člen 21. tč/a zakona. — Ta velja samo 
za one vdove, ki u.> edine uživalke pokojnine, t. j . 
ki nimajo otrok ne roditeljev. 

XIV. Prisojanjü pokojnin spada v pristojnost 
ministrstva za socialno politiko. 

V Srbiji in Črni gori odločajo o pravici do po
kojnine posebna invalidska sodišča pri okrožnih 
zaščitah invalidov, dece in mladine, v novopridru-
ženih pokrajinah pa invalidski odseki oddelka za 
socialno politiko pri pokrajinskih upravah. 

VI. p o g l a v j e . 
Člen 21. 
Dodatek. 

Osebam, ki imajo po členu 20. tega zakona 
pravico do podpore ali do pokojnine, se priznava 
mesečni dodatek ob teh-le pogojih : 

,iko Imajo ako nimajo 
svoju hišo svoje Mie 

in plačujejo 
stanarino 

I. P o p o l n i in v a l i d i : dinarjev 
t. j . oni, ki so: popolnoma slepi, 
popolnoma bebasti, popolnoma 
odreveneli v vseh sklepih, po- .* 
polnoma ohromeli na celi eni 
strani (haemiplegia), neozdrav-
no na obeh straneh ohromeli v 
živčnem pletežu (plexus), ona, ki 
so izgubili obe roki ali nogi do 
blizu kolkov ah iz kolkov ah 
hkrati eno roko in eno nogo, 
oni, ki so hkrati ohromeli v obeh 
nogah, mehurju in črevesu vsled 
poškodbe hrbtenjače, prejemajo 240-— 300-— 

O priznavanju dodatkov za 
invalide te vrste odloča invalid
ski oddelek ministrstva za so
cialno politiko (oblastni invalid
ski odsek), ki tudi za vse druge 

vaiidnosli. Ti prejemajo toliko pokojnine, koli- nedovršene procese težkih bo-
kršno prejemajo v Sloveniji invalidi s 25 do 50% 1 е г ш v razvoju, n. pr : progre-
inva4dno~ti s ' v n a P a r a ' l z a > tuberkuloza v 

Vii. Na ozemlju Banata, Bačke in Baranje se 
podeljujejo zaostale pokojnine izza dne 1. novem
bra 1919. 

VIII. V novopridruženih pokrajinah se prizna
va od prvega dne onega meseca, ki bo prvi po 
razglasitvi tega zakona, pravica do pokojnine v 
znesku vdovske pokojnine tudi roditeljem in ne-, 
doletnim bratom in sestram, ako so te osebe siro
mašnega stanja, t. j . ako ne plačujejo več nego 
30 dinarjev neposrednjih davkov, v katere se ne 
všteva" osebni davek, pa tudi ne invalidski davek 
in davek na pokojnino, ako so nesposobne za pri
dobitno delo in ako je bil padli vojnik njih edini 
ali glavni hranitelj ter ni ostavil svoje vdove ali 
svojih sirot. Vse zgoraj omenjene osebe ne smejo 
prejemati več, nego bi prejemala vdova padlega 
vojnika. 

IX. Otroci smejo tudi po polnoletnosti uži
vati državno pomoč, ako dokažejo, da si zbog 
telesnih ali duševnih hib ne morejo ničesar slu
žiti, ali če se šolajo, do izpolnjenega 23. leta. 

X. Zeni in otrokom pogrešanih vojnikov se 
priznava začasna pokojnina po onih zakonih za 
vojaške invalide, ki veljajo v krajih njih stalnega 
bivališča, dokler se zanesljivo ne upotovi smrt 
njih hranitelja ali dokler se ta ne vrne. 

XI. Pravica do pokojnine se priznava ob po
goju da ne plačujejo neposrednjih davkov več 
nego 30 dinarjev — v ta davek pa se ne sme 
vštevati ne osebni davek ne invalidski davek ne 
davek na pokojnino -- tudi rodbinam onih oseb, 
ki jim je sovražnik iz vojaških ali političnih raz
logov vzel življenje ali ki so umrle zbog копћш-
ranja ali interniranja. 

progresivnem stanju, sušenje 
hrbtenjače (tabes) v vsakem pri
meru posebe določa pomoč po 
stanju bolezni. 

II. T e ž k i in v a l i d i : 
t. j . oni od 70% do 100% in
validnosti, prejemajo . . . . 

III. P o l i n v a l i d i 
z vsaj 50 % do 60 %• invalidno
sti prejemajo 28-

IV. V Sloveniji in Dalma
ciji se zaradi večje osnovne 
pokojnine znižujejo zgoraj do
ločeni dodatki za toliko, za ko
likor ne bi smel skupni znesek 
pokojnine presezati vsote, ki jo 
prejema v ostalih novopridru
ženih pokrajinah kot pokojnino, 
fanjeniški dodatek in dodatek 
po tem zakonu invalid - redov 
iste kategorije. 

V. Sprednje dodatke uživa 
invalid tudi, ako se začasno 
brezplačno zdravi ali izučuje. 

VI. Rodbina, v kateri sta 
največ-dva zakonska ali neza
konska, a za svoja priznana 
otroka padlega, umrlega ali po
grešanega vojnika ali njegovih 
bratov ali sester ah enih in dru
gih največ dva: 
a) pod izpolnjenim 16. letom; 
b) ako se šolata — do izpol

njenega 23. leta; 

5 6 — 7 0 — 

35-
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ako imajo ako nlmtjo 
svojo htio tvoje niše 

in plačujejo 
stanarino 

c) brez omejitve na leta, ako dinarjev 
se potrdi z zdravniškim iz-
pričevalom njiju stalna pri
dobitna nesposobnost, pre
jema ne glede na število 
ostalih rodbinskih članov . 40-— 50-— 
VII. Dodatek, določen v -

točki VI. tega člena, se prizna
va tudi onim rodbinam padlih, 
umrlih in pogrešanih vojnikov, 
v katerih ni takih otrok, ki go
vori o njih točka VI., ob po
goju: 
a) da je vdova starejša nego 

45, roditelji pa starejši nego 
50 let; 

b) vdovam mlajšim nego 45, 
roditeljem pa mlajšim nego 
50 let, ako se z izpričeva-
lom državnega zdravnika 
potrdi njih stalna nesposob
nost za vsako pridobitno 
delo. 
VIII. Nepreskrbljene vojne 

eirote brez očeta in matere pod 
izpolnjenim 16. letom preje
majo: 
a) ako je ena edina nepreskrb

ljena sirota v rodbini . . 48*— 60-— 
b) ako sta dve nepreskrbljeni 

siroti v rodbini . . . . 72-— 90 — 
c) ako so tri nepreskrbljene si

rote v rodbini 96-— 120-— 
Rodbine, v katerih so samo 

eirote brez očeta in matere, ki 
so že izpolnile 16. leto, preje
majo dodatek 40 — 50-— 

IX. Invalidi-rezervni častni
ki in rodbine padlih, umrlih in 
pogrešanih rezervnih častnikov 
v novopridruženih pokrajinah 
prejemajo dodatke po veljavnih 
zakonih in uredbah. 

Invalidi-rezervni častniki, ki 
jih je v zmislu točke 1. tega 
člena smatrati za popolne inva
lide, in rodbine padlih, umrlih 
in pogrešanih rezervnih častni
kov, ki jim pripada pokojnina-
po srbskem zakonu o podpori 
vojaških invalidov iz leta 1914., 
prejemajo 360-— 450-— 

Invalidi-rezervni častniki s 
70 do 100%? invalidnosti pre
jemajo 300-— 375-— 

Invalidi-rezervni častniki z 
vsaj 50 do 60 % invalidnosti 
prejemajo 240-— 300-— 

X. Otrokom osebnih invalidov iz točk L, II., 
III. in IV., otrokom, bratom in sestram iz točk 
VI. in VIL, rezervnih častnikov in rodbin padlih, 
umrlih in pogrešanih častnikov iz točke IX. tega 
člena se priznava, če so pod 16. letom ali, če se 
šolajo, do izpolnjenega 23. leta ali dosmrtno, če 
se potrdi z izpričevalom državnega zdravnika njih 
stalna pridobitna nesposobnost, za vsakega otro
ka, odnosno brata ali sestro posebe preko števila 
2 mesečno še 8, odnosno 10 dinarjev, kakor pač 
imajo svojo hišo ali pa morajo plačevati stana
rino. 

Tem se enačijo sirote brez očeta in matere 
vsaka posebe preko števila 3, ako so izpolnjeni 
tudi vsi drugi pogoji te točke. 

XI. V znak priznanja za njih žrtve za našo 
osvoboditev in naše ujedinjenje se priznava voja
škim invalidom, rodbinam padlih, umrlih in po
grešanih vojnikov in vojnim sirotam brez očeta 
in matere v Srbiji ini Črni gori, v novopridru
ženih pokrajinah invalidom-dobrovoljcem in rod
binam padlih, umrlih in pogrešanih vojnikov-
dobrovoljcev, ki jim pripada podpora po srbskem 
zakonu o podpori vojaških invalidov iz leta 1914., 
a v vsej državi bivšim internirancem in konfini-
rancem kakor tudi onim žrtvam sovražne kru
tosti, ki so spričo nje postale invalidi, in rodbi
nam onih oseb, ki jim je sovražnik vzel življenje 
ali ki so zbog konfiniranja ali interniranja umrle 
— dodatek v dvojnem znesku ob pogojih točk II., 
III., VI., VU., VIII,, IX. in X. tega zakona. 
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XII. Pravice do dodatka nimajo: 
a) osebe, ki že prejemajo iz javnih, t. j . državnih 

ali samoupravnih sredstev draginjsko dcklado; 
b) osebe, ki so prejele od agrarne reforme brez

plačno zemljišče, bodisi v last, bodisi v brez
plačno uživanje; 

c) otroci, brezplačno oskrbovani v zavodu; 
č) osebe, ki plačujejo več nego 30 dinarjev nepo-

srednjega davka. 
Znesek 30 dinarjev se določa v posameznih 

oblastvih čisto brez vsakršnih pribitkov na pod
stavi davčnih zakonov, ki so v dotični oblasti 
veljali v finančnem letu I920./1921. Povišba dav
kov,, ki izhaja iz poznejših izprememb davčnih, 
odnosno finančnih zakonov, kakor tudi invalid
ski davek, davek na pokojnino in osebni davek 
se ne vpoštevajo pri določanju zneska 30 dinarjev. 

Člen 22. / 
Inozemskim državljanom in enim osebam, ki 

imajo po saintgermainski, neuillyjski in trianonski 
mirovni pogodbi pravico opcije, se izplačujejo 
njih pokojnina in dodatki, ako se tuja država iz
javi, da naši državi povrne izplačane zneske, če 
bi dotična oseba pridobila državljanstvo one 
države. 

Vse osebe in rodbine takih oseb, ki so držav
ljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, pa 
so onesposobljene ali so padle kot dobrovoljci-
neobvezniki bivše Avstro-Ogrske, Bolgarije ali 
druge sovražne vojske, nimajo pravice do pomoči 
v zmislu tega zakona. 

Člen 23. 
P o g r e b n i s t r o š k i . 

Siromašnim vojaškim invalidom mora mini
strstvo za socialno politiko (oblastni invalidski 
odsek) določiti za pogrebne stroške najmanj 300 
dinarjev. 

VII. p o g l a v j e . 

Člen 24. 
Izguba pravice do pomoči. 

Pravico do vsake vrste pomoči po tem za
konu izgube in krivi so v zmislu kazenskega 
zakona in vzajemno odgovorni za škodo, stor
jeno državi, vsi tisti, ki po krivični poti po
izkušajo doseči ali pomagati ali v resnici dose
žejo ali pomagajo komurkoli, da pride do po
moči v zmislu tega zakona. 

Osebam, o katerih dožene preiskava, da zlo
rabljajo razne vrste pomoči, ker se vdajajo bera
čenju, pijanstvu, igranju, vlačugarstvu ali pod
jetjem, naperjenim' zoper državo, ali namenoma 
ali iz zanikarnosti v znatni meri zanemarjajo sebe 
ali svojo rodbino v materialnem ali moralnem 
oziru, je moči za vselej ali za določen čas od
vzeti eno ali več ali pa tudi vse vrste državne 
pomoči. 

Take osebe sme ministrstvo za socialno poli
tiko spraviti v posebne reedukacijske zavode ali 
jih preskrbeti kako drugače; njih nedolžnim siro
mašnim rodbinam pa sme dodeliti pomoč, od
vzeto njih rodbinskemu članu, ali pa poskrbeti 
zanje, kakor to zahteva vsak posamezni primer. 

O odvzemanju teh pomoči odloča pristojno 
invalidsko sodišče (invalidski oblastni odsek). 

VIII . p o g l a v j e . 

Člen 25. 
Organizacija invalidov in rodbin padlih vojnikov. 

Vse osebe, ki prejemajo po tem zakonu držav
no pomoč, se morajo združiti v okrožne (župa
nijske, oziroma kotarske [okrajne]), invalidske od
bore in po potrebi tudi v sreske (kotarske [okraj
ne], mestne) in krajevne invalidske pododbore. 
Okrožni invalidski odbori ene oblasti naj se 
združijo v oblastni invalidski odbor, oblastni 
odbori pa naj se združijo v eno «Invalidsko 
združbo» (udruženje) kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

Pravila invalidskih združb potrjuje ministr
stvo za socialno politiko. 

Invalidske združbe imajo pravico, da pri vseh 
oblastvih zastopajo svoje člane, zlasti pa da sode
lujejo in uživajo razne pravice in ugodnosti v 
zmislu tega zakona in drugih zakonov. 

IX. p o g l a v j e . 

Člen 26. 
Državni invalidski organi. 

Ministrstvo za socialno politiko ima za svoje 
neposrednje podrejene organe za posle po test 
zakonu: 

A. V S r b i j i in Č r n i g o r i : 
I. Okrožne zaščite invalidov, dece in mladine 

z ukaznim tajnikom kot predstojnikom pisarne. 
V pristojnost okrožnih zaščit invalidov, dece ta 
mladine spada, 

1.) da vodijo evidenco in socialno statistike 
vseh oseb, ki prejemajo v dotičnem okrožju 
državno pomoč po tem zakonu; 

2.) da izvršujejo ta zakon in druge zakone, 
kolikor ne bi spadalo to izvrševanje v pristojnost 
drugega oblastva; posebno pa: 
a) sprejemajo prošnje, pritožbe, potrjujejo iz

jave, podajajo predloge za razne vrste po
moči; 

b) izvršujejo odloke in podpore po naročilu 
oblastev ter nadzirajo pravilno uporabo raz
nih podpor; 

c) pošiljajo invalide na zdravljenje, na strokovni 
pouk, na službo ali delovno mesto; 

č) imajo v razvidnosti vse privilegije, službe is 
delovna mesta, s katerimi bi se mogle koristiti 
osebe, zaščitene s tem zakonom; 

d) izdajajo objave za brezplačno potovanje; 
e) vzdržujejo zvezo z invalidskimi združbami in 

dobrodelnimi napravami v okrožju; 
f) nadzirajo delo invalidskih združb v okrožju. 

II. Pri vsaki okrožni zaščiti invalidov, dece in 
mladine posluje invalidsko sodišče, ki ga sestav
ljajo: en ukazni uradnik (po možnosti pravnik), 
en predstavnik okrožnega invalidskega odbora 
in tajnik okrožne zaščite invalidov, dece in 
mladine. 

Prva dva člana invalidskega sodišča postavlja 
ministrstvo za socialno politiko, in sicer: ukaz
nega uradnika na predlog predsednika prvostop
nega sodišča, predstavnika invalidov na predlog 
okrožnega invalidskega odbora, kjer pa takih ni, 
na predlog osrednjega odbora združbe vojnih 
invalidov. 

Predstavniki invalidov in rodbin padlih voj
nikov smejo biti tudi ženske. 

Vsak čian invalidskega sodišča mora imeti dva 
namestnika. 

Pri vsakem invalidskem sodišču posluje državni 
zastopnik, ki ga določi izmed sodnih uradnikov 
predsednik prvostopnega sodišča v dotičnem 
okrožju. Za zastopnika države za Beograd in 
beograjsko okrožje določa državni pravni bra
nitelj enega izmed svojih uradnikov. 

III. V Beogradu posluje vrhovno invalidsko 
sodišče, ki razpravlja v poslednji stopnji o prido
bitvi in izgubi invalidske podpore. Vrhovno 
invaljdsko sodišče sestavljajo: en sodnik, ki ga 
določi minister za pravosodje, en predstavnik 
ministra za socialno politiko, en predstavnik 
ministra za finance in en predstavnik invalidov 
in rodbin padlih vojnikov, ki ga določi ministr
stvo za socialno politiko na predlog osrednjega 
odbora združbe vojnih invalidov. 

V=ak član vrhovnega invalidskega sodišča 
ima svojega namestnika. 

Po potrebi sme minister za socialno politiko 
ustanoviti več oddelkov vrhovnega invalidskega 
sodišča, ukiniti posamezne okrožne zaščite inva
lidov, dece in mladine in invalidska sodišča, njih 
posle pa dodeliti drugi okrožni zaščiti invalidov, 
dece in mladine ali drugemu invalidskemu so
dišču. 

B. V n o v o p r i d r u ž e n i h k r a j i n a h . 
IV. Pokrajinske, odnosno oblastne uprave z 

oddelki za socialno politiko in invalidski odsek 
v Novem Sadu. 

V njih pristojnost spadajo vsi posli pod toč
kama I. in II. tega člena; zlasti pa: 
a) ustanavljajo, upravljajo in nadzirajo razne za

vode za zdravljenje, skrbe za strokovni pouk 
in družabno izboljševanje stanja oseb, ki so 
zaščitene s tem zakonom; 

b) sestavljajo in vodijo komisijo v zmislu čle
nov 4., 9., 15., 16. in 17. tega zakona; 

c) vzdržujejo zvezo z dobrodelnimi napravami 
in oblastnimi invalidskimi odbori ter nad
zirajo njih poslovanje. 
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Posle, navedene v prejšnjem odstavku pod a), 
b) in c), izvršuje za Srbijo in Črno goro ministr
avo za socialno politiko neposredno. 

X. p o g l a v j e . 

Člen 27. 
Postopek. 

A. P r i j a v a za p r e g l e d o s e b n i h 
i n v a l i d o v . 

Vsakdo, ki je dobil poškodbo ali bolezen, ali 
»e mu je ta poslabšala, ker je opravljal vojaško 
«Iužbo, ali iz enega izmed drugih razlogov čle
na 1-j se mora prijaviti za pregled pri občini, 
v kateri stanuje in ki zahteva od njega vse dokaze 
o njegovi vojaški službi, o vzroku in vrsti one
sposobljenosti ter izpolni predpisani obrazec za 
zaslišanje. 

Prijavo sme vložiti sam osebno ali po kdo 
drugi v njegovem imenu. 

Občina.vroči zaslišanje komandi pristojnega 
vojnega okrožja z listinami vred. 

Za one invalide, ki so nastanjeni po invalid
skih zavodih, izpolnjuje zaslišanja uprava do
tičnih zavodov. 

Za osebe, ki bivajo v inozemstvu, izpolnju
jejo zaslišanja diplomatski ali konzularni pred
stavniki naše države v inozemstvu. 

Člen-28. 
K o m i s i j a za p r e g l e d i n v a l i d o v . 
Komisija za pregled invalidov je lahko ambu

lantna ali stalna s sedežem pri.komandi vsakega 
vojnega okrožja; sestavljena pa je tako-le: en 
višji častnik, ki je predsednik komisije, dva zdrav
nika, izmed katerih je eden vojaški in drugi 
civilen, en predstavnik okrožnega invalidskega 
odbora in en predstavnik ministrstva za socialno 
politiko. 

Člen 29. 
Komandant vojnega okrožja obvesti občino 

o dnevu in kraju pregleda dotičnega invalida, ki 
mora na določeni dan priti pred komisijo na 
pregled. 

Kdcr ne pride pravočasno na pregled in ne 
opraviči izostanka, tega kaznuje pristojno ob-
lastvo na predlog komisije z izgubo invalidske 
podpore in invalidskega dodatka do novega pre
gleda. 

Člen 30. 
Na podstavi aktov in izjave predstavnikov 

one občine, iz katere je invalid, se ugotovi identi
teta onega, ki naj se pregleda. 

Da se ugotovi, ali se more komu po členu 1. 
tega zakona priznati invalidski značaj (klasifika
cija), se prečitajo vsi akti, ki se ga tičejo; vsi 
člani komisije pa imajo pravico do vprašanj,, da 
se čim bolje pojasnijo način in okolnosti, v ka
terih je dotična oseba dobila poškodbo ali bo
lezen ali se ji je ta poslabšala, in da se dožene, 
ali ni invalid sam kriv, da je dobil poškodbo ali 
bolezen ali da se mu je poslabšala. 

Potem odločijo vsi člani komisije z večino 
glasov, ali je dotično osebo smatrati za invalida. 
Ako spozna komisija koga za sposobnega za 
vojaško službo, poroča o tem komandi pristojne
ga vojnega okrožja, da ga uvrsti za vojaško dolž
nost po letih starosti, odnosno da mu odmeri 
vojnico (vojaško takso). 

Potemtakem se lahko kdo do izvestne stopnje 
»pozna za invalida, obenem pa za sposobnega 
za izvestno vojaško službo. 

Če .pregledanec ni spoznan za invalida, se iz
da pismena odločba, ki jo podpiše predsednik ter 
jo takoj priobči pregledancu. 

Člen 31. 
Če komisija spozna, da ima pregledanec in

validske pogoje po členu 1., ga zdravnika na
tančno preiščeta in točno ugotovita vrsto in težo 
poškodbe in bolezni, uporabljaje vsa znanstvena 
sredf,tva in «Navodilo za oceno onesposobljeno
sti pri invalidih», ki ga je predpisalo ministrstvo 
za socialno politiko z naredbo I br. 15.586 z dne 
11. junija 1921. 

V težkih in sumljivih primerih pošlje komisija 
ievalida na opazovanje v bolnico ali zahteva 
«nenje od specialista, invalidu pa določi dan in 
kraj naknadnega pregleda. 

Diagnozo poškodbe ali bolezni in stopnjo ne
sposobnosti podpišeta oba zdravnika. Ako bi se 

oba zdravnika ne strinjala o diagnozi in stopnji 
nesposobnosti, poda mlajši ločeno in obrazlože
no mnenje, komisija pa pošlje ves predmet spe
cialistu, da odda svoje mnenje, na katerega pod
stavi komisija potem odloči. 

Člen 32. 
Na podstavi «Navodila za oceno onesposob-

Ijenosti pri invalidih» določita zdravnika procent 
invalidove splošne pridobitne nesposobnosti, pri 
čemer se ne vpošteva, ako se je po invalidovi 
osebni krivdi poslabšala. 

Zdravnika tudi ugotovita, ali je nesposobnost 
stalna ali začasna; ako je začasna, določita, ko
liko časa utegne trajati poškodba ali bolezen. 

Celokupna komisija določi potem z večino 
glasov, ali je mogoče ugotovljeni procent zaradi 
posebnih razmer, zlasti pa zaradi invalidove višje 
starosti in s tem združene težkoče za izučbo no
vega poklica, povišati za bližnjo višjo stopnjo, od
nosno ali se sme določiti onemu, ki bi mu po 
«Navodilu za oceno onesposobljenosti pri inva
lidih» ne pripadal invalidski značaj, najnižja za 
to potrebna stopnja, t. j . 20 %. 

Komisija razpravlja in odloča tajno. Ustno 
priobči invalidu odločbo komisije o stopnji nje
gove pridobitne nesposobnosti predsednik vpri
čo vseh članov komisije. 

Člen 33. 
Invalide, ki bivajo v inozemstvu, a so naši 

državljani, pošilja naš diplomatski ali konzularni 
predstavnik v dotični državi zaradi ocene njih 
pridobitne nesposobnosti k zdravnikom, ki jih 
določi sam, ter vroči zdravniški izvid z zasliša
njem vred komandi vojnega okrožja, kamor je in
valid pristojen, domovinska pregledna komisija 
pa odloči na podstavi teh aktov o vojaški in 
civilni sposobnosti dotične osebe. 

Člen 34. 
Zoper odločbo komisije ima invalid pravico 

pritožbe na superrevizijsko komisijo v 8 dneh 
od dne, ko prejme odločbo. 

Invalid ima pravico pritožbe: 
1.) če se je materialno prekrši! zakon; 
2.) zoper zdravniško diagnozo; in 
3.) zoper določeni procent nesposobnosti za 

splošno pridobivanje. 
Pritožba se vroči komandi vojnega okrožja, 

v katere območju se je pregled izvršil, neposred
no ali po cbčini ali po pošti. 

V 3 dneh po pregledu izda komisija invalidu 
samo potrdilo, da je bil na pregledu, ter označi 
v njem diagnozo in procent onesposobljenosti. 

Ako invalid v 8 dneh ne vloži pritožbe, po
stane odločba komisije izvršna in komanda pri
stojnega vojnega okrožja mu izda invalidsko iz
pričevalo, odnosno začasno objavo, ako je spo
znan za začasnega invalida. 

Člen 35. 
Superrevizijsko komisijo tvori redna divizij

ska superrevizijska komisija, v katere območju se 
je pregled izvršil; vanjo spadajo še en civilni 
zdravnik, en predstavnik ministrstva za socialno 
politiko in en predstavnik združbe vojnih inva
lidov. 

Da izda superrevizijska komisija odločbo, 
uporablja vsa sredstva moderne znanosti in za
hteva mnenje strokovnjakov, odnosno pošlje in
valida na opazovanje v bolnico. 

Člen 36. 
Superrevizijska komisija potrjuje ali izpremi-

nja odločbe prve komisije ter vodi po potrebi po
trebna poizvedovanja. 

Če izpremeni odločbo prve komisije, izda in
validu superrevizijsko izpričevalo. 

Če se vloži pritožba zoper odločbo prve ko
misije: 
a) glede diagnoze, pregleda superrevizijska ko

misija invalida iznova, odloči o vrsti in teži 
njegove poškodbe ali bolezni ter ugotovi 
stopnjo nesposobnosti; 

b) glede prisojene stopnje invalidnosti odloči 
superrevizijska komisija na podstavi aktov. 

1 člen 37. 
Zoper odločbo superrevizijske komisije ni no

bene nadaljnje pritožbe. 

Če je bila odločba izrečena v odsotnosti hv 
validovi, ta pa dokaže, da je bil iz utemeljenift 
razlogov zadržan priti, o čemer odloči super
revizijska komisija, se vzame njegov predmet in
nova v pretres. 

Člen 38. 
Glede povračila stroškov veljajo za one član« 

preglednih komisij, ki so državni uradniki, ve
ljavni zakoni in veljavne uredbe ter zadevajo za 
vojaške uradnike ministrstvo za vojno in mormo
ni co, za civilne pa ministrstvo za socialno po
litiko. 

Predstavniku invalidskega okrožnega odbora 
se priznava kot odškodnina in nagrada po 10 di
narjev od predmeta, toda najmanj 30 in najvei 
50 dinarjev na dan. 

Zdravnikom - uradnikom in neuradnikom м 
priznava za vsak predmet po 10 dinarjev, a naj
manj 50 in največ 100 dinarjev na dan, ne gled* 
na to, ali je komisija ambulantna ali stalna. 

Za civilne osebe, ki so člani preglednih ko-
nisij, veljajo glede povračila voznih in drugih 
potnih stroškov predpisi in uredbe o povračilu 
stroškov za službena potovanja ukaznih uradni
kov s plačo pod 5000 dinarji, odnosno pod VII. 
činovnim razredom. 

Zdravnikom-specialistom, od katerih se za
hteva mnenje, določa nagrado ministrstvo za so
cialno politiko, odnosno njegovi podrejeni organi, 
na predlog komisije, ki je zahtevala mnenje. 

Člen 39. 
Na dan pregleda dobivajo invalidi od ko

mande vojnega okrožja ono denarno hrano, ki jo 
dobivajo vojaki dotične, odnosno najbližje gar-
nizije. Za pol dne se ne daje denarna hrana. 

B. P r i j a v a za i n v a l i d s k o p o d p o r o 
( p o k o j n i n o ) . 

Člen 40. 
Osebni invalidi in ostale osebe, navedene v 

členu 1. tega zakona, kakor tudi rodbine padlih, 
umrlih in pogrešanih vojnikov morajo vlagati 
prijavo za invalidsko podporo (pokojnino): 

v Srbiji in Črni gori pri invalidskem sodišču 
okrožne zaščite invalidov, dece in mladine; 

v novopridruženih pokrajinah invalidskemu 
odseku oddelka za socialno politiko pri pokrajin
ski upravi, na ozemlju Banata, Bačke in Baranje 
pa pri invalidskem odseku ministrstva za socialno 
politiko v Novem Sadu. 

Invalidsko sodišče (invalidski odsek) zahteva 
od komand vojnega okrožja ali drugih oblastev 
vse podatke, s katerimi razpolagajo in kateri so 
potrebni za pridobitev pravice do invalidske 
podpore. 

Potem vroči invalidsko sodišče (invalidski 
odsek) ves predmet z vsemi zbranimi podatki pri
stojnemu občinskemu uradu, da zbere s sodelo
vanjem krajevnih uradov še vse druge podatke, 
potrebne za odločbo o dotični invalidski podpori. 

Zbiranje potrebnih podatkov morajo občinski 
urad in drugi uradi smatrati za jako nujno stvar 
in občinski urad mora zbrane podatke vrniti in
validskemu sodišču (odseku) najkesneje v 14 dneh 
po prejemu. 

Člen 41. 
Ako ni uradnih dokazov o izvestnem podatku 

ali izvestni činjenici, naroči invalidsko sodišče 
(invalidski odsek) občinskemu uradu ali politič
nemu (policijskemu) oblastvu, naj zasliši priče, 
na katere se je skliceval prosilec v dokaz svojih 
navedb. Priče morajo svojo izpovedbo potrditi 
s prisego. 

Ako pa prosilec v svoji prijavi ni imenoval 
prič, ki bi s svojo izpovedbo potrdile resničnost 
prosilčevih navedb, naroči invalidsko sodišče (in
validski odsek) občinskemu uradu ali političnemu 
(policijskemu) oblastvu, naj pozove prosilca, da 
imenuje bodisi svoje vojne tovariše in samovidce, 
bodisi druge osebe, ki bi mogle s svojimi izpo-
vedbami potrditi resničnost njegovih navedb; 
nato naj jih kot take zasliši ter jih zapriseže na 
njih izpovedbo. 

Priče po drugih občinah zaslišuje najbližje 
občinsko, politično (policijsko) ali vojaško ob-
lastvo; ta oblastva pa morajo povsem^postopati 
tako, kakor je zgoraj razloženo. 

Po potrebi sme invalidsko sodišče (invalidski 
odsek) tudi sâmo osebno pozvati prosilca in priče 
ter jih zapriseä v dokaz, da so navedbe v prijavi 
resnične. 

Ш 



122 Letnik IV. 

Člen 42. 
Invalidskemu sodišču predseduje ukazni urad

nik, ki je dovršil pravno fakulteto, drugače pa 
uradnik, najstarejši po letih državne ukazne služ
be. Zapisnik vodi član sodišča aU oni, ki ga do
loči predsednik invalidskega sodišča. 

Člen 43. 
V rednih primerih se prisoja invalidska pod

pora v Srbiji in Crni gori od dhe prijave; toda 
onim, ki so prišli v invalidsko stanje pred oku
pacijo, pa so se pred okupacijo tudi prijavili, se 
daje invalidska podpora od dne, ko so prišli do 
tvojega lastnega vzdrževanja, ako se to more 
ugotoviti, drugače pa od dne splošne evakuacije, 
t. j . od dne 1. oktobra 1915. 

Ako so prišle te osebe v invalidsko stanje med 
eovražno okupacijo, se jim prisoja invalidska pod
pora od dne, ko so prišle v invalidsko stanje — 
•eveda ako jih ni vzdrževala država — drugače 
pa od dne, ko so prišle do svojega vzdrževanja. 

Onim rodbinam padlih, umrlih in pogrešanih 
hraniteljev (invalidov), ki so izgubili življenje 
pred okupacijo, pa so se pred to tudi prijavile, 
se prisoja invalidska podpora od dne splošne 
evakuacije, t. j . o<î dne 1. oktobra 1915., ako ne 
morejo dokazati dne prijave, ako pa ga dokažejo, 
od dne prejšnje prijave. 

Rodbinam oseb, ki jim je sovražnik iz vo
jaških ali političnih razlogov vzel življenje med 
okupacijo, se določa invalidska podpora od dne, 
ko je hranitelj (invalid) umrl ali odkar je po
grešan. 

Člen 44. 
Invalidi in invalidi-dobrovoljci srbske in črno

gorske vojske, ki so bili po srbskem ali črnogor
skem zakonu o podpori vojaških invalidov spo
znani za popolne invalide, obdrže tudi nadalje 
avojo podporo v dosedanjem znesku, ako so bih 
ob pregledu na podstavi navodila ministrstva za 
aocialno politiko z dne 11. junija 1921., I. br., 
15.586, spoznani za invalide z vsaj 50 % ah vec 
odstotki invalidnosti; vsi drugi pa, ako znaša 
odstotek njih invalidnosti vsaj 20 %, uživajo pod
poro, ki je z. istima zakonoma priznana polinva-
lidom. 

Člen 45. 
invalidsko sodišče (invalidski odsek) vroči 

vsako odločbo o prisojeni invalidski podpori 
hkrati z vsemi akti tega predmeta v pretres pred-
»tojnemu državnemu zastopniku, ki mora pred
met v 5 dneh vrniti invalidskemu sodišču (od
seku) z izjavo, ali je zadovoljen z odločbo Če se 
mu zdi, da odločba ni pravilna, vloži obrazloženo 
pritožbo ki jo z akti vred v istem roku vroči in
validskemu sodišču (odseku), da jo le-to posije 
vrhovnemu invalidskemu sodišču, v novopndru-
ženih pokrajinah pa ministrstvu za socialno po
litiko. 

Člen 46. 
Prosilec ima pravico, da se zoper odločbo pri

toži v 15 dneh po njenem prejemu na invalidsko 
eodišče (invalidski odsek) neposredno ali po po-
4ti, pritožbo pa tudi lahko vloži po svojem občin
skem uradu, ki mora prosilca brezplačno zasli-
fati, iz kakšnih razlogov vlaga pritožbo, ter nje
govo prošnjo z zaslišanjem vred najkesneje y 
14 urah poslati pristojnemu invalidskemu sodi
šču (odseku). 

Člen 47. 
O pritožbi bodisi zastopnika državnih inter

esov bodisi o pritožbi prosilčevi, razpravlja v 
poslednji stopnji za Srbijo in Črno goro vrhovno 
invalidsko sodišče, za novopridružene pokrajine 
pa ministrstvo za socialno politiko. 

Vrhovno invalidsko sodišče (ministrstvo za 
«ocialno politiko) sme predmet vrniti invalidske
mu sodišču (odseku), ako se mu zdi, da ni po
polnoma preiskan, da dopolni preiskavo, dru
gače sme izpranemu' ali potrditi izdano odločbo. 

Člen 48. 
Odločba invalidskega sodišča (odseka), zoper 

katao se ni v določenem roku vložila pritožba 
tli katero je vrhovno sodišče (ministrstvo za so
cialno politiko) rešilo dokončno, postane izvrš
na; o tem obvesti pristojno invalidsko sodišče 
(invalidski odsek) prosilca po občinskem uradu 
kakor tudi okrožno zaščito invalidov, dece in 
mladine. 

Člen 49. 
Invalidska sodišča v mejah Črne gore naj iz

vrše revizijo vseh invalidskih podpor, o katerih 
so izza dne 1. decembra 1918. izdali odločbe 
drugi uradi, ter naj izdado nove odločbe skladno 
s tem zakonom. 

C. I z p l a č e v a n j e p o d p o r , d o d a t k o v in 
o s t a l i h p o m o č i . 

Člen 50. 
Kako se izplačujejo razne pomoči po tem za

konu, to predpiše ministrstvo za socialno politiko 
sporazumno z ministrstvom za finance. 

Izplačevanje se sme poveriti državnim in sa
moupravnim uradom in napravam (poštna hra
nilnica), invalidskim združbam kakor tudi raznim 
humanitarnim in pridobitnim napravam (selskim 
zadrugam). 

XI. p o g l a v j e . 
Člen 51. 

Fondi, ustanove in prispevki. 
Vse fonde, ustanove in prostovoljne prispevke, 

kar jih je pri raznih civilnih in vojaških oblastvih 
in kar jih je izrecno določenih za podpiranje oseb, 
ki so zaščitene po tem zakonu, je izročiti mini
strstvu za socialno politiko za «Narodni fond za 
invalide in rodbine padlih vojnikov» v zmislu 
členov 74. in 75. finančnega zakona za leto 1920. 
in 1921. 

Za zbiranje prostovoljnih prispevkov v ko- gt> 3737. 
rist oseb, zaščitenih s tem zakonom, je treba do
volitve ministrstva za socialno politiko, odnosno 
njegovih podrejenih oblastnih organov. 

Minister za finance postavi v proračun za leto 
1922. vsoto Din 20,000.000— kot subvencijo 
«Narodnemu fondu za invalide in rodbine padlih 
vojnikov»; ta vsota se bo uporabljala za namene 
po členu 75. finančnega zakona za leto 1920./ i 921. 

j Člen 52. 
I Določila do sedaj veljavnih zakonov in uredb, 
kolikor nasprotujejo določilom tega zakona, se 
razveljavljajo. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, 
da pradpiše pravilnik za izvrševanje tega zakona. 

Člen 53. 
Ta zakon stopi v veljavo, čim ga kralj podpiše, 

z razglasitvijo v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Ta zakon nadomešča: 
1 ) uredbo o začasni pomoči invalidom in rod

binam padlih, umrlih in pogrešanih vojnikov z 
dne 14. februarja 1920. — «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 2. ju
nija 1920., št. 112; 

2) uredbo o izpremembah m dopolnitvah 
prednje uredbe z dne 25. marca 1921. — «Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
z dne 21. aprila 1921., št. 89; 

3.) uredbo o likvidaciji nerešenih prijav za in
validsko podporo v Srbiji in Črni gori z dne 
96 oktobra 1920. — «Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 30. de
cembra 1920., št. 292; . 

4) uredbo o izpremembah in dopolnitvah 
prednje uredbe z dne 21. februarja 1921. — 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 1 Slo
venaca» z dne 1. marca 1921., št. 46; 

5 ) pravilnik za začasno nakazovanje pokojnit> 
in dodatkov vojaškim invalidom in rodbinam 
padlih, umrlih in pogrešanih vojnikov na ozem
lju Banata, Bačke in Baranje z dne 9. februarja 
1 9 2 i — «Službene Novine kraljevi ie Srba, Hr
vata i Slovenaca» z dne 23. februarja 1921., št. 41 ; 

6 ) pravilnik o opravljanju mojstrskega izpita 
v invalidskih reedukacijskih šolah z dne 9. fe
bruarja 1921. — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 11. februarja 
1921., št. 31; 

7) uredbo o splošnem pregledu invalidov z 
dne 27. junija 1921. — «Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 21. julija 
1921., št. 160 — 

seznamek uredb ministrstva za socialno poli
tiko št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 12 — «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu ministru za socialno politiko naroča
mo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, 

raj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom pa 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, in vem 
in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. decembra 1921. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. Gregor Žerjav s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi pikralinsko uprave 
za Slovenijo. 

Št. 5071. 
Razglas. 

Določila § 1. tukajšnjega razglasa z dne 11. ju>-
lija 1921., St. 19.465 (Ur. 1. 81), o policijski uri a» 
izpreminjajo tako, da velja policijska ura, ustanov
ljena za mesta Ljubljano, Maribor, Ptuj, Celje in 
Novo mosto, tako v poletnom l̂ akor v simakem 
času tudi za meato K r a n j . 

V L i u b 1 j a n i, dno 7. februarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranjo zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

Razpust društva. 
Društvo «Verein zur Unterstützung dürftige» 

Schüler der Volksschulen in Marburg» v Mariboru 
sc je raxpustilo, ker ni imelo dovolj članov in zaradi 
tega tudi ne pogoja za pravni otetoj. 

V L j u b l j a n i , dne 7. februarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranjo zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega iiam-Mtntk*; 

Krsiuenšek .s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Sa 1/22—1 182 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o imovini Iva-

i na G r o b e 1 n i k a, trgovca v Ljubljani, registro-
i va nega pod firmo I. Grobelnik, trgovina z rnanu-
j fakturnim blagom na debelo in na drobno. 

Poravnalni komisar: svetnik dr. Golia deželnega 
l aodišča v Ljubljani. 

Poravnalni upravnik: dr. Juro Adlešič, odvetnik 
v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnavo pri imenovanem 
sodišču v sobi št. 140 dno 
ob devetih. 1 7 - m a r c a 1 9 2 2 -

Rok za oglasi te v do dne 
13. m a r c a 1922. 

Deželno eodišče v LJubljani, oddelek II., 
due 10. februarja 1922. 

1 7 3 A. Vpisi v trgovinski register. 
i. V p i s a l e so se n a s t o p n e firme:' 

142. Sedež: Dolnja Lendava. 
Besedilo firme: Slovenska banka, podružnica 

Dolnja Lendava; Banque Slovène, succursale » 
Dolnja Lendava; Slowenische Bank, Filiale in Dol
nja Lendava; Banca Slovena succursale a Dolnja 
Lendava. 

Sedež" glavnega zavoda: Ljubljana. 
Predmet podjetja: Podjetje 
1.) opravlja vse bančne posle, vključno konto-

korent, žiio, depozitne, eskomptne in reeskomptn» 
posle financira in ustanavlja, pridobiva, upravlja 
in pr'oda'a industrijska, trgovska, poljedelska ia 
prometna" podjetja, ter se udeležuje pri njih; u*tar 
navija tem gospodarskim nameram služeče delniška 
in druge družbe, vodi njih pošlo ter prodaja nji! 
delnice° in deleže; nakupuje in prodaja na lastni 
ali na tuj račun, sprejema т shrambo in uprav
lja ter sprejema v zastavo menice, devize, bla
go in sirovine vseh vrst in terjatve, posoja na,. 
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qse te reči ca lastni kakor tudi za tuj račun; 
«»kupuje in prodaja, upravlja in sprejema v 
astavo nepremičnine; sprejema vrednostne papirje, 
ralute in druge pripravne predmete v shrambo in 
upravo; nabavlja in prodaja ter ukorišča tuzemske 
In inozemske izume, patente in privilegije na lastni 
ali na tuj račun, se udeležuje pri kompenzacijskih 
ponudbah in sklepa te pogodbe в državnim dovo-
Klom; 

2.) sprejema hranilne vloge na vložne knjižice, 
aadalje sprejema denar proti izdajanju obre.4"nos-
»ih blagajniških nakazil, ki se glase na prinosnika, 
na ukaz ali na ime in najmanj na 100 K ter so od
povedna v najmanj treh dneh; obrazci za ta blagaj
niška nakazila kakor tudi za vložne knjižice se mo
rajo predlagati državni upravi v odobritev; 

S.) dovoljuje akcepte, kontokorentne, davčne in 
pokrite kredite, posreduje in izvršuje vsakovrstne 
finančne in kreditne operacije za račun državu, po
krajin, okrožij, občin, korporacij, družb ali zaseb
nikov ter izvršuje opravila, ki so e temi operacijami 
v «vezi; 

4.) ustanavlja javna skladišča s pridržkom, da 
«lobi za to potrebno koncesijot in. z omejitvijo, ob-
leženo v § 12. zakona z dne 28. aprila 1889., drž. zak. 

•tt. 54. 
Višina osnovne glavnice: 80,000.000 K. 
Višina, število in značaj posameznih delnic: 

75.000 delnic po 400 K, ki so v gotovini vplačane 
Ш se glase na prinosnika. 

Člani načelništva: Rado Legvart, ravnatelj v 
Ljubljani; Franc Vokač, veletržec v Ljubljani; 
Ir. Jo&ip Regali v Ljubljani; Janko Predovič, vele
tržec v Ljubljani; Evgen Jarc, profesor v Ljubi ja-
ai; Alfred Del Fabro, ravnatelj na Vrhniki; Drago-
tin Hribar, predsednik Kranjske hranilnice v Ljub
ljani; Jean B. Pollak, veleindustrijec v Ljubljani; 
Karel Kauschegg, zasebnik v Ljubljani. 

Prokurist!: dirigent Josip Tomšič, prokurist po
družnice, in člani podružničnega predstojništva: Bo-
lidar Sever, posestnik v Dolnji Lendavi; Luka Me
din, posestnik in ekonom v Dolnji Lendavi, iu 
ir. Karel Sabec, odvetnik v Dolnji Lendavi, ki SÌ 
«IU je podelila prokura pri podružnici. 

Pravne razmere: Obstoj družbe je začasno ne
omejen. 

Družbena oblika: Delniška družba na podstavi 
družbenih pravil, sprejetih na ustanovnem občnem 
ibom dne 20. decembra 1920. in odobrenih z uka
zom ministrstva za trgovino in industrijo v Beo
gradu z dne 6. avgusta 1920M VI St. 1805, in po 
oddelku tega ministrstva v Ljubljani в odlokom e 
Aue 18. avgusta 1920., št. 6769. 

M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

143. Sedež: Majšperk, okraj Ptuj. 
Besedilo firme: Tvornica tanine Gerhardu» & si

novi & Komp., družba z o. z. — Gerbstolfabrik Ger-
hardus & Söhne & Ce., Gesellschaft m. b. H. 

Obratni predmet: Družba 
1.) prevzame v zakup žago, katere lastnika sta 

ritmojster Friderik Guitton de St. Quentin in gospa 
Cuitton do St. Quentin v Majšperku na Štajerskem, 
» V6emi stavbami in zemljišči za lesno ukoriščanje; 

S.) etrže les; 
S.) izdeluje strojne izvlečke; 
4.) obratuje vsakovrstna opravila, ki so v zvezi 

% lcenini ukoriščanjem ali ki izhajajo iz njega, torej 
nakupuje gozde, prodaja les in se bavi z zakupi vsa
ke vrste; 

5.) ukorišča vse odpadke in stranske produkte, 
«lasti <*a izdelovanje lepenke in drugih fabrikatov. 

Družbena pogodba t. dne 6. julija 1916., odnosno 
i dne 1. avgusta 1921. 

Višina osnovne glavnice 500.000 K, od katerih jo 
r gotovini vplačanih 800.000 K. 

Poslovodje: David Sasson, lesni trgovec v Ze-
»unu; Lazar Sonnenfeld, industrijec v Zemunu; Ju-
Mjana Gerhardua na Dunaju. 

Pravico zastopanja imata po dva poslovodji aku-

Podpi» firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
po dva poslovodji ali en poslovodja in en prokurist 
lako, da postavljata pod njeno odtisnjeno, štampi-
Jjirano ali po komerkoli napisano besedilo vsak svoje 
taf. 

V primerih, .predpisanih po zakonu, razglaša 
družba svoja naznanila v onih listih, v katerih se 
razglašajo vpisi v trgovinski register. 

M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

14«. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Šampanjske kleti Franc Cucek A 

<Жв. (цгеј w Hintae), Ptuj; Podrnffl Sampanjaca 

Franc Cucek & Cie. (prije W. Hintze), Ptuj; Chateau 
sillery, François Cuček & Cie. (ancienne maison W. 
Hintze), Ptuj; Champagner-Kellerei Franc Cuček & 
Cie. (prej W. Hintze), Ptuj. 

Obratni predmet: proizvajanje in razpečavanje 
šampanjca, trgovina s šampanjcem in s sladkim vi
nom, proizi'ajanim iz grozdja. 

Družbena oblika: javna družba izza dne 1. janu
arja 1922. 

Družbenika: Franc Cuček, veletržec z vinom v 
Ptuju; Ernest Hintze, posestnik v Orešju pri Ptuju. 

Diužbo zastopata in firmo podpisujeta oba druž
benika, in sicer vsak zase in samostojno, 

M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

145. Sedež: Ruše. 
Besedilo firme: Jeklarna Kolumbus-Fužine, Ormar 

Babler. 
Obratni predmet: fužine (tvorniški obrt). 
Imetnik: Otmar Babler v Smolniku-Rušah. 
Firma se podpisuje tako, da pristavlja imetnik 

njenemu besedilu: Jeklarna Kolumbus-Fužine svoje
ručno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

146. Sedež: Trata pri Skofji Loki. 
E esedilo firme: Trgovina deželnih pridelkov — 

Trata, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba nakupuje in prodaja 

deželne pridelke, špecerijsko in kolonialno blago in 
cement na drobno in na debelo kakor tudi špirit in 
žganje na debelo. 

Družbena pogodba z dne 26. novembra 1921., 
posi. št. 19.936, in izjava z dne 7. januarja 1922., 
št. 19.980. 

Osnovna glavnica znaša 300.000 K ter je v goto
vini popolnoma vplačana. 

Poslovodje so: Franc Hajnrihar st., lesni trgovec 
na Trati št. 25; Angela Tičak, posestnica v Ljub
ljani, Dalmatinova ulica št. 7; Jernej Dagarin, tr
govski uslužbenec na Trati št. 25. 

Ti poslovodje podpisujejo za družbo tako, da po
stavljata dva izmed njih pod njeno natisnjeno ali po 
komerkoli napisano besedilo kolektivno svoja pod
pisa. 

L j u b l j a n a , dne 19. januarja 1922. 

II. V p i s a l o s o Re i z p r o m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

147. Sedež: Gornja Radgona. 
Besedilo: Tiskarna Panonija F. Jerebic in tov., 

komanditna družba. 
Obratni predmet: tiskarna, združena e knjigarno, 

trgovina s papirjem in muzik ali jami: 
Družba temelji odslej tudi na dodatku z dne 

17. novembra 1921. h komanditni pogodbi z dne 
15. januarja 1920. 

Besedilo firme odslej: Tiskarna Panonija, J. Su
šeč & tov., kom. družba. 

Izbrisala sta se dosedanja družbenika Milan 
Slaje in Franc Jerebic, vpisal pa se jo novi druž
benik Ivan Sušeč v Gornji Radgoni. 

Pravico zastopati družbo imata družbenika Aloj
zij Neudauer in Ivan Sušeč. 

Besedilo firme podpisujeta kolektivno družbe
nika Alojzij Neudauer in Ivan Sušeč. 

M a r i b o r , dne 19- januarja 1922. 

148. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: Jadranska banka, podružnica 

Kran]. 
Sedež glavnega zavoda: BeogTad: 
Clan upravnega sveta je tudi Frank Sakser, ban

kir v New Yorku. 
L j u b l j a n a , dne 27. januarja 1922. 

149. Sedež: Ljubljana. 
Eesedilo firme: «Balkan», d. d. za mednarodne 

transporte v Ljubljani: 
Iz upravnega svet* sta izstopila člana Avgust 

Praprotnik in dr. Janko Kavčnik, vstopili pa so po 
kooptaciji dr.- Josip Ažman, odvetnik v Ljubljani; 
Jernej Pinter, ravnatelj Jadranske banke v Ljublj' 
ni, in O. B. Blagojevic, odvetnik v Beogradu. 

L j u b l j a n a , dne 26. januarja 1922. 

150. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: F. & M. Rozman. 
Obratni predmet; trgovina z mešanim blagom 

na drobno: 
Obratni predmet odelej: trgovina, » modnim 

blagom in damsko konfekcijo na drobno. 
L j u b l j a n a , , dne 26. januarja 1922. 

151. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Akumulator», družba Ћ omeje* 

no zavezo: 
Izbrisal se je poslovodja Davorin Stucis. 
M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

152. Sodež: M8iibor. 
Besedilo firme: «Balkan», d. d. za mednarodne 

transporte v Ljubljani, podružnica v Mariboru: 
Izbrisala sta se upravna svetnika Avgust Pra

protnik in dr. Janko Kavčnik, vpisali pa so se no
voizvoljeni upravni svetniki dr. Josip Ažman, od
vetnik v Ljubljani; Jernej Pinter, ravnatelj Jadran
ske banke v Ljubljani; O. B. Blagojevic, odvetnik 
v Beogradu. 

M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

153. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Viljem Freund — Wilhelm Fremd 

— Guillaume Freund. 
Obratni predmet: tvornica za usnje: 
S prokuro je poverjena Marta Freund, tvorni» 

čsrjeva soproga v Mariboru. 
Prokuristinja podpisuje firmo tako, da dostav

lja njenemu štampiljiranemu ali napisanemu bee»-
čilu svoj podpis s pristavkom «p. p.». 

M a r i b o r , dne 19. januarja 1S22. 

154. Sedež: Zgornja Poljskava. 
Besedilo firme: Peteline & Končan. 
Obratni prodmet: trgovina z mešanim blago», 

deželnimi pridelki, lesom in vinom: 
Izstopila je družbenica Pavla Končan. 
Sedaj edini lastnik je dosedanji družbenik Fran* 

Peteline, ki podpisuje firmo tako, da postavlja pod 
njeno natisnjono, napisano ali odtisnjeno besedil« 
svojeročno: Peteline in Končan. 

M a r i b o r , dne 18. januarja 1922. 

Ш. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

155. Sedež: Brežice. 
Besedilo firme: Hans Schmderscbltsch, lekarna: 
"Vsled uradno ugotovljenega razpusta podjetja. 
C e l j e , dne 6. decembra 1921. 

156. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Drogerie J. Fiedler: 
Vüed uradno ugotovljenega razpusta podjetja, 
C e l j e , dno 6. decembra 1921. 

157. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Ludvig Kossär, mesarija: 
Vsled uradno ugotovljenega razpusta podjetje», 
C e l j e , dno 6. decembra 1921. 

158. Sedež: Laško. 
Besedilo firme: Joset Lorber. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

deželnimi pridelki in lesom: 
Vsled uradno ugotovljenega razpusta podjetja. 
C e l j e , dne 6. decembra 1921. 

159. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Balkan», trgovska, epedicijeka 

in komisijonarska delniška družba, podružnica v 
Ljubljani. 

Sedež glavnega zavoda: Trst: 
Vsled opustitve. 
L j u b l j a n a , dne 26. januarja 1922. 

160. Sedež: Maribor. 
Be&edilo firme: «Edison», tehnično In elektro

tehnično podjetje: 
Vsled opušta kupčije. 
M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

177 Dražbeni oklic. 
Po sklepu okrajnega sodišča v Žužemberku ж 

dno 9. januarja 1922., A 94/21—14, bo dne 
24. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 

v župnišču v Zagradcu prostovoljna javna dražb» 
premičnin, spadajočih v zapuščino po pokojnem žup
niku Engelbertu Berlanu. Dražba se bo vršila od 
devetih do dvanajstih in od štirinajstih do šestnaj
stih, po potrebi pa tudi naslednji dan ob istih urah. 

Na prodaj bodo živila, krma, hišna oprava, 
orodje itd. 

Dražbeni pogoji in cenilni zapisnik se lahko vpo-
gledajo med uradnimi urami v pisarni podpisanega 
sodnega komisarja ali na licu mesta pred prodajo. 

V Z u i e m b e r k u, dne 10. februarja 1922. 
Anton Carli B. r., sodni komisar. 

. £ ü 
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Ü. 19/22. 156 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
Je gospod dr. Fran T o m š i č z današnjim dnem vpi-
•an v tukajšnji imenik odvetnikov, a sedežem v 
Litiji. 

V L j u b l j a n i , dne 7. januarja 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron e. r. 

t t . 873/ m. š. ev. 161 
Razpis službe. 

Na I. mestnem otroškem vrtcu na Zaloški cesti 
T Ljubljani se po naročilu višjega šolskega sveta z 
4ne 18. januarja 1922., št. 449, razpisuje v stalno 
popolnitev mesto v o d i t e l j i c e tega zavoda 6 
Bistemiziranimi službenimi prejemki. 

Prosilke za to mesto, izprašane otroške vTtna-
rice, naj vlože pravilno opremljene prošnje po pred-
pfeani službeni poti pri podpisanem mestnem šol
skem eve tu vsaj do dne 

10. m a r c a 1 9 2 2 . 
Zakesnele ali pa nezadostno opremljene prošnje 

ae ne bodo vpoštevale. 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 6. februarja 1922. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, opremljene z 
domovnico, obrtnim listom in nravstvenim izpriče-
valom in kolkovane s kolkom za 20 dinarjev. 

Za varščino je treba do dne 10. marca t. 1. po
slati podpisani direkciji vsoto 250 kron. 

Urar dobi obenem brezplačno letno vozovnico 
II. razreda, njegov pomočnik pa III. razreda. 

Natančnejši pogoji se dobivajo pri inspektoratu 
državnih železnic v Ljubljani. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencer v Zagrebu, 

dne 2. februarja 1922. 

-»«-»••»• • -

Razne objave. 

no-

no-

no-

no-

no-

•t. 4386/1922. 164 8—1 
Natečajni razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate-
iaj (licitacijo) za dobavo ogenjskih cevi iz jekla za 
lokomotive, in sicer: 
1200 za lok. ser. 220, zunanji premer 46 mm, no

tranji premer 40-5 mm, dolžina 4085 mm; 
1540 za lok. ser. 226, zunanji premer 46 mm, no

tranji premer 40-5 mm, dolžina 4285 mm; 
875 za lok. ser. 377, zunanji premer 46 mm, no

tranji premer 40-5 mm, dolžina 3085 mm; 
975 za lok. ser. 324, zunanji premer 52 mm, 

tra nji premer 46-5 mm, dolžina 5085 mm; 
600 za lok. ser. 601, zunanji premer 52mni, 

tranji premer 46-5 mm, dolžina 5685 mm; 
725 za lok. ser. 342, zunanji premer 70 mm," 

tranji premer 64 mm, dolžina 3935 mm; 
800 za lok. ser. 370, zunanji premer 52 mm, 

tranji premer 46-5 mm, dolžina 3785 mm; 
200 za lok. ser. 375, zunanji premer 52 mm, 

tranji premer 46-5 mm, dolžina 3885 mm; 
250 za lok. slovenskih železnic ser. 99 in 229, zu

nanji premer 44 mm, notranji premer 39 mm, 
dolžina 3625 mm; 

600 za lok. slovenskih železnic зет. 170, zunanji 
premer 51 mrn, notranji premer 46 mm, dolžina 
5125 mm; 

1500 za lok. slovenskih železnic ser. 73, zunanji 
premer 51 mm, notranji premer 46 mm, dolžina 
5225 mm. 

Kvaliteta teh cevi mora ustrezati našim poseb
nim predpisom, ki so na vpogled pri strojnem od
delku podpisane direkcije. 

Ponudbe so morajo glasiti franko Zagreb, zaca-
rinjeno in v dinarjih ter morajo biti kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev. Prispeti morajo najkesneje 
dodne 2 0. m a r c a t. 1. ob dvanajstih v ekonomski 
oddelek podpisane direkcije, kjer se otvorijo in pre-
éitajo istega dne. Otvarjanju ponudb smejo priso-
etvovati ponudniki ali njih zastopniki. 

Vobče veljajo za to licitacijo predpisi členov 8G. 
do 98. zakona o državnem računovodstvu (del B.). 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % zahtevane kup-
ume, je treba položiti do dne 15. marca t. 1. ob 
dvanajstih, sklicevaje se na številko tega razglasa, 
pri glavni blagajni podpisane direkcije. 

Material se mora vročiti najkesnejo v enem me-
*ecu po prejemu naročila. 

Direkcija državnih železnic 
Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 31. januarja 1922. 

1 7 8 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 31. januarja 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 899,184.399 76 
Posojila 660,034.523-27 
Dolg države 4.418,421.148 36 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.168' — 
Saldo raznih računov . . . . ^ — 

_ . 7.616,017.234 88 
Paiiva: 

Glavnica 13,034.000'-
Rezervni fond 1,837.279'71 
Novčanice v teèajn 4.570,895 7 4 0 -
Razne obveznosti 778 918.687 05 
Terjatve države za založene domene 2.138.377.163 ' — 
Saldo raznih računov . . . . 12,904.364.62 

7.516,017.234-38 

17fi Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

„Elektrarna Škoija Loka In okolica, d. đ.," 
due 2 6. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . ob desetih v mestni 

dvorani v Škof ji Loki, Glavni trg št. 121. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo predsedništva. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance in računskega zaključka. 
4.) Sklepanjo o povišbi delniške glavnice na pot 

milijonov kron. 
* * * 

Vsak delničar, ki se hoče udeležiti občnega zbo
ra, mora svoje delnice ali bančna potrdila o depo
niranih delnicah vložiti v družbeni pisarni (Skofja 
Loka, Spodnji trg št. 57) proti potrdilu v osmih 
dneh do 11. ure pred občnim zborom. (Pisarna je 
odprta od 8. do 12. in od 14. do 18. ure.) 

Na podstavi tega pologa se izda delničarju legi
timacija, ki so glasi na ime ter navaja število zalo
ženih delnic in glasov, pripadajočih nanje. 

V Š k o f j i L o k i , dne 10. februarja 1922. , 
Predsedništvo. 

tovorne tarife», veljavne izza dne 1. februarja 1921«, 
za lea policijo H—13—c za to tarifo veljavne bhk 
govno klasifikacije ob predaji kot tovorno blago is 
ob plačilu za najmanj 10.000 kg za vozni list m 
vagon, ti-le vozninski stavki: 

_ ,„ , . . crntcsiinOT 
Do Trsta od postaj: ^ 1 Q 0 k f 

Arnoldistein 405 
Bleiburg 450 
Feldkirchen in Kärnten . . . . 405 
Föderlach-Faakersee 435 
Grafenstein . . . . » « . . . 414 
Gummern 418 
Klagenfurt Hauptbahnhof c . . 378 
Klagenfurt Rudolfstrasee . . . . 378 
Krumpendorf 896 
Möllbrücke-Sachsenburg . . . . 418 
Mühldorf-Möllbrüeke . , . . . 454 
Paternion-Feistritz . . . . . . 418 
Pörtechach am See 421 
Pusarnitz 450 
Rothenthurn 418 
St. Veit a.d. Gian Güterbahnhof . 378 
Spittal-Millstättersee 418 
Vel den am Wörthersee 432 
ViJlach Hauptbahnhof 405 
Villach Staatsbahnhof 405 
VölkermarktrKühnsdorf . . . . 432 

V L j u b l j a n i , dne 8. februarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

I M St. 986/Ш. 

Razglas. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

I z p o p o l n i t e v i z j e m n e t a r i f e 27A 
(v i n o). 

Z veljavnostjo izza dne 15. februarja 1922. d» 
preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalj» 
pa do konca meseca januarja 1923., se izpopolnjuj« 
izjemna tarifa 27 A (vino v sodih itd.) v «Provizorni 
železniški tovorni tarifi», veljavni izza dne 1. fe
bruarja 1921., ako se sprejemajo spodaj označeni 
vozninski stavki, in eicer d o T r . s t a 
T r s t a : 

a l i o i 

Do postaj ali od postaj 

Izjemna tarifa 27 A 
a « 
vozninski 6taTki 

za 100 kg 
centceiru'iY. 

163 3—1 i t . 47.751/A.—1921. 
Natečaj. 

Podpisana direkcija razpisuje natečaj za poprav
ljanje službenih ur na progah v območju Slovenije. 

Za te proge jo treba urarja, ki ima sedež v 
Ljubljani. 

Direkcija sme izbirati med prosilci, ne glede na 
višino zaprošenega honorarja. 

Vsi urarji, ki ee žele udeležiti natečaja, naj po
šljejo ponudbe do dne 

10. m a r c a 1 9 2 2 . 
podpisani direkciji. 

Št. 1069/1П. 188 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž b a z a ž e l e z o o d p o s t a j : L i p i n a -
K a r l o v a H u t ' i n T r i n e e . 

Z veljavnostjo izza dne 13. februarja 1922. do 
preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa 
do konca meseca januarja 1923., se znižujejo za 
20% (dvajset odstotkov) vozninski stavili, vsako
krat veljavni v «Provizorni železniški tovorni tarifi» 

' z dne 1. marca 1921. za železo izjemne tarife 47 B, 
ki jo namenjeno izvozu preko morja, ako se vpošte-
vajo določila in pogoji te tarife, v prometu od po
staj: Lipina-Karlova Hut' in Trinec v Trst. 

V L j u b 1 j a n i, dne 7. februarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 876/111. . 189 
Razglas. 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 
V o z n i n s k i s t a v k i z a l e s v T r e t. 

Z veljavnostjo izza dne 1. februarja 1922. do 
preklica, najdalje pa do konca meseca februarja 
1922., fee uvajajo v okviru «Provizorne železniško 

1682 
1894 
1717 
1723 
1G89 
1614 

1206 
2058 
1648 
19;) 2 

1724 
2187 
1811 
1656 
1401 
1959 

1624 
2010 

1624 
1567 
1676 
1659 

1566 
1503 
1997 
1446 
2053 
2048 
2037 
1503' 
1693 
1535 
1540 
1609 
LJ43 

732 
1077 
1839 
1473 

Amstotten 1900 1753 
Bad Ischi Güterbhf 1823 1682 
Bludenz 2242 2235 
Впшози am Inn 1754 1 Gl8 
Bregi-nz . 2267 
Dornliirn 2262 
Fddkirch 2260 
Gründen 1823 
Imst 2061 
Innsbruck Hbf 1862 
Innsbruck "Westblif 1869 
J.-nl.ach 1831 
Kirchbichl 1750 
Kiagmfurt Hbf 760 
Knittelfcld 1B07 
Krems a. d. Donau 2232 
Kufstein 1787 
Landeck 2 4 7 
Lindau Rentin 2270 
Linz Frachtenbhf 18G9 

! Marclicgg '^''П 
Passau 1963 
Ri.-d im Innkrcis 1796 
Salzburg . . 1519 
St. Polten B-Bhf 2)24 
St Veit a. d. Gian Güterbhf. . 769 
Si m bach 1761 
Stadlau 2175 
Villach Hbf ' 6 4 4 
Villach B.-Bhf 636 
Vöcklabruck 1 7 ß l 
Vöcklamarkt lfJÖ9 
Waidhufen a. d. Ybbe . . . . 1817 
VVele 1799 

Vsakokrat posebe razglašeni pribitki in odbitki 
(sedaj 40 %, odnosno 10 %) ee morajo pri tek 
stavkih vpoštevati. 

V L j u b l j a n i , dne 8. februarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1745; 
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1480 
1252 
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1452 
1804 

628 
623 

1452 
1400 
1497 
1483 
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Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



PoStnina plačana v gotovini 

15. V Ljubljani, dne 18. februarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih K ori D kraljeviae Srba, Hrvata i 81отео8са". — Zakon o ustanavljanja pocehnib esnitrmih паргат i\ preiskovanje in pobijanje nalezljWib bolezni is 
éajiuju brczplaìne iđravrji&ke pomoči. Zakon o brezplačni zdravmeki pomoči т boluicah. Zakon o ouarjanju novih oddelkov v državnih bolnicah. Zakon o obveznem in priailnem 
««pijenju, zoper koze т Sloveniji in Dalmaciji. Zakon o izenačitvi pogpjev za pridol/itev lekarniškega obrta. Zakon o pooblaatitvi ministra za trgovino in induitrijo za podaljiav» 
pogodbo o provizorni ureditvi vzajemnega trgovskega prometa med kraljevine brbov, Hrvatov in Slovenecev in avstrijsko republiko. — Uredbe oiredpje vlade: Naredba o novem 
aradoem nualovu gozdar-kih oblaste* v Sloveniji. — Razglasi osreduje vlade : Iiazglas o pobiranju tlakarine v vaej kraljevini. Razglas o transportu dirkalnih konj in plemenakih 
kobil. Razglas o novi emisiji meničuiti golic. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglasa o vidiranju potoib listov poljskih in gr&kib državljanov. Raggiasi o izpremem-
bah v občinskih gerentstvib. Izkaz o staoju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglas ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, o popolnitvi izprasavalo« 
komisije za tesarske mojstre v Ljubljani. — Razelaoi zdravstvenega odeeka za Slovenijo: Tedeneki izkaz o prenosnih boleznih Da ozemlju pokrajineke uprave za Slovenijo. Razpia 
službe okrožnega zdravnica za zdravstveno okrožje Breg pri Ptuju. Razpie asistentekega mesta na kirurgičnem oddelku splošne bolnice v Mariboru. — Razglas gradbene direkcij* 
za Slovenijo o pouudni obravnavi za dobavo mejnikov ca nevo državno mejo med kialjcvino 8rbov, Hrvatov in Slovencev in republiko Avstrijo. — Razglasi raznih drugih uradov 

in oblaster. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 25 z d m 4. februarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 15. januarja 1922., s katerim se p o 
btavljata: Vladimir R y b a f, tajnik III. razreda mi-
cistrstva^ za zunanjo zadeve, za tajnika istega raz
reda pri ' kraljevskem poslaništvu v Berlinu; Ludo-
vik K o e e r, tajnik Ш. razreda pri kraljevskem po
slaništvu v Bukarešti, za tajnika istega razreda pri 
kraljevskem poslaništvu v Budimpešti. 

Številka 26 z dne 6. februarja 1922.: 
Objava ministrstva za notranjo zadeve, da jo 

liet «Neues Wiener Journal» (Dunaj) v naši državi 
zopet dovoljen. * 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list 
«Amorikai Magyar Nepszava» (New York) v naži 
državi prepovedan, ker piše zoper njene interese. 

Zapisnik o 23. redni seji narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 30. ja
nuarja 1922. 

Številka 27 z dne 7. februarja 1922.: 
Objava generalne direkcije posrednjih davkov, 

da je Jakob S k u b e c , podinspektor finančne kon
trole v Ljubljani, na lastno prošnjo stalno upokojeni 

Številka 28 z dne 8. februarja 192?.: 
Objava ministrstva za gozde in rudnike,, da sta 

Tinko S t r g a r, rudarski glavar. za Slovenijo v 
Ljubljani, in Mohor T i r n a t, predstojnik osred
njega urada državnih montanističnih. obratov v 
Ljubljani, imenovana za Člana rudarskega odbora 
pri generalni rudarski direkciji ministrstva za gozde 
in rudnike za leto 1922. 

Objava generalne direkcije katastra, da sta pre
meščena: Viljem F ü r e r, višji geometer in pred
stojnik urada za evidenco katastra v Kočevju, po 
službeni potrebi v Črnomelj, Fran S c h i f f r e r , 
geometer I. razreda pri uradu za evidenco kata
stra I. v Ljubljani, pâ v Kočevje. 

Objave ministrstva za notranje zadeve, da so 
nastopni listi v naši državi prepovedani, ker pišejo 
•oper njene interese: 

1.) turški list «Joni Zija» (Solun); 
2.) hrvatski list «Sokol i Republika» (Amerika); 
3.) nemški list «Wochenschrift» (Dunaj). 
Zapisnik o 24. redni seji narodne skupščine kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 31. ja
marja 1922. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
31. * 
MI 

Aleksander I., 
po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

j^elaSamo i n objavljamo vsem in vsakomur, da 
J9 zakonodajni odbor narodne skupščino kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave • sklenil v svoji VII. redni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da ju 
uredba o bakterioloških postajah z dne 25. septem
bra 1920., št. 29.964 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 283/20. — o ambu-
latoriju za kožne bolezni v Beogradu z dne 8. maja 
1920., št. 10.792 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 114/20. — o pobi
janju in zdravljenju spolnih bolezni z dne 1. febru
arja 1920. — «Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» št. 215/20.* — in o očesni 
polikliniki v Beogradu z dne 8. maja 1920., it. 10.791 
— «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» št. 116/20. — seznamek uredb ministr
stva za nanodno zdravje 8, 9, 10. in 11 — «Služ
beno Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca* 

št. 195/21. — izpremeniti in da se glase: 

Zakon ' 
M 

o ustanavljanju posebnih sanitetnih 
naprav za preiskovanje in pobijanje 
nalezljivih bolezni in dajanju brez

plačne zdravniške pomoči.** 
Člen 1. 

• 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da erne 

za preiskovanje in pobijanje nalezljivih bolezni in 
dajanje brezplačne zdravniške pomoči ustanavljati 
posebne naprave: ambulatorije epidemiološke in bak
teriološke stalne in premične postaje in laboratorije, 
epidemijske kolone, epidemijske postaje in labora
torije, dispanzerje, polikliniko. 

Člen 2. 

Zdravniške storitve vj teh napravah so brez
plačne. 

Člen 3. 
Potrebna sredstva za ustanavljanje in vzdrževa

nje teh naprav se določajo s proračunom. 

/ Člen 4. 

Pravilnik o poslovanju in eedežih teh naprav 
predpisuje minister za narodno zdravje. 

člen 5. 

Pri teh napravah so postavljajo strokovne in 
druge osebe z ukazom ali predpisom. Njih število 
se določa s proračunom. 

Posebno strokovnost oseb, ki naj se postavijo, 
ocenja sanitetni svet. 

Cin in plača strokovnih oseb, ki se nameščajo 
kot šefi teh ustanov, je enaka,'plači šefov.oddelkov 
v državnih bolnicah, podrejenih strokovnih oseb pa 
plači sreskih zdravnikov. Kolikor se smejo te osebe 
po svojem delu jemati za epidemijske zdravnike, 
dobivajo prejemke epidemijskih zdravnikov. 

* Uradni list pod St. 381 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Kovinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 5, izdanih dne 6. ja
nuarja 1922. (Prilog I- — 1 9 2 2.) 

Člen 6. 
Ta zakon nadomešča uredbe o bakterioloških po

stajah z dne 25. septembra 1920., št. 29.964, — 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» , št. 283/20. — o ambulatoriju za kožne bo
lezni v Beogradu z dne 8. maja 1920., Bt. 10.792 -
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 114/20. — o pobijanju in zdravljenju spol
nih bolezni z dne 1. februarja 1920. — «Službene 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 216 
iz leta 1920. — in o očesni polikliniki v Beogradu s 
dne 8. maja 1920., št, 10.791 — «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št.'116/20. — 
s-eznamka uredb ministrstva za narodno zdravje 
št. 8, 9, 10 in 11 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. ter stopi v 
veljavo z dnem, ko se razglasi v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Našemu паЈп^ћаГки ministra za narodna zdrav
je, ministra za trgovino in industrijo, naročamo, naj 
razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spftho s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

32. 
Ml 

A . l e k s A n d e x » J . , 
po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, d» 
je zakonodajni' odbor' narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji Vn. redni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da je 
odločbo ministrskega sveta z dne 4. novembra 
1919., št. 22.882 — seznamka uredb ministrstva za 
narodno zdravje št. 20 -— «Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 195/21. — i»-

premeniti in da se glasi: 

Zakon 
o brezplačni zdravniški pomoči 

v bolnicah.* 
Cleu 1. 

Prepovedano je v bolnicah eprojemati ali labte-
vati nagrado za zdravniške storitve. 

Člen 2. 
Zdravnik, 4ki se pregreši zoper predpis tega za

kona, se kaznuje po določilih zakona o civilnih) 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevin* 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 5, izdanih'dne 6. Ja
nuarja 1922. (Prilog I. — 1922.) 
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uradnikih, kolikor ne spada dejanje pod uredbo 
kazenskega zakona. 

,/ Clea 3. 
Ta zakon nadomešča odločbo ministrskega sveta 

• dne 4. novembra 1919., št. 22.882 — seznamki 
uredb ministrstva za narodno zdravje št. 20 — 
cSlužbene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 195/21. — ter stopi v veljavo z dnem, ko 
6e razglasi v «Službenih Kovinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca». 

Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon ter skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblaetvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in veem in veakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

33. 
Ml 

Aleksandep I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji "VII. redni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da je 
odločbo ministrskega sveta z dne 4. februarja 1919., 
i t 2856 — eeznamka uredb ministrstva za narodno 
edravje št. 19 — cSlužbene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. — izpremeniti in 

da se glasi: 

Zakon 
o otvarjanju novih oddelkov 

v državnik bolnicah.* 
Člen 1. 

Minister za narodno zdravje se pooblašča, da sme 
v državnih in okrožnih bolnicah prve vrste otvar-
jati nove oddelke, one pa, ki že obstoje, deliti, in 
sicer po izkazani potrebi. 

Člen 2. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da sme 

v oddelkih državnih iri okrožnih bolnic prve vrsto. 
rameščati potrebno število sekundarnih zdravnikov. 
Število sekundarnih zdravnikov se določa s pro
računom. • 

Clcn 3. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 81 •> 
venaca», ter nadomešča odločbo ministrskega sveta 
z dne 4. februarja 1919., št. 2856 — seznamka uredb 
ministrstva za narodno zdravje št. 19 — «Službene 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
It. 195/21. 

Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon ter skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblaetvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in vsem in veakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. i^vembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

34. 
ш 

Alekiandep I., 
po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in' Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
fe zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 

4 * Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 11, izdanih dne 17ega 
januarja 1922. (Trilog II. — 1922.) 

Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji VII. redni eeji, ki jo jo 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da je 
naredbo celokupne vlade za Slovenijo z dne 23ega 
aprila 1919. — seznamka uredb ministrstva za na
rodno zdravje št. 26 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21.* — izpremo-

niti in da se glasi: 

Zakon 
o_obveznem in prisilnem cepljenja 
zoper koze v Sloveniji in Dalmaciji,** 

Člen 1. 

Cepljenje zoper koze je obvezno v prvem in de
setem letu življenja. 

Člen 2. 

Ce se pojavijo prave koze, sme pristojno sani
tetno oblastvo odrediti prisilno cepljenje zoper koze. 

Člen 3. 

Kdor se pregreši zoper določila tega zakona, se 
tazmuje v denarju od 5 do 250 dinarjev ali z zapo
rom od enega do šeot tednov. 

Člen 4. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», ter nadomešča naredbo celokupno deželno 
vlade za Slovenijo z dne 23. aprila 1919. — seznam
ka uredb ministrstva za narodno zdravje št. 26 — 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 195/21. 

Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, minis'ru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon ter skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblaetvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25, novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spano 6. r. N 

(Podpisi OMaöb ministrov.) 

35. 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in ysakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevin*. 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v svoji VIÏ:' redni seji, ki jo je 
imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, da je 
naredbo celokupne deželne vlade za Slovenijo 
št. 388/19. — seznamka uredb ministrstva za ,u-
lodno zdravje št. 25 — «Službene Novine kraljeviae 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21.*** — izpreme

niti in da se glasi: 

Zakon 
o izenačitvi pogojev za pridobitev 

lekarniškega obrta.** 
Člen 1. . 

Lekarniške'koncesije se smejo podeljevati samo 
državljanom kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev. Imetniku koncesije, kateri v roku, ki mu ga 
da poverjenik za notranje zadeve, ne pridobi tega 
državljanstva, se sme koncesija preklicati. 

Člen 2. 
Praksa, Id jo morajo izkazati prosilci za lekar

niške koncesije, znaša pet let, tudi glede novousta
novljenih lekarn; vendar je za podelitev koncesije 
treba vračuniti prakso tistim, ki eo jo deloma iz
vrševali v vojaški službi ter dokažejo vsaj triletno 
prakso v javni ali zasebni civilni lekarni. 

* Uradni list pod št. 459 iz leta 1919. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevLi/j 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 11, izdanih dne 17ega 
januarja 1922. (Prilog IL — 1922.) 

*** Uradni list pod št. 388 iz leta 1919: 

Člen 3. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglani 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», ter nadomešča naredbo celokupne deželn» 
vlade za Slovenijo št. 388/19. — sezmamka uredfc 
ministrstva za narodno zdravje št. 25 — «Služben» 
Novine kraljevino Srba., Hrvata i Slovenaca» š t 195 
iz, leta 1921. 

Našemu namestniku ministra za narodno zdrav
je, ministru za trgovino in industrijo, naročamo, 
naj razglasi ta zakon ter skrbi za njegovo izvrševa
nje, oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo p» 
njem, in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravaj». 

V B e o g r a d u , đne 25. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Namestnik ministra za narodno zdravje, 

minister za trgovino in industrijo: 
dr. M. Spaho s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

36. 
Mi 

Aleksander I., 
po, milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da j» 
narodna skupščina kraljevine Sjbov, Hrvatov ie 
Slovencev sklenila v XXHI. redni seji, ki jo je imel» 
dne 30. januarja 1922., in da smo Mi potrdili ia 

potrjujemo 

Zakon 
o pooblastitvi ministra za trgovino in in
dustrijo za podaljšavo pogodbe o provi
zorni ureditvi vzajemnega trgovskega pro
meta med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in avstrijsko/republiko, skle
njene dne 27. junija 1920., razglašene v 
št. 289/20. „Službenih Novin", z zakonom 
z dne 22. novembra 1921.* podaljšane 
do dne 31. decembwUL321._inz, адкоиодЈи, 
o proračunskih dvanajstinah za meseca 
januar in februar 1922. z dne 31. decem
bra 1921/* podaljšane do dne 30. janu

arja 1922.*** 
Člen 1. 

Minister za trgovino in industrijo ee pooblašča, 
da smo do sklepa nove ekonomske konvencije, a 
najdalje do dne 30. junija 1922. podaljšati pogodbo 
o provizorni ureditvi trgovskega prometa med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in avstrijsko 
republiko, sklenjeno dne 27.' junija 192.0., razgla
šeno v št. 289/20. «Službenih Novin», z zakonom 
z dne 22. novembra 1921. podaljšano do dne 31. de
cembra 1921. in z zakonom o proračunskih dvanaj
stinah za meseca januar in februar 1922. z dnB 
3li decembra 1921. podaljšano do dne 30. januarja 
1922. -

Člen 2. 
Ministru za trgovino in industrijo nalagamo, naj 

pridrži pravico, da se sme ta pogodba odpovedali 
tudi ртеј, toda tri mesece v naprej. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi dne 31. januarja 1922. 

Našemu ministru za trgovino in industrijo na
ročamo, naj razglasi ta zakon, vsem ministrom, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom pa zapo
vedujemo, naj postopajo po njem, in vsem in vsako
mur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spaho e. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Uradni list pod š t 335 iz leta 1921. 
** Uradni list pod št. 4 iz lota 1922. 

*** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevin* 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 26, izdanih dne 6. fe
bruarja 1922. 
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1б. 

Uredbe osrednje vlade. 
3 7 . 

Naredba o novem uradnem naslovu 
gozdarskih oblastev v Sloveniji.* 

Gospod minister za gozde p rudnike je odredil 
ma. podstavi člena 6. in člena 19. uredbe o izpre-
mombah in dopolnitvah uredbe o ustroju mini
strstva za, gozde in rudnike z dne 15. marca 1919.** 
m o organizaciji gozdarsko stroke v lualjevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z dne 27. junija 1921.*** 
jpod St. 924 z dne 24. januarja 1922., da se imenuje 
iosedanji «Gozdarski oddelek deželne vlade v Ljub
ljana odslej: «Direkcija Sum kraljovine Srbov, Hr
vatov in Slovencev v Ljubljani», vsa njemu pod
rejena «Gozdna oskrbništva» in «Gozdna nadzor-
naštva» pase imenujejo: «Šumska upiava"kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v >. 
la pisarne generalne direkcije gozdov v Beogradu, 

.. ' št 924. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o pobiranju tlakarine'v vsej 

kraljevini/ 
Na sproženo vprašanje, ali ima zakon o tiaka-

rini bivše kraljevine Srbije z dne 31. decembra 1911. 
«bvezno poč na vsem ozemlju kraljevine, je odločil 
j&O&pod minister za finance na podstavi člena 20. 
zakona o splošni carinski tarifi: 

Тобкљ 8» člena 23. zakona o splošni carinski ta
rifi ni ukinjena v vsej redakciji, kakor je to pomo-
tòma označeno v izdajah zakona o splošni carinski 
tarifi z izpremembami in dopolnitvami z dno 9. mar
ca 1909. in z dne 24. aprila 1910., natisnjenih v 
Beogradu leta 1913., v Krfu leta Ì918.'in v Zagrebu 
Wta 1919., ampak v veljavi je ostal, kakor se* Lo 
jasno vidi iz originalno izdaje zakona o splošni ca
rinski tarifi iz lota 1914.. prvi. odstavek isto točko, 

• Äddrmarinakao: 'opanaka,' Ш&,'' do urëd-
jenja ove naplate naročitim zakonom. » 

To izhaja tudi iz člena 1. zakona o tlakarini z 
dne 81. decembra 19L. ki se glasi: 

«Kaldrmarina jo taksa, koju carinarnice napla
ćuju po z a k o n u ' o o p š t o j c a r i n s k o j t a 
r i f i . . .» / 

Povsem naravno jé torej treba določila, člena 18. 
•zakona o tlakarini iz leta 1911, umeti tako, da pre-
«tane, ko stopi v veljavo zakon o tlakarini, veljati 
točka 3. člena 23, eamo glede Odstavkov a), b), v), 
g) in pripombe po omenjeni točki, ne pa tudi prvi 
odstavek točke S.: '«KaldVmarina kao opštinska ta
ksa»; torej je Üakarina tudi potom, ko je stopil v 
veljavo zakon o tlakarini, smatrati za postransko 
carinsko takso v zmislu zakona o splošni carinski 
tarifi.< 

Ker je zakon o tlakarini po členu 18. stopil v 
veljavo dne l.1 januar ja. 1912., s» prestali tega dne 
veljati samo dotedanji odstavki, lei se nanašajo na 

'^pb^anje tlakarine; ostala pa so še nadalje v ve
lavi, določila iz prvega odetavka točke 3. člena 23. 
«kona o : splošni carinski tarifi iz leta 1904.: «Kal-
ormanra kao opštinska taksa». Na mesto, odstavkov 
»J» o), v)i g) in pripombe so stopila avtomatsko po 
нгеспет določilu prvega odstavka člena 23. za
kona o eplošnr carinski tarifi in prvega odstavka 
točke 3. tega čleaa določila zakona o Uakarini, ki 
pa so, ko se je valjava zakona o splošni carinski 
tarifi razširila na pokrajine1vse 'kraljevine, v celoti 
stopila v veljavo v vseh pokrajinah, kor je ta za
kon sestavni del zakona o sploijtii carinski tarifi. 

Potemtakem je pobiranje tlakarine obvezno na 
vsem ozemlju kraljevine. 

;. Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu. 
, J dne 24. januarja 1922.; G br. 650. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, ftvàta i Slovenaca» št. 26, izdanih «dne 6. fe-
.Wttarja X922. , 

^.tfradni iiét CV iz leta 1919. 

Razglas o transportu dirkalnih konj ш 
plemenskih kobil. 

Na predlog ministra za kmetijstvo in vode je 
otiločil gospodarsko-finančni komitet ministrov v 
seji dne 24. januarja 1922, pod št.,1715/TV. to-3e: . 

I. Dirkalni konji ee prevažajo po železnici, ako 
so namenjeni za dirko, bodisi v državic bodisi v ino
zemstvu, s 50%nim voznim popustom. 

Lastnik dirkalnih kenj mora, če hoče te konje 
transportirati s popustom, dokazati železniški po
staji, s katere odhaja transport, e potrdilom, izdanim 
po ministrstvu za kmetijstvo in vode ali po upravi 
društva, ki prireja dirke, ia se je prijavu za dirko. 
Ta pravica do 50%nega popusta velja za 7 dni na
povedane dirke. 

Plačana vožnja velja po končani dirki za brez
plačni povratek, ako ima lastnik po končani dirki 
potrdilo dotične uprave, da se je dejansko udeležil 
diike. 

Ta pravica do brezplačne vožnje velja 7 dni po 
koncu objavljenih dirk, katerih ee jo konj udeležil. 

II. Prost odhod brez carine se dovoljuje vsem 
onim dirkalnim konjem za dirke v inozemstvu in ple
menskim kobilam, ki odhajajo na oplemenitev, o ka
terih izda potrdilo miidstrstvo za kmetijstvo in vode 
al: uprava) dotičnega zbora jahačev ali podobnih dru
štev, če so ta društva pod nadzorstvom ministrstva 
za kmetijstvo. ' 

Preden se laetuiku takega konja, odnosno tàko 
kobile, izda gorenje potrdilo, se mora^astnik zave
zati, da spravi živali po dovršeni dirki, odnosno 
oploditvi, nazaj v državo. Za potrdila, ki jih izda
jajo posamezne uprave, je solidarno odgovorna vsa 
uprava. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 26. januarja 1922.; C br. 4952. 

Razglas o novi emisiji meničnih golic* 
Ker se nova emisija takenih meničnih golic iz 

tehničnih razlogov ni mogla dati v promet dne 
1. februarja t. 1., jo odločil gospod minister za fi
nance, da je dati novo emisijo meničnih golic v 
promet dne 1. marca 1922. 

зу v Beogradu, 

318. i g l a s t 

letnik IV. 

•:' . . v ' . i , 

> ** 

-V* Л Uradni list pod št. 293 iz leta 1921. 
' -S&bčea v «Službenih Novinah kraljevine 

1 Slovenaca» St. 26, izdanih dne 6. f v 

Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

St 2866. 
Razglas. 

Po razpisu ministrstva za notranje zadeve z dne 
18. januarja 1922., D. Z. br. 201, zahtevajo izza' 
dne 1. januarja t. 1. diplomatska in konzularna ob-
iastva poljske republike v naši državi za vidiranje 
potnih listov naših državljanov takso 100 (sto) di
narjev. Po principu reciprocitete je za vidiranje pot
nih listov poljskih državljanov zahtevati iatotako 
takso v znesku 100 dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 8.februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Namesto odstopivšjga Ivana Zel k a jo imeno
van za občinskega gerehta v Matjaševcib Franc 
K e r e c, posestnik istotà::i št; 14. 

St. 5920. 
Namesto odstopivšega Stefana G om b o z a j« 

imenovan za občinskega gerenta v Topolovcih Leo
pold S n u r er, posestnik istotam št. 7. 
St. 6001. 

Namesto odstopivšega Janeza G y e r g y e k a . je 
imenovan za občinskega gerenta v Kruplivniku Juri 
B e r n j a k. posestnik istotam. 

V .L jub l jan i , dne 11. februarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika; 

Kremenšek s. r. 
St. 440. vet. . 
Izkaz o stanju Živalskih kužnih bolezni v 

Sloveniji z dne 11. februarja 1922. 
O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev is mest&ffi 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imeaa obHa 
p« z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
snači število zakuženih krajev, številka za dro« 

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Brežice: Artiče 8:89, Globoko 1:1. Kruto: 

Cerklje 1:2. Ljubljana okolica: Borovnica 2:4, Bre
zovica 1:1, Devica Marija, v Polju 2: 3,. GrobUplje 
1:2, Iška vas 1:13, Jezica t:l,,Medvode'1:l, Mo?te 
2:8, Rudnik 1:4, Šmarje 4:9, Vrhnika 6:74, Zgor
nja Šiška 1:1, Zelimljs 3:9. Logatec: Planina 1:2. 
Maribor: Sv. Martin pri Vurbergu 1:1. Ljubljana 
mesto 2. 

V r a n i 8в i p r i s a d . 
Murska Sobota: Č&ntiba 1:4, Dolnja Lendava 

2:3. " 
G a r j e k o n j . . 

Brežice: Bianca 1:1, Podsreda 1:1. Konjice: 
Ljubnica 1:1, Tepanje 1:3. Litija: Temenica 1:1. 
Ljubljana okolica: Grosuplje 1:1, Vrhnika 1:1. Lo-
gatec^ E»ov^ ,fil. Мш^ка Sobota: Pgrto?» tU. 
Novo magto: Ômînol-étopiCê 1:1. RAdovljteà: &огЏ 
1:1. Slovénjgradec: Vuzenica 1:2. 

G a r j e o v a é . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

8 v i n j i k a k u g a . 
Brattee: Artiče 1:2^ Črnomelj: Gradac 1:1, Lok« 

1:1, Podzemelj 1:1. Ljutomer: Hrastje-Mota 1:1, 
Križevci 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Maribor: 
Rdeči breg 1:1. Novo mesto: Velika Loka. 1:1. 

S v i n j s k a r d e è i e a . 

Kočevje: Ribnica 1:1. Ptuj: Donačka gora. Д: S, 
Stoperce 1:1. 

P e r u t n i n s k a kujga. 
Ptuj: Središče 1:6. ."'•' 
V L j u b l j a n i , dne 11. februarja 1922. 

Pokraftaeka uprava za, Slovenije. 
Oddelek za kmetijstva 

Po naročilu pokrajinskega naaettnlkiii; 
Paulin s.r. 

St. 4590. 
Razglas. 

Izpreniinjaje tuuradni razglas z dne 9. januarja 
1922., št. 283 (Ur. 1. 6), objavlja ministrstvo za no
tranje zadeve z razpisom % dne 26. januarja ШТ2., 
D. Zi br. 8Ì2, da je od grelcih državljanov po prin
cipu reciprocitete zahtevati za vidiranje potnih li
stov takso 144 (stoštiriinŠtirideset) dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 8. februarja 1922. . 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. ч 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s.r. 

* Priobčen v «Službenihv Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» Št. 28, izdanih dne 8. fe
bruarja 1922. ' ' ' • ' " . . • " . ' " 

Razglasi oddelka ministrstva za 
.treovino in industrijo v Ljubljani, 

St 551/22.—ad.' 
Razglas. 

Na podstavi določil ministrske naredbe * dn* 
27. decembra 1893., drž. zak. št 195, ,ee imenuje 
namesto' umrlega Simona W e i s s b a e b o r j a ta 
člana, izpraševalne komisije za'tesarske "Mojstre v 
Ljubljani Fran R a v n i k a r , tesarski mojster v 
Ljubljani. 

Minietretvo za trgovino in industrijo, 
oddelek̂  'v̂^ Ljubljani 

dne S.'leWuaTJä 1922. 

». :v»'.ilj V''.^'': : -./Načelnik: it. Mara; eii^:;^ 

',':{•••' '•'•';V,'-J-«r»','J^-?;'â 



1 5 . 1 2 8 Letnik IV. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 1423. 

Tedenski izkaz o prenosnih bolezni na 
ozemlju^pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 22. d o dne 28. januarja 1922.) 

O k r a j 
6:a 
§2 

•a 
o 
•5 
S •o 

'a 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Brežice« . . . . 
Celje okolica . . 
Kamoik . . . . 
Kranj . . . . _j 
Kriko 
Konjic« . • . , 
Litij» 
Maribor okolic». 
Morska Sobota . 

G r i ž a ( D y e e n t e r 

Brattee . , . . 
Celje okolic» . . 
Kamnik . . . . 
Kriko 
Ljubljana mesto 

8 1 
6 ! 
7 
4 
9 
o 
2 
2 
3 

2 

i 

. 

2 

6 
1 
1 
, 
, 
2 
8 

1 

1 
. 
1 

, 

Litija 
Preralje 
Logatec 

a). 

Škrlatinka (Scarlatina) 
2 
1 
6 
5 
8 
8 
7 
4 

1 

1 
. 

1 
4 

l 
. 
S 

8 
2 
6 
4 

BreKee . . . . 
Косетје . . . . 
Lj obijana metto 
Ljutomer. . . . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Manica Sobota . 

D a r i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Celje okolic». . . I S I . [ . 
Кобегје ) - «Д. ! • ! i 
Konjice j I . ! 1 
Ptuj okolica . . . ! 1 

7 
6, 
2 
2 
9 
1 
2 

2 
2 
в 
«J 
U 

1 
1 
2 
1 

2 
1 
3 
6 

5 
6 

Logatec 

Kranj . . . . . 
Ljubljana mesto 
Maribor okolic» . 
Miribor metto . 
Slorenjgradee. . 

Ljubrjaaa mesto. 
Maribor mesto . 
Murska Sobota . 

1 

T r a h o m . 

2 
1 
4 
1 
7 

OSpice. 
6 

i 
4 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (krstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
in z izpriČevalom o potrebni kvalifikaciji naj so 
vlože do dne 

2 8 . f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo v Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 9. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. 735. : 143 3—2 
Razglas. 

Dne 2 4. f e b r u a r j a 1 9 2 2. ob enajstih bo pri 
gradbeni direkciji v Ljubljani, Turjaški trg št. 1, 
П. nadstropje, p 0 n u d n a obravnava 

za dobavo mejnikov za novo-državno mejo med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in republiko 
Avstrijo. 

Natančnejši podatki so na razpolago pri grad
beni direkciji med uradnimi urami. 

Zapečatenim ponudbam, kolkovanim s kolkom za 
20 Din, je priložiti potrdilo finančne deželne bla
gajne v Ljubljani o plačani kavciji v znesku 5 % 
ponujene vsote z izjavo, da ponudnik v celoti sprej
me dobavne pogoje, dovolilo ministra za gradbe, 
da se sme ponudnik udeleževati javnih licitacij, in 
potrdilo pristojnega davčnega oblastva, da so vsi 
davki plačani. Vse prilojp morajo biti pravilno kol
kovane. 

Namesto dovolila za udeleževanje pri javnih lici
tacijah zadošča za sedaj ponudbi priložena prošnja 
na ministrstvo za gradbe, kolkovana in oprernljera 
17. oktobra 1921., Ur. 1.129 z dne 26. oktobra 1921. 
in pravilno frankirana kuverta, naslovljena na mi
nistrstvo za gradbe. 

Gradbena direkcija ßi izrecno pridržuje pravico, 
da odda dobavo brez ozira na ponujeno vsoto. 

Nepravilno kolkovane ali nedostatno opremljene 
ponudbe se ne bodo vpoštevale. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. februarja 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

naj svoje dotične zglasitve vlože najkesneje-
do dne 1. a p r i l a 1 9 2 2 . pri:okrajnem sodišču pri 
Sv. Lenartu, in sicer zglasitve, ki se nanašajo na 
obremenilne pravice pod b), na način, označen т 
§ 12. zgoraj imenovanega zakona, ker izgube dru
gače pravico, uveljavljati zahtevke, ki se morajo 
priglasü-i, proti takim drugim osebam, ki so si v 
dobri veri pridobile knjižne pravice na podstavi spi
sov, kateri stoje v tem vložku zemljiške knjige in 
se niso izpodbijali. 

Dolžne priglasitve nič no izprominja, da je pra
vica., ki jo je 'treba priglasiti, očitna iz javne knjige, 
ki stopa iz rabe, ali iz sodne rešitve ali da je stran
ka ukrenila kaj drugega zaradi te pravice, o čenier 
oblastvena rSšitev še ni izšla. 

Upostavitve v prejšnji s tan proti zamudi vzklic-
nega roka ni; tudi ni dopustno, da bi so t a rok 
za posamezne stranice podaljšal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IL, 
dne J 9. decembra 1921. 

1*7 A 486/21—13. 

Razglas o sklicu upnikov. 
Ana T a š l e r , rojena Vranešič, je dne 27. d>*-

cembra 1921. v Novem mestu št. 119 umrla. 
Vsi, ki imajo terjatve do njene zapuščine, se po-

zivljejo, naj jih naznanijo in dokažejo tusodno do 
di») 1. a p r i l a 1 9 2 2. ob devetih ustno ali pis
meno, sicer se njih terjatve, razen če so zaštavno-
pravno zavarovane, ne bodo vpoštevalo, ako bi b 3 * 

.zapuščina-po prijavljenih terjatvah izčrpana. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek 1„ 
dne 23. januarja 1922. 
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I. 

161. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e 

I , . » « -

Zdravstveni ousek za Slovenijo v Ljubljani, 
dna 7. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St. 1470/22. 

Razglas. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 

okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Breg 
pri Ptuju. 

S to službo je spojena plača letnih 1200 K in 
pravica do šest petletnic po 100 K. Ti prejemki so 
po naredbi celokupne deželne vlade za Slovenijo z 
dne 29. aprila 1919., št. 467 Ur. 1., do preklica kot. 
draginjska doklada povišani za 100%.* Po odloku 
delegacije ministrstva financ z dne 24. «januarja 
1920.y fit, 96/V, pa do preklica, odnosno do ureditve 
rednîb. službenih prejemkov, gre okrožnemu zdrav
niku še" izredna draginjska doklada celokupnih pre
jemkov, k t znaša v pričujočem primeru 120 %. Ože
njeni okrožni zdravniki dobivajo za ženo in za vsa
kega nepreskrbljenega otroka po 90 K na masec. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, 
naj se vlože do dne 

1 5 . m a r c a 1 9 2 2 . 
pri zdravstvenem odseku i&. Slovenijo v Ljubljani. 

Zdravstveni oidsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec a. r. 

Št. 1516/22. 3—1 

Razpis. 
Razpisuje eo asistentsko mesto na kirurgicöem 

oddelku splošne bolnice v Mariboru z letno plačo 
700 Din in s pripadajočimi dragmjslrimi dnevnicami 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Ne I 472/21. ~ 162 

Oklic 
Višje deželno «odišče v Ljubljani naznanja, da, je 

okrajno sodišče pri Sv. Lenartu dognalo poizvedbe 
zaradi dopolnitve tamošnje zemljiške knjige z vpi
som nepremičnin, ki še niso vpisane v nobeno javno 
Imjigo. in sicer: parcel št. i60 in 169 (travnika) 
davčne občine spodnjeverjanske v nov vložek št. 46 
iste davčne občine ter odredilo vpis te nepremič
nine v zgoraj označeni vložek zemljiške knjige. 

Zato se določa v zmislu zakona z dne 25. juli
ja 1871., drž. zak. št. 96, dan 19. decembra 1921. 
za dan otvoritve tega vložka glede označene ne
premičnine ter se splošno objavlja, da je od tega 
dne moči nove lastninske, zastavne in druge knjiž
ne pravice na tej nepremičnini pridobivati, uteme-
ljovati, prenašati na. druge ali razveljavljati, samo 
z .vknjižbo na to nepremičnino. 

. Obene>m.se zaradi uravnave tega vložka zemljiške 
knjige, ki se sme vpogledati pri октајпет sodišču 
pri Sv. Lenartu, glede omenjene nepremičnine 
otvarja postopanje, predpisano v zgoraj navedenem 
zakonu. Poživljajo se torej vsi oni: 

a) ki zahtevajo na podstavi pravice, pridobljene 
pred dnem 19. decembra 1921., d a ' b i še predru-
gačili vpisi, ki so v tem vložku in se tičejo last
ninskih ali posestnih razmer glede, omenjene nepre
mičnine, bodisi d a se kaj odpiši, pripiši ali prepiši, 
da se popravi oznamenilo nepremičnine ali sestava 
zemljiškoknjižnih teles, bodisi da se predrugači kaj 
drugega; 

b) ki so si že prod dnem 19. decembra 1921. 
pridobili zastavne, služnostne ali drage za knjižni 
vpis sposobne pravice do te nepremičnino a4i do 
nje delov, kolikor bi bilo 1з pravico vpisati tako; 
kakor da spadajo k starim bremenom — 

Sedež: Bohinjska Bistrica. 
Besedilo firme: Helena Bučar. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Helena Bučar, trgovka na Bohinjeld 

Bktrici Št. 48.-- '••.'.••.̂ -ii..̂ 4.T^; .̂:.;. , H i . - ; ; . ; . i , 4 l 4 > 

L j u b l j a n a , dne 12. januarja 1922. 

162. Sedež: Lesce. 
Besedilo firme: Josip Jauežič. . 
Obratni predmet: Ioana trgovina. 
Imetnik: Josip Janežič v Lescab št. 41. 
L j u b l j a n a , dne 19. januarja'1922. 

163. Sedež: Litija. 
Besedilo firmo: Franc Künstler, parna žaga i» 

mizarstvo. 
Obratni predmet: izvrševanje lesne trgovine e 

parno žago, mlinarstvo in mizarstvo. 
Imetnik: Franc Kunstler st., posestnik v Litiji 

št. 84. ' / , 
Prokura se je podelila Francu Kunstlerju ml. • 

Litiji št. 84. ' - •• • 

L j u b l j a n a , dne 26. januarja 1922. 

164. Sedež'firme: Ljubljana. 
. Sedež podružnice: Maribor. 

Besedilo firme: Just Piščanec. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo. 
Imetnik: Jus t Piščanec, carinski posrednik v 

Ljubljani, Slomškova ulica š t 16. 
M a s - i b o r , dne 1. februarja 1922. 

165. Sedež: Pudob. 
Besedilo firme: Marija Ponuda, 
Obratni predmet: trgovina z ' mešanim blagom. 
Imetnica: : Marija.Pomicla v Pudobu št. 29. 
L j u b l j a n a , dne 1. februarja 1922. 

166. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: J . L. Ačimović. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo. 
Imetnik: Jovan L. Ačimović, carinski posrednik 

na Rakeku. 
L j u b l j a n a , dne 26. januarja 1922. 

167. Sedež:*Rakek. 
Besedilo firme: Josip Pitamic. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo. 
Imetnik: Josip Pitamic, carinski p W e d n i k na 

Rakeku. 
L j u b l j a n a , dne 19. januarja 1922. 

16& Sedež: Zgornjo Gorje šti 37. . 
' Besedilo firme: Ivana Prietov. 
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Obratni predmet: ügovina z mešanim blagom, 
rmetnica: Ivasoa Prktov v Zgornjih Gorjah St- 87. 
L j u b l j a n a , dne 12. januarja 1922. 

II. V p i s a l e so se iz pr e m e m b e in 
d o d a t k i p r i . n a s t o p n i h f i r m a h : \ 

169. Sedež: Brod. 
Besedilo firme: Franc Ke. Oblak. 
Obratni predmet: trgovina z lesom: 
Obratni predmet odslej tudi: trgovina z živir.o. 
L j u b l j a n a , dne 19. januarja 1922. 

170. Sedež: Ljubljana. 
Eeeedilo firme: Ante Groœ. 
Obratni predmet: carinska agentura: 
Obratni predmet odslej Se: carinsko posredni-

'štvo. Podružnici sla na Jesenicah in Rakeku. 
. L j u b l j a n a , dne 19. januarja 1922. 

171. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A. Volk, Ljubljana. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Izbrisala se je prokura Albina Smrkolja in Ferda 

Nikelsbacherja. 
L j u b l j a n a , dne 27. januarja 1922. 

172. Sedež: Maribor. 
Bosrdilo firme: J. Letonja. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Izbrisala ae je prokura Matije Letonje. 
M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

173. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jose! Rosenberg. 
Obratni predmet: trgovina s kožami, deželnimi 

pridelki in parad mlin: 
Izbrisala se je podružnica v Zemunu in prokura 

Edmunda Becka. 

174. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Jos. Kollenz: 
S prokuro je poverjen Josip Donosa, trgovec 

v Ptuju. 
Prokurist podpisuje besedilo firme s pristavkom 

«p. p.».' 
M a r i b o r , dne 1. februarja 1922. 

202 B. Vpisi v zadružni register. 

M a r i b o r , dne 19. januarja 1922. 

I. V p i s a l i s t a s e n a в t o p n i z a d r u g i : 

175. Sedež: Limbuä pri M iriboru. 
Besedilo firme: Zadružna elektrarna v Limbužu, 

registrovana zadruga г omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen dobav

ljati svojim zadružnikom električni tok na skupni 
račun in nevarnost, da. s tem pospešuje njih gospo
darstvo. 

Dobavo toka izvršuje iz tujo ali lastne elektrar* 
ne, izvaja za zadružnike posebne instalacije ter jim 
dobavlja za razsvetljavo in pogon potrebne svetilj-
ke, stroje in druge predmete, spadajoče -v to stroko. 

Zadružna pogodba z dne 26. januarja 1922. 
Opravilni delež znaša 1000 K za wako žarnico 

ter se mora plačati .takoj ob pristopu, z dovolitvijo 
načelništva pa tudi v enem letu. 

Vsak zadružnik jamči e svojim opravilnim de
ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po nabitku v zadružni 
pisarni, razglasitvi na način, ki je v kraju običajen, 
ali pa po objavi-v časopisju, ki ga določi načelništvo. 

. Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov; člani 
•načelništva BOS- Srečko Pandič, kapetan v p. in po
sestnik v Limbušu; Srečko Robič, župan in posest
nik v Limbušu št. 4; Anton Godes, učitelj v Lim
bušu št. 22. 

Pravico zastopali zadrugo ima načelništvo. 
Podpis fiwne: Besedilo firme podpisujeta skupno' 

po dva člana načelništva. : • • 

Proglasitve za mrtve. 187 

O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 51. marca 1918., drž. zak. 
i t 128, o pogrešancu, označenem z *, pa po § 24., št. 1, obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, 
ki bi kaj vedel p ̂ kateremkoli tehppg^ešancev, naj to. i ? p o ^ g i t s o d i ^ ^ ^ ^ M ^ 3 ^ ^ J 4 ? ° f f l ^ a n ( < e - f9fflP 
pa pozivlje sodišče, naj še zglase "pri^'njëm, ! a k ò M Žive, all; 'na};:oiu'oBdoibo^Sd'^ngaM''n&^änai^e, 

Ime in rojstni dan, elan 
in sadnje bivališče po-

grošancev 

Frano Horvatlö, 
rojen dne 31. avgusta 
1874., oženjen posestnik 

v Gaja št. 8. 

. Janez Oregorolò, 
rojen dne 28. decembra 
1881., samski posestnik 

v Gorenji vasi et. 14. 

Anton Perko , 
rojen dne 30. marca 1895., 
samski kočaričin ein v 

Zagori ci št. 42. 

Ivan Pranke, 
rojen due 28. avgusta 
J 888., Oženjen naduôitelj 
v Dobrmču pri Trebnjem. 

/ 

Matija Zajo, 
1 rojen dne tih. septembra 

1873., oženjen posestnik 
v Dolenji Paki š t 9. 

Frano Alif, 
rojen dne 30. oktobra 
1881., oženjen posestnik 

v Voterniku. 

* Jožef Serbò«, 
rojen dne 16. marca 1876. 
• Jablanici št. 9 pri Ko
stanjevici , oženjen delavec, 
prej v Velikom Nerajcu. 

Frano Klobučar, 
rojen dne 20. juniji* 1886,. 
oženjen železniški čuvaj 

r Urinih selih it. 82. 

Bistvene okobosti, 
na katere se opira 

predlog 

Prišel kot vojak 87. pe
hotnega p'ollia celjskega, 
b kateremu je odrinil ob 
začetku vojne, v srbeko 
ujetništvo; od takrat ni 

več glasa o njem. 

Odrinil dne 15. marca 
1916. k 65. pehotnemu 
polku; zadnjič se oglasil 

dne 26. aprila 1916. 
Služil prt 17. pehotnem 
polku ter se udeležil vojne 
zoper Italijane na Tirol
skem; dne 15.junija 1918. 
bil baje blizu Âsiaga za
det v prsi ter umrl za 

ranami. 
Služil pri domobranskem 
pebotnem polku št. 27, 
2. stotniji, 1. vodu, ter se 
dne 18. oktobra 1914. ude
ležil bitke pri Nowem 
miastu; od takrat noizve-

- sten. 
Odšel kot vojak 4. domo

branskega pehotnega pol
ka, 8. bataljona, 9. stat
a le , lota 1916. na fronto, 
prišel leta 1916. v italijan' 
вко ujetništvo ter baje 
тевеса avgusta 1919. v 

Cataniji umrl. 

Prišel leta 1916. kot vojak 
17. pehotnega polka v ru
sko ujetništvo ter baje 
koncem leta 1917. v neki 

bolnici umrl. 

Odšel leta 1905. v Ame
riko; od lota 1911. ni več 

glasu 0 njem. 

Odšel začetkom vojne leta 
1914. kot vojak 17. pehot
nega polka, 16. Btotnije, 
T Galicijo ter zadnjič pi
sal dne 21. avgusta 1914 ; 

od takrat neizvesten. 

Proglasitev 
ea mrtvega 

predlaga 

Žena 
Ana Horvatič. 

Sestra 
Marija Gregorčič 

v Gorenji yasi 
št. 14. 

Mati 
Terezija Perko. 

Finančna proku-
ratura v Ljubljani 

kot zastopnica 
javne uprave. 

Žena 
Marija Zaje. 

Žena 
Terezija Alif. 

Žena 
Kata Serbčič, 

poseetoica 
v Dragotanji vasi 

št. 4. ' 

Žena 
Terezija 

Klobučar. 

Ime in bivališče 
ekrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Ivan Smolik 
v Novem mestu. 

— 

Janez Zabukovec, 
p. d. Borovščak, 

posestuik 
v Mali Slevici 

pri Velikih 
Laščah. 

Ivan BenedičiČ, 
nadučitelj 

v Mirni 
pri Trebnjem. 

• 

— 

Ivan Smolik 
v Novem mesto. 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

•1-7-/1. 1922.; 
T 99/21-3. 

20./1. 1922.; 
T 16/22-2. 

26/1.1922.; 
T 2/22-4. 

Dokaz emrti. 

26./1.19£2.; 
T 6/22-3. 

8./2.1922.; 
T 5/22-8. 

• 

8./2. 1922.; 
T 7/22-2. 

Dokaz smrti. 

8./2.1JÌ22.; 
T 8/22-3. 

5./2.1922.: 
T 12/22-3. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
. 1922. 
1 

1. junija 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. junija 
1922. 

1. marca 
1923. 

1. septembra 
1922. 

Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz
vršujejo ß pismi, ki se pošiljajo vsem zadružnikom^ 
in po objavi v časopisju, ki ga določi načelništva. 
Vabilo mora navajati dnevni red, kraj, dan in ur* 
občnUga zbora. 

M a r i b o r , dne 1. februarja 1922. 

176. Sedež: Teharje. , 
Besedilo firme: Kmečko-delaveka hramlniea is 

posojilnica -v Teharjih, registrirana zadruga r. ne
omejeno zavezo. 

Obratni predmet zadruge je, da izboljšuje ra&-
mere svojih članov v gmotnem ozira, da zlasti ia-
podbuja varčnost in da s svojim zadružnim kredi
tom preskrbuje članom denarna e/edstva, potrebna 
v gospodarstvu; zato 
a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge v 

tekočem računu; 
b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, kolikor 

so za dosego zadružnega smotra potrebna, e 
evo jim zadružnim kreditom, v prvi vretaV pri «Za
družni zvezi» v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
d) oskrbuje članom inkaso. 

Zadružna pogodba z dno 18. decembra 1921. 
Oznanila se izvršujejo po objavi v «Narodnem 

gospodarju», glasilu Zadružne zveze v Ljubljani, 
eventualno tudi še v drugih listih in po oklicu pred 
cerkvijo na Teharjih. 

Načelništvo sestoja iz osmih zadružnikov; čkuri 
načelništva so: Franc Gajšek, posestnik v Prožinu 
(načelnik); Blaž Sodin, posestnik in lesni trgovec 
v Bukovžlaku; Vincenc Berdev, posestnik v Vrhih; 
Jakob Friedl, posestnik in strojni mojster v Vrhih; 
Ivan Ferenčak, posestnik v ProŽinu; Martin Med
ved, kaplan na Teharjih; Gregor Ocvirk, posestnik 
pri Sv. Lovrencu nad Prožinom; Mihael Klinar, po
sestnik v Svetini. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. v 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupne 
dva člana načelništva. 

, C e l j e , dne 10. januarja 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

177. Posojilnica v Framu, registrovana zadruga z 
/ n e o m e j e n o zavezo: * . ч 

Izbrisala sta se umrla člana "načelništva Konrad 
Zamólo in Franc Pirkmaier, vpisala pa sta se no
voizvoljena člana načelništva Janez Böhm, posest
nik mlina v Framu;/Valentin Ivanuš, šokki vodja 
v Framu. 

M a r i b o r ^ dne 1. februarja 198B. > 

178. «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih 
nameščencev in upokojencev v Kostanjevici: 

Vpisala se je razdružba po likvidaciji. Likvida
torji so vsi dosedanji člani načelništva. /upniki te 
poživljejo, naj se zglase pri zadrugi. 

N o v o m e s t o , dne 25. januarja 1922. 

179. Oblačilnica za Slovenijo v Ljubljani regietro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba pravil, sklenjena na 
občnem zboru dne 31. avgusta 1921. in. dovoljena 
po oddelku za socialno politiko pokrajinske uprave 
v Ljubljani, oddelka za javno pomoč, z dne 17. ja
nuarja 1922., opr. št. XI 808/22, glede §§ 1., 4., o., 
6., 8., 12., 16., 18., 20., 21., 23., 24., 25., 26., 29., 
30., 81.,' 33., 35., 36., 37., 41.; dosedanji §§ 13., 19., 
28., 44. in 45. izostanejo. 

Načelništvo sestoji iz treh da petih Članov, ki 
jih izvodi občni zbor za dobo Isreh let. 

Vabilo jaa, občni zbor je vselej razglasiti z en
kratno objavo'v «Uradnem listu pokrajinske upra-
ve za Slovenijo»' in v «Narodnem gospodarju» v 
Ljubljani najmanj 8 dni prej. 

L j u b l j a n a , dne 3. februarja 1922. 

180. I. mariborska delavska pekarna, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba 6 1. zadružnih pravil 
po sklepu občnega zbora z dne 2. novembra 1981. 

M a r i b o r , dne 1. februarja 1922. 

181. Krekova posojilnica v Mariboru, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: ^ 

Izbrisali so se člani načelništva Primož Sehloify 
Miha Draksler, Josip Fras, Franc Godec, Alojzij 
Kavčič, Janez TerČak in Matevž Potočnik, vpisali 
pa so'se novoizvoljeni-Člani načelništva Anton Kre
pek, poduradnik v Mariboru, Cankarjeva ulica št, 8; 
Ivan Vesenjak, itfofesor v Mariboruj Wildoniraùier-
jova ulica št, 6; Ivan Bogovič, profesor v Mariboru, 

, , • • ' " • . ' \ . . . 

it. . ШШ&еШШШ 
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aomškov trg š t 16; Ivan Ekart, čevljarski mojster 
» Mariboru, Ruška ceeta St. 2; Vekoslav Filipžič, 
jjoitni poduradnik v Mariboru, Tattenbachova ulica 
ft. 19; Jerica Jančič, služkinja v Mariboru, Aleksan
drova cesta št. 24. ' 

M a r i b o r , dne 1. februarja 1922. 

182. Nakupovalna io prodajna zadruga za Ribnico 
in okolico, registrovana zadruga t omejeno 
zavezo v Ribnici na Dolenjskem: 

Izbrisala sta se dosedanja elana načelništva An
ton Adamič in Ivan Drobnič. 

Vpisala se je izprememba pravil v § 1., in sicer 
se giasi § 1. od pete do vštete dvanajste vrste od
slej: 

Namen zadruge je preskrbljevati svoje člane z 
ìrrljenskimi m oblačilnimi potrebščinami, stvarmi 
aa gospodarstvo kakor sploh z biagom vsake vrste 
po nakupu in oddajati to blago le članom. 

Prodaja blaga nečlanom je zabranjena. 
Vpisal se je naposled razpust po likvidaciji. Li

kvidatorji so člani načolništva Alojzij Klavs, Ernest 
Köhler, Prane Пс in Anton Mervic. 

Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi 
K o v o m e s t o, dne 25. januarja 1922. 

183. Hranilnica in posojilnica v Spodnjem logu, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo 
(Spar- und Darlehenskaseenverein in Unterlag, 
registriert» Genossenschaft mit unbeschränk
ter Haftung): • 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
Alojzij Ruppe in Janez Slalzer, vpisala pa sta se 
nova člana načelništva Janez Ruppe, posestnik v 
Spodnjem logu št. 28, in Jožef Ruppe, posestnik v 
Spodnjem logu š t 3. 

N o v o m e s t o , dne 4. februarja 1922. 

184. Hranilnica In posojilnica na Vrhniki, registro
vana zadruga % neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je iz načelništva Simon Ogrin, vpisal 
pa se je v načelništvo Anton Mele, posestnik v Ve-
Bki Ligojni š t 5. 

L j u b l j a n a , dne 20. januarja 1922. > 

F Sèi/21—2. ' 12* 
Oglas. 

U ovosudnom trgovačkom registru sa društvene 
twrtko upisuje ee tvrtka: 

Zadružna gospodarska banka, đ. d. v Ljubljani, 
podružnica v Sarajevu; 

ili hrvatski. Zadružna gospodarska banka, d. đ. 
u Ljubljani, podružnica u Sarajevu; 

Ш frarcuski: Banque coopérative économique, 
%. a. a Ljubljana, succursale à Sarajevo; 

ili engleski: The Cooperative Economic-Bank and 
Savings Co. Ltd. at Ljubljana, brachv at Sarajevo; 

Ш italijanski: Banca cooperativa economica, s. a. 
a Ljubljana, succursale a Sarajevo; 

ili njemački: Genossenschaftliche Wirtschafts
bank, A.-G. in Ljubljana, Filiale in Sarajevo, sa na
stanem, u Sarajevu. 

Ovo dioničarsko društvo imade glavni nastan ü 
Ljubljani, te je upisano u trgovačkom registru B, 
svez I, list 125, zemaljskog kao trgovačkog suda 
u Ljubljani pod tvrtkom: Zadružna gospodarska 
banka, d. d. v Ljubljani; ili hrvatski: Zadružna go
spodarska banka, d. d. u Ljubljani; ili francuski: 
Banque cooperativo économique, s. a. à Ljubljana; 
ili engleski: The Cooperative Economic Bank ani 
Savings Co. Ltd. at Ljubljana; ili njemački: Genos
senschaftliche Wirtechaftsbank, A,-G. in Ljubljana. 

Društvo so osniva na pravilima, todebrenim od 
ministarstva trgovine i industrije, riješenjem od 
4. ožujka 1920., VI. br. 299, a koja su promjenjena 
u propisima §§ 1., 2., 5., 7. i 18. zaključkom glavne 
skupštine od 9. srpnja 1920., odobrenim, od minit 
stàrstva trgovine i industrije riješenjem od 21. kolo* 
voza 1920. VL br. 2026, odnosno od ministarstva 
trgovine i industrije, adjelenja u Ljubljani, riješe
njem od 2. rujna 1920., br. 7192. 

Ç» § 3. pravila smije društvo osnovati podruž
nice i agencije u svim krajevima kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca. 

Obrtni je predmet dcuStvar 
1.) davati zajmove zadrugama, ustanovljenim -ш. 

lemelju zakona od 9. i travnja 1973., drž. zak. br. 70, 
roa tekući račun na zadužnice ili na mjenice, te po
dedovati novčane proboje C«ravnanj») med ju tak
vim zadrugama; 

2.) pospješivati eksport domaćih proizvoda, pro
daju blaga i zajedničku direktnu dobavu za vojsku; 

8.) eekomnjfcait i reaskomptirati mjenice; 

4.)' primati novac na tekući račun, ил uložne 
knjižice i ita blagajnička pisma sa ograničenjima, 
navedenim u § б.; 

5.) kupovati i prodavati na svoj ili na tudji .-a-
čun vrednostne papire, rudje valute i devize, robu 
i sirovine; 

6.) davati zajmove na vredneslin? papire, robu, 
sirovine i drugo pokretne zaloge; 

7.) primari u pohranu i upravu vrednostne pa
pire i druge vrednote; • ' , 

8.) ustrajati javna skladišta uz pridržanje, da se 
za to dobije potrebna koncesija sa ograničenjem, 
razloženim u § 12. zakona od 28. travnja 1889., 
drž. zak. br. 64; 

9.) pribavljati kaucije i jamčevne polog© (vadi-
je) na tudji račun; 

10.) preuzimati u zakup ili upravu javna davanja 
i prihode, a takodjer posredovati kod poreznih kr> 
dita s preuzimanjem jamčevne obveze, ako porezov-
nik dade potrebnu sigurnost; 

11.) osnivati, podupirati ili bude li potrebno na 
svoj račun voditi seljačka, trgovačka i industrijska 
poduzeća i ustanove; 

12.) nabavljati, prodavati, u najam uzimati i iz
davati kuće i posjede svih vrsti te posredovati kod 
takovih poslova; 

13.) izrabljivati izume, patente i privilegija, ili 
posredovati kod toga; 

14.) baviti, se bankovnim, komisionim i zajmo?-
nim poslovima, koji spadaju k izvršenju goro nave
denih prema pravilima ustanovljenih prava i koja 
spadaju u njihov opseg ili su potrebni kao pomoć
ni poslovi; 

15.) baviti se prodajom običnih i kombiniranih 
voznih karata za parniplovna društva i željeznice ча 
svim poslovima, ko î spadaju k izvršivanju takvih 
naloga, dakako uz pridržanje, da se dobije za to 
potrebna koncesija. 

Društvo je osnovano na neodredjeno vrijeme. 
Dionička glavnica iznosi 24,000.000 kruna, a 

razdijeljena je na 60.000 u gotovom potpuno upla
ćenih dionica po, K 400.-T-. Ta dioničarska glavnica 
smije ee na predlog upravnog vjeća zaključkom 
glavne skupštine povisiti na 48,000.000 K. Za po
višenje dioničke glavnice nad 48,000.000 K je po
trebna; dozvola državne vlasti. 
• Dan,' sat t mjesto to dnevni red glavne skupšti
ne oglašuje se 14 dana prije u službenom listu sje
dišta društva i u službenim lLtovima za ono kra
jeve, u kojima društvo ima svoje podružnice. I dru
ge društvene objave oglašuju se u službenom listu 
sjedišta društva i u.službenim listovima za one kra
jeve, u kojima društvo ima svoje podružnice. 

Tvrtka зе pravovaljano potpisuje tako, da se 
pod pisano, tiskano ili štanipiljom otisnuto ime tvrt
ke podpišu dva člana upravnog vijeća ili jedan član 
upravnog vijaća i jedan prokurist ili ravnatelj s 
prokurom i prokurist svi kolektivno, ravnatelj 1 
prokurist s pridatkom pp. (per procura). 

Podružnicu potpisuju pravovaljano pod njezinu 
protokoliranu firmu dirigent i njegov zamjenik ili 
jedan od njih i prokurist e pridatkom p. p. (per pro
cura). 

Prokura je podjeljena za podružnicu u Sarajevu 
dirigentu ove podružnico Francu Derniću te zamj.v 
niku dirigenta ove podružnice Pavlu Doki, obojici 
iz Sarajeva. 

Oni će tvrtku ove podružnice tako potpisivati, 
dc će pod tiskanim, pijanim ili Štampi] jiranim tek
stom tvrtke potpisati kolektivno svoja imena. 

Broj zbirke isprava 172. 
Okružni sud u Sarajevu, \ 
dne 14. decembra 1921. 

St 144/22. 201 
Objava. 

Gospod dr. Igo J a n e , odvetnik v Murski So
boti, je podpisanemu odboru naznanil sub pr. 10./EL 
1922., da se v treh mesecih preseli s svojo pisarno 
v Maribor.' 

V L j u b l j a n i , dne 18. februarja 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani 
i predsednik: df.D. Majaron s.r. 

1.) nadrobna razdelba in uredba pašo na skup
nem svetu, ki jo vpisan pod vi. št. 36 davčne občin« 
rtuhorske, sodni, okraj kočevski; 

2.) nadrobna razdelba skupnih parcel št 509, 
530 in ÖS8 davčne občino podgoriške in parcel 
št. 466 in 47G davčne občino неШсе, sodni okraj 
ljubljan&ki; 

3.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki jo vpi
san pod vi. št. 323 davčne občine gorenjepoljške. 
sodni okraj novomeški; 

4.) nadrobna razdelba in uredba užitnih in go» 
spodarskih pravic na skupnem svetu, ki je vpisan 
pod vi. št. 216 davčne občine smuške, sodni okra| 
žužemberški; 

6.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 328 davčne občine brusniške, sodni 
okraj novomeški; 

6.)' nadrobna razdelba skupnega sveta in uredba 
pašo na svetu, ki je vpisan pod vi. št. 23 davčne 
občine briške, sodni okraj kočevski; 

7.) nadrobna razdelba skupnega Bvèta, ki j * 
vpisan pod vi. št. 98 davčne občine etianjske, sodni 
okraj kamniški; 

8.) uredba užitnih in gospodarskih pravie na 
pare. št 119, 120, 124, 163, 219 davčne občin» 
hraške, sodni okraj kranjski; 

9.) nadrobna razdelba pare. št. 1843 davčne ob
čine laniške, sodni okraj ljubljasski. 

Uradno poslovanje tega krajuega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo" v veljavnost določila zakona 
z dno 26. oktobra 1887., kranjski dež. zak. š t 2 i» 
leta 1888., glode pristojnosti oblastev, potem nepo
sredno in posredno ude';ženih strank kakor tudi 
glede izrecil, ki jih te oddado, ali poravnav; ki jik 
sklenejo, naposled glede zavöznoeti pravnih nasled» 
nikov, da morajo pripoznati pravni položaj, ustvar
jen zaradi izvršitve agrarske operacijo. 

Pokrajinska komisija za agrarske operacije 
v Ljubljani, 

dne 3. februarja 1922., 
Za pokrajinskega namestnika ket predsednika: 

Detela к-г. 

St 214, 215, 333, 334, 847, 348, 405/1921.;; 26 in 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski 
dež. zak. š t 2 k leta 1888., je pokrajinska komisija 
za.agrarske operacije т Ljubljani postavila dvornega 
svetnika dr ja. Ivana V r t a ö n i k a trajnim komi
sarjem za agrarske operacije, da ee izvrše nastopne 
operacije: 

597/1921.; 4/1922. 

Razglasilo. 
Po § 65. zakona z dne 26. maja 1909., staj. det. 

zak. 8t 44, je postavila pokrajinska komisija z» 
agrarne operacijo v Ljubljani okrajnega glavarja 
dija. Frana S p i l l e r j a - M u y s a krajnim komi
sarjem za agrarske operacije, da se izvrše nastopne 
operacije: 

1.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 164 davčne občine gorjamske, sodni 
okraj kozjanski; 

2.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. š t 25 davčne občine gorjaneke, sodni 
okraj kozjanski; , 

3.) nadrobna razdelba in uredba skupno paše na 
svetu, ki je vpisan pod vi. š t 40. davčne občine far 
planinske, eodni okraj vranskl; ' 

4.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. Št. 167 davčne občine trgoviške, sodnS 
okraj ormoški; 

6.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpV 
san pod vi. št 39 davčne občine krniSke, sodni 
okraj gornjegrajski; 

6.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št 35 davčne občine zaplaninske, sodu) 
okraj vranski; 

7.) nadrobna razdelba in uredba užitnih in go» 
spodarskih pravic na skupnem svetu, ki je vpisa» 
pod vi. š t 20 davčne občine motske, sodni okrti 
ljutomerski; 

8.) nadrobna razdelba skupnega sveta,-Id je vpt 
san pod vi. št. 77 davčne občine Jaatrebške, sodni 
okraj ormoški; 

9.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. š t 49 davčne, občine loške in pod vi. 
št. 167 davčne občine ljubijske, sodni okraj gornje
grajski; ••-.>••' 

10.) nadrobna uredba užitnih in gospodarskih pra
vic na skupnem svetu, ki jo vpisan pod vL š t 8Ä 
davčne občine svetoradegundske, sodni okraj gor
njegrajski; 

11.) nadrotma razdelba, odnosno uredba užitnih t» 
gospodarskih pravic na skupnem svetu, ki je vpisen 
pod vi. št 234 davčne občine krškovaške, eodd 
okraj krški, in pod vi* š t 161 davčne občine bre*t* 
Bke, eodmf okraj |bre8i6kj. 

•:,;:.. £ • ; ' 1 £•'£',;*&• <:' ј;лг£ 
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Uradno poslovanje tega krajnega komisarja so 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo • veljavnost določila zakona 
i dne 26. maja 1909., Staj. dež. zak. š t 44, glede pri
stojnosti oblastev, potem neposredno in posredno 
udeleženih strank kakor tudi glede izreoil, ki jih te 
oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, naposled gle
de zaveznosti pravnih naslednikov, da morajo pri-
poznati pravni položaj, ustvarjen zaradi izvršitve 
Agrarske operacije. 

Pokrajinska komisija za agrareke operacije 
v Ljubljani, 

dne 3. februarja 1922. 
Za pokrajinekega namestnika kot predsednika: 

Detela e. r. 

št. 98/28 in 330/43. 

Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni raz-
delbi skupnega sveta posestnikov iz Breznice 

in iz Zgornje Breznice. 
Načrta o nadrobni razdelbi pare. št. 189 in 400/2, 

ležečih v katastralni občini brezniški, in pare. št. 59/1, 
61/2, 636/1. do 536/3, 537/1, 537/2 in 556, tatotako 
ležečih v katastralni oUcini brezniški, bosta na pod-
atavi § 95. zakona z dne 26. maja 1909., staj. dež. 
mk. št/44, öd dne 21. februarja 1922. do vštetega 
dne 6. marca 1922. v občinskem uradu v Breznici 
razgrnjena na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrtov s kolci na mestu samem se je 
t e izvršila. 

Načrta se bosta dne 3. marca 1922. v času od 
štirinajstih do petnajstih pojasnjevala v občinskem 
uradu v Breznici. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrta v 30 dneh od 
prvega'dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 21. februar
ja 1922. do dne 22. marca 1922. pri krajnem komi
sarju vložiti p&meno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 8.februarja 1922. 
Okrajni glavar 

kot krajni komisar zu agrare!«» operaciji) : 
dr. Spsller-Muys s. r. 

Material se mora vročiti najkesneje v enem me
secu po prejemu naročila. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev r Zagrebu, 

dne 31. januarja 1922. 

163 3—2 

no-

no-

no-

no-

no-

no-

no-

no-

St. 47.751/A.—1921. 
Natečaj. 

Podpisana direkcija razpisuje natečaj za poprav
ljanje službenih ur na progah v območju Slovenije. 

Za te proge je treba urarja, ki ima 6edeŽ v 
Ljubljani. 

Direkcija sme izbirati med prosilci, ne gledo na 
višino zaprošenega honorarja. 

Vsi urarji, ki se žele udeležiti natečaja, naj po
šljejo ponudbe do dno 

10. m a r c a 1922 . 
podpisani direkciji. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, opremljene z 
domovnico, obrtnim listom in nravstvenim izpričo-
valom in kolkovane s kolkom za 20 dinarjev. 

Za varščino je treba do dne 10. marca t. 1. po
slati podpisani direkciji vsoto 250 kron. 

Urar dobi obenem brezplačno letno vozovnico 
II. razreda, njegov pomočnik pa Ш. razreda. 

Natančnejši pogoji se dobivajo pri inspektoratu 
državnih železnic v Ljubljani. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. februarja 1922. 

184 

81.4386Д922. 164 3—2 

NateSajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nat3-

4aj (licitacijo) za dobavo ogenjskih cevi iz jekla za 
lokomotive, in sicer: 
1200 za lok. ser. 220, zunanji premer 46 mm, 

tranji premer 405 mm, dolžina 4085 mm; 
1540 za lok. ser. 226, zunanji premer 46 mm, 

tranji premer 40-5 mm, dolžina 4285 mm; 
375 za lok. ser. 377, zunanji premer 46 mm, 

tranji premer 40-5 mm, dolžina 3085 mm; 
#75 za lok. ser. 324, zunanji premer 52 mm, 

tranji premer 46-5.mm, dolžina 5085 mm; 
500 za lok. ser. 601, zunanji premer 52 mm, 

tranji premer 46-5 mm, dolžina 5685 mm; 
725 za lok. ser. 342, zunanji premor 70 mm, 

tranji premer 64 mm, dolžina 3935 mm; 
800 za lok. ser. 370, zunanji premer 52 mm, 

tranji premer 46-5 mm, dolžina 3785 mm; 
200 za lok. ser: 375, zunanji premer 52 mm, 

tranji premor 46-5-mm, dolžina 3885 mm; 
. 260 za lok. slovenskih železnic ser. 99 in 229, zu

nanji premer 44 тпц notranji premer 39 mm, 
dolžina 8625 mm; 

*>0 za lok. slovenskih železnic ser. 170, zunanji 
premer 51 mm, notranji premor 46 mm, dolžina 
5125 mm; 

1500 za lok. slovenskih železnic ser. 73, zunanji 
premer 51 mm, notranji premer 46 mm, dolžina 
5225 mm. , ' 

Kvaliteta teh cevi mora ustrezali našim" poseb
nim predpisom, ki s 0 na vpogled pri strojnem od
delku podpisane direkcije. 

Ponudbe so morajo glasiti franko Zagreb zaca-
rinjeno in v dinarjih ter, morajo biti kolkovane R 
kolkom za 20 dinarjev. Prispeti morajo najkesneje 
do dne 2 0. m a r c a t. 1. ob dvanajstih v ekonomski 
•ddelek podpisane direkcije, kjer se otvorijo in pre-
•Stajo istega dne. Otvarjanju pe»iudb smejo priso-
•tvovati ponudniki ali njih zastopniki. 

Vobče veljajo za to licitacijo predpisi Členov 86. 
do 98. zakona o državnem računovodstvu (del B.) 

.Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % zahtevane kup-
T " 8 » je treba položiti do dne 15. marca t. 1. ob 

_»oajstihy eklbevaje se na številko tega razglasa, 
Klavni blagajni podpisane direkcije. 

St. 4991/1922. 
Razglas. 

Ker so postaje Bistrica-Bohinjsko jezero, Jese
nice in Ljubljana drž. kol. prenapolnjene, ee v zmis-
lu naredbe ministrstva za promet št. 23.858 z dne 
8. julija 1920., odnosno po brzojavki št. 266 z'dne 
7. januarja t. 1., z veljavnostjo izza dne 1. marca 
1922., zvišuje vozovna stojnina na navedenih po
stajah tako-le: 

za prvih 24 ur Din 2-50, 
za nadaljnjih 24 ur Din 5 — 
in po 48 urah Din 10-— za vsak voz in uro. 
Za carinsko manipulacijo je dovoljen le 48urni 

rok; ko ta rok mine, se računi stojnina po Din 10-— 
za voz in uro., ,„ . . 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 7. februarja 1922. 

185 3—1 Št. 2603/1922. 

Natečaj ni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate

čaj (licitacijo) za prodajo 1025 kg stare silicijsko-
brončene žice. 

Ta material 'je shranjen pri gradbenem brzojav
nem in telefonskem odseku v Splitu, kjer ga inter
esenti lahko ogledajo. 

I-ismene ponudbe, kolkovane s kolkom za 20 di
narjev, morajo najkesneje do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 2 . 
ob dvanajstih prispeti v ekonomski oddelek .pod
pisane direkcije, kjer se otvorijo in prečitajo istega 
dne. Otvarjanju ponudb smejo prisostvovati ponud
niki ali njih zastopniki. 

Sicer pa veljajo za to licitacijo določila členov 
86. do 98. zakona o državnem računovodstvu (od
delek B.). 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po
nujene kupnine, je treba položiti do dne 25. marca 
t. 1. ob dvanajstih, sklicevaje se 'na številko tega 
razglasa, pri glavni blagajni podpisane direkcije v 
Zagrebu. 

Material se mora najkesneje čez mesec dni po 
prejetem obvestilu o odobreni prodaji spraviti iz 
skladišča omenjenega odseka v Splitu. 

JDirekcija državnih železnic 
bov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 9. februarja 1922. 

St. ad 1759. 

Izpisek iz sejnega zapisnika seje višjega 
Šolskega sveta z dne 19. in 20. januarja 

1922. 
Po poročilih o tekočih zadevah so se sprejeli 

predlogi o pouku kmetijstva, zadružništva na učite

ljiščih in o predavanjih o zaščiti dece v šolske« 
letu 1921./1922. Sestavili so se predlogi za imeno
vanja učiteljev na srednješolskih zavodih. 

Sklonilo se je tudi, da bodi gimnazija v MureM 
Soboti realna gimnazija. 

Sklepalo se jo o disciplinarni zadevi neko go-
jenke in o disciplinarnem postopanju zoper oekar 
tere učne osebe na osnovnih in meščanskih' šolah» 

Nadalje so se imenovali na stalna' učna mosta: 
za btalno učiteljico srbohrvaščine v Ljubljani Ivuža 
R u ž i 6,. učiteljica v Basiljevu; za učiteljico v, Ko-
privniku Terezija Š u š t e r š i č , sedaj začasno isto-
tam; za nadučitelja v Travi Alojzij B l e n k u š , 
učitelj v Starem kotu; za nadučitelja v Tržišču Vin
ko K l a n š e k , začasno istotam; za učitelja v Ra
dečah pri Zidanem mostu Josip A r m i č , začasno 
istotam; za učiteljico v Stari vasi Ernestina K o 
k o t - B r a d a š k a; za nadučitelja v Celju (deška 
šola) Josip B i z j a k , nadučitelj v Bočni, sedaj za
časno v Celju; za učitelje pa Rihard P e s t e v š e k , 
Josip V a l e n č i č , Maks W u d i er, Ciril P r e 
g e l j in Roža V o g l a r - K n e z , sedaj vsi začasno 
v Celju; za nadučitcljico v Celju (dekliška šola) 
Ivanka Z u p a n č i č , učiteljica v Šmarju pri Jel
šah; za učiteljice Barbara Z u p a n e k, Jodpina 
B i z j a k - K o d e r m a n , sedaj začasno v Celju, 
in Minka G r a d i š n i k , učiteljica začasno na oko
liški šoli v Celju; zaučitelja na šoli v Marenbergu: 
Stanko L a v r i č in Ivan M u r š e c, oba začasno 
istotam, in za učiteljico Olga K n a p i č, učiteljica 
začasno v Vidmu. Za nadučitelje v Mariboru so bili 
imenovani: na I. deški ljudski šoli Fran V a b i č , 
na II. Mirko K o ž u Ji, na Ш. Ivaa T o m a ž i č, vsi 
začasni voditelji na'ietih šolah; za stalne učitelje: 
na I. Anton N e r a t, Mirko R a v t e r, oba začasno 
v Mariboru, in Rudolf M e n c i n, stalni učitelj pri 
Sv. Petru pri Marib'jru; na II. Hinko K a r n i č-
n i k, nadučitelj pri Novi cerkvi, in Ludovik P e -
t r i č , učitelj v Konjicah; na Ш.: Josip M a l e n -
š e k, Albin H o r v a t , oba začasno v Mariboru, in 
Ivan S u m 1 j a k, začasno na meščanski šoli v Žal
cu; na IV.': Anton O s t e r c in Fran S e r a j n i k, 
oba začasno v Mariboru. 

Dalje so bili imenovani: za stalno učiteljico T 
Hočah Terezija Z e v n i k , sedaj začasne v Breži
cah; v St. Il ju v Slovenskih goricah Marija R o t h , 
sedaj začasno v Svečini; za nadučitelja pri Sv. Kri
žu nad Mariborom Ivan K l u g l e T , sedaj začasno 
istotam; za učitelja v Lajtersbergu-Krčevini Fran 
H o b e r m a n , začasno istotam; za učiteljico v 
Limbušu Ffanja H r i b a r - U š e n i Č n i k , stalna 
učiteljica v Laporju; za učiteljico pri Sv. Lovrencu 
nad Mariborom Pavla T r o h a - J a v n i k , začasno 
istotam; za učite!ja-voditelja pri Sv. Miklavžu na 
Dravskem polju Avgust R o z m a n , stalni učitelj v 
St. Бји pri Velenju; za učitelja v Pobrežju pri Ma
riboru Fran K e r h 1 a n k o, nadučitelj v Tepa-
njah; za učitelje v Radvanju: Ivan J o r d a n , nad
učitelj pri Sv. Ožbaldu ob Dravi, Drago R u s t j a, 
učitelj Pod Velko; za učiteljice: Marija Z a l a r , 
začasno v Smartnem ob Dreti, Ana R o b er, stalna 
učiteljica v Črešnjevcu; za učiteljico v Razvanju 
Antonija S i j a n e c - B o b ô n , sedaj začasno isto
tam. 

Za stalne učitelje (učiteljice) so bui imenovani: 
na deški šoli v Studencih pri Mariboru Aleksander 
A11, Fran R o š k e r, oba začasno istotam; Albert 
P l a n e r , stolni učitelj v Črešnjevcu; na dekliški 
osnovm šoli v Studencih Ana H r e n - E n o h , Fra-
nja R e b o l j , Josipina M l i n a r i c , vse zač:isno v 
Studencih pri Mariboru; za učiteljico pri Sv. Andra
žu v Slovenskih goricah Antonija M a n k o - R e -
b o 1 j , učiteljica pri Sv. Lenartu pri Veliki Nedelji; 
za učitelja' v Čmi Ivan K u h a r , stalni učitelj, za
časni voditelj istotam; za učitolja-voditelja v Čnic-
čah Jernej J e d l o v č n i k , sedaj začasno istotam; 
za nadučitelja v Dravogradu Ivan K u r a"ž, začasno 
istotam; za nadučitelja v KoÜjah Adolf S o k o L 
začasno istotam; za nadučitelja v Mežici Ivo F e i -
n i g, začasno istotam; za nadučitelja na Tolstem 
vrhu Peter M o č n i k , začasno istotam; za naduči-
telja pri Sv. Martinu na Pohorju Ivan Z a g a ž en, 
učitelj v Dobrni; za nadučitelja pri Sv. Lenartu v 
Slovenskih goricah Josip V e 1 n a r, sedaj začasno 
istotam; za nadučitelja v Lokah pri Sv. Juriju ob 
Taboru Izidor K o c h , sedaj istotam. 

Za stalnega kateheta sta bila imenovana: na 
II. dekliški meščanski šoli v Mariboru p. Crat K o -
s t a n j š e k in na I. deški osnovni šoli v Mariboru 
p. Anton A v b e 1 j . 

. Za učiteljice ženskih ročnih del so bile imeno
vane: v Studencih pri Mariboru in Pobrežju Karo-
lina R o š k e r - D o b o v i š e k , začasno istetam; za 
šolo pri Sv. Marku niže Ptuja Katarina Z o r m a n, 
stalna učiteljica ženskih ročnih del pri Sv. Trojici 
v Slovenskih goricah; za Dravograd Regina J u d -

,-/ 

JifaSä/f.ii •' -:'ШШ 
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» i o , sedaj т Tunušču; za Prcvalje Antonija V e r -
I o v š e k; za šolo v Sevnici Marija B o v h a. — 
Glede nekaterih meet se je sklenilo, da se iznova 
••izpišejo; oddaja drugih pa se je morala odložiti. 

Sklepalo se je nadalje o nekaterih začasnih pri
selitvah. Razširila ee je šola v Trbovljah-Vodah v 
•eemrazrodnico. Sietemizirala so se merfta stalnih 
katehetov na osnovni šoli na Viču in tri v Ljub
ljani. 

Sklepalo se je o predlogih glede upokojitve ne
katerih učiteljev (učiteljic) in pa o povišbi nagrad 
m nadStevilne ure meščan&košolskim učiteljem. 

Višji Šolski svet v Ljubljani, 

dne 6. februarja 1922. ^ 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

»t. 833/0. š. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
V šolskem okraju ljubljanske okolice 

2—1 

zorni železniški tovorni tarifi», veljavni izza dne 
1. marca 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 9. februarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 
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se^raz-
pisujejo po odredbi višjega šolskega sveta z dne 
11. februarja 1922., š t 2Ì58, v stalno popolnitev 
te-le r-lužbe: 

B o v k e , služba za nadučitelja in 1 učiteljico; 
B r e z j e , služba za učitelja-voditelja; 
B r e z o v i c a , služba za nadučitelja; 
E o r o v n i c a , služba za 2 učitelja; 
D e v i c a M a r i j a v P o l j u , služba za 2 uči

telja in 1 učiteljico; 
D o b r a v a , služba za učitelja; 
G r o s u p l j e , elužba za učiteljico; 
H o r j u 1 j , služba za učiteljico; 
J e z i c a , služba za učiteljico; 
K o p a n j , služba za učitelja-voditelja; 
N o t r a n j e g o r i c e , služba za učiteljico; 
P r e s e r j e , služba za nadučitelja; 
P r e s k a , služba za učitelja; 
R a k i t n a , služba za učitelja-voditelja; 
S o s t r o, služba za učitelja; 
S t J u r i , služba za učitelja in učiteljico; 
6 t . V i d , služba za učitelja; 
Š m a r j e , služba za nadučitelja; 
Š m a r t n o p o d Š m a r n o g o r o , služba za 

učitelja in učiteljico. 
Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 

izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, j iaj se vlože 
po predpisani službeni poti do dne 

3. m a r c a l 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu v Ljub-
**""• Okrajni šolski svet v Ljubljani, 

dne 11. februarja 1922. 
Predsednik: dr. Ferjančift s. r. 

Št. 173/Ш. 

Razglas. 
Ceškoslovaško-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i z a p o h i š t v o i n d e l e 
p o h i š t v a i z u p o g n j e n e g a l e s a . 

Z veljavnostjo izza dne 1. februarja 1922. do 
preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje 
pa do konca meseca februarja 1922., s e u v a j a j o 
v okviru «Provizorne železniške tovorne tarife», 
veljavne izza dne 1. marca 1921., za pohištvo in 
dele pohištva iz upognjenega lesa v zabojih ali so
dih, če je namenjeno izvozu preko morja pri predaji 
in ob plačilu za najmanj 5000 kg za voani list in voz 
ti-lc vozninski 'stavki od spodaj imenovanih postaj 
do Trsta: centeeimoT 

za 100 kg 
Blatno . . . . ; . . 1674 
Bor u Češke Lfpy . 1942 
Bubeneč 1650 
Češka Lfpy stâtnf 

nadražf 1918 
Dečin severnf nadražf 1942 
Dečin severozâpadni 

nadražf 1942 
Homi Litvfnov . . . 1893 
Hradec Krâlové . . 1770 
Kinšperk nad Oh« . 1882 
Marianské Lâzaë . . 1698 
Mimoû 2029 
Mladâ Ifoleslay. . . 1771 
Némecké Jablònné . 2014 
Opava vychodoi n i 

cent* gì m от 
za 100 kg 
nâ-
. . 1746 

1942 

Opava zapadni 
dražf 

Podmokly Č. S. D. 
Praha Denisovo na

dražf 1625 
Praha Masarykovo 

nadražf 1650 
Praha Wileonovo na

dražf 1603 
Rakom'k 1674 
Skalice u Češke Lfpy 1942 
Smi'cbov stâtnf na

jdraži 1603 
Studcnka stâtnf nâ

drazî 1705 
Tčšin stâtnf nadražf 1722 

dražf 1722 
Kolikor je za posamezne relacije v tarifi dolo

čena prevozna pot preko postaj: Homi Dvofištč-Ce-
sky Heršlak, preko avstrijskih zveznih železnic in 
Podbrda, se vodijo pošiljke, odpravljene na podstavi 
teh vozninskih stavkov, preko postaj: Hornf Dvo-
fište-Česky Heršlak, preko avstrijskih zveznih že
leznic in Trbiža.-

V L j u b i j a n l , dne 9. februarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih 

Od Trita IÌO postaj 

Iz i ernia 
bi rifu 10 0 

vozninski 
stavki 

M 100 kf 
eeotesimov 

Àmstftten 
Bad Ischi Güterbhf 
Bludenz 
Brannau am Inn 
Bregenz 
Bruck a. đ. Leitha . . . . 
Dornbirn 
Feldkirch 
Floridedorf 
Gmnndeo 
Imst 
Jenbach 
Kirchbichl 
Knittelfeld . . . . . . . 
Korneuburg B.-Bhf 
Krems a. d. Donau . . . . 
Lam bach 
Landeck 
Linz Frachtenbhf. . . 
Marchegg 
Pöchlarn 
Ried im Innkreis 
Saalfelden. 
St. Polten B.-Bhf 
St. Veit a. d. Gian Güterbhf. 
Schwarzach St. Veit . . . . 
S tad lau 
Stockerau 
Vöclriabruck 
Vöcklamarkt 
Waidhofen a d. Ybbs . . . 
Zeis 
Zell am See 

1012 
938 

1193 
934 

1213 
1218 
1210 
1200 
1143 

938 
1094 

929 
932 
696 

1173 
1188 

932 
1126 

995 
1225 
1070 
> 956 

807 
1131 

507 
713 

1158 
1205 

938 
905 
967 
958 
780 

St. 1077/Ш. 

Razglas. 

uprav. 
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leo Razglas. 
Obvezni poluletni tečaj na državni podkovski 

ioli v Ljubljani se prične dne 1. a p r i l a 1 9 2 2. 
Za vstop v tečaj jo vložiti pri vodstvu državne 

podkovske šole v Ljubljani do dne 
1 0 . m a r c a 1 9 2 2 . 

prošnjo ter ji priložiti: 1.) rojstni in krstni list; 2.) 
domovinski list; 3.) zadnje šolsko izpričevalo; 1.) 
ибпо izpričevalo; 5.) ubožni list; 6.) nravstveno, iz
pričevalo. 

Pouk v podkovski šoli je brezplačen. Učenci do
livajo redno državne podpore ter imajo prosto sta
novanje v zavodu. Skrbeti pa morajo sami za hrano 
in potrebne učne knjige. 

Poleg podkovstva se poučuje ogledovanje klalne 
jfivine in mesa. 

Državna podkovska šola v Ljubljani, 

dne 10. februarja 1922. 

Avetrijeko-jadranski tovorni promet. 

I z p o p o l n i t e v i z j e m n e t a r i f e 1 0 C ( p e 
t r o l e j ) . 

Z veljavnostjo izza dne 15. februarja 1922. do 
preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., se v «Provizorni 
železniški tovorni tarifi», veljavni izza dne 1. febru
arja 1921., izjemna tarifa 10 C popolnjuje tako-le: 

Pribitki, odnosno odbitki (sedaj 40%ni, odnosno 
10%ni odbitek) k vozninskim stavkom v tej tarifi, 
ki so bili priobčeni drugod, se vpoštevajo tudi prJ 
teh vozninskih stavkih. 

V L j u b 1 j a n i, dne 10. februarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

168 Razid društva. 
Izobraževalno društvo «Gorica» v Gorici pni 

Račjem ee je med vojno prostovoljno razšlo. Imo
vine ni. g t e f a n Celofiga e.r., bivši načelnik. 

1 6 6 Razid društva. 
«Občno vojno društvo — Allgemeiner Kriegéi--

verein» v Ptuju se je prostovoljno razšlo. 
V P t u j u , dne 4. februarja 1922. 

Franc Mohorič s.r., bivši predsednik. 

181 Kolinska tovarna kavnih primesi, trgovsko delniško podjetje v Pragi, 
podružnica v Ljubljani. 

Aktiva. B i l a n č n i r a č u n z a u p r a v n o l e t o 1 9 2 0 . / 1 9 2 1 . Pariva. 

Nepremičnine in premičnine 
Pojtua hranilnica 
Blagajna 
Terjatve 
Vrednostni papirji 
Kavcije 
Zaloge 

2,705 377 27 
69 6pi 84 
27.406 9« 

2,954.K3.-> 34 
8 088 — 
1.000 •-

.5,161 046 | 79 
10,927.165 22 

Obratovalni kapital. 
Denarni zavodi . . 
Upniki 
Dolžniki -
Fondi 
ĆL-ti dobiček . . . 

K 

7,6C0.(O0 
1,585 996 
1,181.969 

6 694 
214.793 

' 437.702 

10,927.165 

» 

— 
05 
92 
— 
2Б 

22 

• 

Razne objave. 
192 i t 830—IIL 

Razglas. 
češkoelovaiko-jadranski tovorni premet. 

T a r i f n e u r e d i t v e . 

Z nadaljnjo veljavnostjo izza dne 1. februarja 
1922. do preklica, najdalje pa do konca meseca fe
bruarja 1922., ostanejo zmižani za 40 % (štirideset 
odstotkov) delni vozninski stavki odeečne tablice B 
(tarifski odsek G na 6traneh 194 do 199) v «Provi-

Ima dati . Račun izgube in dobička* DaL 

BtroSki izdelovalni: za sirovine, premng, 
ambalažo, vzdrževanje mexde in plačo 

Stroški prodajni: za voznino, poštnino, 
zastopstvo, davke, zavarovalnine in 
razne izdatke 

Odpisi 
Čisti dobiček 

4,066.378 

1,661.781 
177 274 
487.702 

19 

6,343 135 I 71 

V računu tribe 
V računu izdelovalnih stroškov 

6,889.936 
8.200 

71 

6,343.135171 

Odobreno na občnem zboru dne 27. oktobra 1921. 

I z t e g a d o b i č k a j e b i l o n a k a z a n o t 
Taetiema in prostovoljna rcmnneracija uradnikom in delavcem skupaj K 63.50801 
V dobrodelne namene, darila raznim društvom in korporacijam K 12.000 • — 
Delavskemu podpornemu fondu Kolinske tovarne v Ljuliljmi . . . ._ f . . . . . . . . K 16.000'— 
Priiioljševaljnemu starostnemu fondu uraduiitva Kolinske tovarne т Ljubljani K 10.000* — 
Fondu za kritje izgub pri vrednosti strojev veled valute K бО.ООО' — 

Natisnila in založila Delniška tiskarna,, d. d. v Ljubljani. 
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Poituina plaćana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 21. februarja 1922. Letnik ГУ. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Vsebina: ] . „Slnžbenih Kovin kraljeve Srba, Brvata i Slovenaca«. - Isprmemb. v o.ebju. - Bazgl.» osrednje Tl.de: Razglas o živinskipot uh ^ Ј « ^ • » " ï " ' Г 
ВаакЛи mtotintva za trovino in industrijo, oddelka т Ljubljani : Bazpis mesta večinskega (strokovnega) ucnelja za cehnarsko srok » »» » * ^ » * * » fi^Ä 
- Bszglasi zdravstvenega od« ka « Slovenijo: Bazpie sMbo okrožnega zdravnic za zdravmeno.okrnjje Kr.ževcePrekmurj •• B"P» " ^ £ ^ " ^ " ^ ^ " , ^ ^ 2 2 5 
splošnebolnice v Mariboru. B»zpis mest okrajnih b>bic v Beli cerkvi, Prečni, An.brus,,, Dobrmfah » D»orn. Tedeneki ukaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave 

h ZplB DICH t'A IV J D J U I'll Uli/ V U Ci J tClAY], iicv.111] xiuiMiUMi, i/fu*«'» *.»•-——• _ _ л ^ ^ ^ ^ ^ • д* U ' ' " 

za Slovenijo. — Bazglae gradbene direkcije za Slovenijo, da mcrajo voi civilni gtometri vsako izpremembo svojega sedeža naznaniti pristojni graübem Qiretoji. 
drugih uradov in oblastav. — Kazne objave. 

Razglasi raznih 

iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 29 z dne 9. februarja 1922.: 
Zapisnik o 25. redni seji narodne skupščine kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 1. febru
arja 1922. 

Številka 31 z dne 11. februarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

i r a I. z dne 26. januarja 1922., s katerim se Bogo
ljub P r e d i o , komisar železniške policije v Sara
jevu, po službeni potrebi postavlja za komisarja že
lezniške policijo na Rakeku. 

Odločba ministra za trgovino in industrijo, s ka
tero ee za predmete industrijske svojine, ki jih rap
itavi družba «Zagrebački zbor» od dne 3. do dne 
1-6. junija t. 1., priznava prvenstvena pravica. 

Številka 32 z dne 13. februarja 1922.: 
Ukaz Njegpvega Veličanstva; kralja A l e k s a n 

e r à I. z dne 31. decembra 1921., s katerim se spre
jemi jata ostavki, ki sta ju Peter K u p u s a r o v i ć , 
blagajnik mariborske carinarnice, in Fran P a v l o -
T i č carinili IV. razreda sporedno carinarnice v Ži
veli, podala na državno službo. 

Objava generalno direkcijo državnega računovod
stva, da je minister za finance sprejel ostavko, ki jo 
je Jernej Š t u r m, računski asistent pri ljubljanski 
delegaciji finančnega ministrstva, podal na državno 
službo. 

Objavi ministrstva za notranje zadeve, da sta 
lieta «Vilag» in «Neues politisches VoLksblatt», oba 
izhajajoča v Budimpešti, v nazi državi prepovedana, 
ker pišeta zoper njene interese. 

Zapisnik o 22. seji zakonodajnega odbora narodne 
skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 2. decembra 1921. 

Številka 33 z dno 14. februarja 1922,: 
Zapisnika o 23. in 24. seji zakonodajnega odbora 

aarodno skupščino kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo-
v*uoev z dne 3. decembra 1921. 

Avskultant Pavel L e n a r č i č pri deželnem so
dišču v Ljubljani se je službi odpovedal. 

Kavčnlk s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o živinskih potnih listih 

nove emisije.* 
Z ozirom na točko 4. člena 51. taksnega in pri-

stojbinskega pravilnika z dne 21. julija 1921. so po
pisi živinskih potnih listov nove emisije, danih v 
promet, ti-le: 

Za 0-20 dinarja: Velikost natisnjenega besedila 
280 mm/171 mm z vtisnjenim kolkom za 20 par (sa
mo za živinske potno liste), velikosti 35 mm/25 mm, 
barve fotografsko-rjavo. 

Oblika vtisnjenega kolka: pravokutnik, v kate
rem je narisana., podkev -ïr-amamantLko v srbskem 
slogu. Sredi podkve državni grb, na levi stirani za
pisano v cirilici, na desni pa v latinici: «taksna 
marka». Na koncih podkve na levi strani zapisano 
v cirilici, na desni pa v latinici «para»; med temi 
besedami, in sicer na sredi, je označena vrednost 
kolka s številko «20». 

Za 0-50 dinarja: Velikost natisnjenega besedila 
270 mm/171 mm z vtisnjenim kolkom za 50 par (sa
mo za živinske potne liste), velikosti 35 mm/25 mm, 
barve spominščičasto-modre. 

Oblika vtisnjenega kolka ista kakor pri živinskih 
potnih listih za 0-20 dinarja. 

Za 1 dinar: Velikost natisnjenega besedila 
272 ram/171 mm z vtisnjenim -kolkom za 1 dinar (sa
mo za živinske potne listo, velikosti 35 mm/25 mm, 
barve vijoličaste. 

Oblika vtisnjenega kolka ista kakor pri živinskih 
potnih listih za 0-20 in 0-50 dinarja. 

Stari živinski potni listi se smejo uporabljati do 
konca meseca marca 1922., dodajati pa jim je ustrez
no takso, ako zadostni kolek ni vtisnjen. 
Iz generalne direkcije posrednjih davkov v Beograda, 

dne 3. februarja 1922.; št. 2145. 

Izpremembe v osebju. 
Gospod minister pravde je imenoval za dczclno-

sftdnega svetnika pri okrožnem sodišču v Novem 
atestu v VIT. činovnem razredu Jakoba L u i n a r j a , 
okrajnega sodnika v Novem mestu. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Z ukazom gospoda ministra za šume in rudnike 
» ine 10. januarja 1922. je bil rudarski komisar 
Ernest Ö u č e k pri državnem premogovniku v Ve
lenju imenovan za višjega rudarskega komisarja na 
dosedanjem službenem mestu. i v . Hribar s. r. 

Gospod minister za narodno zdravje je imenoval 
,» edlokom z dne 7. februarja 1922., H. br. 3885, pi-
»»rniški pomočnici Katarino C u k o v o in Slavo J u-
v a n o v o pri zdravstvenem odseku za'Slovenijo v 
Ljubljani za pisarniški oficiantki 1. plačilne stopnje 
«t dosedanjem službenem mestu. p R j 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 112/pr. 
Natečaj. 

Na strokovni Šoli za puškarstvo v Kranju se 
razpisuje mesto veščinskega (strokovnega) učitelja 
za celinarsko stroko (Schlossmacherei) s takojšnjim 
nastopom. 

Učitelji veščin imajo P» sedanjih predpisih na
slednje prejemke: temeljno plačo letnih 2100 Din 
in šest triletnic po 450 Din; končna plača znaša 
4800 Din. Poleg tega prejemajo običajno draginjsko 
doklado. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» it. 29, izdanih dne 9. fe
bruarja 1922. 

Prosilci naj izroče svoje pravilno kolkovane 
prošnje, naslovljene na ministrstvo za trgovino in 
industrijo, oddelek v Ljubljani, ravnateljstvu stro
kovne šole za puškarstvo v Kranju do dne 

1 0. m a r c a 19 22. 
Prošnjam je priložiti kratek popis dosedanjega 

življenja in delovanja, rojstni in domovinski list, 
nravnostno in zdravniško izpričevalo, nadalje doka
zilo, da je prosilec z ugodnim uspehom dovršil dr
žavno obrtno šolo, odno&no pužkarsko šolo, in da j» 
praktično izvežban v celinarstvu. Prosilci z daljäo 
prakso imajo prednost. 

Ministrstvo za trgovino In industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 13. februarja 1922. 
Načelnik: dr. Mani s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 1496/22. 
Razglas. 

Zdravstveni odsek za. Slovenijo razpisuje službt 
okrožnega zdravnika za zdravstveno, okrožje Kri« 
ževce-Prekmurje. 

S to službo je spojena plača letnih 1200 K ia 
pravica do šest petletnic po 100 K. Ti prejemki so 
po naredbi celokupne deželne vlade za Slovenijo » 
dne 29. aprila 1919., št. 467 Ur. 1., do preklica kot 
draginjska doklada povišani za 100 %. Po odloke 
delegacije mimstrstva financ z dne 24. januarja 
1920., St. 96Л*, pa do preklica, odnosno do ureditve 
rednih službenih prejemkov, gre okrožnemu zdrav
niku še izredna draginjska đoklada celokupnih pre
jemkov, ki znaša v pričujočem primeru 120 %. Ože
njeni okrožni zdravniki dobivaj© za ženo in za vsa
kega nepreskrbljenega otroka po 90 K na mesec. 

Prošnje, opremljene e potrebnimi srcdočbaml 
naj ве vlože do dne 

15. m a r c a 1 9 2 2. 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo 

Zdravstveni oldsek za Slovenijo v 
dne 8. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec 6. r. 

v Ljubljani. 
Ljubljani, 

St. 1516/22. 8 - * 
Razpis. 

Razpisuje ee aeistentsko mfcsto na kirurgičnem 
oddelku «plošne bolnice r Mariboru t letno plačo 
700 Din in s pripadajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Zadoetno kolkovane prošnjo e potrebnimi doka
zili (krstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
in z izpričevalom o potrebni kvalifikaciji naj ** 
vlože do dne 

28. f e b r u a r j a 1 9 2 2 . 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo v Ljubljani, 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne ». februarja 1922. 

Sanitetni iof: dr.Krajec ».v. 



134 Letaik IV. 
St. 1597. Razpis. 

Izpraznjena so mesta okrajnih babic v občinah 
Beli cork vi in Prečni z letno plačo 500 K, v Am-
brusu, Dobrničah in Dvoru pa z letno plačo 400 K. 

Prosilke naj vložo pravilno opremljene prošnje 
do dne 26. m a r c a 1 9 2 2 . 
pri okrajnem glavarstvu v Novem mestu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 11. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
Su 1615/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 29. januarja do 4. februarja 1922.) 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
i Brežice . . . . 

Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
KrSko 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Litija 

I 

Breîice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
Kriko 
Ljubljana mesto 
Litija 
Preval j» . . . . 
Logateo . . . , 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
2 I . 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Breiiee . . . . 
Celje mesto . . 
Kočevje . . . . 
Ljubljana mesto 
Ljutomer. . . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 

1 
3 
b 
6 
6 

2 
2 

2 
7 
2 
6 

1 
, 
1 

2 

5 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Celje okolica 
Kamnik . . 
Ptuj okoli ea 
Logatec . . 

I 2 
I 
! i 

1 

Kranj 
Ljubljana mesto 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Slorenjgradec. . 

T r a h o m . 
2 : . 

4 ' . 
1 
1 i . 

8 
6 
6 

lì 
6 
1 

2 
2 

6 
10 
7 
6 

Ospice . 
Ljubljana mesto. . j 6 ,| 1 | 4 2 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec g. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Bt. 744. 
Razglas. 

Po odloku ministrstva za gradbe z dne 30. ja
nuarja 1922., St. 792, objavlja, podpisana gradbena 
direkcija, da morajo vsi civiLni geometri vsako iz-
premembo svojega sedeža naznaniti in-Lstojni grad
beni direkciji. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Pr VI 3/22—2. 199 

Razsodilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav
nega pravdništva: 

Št. 206/2. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju : 

19T 

•O M 

p 
1 

2 
3 
4 
6 
в 
7 
8 
9 

10 

11 ' 

12» 

Kraj, ulica, hiena Številka 
sedanje trafike 

Spodnji Razbor St. 79 

Pobrežje st. 21 
Fram St. 42 

Jurski vrh St. 28 
Šulinci St. 37 

Sv. Lenart nad Laškim St. 9 
Seoežice it. 9 
Ormo* St. 89 

Dobrina St. 44 
Hrastje-Mota St. 61 

Odrijanci St. в 
Üdrijanci St. 69 

Selnica ob Muri St. 14 
Selnica ob Muri St. 76 

1 Invalidi smejo namesto jam 
' Te dve trafiki se združit« 

Davčni okraj 

SloTonjgradec 

Maribor 
Maribor 
Maribor 

Murska Sobota 
Laško 
Ormoi 
Ormož 

Rogatec 
Gorcja Ka(!go»a 

Murska Sobota 

Maribor 

siine položiti jame 
b v eno samo nov 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Slovenjgradec 
Maribor 
Maribor 
Maribor 

Murska Sobota 
Celje 
Ptuj 
Ptuj 

Šmarje pri Jeltab 
Gornja Radgona 

Murska Sobota 

Maribor 

tveno izjavo komi 
o trafiko. 

Kosmati dobiček 
v zadajem letu pri 

tobaku 

Din 

319 
2268 
1957 

324 
113 
655 
376 
900 
466 
186 
167 
164 
ЗП 
430 
369 

P 

34 

64 
98 
93 
78 
60 

ÏT 
34 
— 
60 
30 
90 
14 
46 

789 | 60 
ai jo za presi 

kolkih 

Din 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

_. 
— 
— 

— 

P 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

~ 
— 
— 

— 

poštnih 
znamkah 

Din 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
_... 

— 

erbo vraiiujočih se v 

P 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 

Jam Sčine 
je položiti* 

Din 

— 
800 
200 
— 
— 
70 
— 

100 
60 
— 

— 

- 80 

ojakov v Ljubljani. 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Maribora najpozneje do dne 
10. m a r c a 1922. ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu т Maribora in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih opravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Maribora in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo T Mariboru, dne 14. februarja 1922. n 

Vsebina periodične tiskovine «Straža» St. 12, iz
hajajoče v Mariboru, z dne 30. januarja 1922. usta
navlja v članku: «V duhu SOletne vojne» v vsem 
obsegu učin pregreška po §§ 92.. 103. in 104. sfa 
k. z. ' . 

Po členih 13. in 138. ustave se prepoveduje raz
širjanje in prodajanje navedene tiskovine ter od
reja, da je uničiti vse njene izvode. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. VI., 
dne 31. januarja 1922. 

C 16/22-1. 179 
Oklic. 

Janez Petek, posestnik v Gomilici si, 3 2, toži 
Barbaro R a j t a r j c v o , rojeno Gjörköscvo in Jo
žefa Gjdrkuša, oba bivša, posestnika v Gomilici, za
radi iziočitve 73 kg rži in 94 kg sena. 

Narok za ustno razpravo se je določil na (Lan 
2 5. f e b r u a r j a 19 2 2. 

ob denotili iiri tem sodišču v sobi št. 22. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika dr. Kare] Šabec, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dne 7. februarja 1922. 

A V 336/21—9. 139 

Vpoklic zapuščinskih upnikov. 
Podpisano sodišče pozivlje vse tiste, ki imajo 

terjatve do zapuščine Rajka C u c k a , profesorja 
v p. v Mariboru, Vrazova ulica št. 6, ki je umrl dne 
6. junija 1921., »„apustivši pismeno oporoko, naj se 
zglase v 14 dneh po objavi tega oklica v pisarni 
notarja drja. Josipa Barleta kot sodnega komisarja 
v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 14, ter ondi 
osebno ali pa do tega dne pismeno prijavijo in do
kažejo svoje terjatve do te zapuščine, ker bi sicer 
ne imeli nikake pravice do te zapuščine, ako bi 
bila zaradi plačila prijavljenih terjatev že izčrpana, 
razen če jim pristoji zastavna pravica. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 28. decembra 1921. 

A I 379/21—4. 167 8—1 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Suzana G a z a n j je dne 30. oktobra 1921. v 
vurberškem gradu umrla. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču dne 

15. m a r c a 1 9 2 2 . 
ob devetih v sobi št. 17 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki nie o zavaro
vani z zastavno pravico, nikake nadaljnjo pravice 
do to zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih 
terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek I., 
dne 4. februarja 1922. 

A I 379/21—1. 166 3—1 

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Suzana G a z a n j , rojena Georg, rojena dne 
17. februarja 1:361. v Kölpenyiju, je dno 30. oktobra 
1921. umrla, ne da bi bila zapustila naredbo posled
nje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Alojzij Mir, 

zasebnik v Ptuju. 
Kdor hoče zahl«vati zapuščino zase, mora to v 

o n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. 

Po preteku tega roka se zapuščina, kolikor so 
zahteve izkazane, izroči dedičem, kolikor pa so to 
ne bi zgodilo, se zaseže v prid državi. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 4. februarja 1922. 

129 A 25/22. 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Franc P a u l i c , kaplan pri Sv. Rupartu v Slo 
venskih goricah, je dne 16. januarja 1922. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se poziv
ljejo, naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču 
dne 2. m a r c a 1 9 2 2. ob devetih v sobi št. 1 ustno 
ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli ip-
niki, ki niso zavarovani '/ zastavno itravico, nikake 
nadaljnje pravice do te zapuščine, ako bi zaradi pla
čila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu, 
dne 27. januarja 1922. 

T 23/22—3 
Amortizacija. 

208 

Na prošnjo Marije D e č m a n o v e , kočarice v 
Javorju pri Hrušici, se uvaja postopanje za amorti-



16. 135 jetnik IT. 

xacijo nastopno vložne knjižice, ki je prosilki baje 
»gorela: Vložna knjižica St. 64.846 mestne hranilni
ce v Ljubljani v nominalni vrednosti 807 K, glase
ča se na ime: Marija Dežman. 

Imetnik le knjižice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom šestih mesecev izza dne tega okli
ca, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je vložna 
knjižica brez moöi. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 6. februarja 1922. 

T 273/21--*. 

Amortizacija. 
211 

Na _ prošnjo Antona C i n g e r 1 i j a, carinskega 
revizorja I. razreda v Mariboru, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopno priznanice, ki jo je prosilec 
baje izgubil: 20%na priznanica ser. 028, št, 05104 
Kmetske posojilnice na Vrhniki, za 700 K, glaseča 
«o na ime: Anton Cingerli na Vrhniki. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
ftvoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne 
tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 22. februarja 1922. 

T Ne VIII 162/22—5. 205 

Amortizacija. 
Na prošnjo Marije G a b e r š k o v e , posestnice 

v Čemšeniku pri Dobu št. 5, po notarju Janku Rah-
netu na Brdu se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilka baje iz
gubila: Vložna knjižica Kmetske posojilnice ljub
ljanske okolice v Ljubljani št. 21.880, v vrednosti 
16.814 K 53 v, glaseča se na ime: Antonija Gaber-
šek in vinkulirana na geslo. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š o s t i h m e s o c e v od 
današnjega rine, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da jo vložna knjižica brez moči." 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 10. februarja 1922. 

Ne I 119/22—2. 183 
Amortizacija. 

Na predlog Jožeta J a k š e , posestnika v Vra-
novičih št. 2, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je predlagatelj baje 
izgubil: Hranilna knjižica posojilnico v Črnomlju 
št. 5610, glaseča -se na ime: Jakša Jože v Vranovi-
fiih št. 2 z glavnico 11.000 K in v vrednosti 11.272 
kron GÖ v, poračunjeno na dan 4. januarja 1922. 

Imetnik te knjižico se poživijo, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , leer bi 
se sicer po tem roku izreklo, da je knjižica, brez 
veljave. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dno 8. februarja 1922. 

Ne I 14/22—2. 165 
Amortizacija. 

,Na prošnjo Ignacija K r a j u č i č a , posestnika v 
Spuhlji št. 25, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec haje iz
gubil: Hranilna knjižica Kmečke hranilnice in poso
jilnico v Ptuju št. 615 z imovino 9150 K 89 v. gla
seča se na ime: Ignacij Krajnčič. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi ovoje 
pravico tekom š e s t i h m e s e c o v izza dne 3. fe
bruarja 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek 1. 
dne 3. februarja 1922. 

E 869/21—8. 
Dražbeni oklic. 

140 

Najmanjši ponudek 19.377 K. Pod najmanjšim 
ponudkom se ne bo prodajalo. 

Vadij znaša 2906 K 50 v. 
Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 

dne 26. januarja 1922. 

E 274/21. 186 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 1 . m a r c a 192 2. ob desetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi š t 21 dražba nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo za Dolnjo Lendavo vi. 
št. 1366. 

Cenilna vrednost 101.000 K, najmanjši ponudek 
53.000 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 9. februarja 1922. 

P 14/22—2. 198 
Oklic. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 27. janu
arja 1922., opr. št. L 2/22—3, je bil Franc K o ž e l j , 
posestnik v Podgorju št. 62, zaradi zapravljivosti 
in pijančevanja omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Florijan Ben-
kovič, posestnik v Podgorju. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 1. februarja 1922. 

P 19/22. - 209 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 20. decem
bra 1921.", opr. št. L I 84/21—8, je bil Viktor B a j t , 
31 let star, oženjen, vrtnar in trgovec s cveticami 
v Ljubljani, Šelcnburgova ulica št. 6, zaradi pijan
čevanja in zapravljivosti omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Ciril Bajt, vrt-
narski pomočnik v Ljubljani, Šelcnburgova ulica 
št. 6. 

Okrajno sodišče v LJubljani, oddelek I., 
dno 7. februarja 1922. 

St. 4386/1922. 

Na predlog Ivana Z u p a n e a, lesnega trgovca 
v Št. Juriju ob južni železnici, po drju. A. Božiču, 
odvetniku v Celju, bo dne 

6. m a r c a 1 9 2 2 . 
°b desetih pri tem sodišču v sobi'št. 7 na podstavi 
s tem. odobrenih pogojev dražba teh-le nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo za Grobelno, vi. št. 163: 

Označba nepremičnin: gozd, pare. št. 307 v iz-
* e r i 4 8 a 85 m J; gozd. pare. št. 308 v izmeri 
««m*, Qenilna vrednost skupaj 29.065 K. 
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164 3—3 
Natečajni razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate
čaj (licitacijo) za dobavo ogenjskih cevi iz jekla za 
lokomotive, in sicer: 
1200 za lok. ser. 220, zunanji premer 46 ram, no

tranji premer 40-5 mm, dolžina 4085 mm; 
1540 za lok. ser. 226, zuuanji premer 46 min, no

tranji premer 40*5 mm, dolžina 4285 mm; 
375 za lok. ser. 377, zunanji premer 46 mm, no

tranji premer 40-5 mm, dolžina 3085 mm; 
975 za lok. ser. 324, zunanji premer 52 mm, no

tranji premer 46-5 mm, dolžina 5085 mm; 
500 za lok. ser. 601, zunanji premer 52mni, no

tranji premer 46-5 mm, dolžina 5685 mm; 
725 za lok. ser. 342, zunanji premer 70 mm, no

tranji premer 64 mm, dolžina 3935 mm; 
200 za lok. ser. 370, zunanji premer 52 mm, no

tranji premer 46-5mm, dolžina 3785 mm; 
200 za lok. ser. 375, zunanji premer 52 mm, no

tranji premer 46-5 mm, dolžina 3885 mm; 
250 za lok. slovenskih železnic ser. 99 in 229, zu

nanji premer 44 mm, notranji premer 39 mm, 
dolžina 3625 mm; 

500 za lok. slovenskih železnic ser. 170, zunanji 
premer 51 mm, notranji premer 46 mm, dolžina 
5125 mm; 

1500 za lok. slovenskih železnic ser. 73, zunan„ 
premer 51 mm, notranji premer 46 mm, dolžina 
5225 mm. 

Kvaliteta teh cevi mora ustrezati našim poseb
nim predpisom, ki so na vpogled pri strojnem od 
đelku podpisane direkcije. 

Ponudbe so morajo glasiti franko Zagreb, zaca-
rinjeno in v dinarjih ter morajo biti kolkovane s 
kolkom za 20 dinarjev. Prispeti morajo najkesneje 
do dno 2 0. m a r c a i 1. ob dvanajstih v ekonomski 
oddelek podpisane direkcije, kjer se otvorijo in pre-
čitajo istega dne. Otvarjanju ponudb smejo priso
stvovati penudniki ali njih zastopniki. 

Vobče veljajo za to licitacijo predpisi členov 86. 
do 98. zakona o državnem računovodstvu (del B.). 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % zahtevane kup
nine, je treba položiti do dn e 15. marca t. 1. ob 

dvanajstih, sklicevaje se na Številko tega razglasa, 
pri glavni blagajni podpisane direkcije. 

Material se mora vročiti najkesneje т enem »•-
веси po prejemu naročila. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreb«, 

dne 81. januarja 1922. 

Št, 47.751/A.—1921. 163 3—8 
Natečaj. 

Podpisana direkcija razpisuje natečaj za poprav
ljanje službenih ur na progah v območju Slovenije. 

Za te proge je treba urarja, ki ima eedeŽ v 
Ljubljani. 

Direkcija sme izbirati med prosilci, ne glede na 
višino zaprošenega honorarja. 

Vsi urar ji, ki so žele udeležiti natečaja, naj po
šljejo ponudbe do dne 

10. m a r c a 1 9 2 2. 
podpisani direkciji. 

Ponudbe morajo biti zapečatene, opremljene • 
domovnico, obrtnim listom in nravstvenim izprič*-
valom in kolkovane s kolkom za 20 dinarjev. 

Za varščino je treba do dne 10. marca t. 1. po
slati podpisani direkciji vsoto 250 kron. 

Urar dobi obenem brezplačno letno vozovnice 
II. razreda, njegov pomočnik pa III. razreda. 

Natančnejši pogoji se dobivajo pri inšpektorate 
državnih železnic v Ljubljani. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. februarja 1922. 

Št. 2603/1922. 185 3—» 
Natečajni razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate
čaj (licitacijo) za prodajo 1025 kg stare silicijsko-
brončene žice. 

Ta material je shranjen pri gradbenem brzojav
nem in telefonskem odseku v Splitu, kjer ga inter
esenti lahko ogledajo. 

I-ismene ponudbe, kolkovane s kolkom za 20 di
narjev, morajo najkesneje do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 2 . 
ob dvanajstih prispeti v ekonomski oddelek pod
pisane direkcije, kjer se otvorijo in prečitajo istega 
dne. Otvarjanju ponudb smejo prisostvovati ponud
niki aH njih zastopniki. 

Sicer pa veljajo za to licitacijo določila členov 
86. do 98. zakona, o državnem računovodstvu (od
delek B.). 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po
nujene kupnine, je treba položiti do dne 25. marca 
t. 1. ob dvanajstih, sklicevaje se na številko tega 
razglasa, pri glavni blagajni podpisane direkcije v 
Zagrebu. 

Material se mora najkesneje čez mesec dni po 
prejetem obvestilu o odobreni prodaji spraviti i» 
skladišča omenjenega edseka v Splitu. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 9. februarja 1922. 

2—2 Št. 833/0. š. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
V Solßkem okraju ljubljanske okolice se raz

pihujejo po odredbi višjega šolskega sveta z dne 
11. februarja 1922., št. 2158, v etalno popolnitev 
te-le hlužbe: 

B o v k e, služba za nadučitelja in 1 učiteljico; 
B r e z j e , služba za učitelja-voditelja; 
B r e z o v i c a , služba za nadučitelja; 
E o r o v n i c a, ilužba za 2 učitelja; 
D e v i c a M a r i j a v P o l j u , služfba za 2 uči

telja in 1 učiteljico; 
D o b r a v a , služba za učitelja; 
G r o s u p l j e , služba za učiteljico; 
H or j ml j , siužba za učiteljico; 
J e z i c a , služba za učiteljico; 
K o p a n j , služba za učitelja-voditelja; 
N o t r a n j e g o r i c e , služba za učiteljico; 
P r e s e r j e , služba za nadučitelja; 
P r e s k a , služba za učitelja; 
R a k i t n a , služba za učitelja-voditelja; 
S o s t r o, služba za učitelja; 
Št. J u r i , služba za učitelja in učiteljico; 
St. V i d, služba za učitelja; 
Š m a r j e , služba za nadučitelja; 
Š m a r t n o p o d Š m a r n o g o r o , služba za 

učitelja in učiteljico. 
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Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 
izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, naj ee vlože 
yo predpisani službeni poti do dne 

3. m a r c a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu v Ljub-
**ani- Okrajui šolski svet v Ljubljani, 

dne 11. februarja 1922. 

Predsednik: dr. Ferjančič s.r. 

I t . 14/22—R. 2 1 2 

Razpis. 
Pri državnem zdravilišču v Rogaški Slatini se 

odda po javnem razpisu za zdraviliško dobo leta 
1922. in 1923. d e l i k a t e s n a t r g o v i n a z zaj-
trkovalnico brez inventarja. 

Ponudbeni pogoji so: 
1.) Ponuditi je temeljno najemnino. — Ponujeni 

znesek velja samo za leto 1922. ter se za leto 1923. 
določi na novo. 

2.) Inventar mora najemnik sam nabaviti, odnos
io ga mora odkupiti od lastnika. 

3.) Oddaja ni vezana na najvišjega ponudnika: 
prav tako se pridržuje pravica, da se lokal sploh 
ие odda ali pa da se razpiše na novo. 

.4.) Ponudbi je priložiti potrdilo zdraviliško bla
gajne o položenem vadiju v višini 10 % vsote, 
•kupno ponujene za leto 1922. Z vadijem jamči po
nudnik, da ostane v besedi do končnoveljavne re
šitve svoje ponudbe. Ponudniku, ki se mu dodeli 
delikatesna trgovina, se pridrži vadij kot kavcija 
za izpolnjevanje najemne pogodbe, ostalim pa se 
тЕгпе. 

5.) Ponudbam je končno priložiti dokazila o stro
kovni usposobljenosti, državljanstvu, odnosno do-
movinstvu in zadostni višini obratne glavnice. 

Pismene in zapečatene ponudbe, opremljene po 
pričujočih pogojih in pravilno kolkovane, naj se 
»lože do dne i 5. m a r c a 1 9 2 2. 
pri ravnateljstvu zdravilišča v Rogaški Slatini. 

Ravnateljstvo zdravilišča v Rogaški Slatini, 
dne 15. februarja 1922. 

i t . 214. 8 1 6 

Poziv. 
Po členu 204. carinskega zakona se pozivlje Ivan 

в и п ј а с , bivši policijski agent v Mariboru, naj se 
X enem mesecu zglasi pri podpisani blagajni ter 
prejme zalotnino; sicer bi denar zapadel v korist dr
žavne blagajne. 
Ix pisarne centralne carinske blagajne v Mariboru, 

dne 18. februarja 1922. 

2 0 0 Vabilo na 50. redni občni zbor 
„Jugoslovanske Union-banke" 

(prej „Mariboreke eskomptne banke"). 
ki bo dne 2 5. m a r c a 1 9 2 2 . ob desetih v Beo

gradu, hotel cSrbski kralj». 
D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 
1921. in sklepanje o tem poročilu. 

2.) Poročilo in sklepanje o bilanci za poslovno 
leto 1921. 

3.) Poročilo nadzorništva in sklepanje o podelitvi 
absolutorija. 

4.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
5.) Sklepanje o predlogu upravnega eveta za 

razdružitev družbe in njeno fuzioniranje s «Slaven-
sko banko», d. d. v Zagrebu, 

6.) Slučajnosti. 
V M a r i b o r u , dne 11. februarja 1922. 

Upravni svet «Jugoslovanske Union-banke» 
(prej «Mariborske eskomptne banke»), 

* * * 
Po § 11. družbenih pravil sestoji občni zbor iz 

onih delničarjev, ki imajo vsaj 25 delnic in ki te 
delnice s še nezapadlimi kuponi vsaj šest dni pred 
občnim zborom založe pri družbeni blagajni v Beo
gradu ali pri podružnicah v Ljubljani, Mariboru, 
Murski Soboti, Kranju ali pri ekspoziturah v Gornji 
Radgoni in Škofji Loki. Posest vsakih 10 delnic do
voljuje en glas. Več delničarjev, ki imajo manj nego 
25 delnic, mora izbrati izmed sebe skupnega zastop
nika, ki ima pravico glasovati na občnem zboru, če 
zastopa 25 delnic. Število glasov ni omejeno. 

195 

eoe Objava. 
Kupi se 10.000 m* prvovrstnih bukovih drv. Po

nudbe, ki morajo navajati ceno franko vagon, od
dajno postajo po imenu in dobavni rok, naj se po
šljejo do dne 4. m a r c a 1 9 2 2. na naslov: 

Vodstvo za preskrbo drv v Ljubljani, 
Turjaški trg št. 1. 

Razne objave. 
214 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 8. februarja 1922. 
Aktiva: Dinarjev 

Metalna podloga . 398,225.4-36-60 
Posojila 624,224.598-99 
Dolg države 4.418,421.288'97 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163-— 
Baldo raznih računov — 

7.579,248.486*56 
Pasiva: 

Glavnica 13,084.000'-
Rezervni fond 1,837.420-34 
Novčanice v tečaju 4.640,241.515- — 
Razne obveznosti 771,894.114-23 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 ' — 
Saldo raznih računov . . . . 13,814.273-99 

7.579,248.486*56 

Št. 1041/П1 (1035/П1). 

Razglas. 
Direktni promet blaga med češkoslovaško republiko 
in kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev v pro

vozu preko avstrijske republike. 
Za odpravljanje vozovnih in kosovnih pošiljk med 

postajami češkoslovaško republiko in postajami 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v provozu 
preko železnic avstrijske republike veljajo izza dne 
20. februarja 1922. za vse češkoslovaško-avstrijske 
in jügoslovansko-avstrijske obmejne prehodno po
staje ta-le določila: 

Pošiljke se odpravljajo na podstavi mednarod
nega dogovora o železniškem tovornem prometu 
(bernski dogovor z dne 14. oktobra 1890. z vsemi 
dodatki in dopolnilnimi odredbami), kolikor ni iz
jem v nastopnih določilih: 

1.) Direktnim mednarodnim tovornim listom mo
rajo biti pri predaji priložene vse carinske in druge 
spremne listine (izvozna, provozna in uvozna dovo
lila, statistično prijave itd.), ki jih zahtevajo zakoni 
in naredbe držav, soudeleženih pri provozu. 

Železnica ni primorana pregledovati, ali so 
spremne listine pravilne in polnoštevilne. Ako na
vedenih listin ni, lahko odkloni predajo pošiljk. 

2.) Pošiljatelj mora v tovornem listu predpisati 
obmejne prehodne postaje od države do države. 

3.) Z direktnim mednarodnim tovornim listom 
se ne smejo odpravljati poleg predmetov, navedenih 
v § 1. (1) izvršilnih določil mednarodnega dogovo
ra, še ti-le predmeti: 
a) zlato in srebro v palicah, platina, denar, ban

kovci in vrednostni papirji, dokumenti, dragi 
kameni, pravi biseri, precioze, posebno drago
cene čipke in posebno dragocene vezenine kakor 
tudi ne druge dragocenosti, potem umetnine, ka
kor slike, sohe, predmeti iz lite kovine in umet> 
niške starine. K drugim dragocenostim se prište
vajo vsi predmeti, ki se smatrajo za take po do
ločilih za notranji promet, najsi samo v eni iz
med treh držav, udeleženih pri provozu. 
Semkaj spadajo tačas: 
(1) v češkoslovaški republiki: 
korale, predmeti iz zlata, srebra in platine, po

sebno dragoceno krzno in filmi; 
(2) v avstrijski republiki: 
predmeti iz zlata, srebra in platine, dragi 

kameni in pravi biseri, precizijske ure, tenčice in 
žameti iz čiste svile, čisto svilene tkanine z nakiti, 
slikami in vezenjem kakor tudi predmeti iz teh ten-
čic, žametov in tkanin, oblikovane čisto svilene po
hištvene tkanine, svilene preproge, posebno drago
cen? krzna kakor bober, modra lisica, Ciucila, kepen, 
.kuna, norka, vidra, perzijanec, tjulenj (seal), morska 
vidra, bela lisica, skunks in sobol kakor tudi izdelki 
iz teli krzen, peresa nojev, čapelj i n marabujev in 
izdelki iz teh peres, naposled tudi rožno olje; 

(3) v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev: 
rožno olje in rožna esenca. 
Železnico so upravičene, ta seznamek po potrebi 

izpremeniti. 
b) Mrliči. 

4.) Za vsako pošiljko morajo biti v obeh smereh 
do jugoslovansko-avstrijske mejo plačani: voznina, 
tovoniinski pribitki in stranske pristojbine, carinski 
in gotovinski izdatki. Izjemoma pa se nakažejo pre» 
jemniku na medpotni ali na jugoslovansko-avstrij» 
ski mejni postaji nastali gotovinski izdatki, carinske 
in druge stranske pristojbino do skupne vsote 20 8. 
K, 4000 a. K. ali 25 Din. Voznino, tovorninske pri-
bitke, carinsko in gotovinske izdatke, narasle ođ 
jugoslovansko-avstrijske meje, plača prejemnik. 

Vozninske in druge pristojbine ee izračunavaj» 
po lokalnih in morebitnih zveznih tarifah železniških 
uprav, soudeleženih pri provozu. 

Za izračunavanje voznine so odločilni morebitni 
direktni vozninski stavki, ki veljajo na dan predaj». 
Ako teli ni, se izračunava voznina lomljeno po lo
kalnih ali zveznih tarifah, ki so na dan prehoda po
šiljke veljavni na dotični prehodni postaji. 

5.) Povzetja, predjemi in napoved dostavnega 
interesa so prepovedani. 

6.) Kadar so železnice zaradi prometnih ovir ali 
izrednih težkoč primorane preokreniti pošiljke p* 
pomožnih potili, se računijo vse narasle pristojbin» 
za prevožena pota. 

7.) Naknadne odredbe pošiljateljeve so dovolje
ne samo: 
a) ako so izpremeni ime prejemnikova na isti na

membni postaji; 
b) ako pošiljka še ni prekoračila meje pošiljalne 

države in 
c) ako se je naknadna odredba izvršila na zahtev« 

železnice (člena 18. in 24. mednarodnega do
govora). 
8.) Ponovno predaje pošiljk brez pTetovoritve na 

jugoslovanskih mejnih postajah niso dovoljene. 
S pričujočim razglasom se razveljavljajo prejSnji 

razglasi, ki obravnavajo dotični promet blaga. 
Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljana 

dne 7. februarja 1922. . 

St. 8678/111—1921. 194 

Razglas družbe južne železnice. 
Popolnitev kilometrskega kazala a dne 1. novena 

bra 1921. 
V kilometrskem kazalu za proge družbe južn» 

železnice v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovence1«, 
veljavnem iz/a, dne 1. novembra 1921., ee popol* 
njujejo podatki za postajališče Št. IIj na strani 4» 
takc-le: V šestem stolpcu je vpisati «16, 16», v seoV 
mem stolpcu pod «opombe» pa: «16 otvorjeno sa
mo za firmo: Sladkogorska tovarna lesovine in le
penke, preje D. J. Feuerlöscher, d. z o. z., Maribor-
Sladka gora». 

Pod «primedbe» v istem stolpcu jo vpisati: « l i 
otvoreno za tvrdku: Sladkogorska tovarna lesovin» 
in lepenke, preje D. J. Feuerlöscher, d. a a. »., 
Maribor-Sladka gora». 

V L j u b l j a n i , dno 14. februarja 1922. 

St. 1217/III. 1«* 
Razglas družbe južne železnice. 

Avstrijska, ogrska in boeensko-hercegovinska zetea-
niška tarifa za blago, del L, oddelek B, veljavna 

izza dne 1. januarja 1918. 
R a z v e l j a v i t e v v o z n i n s k i h p o p u »So v. 

Vozninski popust za okrogli lee, namenjen na 
žage, in sicer za debla (debla, stabla, trupci, klade) 
preko 2-50 m dolžine (razglas pod št. 8718ДН. т 
Uradnem listu 4 z dne 14. januarja 1922.) ee v zrni-
slu odloka ministrstva za promet z dne 11. februar
ja 1922., št. 3577, z dnem 1. marca 1922. razveljavi 

V L j u b l j a n i , dne 15. februarja 1922. 

218 2-1 Objava . 

Ker se je «Nakupovalna in prodajna zadruga z» 
Ribnico in okolico, registrirana zadruga z omejen*' 
zavezo v Ribnici na Dolenjskem», po sklepu občnega 
zbora z dne 10. januarja 1922. razdružila ter je p r * 
sla v likvidacijo (glej vpis v zadružni register it. 18SÌ, 
Ur. 1. 15), so pozivljejo upniki, naj se zglsu*» pri 
zadrugi. 

V R i b n i c i, dne 8. februarja 1922. 

Alojzij Klave s. r., Franc Ие *. r., likvidator^ 

Natisnila io založila DelaiSka tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



Poštnina р1лбапа v gotovini. 

17. V Ljubljani, dne 23. februarja 1922. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Letnik IV. 

lovenijo. 
Vsebina: Uredbe osrednje, vlade: Odlofba, R V.aiero se ukinjata in nizveljavljsta ùngi in tretji odstavek člena 8 v pravilniku o p. branju davka na poslovni promet. Odločba 
o bankovcih. lzpreraen.be in dopolnitve т postopku z dvoOastn.ki. Nir.Miba, s katero бе ројввпјојо tien 3 prmilnika o ifg.iliiaiijn рпш.е.а e deviami in va lu t».m i z dne *3 »ep-
temt.ra 19*1. Pravila o podeljevanja Stipond.j m podpor *a stanovanje ili Liano slufaieljem oniver/.. - liavgia.i osrednje vh.de: Pojasnilo o obja-ljaiijn letnih bilanc deluifkjfi 
družb Ofertalna licitacija za veleprodajo eoli v Sloveniji. - lWglew pokiajim-l-.e i.pitve sta Slovenijo: R::zglaB o pobijanju d.agirne. Ktzglae o nakupu kon za fc»ilje»a*o *obi-
lamo in konjušnico. Izkaz o stanju živahkib kužnih bolezni v Sloveniji. - H»-/jilaiii delegacije u.iu'.^trsiva financ v Ljubi ji.ni : Riz^las o kclkovuiijn in registraciji garancijskih 
pisem. Razglas, da so šolska potrdila, za vožnjo po znižani ceni prot-ta takso. Razglas o taki-i m vozila. Razglas o taksi na v« žila in ootidilib o plačilu. Razglas, kako je jemati 
potuiaarake (dvajsetkroneke) bankovce iz prometa. — Razglasi zdrjivstvencca ос!и ka ?.a Slovenijo: Pazpis »MBteulskega metta na kirurgičneiu od.lelku nploäue bolnice v Mariboru. 

Razglas pokrajinske monopolsko direkcije v Ljubljani o monopolni taksi na cigaretni pupir. — Razklani razn.t. urngih niaoov in oblastev. - Kaxne ol.ja.ve. 

Uredbe osrednje vlade. 
3 8 , 

Odločba, s katero se ukinjata in razveljav
ljata drugi in tretji odstavek člena 8. v 
pravilniku o pobiranju davka na poslovni 

promet.* 
Pravilnik o pobiranju davka na poslovni promet, 

N. P. br. 23.947 z dne 10. decembra 1920., objavljen 
v št. 7 «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvala i 
Slovenaca» z dno. 11. januarja 1921.,** je v drugem 
in tretjem odstavku člena 8. prestopil zakonito do
ločene meje. 

Zato odrejam, da je drugi in tretji odstavek 
èlena 8. omenjenega pravilnika, ker nimata pod
stave v zakonu samem, ukiniti in razveljaviti. 

O nerešenih predmetih je treba razpravljati, uva-
ževaje to odločbo, s katero so obenem ukinjajo tudi 
vse poznejše odločbe, iz.da.nc bodisi kot tolmačenje, 
bodisi A- zvezi s členom 8. omenjenega pravilnika. 

V Bo op; r a d u , dne 5. januarja 1922.; št. 371. 
Minister za finance: 

dr. K. Kumanudl s. r. 

39.. 
Odločba o bankovcih.*** 

Ker prihajajo iz vseh krajev države vloge in 
prošnje, da bi se bankovci za 5 dinarjev (20 kron) 
državne izdaje, ki se jemljejo iz prometa, spreje
mali pri državnih blagajnah še nekaj časa, odrejam, 
nvaževaje opravičenost teh zahtev: 

Vse. državne blagajne in pošto morajo spreje
mali bankovce za 5 dinarjev (20 kron) državne iz
daje še me*ee dni — do vštetega dne 6. m a r c a 
19 2 2. 

Prejeti bankovci se. ne vračajo več v promet,. 
Natančnejša navodila o izvrševanju te odločbe 

izda nujno generalna direkcija državnega računo
vodstva. ' 

V P e o g r a d u , dne t. februarja 1922.: 
1 b r - 8 2 9 - Minister za finance: 

dr. K. Kumanudi s. r. 

4 0 . 
Izpremembe in dopolnitve v postopku 

z dvovlastniki. 
Na podstavi člena 273. carinskega zakona in po 

zaslišanju carinskega «veta sem odločil in odločam, 
da je člen 2. začasnega postopka o postopanju z 
dvovlastniki'1' dopolniti tako-le: 

*"• Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» at, 32, izdanih dne 13. fe
bruarja 1922. 

** Uradni lkt pod št. 32 iz leta 1921. 
*"•*.Razglašena v «Službenih Novinah kraljevire 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 81, izdanih dno H. fe
bruarja 1922. 

t Uradni list pod it. 440 iz leta 1920. 

Carinarnice morajo odslej zahtevati od dvovlast-
nikov, njih zadrugarjev in delavcev, da so oprem
ljeni s svojimi, fotografijami, ki morajo biti prilep
ljene na «prehodnieah» ter overovljene s carinar-
nično štampiljo. Minister za finance: 

dr. K. Kumanudi s. r. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 4. rebruarja 1922.; C br. 6831. 

4 1 . 
Naredba, s katero se pojasnjuje člen 3. 
pravilnika o reguliranju prometa z devi
cami in valutami z dne 23. septembra 1921.* 

Pojasnjevaje člen 3. tega pravilnika, odrejam: 
l.Wjlen 3. pravilnika se no sme nikoli nanašati 

na one potnike v obmejnem premetu, Id prestopajo 
mejo za krajše jpotavaftje- 'v inozemstvo m га 
krajši čas. Njim se sme po poslednjem odstavku 
člena 3. dovoljevati samo po 3000 dinarjev za vsa
ko osebo, nikakor pa ne tudi 3000 frankov ali 
ustrezna valuta po drugem odstavku člena 3. pra
vilnika. 

2.) Omenjene osebe iz obmejnega prometa smejo 
namesto 3000 dinarjev iznašati ustrezno vrednost 
valute dotične države, v katero potujejo. 

3.) Istota.ko se ne smejo potniki v obmejnem 
prometu koristiti s členom 12. pravilnika o regu
liranju prometa z devizami in valutami. 

Generalni inspektorat naj izvršuje to naredbo. 
Ta. naredba stopi v veljavo, ko se razglasi v 

«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

V B e o g r a d u, dne, 4. februarja 1922?; 1. br. 347. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

4 2 . 
Pravila o podeljevanju štipendij in pod
por za stanovanje in hrano slušateljem 

univerz.** 
Člen 1. 

Štipendijo in pod]X>ro za stanovanje in hrano 
smejo dobivati «amo oni redni slušatelji univerz, ki 
so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev. 

Člen 2. 
Stipendijo in podporo za stanovanje in hrano 

smejo dobivati dijaki, katerih roditelji ali mase ne 
plačujejo več nego (30) trideset dinarjev neposred
ni cga davka, podporo za stanovanje in hrano brez 
štipendije) pa dijaki, katerih roditelji ali mase ne 
plačujejo več nego 60 (šestdeset) dinarjev neposred-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 31, izdanih dne 11. fe
bruarja 1922. — Pravilnik glej v Uradnem listu 
pod: št, 314 iz leta 1921. 

** Razglašena "v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvala i Slovenaca» št. 29, izdanih dne 9. fe-
biuarja 1922. 

njega davka ter imajo več nego tri nepreskrbljen» 
otroke ali dva otroka, ki se šolata izvun njih sta-
novališča. 

Uradniški davek na plačo in pokojnino se лв 
šteje za davek. 

Člen 3. 
"Razen potrdila o davku (finančnega oblastva zx 

poslednjo <dmcro in potrdila, da nima prosilec ni
kjer več imovine, za katero bi bil obremenjen z 
davkom) so pogoji za ртејетапје štipendije in pod-
pure še ti-le: zrelostno izpričevalo z odličnim aß 
prav dobrim uspehom in primernim vedenjem; 

redno opravljanje predpisanih izpitov z najmanj 
prav dobrim uspehom; 

redno opravljanje kolokvijev s prav dobrim 
uspehom, in sicer po načinu, ki ga določijo posa
mezne fakultete, in 

redno poliajanjc predavanj in seminarjev. 

ólen. .4. 
Višina štipendije je enaka za vse dijake vseh 

univerz, vseli fakultet in vseh letnikov (200) dveeto 
dinarjev na mesec. Višina podpore se določa po 
krajevnih razmerah posameznih univerz, po splošnih 
razmetali in državni potrebi, za šolsko leto 1921./ 
/1922. pa tako-le: (300) tristo dinarjev vsem dija
kom filozofske fakultete v Beogradu in Skoplju im 
tehnikom drugega in ostalih semestrov v Beogradu; 
po (200) dvesto dinarjev vsem ostalim dijakom in 
tehnikom beograjske univerze. Pravniki smejo do
bivati podporo samo na subotiški fakulteti, in sieer 
znaša ta podpora (200) dvesto dinarjev na mesec. 
Dijaki zagrebške univerze imajo po (200) dvesto 
dinarjev, ljubljan.ske pa po (100) sto dinarjev na 
mesec. 

Člen 5. 
Začetkom vsakega semestra, in sicer y roku, 

ki ga določi rektorat, vlagajo dijaki evoje prijave 
za štipendijo pri odseku za zalaganje ministrstva za 
prosveto. V prijavi je treba navesti: ime dijakovo 
in njegov priimek; kdaj in kje je prebil zrelostni 
izpit in s kakšnim uspehom, leto, dan in mesec roj
stva, vero in državljanstvo; kraj in pokrajino, od
koder je prosilec; za latterò stroko prosi štipendije 
in na kateri univerzi (dijaki filozofske fakultete mo
rajo navesti tudi skupino predmetov); ime očetovo 
in materino in njiju stanovališče; izjavo roditeljev, 
da povrnejo državi izdano vsoto, ako prosilec, njiju 
sin, ne zadosti obveznostim; 

očetov (odnosno materin) poklic, njiju letni do
hodek od plače, pokojnine, invalidnine, od imovine, 
kaj sestavlja to imovino in kolika je njena današ
nja vrednost; 

koliko otrok imajo roditelji; 
koliko je otrokom let, koliko in kako jih j« 

preskrbljenih in koliko nepreskrbljenih; ali imajo še 
otroke, ki so šolajo, v katerih krajih in šolah i» 
kako se vzdržujejo; koliko plačujejo roditelji ali 
imovino neposrednjega davka na leto; 

ako prosilec nima roditeljev, kolnka je njegova 
imovina in kaj jo sestavlja; kolika ji je današnja 
vrednost in koliko plačuje neposrednjega davka; 

ali je So kdo izmed prosilčevega najbližjega so
rodstva (brat ali sestra) prosu xa državno štipendij» 
in ali kdo izmed njih uživa državno štipendijo, ali 
ima pomoč od druge strani in kolika je; 

jat.. 



17. 
fakulteto in semester, na kateri, odnosno v ka

terem, je vpisan in kdaj se je vpisal; 
ali ima izpite po univerzitetni uredbi, kolokvije 

fei s kakšnim uspehom. 
Prijavi je treba priložiti vse listine za dokaz, da 

Jma prosilec pravico do štipendije in podpore, na
dalje obvezo, da ostane po končanih študijah v dr
žavni službi, in sicer tam, kamor bo določen, naj
manj dvakrat toliko let, kolikor let je užival štipen
dijo ali podporo, in ako ne ostane, da povrne državi 
vsoto za prejeto podporo ali štipendijo. 

Na koncu prijave izjavlja \\sak prosilec, da jamči 
ta točnost navedenih pxlalkov s «svojo častjo. Pri
javi mora priložiti tudi garancijo roditeljev, svojega 
varuha ali najbližjega sorodnika. 

Prijave po določenem roku kakor tudi prijave 
brez listin ali z netočnimi ali nepopolnimi listinami 
6e nikakor ne vpoštevajo. 

Clcn 6. 
Dijak, o katerem se ugotovi, da je v prijavi ne

točno opisal svoje stanje, izgubi za vselej pravico 
do katerekoli državne pcipore in se razen tega izroči 
disciplinarnemu sodišča; ako pa se to ugotovi po
me je, mora povrniti prejeti denar ali sam ali pa 
ga povrnejo njegovi podpisniki na obv.-/.i. 

Ko bi se od njih ta dolg ne mogel izterjati, 
se brez pravice do zastaranja izterja od dijaka sa
mega v njegovem poznejšem življenju s 6%nimi 
obrestmi. Isto določilo velja tudi, ako n e izpolni 
dano obveze o služenju v državni službi, in z njim 
je nadalje postopati po zakonu. 

Člen 7. 

138 __ 

i po teli pravilih izza dne 1. oktobra t. 1., ako so iz-
I polnili predpise o izpitih in kolokvijih in ako izpol-
I njujejo pogoje iz teh pravil. 
I 

t Člen 14. 
j Ta pravila veljajo za šolsko leto 1921./1922. 

Polnoveljavna postanejo, ko jih odobri minister za 
prosveto. Minister za prosveto: 

Svet. Pribićević s r . 

Stipendijo izgubi dijak: 
1.) če prestane biti redeu slušatelj univerze; 
2.) če se kaznuje po razsodbi, disciplinarnega 

sodišča; 
3.) če dobi stalno podporo od druge strani; 
4.) če je v kakršnikoli državni ali zasebni službi; 
5.) če pravočasno ne opravi predpisanih izpitov, 

nima kolokvijev po tej uredbi, ne pohaja redno pre
davanj in seminarjev, 

6.) če opusti prodavanja brez dovolitve univer-
sitetne uprave; 

7.) če se vede nedostojno; 
8.) če priznava načelo, ki je nasprotno družabni 

in državni ureditvi; 
9.) če se njegovo ali njegovih roditeljev imo

vinsko stanje kakorkoli izboljša. 
Člen 8. 

Dijak, ki je zaradi nerednega opravljanja izpi
tov ali nezadovoljivih kolokvijev izgubil štipendijo 
in podporo, se smo iznova prijaviti zanjo, če po
pravi kolokvije in opravi izpite. 

Izpite, ki se ne opravljajo o pravem času, je pri
stojna opravičevati univerzitetna uprava, in sicer 
eamo ob prijavljeni bolezni, ki jo je ugotovil uni
verzitetni zdravnik. 

Vsekakor se smo štipendija uživati samo toliko 
semestrov, kolikor semestrov trajajo študije na do
tični fakulteti, razen na onih fakultetah, na katerih 
se opravljajo završni izpiti po končanih študijah; v 
tem primeru se podaljšujejo štipendije še za en se
mester, da dijak opravi izpit. 

Člen 9. 
Zaradi čim popolnejšo kontrole razglaša ministr

stvo 6eznamke izbranih štipendistov v javnih gla-
eilih ali pa z objavo po univerzah. 

Člen 10. 

Pravniki prvega in drugega semestra dobivajo 
štipendijo in podporo samo na pravni fakulteti v 
Subotici. 

Dijakom na filozofski fakulteti v Skoplju, kjer 
ee vpisujejo vsi filozofi štipendisti iz skupin, ki se 
formirajo na tej fakulteti, določa mnistrstvo za pro
s a t o z ozirom na specialne razmere in po svoji 
razvidnosti semestralno podporo k štipendiji in pod
poro po teh pravilih. 

Člen 11. 
Dijakinje prvega in drugega eemestra na pravni 

in medicinski fakulteti ne morejo dobivati ne štipen-
, dije ne podpore. 

Člen 12. 
Ne štipendij ne podpora so no daje ob velikih 

šolskih počitnicah nikomur brez razlike. 

Člen 13. 

Dosedanji dijaki štipendisti, ki so v Beogradu in 
na drugih univerzah, dobivajo štipendijo in podporo 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo o objavljanju letnih bilanc 

delniških družb.* 
K odločbi pod VI. št, 5438** se izdaja nastopno 

pojasnilo: 
Kar se tiče delniških družb izvun območja do

sedanjo kraljevine Srbije in Črne gore. ki morajo 
objavljati svoje bilance v «Službenih Novinah kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», se pojasnjuje, da 
objavljanje bilance v «Službenih Novinah kraljevi
ne Srba, Hrvata i Slovenaca» ni odločilno za rok, 
ko se vrši glavna skupščina dotične družbe. Za ta 
rok je odločilen čas objave dotično bilance v po
krajinskem uradnem listu. 

Potemtakem se bilance in računi o dobičku in 
izgubi lahko objavljajo v «Službenih Novinah kra-
!; Vino Srba, Hrvata i Slovenaca» tudi po glavni 
skupščini. 
iz ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka za 

kreditne naprave in zavarovanje, v Beogradu, 
dne 2. februarja 1922.; VI. br. 441. 

Letnik IV. 

j njem stanju, odnosno da jemljejo visoko vrednost 
inozemskih valut celo za dobrodošel povod, da po-

I dražujejo tuzeraske pridelke hi izdelke. Mnogi tr-
I govci se okoriščajo nadalje 8 tem, da pri označe-
| vanju cen v dinarjih zvišujejo dosedanje kronske 

cene, prav občutno jih zaokroževaje navzgor na di
narske enote. 

Zaradi tega opozarjam vse trgovske kroge in 
prodajalce življenskih potrebščin na zakon o pobi
janju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dno 30. decembra 1921., objavljen pod 
št. 6 v «Uradnem listu» 5 z dne 18. januarja t. 1. 
Opozarjam posebno na točko 3.) člena 2., po kateri 
je prepovedano nakopičevanjo življenskih potreb
ščin po skladiščih; nadalje na prvi odstavek člena 6. 
glede označevanja cen, na prvi odstavek člena 7., 
po katerem mora imeti vsak prodajalec na prodaj vs» 
življensko potrebščine, ki jih je nabavil za prodajo; 
na prvi odstavek člena 8., ki določa najvišji dovo
ljeni trgovski dobiček, in na prvi odstavek člena 9., 
ki prepoveduje večkratno preprodajo, nečisto spe
kulacijo, dogovarjanje med producenti ali posredo
valci, da bi so cena blagu zvišala, in prekupčevanj« 
na trgih in semnjih. 

Podrejena oblastva imajo nalog, strogo nadzirali 
izvrševanje določil navedenega zakona in slabeti, 
da se krivci dovodejo najstrožjemu kaznovanju po 
kazenskih določilih členov 6. do 16. navedenega 
zakona. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

rine 16. februarja 1922. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar e. r. 

213 
Razglas. 

Pr. br. 5301. 229 

Št. 1128. 

Ofertalna licitacija za veleprodajo soli 
v Sloveniji. 

Na podstavi odloka upravnega odbora samostal
ne monopolske uprave z dne 10. februarja 1922., 
M. br. 1690, razglaša uprava državnih monopolov, 
da bo dne j g m a r c a 1 9 2 2 . 

druga ofertalna licitacija, na kateri se bo oddajala 
v zakup pravica veleprodaje soli v Sloveniji za dobo 
od dne 1. maja 1922. do vštetega dne 31. decembra 
1923. 

Ponudbe se bodo sprejemale in javno otvarjale 
dne 18. marca 1922. ob enajstih pred posebno ko
misijo v pisarni uprave tobačne tvornice v Ljub
ljani. 

Ponudbe, ki bi dospele, odnosno bile vročene 
po tem roku, se ne bodo odpirale in tudi ne vpo-
števale. 

Kavcijo, navedeno v liciracijskih pogojih, jo po
ložiti pri blagajni uprave tobačne tvornice v Ljub
ljani najkesnejo do sedemnajstih dne 17. marca 
1922. 

Licitacela pogoji, ki so izza prve licitacije de
loma izpremenjeni, se dobivajo v pisarni oddelka za 
prodajo pri upravi državnih monopolov v Beogradu 
in v pisarni tobačne tvornice v Ljubljani. 

Iz uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dne 14. februarja 1922. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 1653. 
Razglas o pobijanju draginje. 

Z veliko skrbjo opažam, kako naraščajo od dne 
do dne cene najpotrebnejšim živilom in drugim živ-
ljenskim potrebščinam. Opažam, kako zlorabljajo 
nekateri trgovci — ne oziraje se prav nič na ne
ugodne prehranjevalne in oskrbovalne razmero, od 
katerih trpi vse prebivalstvo razen nekaterih osob, 
ki so vsled vojne ali drugih srečnih naldjučb obo
gatele — sedanje visoko stanje tujih valut za to, 
da tudi blago, ki so ga nabavili iz inozemstva ob 
času nižje valute, zaračunavajo po njenem današ-

Ministrstvo za notranje zadeve je priobčilo z do
pisom z dne 3. februarja 1922., št, 948, da namerja 
uprava kraljevske kobilarne in konjušnice nakupitt 
večje število konj. Za nakup se vpoštevajo konji na
stopnih vrst: 

1.) Lipicanci, beli ali zeleni, ki so najmanj 165 cm 
visoki, 4 do 7 let stari, popolnoma zdravi in zanes
ljivo dobri za vožnjo; žrebci so izključeni. 

2.) Polkrvni katerekoli barve, vendar pa enaki r 
paru, najmanj 170 cm visoki, 4 do'7 let stari, zdrari 
in dobri za vožnjo. 

3.) Kobile in skopljonci težkih pasem katerekoli 
barve, ki so vsaj 165 cm visoki, 4 do 7 letjstari, po
polnoma zdravi in katerim so lahko naloži na ve* 
2000 kg teže. 

Ponudbo zaradi prodaje konj naj so pošljejo na
ravnost u p r a v i d v o r s k e k o n j u š n i c o т 
B e o g r a d u. Priloži naj so natančen opis konja in. 
ako mogoče, tudi njegova fotografija. 

Ko se pregledajo ponudbe, odpotuje nakupovalna 
komisija v posamezne kraje ogledovat in preizkušat 
ponujene konje. Kupljene konje bo plačevala takoj 
na licu mesta. 

V L j u b l j a n i , dno 15. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
šef oddelka: Sancin ».r. 

Št. 569. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 18. februarja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena cMSin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
anaci štavilo zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a , in p a r k 1 j o v k a.. 

Brežice: Artice 8:39. Krško: Cerklje 1:3. Ljub
ljana okolica; Borovnica 2:4, Brezovica 1:1, De
vica Marija v Polju 4:6, Grosuplje 1:2, Iška va» 
1:13, Jezica 1:1, Medvode 1:1, Moste 2:4, Rudnik 
1:5, Šmarje 4:9, Vrhnika 6:74, Zgornja Šiška 1:1, 
Želimlje 3:9. Logatec: Planina 1:7. 

* Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», št. 31, izdanih dne 11. fe
bruarja 1922. 

** Uradni list 1 iz leta 1922., str. 2. 

2:3. 

V r a n i e n i p r i s a d . 
Murska Sobota: čentiba 1:4, Dolnja Lendava 

G a r j e k o n j . * 
Brežice: Bianca 1:1, PocLsreda 1:1. Konjice: Te

panje 1:3. Krško: Šmarjeta 1:1. Litija: Tomenica 
1:1. Ljubljana okolica: Grosuplje 1:1, Vrhnika 1:1. 
Logatec: Rovte 1:1. Murska Sobota: Pertoča 1:1. 
Novo mesto: Šmihel-Stopičo 1:1. Slovenjgradec: 
Vuzenica 1:1. 
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G a r j e o v a c . 

Чгапј: Preddvor J : 1 . 

P a s j a s t e k l i n » . 

Ljutomer: Kamenžčak. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Агибе 1: 2. Črnomelj: Gradao 1:1. Loka 

t : l , Podzemelj 1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. 
Ljutomer: Hrastje-Mota 1:1, Križevci 1:1. Novo 
mesto: Velika Loka 1:1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ptuj: Donačka gora 1:3. 

P e r u t n i n s k a k u g a . 
Ptuj: Središče 1:5. 
V L j u b l j a n i , dno 18. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin «. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

it, B II 287 ex 1922. 

Razglas o kolkovanju in registraciji 
garancijskih pisem. 

V zmislu odloka ministrstva za finance, gene
ralno direkcije posrednjih davkov, z dne 21. janu
arja 1922., št. 1238, so naznanja, da velja naredba 
o registriranju garancijskih pisem (prim, razglas 
generalne direkcije posrednjih davkov z dne 26. ok
tobra 1921., št. 17.202, Uradni list 134; razglas ge
neralne direkcije carin z dne 4. novembra 1921., 
C br. 76.078, Ur. 1. 141: pravilnik za državne po
godbe in nabave z dno 18. novembra 1921., Ur. 1. 
10 ex 1922. (člen 24.) in razglas generalne direk
cije državnega računovodstva z dne 3. decembra 
1921., D li br. 156.000, Ur. 1. 7 ex 1922.) tudi za 
garancijska pisma, ki ee izdajajo in uporabljajo v 
Sloveniji. Vsa garancijska pisma FC morajo regi
strirati brezizjemno edino le pri generalnem inspek
toratu ministrstva za finance v Beogradu. Za regi
striranje se ne plačuje posebna pristojbina; pismo 
«amo pa je, ako se izda v Sloveniji, zavezano pri-
etojbini po lestvici II od vrednosti zajamčene ob
veznosti v zmislu tarifne postavke 31. avstrijskega 
pristojbinskega zakona. 

To pristojbino je poravnati v kolkih, ki se pri
lepijo na garancijsko pismo, preden se to napiše; 
čeznje, se zapiše prva vrsta besedila. Ako îe ga
rancijsko pismo priloži prošnji, se je treba glede 
kolkovanja te prošnje ravnati po veljavnih pred
pisih. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 14. februarja 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

St. B II 78/1 ox 1922. 

Razglas, da so šolska potrdila za vožnjo 
po znižani ceni prosta takse. 

Po razpisu generalne direkcije posrednjih dav-
kor z dne 6. februarja 1922., It. 2163, niso zave
zano taksi iz tarifnih postavk 3. in 4. zakona o 
taksah in pristojbinah (Ur. 1. št. 259/1921.) legiti
macije (potrdila), ki jih izdajajo šolska oblastva 
učencem zato, da si izposlujejo ugodnost potovanja 
na železnicah in ladjah po znižani ceni. 

Vendar morajo šolska oblastva ob izdajanju ta
kih legitimacij, -odnosno potrdil, dodati' potrdilu do-
«tavek, da volja samo za izposlovanje teh ugodno-
»ti pri vožnjah. * 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dao 17. februarja 1922. 

- Delegat: dr. Šavnik s. r. 

* »t. B II 5/44 ex 1922. 

Razglas o taksi na vozila. 
Z razglasom št. B II 50/125 ex 1921. (Ur. 1. 3 

** 1922.) je delegacija rok za prijavo vozil v zmislu 
«ena 49, taksnega in pristojbinskega pravilnika po-

• daljšala do dne 15. t. m., rok za plačilo takse pa 
j io konca tega meseca. 

Po razpisu generalne direkcije posrednjih dav
kov z dno 6. februarja 1922., št. 2501, je gospod 
minister za finance dovolil, da se oba roka za te
koče leto podaljšata še do dne 1 5. m a r c a 1 9 2 2. 

Rok dne 10. marca 1922., določen v navedenem 
razglasu delegacije pod II 6, je preložen na dan 
31. marca 1922. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 13. februarja 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Št. B H 5/48 ex 1922. 

Razglas o taksi na vozila in potrdilih 
o plačilu. 

Na vprašanje nekega finančnega oblastva, ali 
so morajo izdajati tudi lastnikom biciklov potrdila 
o prijavi in katero oblastvo je pristojno za to, je 
priobčila generalna direkcija posrednjih davkov z 
razpisom z dne 6. februarja 1922., št. 2801, tc-lc 
pojasnilo: 

Ker bicikli sploh niso zavezani letni taksi, mora 
policijsko (občinsko) oblastvo izdajati lastnikom 
potrdila o njih prijavi. 

Isto velja tudi za vozila, ki niso omenjena v ta
rifni postavki 100. (glej točko 20. člena 49. taks
nega in pristojbinskega pravilnika), če policijsko 
(občinsko) oblastvo poleg takse za prijavo iz tarif
ne postavke 1. po 2 Din pobira tudi takso za upo
rabo po tarifni postavki 5., oziroma večjo takso, 
morda določeno v posameznih pokrajinah (glej šesti 
odstavek tuuradnoga razglasa št. B II 5/20 v Urad
nem listu 33/1922.). 

Za potrdilo o prijavi služi v vseh teh primerih 
«izkaznica o vozilu», ki je predpisana s tuuradnim 
razglasom št. B II. 50/125 iz 1921. (Ur. 1.3/1922.) pod 
II. 2.), katere pa v zmislu predzadnjega odstavka 
tuuradncga razglasa št. B II. 5/20 iz leta 1922. (Ur. 
1. 13/1922.) n i kolkovati. 

V besedilu izkaznice pa je po besedi «za» vsta
viti besedo: «prijavljeni». 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 18. februarja 1922'. 

Za delegata: Jerovec s. r. 

Zadoetno kolkovane prošnje e potrebnimi doka
zili (krstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
in z izpričevalom o potrebni kvalifikaciji naj ee 
vlože do dne 

2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 2. 
pri zdravstvenem odseku za Slovenijo v Ljubljaai. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 9. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s.r. 

Št. 255/V./Val. ex 1922. 

Razglas, kako je jemati petdinarske 
(dvajsetkronske) bankovce iz prometa. 
Gospod minister za finance je odredil z odloko

ma z dne 20. januarja t. 1., D R br. 7208, in z dne 
7. februarja t. ]., D R br. 17.622, da je petdinarske 
(dvajsetkronske) bankovce državno izdaje- tako-le 
jemati iz prometa: 

Do vštetega, dne 5. marca t. ]. sprejemajo davč
ni uradi v Sloveniji in Prekmurju in finančna dežel
na blagajna v Ljubljani petdinarske bankovce dr
žavno izdaje v plačilo brez formalnosti. Zamenja
vajo pa jih do tega roka l e davčni uradi v krajih, 
kjer ni podružnice Narodno banice, in sicer le v 
toliko, kolikor jim dopuščajo razpoložna denarna 
sredstva. 

Po tem roku bodo davčni uradi, ki niso na se
dežu podružnice Narodne banke, pri zamenjavi le 
posredovali ter pri tem poslu postopali po odloku 
D R br. 7208. Stranke bodo morale izročati ban
kovce z dvojno konsignacijo ter v njej navajati šte
vilo bankovcev-, njih scrijje in številke, istotako 
svojo ime in bivališče. En izvod konsignacije, 
opremljen s prejernnini potrdilom, dobi sfranka, 
dragega pa obdrži davčni urad. Nato pošlje davčni 
urad bankovce v presojo podružnici Narodne banke, 
ki vroči davčnemu uradu zamenjamo vsoto, za even
tualne falzifikate pa reverz. Denar, odnosno reverz, 
vrne davčni urad strani« po predhodnem obvestilu. 

Izza dne 5. junija t. 1. bodo sprejemale te ban
kovce v zameno le še podružnice Narodne banke, 
otluosno centrala v Beogradu. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 20. februarja 1922. 

Razglasi pokrajinske monopolske 
direkcije v Ljubljani. 

Tov. št. 353/2—1922. 238 

Razglas o monopolni taksi na cigaretni 
papir. 

Uprava državnih monopolov, oddelek administra
tivni, v Eeogradu je odredila z odlokom z dn« 
28. januarja 1922., M. br. 1069, da se bo odslej, ker 
so sedanje zaloge cigaretnega papirja pri prodajal
cih v zmislu odredbe te uprave z dne 3. decembra 
1921., Pov. M. br. 220, popisane in banderolirane, 
dajal iz tvornic v promet in prodajo le banderoliran 
cigaretni papir, za katerega je nova monopolna 
taksa že plačana. 

Obenem opozarja uprava državnih monopolov 
na kazenske posledice, ki zadenejo prodajalce ciga
retnega papirja, ako se v njih zalogi zaloti nebande-
roliran papir. 

Oni prodajalci cigaretnega papirja, ki se jim j» 
izdalo dovolilo za nadrobno prodajo izza dne 1. sep
tembra 1921., morajo to dovolilo opremiti s pred
pisanim kolkom v zmislu začasnega zakona o dr
žavni trošarini, taksah in pristojbinah, II. del, člem 
10., tar. post. 235 (Ur. 1. pod št. 259 iz leta 1921.). 
Izvrševanje te odredbe bo nadzirala finančna kon
trola. 

Pokrajinska monopolska direkcija v LJubljani, 
dne 20. februarja 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 128. 

Razglas. 
Na skupnem zemljišču takozvane kamniške me

ščanske korporacijo v Kamniku je izvršiti uredbe 
užitnih in upravnih pravic. 

Po naročilu pokrajinske komisije za agrarske 
operacije v Ljubljani z dne 1. februarja 1922., 
št. 543/a. o., se razglaša v zmislu § 70. razdelbe-
nega in uredbenega deželnega zakona z dne 26. ok
tobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888-, da se mo
rajo osebe, Id sicer še niso soudeležene, pa si ven
dar iz kakršnegakoli pravnega vzroka laste skupne 
aH promenjevalne pravice do uživanja tega zem
ljišča, ki se uravnava, za to svojo lastitev v 90 
dneh, sklicevaje se na ta razglas, pognati pri red
nem sodišču po predpisih, veljavnih za. redno po
stopanje, ker sicer izgube tiste pravice, ki si jib 
laste. 

V L j u b l j a n i , dne 9. februarja 1922. 
Krajni komisar za agrarske operacije: 

dr. Vrtačmk s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 

Št. 1516/22. 

za Slovenijo. 
Razpis. 

3—3 

Razpisuje so asistentsko mesto na kirurgičnem 
oddelku splošne bolnico v Mariboru z letno plačo 
700 Din in s pripadajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Št. 2603/1922. 185 3—3 
Natečajni razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem javen nate
čaj (licitacijo) za prodajo 1025 kg etare silicijakc-
brončene žice. 

Ta material je sliraajen pri gradbenem brzojav
nem in telefonskem odseku v Splitu, kjer ga inter
esenti lahko ogledajo. 

Pismene ponudbe, kolkovane e kolkom za 20 di
narjev, morajo najkesneje do dne 

3 1 . m a r c a l 9 2 2. 
ob dvanajstih prispeti v ekonomski oddelek pod
pisane direkcije, kjer se otvorijo in prečitajo istega 
dne. Otvarjanju ponudb smejo prisostvovati ponud
niki ali njih zastopniki. 



17. 140 ..etnik IV. 
Sicer pa veljajo za to licitacijo določila členov 

86. do 98. zakona o državnem računovodstvu (od
delek B.). 

Varščino (kavcijo), ki znaša 10 % vrednosti po
nujene kupnine, je treba položiti do dne 25. marca 
i. 1. ob dvanajstih, sklicevalo se na številko tega 
razglasa, pri glavni blagajni podpisane direkcije v 
Zagrebu. 

Material se mora najkesneje čez mesec dni pu 
prejetem obvestilu o odobreni prodaji spraviti iz 
«kladišča omenjenega odseka v Splitu. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne Q. februarja 1922. 

it. 3804/ref. X. 

Razglas. 
230 

V zunislu razpisa pokrajinske uprave, oddelka 
KI notranje zadeve, z dne 17. januarja 1922., 
It. 2084, se je dovolilo mestni občini ljubljanski, 
pobirati izza leta 1922. pasji davek, kj. znaša po 
400 K za vsakega psa na leto. Za lovske pso, ki 
jih uporabljajo najemniki aH lastniki lovišč in lov-
aki čuvaji pri lovu, znaša davščina letnih 200 K, 
psi varuhi, ki so na verigi, pa so tega davka opro
ščeni. 

Lastniki psov naj si torej preskrbe pasje znam
ke, veljavne za to leto, najkesneje do dne 

2 8. f e b r u a r j a 1 9 2 2. 
pri mestni blagajni proti plačilu davščine. 

Z ozirom na § 14. izvršilne naredbe o pobiranju 
pasjega davka se opozarjajo lastniki psov, naj pra
vočasno vplačajo takso, ker bo konjač izza dne 
28. februarja 1922. polovil vse one pse, ki jih zaloti 
na idicah brez veljavnih znamk. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 10. februarja 1922. 

*t. 510/ m. š. sv. 233 2—1 

Razpis katehetskih služb. 
Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 12. fe

bruarja 1922., št. 17.849 ex 1921., razpisuje mestni 
šolski svet tri nanovo sistemizirane «lužbe mestnih 
katelictov v stalno popolnitev s pričetkom šolskega 
leta 1922./1023.. in sicer: 

a) na IV. mostni deški ljudski šoli z učno obvez
nostjo tudi na barjanski šoli; 

b) II. stalno učno mesto za kateheta na I. mestni 
dekliški ljudski šoli; 

c) II. stalno učno mesto ta kateheta na I. mestni 
deski ljudski šoli z učno obveznostjo tudi na II. in 
III. mestni deški ljudski šoli. 

Prosilci za podelitev zgoraj označenih službenih 
meet morajo biti usposobljeni za pouk verouka na 
ljudskih in meščanskih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti pri mestnem šolskem svetu ljubljan
skem do dne 3 1. m a r c a 1 0 2 2 . 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 18. februarja 1922. 

Bazne objave. 
207 Drugi redni zbor delničarjev 

Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev 
bo dne 2 2. m a r c a 1 9 2 2 . ob devetih v poslopju 

Narodne banke v Beogradu. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilu upravnega svetu o poslovanju in 

predložitev bilance za leto 1921. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilanco in poslovanja upravnega in 

nadzorstvenega sveta za leto 1921. 
4.) Predlog o razdelitvi dobička. 
5.) Eventualni predlogi delničarjev po predpisih 

statuta (čl-m 60.). 
6.) Volitev treh članov v upravni svet. 
7.) Volitev dveh članov v nadzorstveni svet. 

* * * 
Delničarji, ki se hočejo udeležiti zborovanja, mo

rajo položiti svoje delnice, potrdila o vpisu novih 
delnic, nadalje druge listine, kjer potrebujejo tudi 

te, najkesneje 10 dni pred zborovanjem, torej dò 
vštetega dne 11. marca t. !.. in sicer: 

v Beogradu pri Narodni banki, oddelku za poso
jila na zastave in depote, 

v tuzemstvu pri vs^h podružnicah Narodne ban
ke, na starem ozemlju pa tudi pri denarnih zavodih. 

Po končanem zboru lahko vsak delničar zopet 
vzame svojo delnice (in druge priložene listine) tam, 
kjer jih je oddal, proti vrnitvi potrdila. 

Na podstavi člena 48. zakona o Narodni banki 
se opozarja, da je bila od več strani zaprošena 
amortizacija delnic, ker so se izgubile med vojno, 
pod naslednjimi številkami: 3751—3790, 7621, 955-1 
do 9564, 10018—10022, 10025, 10026, 10723, 11533 
do 11539, 12014, 13372—13375, 13882—13393, 13894 
do 1390(ì, 13ПК!—13919,13920—13930. 13932,13933. 
13934, 13940—13946, 13947—13951, 13961—13967^ 
13973—13976, 13977—13979, 13982. 13983, 13986— 
13993, 14002—14011, 14017—14033, 14034—14041. 
14042—14044, 14049—14053, 14054, 14058—14062^ 
14063—14077. 14078—14087, 14090—14098, 14905— 
14908, 15977—1GO0O, 16001—16004. 16046—16043, 
16205-16211, 16253, 16787—16799, 17074, 17187. 
17366—17367, 17491—17498, 17532—17544, 17545. 
17546, 17712—17714, 17722, 17723, 18741, 18743, 
18745—1874S, 18886—18894, 19546—19549, 19579 
—19032, 19704—19714, 19797—19800, 19801 do 
19805. 

V B e o g r a d u , dne 11. februarja 1922.; 
b r - 8 6 9 4 - n M ! v i 

Guverner Narodne banke: 
Djordje Vajfert s. r. 

208 Razid društva. 
Društvo za. zgradbo in vzdrževanje sokolskoga 

doma Sokolu JI. v Ljubljani se je v zmislu predpisa 
Jugoslov. Sokolskoga Saveza na občnem zboru dne 
22. januarja 1922. razdružilo 1er se je podredilo kot 
odsek sokolskemu društvu «Ljubljana II.» v Ljub-

J a n i - Milko Krapež s. r., bivši predsednik. 

218 ž -2 Objava. 
Ker se je «Nakupovalna in prodajna zadruga za 

Ribnico in okolico, registrirana zadruga z omejeno 
zavezo v Ribnici na Dolenjskem», po sklepu občnega 
zbora z dne 10. januarja 1922. razdružila ter je pre
šla v likvidacijo (glej vpis v zadružni register št. 182. 
Ur. 1. 15), se pozivljejo upniki, naj se zglase pri 
zadrugi. 

V R i b n i c i , dne 3. februarja 1922. 
Alojzij K lavs s. r., Franc lic ?. r., likvidatorja. 

Št, 1079—III. 221 
Razglas. 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 
P o p o l n i t e v i z j e m n e t a r i f e 2 1 (za o l j 

n o s a d j e in o l j n a s e m e n a ) . 
Z veljavnostjo izza dne 15. februarja 1922. do 

preklica, odnosiiio do proizvedbe v taxifi, najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., se sprejemajo 
v izjemno tarifo 21 (za oljnato sadje in oljnata se
mena) «Provizorne železniške tovorno tarife», ve
ljavne izza dne 1. februarja 1921., te-le postaje in 
ti-lc vozninski stavki: 

do Trsta aH od Trsta: 

od postaj aH do postaj 
Л B 

»o,:nin!<l:i stavki 
i za ICO Kg 
i centesimo? 

Brcgenz. 
Wels. . — 1 737 

* Velja tu^i Ü,). ki.ijra (wäoi.n jeilrca. kokosovih 
oiohjv v ko.sib) in s-.a jt-Jrca palinuviii orehov. 

Pribitki, odnosno odbitki (sedaj 40%en odbitek) 
k vnznin.sk im K|.i.vkf«ii imenovane tarifo, \\\ so hi li 
priobčeni drugod, veljajo tU(H ^ te vozninske 
stavke. 

V L j u b l j a n i , dne 14. februarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

222 Št. 1147/III. 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
V o z n i n s k i s t a v k i z a m a g n e z i t . 

Z veljavnostjo izza dne 15. februarja 1922. do 
preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje 

pa do konca meseca februarja 1.922., se računijo v 
okviru «Provizorno železniške tovorne tarife» (z dnt 
1. marca 1921.) za magnezit, sirov, tudi žgan aH 
zmlet, (tudi mešan s katranom do 12 % [magnezij 
na katran ova masa in magnezitna malta]), ki je na
menjen izvozu preko morja, ob plačilu najmanj za 
nakladalno težo porabljenega voza v prometu od 
spodaj imenovanih postaj do Trsta ti-lc vozninski 
stavki: 

do Trsta od postaj 

Hnušta-Likicr . . . 
Hačava I 

Direkcija 
Ć. S. D. 

Bratislava 

Centceimoy 
_wi 100 t; g 
dpcčisa tulil in». 
_Л j B ' 
= i-"-= :iT= r-J--

i ; Î83 
314 
321 

Razdalje so računijo preko odsečne točke 1 tar 
znašajo do to točke (na severni strani) 

za Ilnušto-Likier . . . . 368 km, 
za Hačavo 373 km. 

Te pošiljko se vozijo preko poti, označeni v ta
rifi (stran 22) z 1.2): Vrütky-Zilina'-Marchegg-Wie* 
Siid balm-Spiel rekl-Po^tojna. 

V L j u b l j a n i , dne 17. februarja 1922. 
Družba južna železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št, 831/III. " . 224 

Razglas. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

P o d a l j š a v a v e l j a v n o s t i p r i o b č e n e g a 
r a z g l a s a. 

Z dnem 1. februarja 1922. se podaljšuje do pre
klica, najdalje pa do konca meseca februarja 1922., 
veljavnost razglasa, priobčenega v «Uradnem listu» 
144 (1921.) pod št. 8008/III, ki se tiče vozninskih 
stavkov za žito in sladkor od Trsta do Dunaja itd. 

V L j u b l j a n i , rln c 18. februarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 1080—111. 22* 
Razglas. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
P o p o l n i t e v p r i o b č o n e g a r a z g l a s a . 
S takojšnjo veljavnostjo se sprejemala v гаи-

gkvs, prioličen v «Uradnem listu» 134 (1921.) prvi 
št. 7194/III, tc-le postaji: 

Moldava v Čechach Č. S. D. 
Vejprty buštehradska drâha. 

. V L j u b l j a n i , dne 18. februarja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št, 8471— III. »26 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadransk} tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 
V razglasu, piiobčenem v «Uradnem listu» 1 1.1. 

pod št. 8471—111, naj .se vstavi ta-le zadnji odsta
vek: 

tFošiljko, ki se na podstavi znižanega voznin-
skega stavka odpravljajo od postaj: Horovice in 
Sušice, se vodijo preko postaj: Ilorni Dvofište-Če-
sky Heršlak-prcko avstrijskih zveznih železnic in 
Trbiža.» 

V L j u b l j a n i , dn(i 18. februarja 1022. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St.. 630—III. 223 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

R a z š i r i t e v z n i ž b e za p o h i š t v o n a p o 
s t a j a h : S t u d c n k a e t à t n i n a d r a ž f in 

T č š i n s t a t n i n a d r a ž i. 
S takojšnjo veljavnostjo se sprejemata v razglas, 

priobčen v «Uradnem listu» 3 pod št. 8703/Ш, od-
pošiljalni postaji: Studenka etatni nadražf* in Tešfn 
statni nadraži. 

V L j u b i j a n i , daie 18. februarja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

* Za pohištvo od prvoimenovane postajo so ra
čuni 20%ni popust vsakokrat za postajo Svinov-
Vitkovico veljavnega vozninekega stavka izjemne 
tarife 1 (blago vsake vrst«) za 5 ton. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



Poštnina pic Sana v gctoviai. 

18. V Ljubljani, dne 25. februarja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

IiIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina : Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Naredbi polira jinebcga namestnika xa Slovenijo : o pobiranju občinske đoklađe im vino, kanalske pristoj
bine, vodovodne naklade in pasjega davka r Mariboru ; o pobiranju vesoličnega davka v Mariboru. — Razglaei pokrajinske uprave za ßlovenijo: Razglas o izpremembi v gerentstva 
okrajnega saatopa v Brežicah. Bazglas o razpustu občinskega odbora v Kandršah. Bazglse o vidiranju potnih listov italijanskih državljanov. Razglas, da je razpis ministrstva ca 
notranje zadeve o vidiranju potnih listov za tranzit preko Amerike ukinjen. Razglasi o izpremembah v občinskih gerentstvih. Pazpuet društva. Razpis mesta za prefekta in nčitelja » 
splošno izobraževalne predmete na kmetijski soli na Grmu pri Novem mestu. Razglas o državni preizkušnji za gozdno varetvo in tehnično pomožno elužbovanje in o preizkušnji 

za lov in lovskovarstveno službovanje. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. — Razne objave. 

b „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 34 z dno 15. februarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dno 24. januarja 1922., .s katerim KO spre-
jemljo ostavka, ki jo jo Ivan P т e k o r S e k, uprav
nik invalidskega doma v Celju, podal na državno 
službo. 

Zapisnik o 25. redni seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev % dne 5. decembra. 1921. 

Številka 35 •/, dne Ki. februar ja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s i u i -

d r a I. z dno 15. januarja. 1922., a katerim se usta
navlja, kraljevski generalni konzulat v Buenos 
Airesu. 

Zapisnik o 26. redni seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dno G. decembra 192J-. 

Številka 36 /. dne 17. februarja 1922.: 
Objava generalne direkcije carin, da je firma Pe

trovi« Express & Komp. prestala opravljati carin-
чко-posredovalno posle ]>ri carinarnici na Rakeku. 

Objava generalne rudarske direkcije, da je Du
šan Mom č i l o v i ć, rudarski računski revident 
uprave premogovnika v Vrhniku, po službeni po
trebi postavljen za računskega oficiala pri osred
njem uradu državnih montanističnih obratov v 
Ljubljani. 

Zapisnik o 27. rodni seji zakonodajnega odboM 
narodno skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 9. decembra 1921. 

Številka 37 v. dne 18. februarja 1922.: 
Ukaz Njegovega. Veličanstva kralja A1 e k s a n -

d r a I. z cln« 31. decembra 1921., s katerim se Josip 
S i k o s e k , upravnik IV. razreda carinarnice na Je
senicah, postavlja v stanje pokoja. 

Zapisnik o 28. redni seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 10. decembra 1921. 

• « • - « » • ^ . • - — • 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

43. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
• pobiranju občinske doklade na vino, kanal
ske pristojbine, vodovodne naklade in pasjega 

davka v Mariboru. 

Na podstavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., 
dež. zak. staj. št. 41, se dovoljuje sporazumno z de
legacijo ministrstva financ v Ljubljani, da sme 
mestna občina mariborska v letu 1922. pobirati na
stopne davščine: 

1.) 200% no doklado na državno trošarino od 
vina z veljavnostjo izza dno 1. januarja 1922.; 

2.) 4% no kanalsko pristojbino od najemninskega -i 
donosa ob pogojih, ki so določeni v naredbi deželne 
vlado za, Slovenijo /. dne 15. septembra. 1919., Ur. 1. 
št, 693; 

3.) 12%no vodovodno naklado od najemninskega 
donosa. Pri zaračunavanju večje porabe vode se do
voljuje za loto 1922. pobirati zvišano pristojbino po 
4 K za, 1 m", pri čemer je ono množino vode, ki je 
na podstavi vodovodnih predpisov dovoljena, zara
čunavati 1 m" po 2 K; 

4.) pasji davek po 400 K od vsakega i>sa, razen 
od psov-čuvajov, ki so na verigi in so tega davka 
prosti. 

V L j u b l j a n i , dne 20. februarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

44. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

Za Slovenijo 
o pobiranju veseličnega davka v Mariboru. 

Mestni občini. mariborski se na podstavi § 1. 
zakona" z dne 18. maja 1894., dež. zak. Staj. št. 41, 
dovoljuje sporazumno z delegacijo ministrstva fi
nanc v Ljubljani, da sme namesto davčnih postavk, 
določenih v členu 3.. točki 1., nared.be deželne vlade 
za Slovenijo z dne 15. septembra 1919., št. 694 
Ur. L, pobirati v dobi od razglasitve to naredbe do 
konca leta 1922. enotni zvišani veselični davek -v 
iznosu 20 % cene vsake vstopnice. 

V L j u b l j a n i , dne 20. februarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar л. i. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 6606. 
Razglas. 

Za gerenta okrajnega zastopa v Brežicah je ime
novan Franc K e n e ml., posestnik v Globokem, za 
njegovega namestnika pa dos'edanji gèrent, Franc 
L i p e j , veletržec v Brežicah. 

Za prLscdnike gerentskega sosveta so poleg d o 
s e d a n j i h (Josipa J a n c ž i c a , Josipa K o v a 
č i č a, Martina P a j d a s a in Ivana U r e k a) še ime
novani: dr. Josip Z d o l šok, župan v Brežicah; 
Frane S t e r g a r , župan v Kapelah; Martin K o s , 
župan in posestnik v Sromljah; Andrej Z i b e r t , 
župan v Mostecu; Franc P i n t e r i č, župan: v Ri-
goncah; Karel O g or e ve, župan v Pišecah; Fri
derik B a r a g a , železniški čuvaj v Zakotu; Martin 
K i n k, župan v Pleter jib; Blaž P l a n i n e , posesa 
nik v Vidmu. 

V L j u b l j a n i , dne 16. februarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Si. 7168. 
Razglas. 

Občinski odbor v Kandršah razpušeam na pod
stavi § 99. občinskega roda. 

Za občinskega gerenta. imenujem Franca B o 
g a t a j a , posestnika v Kandršah št. 23, za njego
vega namestnika, pa Janeza S t r m J j a n a, posest
nika v Kandršah št. 16. 

Za prisednike gerentskega sosveta so poleg Ja^ 
nezaStrmJjana še imenovani: Janko Z a j c, posestnik 
v Kostrevniei št. 20; Franc V o z e 1 j , posestnik v 
Zlokarjih št. 10; Franc Z o r e , posestnik v Smoci-
dolu št. 3; Franc B r o d a r , posestnik v. Dolgem 
brdu št. 16; Valentin K o v a č , posestnik na Raz
potju št. 12; Janez M a l i , posestnik v Zabšah št. 12, 
in Franc U r a n k a r , posestnik v Zvarul ja h št. 1. 

V L j u b l j a n i , dne 20. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 
Št 4591. 

Razglas. 
Ministrstvo za notranje zadeve je odredilo a 

razpisom D. Z. br. 811 z dne 26. januarja 1922., da 
je od italijanskih državljanov zahtevati za vidiranje 
potnih listov v zmislu reciprocitete takso 120 (stó-
indvajset) dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 10. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega шипе^шк»; 
Kremenšek s. r. 

St. 5721. 
Razglas. 

Razpis ministrstva za notranje zadeve z dne 
21. decembra 1921., J. B. br. 39.283, o vidiranju 
potnih listov za tranzit preko Amerike, objavljen e 
tukajšnjim razglasom z dne 4. januarja 1922., 
št. 37.871/21, v Uradnem listu 6 iz leta 1922., je » 
razpisom istega ministrstva z dne 2. februarja 1922., 
D. Z. br. 1143, ukinjen. 

V L j u b l j a n i , dne 13. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

št, 5919. Паг«Ш' 

Namesto odstopivšega Matije Ž i ž k a .je imeno
van za občinskega gerenta v Hotizi Ivan H o r v a t , 
posestnik istotam št. 84. 

Št. 6607. 
Namesto odstopivšega Š t e f a n a ^ P o d l e e k a je 

imenovan za občinskega gerenta v. Predanovcih Mi-
kloš V r a t a r i č, posestnik istotam št. 20. 

Št. 6608. 
Namesto odstopivšega Nikolaja S r e j e a je ime

novan za občinskega geronta v Kukeču Josip H o r -
v a t. posestnik istotam št. 23. 



18. 142 Letnik IV. 
St. 6611. 

Namesto Stefana R a j a, ki je razrešen občinske
ga gerentstva v Gomilici (Prekmurje), je imenovan 
ta gerenta te občine Marko R a j , posestnik ietotam 
I t 141. 

fit. 6612. 
Namesto odstopivšega Aleksandra H a z u g a je 

imenovan za občinskega gerenta v Križevcih Josip 
K u č a n , posestnik istotam št. 112. 

V L j u b l j a n i , dne 15. februarja Ï922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s . r . 

(St. 6990. 

Razpust društva. 
Društvo «Gewerkschaft aller glaskeramischen 

und verwandten Arbeiter der österreichischen Kron
länder, Ortsgruppe Sagor,> je razpuščeno, kor za
radi nezadostnega števila članov že izza leta 1900. 
ne deluje in torej ne ustreza pogojem pravnega ob
stanka. 

V L j u b l j a n i , dne 17.februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

Ne I 531/22/1. Proglasitve za mrtve. 234 

St. 220/pr. 
Razpis. 

Na kmetijski šoli na Grmu pri Novem mestu se 
odda mesto p r e f e k t a i n u č i t e l j a za splošno 
izobraževalne predmete s prejemki IX., eventualno 
Vin. činovnega razreda, s prostim stanovanjem in 
pripadajočimi užitki. Prednost imajo prosilci z dalj-
lo učiteljsko prakso, z usposobljenostjo za nadzi
ranje internata in vzgojo učencev in eventualno 
tudi za pouk v čebelarski stroki in v petju. 

Pravilno opremljeno prošnje s potrebnimi doka
zili naj so predlože pokrajinski upravi, oddelku za 
kmetijstvo, do dne 

15. m a r c a 1 9 2 2 . 
V L j u b l j a n i , dno 20. februarja. 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Šef oddelka: Sancin s. r. 

fit. 566. 2—1 

Razglas. 
Prošnje za pripustitev k državni preizkušnji za 

gozdno varstvo in tehnično pomožno službovanje in 
k preizkušnji za lov in lovskovarstveno službovanje 
naj se vlože do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 2. 
pri gozdarskem oddelku pokrajinske uprave za Slo
venijo v Ljubljani (Križanke). 

Pravilno kolkovane prošnje je opremiti v zmislu 
določil naredbe bivšega avstrijskega poljedelskega 
ninistrstva z dne 3. februarja 1903., drž. zak. št. 30, 
odnosno št. 31. 

Preizkušnja bo meseca septembra 1922. pri go
zdarskem oddelku v Ljubljani. Natančnejši rok se 
prijavi kandidatom, pripuščenim. k preizkušnji, pra
vočasno. 

V L j u b l j a n i , dne 15. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za gozdarstvo. 

Razglasi drugih uradov in oblastev» 
Preds. 336/4/22—1. 3—1 

Razpis. 
Odda se mesto okrajnega sodnika v VIII. činov-

nem razredu pri okrožnem sodišču v Novem mestu. 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj 

se vlože po službeni poti najkesneje do dne 
3. a p r i l a 192 2. 

pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 22. februarja 1922. 

O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešane» 
za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, do
mnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči sodišč* 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj 
mu dado io kako drugače na znanje: 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Mihael Brglez, 
rojen dne 22. septembra 
1885., posestnik v Boho

vem. 

Anton Viiner, 
rojen dne 4. maja 1892., 

hlapec v Topolščici. 

Matija Stante, 
rojen dne 6. februarja 
1873., posestnik v La-

hovni. 

Janez Preskar, 
rojen dne 16. junija 1882., 

posestnik v Blatnem. 
Jernej Potoönlk, 

rojen dne 16. septembra 
1881. v Zgornjem Doliču, 
pristojen v Mielinje, okraj 

Slovenjgradec. 
Frano Lorger, 

rojen dne 11. februarja 
1892., poseetsik v Bo-

driini vasi št. 25. 

Anton Krenkar, 
rojen dne 12. aprila 1881. 
r Št. 11 j u pri Mielinju, tja 

pristojen, delavec. 

Jakob Hinter, 
rojen dne 20. julija 1891., 

posestnik v Hrastju. 

Jari E r a š o v o , 
rojen dne 6. aprila 1879., 
posestnik r Lahomšku. 

Frano Plevnik, 
rojen leta 1882., posest

nik v Virštanju. 

XgnaolJ Golčer, 
rojen dne 12. julija 1893. 
T Lesu, pristojen v Šent 
Janž na Vinski gori, okraj 

Šoštanj. 

Vinko Pleterskl-
Znpanölo, 

rojen dne 1. januarja 
1886., delavec v Ćelah 
pri Dolenji vasi, okraj 

Brežice. 

Anton Krnmpak, 
rojen dne 3. januarja 
1888., posestnik v Ce

rovcu. 

Anton Iglar, 
rojen dne 5. avgusta 1876. 
v Maćkovcu. delavec v 

Lintfortu (Rheinland). 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel dne 27. julija 1914. k 
87. pehotnemu polku v Ce
lje ter zadnjič pisal iz 
ruskega ujetniitva dne 
10. julija 1917.; od takrat 

ni več glasa o njem. 
Odšel meseca marca 1916. 
k 87. pohotnemu polka v 
Celje, odtod pa na rusko 
fronto; zadnjič pisal za

četkom leta 1916. 

Odrinil meseca decembra 
1915 k 26. domobranske
mu pehotnemu polku ter 
baje padel na soški fron
ti na Gabrijelu dne 6ega 

septembra 1917. 
Odrinil leta 1914. k vo
jakom; izza meseca avgu
sta leta 1914. pogrešan. 

odrinil dne 15. decembra 
1915. kot črnovojnik k 
87. pehotnemu polku; izza 
dne 5. junija 1915. pogre

šan. 

Odšel dne 27ГјпНја 1914. 
k 87. pehotnemu polku, 
9. stotniji, ter zadnjič pi
tal meseca avgusta 1914. 
Odšel leta 1915. k 87 pe
hotnemu polku ter bil r 
Galiciji 8 15. pehotnim 
polkom ujet; zadnjič pi
sal doe 21. februarja 1916. 

iz Moskve. 

Odšel leta. 1914. ob splo
šni mobilizaciji k 87. pe
hotnemu polku ter zadnjič 
pisal dne 6. junija 1918; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 

Odšel meseca februarja 
1915. k 87. pehotnem u pol
ku ter naposled služil pri 
I. bataljonu, 3. vojni stot
niji, v Albaniji; zadnjič 

pisal leta 1918. 
Odšel leta 1914. ob splošni 
mobilizaciji s 7. lovskim 
bataljonom v Galicijo, pri
šel meseca oktobra 19i4. 
v rusko ujetništvo ter zad
njič pisal leta 1916.; od 
takrat ni več glasu o njem. 

Odšel meseca avgusta 
leta 1914. k 87. pehotnemu 
polku ter nato odri oil na 
rusko fronto. Zadnjič pi
sal leta 1915.; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Odšel začetkom vojne leta 
1914. k 87. pehotnemu pol
ka ter se koncem leta 
1918. vrnil z dopusta na 
tirolsko bojišče; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Odšel dne 27. julija 1914. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu polku v Maribor; 
izza dne 21. marca 1916. 

pogrešan. 
Odšel začetkom meseca 
septembra 1914. k 3. do
mobranskemu pehotnemu 
pnlku; izza dne 10. maja 
1916. po boju pri Lwo»n 

pogrešan. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Marija Brglez, 

posestnica 
v Bobovem št. 13. 

Varuh 
Ivan Jazbec, 

posestnik 
v Ravnah. 

Žena 
Ana Stante. 

Žena 
Terezija Preskar. 

Mati 
Marija Potočnik. 

Sestra 
Rotija Antlej. 

. Žena 
Marija Krenkar, 

posestnica 
v Mielinju. 

Žena 
Cecilija Rihter. 

Žena 
Marija Krasove, 

posestnica 
v Lahomšku. 

Žena 
Neža Plevnik, 

posestnica 
v Virštanju št. 22. 

Sestra 
Matilda Golčer 

vLopatnikušt.30. 

Mati 
Marija Pleterski-
Zupančič, posest

nica v ćelah. 

Žena 
Urša Krampak, 

posestnica 
v Cerovcu. 

Žena 
Ivana Iglar 

r Hambornu ob 
Reni. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešanen 

— 

— 

— 

— 

— 

Dr. Milko 
Hrašovec, 

odvetnik v Celju. 

Dr. Karel Laznik, 
odvetnik 
T Celju. 

— 

— 

— 

— 

Dr. Juro 
Hrašovec, 
odvetnik 
v Celju. . 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20. 1.1922.; 
T I 6/22-2. 

21.1. 1922.; 
T I 9/22—7. 

21.1. 1922.; 
T I 10/22-2. 

80. 1.1922.; 
T I 12/22—2. 

28.1.1922.; 
T I 13/22-2. 

30. 1.1922.; 
T I 16/22—2. 

8.2.1922.; 
T I 8/22-8. 

8. 2. 1922.; 
TI 16/22-2. 

6. 2.1922.; 
TI 17/22-2. 

12 2.1922.; 
T118/22-2. 

11.2.1922.; 
T119/22-6. 

13.2.1922.; 
T121/22—2. 

17.2.1922.; 
TI 14/22-8. 

18. 2. 1922.; 
T1125/21-4. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

A I 379/21- 166 3—2 

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Suzana G a z a n j , rojena Georg, rojena dne 
17. februarja 1361. v Kölpenyiju, jo dne 30. oktobra 
1921. umrla, no da bi bila zapustila naredbo posled
nje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Alojzij Mir, 

zasebnik v Ptuju. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. 

Po preteku tega roka se zapuščina, kolikor so 
zahteve izkazane, izroči dedičem, kolikor pa se te 
ne bi zgodilo, se zaseže v. prid državi. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 4. februarja 1922. 

A I 879/21—4. 167 3—t 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Suzana G a z a n j je dne 30. oktobra 1921. v 
vurberškem gradu umrla. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo, 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču dno 

15. m a r c a 1 9 2 2 . 
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Ob devetih v sobi št. 17 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavaro
vani z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravio* 
До te zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedanih 
terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 4. februarja 1922. 

T 147/21—4. 231 

Proglasitve za mrtve. 2 1 i 

O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedem 
pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. 
št 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedei o kateremkoli teh pogrešancev, naj to в-
poroči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem. ako le 
žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Franja Ž a g a j a, lesnega trgovca v 

Mariboru, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih delnic, ki ju je prosilec baje izgubil: Delnici 
hotekke delniške družbe c Triglav» št. 499 in 450 v 
nominalni vrednosti po 200 K, izdani dno 20. febru
arja 1909. in glaseči se na ime: Franjo Žagar v 
Markov cu. 

Imetnik teh delnic se pozivlje, naj uveljavi svojo 
pravico tekom š e s t i h t e d n o v izza dne 10. mar
ca 1022., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da
sta delnici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 18. februarja 1922. 

217 T 22/22—3. 
Amortizacija. 

Na prošnjo Angelo J e k o v i č e v e v Srednji 
Beli nad Kranjem se uvaja postopanje za amorti-
eacijo nastopne v-ložne knjižice; ki jo je prosilka 
haje izgubila: Vložna knjižica mestne hranilnico v 
Kranju št. 18.773 v nominalni vrednosti 1148 K, 
glasoČa be na ime: Angela Jekovec. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c i h izza dn e tega 
Oklica, ker bi so sicer po tem roku izreklo, da. je 
vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 25. februarja 1922. 

236 Dražbeni oklic. 
Po sklepu okrajnega sodišča v Ljubljani z'dno 

«1. februarja 1922., A I 5/22—12. bo na predlog 
Ivana Lapa, posestnika v Litiji, 

prostovoljna javna dražba 
premičnin, upadajočih v zapuščino pokojne- Marij« 
Klopčarjeve ' v Ljubljani, in sicer v ponedeljek dne 
ž 7 . f e b r u a r j a od devetih do dvanajstih im od 
petnajstih do sedemnajstih na licu mesta, Vrtna-
xilica št. 8. 

T L j u b l j a n i , dne 23. februarja 1922. 
Notar dr. Karel Schmidinger s. r. 

kot sodni komisar. 

St. 23/52/1. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 15. janu

arja do dne 31. januarja 1922. 
1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 potrdilo o 

cepljenju koz; 1 ključ in nekaj trgovskih računov; 
1 denarnica и manjšo vsoto denarja; 1 zlata za.pest-
niča; 1 ženska zapestna ura; 1 denarnica s 600 K; 
1 železniška legitimacija, več službenih listin in za 
10 K znamk; 1 knjižica z večjo vsoto denarja, dru
žinskim spiskom in 2 razglednicama; 1 listnica z 
večjo vsoto denarja in raznimi zabeležkami; 1 list
nica e srednjo vsoto denarja; 1 listnica z večjo vso
to denarja in več lačuni; 1 listnica z manjšo vsoto 
denarja, mesečnim listkom cestne električno želez
nice, 4 posetnicami, 1 legitimacijo višje tehnične 
gole in več drugimi papirji; 1 potni list; 1 niklja« ta 
zapestna ura z jeimenčkom; 1 palica s srebrnim ro
čajem; 1 ženska srebrna ura; 2 zlata uhana; 1 zlata 
zapestnica; 1 ključ; 1 šal; 1 pompadura; 1 pes; 2 
klobuka; 1 bankovec za 400 K. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
cijskj direkciji v Ljubljani v času od dne «.janu

arja do dne 31. januarja 1922 
1 denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 notes s 

srednjo vsoto denarja; 1 listnica s srednjo vsoto'de
narja; 1 dolžna knjižica mestno hranilnice; 2 palici; 
1 omot cerkvenega blaga; 1 omot čevljev; 1 šal; 
1 ženska ročna torbica; 1 ženska jopa; 1 ključ; 1 
sobni stol; 1 črn svilnat trak; 1 pasji ovratnik; 1 
webrna ura; 1 zlat moški prstan; 1 zlat uhan; 2 
dežnika; 1 boa; 1 telovnik; 1 omot obleke; 2 de-
stilatorja; 1 pes; manjša vsota denarja; 

'Objavo. Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 31. januarja 1922. 

Ime in rojstni dan, itan 
in zadnje bivališče po-

grešancer 

Štefan Sambt, 
rojen dne 20. novembra 
1881., posestnik т Lukav-

čercih (Prekmurje). 

1 notes z 

Lndovlk Merloa, 
rojen dne 17. julija 1886., 
zidar r Murski Soboti. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
ta mrtvega 

predlaga 

Služil od začetka svetovne 
vojne pri 83. pehotnem 
polka; bajo meseca okto
bra 1914. padel pri lran-

gorodn. 

Josip Forjanld, 
rojen dne 27. marca 1884., 
poeeetnik v Večeslavcih 

(Prekmurje). 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji z 18. bonvedekim 
pehotnim polkom na ga
liška bojišča; meseca fe
bruarja 1917. baje umrl 
T ruskem vojnem ujet

ništvu. 

Frano Varga, 
rojen dne 2. oktobra 1878., 
posestnik T Bodoncih 

(Prekmurje). 

Matija Lutar, 
rojen dne 10. avgusta 
1878., posestnik v Vuči 

Gumili (Prekmurje). 

Služil naposled pri 10. pe
hotnem polka; baje dne 
8. maja 1916. padel v bo-

jih pri Przemyélu. 

Žena 
Irma Sambt. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
T Murski Soboti. 

Žena 
Ana Merica. 

Simon Moretiky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Slutil od dne 16. marca 
1916. pri 18. honvedskem 
pehotnem polka; dne 
1. julija 1916. baje padel 
pri Rohatinu v Galiciji. 

Rupert Kozjak, 
rojen dne 9. septembra 
1883., posestnik v Jan-
ževskem vrhn, okraj ma-

renberški. 

Mihael Szomi, 
rojen dne 28. julija 1882., 
poljedelec v Radmoiancih 

(Prekmurje). 

Juri Horvat, 
rojen due 4. aprili 1896., 

v Vidoncih 
(Prekmurje). 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji z 18. honvedskim 
pehotnim polkom na ga-
liška bojišča; baje leta 
1917. umrl v Stretenska 

v Rusiji. 

Služil od splošne mobili
zacije pri 87. pehotnem 
polku; pogrešsn izza me

seca novembra 1914. 

Odrinil dnel6.marca 1916. 
s 4. honvedskim pehotnim 
polkom na gališka bojišča; 
dne 28. novembra 1916. 

baje padel. 

Geza Вгабко, 
rojen dne 6. julija 1890., 
odvetniški pisar т Dolnji 

Lendavi. 

Ivan Pavaleo, 
rojen dne 27. marca 1898.. 

dijak v Mariboru. 

Fi l ip Falolo, 
rojen dne 29. aprila 1871., 
poeestnik T Vičancih pri 

Ormožu. 
Janez Bračko, 

rojen dne 9. decembra 
1882., poeeetnik v Zikar-

cih. 

Frano Gavez, 
rojen dne 2. decembra 
1876., posestnik v Para

dižu, okraj ptujski. 

Služil pri 83. pehotnem 
polku; leta 1916. baje 
umrl v ruskem vojnem 

ujetništvu. 

Žena 
Marija Forjanič. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Bohoti 

Žena 
Terezija Varga. 

Zet 
Aleksander 
Eerčmar. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20.2.1922.; 
T 217/21-9. 

Oklieni rok 
poteče dne 

septembra 
1922. 

20.2.1922.; 
T 268/21-9. 

Simon Moretzky 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
T Mureki Soboti, 

Sestra 
Marija Kozjak. 

AndrejPokeršnik, 
posestnik 

v Janževem vrhu 

Žena 
Katarina Szomi. 

Odrinil dne 1. avgusta 
1914. z 48. pehotnim pol
kom na gališka bojišča, 
prišel v rusko vojno ujet
ništvo ter dne 12. maja 
1916. baje umrl v Ta-

škentu. 

Odrinil dne 16. marca 
1917. na italijansko bo
jišče; dne 21. avgusta 
1917. baje padel pri San 

Giovanniju. 

Brat 
Janez Horvat. 

Jvan Banfy, 
posestnik T Rad-
mošancih it. 84 

20. 2.1922.; 
T 263/21-7. 

20.2.1922.; 
T 264/21-7. 

20. 2. 1922.; 
T 269/21-8. 

20.2.1922.; 
T 270/21—7. 

20. 2.1922.; 
T 272/21-6. 

1. septembra 
1922. 

septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 

Murski Soboti 

Mati 
Ana Bračko. 

Mati 
Marija Pavalec. 

20. 2.1922.; 
T 274/21-7. 

1. ! ! 1 I 
1922. 

1. septembra 
1922. 

ffinko Milhoffer, 
odvetniški urad

nik r Dolnji 
Lendavi. 

Ivan Zapušek, 
sodni poduradnik 

v Mariboru. 

Služil naposled pri 37/10. 
Tozatajskem etapnem od
delku; pogrešan izza dne 

20. junija 1916. 
Odrinil meseca novembra 
1916. s 7. lovtkim bata
ljonom na gališka bojišča; 

od takrat pn 

Žena 
Terezija Bračko. 

Frano Šljaneo, 
rojen dne 23. septembra 
1894.. eamski poeestnik 
pri Sv. Jakobu v Sloven-

skih goricah. 

Frano Hauptmann, 
rojen dne 24. januarja 
1890., posestnikov sin • 

Šobru pri Mariboru. 

Ivan Skèrblneek, 
rojen dno 1. junija 1891., 
posestnikov sin v Mako-

lah. 

Služil pri topništvu v Prze-
myslu in prišel v rusko 
vojno ujetništvo; izza dne 
1. marca 1916. ni več gla

su o njem. 

Služil' pri 47. pehutnem 
polku nagaliških bojiščib; 
pogrešan izza meseca maja 

1916. 

Odrinil kot aktiven vojak 
47. pehotnega polka na 
gališka bojišča; pogrešan 
izza dne 27. novembra 

1914. 
Odrinil dne 16. marca 
1916. z 68. pehotnim pol
kom na gališka bojišča; 
izza dne 4. junija 1916. 

pogrešan. 

Žena 
Terezija Palčič. 

Lovrenc Boštarič, 
posestnik 

T Sodencih. 

Žena 
Terezija Gavez. 

Marko Blas, 
posestnik pri Sv. 
Barbari v Halo

zah. 

Mati 
Marija Tabaj. 

Oče 
Joeip Hauptmann. 

Anton Sekol, 
rojen dne 10. junija 18»., 
posestnikov sinvGaČDiku. 

IgnaoiJ S u p e r i , 
rojen due 31. julija 1874. 
viničar v Vrhovem dolu. 

Mlkloi Somi, 
roien dne 12. oktobra 
1882., poljedelec v Banu

ti (Prekmurje). 

Služil pri 47. pehotnem 
polku na italijanskem bo
jišču; baje dne 10. okto
bra 1916. padel pri Lo

kvici. 
Služil od 16. maja 1916. 
na italijanskem bojišču; 
baje dne 21. avgusta 1918. 
umrl v ujetništvu т Brio-

niju. 
Vojak 26. pehotnega pol
ka; meseca junija 1916. 
baje padel na galiških 

bojiščih. 

Oče 
Ivan Skerbinšek 

20.2.1922.; 
T 281/21—6. 

20.2.1922.; 
T 283/21-6. 

, septembra 
1922. 

1. septemb ra 
1922. 

Franc Pravdič, 
poseetnikov sin 

r Žikarcih. 

Rajko Faninger, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Fran Kopic, 
godni oficial 
v Mariboru. 

Anton Pohorc, 
župan v Pečkah. 

Brat 
Miha Sekol. 

Franc Jančič, 
posestnik 

v Gačniku št. 19. 

Žena 
Neža èauperl. 

Zona 
Rozalija Somi. 

20. 2.1922.; 1. eeptembra 
T 285/21-6. 1922. 

20. 2. 1922.; 
T 288/21-6. 

20.2.1922.; 
T 289/22—4. 

20.2.1922.; 
T 8/22-6. 

20.2.1922.; 
T 14/22-6. 

20./2. 1922.; 
T 286/21-6. 

Valentin GrajSar, 
višji izprevodnik 

v Mariboru, 
Trubarjeva ulica 

št. 6. 

Josip Somi, 
posestnik 

T Banuti št. 8. 

20./2. 1922.; 
T 6/22-6. 

20./2. 1922.; 
T 7/22—7. 

20./2. 1922.; 
T 282/21—7. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1923. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 
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Ime in rojstni dan, «tan 
ki zadnje biraliije po-

gresaocev 

Ivan D r a i k o v i e , 
rojen dne 2. aprila 1889., 
т Seliecih (Prekmurje), 

posestnik T Žitnicah. 

Frano Oberlajt, 
rojen dne 9. novembri 
1886 , delavec T Zgornjem 

Radvanja. 
Frano Đamli, 

rojen dne 11. avgusta 
1880., posestnik y Zgor

njem Gasteraju. 

Frano Knez, 
rojen dne 23. norerobra 
1883., vinicar v Račkem 

vrhu pri Radencih. 

Ulhae l Ooek, 
rojen dne 21. julija 1880., 
posestnik r Križercih 

(Prekmurje). 

Anton Jagerlo, 
rojen dne 30. januarja 
1879., posestnikov sin т 
Čreinjevcih pri Gornji 

Radgoni. 

AloJtlJ Frlo, 
rojen dne 19. oktobra 
1892., posestnikov eia v 

Goriečnici. 

Martin Ooznlk, 
rojen dne 19. novembra 
1889., posestnikov sin v 

Bobra pri Mariboru. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji z 48. pehotnim pol
kom na galiika bojišča; 
izza dne 12. oktobra 1914. 

pogrešan. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku nagaliäkih bojiščih ; 
izza meseca avgusta 1914. 

pogrešan. 
Služil pri 26. črnovojoi-
škem polku; pogrešan izza 
dne 4. julija 1916. na ita

lijanskem bojišču. 
Vojak 26. domobranskega 
polka, naposled v ujet
ništva v bolnici Penzi 
Gorod-Norovčatu; bolehal 

za jetiko. 

Služil pri 83. pohotnem 
polku na italijanskem bo
jišča; izza dne 27. sep

tembra 1918. pogrešan. 
Četovodja 87. pehotnega 
polka, odrinil ob mobili
zaciji na srbsko bojišče; 
pisal zadnjič, dne 24. ju
nija 1916. iz Zaječara 

kot vojni ujetnik. 
Aktiven vojak 3. gorske 
topniške bitnice; pogrešan 
izza dne 3. septembra 
1914.na galiàkih bojiščih. 

Janez Z l a b a r , 
rojen dne 16. avgusta 
1888., hlapec pri Svetem 
Lenarta v Slovenskih go

ricah. 

Janez Ctorjup, 
rojen dne 2. avgusta 1873., 

posestnik v Partinju. 

Alojzij Zadraveo, 
rojen dne 18. junija 1867., 

mizar v Vukovju. 

Odrinil jeseni letn 1914. 
k 27 domobranskemu pe
hotnemu polku, služil na
posled pri 30. pehotnem 
polku na italijanskem bo
jišču ter meseca avgusta 

1917. baje padel. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; dne 3. julija 1916. 
baje umrl v Morokovski 

na Ruskem. 

Služil pri 26. brambov-
skem polka; pogrešan izza 
dne 10. julija 1918. na 

italijanskem bojišča. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Žena 
Barbala 

Draskovic. 

Žena 
Antonija 
Oberlajt. 

Žena 
Alojzija Damiš. 

Žena 
Frančiška Enei. 

Žena 
Julijana Oček. 

Alojzij Babošek, 
posestnik 

v Žitnicah. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Janez Damiš, 
posestnik 

v Zgornjem 
Gas tora; u. 

Alojzij Kovačič, 
posestuik 

v Račkem vrhu. 

Simon Morctzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Brat 
Josip Jagerič, 

posestnik 
v Ščavnici. 

Brat 
Anton Fric. 

Oče 
Franc Goznik. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 
3. novembra 1914.; baje 
padel na srbskem bojišča. 

Janez Marin, 
rojen dne 17. aprila 1886., 

delavec v Ješencih. 

Martin Pnoonja, 
rojen dne 3. novembra 
1887., vrvar v Mariboru. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; baje dne 26. marca 
1915. padel v Karpatih. 

Služil pri 3. pionirskem 
bataljonu; bil dne 31. ju
lija 1919. v bolniei v Be
netkah. Od takrat pogre

šan. 

Mati 
Jul i jana Žlabar. 

Žena 
Ana Gorjup. 

Žena 
Veronika 
Zadravec. 

Brat 
Franc Marin. 

Žena 
Antonija 
Paeonja. 

Franc Jagerič, 
posentnik 

v Ščavnici. 

Ivan Muhič, 
posestnik 

v Goriščnici. 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Karel Aub), 
župan 

pri Sv. Lenartu 
v Slovenskih 

goricah. 

Henrik Fanedl, 
• posestnik 

v Partinju št. 61 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Anton Šanpcrl, 
poseatnik 

pri Sv. Jakobu 
v Slovenskih 

goricah. 
Josip Stergar, 
višji diželno-
sodni svetnik 
v Mariboru. 

Josip Stergar, 
višji deželno-
sodni svetnik 
v Mariboru. 

20.2.1922.; 
T 1/22-7. 

20.2.1922.; 
T 16/22-6. 

20.2.1922.; 
T 2/22-6. 

20.2. 1922.; 
T 293/21-6. 

20.2.1922.; 
T 290/21-9. 

20. 2. 1922.; 
T 8/22-6. 

20.2.1922.; 
T 287/21-5. 

20. 2. 1922.; 
T 11/82—4. 

20.2. 1922.; 
T 249/21-9. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

20.2.1922.; 
T292/21—7. 

20.2.1922.; 
T 23/22-4. 

20.2.1922.; 
T 27/22-6. 

20. 2. 1922.; 
T 28/22-6. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922. 

St. 2131. 

Izpisek iz zapisnika izredne seje višjega 
Šolskega sveta z dne 7. februarja 1922. 

Obravnaval se je načrt zakona za srednje šole. 
Pred sejo je ta načrt pretresal odsek, sestavljen iz 
nekaterih članov višjega šolskega sveta, ki je skle
nil priporočati nekatere izpremembe. O sklepih tega 
odseka je poročal zboru nadzornik za srednje šole 
W e s t e r . V splošnem so bili sprejeti ti-le pred
logi: V zmislu zakonskega načrta naj se uvede 
enotna srednja šola v vsej državi. Meščanska šola 
ostani poseben šolski tip. Absolventi meščanskih 
šol se smejo priglašati k uižjetečajnemu izpitu. 
Srednje šole so v prvi vrsti podrejene oblastvenemu 
oddelku za presveto ali posebnemu delegatu mini
strstva za prosveto. «Glavni prosvetni savez» bodi 
sestavljen iz zastopnikov vseh delov kraljevine. 

Natančna etilizaeija tega predloga se je prepu
stila oddelku za prosveto in vere. Pogrešal se je 
obris podrobnega učnega načrta. V obliki resolucije 
je predlagal višji šolski svet ministrstvu za prosve
to: Višji šolski svet izreka mnenje in željo, da bi 
se za prosvetno upravo glede ozemlja, kjer bivajo 
Slovenci, ustanovil samo en oddelek ali ena dele
gacija za prosveto. 

Nato *о se {»recitali in pregledali posamezni 
členi zakonskega načrta ter predlagale izpremembe. 

Pojasnilo o zadevi učitelja Vinka M o d e r n -
d o r f e r j a se je sprejelo na znanje. 

Ietotako je višji šolski svet pritrdil predlogu za 
izključitev učenca neke srednje šole. 

Učiteljrvoditelj Anton S k a l a na enorazreditici 
v Topolščici se je začasno pridelil v službovanje 
IV. deški šoetrazrodni ljudski soli v Mariboru. 

Za stalnega učitelja na Šestrazrednici v Rajhcn-
burgu je bil imenovan Zmago B r e g a n t , začasni 
učitelj in voditelj v Pamečah, za stalnega nadučite-
lja na štirirazrednici n a Bizeljskem pa Gustav 
P e č n i k, začasni učitelj in šolski voditelj istotam. 

Višji šolski svet v LJubljani, 
dne 15. februarja 1922. 

Predsednik: dr. Beti k s. r. 

St. 275/окг. š. sv. 

Razpis nadučiteljske in učiteljske službe. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta z dne 29ega 

januarja 1922., št. 1505, se razpisujeta službi za nad-
učitelja in učiteljico na dvorazrednici v Gribljah v 
stalno namestitev. Obe službi sta posebno pripravni 
za učiteljsko zakonsko dvojico. 

Pravilno opremljeno prošnje naj se vlože po 
službeni poti pri podpisanem okrajnem šolskem 
svetu do dno 2 б. m a r c a 1 9 2 2. 

Okrajni šolski svet v Črnomlju, 
dne 20. februarja 1922. 

Predsednik: dr. Gregorin r. 

2—1 St. 894. 
Razpis katehetske službe. 

Na osemrazredni mešani osnovni šoli na Viču 
pri Ljubljani se razpisuje po odredbi višjega šol

skega sveta z dne 12. februarja 1922., št. 13.293/21, 
drugo sistemizirano stalno učno mesto za kateheta. 

Prosilci morajo biti usposobljeni za pouk vero
uka na ljudskih in meščanskih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti pri podpisanem okrajnem šolskem sve
tu do vštetega dne 9. m a r c a 1 9 2 2. 

Okrajni šolski svet v Ljubljani, 
dne 16. februarja 1922. 

Predsednik: dr. Ferjančič s. r. 

Razne objave. 
2 3 9 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15. februarja 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 386,464.751-71 
Posojila 708,358.955-I« 
Dolg države 4.418,507.581-27 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 ' — 
Saldo raznih računov — 

m , 7.651,708.451-14 
Pasiva: 

Glavnica 13,241.700- — 
Rezervni fond 1,848.531'29 
Novčanice v tečajn 4.641,277.575- — 
Razne obveznosti . . . ; . . . 802,073.065-05 
Terjatve države za založene domene 2.138,877.163 • — 
Saldo raznih računov 54,890.416-80 

7.651,708.451-14 
Št. 5640/Ш—21. 220 

Razglas družbe južne železnice. 
1 z p r e m e in b a p o s t a j n i h i m e n . 

Ministrstvo za promot je odobrilo z odlokom 
št. 43.536/21, da se imenujejo: postaja St. Juri od
slej Sv. Juri; postajališče Cirkovec, Guštanj in Ma-
činec pa Cirkovce, Guštanj-Ravne in Macinile-.. 

V L j u b l j a n i , dne 2fi. januarja 1922. 

St. 8351/111.1921. 238 

Razglas družbe južne železnice. 
Lokalna tarifa, del IL, za prevoz mrličev, živih ži
vali in blaga na progah družbe Južne železnice v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 15ega 

aprila 1920. 

P o p o l n i t e v o d s e k a V I I J. 
Po odobritvi ministrstva, za promet št. 42.636 % 

dne 3. februarja 1922. je z veljavnostjo od dne otvo
ritve vstaviti v zgoraj imenovani tarifi v odseku 
VIII. na strani 24. za točko g) novo točko h): 

li) Za premeščanje carinskega blaga med postajo r 
Celju in med carinskim skladiščem, ki ga ima 
konsorcij «Javno skladišče in prevozna družba, 
d. d. v Celju>, se pobirajo te-le; pristojbine: 

a) za premeščanje brzovoznega ali tovornega carin
skega blaga, ki je namenjeno v Celje kot namemb

no postajo: 
1.) ako se plača za resnično težo 0-60 Din za 100 kg 
2.) ako se plača najmanj za 5000 

kg za pošiljko 0-30 Din za 100 kg 
najmanj za pošiljko . . . . 2-80 Din, 

b) za tranzitno carinsko blago, ki je odpravljeno, 
preko postaje v Celju: 

1.) ako se plača za resnično težo 0-80 Din za 100 kg 
2.) ako se plača najmanj za 5000 

kg za pošiljko 0-50 Din za 100 kg 
najmanj za pošiljko . . . . 2-80 Din.' 

Prejšnjo točko h) je označiti » črko i). 
V L j u b 1 j a n i, dne 14. februarja 1922. 

Št. 777/TII. 237 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

P o p r a v e k p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 
S takojšnjo veljavnostjo se popravlja v razglasu, 

piiobčenem v Uradnem listu 15 t. 1. pod št. 173/IIL, 
postajno ime: «Rakonik> v: cRakovnfk>. 

V L j u b l j a n i , dne 21. februarja 1922. 

Družba južne železnice v Imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška t iskarna, d. d. v Ljubljani. 



19. 

Po£tnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 2. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov io Slovencev. 

LIST 
rajmske uprave m Slovenijo. 

Veebina- Iz Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". - fcpremembe v osebju. - Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo o pobiranju mestne davežme 
nVvozne listke električne cestno S v Ljubljani. - Razglasi osrednje vlade: Nabava železniških pragov. Razglas o protestu zoper žigosanje obveznic predvojnih negaziranih 
noMiTbi S*awKSSke ГопаЛНе lUzgks o zvozu kontinfentiranih konj. - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o vid.ranju potnih l.stov grtkih državljanov. 
^ X t ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ S m ^ ^ n a ! ^ glede prometa s parkljato živino v okrajih brežiškem, ljubljanskem (okolica m logaškem zaradj zatiranja shoavke m 
S l i e v k e f c a V Ä Ä ^ in tehnično pomožno službovanje in o preizkušnji za lov in lovskovarstveno službovanje. Izkaz o stanju^živalskih kužnih 
bolezni v ŠloveS Popravek. ̂ Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglas o roku za priznanje pristojbinskih olajšav zapuščinam omh zapustnikov^ojakov, ki «o 
umrH zŝ  ranam" ali b o E m , dobljenimi v svetovni vojni. Razglas o kompetenci za reševanje pritožb in prošenj po začasnem zakonu o taksah in pr.stojb nah - Razglas, zdrav-
BUenega odseka za Sloven j™ Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. - Razglas, raznih drug.h uradov » oblastev. - Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 38 z dne 20. februarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 o k « a n -

d r a I. z dne 19. februarja 1922., a .katerim se za 
čas, dokler se bo Njegovo Veličanstvo kralj mudil 
izvun domovine, pooblašča ministrski .svet z izvrše-
vanjem ustavne kraljevske oblasti v mejah ustave. 

/ Ukaz Njegovega. Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 19. februarja 1922., s katerim se za 
čas, dokler bosta predsednik ministrskega sveta Ni
kola P. P a š i é in minister za zunanje zadeve doktor 
Momčilo N i n č i ć odsotna od dolžnosti, poslavlja 
za njiju namestnika Marko N. T r i f k o v i ć, mini
ster pripravo za ustavotvorno'skupščino in izena
čitev zakonov. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a 1. z dne 17. februarja, 1922., s katerim se mi-
ristri na razpolagi Juraj B i a n k i u i, Viljem B u k -
8 c g, dr. Albort K r a m e r , Vitomir K o r a ć, Fra
njo P o l j a k , dr. Djuro Š u r m i n in Anton K r i 
s t a n razrešujejo te dolžnosti. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Al e k s a n 
ci r a I. z dne 17. februarja 1922., s katerim se Milan 
K a p e t a n o v i c , minister na razpolagi, postavlja 
v stanje pokoja. 

Zapisnik o 29. redni seji zakonodajnega odbora 
narodne skupščine kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dne 14. decembra 1921. 

Številka 39 z dine 21. februarja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dno 10. novembra 1921., s katerim se Sto-
jan M. P r o t i ć; član državnega sveta, postavlja v 
stanje pokoja. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 31. januarja 1922!, s katerim se po
stavljala po službeni potrebi: za upravnika invalid
skega doma v Celju v VIII. činovnem razredu prve 
stopnje Ivo M e 11 i k a, računski revident pri pokra
jinski upravi za Slovenijo; za tajnika III. razreda 
ministrstva za socialno politiko Fran E r j a v e c , 
dosedanji tajnik III. razreda posredovalnice za delo 
v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju. 
Njegovo Veličanstvo kralj je blagovolil z ukazom 

•i dne 15. februarja 1922. Franu W i l l e n p a r t u , 
pisarniškemu pristavu pri predsedstvu pokrajinske 
uprave v Ljubljani, podeliti naslov ravnatelja pomož
e n uradov. Iv. Hribar s. r. 

Ministrstvo za gozde in rudnike jo premestilo 
gozdarskega komisarja I. razreda inž. Herberta 
S c h ö p p 1 a iz Novega mesta v Ljubljano k direk
ciji šum kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, v 
Novo mesto pa je premestilo od direkcije sum v 
Ljubljani višjega gozdnega oskrbnika inž^ Franca 
S u l g a j a. Isto ministrstvo jo imenovalo inž. Do
minika C or j a k a na Bohinjski Bistrici za provi
zornoga šumarskoga asistenta v X. činovnem razredu. 

Rustia s.r. 

Uradni živiuozdravnik Anton M o č i 1 n i k na 
Prevaljah je premeščen v Mokronog. Za službeni 
okoliš so mu odkazane vse občine sadnega okraja 
mokronoškega « službenim sedežem v Mokronogu. 
Posle uradnega živinozdravnika pri okrajnem glavar
stvu na Prevaljah prevzame uradni živiuozdravnik 
Pavel K o 1 e n c v Spodnjem Dravogradu, ki ostane 
na dosedanjem službenem mestu. 

Za provizorne knietijsko-strokovne uradnike v XI. 
činovnem razredu so imenovani in obenem pover
jeni s posli pomočnika okrajnega ekonoma: Ivo Me-; 
d i li za okrajno glavarstvo v Črnomlju, Josip K o -
v a č i č za okrajno glavarstvo v Kamniku, Alojzij 
M a t j a š i č za okrajno glavarstvo v Logatcu, Fran 
J 3 1 o v š e k za okrajni glavarstvi v Kranju in ïta-
dovljici s sedežem v Kranju in Gabriel A m b r o ž za 
октајпо glavarstvo v Krškem. 

Posli okrajnih ekonomov so poverjeni: Francu 
W e r n i g u , strokovnemu učitelju na vinarski in 
sadjarski šoli v Mariboru, za okrajni glavarstvi v 
Slovenjgradcu in na Pre v:*1'.ah s sedežem v Slovenj
gradcu; Francu K a f o l u , strokovnemu učitelju na 
kmetijski sodi na Grmu, za okrajno glavarstvo v No
vem mestu; Francu V o j s k i , kmetijskemu potoval
nemu učitelju v Beltincih, za okrajno glavarstvo v 
Murski Soboti. ' 

Posli okrajnega ekonoma so začasno poverjeni: 
Francu G o r i č a n u , višjemu sadjarskemu nadzor
niku, za okrajno glavarstvo v Celju in Francu G o m-
b a č u višjemu kletarskemu nadzorniku, za okrajno 
glavarstvo v Ljubljani. 

Posli pomočnik^ okrajnega ekonoma so poverjeni: 
Francu V i r a n t u. vinarskemu inštruktorju v Breži
cah, za okrajno glavarstvo v Brežicah; Francu 
S t a m b e r g e r j u , višjemu vinarskemu inštruktor
ju v Šmarju pri Jelšah, za okrajno glavarstvo v Ko
njicah. 

Za provizornoga strokovnega učitelja v X. činov
nem razredu na kmetijski šoli na Grmu je imenovan 
Franc S i m o n č i č. 

Za kmetijskega asistenta v X. činovnem razredu 
je imenovan Ivan K o s i ter dodeljen v službovanje 
vinarskemu nadzorništvu v Mariboru. 

Iv. Hribar s. r. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

4 5 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju mestne davščine na vozne listke 

električne cestne železnice v Ljubljani. 

Na podstavi § 81. ljubljanskega občinskega reda 
se dovoljuje sporazumno z delegacijo ministrstva fi
nanc v Ljubljani, da sme mestna občina ljubljan
ska v času od dne 1. julija 1921. do dne 31. decem
bra 1922. za kritje občinskih potrebščin kakor do
slej pobirati posebno mestno davščino na vozne 
listke električne cestne železnice v iznosu 10 % vsa-
kokratne cene voznega listka. 

Ta davščina se pobira tudi od mesečnih in letnih 
voznih listkov, katerim je prištevati tudi proste 
vozne listke, in s^cer prav teko v izmeri 10 % njih 
cene. 

V L j u b l j a n i , dne 24. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar e. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
M. S. br. 4292/22. 243 

Fg&bava želszniakih pragov. 
Ministrstvo za promet razpisuje z odobritvijo mi

nistrskega sveta z dne 8. februarja t. 1., M. S. 
br. 4292/22, in na podstavi zakona o državnem ra
čunovodstvu čl. 86—98 (izpremembe in dopolnitve 
z dne 27. junija 1921.) ofertalno licitacijo za nabavo 
1,320.000 hrastovih ali bukovih impregniranih pra
gov za potrebe naših drža"raih železnic. 

Licitacija se opravi za vse oblastne direkcije 
lako-le: 

a) Za direkcijo v Beogradu dne 6. m a r c a 
1 9 2 2 . za 500.000 pragov po 2-50 m — 25/15 cm 
tako, da se sme večji del teh pragov, 400.000 pragov, 
izročiti ma vseh postajali beograjske in zagrebške 
železniške direkcijo, manjši del, 100.000 pragov, pa 
se mora dostaviti na postajah prog: od Niša preko 
Skoplja do Djevdjelije (20.000 pragov), od Skoplja 
do Mitrovice (20.000), od Kruševca do Užic (20.000), 
od Valjeva preko Zabrežja, Lajkovca, Arangjelovca 
in Lajkovca do Gornjega Milanovca (15.000) in od 
Niša do Negotina (20.000). 

b) Za direkcijo v Zagrebu dne 7. m a r c a 1 9 2 2 . 
za 132.000 pragov po 2-50 m — 25/15 cm, 18.000 pra
gov po 2-70 m, 26/16 cm in 250.000 pragov po 
2-20 m — 20/14 cm. Te količine se morajo izročiti 
na postajah zagrebške in sarajevske direkcije kakor 
tudi direkcije južnih železnic našega ozemlja. 

c) Za direkcijo v Subotici dne 8. m a r c a 1 9 2 2 . 
za 60.000 pragov dimenzije 2-50 m — 25/15 cm in 
240.000 pragov po 2-20 m — 20/14 cm. Ti pragi 
se morajo izročiti na postajah zagrebške in sara
jevske železniške direkcije. 

č) Za direkcijo v Sarajevu dne 9. m a r c a 
19 2 2. za 120.000 pragov ozkega tira po 1-60 m — 
20/14 cm. Ti pragi se moraj J izročiti v območju te 
direkcije. 

Licitacija so bo vršila ob določenih dneh, vsak 
dan ob enajstih v ekonomskem oddelku ministrstva 
za promet, Zrinjskova, prej Resavska ulica št. 62, 
in sicer na podstavi pismenih ponudb, ki morajo 
biti do tega časa izročene v zaprtem zavitku s takso 
20 dinarjev vred. 

Ponudbe se sprejemajo za vso količino, pa tudi 
za manjšo, vendar ne sme biti količina manjša nego 
3000 pragov. 

Generalni pogoji te nabave se lahko vpogleda jo 
vsak dan med uradnimi urami v ekonomatu mini
strstva in pri vseh pokrajinskih direkcijah. 

V zmislu člena 88. zakona o državnem računo
vodstvu mora vsak liciïânt položiti kavcijo 5 %, 
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ako pa- je tuj državljan, 10 % vrednosti ponujene 
količine. Kavcija se polaga najkesneje na dotični 
dan licitacije do desetih pri blagajni beograjske že
lezniške direkcije. 

Iz pisarne ministrstva za promet (ekonomski oddelek) 
v Beogradu, 

dne 10. februarja 1922. 

Razglas o protestu zoper žigosanje obvez
nic predvojnih negaziranih posojil bivše 

avstro-ogrske monarhije.* 
Generalna direkcija državnih dolgov je pozvala 

i razglasom z dne 24. novembra 1921., D br. 17.668. 
naše državljane, da morajo svojim prošnjam za 
vložitev protesta pri avstrijski vladi zoper žigo
sanje onih svojih obveznic predvojnih negaziranih po
sojil bivši» avstro-ogrske monarhije, ki so na ozem
lju Avstrije, priložiti tudi potrdilo o= državi jamstvu 
(domovnico). 

Ker interesenti večinoma niso predložili prošenj 
v zmislu razglasa in niso priložili potrdila o držav
ljanstvu, morajo, da bo njih prijava polnoveljavna, 
najkesneje do dne 5. m a r c a t. 1. neposredno po-
elaništvu kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na 
Dunaju (Wien, I., Seilerstätte Nr. 30): 

1.) i>Qslati potrdilo o državljanstvu (domovnico); 
2.) v spremnem dopisu označiti točno številko 

položnega lista in številko strani (folija) za vsako 
banko, kjer se hrani depozit (če mogoče, poslati to
čen prepis položnega Usta). 

Prošnja, s katero se opremlja potrdilo o držav
ljanstvu in navajajo prej navedeni natančnejši po
datki, mora biti kolkovana v zmislu zakona o 
taksah. 

V prošnji se je treba sklicevati na prej poslano 
prijavo. 

Interesenti, ki ne bi do določenega roka posto
pali v zmislu tega razglasa, morajo trpeti posledice, 
ki nastopijo. 

Iz pisarne generalne direkcije državnih dolgov 
v Beogradu, 

dne 15. februarja 1922.; D br. 3039. 

Razglas o izvozu kontingentiranih konj.* 
Ekonomsko-finančni komitet ministrov je odlo

čil v seji dne 13. februarja t. 1. pod št. 3713/IV, da 
te odobri izvoz kontingenta lahkih konj proti pla
čilu predpisanih davščin, in sicer: preko carinarnice 
v Bezdanu 10.000 konj iz Vojvodine. 

Z isto odločbo je dovolil ekonomsko-finančni ko
mitet ministrov, da se odobri izvoz še 2000 lahkih 
konj, in sicer preko nastopnih carinarnic: 

1.) preko carinarnice v Caribrodu 150 konj; 
2.) preko carinarnice v Djevdjeliji 300 konj; 
3.) preko carinarnice v Bitolju 100 konj; 
4.) preko carinarnice v Bakru 300 konj; 
5.) preko carinarnice v Gornji Radgoni 250 konj; 
6.) preko carinarnice v Mariboru 200 konj; 
7.) preko carinarnice na Rakeku 700 konj. 
Ta izvoz prične veljati peti dan po objavi v «Služ

benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 18. februarja 1922.; C br. 9777. 

Razglasi pokrajinske oprava 
za Slovenijo. 

St. 7134. 
Razglas. 

Izpreminjaje tuuradni razglas z dne 8. februarja 
1922., št, 4590, objavlja ministrstvo notranjih zadev 
z razpisom z dne 6. februarja, D. Z. br. 1381, da je 
od grških državljanov po principu reciprocitete za
htevati za vidiraDJe potnih listov takso 156 (sto-
šes.tinpetdeset) dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dn e 18.februarja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kramentek a. r. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 38, izdanih dne 20. fe
bruarja 1922. 
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S t 677_ Razpust društev. 
«Obrambno društvo» v Ljubljani se razpušča, 

ker ne deluje več od leta 1908. in ker zaradi neza
dostnega števila članov nima pogojev za pravni 
obstoj. 

Št. 6970. 

Društvo «Gauverband Krain-KüstenJand des Ver
eines für Gütorbeamte in Wien» se razpušča, ker ne 
deluje več od leta 1914. in nima pogojev za pravni 
obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 21. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
Kremenšek s. r. 

St. 283. 

Razglas pokrajinske uprave, 
oddelka za kmetijstvo, 

z dne 13. februarja 1922., št. 283, 
o veterinarsko-policijskih odredbah glede pro
meta s parkljato živino v okrajih brežiškem, 
ljubljanskem (okolica) in logaškem zaradi zati

ranja slinavke in parkljevke. 
Z ozirom na sedanje stanje slinavke in parkljev

ke v političnih okrajih brežiškem, ljubljanskem 
i (okolica) in logaškem kakor tudi v drugih okrajih 
tukajšnje pokrajine, se za to, da se kužna bolezen 
čim prej zatre in da se zabrani nadaljnje razširja
nje te bolezni, ukazujejo na podstavi §§ 2., 10., lt., 
23., 24., 31. in 32. zakona o živalskih kugah z dne 
6. avgusta 1909., drž. zak. št. 177, in izvršilne na
redbe k temu zakonu z dne 15. oktobra 1909., 
drž. zak. št. 178, nadalje na podstavi § 1. zakona 
r. dne 19. julija 1879., drž. zak. št. 108, in ministr
skih naredb z dne 7. avgusta 1879., drž. zak. št. 109, 
in z dne 21. februarja 1906., drž. zak. St. 30, do
kler se ne odredi drugače, te-le odredbe: 

I. 

Za zakužene okoliše se proglašajo: 
a) v. političnem okraju brežiškem vee občine sod

nega okraja brežiškega; 
b) vso občine političnega okraja ljubljanskega (oko

lica) in 
c) vse občine političnega okraja logaškega. 

V označenih okoliših je zategadelj prepovedan 
promet 3 parkljato živino, t. j . z govedi, ovcami, 
kozami in prašiči iz teh okolišev in vanje. 

Prevoz živo parkljate živine skozi zakužene oko
liše, kolikor je to na podstavi veljavnih zakonitih 
predpisov sploh dopustno, je dovoljen le po želez
nici. 

Promet s parkljato živino v zakuženih okoliših 
je dovoljen samo, če ga zaradi obstoječe slinavke 
in parkljevke v posameznih zakuženih krajih in ob
činah ni popolnoma prepovedalo pristojno okrajno 
glavarstvo, odnosio če ne veljajo zanj posebni 
predpisi. 

Posebno je prepovedano: 
a) vršiti živinske sejme, izvzemši sejme za plemen

ske prašiče: prepovedani so do nadaljnje odred
be tudi živinski in konjski sejmi v Ljubljani; 

b) nakupovati parkljato živino, če je namenjena 
za trgovino ali za izvoz in бе se nakupuje od 
kraja do kraja in od dvorca do dvorca; 

c) izdajati živinske potne liste za parkljato živino; 
d) goniti govedo, prašiče in drobnico. 
e) Osebam, označenim v § 15. zgoraj navedenega 

zakona o živalskih kugah, odnosno v izvršilni 
naredbi k temu zakonu, ki prihajajo pri svojem 
opravilu v dotiko s tujo živino, z živalsko mrho
vino ali z živalskimi odpadki in produkti, je 
prepovedano stopati v dvorce, kjer je parkljala 
živina. Istolako se prepoveduje lastnikom za
kuženih dvorcev in hlevskemu osebju hoditi v 
druge hleve. 

f) Prepoveduje se nakladati in izkladati parkljato 
živino na železniških postajah v zakuženem 
okolišu. 
Da se ob teh omejitvah prometa s parkljato ži-' 

vino omogoči preskrbovanje in odpravljanje potreb
ne živine v aprovizacijake namene, se pooblaščajo 
pristojna okrajna glavarstva, da dovolijo potrebne 
olajšave ob primernih varnostnih odredbah, toda 
samo, če so dotične živali popolnoma zdrave, če 
izvirajo iz nezakuženih dvorcev in če ni nevarnosti, 
da bi so med transportom zakužile. 

Letnik IV. 
H. 

Kolikor niso v.poštovne odredbe prvega pogiar-
ja tega razglasa, veljajo ti-le predpisi: 

1.) V vseh drugih krajih, ki niso navedeni r 
I. poglavju, prvem odstavku, tega razglasa, se sme
jo vršiti živinski sejmi izključno le pod živinozdrav-
niškim nadzorstvom. 

Ako sojmski opravičenci ne skrbe za tako nad
zorstvo, se mora sejem prepovedati. 

Na živinske sejme se «mejo pripuščati živali 
šele, ko jih je natančno pregledal nadzirajoči živi-
nozdravnik. 

2.) V»e trgovske transporte parkljate živin* 
mora preiskovati vsakih pet dni pristojni uradni ži-
vinozdravnik ob lastnikovih stroških. 

Ako poteče po zadnji živinozdravniški preiskavi 
več nego pot dni, so take živali ne smejo pripustiti 
v javni promet brez ponovne preiskave. 

3.) Predpis tukajšnjega razglasa z dno 5. .okto
bra 1921., št. 3629, da se morajo brez izjeme vsi 
transporti živine, ki se prevažajo po železnici pre
gledati po živinozdravnikih pri nakladanju in raz
kladanju, ostane še nadalje v veljavi. 

V vsem območju pokrajinske uprave se moraj» 
na vse železniške vozove po raztovoritvi parkljaU 
živine nalepiti listki z oznamenilom: «Poostrene 
razkužiti». 

Vselej, ko se živina naloži ali razloži, je takoj 
temeljito osnažiti in obenem razkužiti klan čine i» 
stopnice, ki so se uporabljale. Razkužijo naj se za
nesljivo najkesneje v 24 urah, gotovo pa pred po
novno uporabo klančine in stopnic. 

Za razkužilo naj se rabi sveže napravljen belež 
(20%na raztopina živega apna v vodi ali 3%na me
šana raztopina kreozota in žveplove kisline ali 
2%na formalinova raztopina). 

Razkužiti je tudi gnoj in steljo ali drugo, kar 
je bilo v dotiki z razloženo ali naloženo živino al« 
kar izvira od nje; razkužitev je izvršiti tako, kakor 
je to predpisano glede gnoja in stelje iz železniških 
živinskih voz. 

III. 

S temi odredbami se ne razveljavljajo one od
redbe, ki so jih zaukazala politična okrajna oblast-
va (mestni magistrati) glede zakuženih dvorcev, 
krajev (vasi) in pašnikov. 

IV. 

Prestopki tega razglasa, ki stopi v veljavo i 
dnem razglasitve v Uradnem listu, se bodo kazno
vali po določilih Vili. poglavja zakona o živaJskilt 
kugah z dne 6. avgusta 1909., drž. zak. št. 177. od
nosno po § 12. zakona z dne 19. julija 1879., št. 108. 
po izpremembah v zmislu zakona z dne 6. avgusta, 
1909., št, 184. 

Obenem se razveljavlja tukajšnji razglas z du» 
28. oktobra 1921., št. 3964. 

V L j u b l j a n i , dne 13. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 
St. 656. vet. .. ..,! 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 25. februarja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S 1 i n ü v k a i u p a r k 1 j o v k a.. 

Krško: Cerklje 1:4. Ljubljana okolica: Borov
nica 2:4, Brezovica 1:1, Devica Marija v Polju 
4:6, Dobrunje 1:1, Grosuplje 1:2, Iška vas 1:13, 
Jezica 1:1, Medvodo 1:1, Mosto 2:4, Račna 1:8, 
Rudnik 1:5, Šmarje 4:9, Vrhnika 0:74, Zgornja Ši
ška 1:1, Želimlje 3:9. Logatec: Planina 1:4. Ma
ribor mesto. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Ceatiba 1:6, Dolnja Leatdava 

2:4. 
G a r j e k o n j . 

Brežice: Bianca 1:1. Konjice: Tepanje 1:3. 
Krško: Smarjeta 1:1. Litija: Tomçnica 1:1. Ljub
ljana okolica: Grosuplje 1:1, Vrhnika 1:1. Murska 
Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1. Slo-
venjgradec: Vuzenica 1:1. 

Kranj: 

G a r j e o v a c . 

Preddvor 1:1. 
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S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče 1: 2. Črnomelj: Gradac 1:1, Loka 
1:1. Ljubljana okolica: Log 1:1. Ljutomer: Hraetje-
Mota 1:1, Križevci 1:1. Novo mesto: Velika Loka 
1:1. Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ptuj: Donačka gora 1: 3. 

P e r u t n i n s k a k u g a . 

Ptuj: Središče 1:6. 

V L j u b l j a n i , dne 25.februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega, namestnika: 
Paulin s. r. 

St. 56C. 2—2 
Razglas. 

Prošnje za pripustitev k državni preizkušnji za 
gozdno varstvo in tehnično pomožno službovanje in 
k preizkušnji za lov in lovskovaretveno službovanje 
naj se vlože do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 2. 
pri gozdarskem oddelku pokrajinske uprave za Slo
venijo v Ljubljani (Križanke). 

Pravilno kolkovane prošnje je opremiti v zmislu 
določil naredbe bivšega avstrijskega poljedelskega 
ministrstva z dne 3. februarja 1903., drž. zak. Št. 30, 
odnosno št. 31. 

Preizkušnja bo meseca septembra 1922. pri go
zdarskem oddelku v Ljubljani. Natančnejši rok s>e 
prijavi kandidatom, pripuščenim k preizkušnji, pra
vočasno. 

V L j u b l j a n i , dne 15. februarja 1922. 
. Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za gozdarstvo. 

Popravek. 
Razglas St. 6606 v Ur. 1. 18 na strani 142, v dru

gem stolpcu spodaj, je treba popraviti tako, da se 
glasi pravilno: Martin K o s , posestnik v Sromljah, 
namesto: župan in posestnik v Sromljah. 

logiji člena 134. taksnega in pristojbinskega pravil
nika (Ur. 1. št. 268/1921.) generalni direkciji posred-
njih davkov. 

Glede pravočasnosti vloge velja še vedno rok 
30 dni. 

3.) Pritožbe, vložene zoper plačilne naloge, ki so 
lili izdani izza dne 31. avgusta 1921. s prejšnjim 
besedilom o dopustnosti pritožbe (rok 30 dni), j<3 
smatrati za prošnje za povračilo takse ali pristoj
bine v zmislu člena 133. navedenega pravilnika, za 
katere velja rok 90 dni. — 

Tako pritožbe in druge vloge za odpis ali povra
čilo je predlagati generalni direkciji posrednjih dav
kov. 

II. P r i s t o j b i n s k i n a m e s t e k : 
Zaradi posebnega načina, po katerem se odmerja 

in pobira pristojbinski namestek, se ne morejo po
vsem ukiniti pritožbe in nadomestiti s prošnjami za 
povračilo. 

Zato se бз vzdržujejo razen prošenj za povračilo 
tudi pritožbe zoper odmero pristojbinskega namest-
ka za tekočo desetletno dobo ali za nje del. 

Za take pritožbe, vloženo do dne 1. septembra 
1921., velja prejšnji rok 30 dni in o njih odloča dele
gacija ministrstva financ kot druga in zadnja in
stanca; za pritožbe, vložene izza dne 1. septem
bra 1921., pa velja rok 15 dni, določen v členu 134. 
navedenega pravilnika in o njih je pristojna odločati 
generalna direkcija posrednjih davkov, kateri pa se 
morajo take pritožbe predlagati z izčrpnim poro
čilom. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 22. februarja 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblasten. 
Br. 42/prs./B.—1922. 857 »—1 

Natečajni razglas. 
Razpisuje se natečaj za mesto svetniškega tajni

ka v Vili. činovnem razredu pri kr. stolu eedmorio*, 
oddelku B, v Zagrebu. 

Rok natečaja traja do vštetega dne 
20. m a r c a 1 9 2 2 . 

Prosilci morajo predložiti prošnje po oblastni, 
pri katerem službujejo, predsedništvu kr. «tola sed
morice v Zagrebu. 

Predsedništvo kr. stola sedmorice, oddelka B, 
v Zagrebu, 

dne 20. februarja 1922. 

Preds. 336/4/22—1. 3—1 
Razpis. 

Odda se mesto okrajnega sodnika v VIII. činov
nem razredu pri okrožnem sodišču v Novem mestu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje najj 
se vlože po službeni poti najkesneje do dne 

3. a p r i l a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 22. februarja 1922. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 1907/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 5. do dne 11. februarja 1922.) 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. B II 321 ex 1922. 

Razglas. 
Gospod minister za finance je odredil z odločbo 

z dne 3. februarja 1922., št. 2502 (razpis generalne 
direkcije posrednjih davkov z dne 9. februarja 1922., 
št. 2904) na podstavi točke 4. § 4. cesarske naredbo 
% dno 15. septembra 1915., drž. zak. št. 278, da bodi 
dan 4. a p r i 1 a 1 9 2 0. oni dan, od katerega se 
računi po omenjenem zakonitem določilu šestmeseč
ni rok za priznanje pristojbinskih olajšav zapušči
nam onih zapustnikov-vojakov, ki so umrli za rana
mi ali boleznimi, dobljenimi v svetovni vojni. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 22. februarja 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

St. B II 5/18—1922. 

Razglas o kompetenci za reševanje pri
tožb in prošenj po začasnem zakonu o 

taksah in pristojbinah. 
Generalna direkcija posrednjih davkov je obja

vila z odlokom z'dne 24. decembra 1921., št. 17.740, 
to-lo: 

I. S p l o š n e p r i s t o j b i n e : 
1.) O pritožbah, vloženih pred dnem 1. septem

bra 1921. zoper plačilno naloge, ki so bili izdani 
pred. tem dnevom, kakor tudi o prošnjah, ki so bile 
vloženo prod dnem 1. septembra 1921. za odpis ka
kršnekoli pristojbine, odloča pristojno finančno 
okrajno ravnateljstvo, odnosno delegacija ministr
stva financ, kot druga in zadnja instanca po prej 
veljavnih predpisih. 

2.) PrAtožbe (in prošnje), vloženo izza dne 31. av-
-gusta 1921. zoper plačilne naloge, ki so bili izdani 
preti dnem 1. septembra 1921., je predlagati po ana-
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Л I 379/21-4. 167 S—« 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Suzana G a z a n j je dne 30. oktobra i©21. v 
vurberškem gradu umrla. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, ee pozivljej*. 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču dne 

15. m a r c a 1 9 2 2 . 
ob devetih v sobi št. 17 ustno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavaro
vani z zastavno pra-vioo, mkake nadaljnje pravic* 
do te zapuščine, ako bi zaradi plačila napovedana 
terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek I., 
dne 4. februarja 1922. 

Kranj 
Ljubljana mesto 
Maribor okolica . 
Slovenjgradec, . 

Ljubljana mesto. 

Tra 
2 
1 
4 
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hom. 

• 

2 
1 
4 
1 

Ošpice. 
2 - 1 2 • • 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
in© 23. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

A I 379/21—4.' 16« 3—* 

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Suzana, G a z a n j , rojena Georg, rojena dne 
17. februarja 1361. v Kölpenyiju, je dne 30. oktobm 
1921. umrla, ne da bi bila zapustila naredbo posled
nje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. > 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Alojzij Mk, 

zasebnik v Ptuju. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. 

Po preteku tega roka so zapuščina, kolikor se 
zahteve izkazane, izroči dedičem, kolikor pa se to 
ne bi zgodilo, se zaseže v prid državi. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek I., 
dne 4. februarja 1922. 

P 5/22—1. « в 

Oklic. 
Zakonska Janez in Cecilija U s t i ne, posest

nika v Spodnji Javorščici št. 3, sta bila zaradi pi
jančevanja in zapravljivosti omejeno preklicana. 

Skrbnik je Janez ,Gorta, posestnik v, Spodnji 
Javorščici. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dne 18. januarja 1922. 

St. 214Ó/D—1922. 244 3—1 

Dražbeni razglas. 
Na podstavi §§ 86. do 98. zakona o državnem 

računovodstvu razpisujemo javno pismeno licitacij» 
za gradnjo dveh trinadstropnih hiš za železničarska 
stanovanja v Zagrebu, 

Ta licitacija bo dne 
15. m a r c a 1 9 2 2. 

ob enajstih pri podpisani direkciji v Zagrebu, Miha-
novićeva ulica št. 12, II. nadstropje, v sobi It. iT. 

Ж • •> i«âs 



19. 143 Letnik IV. 
Pravilno kolkovane in zapečatene ponudbe z ra-

lunsko čitljivim in brezpogrešnim proračunom, 
opremljene s potrdilom glavne blagajne direkcije 
državnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik polo-
Si! varščino 25.000 dinarjev v gotovini, v garancij
skem pismu ali v vrednostnih papirjih, se morajo 
brezpogojno do omenjenega dne in do določene ure 
izročiti ali pravočasno poslati po poŠti direkciji 
državnih železnic v Zagrebu, oddelku D, soba št. 67. 

Ponudbe s proračunom morajo ponudniki neopo
rečno izpolniti in svojeročno podpisati. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravico, 
da sprejme eno izmed prispelih ponudb, kakor tudi 
da ne sprejme nobene, ko bi bile neugodne. 

Podjetje, ki se mu poveri gradnja, mora popol-
niti varščino s 5% no jamščino tako, da se mu bo 
ta odtezala pri izplačevanju zaslužbinskih rokov. 

Obe trinadstropni hiši morata biti dovršeni do 
dne 31. septembra t. 1. 

Za izvršitev del veljajo splošni in posebni grad
beni pogoji, navedeni v uradnem navodilu za bivše 
kr. gradbene urade v Hrvatski in Slavoniji. 

Obrazec ponudbe in proračuna je mogoče do
biti pri direkciji državnih železnic oddelku D v sobi 
št. 77 brezplačno, načrte zgradb pa za odškodnino 
50 dinarjev. V isti sobi so vsi dražbeni operati 
»trankam na informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

meseca februarja 1922. 

»t. 141. 219 
Razglas. 

V zmislu poštnega reda z dne 22. septembra 1916. 
(glej poštni in brzojavni naredbenik St. 76 z dne 24. sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. št. 317 iz leta 1916.) ee 
objavljajo v mesecu januarju 1922. nevročljive poštne 
pošiljatve, ki leže v shranjevalnem aradu poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko ozemlje v Celju. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignejo 
v teku enega, leta od dae tega oglasa, ker bi se eicer 
pošiljatve brez vrednostne vsebine uničile, druge pa 
prodale Da javni dražbi. Izkupiček, oziroma gotoviua, 
najdena v po šil jat van, sta na razpolago stranici še za 
dobo nadaljnjih treh let in zapadeta po preteku tega 
roka poàtmi upravi. 

I. Priporočena pisma. 
1.) Planina, dne 22. 8. 1921., naslov: Ložar Joai-

pina, Braddock. 
2.) ?, dne ?, n.: Zor Ivan, Wien. 
3.) Ljubljana 2, dne 31. 12. 1921., u.: Madile Ed

vard, Graz. 
4.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Dubaič Dragic, City Ш. 
5.) Ljubljana, dne 10. 12. 1921.. n.: Müller Alfred, 

Wien. 
6.) Ljubljana 2, dne 22. 12. 1921., n.: Gabršek 

Vida, Zagreb. 
7.) Ljubljana 1, dne 26. 11. 1921., n.: Bjelanovič 

Lazar, Banja Luka. 
8.) Ljubljana 1, dne 26. 11. 1921., n.: Bjelanovič 

Lazar, Banja Luka. 
9.) Ljubljana 1, dne 24. 12. 1921., n.: Antonio 

Josip, Beograd. 
10.) Ljubljana 4, dne 3. 12. 1921.. n.: Smrekar Hen

rik, Kroisbach. 
11.) Maribor 3, dne 21. 11. 1921. n.: Benecki L, 

Zagreb. 
12.) Maribor 2, dne ?, n.: Zatražil Adolf, Graz. 
13.) Maribor, dne 4. 11. 1921.. n.: Defar Libérât, 

Celje. 
14.) Maribor 1, dne 18. 12. 1921., dne Steiner Ellen, 

Wien. 
15.) Slovenjgradec, dne 19. 11. 1921., n.: Bornckar 

Lukas Prevalje. 
16.) Slovenjgradec, dne 2. 9. 1921., n.: Hubemig 

Peter, Obe rzei ring. 
17.) Vrhnika, dne 28. 10. 1921., n.: Kune Franc, 

Zemun. 
18.) Kranj, dno 18. 8. 1921., n.: Liebel Bruno, Bück. 
19.) Ljutomer, dne 26. 11. 1921., n.: Krivec Ana, 

Maribor. 
20.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Kochar Any, Milwaukee. 
21.) Ljubljana 7, dne 13. 12. 1921., n.:'Lavrič Anto

nija, Otok Krk. 
22.) Berlin 8, dne ?, n.: Meissner Pavel, Ljubljana. 
23.) Ljubljana 4, dne 14. 1. 1922., n.: Minkuš Maks, 

Maribor. 
24.) Ljubljana 1, dne 6. 10. 1921., n.: Nakovič Vaša, 

Sofija. 
25.) Ljubljana, dne 7. 1. 1921., n.: Paulin Štefanija, 

Zagreb. 
26.) Ljubljana, dne 31. 12. 1921., n.: Pogacar Jože, 

Negotin. 
27.) Ljubljana, dne 17. ? 1921., n.: Sturm Juli, New 

York. 
28.) Ljubljana 4, dne ?, n.: Terzo Amalia, Trieste. 
29.) Ljubljana 2, dne 13. 12. 1921., n.: Bloudek 

Stanko, Kotor. 
30.) Ljubljana, dne 14. 2. 1921., n.: Blouđek Stanko, 

Kotor. 
31.) Ljubljana, dne 3. 12. 1921., n.: Bloudek Stanko, 

Kotor. 
32.) Maribor 1, dne 18. ?, n.: Božnik F., Maribor. 
33.) Maribor, dne 24. 11. 1921., n.: Tadič Juan, Wien. 
34.) Maribor 2, dne 4. 1. 1922., n.: Kotnik Ivan, Slo

venjgradec. 
35.) Ptuj, dne 3. 1. 1922., n.: Tušek Franjo, Maribor. 

36.) Metlika, dne 10. 11. 1921., n.: Starešimič Josip, 
Uro še vac. 

37.) Trbovlje 1, dne ?, n.: Bartol Franc, Mora. 
38.) Trbovlje, dne 24. 10. 1921., n.: Volovšek Ana, 

Solčava. 
39.) Trbovlje, dne 17. 11. 1921.. n.: Jurman Jožef, 

Ohio. 
40.) Brežice, dne 27. 10. 1921., n.: Hribar Frank, 

Skoffer ar. 
41.) Radeče pri Zidanem mostu, dne 9. 12. 1921., 

n.: Vodo pivec Franc, Radeče pri Zidanem mostu. 

П. Poštne nakaznice. 
1.) Ljubljana 1, dne 2. 12. 1921., n.: Starovrški Oti-

li.ia, Celje. 
2.) Ljubljana, dne 2. 12. 1921., n.: Kovačič Rosa-, 

Celin. 
3.) Ljubljana, dne 22. 12. 1921., n.: Uprava srbske 

pravoslavne dijeceze, Plaški. 
4.) Maribor 1, dne 29. 11. 1921., n.: Stimnikar Stefi, 

Lesce. 
III. Poštni paketi. 

1.) Ljubljana ?, n.: Herzog Gaber, Našice št. 109. 
2.) Celje, n.: Kral Wilma, retour Maribor, št, 167. 

Shranjevalni urad poštnega in brzojavnega ravnatelj
stva za Slovenijo v Celju, 

dne 1. februarja 1922. 

Št, 509/22. 2—1 
Razpis. 

Razpisuje se mesto pisarniškega pomočnika (pi
sarniško pomočnice) pri okrožnem rudarskem uradu 
v Ljubljani z dnevno plačo 3 K 20 v in pripadajo
čimi draginjvskimi dnevnicami. 

Prosilci, ki so popolnoma iz^ežbani v strojepisju, 
naj vlože svojeročno napisane in kolkovane prošnje s 
potrebnimi dokazili (krstni list, domovinski list, zad
nje šolsko izpričevalo in dokazila o dosedanjem služ
bovanju) do dne 

10. m a r c a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem rudarskem glavarstvu. 

Rudarsko glavarstvo za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 23. februarja 1922. 

Rudarski glavar in dvorni svetnik: 
inž. Strgar s. r. 

Št, 510/ m. š. sv. 233 2—2 

Razpis katehetskih služb. 
Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 12. fe

bruarja 1922., št. 17.849 ex 1921., razpisuje mestni 
šolski svet tri nanovo «stemizirane službe mestnih 
katehetov v stalno popolnitev s pričetkom šolskega 
leta 1922./1923., in sicer: 

a) na IV. mestni deški ljudski šoli z učno obvez
nostjo tudi na barjanski šoli; 

b) II. stalno učno mesto za kateheta na I. mestni 
dekliški ljudski šoli; 

c) II. stalno učno mesto za kateheta na I. mestni 
deški ljudski šoli z učno obveznostjo tudi na II. in 
III. mestni deški ljudski šoli. 

Prosilci za podelitev zgoraj označenih službenih 
mest morajo biti usposobljeni za pouk verouka na 
ljudskih in meščanskih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
tužbeni poti pri mestnem šolskem svetu ljubljan
skem do dne 3 1 . m a r c a 1 9 2 2. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 18. februarja 1922. 

252 

Razne objave. 
247 Vabilo na redni občni zbor 

ki ga bo imelo društvo 

„Spar- und Vopschuss-Cassa-Verein in Laško, 
registrierte Genossenschaft mit unbeschrankter Haftung", 
v nedeljo dne 12 . m a r c a 1 9 2 2. v poslovnih pro

storih v Laškem ob štirinajstih. 

D n e v n i r e d : 

1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo o poslovanju v minulem letu 1920. 

in predložitev bilance. 
3.) Določitev obrestne mere. 
4.) Volitev ravnateljstva in nadzornikov. 
5.) Slučajnosti. „ * * 

Če se občnega zbora ob štirinajstih no udeleži 
zadostno število članov, bo istega dne drugi občni 
zbor ob pol petnajstih z istim dnevnim redom ob 
vsakem številu navzočnih članov. 

Za društvo: A.Weber s.r. 

Vabilo na občni zbor 
„Slovenske trgovske d. d." 

v Ljubljani, 
ki bo v soboto dne 1 8 . m a r c a 1 9 2 2 . ob desetih 
v dvoiani Mestnega doma v Ljubljani z nastopnim 

d n e v n i m r o d o m : 
1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev računskega zaključka, sklepanje o 

razdelitvi čistega dobička in o podelitvi absolu to
rija nadzorništvu. 

4.) Volitev nadzorništva. 
5.) Sklepanje o povišbi delniške glavnice od 

5.000.000 K na 10,000.000 K in o dotični izpremembi 
družbenih statutov. 

6.) Sklepanje o modaliteti oddaje novih delnie 
pri povišbi delniške glavnico, odnosno dotična po
oblastitev upravnega sveta. 

7.) Slučajnosti. . . , 

O vseh točkah dnevnega reda, izvzemši točko o 
povišbi delniške glavnice, se sklepa z navadno ve
čino glasov, o povišbi delniške glavnice pa z dvo
tretjinsko večino oddanih glasov; pri tem mora bili 
navzočna, odnosno zastopana, polovica delniške 
glavnice. Glasovalno pravico ima, kdor so izkaže ч 
interimnim potrdilom o dodelitvi delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 27. februarja 1922. 

Upravni evet. 

ш Vabilo na izredni občni zbor 
„ T r g o v a l * : © toanlse", 

d. d. v Ljubljani, 
ki bo dno 2 5. m a r c a 1 9 2 2. ob desetih v jvroetorih 
le&no industrijske družbe «Sava» v Ljubljani, Bee
thovnova ulica št. 10 (palača trgovske in obrtniške 

zbornice), z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Sklepanje o povišbi delniške glavnice od 
10,000.000 K na 30,000.000 K in o dotični izpre
membi družbonih pravil. 

2.) Določitev načina novo emisije in repart iere 
delnic, odnosno pooblastitev upravnega sveta za to 
glede nove emisije. 

3.) Poročilo upravnega sveta o dosedanjem po
slovanju družbe. 

4.) Slučajnosti. :j: + # 

Po § 16. družbenih pravil daje vsakih 25 delnie 
pravico do enega glasu in delničarji morejo na obč
nem zboru biti osebno aH po pooblaščencih zastopani 
in glasovati. Za sklepčnost občnega zbora o sklepa
nju gledo povišbe delniške glavnice je potrebna na
vzočnost najmanj ene tretjino delniške glavnice in 
treh četrtin oddanih glasov, za ostale sklepe pa na
vadna večina. 

V L j u b l j a n i , dne 27. februarja 1922. 

Upravni svet. 

'ibf> Objava. 
Podpisani upravni svet naznanja, da bo 

50. redni občni zbor 

„Jugoslovanske Union-banke" 
(prej „Mariborske eskomptne banke"), 

dne 2. a p r i 1 a 1 9 2 2. ob desetih v Beogradu, hotel 
«Srpski kralj», in no dne 25. marca, kakor je bilo 
prvotno objavljeno. 

Dnevni red ostane isti kakor v vabilu na 50. red
ni občni zbor «Jugoslovanske Union-banke> (prej 
«Mariborske eskomptne banke») 7, dno 11. februarja 
1922. (Ur. 1. 16, str. 136, z dno 21. februarja 1922.). 

V M a r i b o r u , dne 25. februarja 1922. 
Upravni svet «Jugoslovanske Union-banke» 

(prej «Mariborsko eskomptne banke»). 

245 Razid društva. 
«Bralno društvo» v Framu pri Mariboru se jo 

prostovoljno razšlo. Na njega podlagi se jo ustano
vila «Čitalnica». 

Tomaž Krajne s. r., bivši predsednik. 

Popravek. 
V razglasu št. 5640/Ш—21 družbe južne želez

nice (Ur. 1. 18, str. 144) naj se namesto: «Sv. Juri» 
glasi: «Sv. Jurij». 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



20. 
^PoStnlna plačana v - gotovini. 

V Ljubljani, dne 4. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
ukrajinske uprave m Slovenijo. 

VBObina: Zaroka Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra I. — Izpremembe v osebju. — Zakon o davku na poslovni promet. — Uredbe osrednje vlade: Pravilnik za izvrše
vanje zakona o davku na poslovni promet z dne 31. januarja 1922 Naredba o prodajanju valut. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o tarifnih dopoloitvah. Objava o novem tele
fonskem pravilniku. Pojasnilo o predlaganju deklaracij po carinskih posrednikih. — Rassglas ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, da je dovoljena nstanoviter 
delniške družbe z imenom: «Merkantilna banka» v Kočevju. — Razglaei delegacije ministrstva financ т Ljubljani: Razglas o taksni obveznosti faktur iz inozemstva. Razglas, ä* 
je rok za nabavo prebijačev za uničevanje kolkov podaljšaD. — RazgJas zdravstvenega odeeka za Slovenijo o načelnih določilih za državni zdravilišči v Rogaški Slatini in Dobrni. — 

Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zaroka Njegovega Veličanstva 
kralja Aleksandra I. 

«Službeno Novino kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» priobčujejo v 40. in 41. številki nastopni 
brzojavni poročili: 

B u k a r e š (,• dno 21. Miniar ja. 
V ocra j so se svečanost nega sprejema na postaji 

udeležili: vsa kraljevska rodbina, vlada, občinski 
poslovalci, osebje, poslaništva, predstavniki vojske 
ui jugoslovanska kolonija. Oba suverena sta se po
zdravila kar najpresrčneje. S postoje sta se peljala 
po glavnih ulicah, okrašenih z. zastavami in prepol
nih ljudi, ki so vzklikali našemu in romunskemu 
kralju. Nato sta prispela v metropoli jo, kjer se y: 
odslužilo kratko blagodarenje. Opoldne je bilo pri
rejeno intimilo kosilo v cotrocenskem dvorcu, ob 
17. uri pa se jo izvršil religiozni obred zaroke. Zve
čer jo bila prirejena v ministrstvu za zunanje zadeve 
večerja- na čast gospodoma Pašiču in Ninčiću. Te 
večerje so se udeležili člani romunske viarie, vsa 
naSa suita in šefi inozemskih ' misij. Govorila eta 
gospoda Bratiano in Pašić. Danes ob 11. uri je 
»prejel kralj Aleksander diplomatski zbor; nato so 
defilirale čete tukajšnje gar.nizije. Na čelu čet- je 
prodefiliral kralj Ferdinand na konju; potem je 
prišel, odred 1000 častnikov, za njim vojaška aka
demija, podčastniška šola in lovski polki. Kralj Ale
ksander je prodefiliral na čelu 8. pehotnega polka 
kot njegov komandant. Potem so se vrstili pehotni 
polki, topništvo, oklopni avtomobili in konjiški polk 
kraljeve garde. Ponašanje čet in oprema sta jako 
dobri. Ob 13. uri so bili na kosilu pri gospodu Bra-
tianu gospodje Pašić, Ninčić, Janković, Č-oJak-Antić, 
Duka, Vaitrani, Cristescu in minister Emandi. — 
Kralj Ferdinand jo imenovan za častnega koman
danta našega 21. polka. 

B u k a. r e š t, dne 22. februarja. 
Dno 21. t. m. ob pol devetih jo bila na dvoru na 

Galea Victoriji slavnostna večerja, katero se je ude
ležila vsa kraljevska rodbina, kraljevo civilno in vo
jaško spremstvo, romunska vlada; po večerji pa je 
bilo navzočnih preko 400 oseb. Med pri.-sotni.ki so 
bili tudi predstavniki opozicionalnih strank. 

Njegovo Veličanstvo kralj romunski je nazdravil 
našemu kralju tako-le: 

«Zaroka Vašega Veličanstva z mojo ljubljeno 
hčorjo po stavili običajih naših dveh narodov jo pri-
četek srečne zveze, ki jo ustvarjena med Mojo rod
bino in Vašim Veličanstvom. Izražaje najtoplejše 
željo za srečo svoje hčere in onega, ki ga morem 
odslej zvati svojega sina, pozdravljam z veseljem 
Vašo Veličanstvo z dobrodošlico. Naj nam Vaše Ve
ličanstvo dovoli izraziti svoje globoko zadovoljstvo, 
da ga moremo pozdraviti, v. romunski prestolici, 
kamor ga niso privedla sahio iskrena čuvstva pri
jateljstva, ki nas veže, nego tudi njegova ljubezen. 
Vezi prijateljstva, ki družijo že okoli sto let naši 
dve državi, so izpopolnijo in utrdijo sedaj še več z 
bližnjo rodbinsko zvezo med našima rodbinama. V 
zgodovini srečujemo vedno naša dva naroda v boju 
zoper iste nevarnosti in za isto ideje. V stoletni 
dobi sta oba naroda pretrpela iste muke; toda oprta 
ob isto vitalnost, sta se mogla upirati vserr^ uniče
valnim poizkusom in sta vselej, ko je bila njiju eksi
stenca ogrožena, dvignila glavo ter izšla iz boja kot 
zmagovalca. Na tej skupnosti interesov je osnovano 

prijateljstvo, ki je vedno vezalo narod Srbov, Hrva
tov in Slovencev z romunskim narodom; kri, skup
no prelita v Dobrudži, more to prijateljstvo med 

! našima narodoma samo še utrditi. To prijateljstvo, 
ki je bilo posvečeno v poslednji vojni, se mora ma
nifestirati tudi v velikem mirovnem delu. V svesti 
si svojih eivilizatorskih misij, morata naša naroda 
hoditi složno v delu za svoje skupne interese; njiju 
pacifični smotri zahtevajo to tesno sodelovanje. Ne 
dvojim, da dobi to sodelovanje v skupnosti naših 
interesov nova poroštva in da prihodnost samo 
okrepi razmerje prijateljstva in medsebojnega za
upanja tudi na blaginjo obeh naših narodov. S temi 
čuvstvi, ki so istotako čuvstva mojega naroda in o 
katerih sem uverjen, da jih delite tudi Vi, dvigam 
svojo čašo na zdravje Njegovega Veličanstva: kra
lja Srbov, Hrvatov in Slovencev.» 

Na to zdravico je odgovoril Njegovo Veličan
stvo kralj Aleksander: 

«Sire! 
Na dan po moji zaroki z mnogoijubljeim hčerjo 

Vašega Veličanstva, je ««sije srce prepolno radosti, 
da bi našel besede, s katerimi bi se zahvalil Vašemu 
Veličanstvu za presrčni in ljubeznivi sprejem v Vaši 
prestolnici. Ko sem se vrnil v svojo državo po onih 
kratkih dneh, ki jih ni moči pozabiti, mi je bilo v 
veliko zadovoljstvo, da sem konstatiral, koliko na
vdušenost jo izzvala zveza naših dveh domov. Ta 
zveza je iznova utrdila staro' stoletno prijateljstvo 
obeh narodov. Oba naroda sta bila vojena v minu
losti v tem glavnem zmislu: zavarovati v miru 
svobodo in popolni napredek vseh živih sil naroda, 
ki se zaveda svojih pravic in svojih zmožnosti za 
življenje. S temi čuvstvi, Sire, dvigam svojo čašo 
na slavo Vašega vladanja-, na srečo Vašega kraljev
skega- doma in na napredek Romunije.» 

Izpremembe v osebju. 
Gospod minister pravde je premestil deželno-

sodnega svetnika in sodnega predstojnika v Cerk
nici drja. Matijo L a v r c n č i č a na njegovo proš
njo na mesto sadnega predstojnika v Kozje in ime
noval avskultanta drja. Petra J e r e b a za sodnika v 
IX. činovnem razredu za okrožje višjega deželnega 
sodišča brez določenega službenega mesta.. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Gospod minister za narodno zdravje je z odlo
kom z dne 10. februarja 1922., H. br: 4453, sprejel 
ostavko, ki jo je računski oficial Ivan H r o v a t i n 
pri knjigovodstvu zdravstvenega odseka za Slove
nijo v Ljubljani podal na državno službo. 

Dr. Krajec s. r. 

Inž. Ivo Z u p a n i c je sprejet v državno službo 
za kmetijskega strokovnoga praktikanta pri pokra
jinski upravi za Slovenijo ter dodeljen v službo
vanje oddelku za kmetijstvo. 

Pisarniški oficial Janko L e v i č a r pri oddelku 
za kmetijstvo je imenovan za kmetijskega .strokov
nega uradnika IX. činovnega razreda pri istem od
delku. . „ ,. 

Iv. Hribar B. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
46. 

Mi 
A . l e k B E t > x x c 3 l e x > I . , 

po milosti božji in narodni vol}] 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, d* 
je zakonodajni odbor narodne ekupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustavo sklenil v XXXVII. redni seji, ki jo je imel 
dne 27. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je uredbo o davku na po
slovni promet z dne 27. junija 1921., razglašeno v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba,, Hrvata i Slo-

| venaca» št. 191 z dne 30. avgusta 1921.* in nave
deno pod št. 28 seznamka uredb ministrstva za fi
nance — «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» št. 195/1921. — izpremenitiin progla

siti za 

Zakon 
o davku na poslovni promet** 

z nastopnimi izpremembami in dopolnitvami: 

1.) Drugi odstavek člena 7. se dopolnjuje ter м 
glasi: 

«Ako se podjetje proda, jamči kupec solidarno 
s svojim prednikom za davek na poslovni promet za. 
to prodajo kakor tudi za davek na prednikov celo
kupni prejšnji promet, za katerega ta davek; ni 
plačan — t o d a d a v č n o o b 1 a s t v o m o r a n a 
p r o š n j o i n t e r e s e n t o v in p r e d p r o d a j o 
d a t i t o č n e p o d a t k e o d o l ž , n e m d a v k u 
p r o d a j a l č e v e m » . 

2.) Točka 2. a) člena 8. so' dopolnjuje ter »e 
glasi: 

«kmetovalci glede prometa svojih lastnih pro
izvodov vseh strok kmetijstva; k m e t i j s k e z a 
d r u g e g l e d e p r o m e t a l a s t n i h p r o i z 
v o d o v v s e h s t r o k k m e t i j s t v a , k m e 
t i j s k i h s t r o j e v : p r i p r a v , o . r o d j a in 
o p r e m e — a k o ni n j i h n a m e n d o b i č e k 
in a k o o p r a v l j a j o t a p r o m e t i z k l j u č 
il o s s v o j i m i č l a n i » . 

3.) Točka 14.) člena 8. se dopolnjuje ter se 
glasi: 

«promet na podstavi prehrane zaposlene e v (delo
jemalcev) v obliki plače in na podstavi njih zala
ganja s potrebščinami, ki se proizvajajo v podjetju, 
kjer so zaposleni; p r o m e t n a p o d s t a v i p r e 
h r a n e , k i g a o p r a v l j a j o u r a d n i š k e , di
j a š k e , d e l a v s k e in l j u d s k e k u h i n j e » . 

4.) Ölen 10. se dopolnjuje med prvim in drugim 
odstavkom s šestimi novimi odstavki, ki se glase: 

«Knjigo opravljenega prometa morajo voditi: 
vsa podjetja, zavezana javnemu polaganju računov, 
družbe z omejeno navezo in vsi oni obrati in vpa 
ona podjetja, katerih promet je v minulem letu pre
segel 360.000 dinarjev. 

* Uradni list pod št. 289 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih: Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 37, izdanih dne 18. fe
bruarja 1922. (Prilog Va. — 1922.) 
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Vsi ostali plačevalci davka sc obdaćujejo tako, 
da predloži vsak na splošni poziv in v določenem 
roku posebe predpisano davčno prijavo, odnosno z 
odobritvijo ministrstva za finance redno prijavo, 
na katere podstavi se jim oceni promet minulega 
leta kot davčna osnova za tekoče leto. Letni pro
met ocenjajo po predloženi prijavi pristojni davčni 
odbori (davčne komisije) Џ zoper take ocenitve 
imajo državni zastopniki in plačevalci davka pra
vico pritožba v zmislu člena 15. tega zakona. 

Ako je opravljal pia če valeč davka promet samo 
nekaj časa v letu, w; mu oceni letni promet soraz
merno s prometom v času, ko ga je opravljal. Za 
nove obrate, k i* se prijavijo med davčnim letom. 
določa začasno davčno osnovo tega davka davčno 
oblastvo, dokler je definitivno ne določi davčni od
bor (davčna komisija). 

Za poslednje trimesečje leta 1921. je pavšalnim 
plačevalcem davka predpisati davek na poslovni 
promet sorazmerno na podstavi predpisa za leto 
1922. 

Onim plačevalcem davka, ki ne predlože prijave 
na splošni poziv in v določenem roku, ocenijo letni 
jjrom-et pristojni davčni odbori (davčne komisije) po 
lastni vednosti in podatkih; taki plačevalci. davka 
pa" izgubi; pravico pritožbe. 

Od tako določenega letnega prometa se plačuje 
kat. davek na pod ovni promet 1 r'< (en odstotek).> 

5.) Člen 18. M« dodaja kot nov člen ter se glasi: 
«Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz-

fjla.̂ i v .Službenih Novi nah kialjevine Srba, Hrva
ta i Slovenaca', ter nadomešča uredbo o davku na 
poslovni promet z dne 27. junija 1921. — ,Službono 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca' št. 191 
iz leta 1921. — seznamka uredb ministrstva za fi
nance št. 28 — ,Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca' št. 195/1921.» 

V B e o g r a d u , dne 31. januarja 1922. 

Minister za finance: ^ l e r t H i m a f c r 
dr. K. Kumanudi s. r. 

(PodpLsi ostalih ministrov.) 

s. r. 

Uredbe osretoie vlade. 

47. 
Pravilnik za izvrševanje uredbe o davku na po

slovni promet z dne 27. junija 1921., N. P. br. 26.606, 
% (ine 20. julija 1921., objavljen v «Službenih Novi-
jiah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 191 z 
dne 30. avgusta 1921.,* se izpreminja skladno z za
konom o davku na poslovni promet z dne 31. janu
arja, 1921. ter se glasi: 

Pravilnik za izvrševanje zakona o davka 
na poslovni promet z dne 31. januarja 

1922.** 
K členom 1« do 5. — Ti členi ostanejo raeizprc-

meujeni. 
K členu 6. — Ta člen je izpremenje-n v pivem, 

drugem in šestem odstavku, in .sicer: 
1.) Prvi-odstavek se glasi: 
«Davčna stopnja je določena z l % (enim od

stotkom) plačane vsote, odnosno v dena.rju izražene 
•rednosti prejete odškodnine, t. j . davčne osnove.» 

2.) Drugi odstavek naj izostaue. 
3.) Secvti odstavek se glasi: 
«Ta davek se ne sme preval jevati s posebnim za

računavanjem kupcu poleg odškodnine, nego davek 
mora biti obsežen (kalk.uliran) v odškodnini, odnos
no ceni.» 

Člen 7. je izp; emenjen -samo v 
ki se glasi: 

«Obveznost jamstva je določena po potr 

skrbi od [м-istojnega davčnega oblastva potrdilo o 
prej plačanem davku na poslovni promet za to pod
jetje.» 

K členu 8. — Ta člen je izpremenjen v točkah 
2. a) in 14.), in sicer: 

1.) Točka 2. a) se gla-si: 
«kmetovalci so glede prometa z lastnimi proiz

vodi vseh strok kmetijstva (poljedelstvo, gozdanstvo, 
vinogradništvo, sadjarstvo, zeleninstvo, vrtnarstvo, 
živinoreja, mlekarstvo, perutninarstvo in čebelarstvo) 
oproščeni subjektivno, t. j . če prodajajo te svoje pro
izvode osebno neposredno sami iz prve roke. Toda 
vsi ti njih proizvodi so zavezani temu davku v na
daljnjem prometu do porabe ali če prodaja kmeto
valec sam poleg svojih tudi tuje proizvode; 

kmetijske zadruge kakršnekoli oblike izključno, 
če .se predmet prodaja: lastni proizvodi vseh strok 
l-.metij-.itva-, kmetijski stroji, orodje in vobče priprave 
za predelovanje in obdelovanje. Kazen tega določa 
zakon so kot pogoje za oprostitev prometa prej na
štetih predmetov: 1.) ako ni njih namen dobiček, od
nosnu ako je njih namen dobiček, ki meri samo na 
to, da so proizvodi, orinasi]o prej našteti predmeti, 
ki jim služijo za osnovo zadružništva, nabavljajo in 
prodajajo izključno medsebojno ob čim ugodnejših 
pogojih in čim ceneje, in 2.) ako prodajajo prej na
šteti' predmete izključno samo svojim članom. 

Za ves promet ostali)] predmetov, ne glede na 
kupca, kakor tudi za v.-e prodaje nečlanom, ne glede 
na. predmet prodaje, so kmetijske zadruge za.vezanc 
davku v zmislu tega zakona. 

Ker se dandanes ustanavljajo kmetijsko zadruge 
z raznimi nameni, se nalaga davčnim, oblastvom za
to, d;i je mogoče oprostiti one, ki izpolnjujejo zako
nite pie.dpl.se. naj pozovej(> •/, razglasom vse one 
kmetijske zadruge, tj mislijo, da. spadajo [tod za-
i onito oprostitev, naj predlože teritorialno pristoj
nemu davčnemu oblastvu svoja pravila in razlože 
vrste prometa, ki jih opravljajo izključno s svojimi 
ciani in za. katere imajo v zmislu zakona, pra.vico do 
oprostitve. Davčna oblastva naj pošiljajo take proš
nje po službeni [Krti v odločbo pristojnim nadrejenim 
(.•!'!:v-.t.v<;r,! drugi! stopnje; v eventualnih spornih in 
načelnih vprašanjih o tem predmetu pa naj pošilja 
dotične prošnje delegacija ministrstva za finance si 
svojim mnenjem vred generalni direkciji nepv-rod-
njih davkov v končno odločbo.» 

2.) Točka 14.) se glasi: 
«prehranjevanje zaposlencev v obliki naturalne 

plače in oddajanje brane, odnosno izključno jedi, 
svojim članom, Id ga opravljajo uradniške, dijaške, 
delavske in ljudske kuhinje, bodisi kot samostojno 
organizirane, bodisi kot humanitarne naprave.!» 

K členu 9. — Ta člen ostane neizpremenjen. 
K členu 10. — Ta člen se izpreminja, popolnoma 

ter so glasi: 
«Davek na poslovni promet se pobira v glavnem 

na dva načina: 
1.) po knjigi opravljenega prometa, odnosno po 

prijavi, ki se izpolnjuje in predlaga na podstavi. ie 
knjige; 

2.) pavšalno na podstavi prijave, v kateri se pri
javljajo vsi potrebni podatki za ocenitev in določitev 
davčne osnove, odnosno za odmero pavšala.. 

1.) Davek, na poslovni pminet po knjigi u,p»av-
ijeuega prometa plačujejo: vsa podjetja-, zavezana 
javnemu polaganju računov, družbe z omejeno za
vezo in vsi oni obrati in vsa ona podjetja, katerih 
promet je v minulem letu presegel 360.000 dinarjev. 

Vsi plačevalci davka, 3d morajo po zakonu voditi 
knjigo opravljenega prometa, naj si sami po svojem 
preudarku in po potrebi svojo vrst* posla prirede 
knjigo, v katero naj vsak dan vpisujejo ves promet, 
opravljen «v gotovini» in «na kredit». 

Ako so tekom trimesečja razveljavi poso], ojtrav-
j ljc-n «v gotovini», in se prejet;] odškodnina povrne, 

.«-vem odstavku.-.™™ plače valeč davka sam v .svoji knjigi označiti 
I to povrnitev. Isto velja tudi za t.rosarni.sice pnzna-

„,.; i„ „,. ' nice, nadalje za ves «-.--ni del prometa, ki se je opravil 
o b l i n i u - i , „ . • » , . ! ( , p ] a 6 a l d a v . . , 

z državo in za katerega se jr na [»o-emu opravljenega p-ometa. Da ni m o g o č e p n k r a a м neposredno ob prejemu odškodnine pri 
p iada tega day^a « prodajo vsega podjetja, je tu k i blagajnah. Priznanice državnih blagajn o 
kupec vsega podjetja vzet z^sohda-rnega poroka, J n ^ t u ( ] . ^ ^ ^ 
ne samo za to proda o, nego tudi za ves prejsnj p,<> P I plačevalec-davka hraniti kot listine, 
met pmlinkov prodajalčev) za katerega ta davek ^ ^ ^ P к и ј . M ^ 
„i plačan; toda davčnim oblastvom s-, nalaga, da me- " ^ J L v sestavni del odškodnino m v oni del 
rajo na prošnjo mtorcaciitov tud, pred prodajo d a g * ( '°^L katerega 5(J d ; i v e k „cpoerođAo že plačal, 
točne podatke o dolžnem «uivku prodajalcem. Ku- J ' ; " * . , ^ ,^ ;; ^ . . l v ( _ s 6 S t , a v n i ^ • pec pa •se oprati to obveznosti jamstva., ako si pii-

* Uradni list pod št. 290 iz leta 1921. 
•>* Razglašen v «Službenih Novi.nah kraljevine 

Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 37, izdanih dne 18. fe
bruar :a 1022. (Prilogr Va. — 1922.) 

Te listine :-e smatrajo za bistvom, sestavni del nje
gov* knjige opravljenega premic ta. 

Koncem vsakega trimesečja mora plačevalec 
davka zaključiti svojo knjigo ter najkesneje v pri
hodnjih 30 dneh pristojnemu davčnemu oblastvu 
(uradu;, ki pobira neposrednji davek, predložiti 

predpisano prijavo, v katero sam vpiše končno 
vknjižene vsote prometa, opravljenega <v gotovini» 
in «na kredit> v minulem trimesečju. Plačevalec 
davka mora obenem, ko predloži prijavo, plačati 
1 % prijavljene vsote prometa, opravljenega «v go
tovini», in ta visota služi za davčno osnovo. 

Ob izračunavanju davka se zaokroža davčna 
osnova tako, da se zneski do vštetih 50 par ne vpo-
števajo, od 50 pa.r navzgor pa zaokrožajo na cel 
dinar. 

Vkljub prejšnjim določilom smejo posamezni pla
čevalci davka, ako žele, ob vplačilu za prvo tri
mesečje koledarskega leta zavarovati ta davek za 
vso leto; s tem pridobe pravico, da jim ob predlo
žitvi prijav za nadaljnja trimesečja ni treba istočas
no plačati tega davka, ampak pristojno davčno olv 
lastvo jim na podstavi prijav predpiše davek tri
mesečno in zahteva, šele po zvršetku koledarskega 
leta vplačilo za vso minulo leto, odnosno vplačilo 
razlike, ki ostane po odbitku visote, prej vplačano za 
zavarovanje, od končnega predpisa kot, ta davek. 

Vsota, ki se mora položiti za zavarovanje toga 
davka, znaša 50 % štirikratno vzete vsote, ki jo 
mora dotični plačevalec davka po svoji prijavi [Ja
čati kot davek .na poslovni promet za prvo trimeseč
je koledarskega leta. Tako položene vsote vknjižu-
jejo davčna oblastva (davčni uradi) takoj kot vpla
čila do končnega obračuna, koncem koledarskega 
leta. 

Na vsoto, položeno za zavarovanje, ne teko po-
ložniku obresti; toda zato mu davčno oblastvo n« 
sine pri končnem obračunu koncem leta zaračunit» 
obresti na dolžno razliko, preden poteče rok za. vpla
čilo poslednjega trimesečja minulega leta. 

Za poslednje trimesečje leta 1921. morajo plače
valci davka, ako že za to trimesečje niso plačali 
tega davka, takoj predložiti j »red pisan o prijavo, т 
kateri skladno z gorenjimi določili prijavijo premet, 
ojjravljcn v tem času, ter istočasno plačati davek. Za 
predlaganje prijav in plačevanje davka za poslednje 
trimesečje leta 1921. veljajo gorenja določila, isamo 
da teče rok od dne razglasa- odnosno splošnega po
ziva davčnega oblastva. 

Ko poteče vsak rok za. plačilo davka minulega 
trimesečja, ugotove davčna oblastva, ali so vse 
jn-avne in fizične osebe, ki morajo po zakonu na ta 
način plačevati davek, res tudi predložilo prijave, 
o Inosno plačale davek. One osebe, o katerih ugotov \ 
da tega niso storile same, se morajo prej pozvati v 
zmislu določil člena 10. zakona, naj to store v osjnil« 
dneh; pozovejo pa se ali z javnim razglasom ali po
samezno z zapretilom, da jim davčno osnovo oceni, 
odnosno določi, davčni, odbor (davčna komisija) po 
prijavi državnega zastopnika, in z zapretilom kazni 
v zmislu- določila členov 12. in 13. zakona. 

Tudi poleg zakonitega določila, da se moraj» 
plačevalci davka, katerih promet je v minulem letu, 
torej v letu 1921., presegel 360.000 dinarjev, prija
viti pristojnemu davčnemu oblastvu, da davčna ob
lastva isama lahko ugotove kar izpočetka, kateri so 
ti plačevalci davka, jo v zmislu člena 14. tega za
kona takoj zahtevati potrebna poročila od pristoj
nih industrijskih, trgovskih in obrtniških zbornic. Y 
teh zahteval) morajo davčna- oblastva označiti me
sta in. trge, ki spadajo v njih teritorialno območje,, 
kakor tudi one manjše kraje, kjer je po vednosti 
davčnega oblastva samega že podjetje večjega ol>-
sega. Zbornico morajo, kolikor jim je to mogoče, za 
posamezna, mesta, posamezne trge ugotoviti po tr
govskih združbah, odniosno oceniti po vednosti i» 
sestaviti seznarnek družb, obratov in podjetij, ki 
morajo plačevali davek na ta način, ter označiti 
številko, kolik je bil jjribližno promet v n.tinuleii« 
letu. 

Te seznaniko morajo sestaviti zbornice kar naj
hitreje ter poslati duplikat davčnemu oblastvu; ra
zen tega pa morajo te institucije v vsakem trime
sečju popolnjevati te seznamke z oziram na izpre-
membe, ki so nastale tekom časa, ter te popolnitv» 
same brez posebne zahteve pošiljati davčnim 
oblastvom. 

Kolikor bi davčna oblastva že imela uradne po
datke posameznih plac-evalcev davka o prometu mi
nulega leta za leto 1921., ki so jih ugotovili davčni 
odbori (davčne komisije), jim morajo «lužiti za davč
no osnovo ob odmeri tega davka in tedaj naj jih n» 
zahtevajo od prej imenovanih zbornic. Za take po
datke se smatrajo v mestih s preko 50.000 prebi
valci tudi že izvršene ocenitve davčnih odbofo-v 
(davčnih komisij) o prometu (kosmatem obratu) •/.», 
leto 1921. po že predloženih rednih prijavah za red
ni predpis za davčno leto 1921 ./1922., odnosno /л 
leto 1922. 

Лко ugotovi davčni odbor (davčna komisija), da 
se prijava ujema z dejanskim istanjeni prometa, ki 



Â*P> 

20. 1 & 1 Letnik IV. 

•ga jo opravil plačevalec davka, ni dopustno dru
gačno odmerjanje. Ako pa zbero davčni odbori 
(davčno komisije) dokazila, da so predložene prija
ve ne ujemajo z dejansko opravljenim prometom, 
morajo dotične plačevalco davka po davčnih oblast-
vih pozvati in zahtevati od njih, naj predlože dolu
tila, t. j . svojo knjigo, ki jo vodijo v ta namen, na-
dalje podatke iz ostalih trgovskih knjig, ako jih 
imajo, s katerimi naj potrdijo točnost svoje prijavo. 
Ako so ugotovi na ta način, da je prijavil piaceva
t e davka manj od dejansko opravljenega prometa, 
ugotovi davčno osnovo pristojni davčni odbor (davč
na komisija), plačevalec davka pa izgubi pravico 
pritožbe. V vsakem ponovljenem primeru mora 
davčno obla.st.vo postopati, kar najstrože v zmuslu 
členov 12. in 13. tega zakona. 

Ako plačevalec davka ne predloži knjige, ki jo 
vodi o svojem prometu, ali potrebnih podatkov, do
loči davčni odbor (davčna komisija) sam vsoto 
opravljenega prometa. Tako odmerjene vsote veljajo 
ta. končni predpis, o katerem obveščajo davčna ob-
laslva plačevalec davka s plačilnim nalogom, odnos
no fi priobčilom ocenitve davčnega odbora (davčno 
komisije). 

Plačilni nalog se izpolni, tako, da se v njem 
predpiše vsa končno odmerjena vsota kot davek ter 
odbije (odobri) vsota, vplačana po prijavi, tako, da 
se vidi razlika., ki jo jo še treba plačati kot davek. 
Razen lega si; mora v plačilnem nalogu dati plača
va I cu davka na. znanje, aH ima pravico pritožbe ali 
jo nima.. Isto velja 'tudi za priobčila ocenitve davč
nega, odbora, (davčne komisije). 

Državno, blagajne morajo za. promet, opravljon 

lem letu, hkrati s plačilom ostalega neposrednjega 
davka, ko obnavljajo, odnosno si pridobivajo poli
cijsko dovolilo. 

Določilo o predpisu in plačilu tega davka za po
slednje trimesečje leta 1921. se nanaša v obeh pri
merih tudi na te plačevalce davka. 

V obeh teh primerih n& vplivajo pritožbo zoper 
neposrodnji davek na davek na poslovni promet in 
obratno. 

Ob cenitvah in odmerjanju tega davka morajo 
davčni odbori (davčne komisije) in davčna oblastva 
uvažovati četrti odstavek člena 10. zakona, ako na
stopijo primeri, omenjeni v njem. Vsi novi obrati 
morajo predložiti prijavo, na katere podstavi jim 
davčno oblastvo začasno določi davčno osnovo in 
istotako začasno pobira ta davek v rokih, dolo
čenih v zakonu; toda šele predpis na podstavi oce
nitve davčnega odbora (davčne komisije) velja za 
končni predpis plačila, in šele po tej ocenitvi se do
loči končna kategorija, v katero spada dotični pla
čevalec davka. 

Vse pravne in fizične osebe, ki ne plačujejo «po
veza, na radnju» (pridobnine, tecivarine), kakor tudi 
osebe, ki izvrše slučajen promet stvari v zmislu zad
njega odstavka člena 4. zakona, morajo v 14 dneh 
od dne opravljenega prometa, predložiti predpisano 
prijavo onemu davčnemu oblastvu, ki je glede na 
kraj opravljenega prometa teritorialno pristojno za 
pobiranje neposrednjih davkov, ter morajo hkrati 
plačati ta davek. 

Davčna oblastva, odnosno blagajne, morajo v 
vseh takih primerih točno izpolniti uradno potrdilo 
(priznanico) o vplačilu, ki je priložena prijavi, po 

va k s en račune dobavljateljem, ne glWe na to, na 
način Li dobavljatelji plačujejo, ta davek. 

2.) Vsi ostali pla.čevalci davka. t. j . vse družbe, 
vsi obrati in visa podjetja, kateljh promet ni v minu
lem letu presegel zakonito doteene meje 360.000 
dinarjev, niti ni bil manjši od 15.000 dinarjev, po
tom vse svobodne profj-sije, našite v točki 1. člena 
3. tega pravilnika, morajo, ne glede na velikost 
opravljenega prometa, na splošn, poziv in v dolo
čenem roku pristojnemu davčnem, oblastvu predlo
žiti predpisano prijavo z navedbo,kolik je. bil pro
met v minulem letu, za vse leto 021. in z vsemi 
podatki, potrebnimi za pravilno o<%nitev opravlje
nega prometa, odnosno določitev da-čne asm ovc- za 
odmero pavšala. 

Davčni odbori (davčne komisije), ld izvršujejo 
ocenitve, morajo, kolikor so že ocen'i posamezne 
plačevalce davka po rodni prijavi ter jil redno obre
menili za davčno: loto 1921./1922., odni-,no 7 Л leto 
1922., vitati s to ocenitvijo ugotovi jem kosmato 
vsoto prometa-, Id je bil opravljen v minjem letu, 
sa davčno osnovo ob odmeri pavšala za fo davek. 
Pri tej ocenitvi, se ne vpošteva oni del proi^ta, ki 
ga je opravil plačevalec davka, med minulim,-»unos
no mogel opraviti med tekočim letom i. drža.v, Zo
per ocenitev po pravočasno predloženi prijavi ^ a t a 
v zmislu člena 15. tega zakona pravico pritožbe \)]a-
čovalec davka in državni zastopnik. Onim. placca-
coni davka, ki se ne odzovejo splošnemu pozi^ 
fiavčncgu oblastva. odnosno ne predlože prijave '•-
določenem roku, pa ocenijo promet minulega leta 
pristojni davčni odbori (davčne komisije) na. pod-podsta-va 
•slavi, referata davčnega oblastva, odnosno držav
nog« zastopnika.; laki plačevalci davka izgube pra;-
vico pritožbe. 

Za. poslednje trimesečje leta 1921. je pavšalnim 
plačevalcem. davka predpisati davek na poslovni 
promet sorazmerno na podstavi predpisa za loto 
1921., kolikor ni pavšal za to trimesečje že odmerjen 
in pobran. 

Ta .davek se inora pobirati v enakih trimesečnih 
obrok ih, v listih rokih in na isti način, kakor je to 
določeno ZA ostala, trimesečna plačila po tem za
konu. 

Vsi oni, ki opravljajo, promet stvari: in. storitev 
»a drobno tako, da v minulem letu ni presegel 
15.000 dinarjev, zlasti promet, ki ga opravljiajo ri
biči, krošnjarji, poulični prodajalci, maserji, fijake-
risti in onovprežniki, odnosno vozniki^ z enim in 
največ z dvema konjema, nosači ali težaki, čistilci 
obutve in podobni, ki opravljajo ta promet na pod
stavi trajnih in stalnih dovolil, plačujejo ta davok 
obenem 7. ostalimi neposrednjimi davki po iati pri
javi s pavšalom, ki so jim odmerja na podstavi kos
matega prometa, katerega je ocenil pristojni davč
ni odbor (davčna komisija). Oni pa, ki opravljajo 
'-goraj navedeni promet na podstavi letnih ali se 
krajših dovolil, plačujojo ta davek za vse loto y na
prej na podstavi prijavo za neposrodnji davek po 
*voji izjavi o višini promota, opravljenega v minu-

». državo (dobave), pobirati \ % (en odstotek) kot.j podatkih prijavo ter jo izročiti plačevalcu davka. 
davok na poslovni promet neitopmhio, ko izplačujejo j Obveznost jamstva za kupca je določena pri čle

nu 7. tega pravilnika. 
Prijava, za. vse primere- se dobiva po, uradno 

določeni ceni pri onih davčnih oblastvih,. ki pobirajo 
neposrednje davke; po možnosti se odistopa v pro
dajo ob običajnem popustu pooblaščenim prodajal
cem monopolnih predmetov. 

V formalnem oziru odmerjanja, predpisovanja, 
vknjiževanja, in obračunavanja tega davka izda ge
neralna direkcija neposrednjih davkov, skladno z 
davčnim upravljanjem posameznih oblasti, natanč
nejša navodila..» 

K členu 11. — Ta člen se popolnoma izpieniinja 
ter se gla«i: 

«Za čas poslovnega dela se smatra oni čas, ko 
obrat, odnosno podjetje, posluje. 

Za izvrševanje kontrole so ob potrebi pristojni 
izključno šefi davčnih oblastev, ki so že po prejšnjem 
členu upravičena, pozivati plačevalce davka zaradi 
kontroliranja njih poslovanja. Vsaka kontrola se 
mora izvrševati strogo v zmislu in mejah zakona. 

Trgovske, industrijske in obrtniške zbornice mo
rajo zlasti v zmislu tega člena zakona podpirati šefo 
davčnih oblastev pri izvrševanju te njih dolžnosti 
ter na njih zahtevo oddajati svoja mnenja za vsak 
primer posebe, kolikor razpolagajo s potrebnimi po
datki; toda ta njih mnenja imajo izključno posveto
valen značaj.» 

K členoma 12. in 13. — Ta člena se izprem in ja
ta popolnoma ter se glasita: 

«Za odmero denarnih kazni sluWjo kot glavna 
višina oškodibe, okolnosti, ob katerih je 

г davek ogrožen, in ekonomsko stanje, v katerem 
•1* plačevalec davka. 

Za preiskovanje kaznivih dejanj, izrekanje in iz-
vrs\Tanjo kazni po tem zakonu velja za Srbijo in 
Crnu-oro, Hrvatsko in Slavonijo z Medjimurjem, 
Banani Bai-anjo, Posino in Hercegovino isti posto
pek \ m 7Л ostale neposrednje davke; za Slove
nijo s Vekmurjem in Dalmacijo pa velja postopek 
za osebo, davke. Generalna direkcija neposrednjih 
davkov v delegacije ministrstva za finance v Za
grebu, б а ф у ^ Ljubljani in Splitu določijo samo
stojno v s 0 j& m področju po upravnih razmerah 
svojega оЦсја, odnosno posameznih oblasti, ka
tera davčna-jniagtva (organi) prve stopnje imajo 
lira-vico izrek.j ]<az,û ]>0 tem zakonu. 

Izvzemši k,nj z a kazniva dejanja, ako se for
malno ne izPujujejo določila tega zakona se 
smejo instituciji označene v poslednjem odstavku 
prejšnjega člena,u<jeieževati po svojem predstav
niku v vseh kazalih primerih, bodisi na zahtevo 
davčnega oblastva^iisi plačevalca davka. Namer 
njih udeleževanja jt<ja dajo pojasnila in oddajajo 
mnenja, o primeru isae m m 0 okolnostih z ozirom 
na gospodarsko giban, m organizacijo. Za to ude
leževanje nimajo ti pi'Stavniki pravice do odškod
nine.» 

K členom 14. do 16. _ 'fi členi ostanejo neiz-
premenjeni. 

K členu 17. — Ta člen se izprerainja popolnoma 
ter se glasi: 

«Ukinitev davka na poslovni promet in obrtnega 
davka v Srbiji in Crni gori (členi 66. do 70. zakona 
o neposrednjem davku), izvršena z uredbo o davk* 
na poslovni promet z dne 27. junija 1921. od dne 
1. oktobra 1921., t. j . od dne, ko se je pričela upo
rabljati uredba, ostane v istem obsegu v. veljavi 
tudi za ves čas, dokler bo trajal ta zakon. Od uki
nitve je izvzet samo 10%ni davek od vrednosti uvo
ženega lukisusnega blaga, ki se mora pobirati tudi 
nadalje po predpisih, veljavnih za carinarnice, p» 
tarifi, priloženi pravilniku za izvrševanje določil • 
davku na poslovni promet N. P. br. 25.947 z dnt 
10. decembra 1920., odnosno po tarifi, ki jo nado
mesti. Ta 10%ni davek od vrednosti uvoženega lu
ksuznega blaga upravlja generalna direkcija carin, 
ki mora o tem davku zbirati podatke od podrejenih 
carinarnic ter pošiljati mesečna sumarna poročila ge
neralni direkciji neposrednjih davkov.» 

V vsem neizpremenjenem besedilu se beseda: 
«uredba» nadomešča z besedo: «zakon». 

Ta. pravilnik stopi v veljavo povratno izza dn* 
1. januarja. 1922., sani o da se mora tudi uporabiti 
na vso neizvršeno odmero in na ves neizvršeni pred
pis tega davka za poslednje trimesečje leta 1921. Vsa 
odmera, vsi predpisi in vsa plačila tega davka, kar 
jih je izvršenih za poslednje trimesečje leta 1921. 
do vštetega dne 31. јапиатја 1922. na podstavi 
uredbe o davku ha poslovni promet z dne 27. junija 
1921. in pravilnika za njeno izvrševanje N. P. 
br. 26.606 z dine 20. julija 1921., ostanejo v veljavi 
in ta pravilnik se ne sme uporabljati nanje. 

V B e o g r a d u , dne 10. februarja 1922.; 
N. P. br. 4794. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

4 8 -
Naredba o prodajanju valut.* 

Da se onemogočijo zlorabe členov 3. in 12. pravil
nika o reguliranju prometa z devizami in valutam« 
in da se onemogočijo spekulacije z devizami, od
rejam : 

Valute se smejo po členu 3. pravilnika prodajati 
famo onim potnikom, ki dokažejo svojo potrebščin» 
s potnim listom, opremljenim z vìsenii vizi onih 
držav, v katere potujejo in katerih valute hočej* 
kupiti. 

Vsak prodajalec mora dotično prodajo valut» 
zabeležiti v potni list ter pol'..g zneska prodane va
lute postaviti tudi datum, ko se je prodaja izvršila, 
kakor tudi svoj podpis in pečat firme. 

Brez vidirane listine se ne sme nikomur prodati 
valuta preko 500 frankov. 

Da ne vzame kdo dveh ali več potnih listov, j * 
naprositi ministrstvo za notranje zadeve, naj izda т 
ta namen potrebno naredbo. 

Valute do 500 francoskih frankov se smejo pro
dajati tudi drugim osebam samo na podstavi legiti
macije, v kateri je označiti to prodajo. Policijska 
oblastva morajo paziti, da ne more nihče dobiti ve4 
takih listin. 

Poleg carinskih oblastev izvršujejo pri odhod« 
iz države zlasti posebni organi, pooblaščeni po ge
neralnem inspektoratu, kontrolo, ali so vsem pot
nikom v potne listine vpisane vsote valut in deviz; 
po podatkih teh listin odreja generalni inspektorat 
kontrolo nad zavodi in menjalnicami, pri katerih s<> 
so prodalo dotične devize in valute. 

Isto velja, tudi za devize po članu 12. pravilnika, 
samo da je poleg vsote označiti, ali je Ček ali 
v&iluta. 

V B e o g r a d u , dne 13. februarja 1922.; 
I. br. 1680. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o tarifnih dopolnitvah. ** 

Izza dne 1. marca t. 1. se dopolnjuje izjemna ta
rifa št. 2 tarife dela II., Id velja za proge državnih 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 40, izdanih dne 22. fe
bruarja 1922. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevin« 
Srba, Hrvate i Slovenaca» št. 36, izdanih dne 17. fe
bruarja 1922. 
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železnic direkcij v Zagrebu, Sarajevu in Subotici г 
àw> 15. avgusta 1920. še s temi predmeti: 

za. apneni dušik, Thomasovo žlindro, amonijev 
»«klfat in čilski soliter. 

Iz pisarne ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 14. februarja 1922.: št. 39.465/21. 

Objava o novem telefonskem pravilniku.* 
Izšel je nov telefonski pravilnik, s katerim se 

»reja razmerje med državo in telefonskimi naroč
niki ter določajo vse takso, ki so v zvezi s telefo
nom. Ta pravilnik je stopil v veljavo dne 1. febru
arja t. L; dobiva se pri ministrstvu za pošte in brzo 
jav ter stane 10 dinarjev. 

Iz ministrstva za pošto in brzojav v Beogradu, 
dne 19. februarja 1922.; št, 73.807. 

Pojasnilo o predlaganju deklaracij 
po carinskih posrednikih. 

O vprašanju neke carinarnice, ali imajo priznani 
•armski posredniki pravico predlagati deklaracije za 
uradno ocarinjanje v zmislu pravilnika C br. 61.133 
7. dne 9. septembra 1921., je odločil carinski svet 
v seji z dno 23. januarja 1922. in njogovo odločbo 
je tudi potrdil gospod minister za finance: 

Carinarnice no smejo sprejemati deklaracij za 
uradno ocarinjanje, ako jih predlagajo carinski po
sredniki, postavljeni pri carinarnicah, ker bi bil s 
tem prekoračen namen, zaradi katerega je bil izdan 
pravilnik o uradnem ocarinjanju. 

Istotako ne smejo stranke, ki predlagajo dekla
racije za uradno ocarinjanje, določati carinskih po
srednikov ali njih pomočnikov, da bi prisostvovali 
uradnemu ocarinjanju. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 16. februarja 1922.; C br. 82.520/1921. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

it . 1247. 2ÖH 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil gg. 
Vinku H e i n r i h a r j u , trgovcu v Kočevju, Francu 
l i c u , trgovcu v Ribnici, Antonu K a j f e ž u, trgov
cu v Kočovju, in drugim ustanoviti delniško družbo 
z imenom: cMerkantilna banka» v Kočevju. 

Družba se bo bavila z vsemi posli, ki spadajo v 
(Kxlrocje mobiliarnih bank. 

Osnovna delniška glavnica znaša pet milijonov 
kron ter je razdeljena na 12.500 popolnoma vpla
čanih delnic po 400 K, ki se glase na prinosnika. Ta 
glavnica se sme brez predhodne dovolitve državnega 
oblaetva zvišati do zneska 15 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

; rine 22. februarja 1922. 
Načeluik: dr. Mam fi. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 354 ex 1922. 

Razglas o taksni obveznosti faktur 
iz inozemstva. 

Generalna direkcija posrednjih davkov je odlo
čila ob konkretnem primeru, da se plačuje taksa po 
ear. točki 33., odnosno 34., pripombi 1. zakona o 
taksah in pristojbinah (Ur. 1. št. 259/1921.) za izpla
čila inozemcem v inozemstvo v poravnavo faktur, 
[jredloženih iz inozemstva državnim in samouprav
nim blagajnam, samo, če se vrše izplačila po tu-
zlomskih denarnih zavodih (glej tuuradni razglas 
fct. B П 50/99 iz leta 1921. v Uradnem listu 141 iz 
leta 1921.). 

Ne glede na to pa smejo te blagajno odtegniti 
takso po tar. past. 33. in 34. od izplačila na take 
fakture, ako je to v pogodbi (o državnih dobavah 
itd.) izrecno pogojeno. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 24. februarja 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

St.. B II 202 ex 1922. 

Razglas. 
Gospod minister za finance je z odločbo z dno 

10. februarja 1922., št, 3181, podaljšal rok, določen 
v členu 136. taksnega in pristojbinskega pravilnika 
za nabavo prebijačev za uničevanje kolkov, do dno 
31. marca 1923. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 28. februarja 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Prede. 336/4/22—1. 
Razpis. 

»—8 

Odda se mesto okrajnega sodnika v VIII. činov-
ncm razredu pri okrožnem sodišču v Novem mestu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj 
se vlože po službeni poti najkesneje do dne 

3. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 22. februarja 1922. 
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Razne objave. 
Razpis službe. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo« 

St. 568/21-B. 
Razglas. 

* Priobčena v <Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 40, izdanih dne 22. fe
bruarja 1922. 

Zdravstveni, odsek je sklenil, da veljajo za dr
žavni zdravilišči v Rogaški Slatini in Dobrni, dokler 
.se ne ukrene drugače, ta-lo načelna določila: 

Sezija traja v zdravilišču v Rogaški Slatini od 
dne 1. maja do konca meseca septembra in v zdra
vilišču v Dobrni od dne 15. aprila do dne 15. oktobra 
ter se deli na predhodno sezijo, t. j . od početka se-
zije do dne 15. junija, na glavno sezijo, t. j . od dne 
16. junija do dne 31. avgusta, in na poslejšnjo se
zijo, t. j . od dne 1. .septembra do konca sezije. Zdra
viliška in godbena pristojbina se zaračunava pri več 
nego dvodnevnem bivanju v zdravilišču. Dan odhoda 
iz zdravilišča se, ne računi. 

Za otroke v starosti od 4. tlo 12. leta in za slu-
žinčad gostov je plačevati polovično zdraviliško in 
godbeno pristojbino. 

Podrobna določila za pobiranje zdraviliških lak." 
obseza zdraviliški red. 

Dovoljene so nastopne olajšave: 
V predhodni in v poslcjšnji seziji se zaračuna

vajo cene za sobe, odškodnina za perilo in razsvet
ljavo, zdraviliška in godbena taksa in cene za vsa 
zdraviliška sredstva s 25%nim popustom. 

Državni uslužbenci, častniki in vojaški uradniki, 
svečeniki vseh veroizpovedanj, nadalje njih žene in 
nepreskrbljeni otroci imajo v predhodni in v poslejš-
nji seziji pri vseh navedenih cenah 50 % popusta. 

Zdravniki — državljani kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, njih ženo in nepreskrbljeni otroci, 
nadalje njih vdove in nepreskrbljene sirote so ves 
čas sezije oproščeni zdraviliške in gođbeno takso in 
vsa kopališka sredstva so jim brezplačno na raz
polago. Glede stanovanja pa uživajo izvun glavna 
sezije iste ugodnosti kakor državni uradniki. Upra
vičenost do teh ugodnosti je dokazati s pravno-
vel javnim i dokumenti. 

V glavni seziji se ne dovoljujejo nikakršne ola-
šave; istotako se ne dovoljujejo drugim osebam. 

Vsi prejšnji sklepi, ki nasprotujejo tem dooči-
lom, so istočasno razveljavljajo. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljail, 
dne 15. februarja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Kraj/c s. r. 

Razglasi drugih uradov in rtlastev. 
Br. 42/prs./B.—1922. 257 3—2 

Natečajni razgla*. 
Razpisuje se natečaj za mesto svetniškega tajni

ka v Vin. činovnem razredu pri k\ stolu sedmorice, 
oddelku B, v Zagrebu. 

Rok natečaja traja do vštet/ga dne 
' 20. m a r c a 1922. 

Prosilci morajo predložit/ prošnje po oblastvu, 
pri katerem službujejo, prediedništvu kr. stola sed
morice v Zagrebu. 

Predsedništvo kr. stol? sedmorice, oddelka B, 
v Zîgrebu, 

dne 20. ffbruarja 1922. 

Pri mestni hranilnici v Kočevju je izpraznjen» 
mesto k n j i g o v o d j e , odnosno a d j u n k t a , s 
prejemki IX., odnosno XI. činovnega razreda držav
nih uradnikov z draginjsko doklado vred, ki so do
loča vsakočasno. Prosilec mora biti vešč nemščini 
in slovenščini v govoru in pisavi, istotako bilanč
nemu delu. 

Opremljene prošnje naj se pošljejo najkesnej» 
do dne 10. m a r c a 1 92 2. podpisanemu ravnatelj
stvu. 

Ravnateljstvo mestne hranilnice v Kočevju, 
dne 1. marca 1922. 

~№ Vabilo na ustanovni občni zbor 
} ,2VIeirh:a,ri l ; iIs*e b a n k e " , 
ki bo dne 12. m a r c a 1 9 2 2 . ob desetih v Ko

čevju v ba/učnih poslovnih lokalih. 
Predmet sklepaija na ustanovnem občnem zboru 

je po § 57. družbeuh statutov, potrjenih z odlokoira. 
ministrstva za trovino in industrijo, oddelka v 
Ljubljani, z. dne 22. februarja 1922., št. 1247 (po
oblastilo ministrova za trgovino in industrijo z dne 
24. januarja 192... VI. št. 136): 
a) volitev predednika zboru; 
b) sklepanje oustanovitvi delniške družbe; 
c) volitev osnih članov upravnega sveta; 
č) volitev pcih članov nadzorstvenega svet«.; 
d) slučajnost. * .„ * 

Ustanovu občni »bor je sklepčen, če je zasto
pana vsaj ena četrtina podpisnikov delnic in ena 
četrtina veh dodeljenih delnic. 

Podpiniki se legitimirajo s potrdili o vplačilu 
podpisaiega delniškega zneska, pooblaščenci pa 
vrhu t<ga še z dotičnimi običajnimi pooblastili, ki 
se gla/o na zastopstvo. 

V K o č e v j u. dne 27. februarja 1922. 
Pripravljalni odbor. 

2'?' Vabilo na izredni občni zbor 
„Zadružne gospodarske banke, 

d. d. v Ljubljani," 
Id bo dne 3 0. m a r c a 19 2 2. ob enajstih v Srebrni 

dvorani hotela «Union» v Ljubljani z nastopnim 
d n e v n i m , r e d o m : 

Zvišba delniške glavnice na 48,000.000 K z ia-
dajo nadaljnjih 60.000 delnic po 400 K nominalne 
vrednosti. 

V L j u b l j a n i , dne 2. marca 1922. 
Upravni svet. 

* » * 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji,, 

ki so položili osem dni pred zborovanjem vsaj pet 
delnic pri Zadružni gospodarski banki v Ljubljani, 
pri njenih podružnicah v Djakovu, Mariboru, Sara
jevu, Somboru, Splitu, Šibeniku, pri Sveopći Zanat-
lijski banki v Zagrebu ali njeni podružnici v Kar
lovcu ali pri Gospodarski banki v Novem Sadu. Na 
občnem zboru daje vsakih pet delnic po en glas. 

840 2-1 Razglas. 
Po sklepu občnega zbora z dno 17. aprila 1921. 

se jo <Samopomoč», gospodarska zadruga javnih na
meščencev in upokojencev, r. z. z o. z., v Kostanje
vici razdružila ter je prešla v likvidacijo. Vsi upniki 
se pozivljejo, naj prijavijo svoje terjatve pismeno 
ali ustno pri likvidacijskem odboru zadruge. 

V K o s t a n j e v i c i , dne 23.februarja 1922. 

Natisnila in založila Dtfniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Pc£tnina plaöana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 8. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Veeblna- Zakon o kontroli eemenia kulturnih rastlin pri uvozu in v notranjem prometu. Zakon o izseljevanju. - Uredbo osrednje vlade: Pravi nik kako je dajati podpore m 
Х З З Г ? / čisteea dobička d t o ? » m t o e totorSe. Dodatki k pravilniku o reguliranju prometa z devizami in valutami. Odločba, e katero se prepoveduje izvoz valute iz države. 
^ С м Ж Д Г А « 3 1 o v e m > : & • ravnateljske «lužbe pri deželni elektrarni na Završnici. Razpust diottra. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Blovemji. 
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Kazglaei zdravstvenega г°™™1™?~»' ìéen i z y r 8 e y a t i cibino inženjersko prakso. - Razglasi rasnih drugih uradov m oblastev. - Razne objave. 

акош IR Kralje 

49. 
Mi 

Al®ksa>nđes? i., 
po milosti božji to narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
jo zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v VII. retini seji,, ki jo jo imel dne 
9. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potrdili 
in potrjujemo, da je uredbo o kontroli .semena kul
turnih 'rastiin pri uvozu in v notranjem prometu z 
dne 10. februarja 1921. — »Službeno Novimi kralje
vine Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 65/1921. — se-
znamka uredb ministrstva za kmetijstvo in vode 
it. 4 — «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvala 
i Slovenaca» št. 195/1921. — izpremeniti in da so 

glasi: 

Zakon 
o kontroli semenja kulturnih rastlin 
pri uvozu in v notranjem prometu. 

Člen 1. 
Somenjo kulturnih rastlin je pri uvozu zavezano 

kontroli glodo pristnosti, čistote, kalivosti in iz
vora (provenience). Dopušča se uvoz samo onega 
somonja, o katerem so ugotovi z analizo, da je iz-
pravno. 
1 Člen 2. 

Semenje kulturniji rastlin je zavezano kontroli 
tudi v notranjem prometu. Trgovina z nei »pravnim 
»emonjem je prepovedana. 

Clon '3. 
Za analizo semenja se pobirajo predpisane pri

stojbine. 
Člen 4. 

Vsa opravila pri kontroli semenja izvršujejo: kme
tijska preizkuševalna in kontrolna postaja (poljo
privredna ogledna i kontrolna stanica) v Topči-
dem, postaja za preizkušanje semenja (postaja za is
traživanje semena) v Zagrebu in državna kmetijeko-
kemijska zavoda v Ljubljani in v Mariboru. 

Teritorialno pristojnost teli naprav določa mini
ster za kmetijstvo in vode; po izkazani potrebi pa 
«ne tudi v drugih krajih ustanavljati tako ali po
dobne postajo in zavode za kontrolo semenja ali 
otvarjati njih podružnice pri carinarnicah. 

Člen 5. 

Kdor ravna zoper člena 1. in 2. tega zakona, se 
kaznuje z enomesečnim zaporom ah v denarju s 800 
dinarji, neizpravno semenje pa se mu odvzame in 
uniči. 

Člen 6. 
Za preiskovanje kaznivega dejanja in izrekanje 

kazni po členu 6. kakor tudi za prisilno izterjavo pri-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 41, izdanih dne 23ega 
februarja 1922. (Prilog УП. — 1922.) 

stojbine i*o členu 3. te uredbo je pristojno v prvi 
stopnji politično oblast.vo. 

Clon 7. 
Pritožbe zoper obsodbo političnih oblastev se 

vlagajo po njih pri ministru za kmetijstvo in vode, 
čigar odločba o njih je izvršna. 

i 
Clon 8. i 

i 

Minister za kmetijstvo in vode so pooblašča, daj 
predpiše za izvrševanje tega zakona: 1.) pravilnik inj 
norme o kontroli semenja kulturnih rastlin z označ
bo, katere izmed njih so. zavezane kontroli; 2.) pri
stojbine za analizo -semenja.. i 

Člen 9. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novhiah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», ter 
nadomešča uredbo o kontroli semenja kulturnih rast
lin pri uvozu in v notranjem prometu г dne 10. Ге 
bruarja 1921. «Službe?! kovine kraljevino Srba. 
Hrvata i Slovenaca» fit. 6'б/Д9в1«,- — semamka uredb 
ministrstva za kmetijstvo in Vodo St. 4 — «Službeno 
Novine kraljevino Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 195 
iz leta 1921. 

V B e o g r a d u , dne 30. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za kmetijstvo in vode: 

Ivan Pucelj s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

50. 
Ml 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in. objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XVI. redni seji, ki jo je imel dne 
28. novembra 1921. v Beogradu, da je. uredbo o iz
seljevanju z dne 21. maja 1921. — «Službene No
vine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. loi 
— seznamka uredb ministrstva za socialno politiko 
št. 52 — «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» št. 195/1921. — izpremeniti in da se 

glasi: 

Zakon 
o izseljevanju.* 
Izseljeniška oblastva. 

§ L 
Pri ministrstvu za socialno politika posluje od

sek (oddelek) za izseljevanje in priseljevanje, ki se 
briga za vse zadeve, katere se tičejo emigracije, in 
ki upravlja vsa oblastva za izseljevanje in priselje
vanje. 

i 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 39, izdanih dne 21. fe
bruarja 1922. (Prilog VI. — 1922.) 

§ 2. 
V važnih domačih lukah *>e postavljajo komisarji 

za izseljevanje in priseljevanje, podrejeni odseku za 
izseljevanje in priseljevanje pri ministrstvu za so
cialno politiko, kot odposlanci tega odseka, da nad
zirajo izvrševanje onih predpisov tega zakona, ki se 
tičejo prevoza izseljenikov. Ti komisiarji .javljajo 
vse nedostatke pristojnim policijskim oblastvom, jih 
urejajo sporazumno z njimi ali pa jih, če ne morejo 
doseči tega sporazuma, javljajo svojemu pristojnemu 
ministrstvu, ki postopa sporazumno z ministrstvoma 
za notranje zadeve in za promet. 

§ 3 . 

Diplomatskim in konzularnim zastopništvom naše 
kraljevine v deželah in državah, kjer so velike 
in važne naselbine naših emigrantov, se mora. do
deliti odposlanec izselj-jniškega odseka ministrstva 
za socialno politiko kot vez- med tem. odsekom 
in našimi iziseljeinki, da skrbi zanje. Tega po
slanika postavlja minister za socialno politiko 
sporazumno г ministrom za. zunanje zadev*-. V 
svojem poslovanju je podvejeri dotičnomu diplo-
matekemu predata/vniku ali kon-oulu. Dodeljeno mu 
je pomožno osebje. Pri vseh večjih naselbinah naéih 
emigrantov so ustanavlja izseljenski odbor izmed 
naših izseljeniških organizacij s tajnikom; ta odbor 
sodeluje z našimi konzularnimi in diplomatskimi 
oblastvi, ki podpirajo tudi v inozemstvu odposlanca 
iz^oJjeniškega odseka z intervencijo pri inozemskih 
oblastvih. Minister za socialno politiko se pooblašča, 
da s pravilnikom določi področje in nalogo emigra
cijskim oblastvom. 

§ 4. 
V področje ministrstva za socialno politiko in 

njemu podrejenih organov spada vsa skrb za izselje-
nike-državljane kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. 

Kolikor poseza ta njegova naloga v pristojnost 
drugih ministrstev, izdaja ministrstvo za socialno 
politiko svojo odredbe sporazumno z njimi. 

§ 5 . 
Ministrstvo za socialno politiko sestavi vsako 

leto izčrpno poročilo o delovanju naše izseljeniške 
službe, ki ga pismeno ali natisnjeno prodi«.7Л narod
ni skupščini. 

Policijski predpisi o izseljevanju. 

§ 6. 
Izseljevanje je svobodno v okviru tega zakona; 

vendar pa ga sme minister za .socialno politiko ome
jiti za izvestno dobo in v izvesta o deželo, ako to 
zahteva korist države ali korist izseljenikov. 

Po tem zakonu se smatra za iziselj^nika ош dr
žavljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki 
se seli v prekmorske dežele zaradi zaslužka s teles
nim delom ali se soli k svojim sorodnikom, kateri 
so se prej izselili ob istih pogojih. 

§ 8 . 
Izseljenik sme zapustiti naše ozemlje samo s 

potno listino (potnim listom), ki velja izključno za 
pot iz domače luke v luko dežele, kamor se Beli, ter 
smo dopotovati v našo državo izključno s potnim li-

, ; 
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etom, voljavnim iz luke one države, ki jo zapušča, 
га pot v domačo luko. Potovanje preko inozomiskib 
evropskih hik je prepovedano. 

Posebna uredba ministra za socialno politiko in 
ministrstva za notranjo zadeve določa postopek o 
izdajanju potnih Ite tov izšel jenikom. 

§ 9 -
Potna li-tina se izda izseljeniku. ako je izpolnil 

tede pogoje: 
1.) ako predloži objavo, da je izpolnil vso svoje 

vojaške obveznosti: 
2.) ako ustreza priseljeniškim predpisom onih do-

šel, kamor se seli; minister za socialno politiko se 
pooblašča, da izda, v tem oziru s posebno naredbo 
točnejša navodila; 

3.) ako ima vsaj 18 let; če je mlajši, se mu izda 
potna listina samo obenem s potnim listom rodbine, 
ako potuje z njo ali z osebo, ki mu jo jo njegov oča 
ali varuh določil za spremljevalca, o tem pa mora 
imeti oblastveno potrdilo: 

4.) ako dokaže « potrdilom pristojnega finančne
ga oblastva. da jo plačal vse dolžne davke; 

5.) ako se ne vrši zoper njega kazensko postopa
nje in ako je prebil prisojeno kazen, če je bil ob
sojen. 

Vsak poizkus, da bi se kdo za*; ali za koga 
drugega izognil tem predpisom. *e postavlja iwrt 
najstrožjo kazen tega zakona. 

Prevoz izseljenikov. 

§ 10. 
t* prodajo vozovnic za parnike za domače izse

ljeni ke in z njih odpravo se smejo baviti le parniška 
podjetja, ki vkreavajo in izkrcavajo v domačih lu-
kah, in sicer samo, ako so za to pooblaščena. Ta 
pooblastitev se daje po odločbi ministrskega sveta 
in se ne more prenesti. 

Podjetja, ki zaprosijo za pooblastitev te vrste, 
spadajo i>od vse predpise zakona o emigraciji, ki se 
tičejo prevoza izseljenikov. 

Ta jwoblastitev velja, za vso kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Prosilec mora navesti v proš
nji, kje hoče otvoriti zastopništva. 

§ 11 
Vozovnica za prevoz v prekmorske dežele se 

smejo izdajati samo za parnike. Id vkreavajo in iz
krcavajo potnike v domačih lukah, in to vozovnice 
veljajo samo za vkrca vanje in izkrcavanje v doma
Čih lukah. Progrešek zoper ta predpis ima za posle
dico najstrožje kazni, določene s tem zakonom. 

§12. 
Vozovnice se smejo izdajati samo za parnike, ki 

'ustrezajo predpisom naredbe pomorskega oblastva 
kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev z dne 15ega 
d-ecembra 1919., St. 2200. 

Vsak parnik pregledajo, preden vkrca izseljeni
ke. naša hiška oblastva,- ali ustreza tem predpisom. 

S 13. 
Parniško jKwijetjc, ki naprosi za .omenjeno po

oblastitev, mora položiti kavcijo 500.000 (petstoti-
soč) dinarjev v obliki, ki jo predpiše minis trs tvo za 
socialno politiko; ta kavcija se mu vrne, če se mu 
prošnja odkloni ali j>ooblastitev odtegne. Ta kavcija 
lahko sestoji iz gotovine ali iz državnih papirjev ter 
se mora položiti pri Narodni banki kraljevine Sr
bov. Hrvatov in Slovencev, ki upravlja ta depozit 
ob stroških onega, ki polaga kavcijo. Ta kavcija 
mora v prvi vrsti služiti za garancijo, da se izpol
njujejo zahtevki izseljenikov proti pamiškemu pod
jetju, in za plačilo denarnih kazni, s katerimi se 
kaznujejo ta podjetja. 

(Hm se ta kavcija zniža pod znesek 400.000 di
narjev, je parnižka družba zavezana, da jo popolni 
na določeni znesek 500.000 dinarjev. 

§ 14. 
Za vsak prostor, prodan iseljeniku, mora pre

vozno podjetje plačati takso v znesku, ki ga določi 
minister za socialno politiko. Ta taksa se no sme 
vštevati v voznino. V to takso ne spadajo ostale 
takse, določene z uredbo o taksah za železniške in 
parniške vozovnice, prodane v državi in v inozem
stvu. 

§ 15. 
Tarife za vozovnico so objavljen« v dinarjih in 

njih pobiranje v tujem denarju je v državi prepo
vedano. 

§ 16. 
Vsak parnik, ki prevaža čez morje 50 ali več iz

seljenikov, mora dati na razpolago brezplačen pro
stor 1. razreda s popolno prehrano za pot tja in na
zaj uradniku ministrstva za socialno politiko, ki ima 
ob vkrcavanju, na potovanju in ob izkrcavanju pra
vico popolne kontrole o nastanitvi, prehrani in 
zdravniški pomoči izseljenikov na ladji in vpogled 
v vse ladijsko listine. 

Podrobni predpisi ministrstva za narodno zdravje 
morajo urediti službo ladijskega zdravnika, sani
tarne priprave in lekarno na ladji, pregled potnikov 
in posadke pred potovanjem, desinfekcijo prtljage, 
prevoz bolnikov. 

§17. 
Pooblaščeno transportno podjetje sme izdati vo

zovnico samo onemu, ki ima vse potne listine, pred
pisane za izseljenike. 

§ 18. 
Prepovedano je izdajati vozovnice osebam pori 

118 leti. ako ne potujejo z rodbino ali osebo, ki ju 
! je pred oblast vom pooblastil oče ali varuh. 

j § 19. 
Parniško podjetje je zavezano, ob svojih stroških 

prepeljati nazaj izšeljenika, ki mu priseljeniška 
oblastva države, kamor je potoval, zabranijo spre
jem na podstavi svojih zakonov. 

§20. 

Ministrstvo za socialno politiko ima pravico po
polne kontrole o poslovanju podjetij, pooblaščenih 
v zmislu § 10., in sicer v zastopništvih, odpravnin 
pisarnah in na ladjah. Istotako sme glede poslova
nja v zastopništvih odrediti vse, česar je treba za
radi kontrole. 

§ 21. 

Transportno podjetje izdaja vozovnice samo na 
podstavi pismene pogodbe med izseljeni kom in pod
jetjem, odjiosno njegovim pooblaščenim zastopni
kom. Ta pogodba, sklenjena v srbsko-hrvatsko-slo-
venskein jeziku v dveh izvodih, od katerih se mora 
eden koncem vsakega meseca predložiti ministrstvu 
za socialno politiko, mora navajati: 

ime transportnega podjetja in točno označbo 
proge: ime izseljenikovo. njega priimek, stan, sta
novanje in starost: označbo luke, kjer naj se izselje-
nik vkrca ali izkrca; prevoznino in obveznost, druž
be glede prehrane; označbo prostora, določenega 
vsaki osebi na ladji, v kubičnih metrih: izpisek 
predpisov o emigraciji ono dežele, kamor potujo 
izseljeni!:; izpisek predpiso\- tega zakona., ki se ti
čejo prevoza izseljenikov. 

Ako prevzame prevozno podjetje izseljenike v 
odpravo kje v notranjosti naše države, mora nava
jati pogodba tudi prevozne pogoje od dotičnoga 
kraja do luke, kjer naj se potniki vkrcajo,- in njih 
prehrano od dne, ko se prevzamejo v odpravo, do 
dne, ko se vkrcajo. 

Voznina mora vsaj obsezati: prevoz: nastanitev 
in prehrano; zdravniško skrb ob potovanju; pogreb, 
če izseljenik umre; prevoz prtljage v določeni teži 
in zdravniško preiskavo, preden se izseljenik vitrea. 
Če zahteva prevozno podjetje kaj preko tarife, ima 
izseljenik irravico do odškodnine v dvojnem znesku 
onega, kolikor se je od njega zahtevalo in pobralo 
preveč. Če izseljenik ne more nastopiti pota zaradi 
lastne bolezni ali. bolezni rodbinskega člana ali iz 
razloga, ki se tiče traitöportnega podjetja, ali njego
vega zastopnika, ima pravico do povračila že plača
ne vozninc. Istotako mora prevozno podjetje vrniti 
voznino izseljeniku. ki se je poizkusil vkrcati z neza
dostnimi listinami ali ki je bil odklonjen pri zdrav
niški preiskavi ob vkrcavanju. Ce odstopi izscijemik 
iz kakršnegakoli drugega razloga od pogodbe, pre
den nastopi pot, ima pravico do povračila polovične 
voznine. Če parnik ne odide ob določenem času, ju 
prevozno podjetje zavezano izseljenika nastaniti in 
liraniti ves čas, dokler traja zamuda, če se odhod 
parmika zakesni nad osem dini, ima izseljenik pravico 
odstopiti od pogodbe v breme prevoznega podjetja 
ali pa zahtevati za, vsak dan zamude odškodnino 50 
dinarjev. Transportno podjetje je odgovorno za vse 
prevozne stroške- preko pogodbe, ki mu narastejo 
spotoma vsled slabega vremena, oblastvenih od
redb na poti ali iz kakršnegakoli razloga, višje sile. 

. §22. 
Vse pravico in ugodnosti, določene, s tem zako

nom za izseljenike-državUane kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, veljajo wtotako tudi za izselje

ni ko-podanike tujih držav, ki se vkreavajo aJl izkr
cavajo v lukah kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. 

§23. 

Podjetjem, ki so pooblaščena imeti zastopništva, 
in prodajati vozovnice, je prepovedano vsako poslo
vanje izvun krajev, za, katere se jim je dalo poob
lastilo poslovanja. Nadalje je strogo prepovedan« 
nabiranje izseljenikov v državi po agentih ter s« 
najstrože kaznuje po tem zakonu. Istotako je pod
jetju ali njegovim organom prepovedano, iseljeni
kom menjavati denar. 

§ 24. 
Nabiranje za izselitev, zlasti z neresničnimi in

formacijami in obetanji, so kaznuje po tem zakonu. 
Zastopništva parniških podjetij smejo izdajati ob
vestila samo glede prevoza. 

§25. 
Posle v okviru pooblastitve § 10. opravljajo '• 

notranjosti države zastopništva v imenu in ob po
polni odgovornosti pcxljetja, ki ga predstavljajo, 
in sicer po zastopnikih, ki morajo biti državljani 
naše kraljevino, nastanjeni v naši kraljevini, ali 
pa imajo domač obrat (firmo). V prošuji za. jw
oblastitev se mora označiti uno zastopnikovo, mini
strstvo za socialno politiko pa. ima. pravico, da ga 
odkloni. Tudi inozemska podjetja se glede poslo
vanja podrejajo vsem predpisom, in zakonom naše 
države. Temu zastopniku je najstrože prepovedano, 
zahtevati ali *projemati od izseljenikov kaj preko 
voznine po tarifi, ki jo jo odobrilo in objavilo mi
nistrstvo za socialno politiko. 

§ 26. 
Tarife o vozuini in dotičnih obveznostih trans

portnih družb se morajo vsake tri mesece predložiti 
ministrstvu za socialno politiko v vpogled in odo
britev. Vsaka izprememba, namerjana. v gorenjem 
zmislu, se mora predložiti ministrstvu za. socialno 
politiko v odobritev mesec dni prej, nego stopi v 
veljavo. 

Ako podjetje, pooblaščeno v zmislu § 10., od
kloni prevažati izseljenike po tarifi, ki jo jo odobri
lo ministrstvo za socialno politiko, sme to za vselej 
odvzeti pooblastitev in ukreniti vse, kar smatra za 
primerno, da zavaruje prevoz na progi, na kateri ga 
je izvrševalo kaznovano parniško podjetje. 

§27. 
Pooblastitev, določena v § 10., so sme vsak ču-* 

umekniti ali izpremeniti j>o odločbi m.inteb*skega 
sveta. 

§28 . 

•Pooblaščena podjetja morajo pri transportu naših 
izseljenikov na vsaki ladji, potujoči v domovino, 
dati brezplačno na razpolago 15 prostorov za. siro
mašne izseljenike, ki se repatriirajo po nakaailn na
ših konzularnih oblastev. 

§ 29. 
Minister za socialno politiko je po odobritvi mi-

nisti-skega sveta pooblaščen dajati v obliki pogodbe 
domačini pamiškim. družbam, ako nudijo naši emi
graciji potrebno udobnosti in ako se to smatra za 
primerno v interesu domačega brodarstva, olajšave 
in prednosti tudi preko toga zakona, toda nikakor 
ne na škodo izseljenikov ali države, kolikor to ne 
bi nasprotovalo mednarodnim obveznostim naše 
države. 

" Izeeljeniški fond, 

§ 30. 

Izseljeniški fond se zlaga iz denarnih kazni in 
dлlgih dohodkov, določenih z zakonom in, naredba-
mi, ki. se izdajajo na. podstavi tega zakona. 

§ 3 1 . 
Minister za. socialno politiko se pooblašča, da na-

redboma določi prispevek emigracijskemu fondu, ki 
ga morajo plačevati izšeljeniki, kateri se vračajo v 
domovino in kateri uporabljajo posredovanje orga
nov tega ministrstva v prekmorskih deželah. 

Izvzeti so oni, ki se kot. siromašni repatriirajo 
brezplačno. 

§32. 
Prispevki za izaoljciuöki fond se vlagajo pri 

upravi fondov kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev v Beogradu, ki upravlja ta fond po navodilih 
ministrstvu za socialno politiko, kateremu je po
verjeno vodstvo tega fonda. 
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§33. 
lzseljeniški fond služi za kritju izdatkov pri 

državni izseljoniški službi, ki niso določeni a prora
čunom, za subvencijo podpornim organizacijam, naših 
emigrantov za podporo posameznih siromašnih iz
šel jenikov,'za postavljanje izseljeniških domov in 
v oboe za svrhe, ki služijo izseljenikom v korist. 

Kazni za pregrešite zoper zakon o izseljevanju. 

§34. 

Razen ministrstva za socialno politiko imajo 
pravico določati kazni za pregreške zoper zakon o 
izseljevanju policijska in luška oblastva sporazumno 
z izseljeniškimi komisarji, ako je pregrešek učinjen 
v službenem kraju izsoljeniškega komisarja. 

Pregreške v inozemstvu kaznuje ministrstvo za 
socialno politiko. Zoper kazensko razsodbo oblasta 
va, nižjega, od ministrstva za socialno politiko, je 
dopustna pritožba na pre])osreduo predstojno oblast-
vo, v nadaljnji vrsti pa na to ministrstvo v 14 dneh, 
ko se je odločba prejela. 

§ 35. 

da 

vozovnic« brez pooblastitve, dolo-
/, zaporom do 6 mesecev in s kaz-

Kaznuje se: 
a) Kdor prodaja 

cone v § 10., 
iirjo v denarju od 500 do 2000 dinarjev 

h) Kdor nabira izšeljenike za izselitev, če ga ni zal 
to redno pooblastilo podjetje, pooblaščeno za 
prodajo vozovnic v zmislu § 10., ali če je izvrše
val to nabiranje izvun kraja in v drugačni obliki, 
nego jo dopušča zakon, z zaporom do 6 mese
cev in z globo od 500 do 2000 dinarjev. Ako je 
delal na korist podjetju, pooblaščenemu v zmislu 
§ 10., se sine podjetje kaznovati s tem, da se mu 
odvzame pooblastitev za vselej ali za izveste» 

čas, aH z globo od 1000 do 20.000 dinarjev. Ako 
je zaradi nabiranja uporabljal neresnične infor
macije in podatke, se sme kazen poostriti do za
pora enega leta in do globe 50.000 dinarjev. To 
no izključuje strožjih kazni, določenih z drugimi 
zakoni. 

c) Zastopnik podjetja, pooblaščenega v zmislu § 10.. 
ki pobere od izseljenika provizijo-preko voznine 
po odobreni tarifi v kakršnikoli obliki ali s ka-
IcršnimkoH pravnim odnosom, s tem, da se takoj 
odpravi iz svoje službe, in z globo od 500 do 
1000 dinarjev. 

č) Zastopnik podjetja, pooblaščenega v zmislu § 10., 
ako putriva ali falsificira število prodanih vo
zovnic zato, da zmanjša glavarino, ki jo mora 
placati državni upravi, za vsak posamezni printer 
z globo od 100 do 500 dinarjev. 

d) Zastopnik podjetja, pooblaščenega v zmislu § 10., 
ako izdaja vozovnice osebam, ki niso opremljene 
s predpisanimi potnimi listinami, z zaporom- do 
6 mesecev, in z globo od 200 do 1000 dinarjev. 
Pod isto kazen spada oni, ki je prodal vozovnico 
osebi pod 18. letom, ako niso izpolnjeni pogoji 
§ 18., ne vštevajo tu strožjih kazni, določenih za 
ta pregrešek. 

e) Podjetjo, pooblaščeno v zmislu § 10., -s tem, da 
se mu ukine pooblastitev, ali z globo od 10.000 
do 100.000 dinarjev, ako vkrcava in izkrcava 
njegov parnik potnike v lukah, kjer jih jo po tem 
zakonu prepovedano vkrcavati in izkrcavati. 

f) Podjetje, pooblaščeno v zmislu § 10., z globo od 
5000 do 50.000 dinarjev, ako vkrcava njegov 
parnik izseljenike brez vozovnice, izdane na pod
stavi pogodbe, ki jo inredpisuje § 21. tega za
kona. 

g) Potnik-izseljenik, ki se poizkuša vkrcati z neres
ničnimi ali ^zadostnimi potnimi listinami, z za
porom da 6 mesecev in z globo do 1000 dinarjev. 

§ 36. 
Za vsak drugi pregrešek zoper ta zakon se kaz

nuje krivec s kaznijo od 500 do 1000 dinarjev. 

1909., št. 839.1; naredba c. kr. ministrstva za trgo
vino z dno 23. novembra 1895., drž. zak. št. 181; 
kr. madžarski zakon o izseljevanju, II. zakonski člen, 
iz leta 1909. 

§39. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, 

predpiše pravila za izvrševanje tega zakona. 

§ '10. 
Ta zakon nadomešča uredbo o izseljevanju z 

dne 21. maja 1921. — «Službene Kovine kraljevine 
Srba., Hrvata i Slovenaca» št. 151/1921. — seznani
t a uredb ministrstva za socialno politiko št. 52. — 
«-Službene Novino kraljevine Srba, Hrvata i Slove-
luica» št. 195/1921. — ter stopi v veljavo z dnom, 
ko so razglasi v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Našemu ministru za socialno politiko naročamo, 
naj razglasi ta zakon in skrbi za1 njegovo izvrševa
nje, oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za. socialno politiko: 

dr. Gregor Žerjav s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
51. 

Pravilnik, kako je dajati podpore in po
sojila iz čistega dobička državne razredne 

loterije.* 
Člen 1. 

Na podstavi člena 5. zakona o ustanovitvi in 
ureditvi državno, razredne loterije predpisuje mini
ster za kmetijstvo in vode nastopni pravilnik, kako 
je dajati podpore in posojila i'/- čistega dohodka 
državne razredne loterije. 

§37. 

Denarne liazni, predpisano na podstavi tega za
kona, se plačujejo na körtet izscljeniškenm fondu. 

Prehodna in končna določila. 

§ 3 8 . 
Kolikor določa ta zakon posebne poóblastitya 

»a vodstvo izvestnih poslov, se razveljavljajo z njim 
^ e do sedaj veljavne pooblastitve ali koncesije za 
vodstvo teh poslov. 

Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo veljati: 
naredba rmnistra za socialno politiko z dne . - „ ., „ T T 1 Q W M 

12. maja 1921., št. 11.886; banska naredba i* leta. | bruarja 1922. (Pnlog Vil. — I » Ä . ) 

CJen 2. 
Državna razredna loterija poroča .skladno s čle

noma 3. in 11. zakona o ustanovitvi in ureditvi dr
žavne razredne loterijo ministru za kmetijstvo in 
vode, kolik je ostanek čistega dohodka vsakega 
žrebanja ter mu obenem predlaga bilanco (zaključ
ne račune), račun poravnavo z računom o dobičku 
in izgubi za dotično žrebanje, odnosno za dotično 
pol uletje. 

Člen 8. 
Ta ostanek čistega dohodka vsakega žrebanja 

se daje po členu 11. zakona o ustanovitvi in ure
ditvi državne razredne loterije na razpolago mini
stru za kmetijstvo in vode na tekoči račun ministr
stva za kmetijstvo in vode in iz njega so izvršujejo 
izplačila po nalogih ministra za kmetijstvo in vode, 
izdanih na podstavi odločbe ministrskega sveta. 
Račun o tem so mora voditi tako, da se lahko vidi, 
koliko znaša »kupaj in koliko posebe gotovina, od
ločena vsakemu izmed štirih namenov, ki so nave
deni v točkah a), b), c) in č) člena 11. zakona o 
ustanovitvi in ureditvi državne razredne loterije. 
Zato je tekoči račim ministrstva za kmetijstvo in 
vode razdeljen na »tiri podračune. Nalog ministra 
za kmetijstvo in vode za izplačilo moia navajati 
ime podračuna, v katerega breme naj se izvrši iz
plačilo. 

Člen 4. 
V ra.zmerju odstotkov, označenih v točkah a), 

b), c) in č) zakona o ustanovitvi in ureditvi državne 
razredne loterije, porazdeli državna razredna loterija 
ostanek čistega dohodka pri vsakem žrebanju, s ka
terim razpolaga minister za kmetijstvo in vode, na 
dotične štiri podračune istočasno, ko pošlje mini
stru za kmetijstvo in vode poročilo po členu 2. tega 
pravilnika. 

Člen 5. 
Odstotek, določen za pospeševanje poljedelstva 

in živinoreje in ostalega, kar spada v te gospodarski 
stroki (člen 11. zakona o ustanovitvi in ureditvi 
državne razredne loterije), je uporabljati tako-le: 

1.1 razširjajo naj se kmetijski nauki, in sicer ? 
tem, da se tiskajo spisi kmetijske vsebine za narod 
in šole: da se prirejajo praktična predavanja in te
čaji za''mladeniče, učitelje in duhovnike na kmetih: 
da so ustanavljajo gospodinjske in specialne kme
tijske šole in da se podpirajo posamezniki zaradi 
specializiran ja v posameznih kmetijskih in veteri
narskih strokah kakor tudi da so pošiljajo izšolani 
kmetovalci proučevat izvest ne zadeve iz kmetijske 
stroke aH občega narodno-gospodarskega pomena; 

2.) podpirajo naj se prirejanja razstav lunetij-
skih proizvodov in predelkov in nagrajajo naj se 
razstavljalci za najboljše razstavljene predmete; 

3.) nabavljajo naj se plemenska živina, semena 
in popoln \jše pripravo in stroji, s katerimi se pospe
šuje in izpodbuja čim večje in čim boljše proizva
janje ali predelovanje kmetijskih pridelkov; 

4.) izdajajo naj se premije dobrim živinorejcem 
in premije za. naprednejše kmetovanje, -da se već iir 
bolje proizvajajo aH predelujejo kmetijski proizvodi, 
po natečaju, ki ga razpiše ministrstvo za kmetijstvo 
in vode ali kmetijska združba, katera deluje za po
speševanje kmetijstva: 

5.) prirejajo naj se tekme v delu s popolnejšimi 
kmetijskimi pripravami in nagrajajo naj se tekmo
valci,' bodisi da prireja tekme ministrstvo VA, kme
tijstvo in vode, bodisi kmetijska združba; 

6.) nagraja in pospešuje naj se racionalno na
pravljanje sadnih in, trtnih raz^adnikov, naprav-
ljanje sadovnjakov, napravljanje vinogradov na 
ameriški podlogi, napravljanje vinogradov iz domače 
trte na živem pesku, istotako naj se proučujejo nove 
metode za ta proizvajanja;. 

7.) razširjajo naj se boljše sušilnice za sadje, 
istotako pripravo hi stroji za druge načine, po ka
terih se podeluje sadje in grozdje; 

8.) zatiraja naj se rastlinske bolezni in rastlinski 
škodljivci: 

9.) preiskujejo in odvračajo naj se nalezljive bo
lezni pri živalih; istotako naj se te bolezni zatirajo; • 

10.)' ustanavljajo in podpirajo naj se razne pro
izvajalne, predelovalne in prodajalne kmetijske za
druge: mlekarske, vinogradniške, sadjarske, polje
delske, živinorejske, čebelarske, oljarske, ribiške 
itd.; 

11.1 ustanavljajo in podpirajo naj se dečji kmetij
ski klubi m prirejajo naj se razstave kmetijskih pro
izvodov teh klubov; 

12.) prirejajo in podpirajo naj se kmetijske eks
kurzije v državi in v iuozemfcat.vo. 

* Razglašen v € Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 41, izdanih dne 23. fe-

Clen ti. 

Odstotek, določen za podpiranje kmetijskih za
drug in kmetijskih združb (člen 11. b omenjenega 
zakona), se porazdeljuje na podstavi vlog zadrug', 
odnosno zveze ali kmetijskih združb, ko se je prej 
izposlovalo mnenje pristojnega oddelka, ministrstva 
za kmetijstvo in vode. 

Člen 7. 

Odstotek, določen za pospeševanje obrta 15 % in 
male kmetijske in hišne industrije 15 % (člen 11. c 
omenjenega zakona), je uporabljati tako-le: 

1.) iz njega naj se nagrajajo predavanja in spisi, 
s katerimi se širi obrtna spretnost in izpodbuja. naSa 
mala kmetijska in hišna industrija; 

2.) podpirajo naj se strokovne, moderne dnevne 
in večerne obrtno-industrijske šole, šole za hišno 
industrijo, obrtno-trgovske dnevne in večerne šole, 
ženske delavske šole, poučevanje kmetovalcev v 
domači delavnosti, praktični tečaji, nadalje naj se 
podpirajo štipendisti, da se izuče obrta v inozem
stvu za naše razmere; 

3.) podpirajo naj se prirejanja obrtnih razstav in 
nagrajajo naj se razstavljalci za najboljše ročne iz
delke; 

4.) nabavlja naj se obrtno orodje za malo -kme
tijsko in hišno industrijo siromašnim in dobrim obrt
nikom; 

5.) podpira, naj se vse, kar ustvarja poljedelstvu 
in živinoreji pogoje za boljši razvoj, bodisi в tem, 
da se jima nudijo pomočki za proizvajanje, bodisi 
da se predelujejo njiju sirovine ali kar je v prilog 
boljši kakovosti in vrednosti kmetijskih proizvodpv 
in otvarjanju tržišč za te proizvode; 

6.) podpira naj se tehnično proučevanje v pro
speri obrtnega proizvajanja.; 

7.) prirejajo in podpirajo naj se obrtne ekskur
zije v državi in v inozemstvo. 

Člen 8. 
Odstotek, določen za podeljevanje podpor posa

meznikom (člen 11. č omenjenega zakona), se daje 
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onim. ki dajo že, s pokazanim u s i h a m v ne izva
janju ali obrtni spretnosti nedvojbene dokaze o ko
ristnosti .svojih podjetij aH Id obetajo s strokovno 
usposobljenostjo ugoden uspeh, kakor tudi onim, ki 
podedujejo sirovine ]>o novem in koristnem načinu 
ali ki uvajajo v državno gospodarstvo tako proiz
vajanje ali podelovanje. ki je bilo dotlej povsem 
neznano, pa daje dokaze o nedvojbenih koristih za 
državo in narod. 

Člen 9. 

Za podeljevanje podpor v pospeševanje polje
delstva in živinoreje po členu 5. tega pravilnika do
loči minister za kmetijstvo in vode začetkom vsa
kega leta po odločbi konference načelnikov stro
kovnih oddelkov, koliko odstotkov čistega dohodka 
državne razredne loterije naj se uporabi to leto za 
podporo posameznih kmetijskih strok. Id so dolo-

.»eeno v členu 5. tega pravilnika; to svojo odločbo 
priobči pristojnim oddelkom ter jim naroči, naj po
dajajo v mejah tega kredita, poinbne predlogo. 

Člen 10. 

1'odpoiv za pospeševanje obrui po členu 7. tega 
pravilnika si.' dajo na podstavi predloga ministra za 
trgovino in industrijo, ki se mu tudi prošnje, pre
jete v ministrstvu za kmetijstvo in vode. pošiljajo 
v izjavo. 

Administrativni <nldelek ministrstva za kmetij
stvo in vode obvešča pravočasno ministrstvo za tr
govino in industrijo, k « >l i k o znaša vsota 30 %. do
ločenih v členil 11. c). kakor tudi vsota 4 %. dolo-
čeniii v Členu 11. pod č) zakona o ustanovitvi in 
ureditvi državni1' razredne loterije. 

Člen 11. 

Podpore po.-amez.nikom ali združbam se dajo po 
členu 8. tega pravilnika v obliki brezobrestnih po
sojil. Ta posojila se ne smejo dajali osebam, ki so 
v konkurai. 

Pn.-ojila >e dajo na zastavo nepremične imovine 
ali vredno-luih jiapirjev ali blaga, ali bančnih ga
rancij ('garantna pisma) ali menic /. najmanj dvema 
zanesljivima podpisoma ali na varno ose'biio obvez
nost s poroštvom dveh državljanov, ki imata nepre
mično imovino, toda vselej ob pogoju. a a *e v r l u -
posojilo v dogovorjenem roku, ki sme znašati pol 
teta do uajvi'f pet let izza duo prejetega posojila. 

Cleri 12. 

Pravni referent ministrstva za kmetijstvo in vode 
preizkusi prejeli; obveznosti po materialni, in po for
malni stiaiii. pestavi zavarovanje na zastavljeno 
dolžnikovo imovino, ako je, to dopustno, ter o svo
jem času ol> roku zahteva, plačilo od dolžnika. Pla
čilo sme od dolžnika zahtevati tudi pred časom, če 
ta v Sestili mesecih po prejeli podpori ni pričel s 
podjetjem ali ce u.-iavi delo za već nego leto dni. 

Člen 13. 

\ rnjeiìe. \ šote. izdane, kot podpora, ,-e vpisujejo 
na kuri-t onega računa, ministrstva za kmetijstvo 
in vede pri državni razredni loteriji, iz katerega •-•> 
bile vzete. 

Člen 14. 

Vsi. ki zahtevajo podporo iz čistega dohodka dr
žavne razredne loterije, >e morajo obračati s proš
njo na ministrstvo za kmetijstvo in voile- (admini-j 
ftrativni oddelek), to pa pošilja prošnje pristojnim 
oddelkom, odnosno ministrstvu za trgovino in in-; 
di-trijo v nadaljnje poslovanje. 

Administrativni oddelek pripravlja, .na predlog 
pii-tojuili oddelkov, odnosno ministrstva za trgovi
no in industrij», vsi* odločbe o porazdelitvi podpor 
in posojil, jih vroča v rešitev m in isti u za, kmetijstvo 
in vode ter pripravlja, odločbe za ministrski svet. 
Istotako se vrši vse poznejše dopisovanje kakor 
tudi dopisovanje o vračanju posojil po administra
tivnem oddelku ministrstva za kmetijstvo in vode. 

Naloge za povrnitev denarja blagajni dežavne 
razredne loterijo, iu sicer na korist računa ministr
stva za kmetijstvo iu vode, izdaja istotako admini
strativni oddelek, označevaje dotični račun. 

Člen 15. 

Vse odločbe o dajanju podpor ali posojil iz 
ostanka čistega dohodka državne razredne loterije, 
po tem pravilniku kakor tudi poročila državno raz
redne loterije o njih izvrševanju vroča administrativ
ni oddelek ministrstva za kmetijstvo in vode v ove
rovljenem prepisu računovodstvu tega ministrstva., 
ki otvarja v svojih računskih knjigah vse potrebne 
račune in podračune v zmislu določil tega pravil

nika ter jih zaradi potrebne kontrole vodi tako, da 
se iz njih vedno lahko vidi stanje ostanka čistega 
dohodka državne razredne loterije, ki je dan na raz
polago ministru za kmetijstvo in vode, kakor tudi 
stanje učinjenih izdatkov za podpore, ali posojila iz 
tega, dohodka. 

Razen tega čuva računovodstvo ministrstva za 
kmetijstvo in vode vse originalne listine, ki se ti
čejo posojil, danih iz čistega dohodka državne raz
redne loterije, ter sporazumno s pravnim referen
tom ministrstva za kmetijstvo in vode strogo pazi 
na njih plačilne, roke in pogoje. 

Koncem vsakega računskega leta predlaga ra-
čunovotUtvo ministru za kmetijstvo in vode pre
gledno računsko poročilo o stanju ostanka čistega 
dohodka državno razredne loterije, ki mu je dan na 
razpolago, o njegovi uporabi in o stanju podpor in 
posojil, učinjenih po tem pravilniku. 

Člen 16. 

ri tem pravilnikom so nadomeščajo pravila, kako 
je dajati podpore iz čistega dohodka državne raz
redne loterije, z dne 15. decembra 1920., .-t. 28.836.* 

V B e o g r a d u , dne 23. janiui.rja 1922.; št, 1720. 

Minister za kmetijstvo in v o d e 
Ivan Pucelj s. r. 

5 2 . 
Dodatki k pravilniku o reguliranju pro

meta z devizami in valutami.** 
Mini-trškemu svetu. 

Da .-e onemogoči spekulacija, z valutami in de
vizami, ki meri na to. da bj izpodkopala vrednosti 
našemu denarju, .-e usojain prositi: Ministrski sivet 
izvoli skleniti na podstavi, člena 1. zakona o pro
metu v. devizami in valutami: 

Ì.) Vsem bankam iu privatnim osebam se pre
poveduje na inozemskih borzah vsaka prwlaja efek
tivnih dinarjev iu vis-eh ostalih plačilnih sredstev v 
dinarjih, kakor: čekov, akreditivnih pisem, izplačil 
itd. 

Edino Narodni banki in njenim podružnicam je 
dovoljeno prodajati v inozemstvu dinarje in v-sa 
plačilna 'sredstva v dinarjih. Trgovcem s potrdilom. 
n'a .-o kupili dinarje od Narodne banke, ni I re I KI za
varovati valute za izvoz domačih proizvodov-. 

Vsi nakupi i" vse prodaje, kar jih je bilo skle
njenih do sedaj, se morajo v osmih dneh prijaviti 
Narodni banki z označbo, kdaj, v kolikem znesku 
in v kakšen namen se je izvršil ta nakup in izvršila 
ta prodaja. Vsi ti posli se morajo likvidirati v enem 
mesecu. 

2.) Bankam in privatnim osebam se prepoveduje; 
izvažati valute in devize in ostala, plačilna sredstva i 

i.n transakcije na inozemskih lr-zaradi arbitraži 
žiščih. 

Vse arbitraže iu transakcije se smejo vršiti edino 
s posredovanjem Narodne banke. ki. jih obračuni, 
ko izvrši arbitražo, po kurzu, po katerem jo je iz
vršila, proti plačilu stroškov in provizij, ki jih 
predpiše minister za. finance sporazumno z Narod
no banko. 

3.) Bančnim obratom, menjalcem iu privatnim 
osebam se dovoljuje kupovati in prodajati devize 
•samo ob pogojih, predpisanih v pravilniku, in na 
tam razloženi način. 

4.) Za kupovanje deviz, ki jih potrebujejo pri
vatno osebe zaradi plačil v inozemstvu, izdaja do
volilo samo minister za finance. 

5.) Banke, ki so bavijo z izvozom, ne smejo za
varovati valuti; za izvoz same pri sebi, ampak za
varovati jo Mil e j o samo pri Narodni banki in njenih 
podružnicah. 

6.) Za ves nakup blaga, ki ga hočejo odslej tr
govci in netrgovci vršiti v inozemstvu, ,se morajo 
obračati na odbore pri Narodni banki in njenih 
podružnicah, ki jim izdajajo dovolila za nakup kritja 
v inozemski vrednosti za te nabave. Vsak trgovec, 
mora, priložiti prošnji dokaz, da je naročilo skle
njeno, kakor tudi izrecno obvezo, da so ne bo za 
to devizo kupovalo drugo bla-go nego samo ono, 
za katero je prejel dovolilo. 

Odbori pri Narodni banki in njenih podružnicah 
ocenijo za vsak primer posobe, ali je uvoz dotičnega 

* Uradni list, pod št. 33 iz leta 1921. 
** Razglašeni v «Službenih Novinah kraljevine 

Orba, Hrvata i Slovenaca» št. 45, izdanih due 28. fe
bruarja 1922. — Pravilnik glej v Uradnem listu pod 
št. 304 iz lota 1921. 

blaga dopusten in potreben, ter izdajajo posebna do
volila samo za blago, glede katerega presodijo, da 
je treba izdati taka dovolila. 

Za dokaz, da je naročilo sklenjeno, služi po
trdilo firme, overovljeno po dotični zbornici (kjer 
je prodajalec) ali JH> konzulatu. 

Ako je pogojeno, da se plača blago naprej — 
kar se mora videti iz potrjenega sklepa — ralado 
odbori dovolilo, da. se takoj kupi deviza,; drugače 
pa se glasi dovolilo za nakup za tedaj, ko nastopi 
pogojeni plačilni rok. 

V dovolil u za nakup deviz morajo biti označeni 
vsi zgoraj navedeni podatki. 

Vsaka banka, ki proda devizo, mora na dovolilu 
za nakup označiti, da je deviza kupljena zanj. 

Devize, ki jo je izdala domača banka, ne smo 
odkupiti nobena druga banka razen Narodne banke 
in njenih podružnic. 

Nobena domača banka ne sme prodati drugi do
mači banki deviz, valut niti ostalih plačilnih sred
stev za plačilo v inozemstvu na svoj račun, nego 
prodati jih sme samo na račun svojih komitentov, 
ki so izpolnili pogoje za nakup deviz po tom pra-
vilniku in za katere veljajo vsi zgoraj našteti pogoji. 

Brez tega predhodnega dovolila se no smejo ku
povati ne devize ne ostala plačilna «rodstva razen 
v primeru, določenem v členili 3. in 12. pravilnika. 

Ce kupi in plača kdo z dobljeno devizo za pla
čilo blaga drugo vrsto blaga, se kaznuje poleg kaz
ni, določenih v pravilniku o reguliranju prometa 
z devizami in /valutami, še po kazenskem zakonu. 

Za izdajanje teh dovolil so pristojni ti-le odbori: 
1.) v Beogradu za Severno Srbijo; 
2.) v Zagrebu za Hrvatsko in Slavonijo; 
3.) v Ljubljani za Slovenijo; 
4.) v Sarajevu za Bosno in Hercegovino: 
5.) v Splitu za Dalmacijo; 
6.) v Skoplju za Južno Srbijo; 
7.) v Novem Sadu za Vojvodino. 
Ob uvozu blaga se mora deklaraciji priložiti ori

ginalno dovolilo Narodne banke za nakup deviz s 
prepisom vred. » 

V deklaraciji se je treba sklicevati na številko 
in datum tega dovolila. 

Carinarnica označi na originalnem dovolilu ka
kor tudi na propisu, da jo blago uvoženo, ter vrne 
original uvozniku, prepis pa vroči dotičnomu od
boru pri Narodni banki, ki. jo izdal dovolilo. 

Ta določila stopijo v veljavo, ko se, razglase v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba. Hrvata i Slo
venaca». 

V H e o g r a, d u . dne 25. februarja. 1922.: 
I br. 1957. ' 

Minister za finance: 
dr. K. Kuiuanudi s. r. 

* * * 
Ministrski svet je v sejj z dne 25. februarja 1022. 

povsem usvojil prednji predlog gospođa ministra /a 
finance 1er odobruje, da se tudi postopa po njem. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik.P.Pašić «.r. 

(Podpiöi vseh ostalih minietrov.) 

53. 
Odločba, s katero se prepoveduje izvoz 

valute iz države.* 
Ministrskemu svetu. 

S členom S. pravilnika o reguliranju prometa z 
devizami in valutami je dovoljeno, da smejo poobla
ščene banke, ki imajo izvestne količine tujo valute, 
z rednimi potrdili, nabavljenimi od odborov Narod
ne banke, te količine izvoziti iz države, ako se v 
naprej zavežejo, da uvozijo njih ekvivalent v do
brih devizah ali drugi dobri valuti iz inozemstva. 

Po tem členu se dovoljuje pooblaščenim bankam 
polagati vse nabra.iie valute pri Narodni banki v 
zameno za devize in proti plačilu udomačene provi
zije, ki jo določa minister za finance sporazumno z 
Narodno banko. 

Banke se, niso koristilo s to ugodnostjo, nego so 
večinoma same izvažalo valuto. 

V obvezi, dani skladno s členom 5. pravilnika, 
niso postavljale тока, kdaj uvozijo ustrezni znesek 
deviz, niti se ni vodila, kontrola <> izpolnjevanju te 
oliveze. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 45, izdanih dne 28. fe
bruarja 1922. 
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To je dalo povod zlorabam, zaradi katerih sem 
primoran kaznovati posamezne Ivanke. 

Da. bi se to preprečilo in onemogočile zlorabe, 
se u&oiam predlagati: Ministrski svet izvoli skleniti 
skladno s členom 1. zakona o prometu z devizami 
in valutami: 

<!a se prepoveduje izvoz vseli valut iz države in 
da ms pooblašča, izvzeti od te prepovedi posamez-
no nam nepotrebne valuto tei' sporazumno z Na
rodno banko predpisati pogoje, ob katerih in v ko
likem znesku se izdajajo dotičnim bankam devize 
za položene valute. 

Ta določila stopijo v veljavo, ko se razglase v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba. Hrvata i Slo
venaca». 

Y B e o g r a d u , dm- 25. februar ja 1922.: 
T br. 1958. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

* * * 

Ministrski svet ju v ^eji z dno 25. februarja 1922. 
povsem usvojil prednji predlog gospoda ministra za 
finance ter odobruje, da se tudi postopa, po njem. 

Predsednik ministrskega sivcU: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

Razglasi pokrajinske 
za Slovenijo. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Bianca 1:1. Konjice: Tepanja 1:3. 

Krško: Šmarjeta 1:1. Litija: Temenica l : t . Ljub
ljana okolica: Grosuplje 1:1, Vrhnika 2 :2. Murska 
Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Prečna 1: Î . Slo-
venjgradec: Vuzenica 1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Brežice: Kapele 1:1. Črnomelj: Metlika 1:2. 

Murska Sobota: Murska Sobota 1:1. Prevalje: Crna 
1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artico 1:2. Črnomelj: Vinji vrh 1:1. 
Ljubljana okolica: Log 1:1. Novo mesto: Velika 
Loka. 1:1. Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ptuj: Donačka gora 1:3. 

P e r u t n i n s k a k u g a . 

Ptuj: Središče 1: 5. 

Y L j u b l j a n i , dne 4. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Paulin s.r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 1225. 
Razglas. 

.St. УЛ2. 

Razpis. 
i'7i deželni, elektrarni na Završnici je name

stit} ravnatelja kot tehničnega in komercialnega 
voditelju podjetja z uradnim sedežem v Mostah pri 
Žirovnici. 

Za to službeno mesto se zahteva zlasti dovršena, 
tehi.ična visoka šola in večletna praksa v elektro
tehnični, stroki. 

Namestitev se izvrši ,s pogodbo in službeni pre
tendi j se določijo po dogovoru. Eventualno s*e pri
zna indi tantiema od čistega dobička podjetja. 

K-ofloklanti na to službo naj pošljejo svoje po
nudbo, opremljene s potrebnimi izpričevali, z na
vedla zahtevane plače, do dne 

3 1. m a r c a 1 9 2 2. 
jtokrajini-iki upravi za. Slovenijo, odseku za likvidii-
•t!ij<. Чгап-jsko deželne imovine (deželni dvorce). 

V L j u b 1 j a n i, dne 1. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve, 

(i:;sck za likvidacijo kranjsko deželne imovine. 

Pokrajinski namestili];: Iv. Hribar s.r. 

Dr. inž. Alojzij K r â l , univerzitetni profesor v 
Ljubljani, je dne 25. februarja 1922. pri mestnem 
magistratu v Ljubljani prisegel kot avtoriziran ci
vilni inženjer v zmislu § 12. ministrske naredbe z 
dne 11. decembra I860., št. 36.413, ter je izza tega 
dne upravičen izvrševati civilno inženjersko prakso. 

Njegov stalni sedež je v Ljubljani. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 28. februarja 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 2282/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 12. do dne 18. februarja 1922.) 

O k r a j 
° A 'S 

Ï 
O 

S "s 
* O 

S * 
•s a * 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

i Brežice 
Celjo okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
Krai.j . . . . . . 
ErSko 
Ljubljana okolica 
Ptuj 

2 

6 

2 

2 

1 I 

HI, ?H39. 

Razpust društva. 
* Kmetijsko bralno društvo v Kazva.nju» 

wirtschaftlicher Leseverein in Kosswcin) je 
fičeiio, ker nima dovolj članov in zaradi tega 
jnogojev za pravni obstoj. 

V L j u b 1 j a n i. dne 22. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega nami 

v KremenSek s. r. 
Ml, 71«. vel. 

(Lancl-
razpu-

l.udi ne 

.-stnika: 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 4. marca 1922. 

O 5. a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občir. 
pa г navadnimi črkami. Številka pred dvopičje™ 
zuavi število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

K l i n a v k i i i n p a r k l j e v k a . 
Krško: Cenldje 1:4. Ljubljana okolica: Borav-

»«<* 2:4, Brezovica 1:1, Devica, Manja v. Polju 
4 ; 6 , Dobrunje 2:4, Grosuplje 1:2, № i vas 1:13, 
£ * c a i : i Medvode 1:1, Moste 2:4, RaJSna 1:8, 
Rudmik 1:6, Šmarje 4 :9, Vrhnika 6:74, Zgornja Si-
^ M , Zelimlje 3:9. Logatec: Planina 1:4. Ma-
ribor mesto. 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celjo mesto . . 
Kamnik . . . , 
Ljubljana mesto 
Litija . . . . 
Ptuj 
Prevalje . . . 

G r i ž a ( ü y s e n t e r i a ) . 
2 

Škrlatink» (Scarlatina) 
Celje meato 
Krško 
Kočevje . . . . 
Ljubljana mesto 
Ljutomer. . . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 

. 
8 

5 
i 
5 
6 

2 

i 
6 

3 
• 

1 

i 
2 
ó 

i 

i 

6 
2 
6 
6 
3 
в 
6 
2 

2 

3 

i 
1 
3 
2 

1 
8 
1 

11 
2 
6 

Celje okolica . 
Cele mesto . . 
Kamnik . . . 
Kranj . . . . 
Ljubljana mesto 

Davio» (Diphteria). 
l 

T r a h o m . 

Kranj 
Ljubljana mesto 
Maribor okolica . 
Slovenjgradec. 

1 

I 

2 

4 

Zdravstveni ousek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno i . marca 1922. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec a. r. 

št. 7/V. P. 291 

Razglas. 
Uprava državnih monopolov, oddelek za prodaje 

v Beogradu, je z uredbo z dne 2. marca 1922., 
št. 7060, na podstavi" sklepa upravnega odbora sa-, 
mentalne monopolske uprave z dne ! . . marca 1922., 
M. br. 45, in odobritve gospoda finančnega ministra 
•/. dne 1. marca- 1922., št. 171, določila nove cene za 
tobačne izdelke, ki stopijo v veljavo dne 8. marca 
1922. 

Л 
V r s t a i z d e l k o v 

27 
28 

29 

I. R e z a n i t o b a k . 

Najfinejši turški v kartonih po 100 g 
Najfinejši hercegoveki v kartonih po 

100 g 
Fini turški v zavojčkih po 26 g . . 
Fini hercegovski v zavojčkih po 25 g 
Srednjefini turški v zavojčkih po 25 g 
Najfinejši ogrski v zavojčkih po 26 g 
Domači tobak v zavojčkih po 26 g 

II. C i g a r e t e . 
Macedouske specialitete 
Egiptovske 
Moëris 
La Favorite 
Princeze 
Damske 
Športne 
Ogrske 

Cena 
stara nova 

v dinarjih 

za 1 kg 
200--

140 — 
1 2 0 -
1 0 0 -

65 
6 0 - -
40 — 

zal 000 cigaret 

П1. S m o t k e . 
Regalitke 
Trabuke 
Britanike 
Operas 
Kube 
Portorike 
Viržiuke 
Brazilke 
Viržinjeze 
Mešane inozemke . . . 
Kratke domače . . . . 

IV. T o b a k z a ž v e č e n j e . 
Öibike 
Klobase '. 

250--

160- — 
1 4 0 -
120 -

7 6 -
60 
60 — 

280 — 
250 — 
200- — 
170 — 
170 -
1 2 0 -
110 — 
65--

326-
326-
260 
200-
200-
160-
180-
ßO-

za 100 emotk 
200- -
160 — 
160 -
1 2 0 -
100--
76'-
110--
76--
60-
60' — 
60 -

300 
226 
226 
160 
125 
90 
125 
90 
76 
76 
60-

za 1 kg 
50--
60' — 

60.-
60 

V. T o b a č n i e k s t r a k t . 
V pušicah po 6 kg 30"— 8 0 ' -

Oblastna monopolska direkcija v Ljubljani, 

dne (i. marca 1922. 

Br. 42/)ns./li.- 1922. 257 3—3 

Natečajni razglas. 
Razpisuje se natečaj za meeto svetniškega- tajni

ka v VIII. činovnem. razredu pri kr. stolu sedmoriee, 
oddelku B, v Zagrebu. 

Rok natečaja traja do vštetega dne 
2 0. m a r c a 1 9 2 2 . 

Prosilci morajo predložiti prošnje po oblastvu, 
pri katerem službujejo, predsedništvu kr. stola sed
moriee v Zagrebu. 

Predsedništvo kr. stola sedmoriee, oddelka B, 
T Zagrebu, 

dne 20. februarja 1922. 

лМ*Ј^ 'ЉтШ 
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Št 7ž/2 ex 1922 Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaja : 

2*<> 

o t: 

Kr»j, nlics, hi Sna Številka 
sedanje trafike 
ia davčni okraj 

Pristojna okrajna 
aprava finančne 

kontrole 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaka kolkih 

1* 
Rakek it. 124 
Bakek št. 66 

(davčni okraj Cerknica) 
Cerknica 

K 

8.538 
22 837 

v l 

poitnih 
znamkah 

E 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstvu 

v Ljubljani 

do dno 

Jamščine 
je 

položiti 

K 

32 i 
12 

2* 

Rudnik it. 18 
Radnik št. 30 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 
Sava št. 160 

(davčni okraj Radovljica) 
Krška vas št. 61 

(davčni okraj Krško) j 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Jesenice 

Mokronog 

Mokronog 

Mokronog 

j 31.375! 44 j 

: 2.716 : - i 
I 1.542; 16 | 
i 4.258 ' 16 i 

9.455 ! 88 

7.757 ! 05 | 

5 384: 

4.034 

1./4. 1922. 

3./4. 1922. 

4./4. 1922. 

5./4.1922. 
I 

6./4. 1922. | 

7./4. 1922. j 

10 

10 

5000 

700 

10 ! 1600 
I 

I io 

10 

10 

1300 

900 

700 

, j Krško št. 40 
i (davčni okraj Krško) 

- j Ardro št. 30 
{ (davčni okraj Krško) 
* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 

Natančnejši podatki o dohodkih in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem окта јпет ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
t«čajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo 

Finančno okrajno ravnatel jstvo v Ljubljani, dne 27. februarja 1922. 

Fred?. 514/13/22—1. 281 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je sprejelo no

tarja J a n k a R a h n e t a na Brdu po njegovi prošnji 
v imenik kazenskih zagovornikov svojega okoliša. 

V L j u b l j a n i , dne 22. februarja 1922. 

Kavčnik e. r. 

Preds. 378/4/22—1. 3—1 

Razpis. 
Odda se mesto deželnosodnega svetnika v Vil. 

činovnem razredu pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj j 
se vlože po službeni poti najkesneje do dne 

1 4 . a p r i l a 1 9 2 2. j 
pri podpisanem predsedništvu. j 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu,! 

i 

dne 4. marca 1922. 

in naredbo celokupnega ministrstva z dne 23. marca 
1.918., avstr. drž. zak. št. 111. 

Ker se oddado tudi mesta, ki ee morda izprazni
jo po objavi natečaja ali po premestitvi, naj invalidi, 
prostovoljci in certifikatisti v svojih prošnjah izrecno 
navedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek L, 
dno 3. marca, 1922. 

Predsr. 52/6/22—5. 
Razpis. 

3—1 

Pri okrajnem sodišču v Logatcu so sprejme pi
sarniški pomočnik, in sicer le moška moč, z dnev-
nino 2 K 65 v in mesečno vsakokrat pripadajočo 
draginjsko doklado, odnosno su odda mesto pisar-j 
niškega oficianta. i 

Pravimo kolkovane in opremljene prošnje, ki mo- J 
rajo biti svojeročno spisane, naj se vlože najkesn?je| 
do dne i s . a p r i l a 1 9 2 2 . ! 

pri podpisanem sodišču. 
Prosilci se morajo pred vsem izkazati z izpriče-

valom, da so dobro izurjeni v strojepisju, oni pa. 
ki še niso v državni službi, s šolskimi izničevali, 
ila so dovršili ljudsko šolo in da so zmožni sloven
skega jezika, v govoru in pisavi; tudi morajo pri
ložiti prošnji rojstni in domovinski list, nravstveno 
izpričevalo in uradno izpričevalo državnega zdrav
nika, da so za zaprošeno mesto sposobni. Končno 
morajo izkazati, da so izpolnili aktivno vojaško 
dolžnost ali pa da so je trajno oproščeni. 

Prosilci s prvim pisarniškim izpitom in oni. ki 
so vešči slovenski stenografiji, imajo prednost. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celokupne 
Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., št. 115 Ur. 1. 
Za take se priznavajo le oni, katerih zmožnost za 
delo 8e je V3led poškodb, dobljenih v vojni, zmanj
šala napnanj za 20 %. Invalidnost morajo dokazati z 
izvidom nadpregleda, izdanim po eni ali drugi pukov-
eki okružni komandi, odnosno po enem ali drugem 
vojnem okrugu naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
Št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikatisti pa ia 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zak. ô t 60, S e n a IV. naredbe celokupnega ministr
stva z dne 26. januarja 1914., št. 21 avetr. drž. zak.. 

Cg l a 163/21— 6. 278 

Oklic. 
Angela Gor.še v Zapotoku št. 2. ki jo za s to p; i 

dr. Klepec. je vložila tusodno zoper Alojzija G o r 
s e t a , sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi ne-
sporazumne ločitve zakona od mize in postelje. 

Poizkusi sprave bodo dne 
1 5., 2 2. in 2 9. m a r c a 1 9 2 2., 

\-selej ob pol devetih pri tem sodišču, v sobi št.. 58. 
Odsotnemu tožencu se postavlja za skrbnika 

dr. Breznik, avskultant v Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 2. marca 1922. 

C 45/22—1. 258 

Oklic. 
Hranilnica v Dolnji Lendavi toži Blanko G a l 

l a i j e v o, rojeno Faterjevo, posestnico v Lendva-
ujfalu (Ogrsko), zaradi 553 K 50 v s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 5 . m a r c a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 22. 
Ker ogrska sodišča očividno odrekajo pravno 

pomoč za vdovo Blanko Gallaijevo, rojeno Faterjevo, 
se ji postavlja sa skrbnika dr. Viljem Neméthy, od
vetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dno 24. februarja 1922. 

A 94/21. 284 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Engelbert B e r 1 a n, župnik v Zagradcu pri Žu
žemberku, je dne 26. julija 19921. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do njegove zapuščine, se 
pozivi jejo, naj jih napovedo in dokažejo ali ustno ali 
pismeno pri sodišču v Žužemberku do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 2 . , 
ker bi sicer ne imeli upniki, ki niso zaetavnopravno 
zavarovani za svoje zahtevke, nikake nadaljnje pra
vice do te zapuščine, ako bi bila zaradi plačila na
povedanih terjatev izčrpana. 

V Ž u ž e m b e r k u , dne 1. marca 1922. 

Anton Carli s. r. kot sodni komisar. 

2 1 0 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

185. Sedež: Maribor. 
Besedilo fume: Dravogradska rafinerija mine

ralnega olja, družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Družba 

a) nakupuje in prodaja izdelke i/, mineralnega olja 
in za to potrebno ambalažo; 

b) predeluje sirovine in polizdelke kemijsko-teh-
nične industrije; 

c) nakupuje ali zakupuje nepremičnine. leteče v 
Dravogradu ali okolici, odnosno ludi drugje, 
primerne za družbeno obratovanje; 

č) ustanavlja podružnice v Jugoslaviji. 
Družbena pogodba z dno 15. januarja 1922.. 

posi. št. 21.849. 
Višina osnovne glavnice 200.000 K. o:l katerih 

je v gotovini vplačanih 50.000 K. 
Poslovodji: Milko Breme in Valter Mach, uba 

inženjer ja v Mariboru, Cankarjeva ulica št. 1. 
Pravico zastopanja imata oba poslovodji samo-

M.ojno. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta samo

stojno oba poslovodji zase. 
M a r i b o r , dne 1. februarja 1922. 

186. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Orient», mednarodna trgovsko-

špedicijska in skladiščna delniška družba v Maribo
ru; «Orient», medjunarodno, trgovsko-špedicljsko i 
skladištno dioničko društvo ч Mariboru; «Orient», 
società per azioni internazionali, fra negozianti per 
spedizioni a depositi a Maribor; «Orient», interna
tionale kaufmännische Speditions- und Lagerhaus-
Aktiengesellschaft in Maribor; «Orient», Société 
commerciale internationale d'expédition et d 'en
trepôt à Maribor. 

Kraj glavna naselbine: Maribor. Meljska cesia 
št. 12. 

Predni e I podjetja: Družba 
a) opravlja špedicijo, traisportnc posle v.-ake 

vrste po suhem in po vodi v tuzcmttvu in v ino
zemstvu; b) posreduje pri zacarinjanju blaga ter 
izvršuje dotično kontrolo; c) vskladišča raznovrstno 
blago tor vodi tranzitna in javna skladišča; č) oskr
buje inkaso povzetij, na blagu ležečih bremen in 
drugih obveznosti za lastni in za tuj račun; d) iz
vaja raznovrstno reklamacijsko postopanje za last
ni in za tuj račun; e) prevzema in likvidira razna-
že poslujoča podjetja slične vrste. 

Višina osnovne glavnice v kronah: 4,000.000 K. 
Višina, število in značaj posameznih delnic: 

10.000 popolnoma vplačanih delnic v nominalnem 
znesku po 400 K, ki se glase na prinosnika. 

Imena upravnih svetnikov: Anton Kolone, vele-
tržec v Celju; Bedrich P. Ceniik, špediter in komer
cialni svetnik v Pragi II., Havličkovo nam. č. 3; 
Gustav Klauber, ravnatelj «Čechoslavije» v Pragi 
V., Mikulašska ffida č. 9; inž. Oskar Dračar, indu-
strijee v Mariboru; Anton Jurza, veletržec in. ko
mercialni svetnik v P t u j u ; ' J a n k o Tavčar, industri-
jec v Maribora; Albert Pečovnik, trgovec v Mari
boru; Avgust Skabernc. trgovec v Ljubljani; Franc 
Guida, trgovec v Mariboru. 

Pravne razmere: Delniška družba: nje ustano
vitev dovoljena z odlokom ministrstva za trgovino, 
in industrijo z dne 15. avgusta 1921., VI. št. 3905; 
pravila potrjena s koncesijsko listino oddelka, tega 
ministrstva v Ljubljani z dne 3. oktobra 1921., 
št. 7008/21; ustanovni občni zbor dne 19. januarja 
1922. 

Družbena doba ni omejena na določen čas. 
Pod besedilo firme podpisujeta svoje ime: a) dva 

člana upravnega sveta; b) en član upravnega sveta 
in en uradnik s prokuro; c) ravnatelj s prokuro in 
en prokurist — vsi kolektivno, ravnatelji, ki niso 
upravni svetniki, in prokuristi vselej s pristavkom 
p. p. (per procura). 

Upravni svet sestoji iz najmanj devetih in največ 
dvanajstih članov. 

Družbene objave se razglašajo v »Uradnem listu 
{»krajinske uprave za Slovenijo» v Ljubljani, od
nosno v uradnih listih na sedežih družbenih po
družnic. 

M a r i b o r , dne 1. februarja 1922. 

II. V p i s a l e e o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

187. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Delniška družba pivovarne 

«Union»: 
Družbena pravila so se po sklepu občnega zbora 

z dne 25. februarja 1921., opr. št. 18, preuredila in 
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deloma izpremenila. Ta pravila, odobrena z odlo
kom ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka 
v Ljubljani, z dno 3. decembra 1921., št. 8124/21, 
po pooblastilu ministrstva za trgovino in industrijo 
z dne 18. februarja 1921., VI St. 4506, se glase od
iale j : 

V § 2. Firma družbe se glasi: slovensko: Delni
ška družba pivovarne «Union»; nemško: Brauerei-
Aktiengesellschaft «Union»; italijansko: Società 
anonima fabrlche di birra «Union». 

Sedež družbe je v Ljubljani. 
Po § 6. ima družba namen: 

a) da si pridobi posestvo, lastno protokolirani tr
govski firmi I. Kosler & drug v Ljubljani, vi. 
št. 515, katastralne občine spodnješišcnske v 
zemljiŽki knjigi deželnega sodišča v Ljubljani, 
t, j . parcel kat." št. 470/1 (pivovarna, z dvori
ščem), kat. št. 470/2 in 470/3 (travnika), kat. 
št,- 470/4 in 470/б (vrtova), kat, St. 470/6 (stav-
bišče), kat, št. 470/7 (šupa), kat. št, 470/8 (pu
šča), kat. št, 470/9 (koračnica), kat. št. 470/10 in 
470/11 (vrtova), kat. St. 470/12 (travnik) in 
končno kat, št. 470/13 (vodnjak), z vsemi zgrad
bami, kar jih je na teh parcelah, in z vsemi pri
toki inami, zlasti s stroji in obratnimi napravami 
razen zalog in materialij za znesek 400.000 K, 
v. j . : štiristotisoč kron; 

posestva z zgradbami in priteklinami vred m 
poslopja se prevzamejo prosta vseh bremen; 

b) da si pridobi vse obrtne, firmske, žigne, vzorčne 
in voline pravice in nadeje, kar jih pripada pro-
lnk<uirani trgovski firmi 1. Kosler & dr. v Ljub
ljani, odnosno njenim imetnikom, zlasti tudi de
ležev in pravic pri varstveni zvezi planinsko-
doželnih pivovarn, reg. zadrugi z o. z. v Gradcu, 
najsi pripadajo ti deleži in te pravice doseda
njim upravičencem v lastnem imenu aH kako 
drugače na podstavi veljavnih pogodb za zne
sek 50.000 K, t. j . petdesettisoč kron: 

•e) ila. obratuje to podjetje, z ekonomijo vred in z 
vjerni z njim združenimi napravami, gostilnami 
ii: zalogami ter jih poveča; 

^j- da. proizvaja pivo, špirit, kvas, odnosno droži, 
likerje, kis in produkte iz smole in. tem sorodne 
ali podobno predmete; da trguje s temi izdelki 
i u a sirovinami, potrebnimi zanje, na lastni ali 
na tuj račun in da obratuje vsa tvorniška ali 
trgovska podjetja in istotake posle, ki služijo 
tem namenom; 

d) da ustanavlja, pridobiva, zakupu je ali daje v za
kup in obratuje kakršnekoli utenzilije in oprave, 
ki služijo izdelovanju za gorenje namene; 

e) pridobiva, ustanavlja, zakupuje ali daje v zakup 
ali sploh kakorkoli uporablja., odnosno cksploa-
iiva dinge tvornice in poljedelska posestva, 
kar jih je namenjenih tem ali sorodnim tvorni
čkim panogam; da se udeležuje pri talcih pod-
jttjih; da pridobiva in ukorišča vse patente, ki 

1,453.400 R ter je bila razdeljena-na 7267 popol
noma vplačanih delnic po 200 K, glasečih se na pri
nosnika. 

Na podstavi sklepa 10. rednega, občnega zbora 
z dne 26. februarja 1920. se je v zmislu § 5. ìzpre-
menjenih pravil zvišala delniška glavnica z izdajo 
7733 novih, popolnoma vplačanih delnic po 200 K 
za znesek 1,546.600 K, s čimer je znašala delniška 
glavnica 3,000.000 K ter je bila razdeljena na 
15.000 popolnoma vplačanih delnic po 200 K, gla
sečih so na prinosnika. 

Na podstavi sklepa 11. rednega občnega zbora 
z dno 25. februarja 1921. se je v zmislu § 5. izpre-
menjenih pravil zvišala delniška glavnica z izdajo 
15.000 novih in popolnoma vplačanih delnic po 
200 K, glasečih se na prinosnika, za znesek 
3,000.000 K; sedaj znaša delniška, glavnica 6,000.000 
kron ter je razdeljena na 30.000 popolnoma vpla
čanih delnic po 200 K, glasečih se na prinosnika. 

Ta delniška glavnica se sme s sklepom občnega 
zbora zvišati na. 12,000.000 K. Za nadaljnjo zvišbo 
je še. treba državnega dovolila. 

Po § 8. so glase delnice na prinosnika, ter soj 
nedeljive. i 

Po § 5. priobčuje družba pravnoveljavno svoje j 
javne razglase, podpisane v zmislu § 21., v uradnem 
listu svojega sedeža in v uradnih listih na sedežih 
podružnic. 

Po § 2. se podpisuje firma družbe tako-le: Pod 
njeno po komerkoli napisano, natisnjeno ali štaiu-
piljirano besedilo podpisujeta svoje ime: dva člana 
upravnega sveta ali en član upravnega »veta, in en 
ravnatelj aH dva ravnatelja ali en upravni svetnik 
aH ravnatelj in en Prokurist — vsi kolektivno; rav
natelji, ki niso upravni svetniki in prokuristi, vse
lej s pristav kom: p. p. (per procura). 

V upravni svet, ki sestoji odslej po § 18. pra
vil iz 9-47 članov, so vstopili: Ivan Knez, vcle-
tržec v Ljubljani; dr. Franc Windischer, ta.jnik 
trgovsko in obrtiriške zbornice v Ljubljani; Juri 
Mautner-Markhof, tvorni car na Dunaju; Karel Ne-
weklovsky, ravnatelj Goessove pivovarne v Leobnu; 
izstopila pa sta Vinko VabiČ, trgovec v Celju, in 
Avgust Praprotnik. bančni ravnatelj v Ljubljani, j 

L j u b l j a n a , dne 3. februarja 1922. i 

188. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Tehniška-komercijalna družba 

z o. z.; hrvatsko-âxb&ko.;,.(v latinici ali v cirilici): 
Tehničko-komercijalno đružtvb ea o. j . ; neroSko: 
Technisch-kommerzielle Gesellschaft m. b. H.; itali
jansko: Società Tecnico-Commerciale, società a 
g. 1.; francosko: Société Technique-Commercielle, 
société à g. 1.: 

Na podstavi sklepa družbenikov, storjenega so
glasno po notarskem zapis" z dne 14. januarja 1922., 
posi. št. 751. in notarskega zapisa z dne 14. janu-

_ t a r j a 1922., št, 752, se je sklenila iz-promemba druž-
,se nanašajo na dotične tvorniške predmete;' dajbenih pravil z dne 6. oktobra 1920., posi, št, 1268, 
postavlja vse naprave, potrebne za ukoriščanje : v §§ 6.. 9.. 11. in 21. 

Odstopil je poslovodja mi. dr. Alojzij Kril, uni
verzitetni profesor v Ljubljani; odslej sta. poslo
vodji edina družbenika Ivan Goričnik, ravnatelj Ja
dranske montanske družbe, in inž. George Eberhart, 
oba v Ljubljani, ki zastopata družbo vsak samo-

ostaneU družbenika, 
200.000 

23. februarja 1922., da se v treh mesecih s »vójo 
pisarno preseli v Metliko. 

V L j u b l j a n i , dne 24.februarja 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Št. 509/22. *—2 
Razpis. 

Razpisuje »e mesto pisarniškega pomočnika (pi
sarniške pomočnice) pri okrožnem rudarskem uradu 
v Ljubljani z dnevno plačo 3 K 20 v in pripadajo
čimi draginjskimi dnevnicami. 

Prosilci, ki so popolnoma izrežbani v strojepisju, 
naj vlože svojeročno napisane in kolkovane prošnje s 
potrebnimi dokazili (krstni list, domovinski list, zad
nje šolsko izpričevalo in dokazila o dosedanjem služ
bovanju) do dne 

10. m a r c a 1 9 2 2. 
pri podpisanem rudarskem glavarstvu. 

Rudarsko glavarstvo za Slovenijo v LjuMJMd, 
dne 23. februarja 1922. 

Rudarski glavar in dvorni svetnik: 
inž. Strgar e. r. 

Eksh. št. 32/22. ^ 2 

Razglas. 
Državna žrebcama na Selu pri Ljubljani proda: 
2 toplokrvna žrebca, stara 10 let; 
1 toplokrvnega žrebca, starega 14 let; 
1 mrzlokrvnega žrebca, ßtarega 5 let; 
6 mrzlokrvnih dvoletnih žrebet; 
6 mrzlokrvnih enoletnih žrebet. 
Žrebci se lahko ogledajo v državni žrebcarui na 

Selu pri Ljubljani, žrebeta pa. v državnem žrebetižču 
na Brdu pri Kranju. 

Pismene ponudbe, v katerih naj se označi po
nujena vsota, je poslati poveljništvu državne ireh-
čarne do dne , ,. , „ 0 0 

16. m a r c a 1 9 z <2. 
Ponudbam je priložiti kot vadij 10 % ponujene 

ich predmetov, ter jih obratuje; j 
i') da izvršuje vse obratovalne in trgovske posle, 

ki pospešujejo ali izpopolnjujejo navedene na
mene, da zlasti tudi nakupuje nepremičnine —• 
\т,е to vpoštevajoč zakonita določila, veljavna 
za vsak posamezni posel, odnosno vsako stroko. 
Posi-stvo vi. št, 515 zemljiške knjige deželnega, 

sodišča v Ljubljani, katastralne občine spodnješi-
Senske. v vrednosti 400.000 K, navedeno pod a), in 
pravice, nadeje in deleže v znesku 50.000 K. nave
dene pod b).' prineso dosedanji lastniki, odnosno 
upravičenci, v novo družbo proti izročitvi delnic 
v nominalni vrednosti 400.000 K in proti povrači
lu zneska 50.000 K v gotovini. 

ZaJoge predmetov, ki jih morda, pridobi družba 
po stanju z dne 30. septembra 1909., se prevzamejo 
za nabavno ceno, nikakor pa ne za tržno ceno; 
izdelki in polizdelki pa za lastno ceno. 

Po § 7. jo znažaJa osnovna delniška glavnica 
prvotno 1,000.000 K ter je bila razdeljena na 5000 
popolnoma vplačanih delnic po 200 K. ki so se gla
sile na prinosnika. 
^ Delniška- glavnica se je vpM-ala- tako, da se je 
•a) delni znesek 600.000 K plačal v gotovini na 

3000 delnic in da so 
b) lastniki, odnosno imetniki aportov, navedenih v 

§ 6 te prinesli v družbo- kot svojo vlogo za 
2000 delnic v skupnem nominalnem znesku 
400.000 K brez ozira na plačilo v gotovim, dolo
čeno v predzadnjem odstavku istega paragraf. 
Na podstavi sklepa 8. rednega občnega zbora 

7- dne A. decembra 1917. se je v zmislu § 5 stanu 
Pravil zvišala delniška glavnica z izdajo Ј Д > ' no
vih, popolnoma vplačanih delnic po 200 K za 

•463.400 K, s čimer je znašala delniška glavnica 

cene. 
Poveljništvo državne žrebčame na Selu 

pri Ljubljani, 

dne 4. marca 19<?2. 

Št, 600/ш. š. sv. 275 2—1 

Razpis službe. 
Na 111. mestni dekližld osnovni šoli v Ljubljani јч 

po naročilu višjega šolskega- sveta z dne 14. febru
arja 1922., št. 1694, razpisano v stalno popolnitev 
službeno mesto nadučiteljice in voditeljice 8 sistem i-
ziranimi službenimi prejemki, in sicer brez. natural-
nega stanovanja. 

Prosilke naj vlože pravilno opremljene prošnje 
po predpisani službeni poti pri podpisanem šolskem 
svetu na-jkesneje do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 2 . 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 28. februarja 1922. 

K 
stojno. dokler 

Temeljna- glavnica se J e »višala na 
ter je popolnoma vplačana« 

L j u b l j a n a , dne 3. februarja 1922. 

189. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: Trgovina m špedicija Ludovik 

Ševar vdova. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

z deželnimi pridelki in obrt prevažanja blaga: 
Obratni predmet odsloj tudi: carinsko posred

ništvo. 
L j u b l j a n a , dne 1- februarja 1922. 

St. 260 153/22. 
Objava. 

Po zmiehi § 7 odvetniškega roda so objavlja, da
je gospod Mihael G a b r i j e l č i č , dvomi avetnlk. 
v p., z današnjim dnem vpisan v tukajšnji imenik 
odvetnikov s sedežem: v Ljubljani. 

V L j u b 1 j a ii i, dno 13. februarja 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

St.. 188/22. 261 

St. 894. 2—2 
Razpis katehetske službe. 

Na osemrazredni mešani osnovni šoli na Viču 
pri Ljubljani se razpisuje po odredbi višjega šol
skega sveta z dne 12. februarja 1922., št. 13.293/21. 
drugo sistemizirano stalno učno mesto za kateheto. 

Prosilci morajo biti usposobljeni za pouk vero
uka na ljudskih in meščanskih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti pri podpisanem okrajnem šolskem sve
tu do vštetega dne 9. m a r c a 1 9 2 2 . 

Okrajni šolski svet v Ljubljani, 
dne 16. februarja 1922. 

Predsednik: dr. Ferjančič ». r. 

Št, 198. 297 

Objava. 
Gospod dr. Karel S t u r m , odvetnik v Črnom

lju, je podpisanemu odboru naznanil sub pr. z dne 

Objava. 
Na podstavi členov 128. in 129. carinskega za

kona bo prodajala ljubljanska glavna carinarnica 
dne 11. m a r c a t. 1. ob petnajstih v carinskem 
skladišču pri «Balkanu»: 

Nto. 439 kg železnih verig, navadno izdelanih. 
Cenilna vrednost Din 1400—. 

Licitanti polagajo za kavcijo 10 % cenilne vred
nosti v gotovini. 

Iz pisarne glavne carinarnice ljubljanske, 
dne 6. marca 1922. 

:.-&äfM *&%.'•&№. < Ï Ï Î T : А - Ж И ! 



21. 160 Letu i v 

Razna chiave. 
8 7 4 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22. februarja 1922. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 391,876.283 85 
Posojila 730,964.452-74 
Dolg države 4.418,507.667-52 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov — 

_ . 7.679,725.567-11 
Pasiva : 

Glavnica 13,241.700 — 
Rezervni fond 1,848.531 "29 
Novčanice v tečaju 4.630,048.570 — 
Razne obveznosti 855,948.081-62 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 ' — 
Saldo raznih računov 40,261.621 "20 

cfcutoainiov i 
za. 100 kg 

Blatno 1990 
Bor n ČMkć Lipy . 2257 
Bubcneč 1905 
Ceska Lipy stâtni 

nadražf 2233 
Dëcïn eevernf nadražf 2257 
Dočm severozapadni 

nadražf 2257 
Homi Litvfnov . . . 2208 
Hradoc Krâlove" . . 2141 

cent'siniev I 246 
гл 100 k? j 

Opava zâpadnf nâ- i 
draži 2117 

Podmokly Č. S. D. . 2257 
Praha Denisovo na

dražf 1940 
Praha Masarykovo 

nadraži 1965 
Praha WilsoiiOYo na

dražf 1919 
Rakovnik 1990 

Razid društva. 
Podružnica «Družbe sv. Cirila in Motoda> za 

Sv. Martin, Sv. Barbaro, Vurberg in Sv. Janž >•> sede
žem pri Sv. Martinu so je razšla. 

Ant. Gselruan s. r.. bivši predsednik. 

Razid društva. 

Kinšperk nad Ohff . 2197 j Skalice н CeskCiLipy 2257 
Marianske" Lazeč . . 201 <i Smfchov stâtnf na-

draži 1919 
Stuđćnka ntâtni na

dražf 2076 
Tésfn statin' nadražf 2092 

7.679,725.567 11 

•t, 420/Ш ox 22. m. 292 

Razglas. 

Po odloku ministrstva za promet št. 1833 z dne 
23. januarja 1922. in št. 4072 z dne 15. februarja 
1922. se razširja odločba ministrstva za promet 
št. 42.358 z dno 5. januarja 1922. — to je povišba 
stojarine (kolske dangubine) na 10 dinarjev za va
gon in uro po izteku roka 48 ur — tudi na južno 
železnico z veljavnostjo za postaje v Ljubljani gl. 
kol.. Celju, Mariboru gl. kol. in Zagrebu j . kol. 

Za rok do 48 ur veljajo dosedanji tarifni pred
pisi o plačevanju stojarine. 

Ta povišba velja izza dne 1. aprila t. 1. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani. 
dno 24. februarja 1922. 

Mimori 2344 
Mlada Boleslav . . . 2087 
Nëmecké Jablonné . 2329 
Opava vychodoi na

dražf 2092 
Kolikor je za posamezne relacije v tarifi določena 

prevozna pot preko postaj: Homi Dvorište - Cesky 
Heršlak, proko avstrijskih zveznih železnic in Podbr-
da, so vodijo pošiljke, ki so odpravljene na podstavi 
teh vozninskih stavkov, preko postaj: Horni Dvo-
fistë-Cesky Heršlak, preko avstrijskih zveznih že
leznic in Trbiža. 

V L j u b i j a n i, dne 4. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Podružnica «Družbi- sv. Cirila in Mutoda> ш 
Puščavo, Kunien, Falò in činžat se je razšla,, kor je 
imela premalo članov. 

V O i n ž a l u . dne. 28. februarja 1922. 

Andrej Hauptman s. r., bivši predsednik. 

295 I t . 1520—HI/1. 

Razglas. 
Češkoelovaškovjadranski tovorni promet 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 1. marca 1922. do pre

klica, najdalje pa do konca meseca marca 1922., se 
racunijo delni vozninski stavki odsečno tablice B 
(tarifski odsek G na straneh 194 do 199) v «Provi
zorni železniSki tovorni tarifi» (z dne 1. marca 
1921.) z odbitkom 20 % (dvajset odstotkov). 

Pri izračunavanju delnih vozninskih stavkov se 
zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesime. 

V L j u b l j a n i , dne 1. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

240 2-2 Razglas. 
Po sklepu občnega zbora z dne 17. aprila 1921. 

se je «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih na
meščencev in upokojencev, r. z. z o. z., v Kostanje
vici razdružila ter je prešla v likvidacijo. Vsi upniki 
se pozivljejo, naj prijavijo svoje terjatve pismeno 
ali ustno pri likvidacijskem odboru zadruge. 

V K o s t a n j e v i c i , dne 23. februarja 1922. 

288 Vabilo na XXIII. redni občni zbor 
„Splošnega kreditnega društva v Ljubljani, 

r . z. z o. z.," 

ki bo v zadružnih prostorih v Ljubljani, Aloksan-
drova i;esta št 5, v nedeljo dne 1 i), m n r e a 1 9 2 2. 

oh desetih. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Predložitev letnega zaključka in bilance za 

leto 1921. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Razdelitev čistega dobička za leto 1921. in 

podelitev absolutorija upravnemu svetu. 
5.) Volitev upravnega sveta v zmislu § 14. za

družnih pravil. 
6.) Volitev nadzorništva v zmifclu § 30. pravil. 
7.) Izpremomba pravil. 
8.) Predlogi in nasveti. 

j Občni zbor oklepa veljavno, čo je zastopan naj-
I manj d(«cti del kapitala, vplačanega v zadružnih 

29° R a z i d d r u š t v a . j deležih, in sicer z natpolovično večino glasov; ob 
r» -. o i *• T„;k„,i 1Л ;; 1,„.г,.;л,;с,.1,Пм i enakosti glasov odloča predsednik. 
Društvo «Sektion Laibach des o.steireioniscnon. .» < Notaren Vereines» ne deluje več in so je razšlo. j 

Notar Niko Lenček s. r., bivši podpredsednik, i 

V L j u b l j a n i , dne 6. marca 1922. 

Upravni svet. 

Št 294 1521— HI/1. 

Razglas. 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

P o d a l j š b a v e l j a v n o s t n e g a r o k a i n i z -
p r e m e m b e p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 
Z dnem 1. marca 1922. se podaljšuje veljavnost 

vozninskih stavkov odsečne tablice A, priobčenih v 
Uradnem listu 10 in 17 pod št. 173ДП, odnosno 
1147/Ш, do preldica, najdalje pa do konca meseca 
marca 1922. 

Za feti veljavnostni rok se izpreminja vozninski 
»tavek odsečne tablice B od «383» na «51 0». 

V L j u b l j a n i , dne 4. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

283 Vabilo na V. redni občni zbor 
„Slovenske eskomptne banke лг I-Jutolj»**!", 

ki bo dne 2 3. m a r c a 1 9 2 2 . ob 11. uri v bančnih prostorih v Ljubljani, Šelenburgova ulica št. 1. 

D n e v n i r e d : 

4.) Zvišba delniške glavnice od 30,000.000 K 
na 60,000.000 K in s tem v zvezi izprememba 
§§ 5. in 22. družbenih pravil. 

5.) Volitev članov upravnega sveta. 
fi.) Volitev nadzornega odbora. 
7.) Slučajnosti. 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 
1921. 

2.) Poročilo nadzornega sveta o računskem za
ključku in podelitev absolutorija. 

3.) Zaključek o čistem dobičku. 

O p o m b a : V zmislu § 13. bančnih pravil se smejo udeležiti občnega zbora oni delničarji, ki so 
položili: pri blagajni našega zavoda v Ljubljani, pri Hrvatski eskomptni banki v Zagrebu ali pri 
Srpski banki v Zagrebu osem dni pred zborovanjem vsaj deset delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 0. marca 1922. Upravni svet. 

Računski zaključek „Slovenske eskomptne banke v Ljubljani" dne 31. decembra 1921. 
Aktiva. Cista bilanca dne 31. decembra 1921. Paatva. 

št . 1518—Ш/1. 293 

Razglas. 

ČeSkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i z a p o h i š t v o i n d e l e 
p o h i š t v a i z u p o g n j e n e g a l e s a . 

Z veljavnostjo izza dne 1. marca 1922. do pre
klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa 
do kanca meseca marca 1922., se izpreminjajo v 
okviru «Provizorne železniške tovorne tarife» (z dne 
1. marca 1921.) vozninski stavki, priobčeni v Urad
nem listu 15 pod št. 173/III—1 za pohištvo in dele 
pohiStva iz upognjenega lesa v zabojih ali sodih, če 
je namenjeno izvozu preko morja pri predaji in ob 
plačilu za najmanj 5000 kg za vozni list in voz od 
»podaj imenovanih postaj do Trsta tako-le: 

Blagajna: gotovina in kuponi 
Valute 
Devize 
Menice 

H Lastni vrednostni papirji. . 
I Konzorcialni posli 

Dolžniki 
Realitete 
Inventar 

K 

16,609.757 
1,926.382 
464.945 
751.500 

8,569.669 
1,382.857 

236,894.254 
7,276 «65 
734 947 

273,611.178 

v 1 
15 I 
31 
02 
— 
— 
15 
64 
18 
•73 
18 

1 

Delniška glavnica 
Rezervni zakladi 
Vloge na hranilne knjižice 
Upniki 
Nedvignjena dividenda . . 
Prenosne postavke . . . . 
Čisti dobiček 

20,000.000 
6,310.447 

33,629.191 
209,583.774 

9.662 
163.066 

3,915.046 

38 
62 
37 

78 
03 

273,611.178 18 

I 
V breme. Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1921. V dobro. 

Upravni stroški 
Plače 
Davki in pristojbine . . 
Odpis inventarja in realitet 
Cisti dobiček 

ÇZ 

K 
862.343 

2,191.474 
799.315 
120.620 

3,916.046 
7,878.700 

49 
84 
49 
54 
03 

39 

Prenos dobička iz leta 1920.. . . 
Obresti 
Iznos realitet 
Dobiček na bančnih poslih (pro

vizija, efekti, valute in devize) 

109.879 
2,839.368 

87.397 

4,842.064 

84 
20 
89 

46 

7,878.700 89 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1921. 
Primerjali s knjigami ter naili v popolnem redu : 

N a d z o r s t v e n i s v e t : 
Andre) Mejač s. r., predsednik. 

Kamilo Bošnjak s. r., Stevan Karamata s. r., 1тап Kaotelic s. r., Ivan KoeUvc s. r., člani. 
Z a k n j i g o v o d s t v o : 

M. Šuiteriič a. r. 

Natisnila ki založila Delniška «»кагиа, d. d. v Ljubljani. 



22. 

Poitnina plaöft&a v gotovini 

V Ljubljani, dne 10. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov l i Slovencev. 

URADNI LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Viebina: Pravilnik o odmerjanju — razpisovanju — pobiranju, uporabljanju in vknjiževanju dohodkov agrarne reformo. Izpremembe v predDJem pravilnikn. — Razglasi pokra
jinske upravo za Slovenijo : Rasglas, da so veterinarsko-policijske odrodbe glede premeta s parkljato živino т brežiškem m logaškem okraju razveljavljene. .Razpust druätva. Raz

glasa o izpremembah v občinskih gerentstvih. Natečaj za nabavo različnega materiala za izdelavo protez. — Razglasi raznih drugih uradov ш oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. i Od skupne površine, podeljene dobrovoljcem, 
se obračuni po individualnem seznamku (izkazu) 

54, 
Po predpisu petega odstavka § 13. uredbe z 

ene 3. septembra 1920., št. 14.140, kako je zem
ljišča veJeposestev dajati v štiriletni zakup, in 
sporazumno z ministrom za finance predpisu
jem ta-le 

P r a v i l n i k 
o odmerjanju — razpisovanju — pobira
nja, uporabljanju in vknjiževanju dohod

kov agrarne reforme.* 

A. Odmerjanje — razpisovanje. 
Člen 1. 

Višino vsote, ki jo plačuje posamezni zakup
nik in dobrovoljec za zemljišče, prejeto po agrar-
Hi reformi, določajo izvrševalni organi ministr
stva za agrarno reformo po § 11. uredbe z dne 
3. septembra 1920., št. 14.140.** 

Člen 2. 
Vsote, ki se morajo pobirati kot dohodki od 

agrarne reforme, so: 
1.) zakupnina, ki jo plačujejo zakupniki; 
2.) merski stroški — stroški za izmero — ki 

jih plačujejo zakupniki in dobrovoljci; 
3.) odškodnina (povračilo) za oranje in se

janje, ki jo plačujejo zakupniki in dobrovoljci; 
4.) prispevek za vodne zadruge (članarina), 

ki ga plačujejo zakupniki in dobrovoljci; 
5.) 5%. skupne prodajne cene gozdnih pri

delkov ; in 
6.) ostale eventualne takse, ki bi se morale 

odrediti z odločbo ministrstva za agrarno re
formo. 

Člen 3. 
Dohodki po členu 2. tega pravilnika se po

birajo po individualnih seznamkih, ki se sestav
ljajo v dveh izvodih, posebe za zakupnike in̂  po
sebe za dobrovoljce, in sicer po obrazcu št. 1. 

Člen 4. 
Individualne seznamke (izkaze) za pobiranje 

dohodkov od agrarne reforme sestavljajo izvrše
valni organi agrarne reforme — okrožni agrarni 
uradi, sreski agrarni poverjeniki in tehnično 
agrarno osebje — in- sicer za vsako občino, ka
tere prebivalci so dobili zemljišče iz enega po
sestva. 

Ako so dobili prebivalci ene občine zemljišče 
iz dveh ali več posestev, se sestavljajo posebni 
individualni seznamki (izkazi) o razdelitvi vsa
kega posestva. Ako pa so dobili prebivalci dveh 
ali več občin zemljišče iz enega posestva, se se
stavljajo individualni seznamki (izkazi) posebe 
za vsako občino. 

Člen 5. 
Dobrovoljci ne plačujejo zakupnine^ ampak 

plačuje jo državna blagajna po odločbi št. 528 z 
dneJ5. januarja 1920. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 227, izdanih dne 
U. oktobra 1921. (Prilog VI. — 1Q21.) 

*• Uradni list pod ». 343 iz leta 1920. 

i del, ki pripada posestniku. 

Člen 6. 
Individualne seznamke (izkaze) v dveh enako-

glasnih izvodih, opremljene z vsemi prilogami, 
podpisuje oni agrarno-tehnični organ, ki jih je 
sestavil in obračuni!; potem pa jih vroča v pre
gled in potrditev njih točnosti agrarno-tehnične-
mu nadzorniku, ki jih mora, ako so pravilni, 
poslati županijskemu agrarnemu uradu. 

B. Pobiranje in vknjiževanje dohodkov od 
agrarne reforme. 

Člen 7. • 
Od sestavljenih seznamkov (izkazov) pošilja 

po členu 6. teh pravil županijski agrami urad: 
1.) en izvod individualnega seznamka ob-v 

činskemu predstojništvu poleg spremnega akta 
z označbo, da mora občinsko predstojništvo iz
vršiti pobiranje v 30 (tridesetih) dneh od dne, 
ko prejme individual:-;-fyvnamek (izkaz), od 
označenih zakupnikov in-<Hobrovoljeev, navede
nih v seznamku, in v katero državno blagajno 
se mora denar vložiti (okružni ali okrajni finanč
ni upravi in kateri, ali davčnemu uradu in ka
teremu); 

2.) drugi izvod individualnega seznamka (iz
kaza) pa pridrži knjigovodstvo županijskega 
agrarnega urada, da denar vkmjiži. 

Člen 8. 
Ko je opravilo po členu 7. tega pravilnika 

jzvršeno, obvestijo županijski agrarni uradi takoj 
davčne urade, odnosno okrajne ali okružne fi
nančne uprave, katere občine jim morajo vročiti 
koliko vsoto in za kaj. 

Poročila za agrarno direkcijo se morajo po
šiljati mesečno po obrazcu št. 3; direkcija pa 
sestavi iz vseh prejetih poročil splošen izpisek 
za vse svoje območje po obrazcu št. 3 ter ga 
pošlje ministrstvu za agrarno reformo — agrar
nemu knjigovodstvu. 

V ta izpisek se morajo vpisati vse občine 
imenoma in za vsako občino po razpredelkih 
kakor tudi skupne vsote po razpredelkih na vsem 
ozemlju, koliko mora pobrati davčni urad, od
nosno okrajna ali okružna finančna uprava. 

Vse to opravilo se mora izvršiti nemudoma, 
najkesneje pa v petih dneh. 

Člen 9. 
Občinsko predstojništvo mora takoj potrditi 

prejem individualnega seznamka (izkaza) župa
nijskemu agrarnemu uradu, potem pa začne po
birati porazdeljeni (razpisani) dohodek agrarne 
reforme. Občine vpišejo pobrane vsote v se-
znamek (izkaz) o pobranih dohodkih agrarne 
reforme po obrazcu št. 2, vezaje zaporedne šte
vilke tega seznamka z zaporednimi številkami 
individualnega seznamka (izkaza) in obratno. 

Poleg vsot, porazdeljenih v individualnem 
seznamku (izkazu), pobirajo občine od vsakega 
zakupnika in dobrovoljca še po 2% vsake od
merjene vsote za kritje svojih — občinskih — 
stroškov v zmislu tretjega odstavka § 13. uredbe 
z dne 3. septembra 1920., št. 14.140. Vse pobi
ranje se mora izvršiti v 30 (tridesetih) dneh. 

Člen 10. 
Vsote, pobrane po individualnem sezfiamku 

(izkazu) izroče občine takoj, ko pobero vso 
vsoto po individualnem seznamku (izkazu), naj
kesneje pa prvi dan po preteku postavljenega 
30dhevnega roka, s posebnimi akti in seznamki 
(izkazi) o pobranih dohodkih agrarne reforme 
davčnemu uradu, odnosno okrajni ali okružni 
finančni upravi, kakor je to odredil županijski 
agrarni urad. Izmed izročilnih aktov mora na
vajati : 

en akt: zakupnine, merske stroške, odškod
nine za oranje, seme in sejanje, potem 5 % pro
dajne cene gozdnih pridelkov in skupno vsoto, 
ki se izroča; 

v drugi akt se vpiše skupni znesek članarine 
za vodne zadruge (prispevek za vodne zadruge); 

v tretjem aktu eventualno pobrani davek od 
pridobnine (tecivarine) in ostali davki, imeno
ma od koga in koliko, ako jih je kaj. 

Člen 11. 
Ko prejme davčni urad, odnosno okrajna ali 

okružna finančna uprava, denar od občine po 
izročilnih aktih in seznamku (izkazu) o pobranih 
dohodkih za agrarno reformo, potrdi seznarnek 
ter ga vrne občini s priznanico o prejemu de
narja, v kateri označi, da se je potrdilo zapisalo 
tudi na seznarnek. 

Člen 12. 
Občina pridrži priznanico o prejemu za svo

jo blagajno, da izpriča pobrano in izročeno 
vsoto; seznarnek (izkaz) o pobranih dohodkih 
agrarne reforme, ki ga je potrdil davčni urad, 
odnosno okrajna ali okružna finančna uprava, 
pa pošlje županijskemu agrarnemu uradu, da 
vpiše izvršeno pobiranje in denar, izročen davč
nemu uradu, odnosno okrajni ali okružni finanč
ni upravi. Županijski agrarni urad poroča o tem 
mesečno po obrazcu št. 3 in po seznamkih, pre
jetih od občin, agrarni direkciji, ki takoj sestavi 
splošen mesečni izkaz o vsotah, pobranih po 
občinah (po obrazcu št. 3), ter ga pošlje mini
strstvu za agrarno reformo za agrarno knjigo
vodstvo. 

Člen 13. 
Davčni uradi, odnosno okrajne ali okružne 

finančne uprave, smatrajo denar, prejet od ob
čine kot članarino za vodne zadruge (po členu 
10 teh pravil), za depozit (polog) ter ga tako 
vknjižijo. Ko se prejme denar od vseh občin v 
okolišu dotičnega davčnega urada, odnosno do-, 
tične okrajne ali okružne finančne uprave, ga 
z aktom, ki navaja vse občine (imenoma in pri 
vsaki občini pobrano vsoto in skupni znesek) z 
denarjem, pobranim za vodne zadruge, izroče 
najbližji podružnici Narodne banke, ki vknjiži 
prejeto vsoto v korist tekočega računa central
nega odbora vodnih zadrug v Novem Sadu, o 
čemer davčni urad, odnosno okrajna ali okružna 
finančna uprava z aktom takoj poroča tudi mi
nistrstvu za agrarno reformo in ministrstvu za 
kmetijstvo in vode. 

Pobrani eventualni davek pa vpiše davčni 
mad, odnosno okrajna ali okružna finančna 
uprava, takoj v dnevnik davka. 

Člen 14. 
Ako zakupnik ali dobrovoljec ne plača od

merjenega (predpisanega) zneska za agrarni db-

••-.^•.-Sf^säßg, 
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hodek niti v 30 (tridesetih) dneh, pobere občin
sko predstojništvo takoj eksekutivno (izvršilno) 
znesek ter pobere pri tej priliki poleg izterjane 
glavnice tudi 6% kot obresti na znesek in za 
toliko število dni, kolikor je bil pozneje pobran. 
Pobrane obresti izroči občina s posebnim aktom, 
v katerem imenoma označi, od koga in v kolikem 
znesku (in na koliko vsoto in za koliko dni) so 
obresti pobrane, davčnemu uradu, odnosno 
okrajni ali okružni finančni upravi. 

Zaostali agrarni dohodek, ki se je pobral ekse
kutivno, pa izroči po naknadnem seznamku, 
obrazec št. 2. Nadaljnji postopek s to izročitvijo 
je isti kakor pri redni izročitvi. 

Člen 15. 
Davčni uradi, odnosno okrajne ali okružne 

finančne uprave, pošiljajo mesečno račun o po
branih dohodkih agrarne reforme po členih 11. 
in 14. teh pravil, in o izvršenih izplačilih, v 
zmislu členov 25. in 26. teh pravil, finančnim 
delegacijam, odnosno oblastni finančni direkciji 
(in sicer davčni uradi finančnim delegacijam, 
okrajne finančne uprave okrožnim finančnim 
upravam, te pa oblastni finančni direkciji). 

C. Vknjiževanje. 
Člen 16. 

Finančne delegacije, odnosno oblastne fi
nančne direkcije, vknjižijo, ko prejmejo račun 
(dnevnik) cd davčnih uradov, odnosno okružnih 
finančnih uprav, kosmato vsoto v korist teko
čega računa finančnega ministrstva za ministr
stvo za agrarno reformo, razhodke pa v breme 
računa finančnega ministrstva za ministrstvo za 
agrarno reformo — agrarne dohodke v dinarjih. 

Člen 17. 
Finančne delegacije in oblastne finančne di

rekcije pošiljajo mesečne obračune o pobranih 
dohodkih ih učinjenih razhodkih po členu 16. 
teh pravil generalni direkciji državnega računo
vodstva za odsek glavnega knjigovodstva in mi
nistrstvu za agrarno reformo. 

Glavno knjigovodstvo generalne direkcije 
državnega računovodstva vknjižuje prejeta po
ročila v breme (za razhodke) in v korist (za do
hodke) tekočega računa ministrstva za agrarno 
reformo — agrarne dohodke v dinarjih — in po 
proračunskih partijah tako dohodke kakor raz
hodke. Ministrstvo za agrarno reformo pa jih 
vknjižuje v breme tekočega računa ministrstva 
za finance (za dohodke) in v korist (za raz
hodke). 

Vsake tri mesece pošlje ministrstvo za agrar
no reformo v dveh izvodih odseku glavnega 
knjigovodstva izpisek tekočega računa, da ga 
primerja, ali se ujema z vknjižbo. Po izvršenem 
primerjanju vrne odsele glavnega knjigovodstva, 
ako je oboje pravilno, en izvod ministrstvu za 
agrarno reformo; ako pa ni pravilno, mora z 
dokumentalnim primerjanjem ugotoviti pogrešek 
ter ga priobčiti ministrstvu za agrarno reformo, 
da se popravi. 

Člen 18. 
Agrarno knjigovodstvo ministrstva za agrar

no reformo vodi te-le knjige: 
dnevnik, 
glavno knjigo, 
knjige tekočih računov, 
partijalnik agrarnih direkcij, 
partijalnik lastnikov imovin 
in druge pomožne knjige. 

Člen 19. 
Ministrstvo za agrarno reformo obremenja 

agrarne direkcije s skupnim zneskom obremenit
ve po mesečnem izkazu po obrazcu št. 3 ter jim 
odobmje skupne zneske, označene v prejetem 
n:esečnem izkazu po obrazcu št. 3 o pobranih 
dohodkih za agrarno reformo, otvarjaje partijo 
vsaki generalni direkciji. 

Člen 20. 
Ministrstvo za agrarno reformo otvori na 

podstavi mesečnih izkazov o obremenitvah po 
obrazcu št. 3 vsakemu lastniku partijo ter odobru-
je po tem računu vsoto pripadajočega dela iz 
dohodkov agrarne reforme. 

V kontrolni razpredelek se vpisujejo one vso
te, ki pripadajo lastniku od izvršenih vplačil, 

označenih v seznamku (izkazu) o pobranih do
hodkih agrarne reforme, skladno s § 11., petim 
odstavkom, uredbe z dne 3. septembra 1920., 
št. 14.140. 

Člen 21. 
Agrarne direkcije morajo voditi tekoče ra

čune županijskih agrarnih uradov, v katere vpi
sujejo obremenitve (koliko je pobrati) in odpla
čila (koliko se je pobralo), tako da je vedno raz
vidno stanje o vsakem županijskem agrarnem 
uradu. 

Člen 22. 
Županijski agrarni uradi morajo voditi par

t i j a l n i k o b č i n (obrazec št. 3), v katerem je 
vpisana vsaka občina in po katerem se obre
menja vsaka občina sumarno (skupno) po in
dividualnem seznamku — obrazec št. 1 — in 
razbremenja vsaka občina sumarno po izkazu 
(seznamku) o pobranih dohodkih agrarne re
forme — obrazec št. 2. 

Ko prejme županijski agrarni urad od dotič
ne občine seznamek (izkaz) o pobranih agrarnih 
dohodkih, mora iz tega izkaza (seznamka), v ka
terega so vpisane vsote, pobrane za vsako osebo, 
v svojem individualnem seznamku vezati zapo
redne številke seznamka o vplačilih. Tak indivi
dualni seznamek nadomešča tekoči račun dotič-
nega dobrovoljca ali zakupnika. 

č. Krediti in izplačilni nalogi. 

Člen 23. 
Lastnikom imovin (posestev) pripadajo kot 

odškodnina */4 zakupnine, vsa odškodnina za 
oranje, seme in sejanje po določilu § 11., petega 
odstavka uredbe z dine 3. septembra 1920., 
št. 14.140. 

Ta odškodnina se izplačuje lastnikom imovin 
(posestev) : 

1.) na podstavi njih tekočega računa iz vsote 
pobranih dohodkov agrarne reforme po izkazu 
(seznamku) obrazec št. 2, in sicer v breme teko
čega računa ministrstva za agrarno reformo — 
agrarni dohodki v dinarjih — pri odseku glav
nega knjigovodstva ministrstva za finance; 

2.) ali pa, če se postavi zakupnina v državni 
proračun, na podstavi" tekočega računa dotičnega 
lastnika, in sicer v breme dotične proračunske 
partije. 

Člen 24. 
Naloge za izplačilo lastnikom imovin : ;/4 

(treh četrtin) kot zakupnino in odškodnino za 
oranje, seme in sejanje izdaja ministrstvo za 
agrarno reformo s podpisom šefa dotičnega od
seka pri ministrstvu za agrarno reformo. Preden 
se taki nalogi pošljejo generalni direkciji držav
nega računovodstva, jih vidira šef odseka računo
vodstva pri ministrstvu za agrarno reformo, da 
pripada dotičnemu lastniku na podstavi tekočega 
računa — partije dotičnega lastnika— res tolika 
odškodnina in da se je skupni znesek pobral od 
zakupnikov in dobrovoljcev. 

Člen 25. 
Preden se pošlje nalog za izplačilo generalni 

direkciji državnega računovodstva v izvršitev, 
se vpiše pri ministrstvu za agrarno reformo v bre
me dotične partije, da se je izdal, ter se postavi 
v korist tekočega računa ministrstva za finance 
— agrarni dohodki v dinarjih. 

V nalogu je treba: 
1.) označiti ime in priimek lastnika imovine 

(posestva) ; 
2.) imenovati občino, v kateri je imovina (po

sestvo); 
3.) imenovati davčni urad, odnosno okrajno 

ali okružno finančno upravo, ki naj izvrši iz
plačilo; 

4.) navesti vsoto, ki jo je izplačati (s števil
kami in besedami); in 

5.) navesti, za kateri čas se plača odškodnina. 
Ministrstvo za agrarno reformo obvesti, ko 

pošlje nalog za izplačilo generalni direkciji dr
žavnega računovodstva, obenem dotično agrar
no direkcijo. Ta pa obvesti dotični županijski 
agrarni urad, ki o tem obvesti dotično občino. 

Člen 26. 
Generalna direkcija državnega računovod

stva odredi, ko prejme nalog za izplačilo (po 
členu 23. teh pravil) od ministrstva za agrarno 

reformo, dotični finančni delegaciji, odnosno 
oblastni finančni direkciji, naj izda nalog do
tičnemu davčnemu uradu, odnosno dotični okruž
ni, ta pa okrajni finančni upravi za izvräitev 
izplačila. 

Odsek glavnega knjigovodstva generalne di
rekcije državnega računovodstva vknjižuje tak* 
izplačila na tekoči račun ministrstva za agrarno 
reformo — agrarne dohodke v dinarjih — ako 
ni postavljena v proračun posebna partija; ako 
pa je postavljena, se vknjižujejo na dotično pro
računsko partijo. 

Člen 27. 
Ko prejme občinsko predstojništvo (sodišče) 

od županijskega agrarnega urada obvestilo, da 
se je izdal nalog za izplačilo lastniku imovine 
(posestva) N. N ; kot zakupnine v znesku dinar
jev in odškodnine za oranje, seme in seja
nje v znesku dinarjev , obvesti o tem takoj 
dotičnega lastnika imovine, na katerega se glasi 
nalog. 

Člen 28. 
Davčni uradi, odnosno okrajne ali okružne 

finančne uprave poročajo po izvršenem izpla
čilu takoj ministrstvu za agrarno reformo, da je 
izplačilo izvršeno po nalogu ministrstva za 
agrarno reformo in kreditu generalne direkcije 
državnega računovodstva, sklicevaje se na D R 
br. in naredbo finančne delegacije, odnosno ob
lastne finančne direkcije, sklicevaje se na številko. 

Nadaljnje poslovanje davčnih uradov, od
nosno okrajnih ali okružnih finančnih uprav, 
glede izplačil se mora izvesti po dnevniku, ra
čun pa se koncem meseca predloži finančni dele
gaciji, odnosno oblastni finančni direkciji. ' 

Člen 29. 
Ministrstvo za agrarno reformo sestavi kon

cem leta izpisek v dveh izvodih tekočega računa 
o ostvarjenih dohodkih agrarne reforme in raz
hodkih, učinjenih na račun teh dohodkov, iz ka
terega je točno videti: 

1.) koliko se je pobralo zakupnine; 
2.) merske stroške; 
3.) odškodnino za oranje, seme in sejanje; 
4.) druge eventualne dohodke; 
5.) koliko se je pobralo: 

a) kot tri četrtine zakupnine za lastnike, 
b) odškodnine za oranje, seme in sejanje; 

6.) 2 5 % zakupnine in toliko, kolikor se <<d 
pobranih merskih stroškov ni porabilo. 

Tak izpisek morajo, podpisati: načelnik od
delka in minister za agrarno reformo, pa tudi 
šef odseka računovodstva ministrstva za agrarno 
reformo; potem ga pošljejo generalni direkciji 
državnega računovodstva za odsek glavnega knji

govodstva. 
Člen 30. 

Ko dobi odsek glavnega knjigovodstva gene
ralne direkcije državnega računovodstva izpiska 
po členu,28. tega pravilnika, ju pregleda in vrne, 
ako se ujemata s tekočim računom, en overovljen 
izvod ministrstvu za agrarno reformo, drugega 
pa vknjiži. 

Vknjižbo izvrši tako, da odtegne od tekočega 
računa ministrstva za agrarno reformo 2 5 % in 
merske stroške ter jih vknjiži kot državni doho
dek, ali pa jih vknjiži tako, kakor se odredi. 

D. Prehodne odredbe. 
Člen 31. 

Ker do sedaj ni izplačana vsem lastnikom 
posestev odškodnina za odvzeta zemljišča in od
škodnina za oranje, seme in sejanje, in sicer za 
ekonomska leta 1918./1919., 1919./1920. in 
1920./1921., kakor tudi niso izplačani merski 
stroški in drugi stroški razdelitve in revizije (po 
odločbi ministrskega sveta z dne 5. avgusta 1921., 
št. 26.005), se prične ta odškodnina takoj izpla
čevati dotičnim lastnikom po ministrstvu za fi
nance — generalni direkciji državnega računovod
stva — v breme tekočega računa ministrstva za 
agrarno reformo — agrarni dohodki v dinarjih 
— in sicer po občinah in na podstavi podatkov, 
s katerimi razpolaga sedaj ministrstvo za agrar
no reformo. 

Od onih občin, ki do sedaj za zgoraj nave
dena leta niso pobrale vsega zneska, se mora 
zahtevati, naj ga takoj pobero ter vlože v držav
no blagajno. 
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Ves presežek po tekočem računu ministrstva 
za agrarno reformo — agrarni dohodki v dinar
jih — ki se hrani pri ministrstvu za finance, se 
mora vpisati kot državni dohodek ali na oni ra
čun, ki se odredi. 

Ćlen 32. 
Za ekonomska leta 1918./1919., 1919./1920. 

in 1920./1921. sestavi ministrstvo za agrarno 
reformo po možnosti račun za vsako ekonomsko 
leto posebe; drugače pa je sestaviti enega za ves 

čas ter ga izročiti generalni direkciji državnega 
računovodstva za odsek glavnega knjigovodstva, 
da ga primerja in vknjiži. 

I 

j Člen 33. 
i Za ekonomsko leto 1921./1922. otvorita od
sek glavnega knjigovodstva generalne direkcije 
državnega računovodstva in agrarno knjigovod
stvo ministrstva za agrarno reformo nov račun, 
nezavisen od računov za prejšnja ekonomska leta. 

Člen 34. 
Ta pravilnik stopi v veljavo dne 1. oktobra 

' 1921. in vsi dosedanji posli se morajo spraviti v 
i sklad s tem pravilnikom; dosedanji pravilnik z 

dne 12. septembra 1920., št. 9770, pa prestane 
veljati. 

V B e o g r a d u , dne 22. septembra 1921.; 
št. 29.700. 

Minister za agrarno reformo: 
K. Lj. Miletić s. r. 
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5 5 . 
Izpremembe v prednjem pravilniku.* 

V členu 4. 
Pred besede: «sreski agrarni poverjeniki» v 

četrti vrsti se postavljajo besede: «okrožni agrar
ni uradi». 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca* St. 30, izdanih dne 10. februarja 1928. 

V členu 6. 
Na koncu člena se dodaja: «Enako postopajo 

tudi okrožni agrarni uradi, po dovršenem delu pa 
izročajo individualne izkaze agrarni direkciji v 
Ljubljani». 

V členu 13. 
Za besedama: «Novem Sadu», v trinajsti vrsti, 

se dodaja: «in sicer za one zadruge, ki so zastopa
ne v tem centralnem odboru; vsote, izročene za 
vodne zadruge na ozemlju Hrvatske in Slovenije 

pa vknjiži na korist tekočega računa generalne 
inspekcije vodâ v Zagrebu. 

Člen 15 a. 
Pravila, ki so predpisana v členih 7., 8., 0., 

10., 11., 12., 14. in 22. v izvrševanje županijskim 
agrarnim uradom, spadajo v območju agrarne 
direkcije v Ljubljani v dolžnost te direkcije; pred
pise po istih členih za davčne urade pa izvršuje 
finančna delegacija v Ljubljani. 
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Občinski uradi v območju agrarne direkcije 
v Ljubljani postopajo v zmislu navedenih členov 
napram agrarni direkciji v Ljubljani istotako, 
kakor je to predpisano občinskim uradom iz dru
gih območij, da postopajo naprami županijskim 
agrarnim uradom. 

Isti občinski uradu izročajo dohodke agrarne 
reforme finančni delegaciji v Ljubljani po pošt
nem čekovnem zavodu v Ljubljani na čekovni 
račun delegacije ministrstva za finance v Ljub
ljani št. 10.011; drugače pa se drže predpisov 
členov 10., 12. in 14. 

V B e o g r a d u , dne 27. januarja 1922.; 
št. 42.408. 

Minister za agrarno reformo: 
K. Lj. Miletić s r. 

Interesenti se vabijo, naj vlože pismene, zape
čatene in pravilno koikovane ponudbe (eventualno 
z vzorci vred) do vštetega dne 

1 0. a p r i l a 1922 . 
v pisarni invalidskega odseka (šentpetrska vojašč-
nica) v Ljubljani, soba št. 2. 

V L j u b l j a n i , dne 4. marca 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za socialno politiko, 
invalidski odsek. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
dr. Goržič s. r. 

P 3/22—1. 241 
Oklic. 

Razglasi drugih uradov in oblasten. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

•8t, 738. 

Razglas pokrajinske uprave za Slovenijo, 
oddelka za kmetijstvo, 

z dne 8. marca 1922., št. 738/vet., 
da so veterinarsko-policijske odredbe glede 
prometa e parkljato živino v brežiškem in lo

gaškem okraju razveljavljene. 

Kw je slinavka in parkljevka v brežiškem in 
logažkem okraju prenehala, se za navedena okraja 
proklieujcjo vcterinansko-policijiske odredbe I. po
glavja, zaukazan« z razglasom pokrajinsko uprave 
za Slovenijo, oddelka za. kmetijstvo, z dne 13. fe
bruarja 1922., št. 283. 

V L j u b l j a n i , dne 8. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.v. 

Št. 8<W7. 
Razpust društva. 

Društvo «Verein für Kindersehutz und Jugend
fürsorge in Marburg» se razpušča, ker že od leta 
1917. ne deluje več in ker zaradi nezadostnega Šte
vila članov nima pogojev za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 2o. februarja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kreni enšek s. r. 

si. 7317 Razglasa. 
Namesto odstopi vsega Ivana M'ari us a je ime

novan za občinskega gerenta v Ropoči Imre H o r 
v a t , posestnik istotam St. 52. 

St. 8728. 
Namesto odstopivčega Mihaela K i r a i y j a je 

imen van za občinskega gerenta v Gornjem Lakošu 
Mihael H u z i m e c , posestnik istotam št. 86. 

V L j u b l j a n i , dne 1. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek e. r. 

Opr. št. III 5100/22. 290 
Natečaj. 

Nabava različnega materiala za izdelavo protez. 

l)ržavna protezna delavnica v Ljubljani želi na
baviti večjo množine materiala, za izdelavo protez 
za vojne invalide, kakor železne, medene in jeklene 
pločevine, razne vrste železa in jekla, zakovic^ vi
jakov, žice, kositra, gumbov, svedrov, oglja, različne 
vrsto'zgornjega in podplatncga usnja in potrebščin 
za izdelovanje pi otožnih čevljev, nadalje malca, gu
mijastih trakov in cevi, različnih ponikljanih zaponk 
itd. Natančna množina materiala in dobavni pogoji 
^ lahko v.pogloflajo pri upravitelj« I. vu državne pro-
tozne delavnice v Ljubljani. 

Pred>. 290/4/22—1. 3—1 
Razpis. 

Odda se mesto okrajnega sodnika in sodnega 
predstojnika VIII. činov nega razreda pri okrajnem 
sodišču, v Cerknici. 

Pravilno koikovane in opremljene prošnje naj 
se vlože po službeni poti najkeeneje do dne 

1 5. a p r i l a 1922 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, t 

dne 8. marca 1922. 

V pravni stvaii Josipa Žagarja, posestnika v. Bat> 
nem polju, zoper Ivanko Ž a g a r j e v o, omoženo 
O ž b o 11 o v o, iz Babnega polja, sedaj nekje v 
Ameriki, je položi] Josip Žagar v zmislu § 1425. 
o. drž. zak. pri sodišču znesek 174 Din 70 p, ki ga 
jo dolžan Ivanki Žagarjevi. 

Skrbnik Ivanke Žagarjeve: Alojzij Žnidaršič, po
sestnik v Ložu. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 21. februarja 1922. 

O II 101/22—1. 
Oklic. 

28« 

Državni zaklad kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev i>o finančni prokuraturi v Ljubljani je vložil 
zoper Ivana V a v t i ž a r j a , bivšega pomožnega 
paznika moške kaznilnice v Mariboru, sedaj nezna
nega bivališča, tožbo zaradi 1386 K s pripadki 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
16. m a r c a 19 2 2.-

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Ivana Vavtižarja neznano, se 

mu postavlja za skrbnika avskultant dr. Snuderl <r 
Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 20. februarja 1922. 

P 25/22—1. 
Oklic. 

298 

Freds. 378/4/22—1. 3—2 
Razpis. 

Odda se mesto deželnosoduega svetnika v VII. 
činovnem razredu pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu. 

Pravilno koikovane in opremljene prošnje naj 
se vlože po službeni poti najkesneje do dne 

14. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedništvu. i 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 4. marca 1922. 

Preds. 52/6/22—5. " 3—2 
Razpis. 

Razpisana je služba pisarniškega pomočnika, od-
noäiio pisarniškega oficianta, prj okrajnem sodišču 
v Logatcu. 

Prošnje je treba vložiti do dne 
1 5. a p r i la, - 19 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 21. 
Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek L, 

dno 3. marca 1922. 

Franc R o z m a n, posestnik v Stražišču št. 
je bil zaradi zapravljivosti omejeno preklican. 

Kurator mu je Matevž Brešar v Predo»! jih. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek I., 
dno 14. februarja 1922. 

58. 

T 147/21—4. 231 
Amortizacija.* 

Na prošnjo Kranja Ž a g a r j a , lesnega trgovca 
v Markovcu, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih delnic, ki ju je prosilec baje izgubil: Delnici 
hotelske delniške družbe «Triglav» št. 499 in 450 v 
nominalni vrednosti po 200 K, zdani dne 20. febru
arja 1909. in glaseči so ira ime: Fran j« Žagar v 
Markovcu. 

Imetnik teh delnic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne lOega. 
marca 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da sta delnici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 18. februarja 1922. 

* Ponovno objavljena zaradi različnih tiskovnih 
napak v prvi objavi (Ur. 1. 18). 

St. 20(J/;-Ì. Razj 

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju : 
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Kraj, ulica, hišna številka 
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tov v Ljubljani. 
Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 

30. m a r c a 1922. ob desetih. 
Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, eo razvidni 

pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da ве 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natecajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finaučuo okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 4. marca 1922. _ л , , 
Dr. Povalej g. r. 
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Dražbeni oklic. 
Dne 2. ш a j a 19 2 2. ob devetih po pri podpisa

nem sodišču v sobi št. 6 dražba zemljišča v Domavi, 
sestoječega iz stavbne parcele št. 47/3 (h. št. 71 in 
gospodarsko poslopje), parcela št. 86/2 (vrt). 

Zemljiška knjiga: Domava vi. št. 143. 
Cenilna vrednost: 64.433 K s pritokli.no vred. 
Najmanjši ponudek: 32.456 K. 
Pravice, ki ne bj pripuščale dražbe. se morajo 

prijaviti najkesneje na dražbeuem naroku pred pri-
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati na kvar zdražitelju, ki je v dobri veri. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 20. .januarja 1922. 

a«e A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

190. Sedež: Dravski brod, sodni okraj Pliberk. 
Besedilo firme: Erste kärntnerische Mineralöl-

Raffinerie, Harz-, Fettwaren-, Lack-, Firnis- und 
Ölfarbenfabrik G. GoU sen. 

Imetnik firme: Viktor Goli. trgovec in industri
je«: v Meži pri Dravogradu. 

Nadalje so je vpisala nastopna izpreineinba: 
Besedilo firme je odslej: Dravogradska rafine

rija mineralnega olja G. Goli sen. 
Sedež firme: Dravski brod, občina Tolsti vrh, 

sodni okraj Prevaljo. 
Podpis firme: Pod napisano, natisnjeno ali s 

štampilijo odtisnjeno besedilo firme podpisuje imet
nik svoje ime. 

M a r i b o r , dne 15. februarja 1922. 

191. Sedež: Ivančna gorica. 
Sedež podružnice: Spodnja Šiška št. 26. 
Besedilo firme: Marija Hrast in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

deželnimi pridelki. 
Družbena oblika: .favna trgovska družba izza dne 

16. oktobra 1920. 
Družbenika: Marija Hrast, posestiùca in trgovka 

v Ivančni gorici, in Anton Maver. posestnik in trgo
vec v Spodnji -Šiški št. 26. 

Za zastopanje upravičen je vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme: Družbenika podpisujeta pod druž
beno firmo vsak zase samostojno.. 

L j u b l j a n a , dne 17. februarja 1922. 

192. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: D. Čeferin & Co. 
Obratni predmet: trgonna z losom in deželnimi 

pridelki na debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družita izza 

dne 1. februarja 1922. 
Družbenika: Drago Ceferin, zasebni uradnik v j 

Ljubljani, Wolfova ulica št. 1, in Alojzij Fakin, po-j 
sestnik v Ljubljani, Rožua dolina št. 96. 

Zastopanje družbe: Družbenik Drago Čeferin 
zastopa družbo ter jo podpisuje izključno in aamo-
>tojuo tako, da [>od njeno napisano, natisnjeno ali 
štampiljirano firmo «D. Čeferin & Co.» pristavlja 
svojeročno znamenje «D. Čeferin>. 

L j u b 1 j a n a, dne 1.7. februarja 1922. 

193. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Merkur», trgoveko-industrijska 

delniška družba v Ljubljani. 
Namen in področje družbe: Družba 

a) ustanavlja in upravlja javna skladišča v trgov
ske svrhe; 

I)) izvršuje špedicije in komisije; 
c) opravlja carinsko posredovanje; 
č) prevzema zastopstva inozemskih firm v tuzem

stvu; 
d) ustanavlja podružnice zaradi direktnega nakupo

vanja in prodajanja blaga v inozemstvo; 
e) nakupuje in najema transportna sredstva vseh 

vrst, kakor: voz, avtomobilov, železniških voz, 
brodovja itd., in ustanavlja lastne popravijalnice 
za ta prevozna sredstva; 

f) ustanavlja pomožna industrijska podjetja v tu
zemstvu in v inozemstvu zaradi pospeševanja do
mače trgovine: sem spadajo poleg drugih po
sebno: 
1.) industrija za pripravljanje sirovega blaga za 

nadrobno trgovino, kakor: luščenje, mletje in sorti
ranje kolonialnih in tuzemskih predmetov; 
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2.) predelovanje in opremljanje raznih predme
tov, namenjenih za izvoz; 

3.) izdelovanje predmetov, ki se rabijo pri obra
tovanju v domači trgovini; 

4.) predelovanj« tuzemskih in inozemskih sirovin 
v predmete, potrebno za domačo uporabo; 

б.) ustanovitev lastne knjigarno, založništva, 
knjigoveznice in tiskarno in obratovanja z njimi, 
nadalje udeležba pri že obstoječih takih podjetjih;, 
g) praktično ukorišča domače izume ter pospešuje 

[ in podpira, izumitelje; 
h) ustanavlja pomožna podjetja in zavode za po

speševanje trgovskega prometa in trgovskih zvez 
(informacijskih, reklamacijskih pisarn, posredo
valnih zavodov, preskrbovanje in izdajanje na
slovnikov, tarif in drugih predpisov), posreduje 
potrebne denarne transakcije v zgoraj navođene 
namene, nadalje opravlja trgovska zavarovanja, 
nakupuje zemljišča, gradi obratovališča, se ude
ležuje pri že obstoječih industrijskih podjetjih 
itd.; 

ï) podpira, domače stan-ovvske trgovske organiza
cije in istotaka učilišča, ustanavlja fonde, po
trebne v to svrho, pospešuje trgovsko strokovno 
in gospodarsko izobrazbo z izdajanjem in zala
ganjem knjig, časopisov, tiskovin, učil in drugih 
izobraževalnih sredstev; 

j) posreduje trgovski kredit, financira industrijska 
podjetja ter izvršuje vse ostalo denarne posle. 
Oblika, družbe: delniška družba. 
Ustanovitev družbe dovoljena in pravila odo

brena z odlokom ministrstva za trgovino in indu
strijo z dno 25. junija 1921., VI št. 3299, in s kon
cesijsko listino ministrstva, za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani, z dne 28. Julija 1921., št. 5073 
iz leta 1921. 

Ustanovljena dne 2H. decembra 1921. za nedolo
čen čas. 

Delniška glavnica: 3,000.000 K. razdeljena na 
7500 delnic po 400 K, ki so v gotovini popolnoma 
vplačane ter se glase na prinosnika. 

Firma se pravnovoljavno podpisuje tako, da se 
pod njeno napisano, natisnjeno ali s Štarnpiljo odtis
njeno besedilo podpisujeta, kolektivno ali dva člana 
upravnega sveta ali pa en član upravnega sveta in 
en ravnatelj, odnosno ravnatelj in en prokurist, rav
natelj in prokurist vselej s pristavkom pp. (per pro
cura). 

Člani U|iraviK'.ga sveta, so: Ivan Bahovec, trgo
vec v Ljubljani; Fran Bonač, tvomičar v Ljubljani; 
Fran Golob, tvomičar na Glincah; Ivan Jelačin ml., 
veletržec v Ljubljani; Rudolf Strmecki, veletržec / 
Celju; Fran Stupica, veletržec v Ljubljani; Andrej 
Sarabon, veletržec v Ljubljani; Vilko Weixl, trgo
vec v Mariboru; Fran Zehal, trgovec v Rudniku pri 
Ljubljani; .Josip Perdan, veletržec. v Ljubljani. 

Objave družbe se izvršujejo v uradnem listu nje
nega sedeža in njenih podružnic, in v listih, dolo
čenih za njene objave. 

L j u b l j a n a , dne 17. februarja 1922. 

194. Sedež: Ljubijana-Spodnja Šiška. 
Besedilo firme: Zorman in Korbar. 
Obratni predmet: trgovina z vinom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza, dne 

1. januarja 1922. 
Družbenika: Ivan Zorni an, posestnik in trgov .se 

v Spodnji Hiški št. 91, in Anton Korbar, trgovec v 
Ljubljani, Vrhovčeva ulica št. 12. 

Za zastopanje j« upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Firmo podpisuje vsak družbenik samostojno ta
ko, da postavlja pod njeno besedilo svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 17. februarja 1922. 

195. Sedež: Zgornja Šiška. 
Besedilo firme: «Lukul», družba z omejeno za

vezo za izdelovanje in trgovanje hranilnih snovi v 
Zgornji Šiški št. 42. 

Obratni predmet: izdelovanje hranilnih snovi in 
trgovanje z njimi. 

Družbena pogodba z dne 3. novembra 1921. 
Višina osnovne glavnice: 27.000 K, v gotovini 

popolnoma vplačana. 
Poslovodji sta družbenika Ivan Horky, zasebnik 

v Ljubljani, Prečna ulica št. 6, in Božena Tujec, 
podjetnikova soproga v Ljubljani. 

Za zastopanje je upravičen vsak poslovodja sa
mostojno. 

Firma se podpisuje tako, da pristavlja pod njeno 
kakorkoli napisano, natisnjeno ali štampiljirano be
sedilo eden izmed poslovodij svoje ime. 

L j u b 1 j a n a. dne 14. februarja 1922. 

Letnik IV. 

II. V p i s a l e e o se i z p r e m e m . b e Ì D 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

196. Sedež Domžale. 
Besedilo firme: «Bistra», kovinska in leena indu

strija, družba z o. z. v Domžalah: 
Izbrisal se je poslovodja Friderik Bärwald, vpi-

sal pa se je poslovodja Avgust Žabkar. industrije« 
v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 18. februarja 1922. 

197. Sedež: Ljubljana s podružnico v Bistrici pri 
Tržiču. 

Besedilo firme: Peter Kozina & Comp.: 
Izbrisala se je prokura, s katero jo bil poverjen 

Hermann Scaria, ker jo ta prokurist umrl. 
L j u b l j a n a , dne 14. februarja 1922. 

198. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: R. Miklauc, manufakturna trgo

vina «pri Škofu» v Ljubljani. 
' Oblika družbe: javna trgovska družba. 

Družbenika: Emilija Miklauc. in Franc. Droleiug, 
trgovca v Ljubljani: 

Kot tretja družbenica je vstopila Marija Dro-
fenig, doslej trgovska poslovodkinja v Ljubljani. 

Prokura se je podelila Albinu Verderberju, tr
govskemu potniku v Ljubljani, in Hermanu Halben-
steinerju, zasebnemu uradniku v Ljubljani. 

Nova družbenica Marija Drofenig zastopa firmo 
samostojno ter jo podpisuje tako, da zapisuje j>od 
njeno besedilo svoje ime iti svoj priimek. 

Prokurisla izvršujeta trgovsko posle v imenu 
firme kolektivno ter podpisujeta firmo kolektivni 
tako, da pristavljata njenemu besedilu svoji imeni 
in dostavek, ki označuje jxrokuro. 

L j u b 1 j a n a, dne 18. februarja 1922. 

199. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Vojnovič & Cie. 
Obratni predmet: zavod za tehnične in elektro

tehnične naprave in trgovina, s predmeti, spadajo-
čimi v to stroko: 

Iz družbe je izstopil dne 3. februarja 1922. druž
benik Hinko Čopič. 

L j u b l j a n a , dne 14. februarja 1922. 

200. Sedež: Maribor: 
Besedilo firme: Max Durjava & Co. 
Obratni predmet: Schneiderei. Manufaktur- und 

wäscheerzeugung: 
Sedež: Maribor, Gregorčičeva ulica št. 24. 
Besedilo firmo: Maks Durjava & Co. 
Obratni predmet: tvornica perila in konfekcije, 

manufakturna trgovina na debelo. 
Imetnik: Maks Durjava, tvomičar in trgovec v 

Mariboru, Gregorčičeva ulica št. 24. 
Podpis firmo: Imetnik, svojeročno iwdpisuje be

sedilo firme. 
Izbrisala, se je dosedanja družbenica Loise Mle-

kuš. 
Prokura se je podelila poslovodji Francu V mi

nile u, ki postavlja pod napisano ali natisnjeno bese
dilo firme svoje ime z označbo prokure «p. p.». 

M a r i b o r , dne 8. februarja 1922. 

201. Sedež: Vodmat. 
Besedilo firme: Lapajne & Nefima. 
Obratni predmet: izdelovanje kreme za čevlje in 

čistila za. kovine in modrila za perilo — brez strojev: 
Besedilo firme odslej: Ivan Lapajne. 
Izstopil je družbenik Ferdinand Nefima. 
L j u b 1 j a n a, dne 18. februarja 1922. 

III. I z b r i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 
202. Sedež: Celje. 

Besedil«) firme: F. Dolinare Nachfolger, Wäseho-
(»rzeugung: 

Vsled opušta kupčije. 
C e l j e , dne 14. februarja 1922. 

203. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Otto Schwarzl & Comp., Apo

theke zur Mariahilf. 
Obratni predmet: lekarna: 
Vsled opušta kupčije. 
C e 1 j e, dne 24. januarja 1922. 

204. Sedež: Celje. . 
Besedilo firme: Janko Šoster. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

z deželnimi pridelki na debelo: 
Vsled opušta kupčije. 
C e l j e , dne 17. januarja 1922. 
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2Ö5. Sedež: Dol pri Hrastniku. 
Besedilo firme: Franz Majcen. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Vsled opušta kupčije. 
C e l j e , dne 17. januarja 1922. 

206. Sodež: Maribor. 
Besedilo firme: «Balkan», trgovska, spedi ci jska 
rn komisijska delniška družba v Trstu, podruž

nica v Mariboru. 
M a r i b o r , dne 8. -februarja- 1922. 

207. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Vinska kletarstva Vilko Hoppe, 

specijalna trgovina z vinom v steklenicah — Wein-
kellereien Wilhelm Hoppe, Spezialgeschaft in Fla-
•chenfüllung. 

ü -a r i b o r. dno 15. februarja 1922. 

208. Sedež: Oplotiüca, 
BesedDo firme: Franz Jonke sen. 
Obratni predmet: mlin in žaga: 
V »led opušta kupčije. 
C el j e, dne 17. januarja 1922. 

209. Sedež: Velenje, 
Besedilo firme: Franc Skaza, Kimstmiihle und 

Holzgeschäft, Wöllan: 
Veled smrti imetnikove. 
<->)jf, rlrui 7. februarja 1922. 

3 0 1 B. Vpisi v zadružni register. 
1. V p i s a l i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

21«. Sedež: Cerknica, 
Beeedilo firme: Prva notranjska izvozna in uvoz

na gospodarska zadruga v Cirknici, registrovana za
druga % omejeno zavezo. 

Namen zadrugi je: Zadruga 
l.j nakupuje in prodaja vse kmetijske, obrtniške 

in gozdarske pridelke in izdelke, nadalje potrebščine 
svojih članov na debelo in na drobno, odnosno po
sreduje take kupci jske posle za člane; 

2.) preskrbuje članom umetna gnojila, močna kr-
mila, semena, poljedelske stroje in orodje, vnovčuje 
plemensko in klalno živino itd., odnosno posreduje 
te kupčijsko posle za člane; 

3.) preskrbuje članom meso in mesne izdelke ter 
vzdržuje v ta namen naprave, določene po zakoni
tih predpisih; 

4.) predeluje .industrijsko za člane njih pridelke 
in potrebščine; 

5.) oskrbuje za člane eksportno in importilo trgo
vino. 

V dosego teli namenov si sme preskrboti vso po
trebne stavbe hi tehnične naprave ter si pridobiti 
za to potrebne koncesije. 

Zadružna pogodba z dne 23. januarja 1922. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega dvakratnim zneskom. 
Oznanila we izvršujejo po enkratni objavi v za

družni pisarni z nabitkom dotičnega oznanila, 
Nacelništvo sestoji iz 9 zadružnikov; člani na

čelništva so: Jože Branisel, posestnik v, Cerknici 
št. 10; Frane Branisel, posestnik v Cerknici št. 155; 
Andrej Knap, posestnik, v Cerknici št. 174; Franc 
Mele, posestnik v Cerknici št. 191; Miha Žnidaršič, 
posestnik v Cerknici št, 9; Janez Vivoda, posestnik 
v Cerknici št. 80; Jože Јитса, posestnik v Cerknici 
St. 187; Janez Kobe, posestnik v Dolenjem Jezeru 
št. 28; Franc Kobe, posestnik v Dolenjem Jew.ru 
et, 38. 

Pravico zastopati zadrugo imala po dva člana 
načelništva, 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
•dva člana načelništva, 

i, j u b I j a n a. dum 23. februarja 1922. 

211. Sedež: Mirna peč. 
Okoliš zadruge: Občina Mirna peč. 
Besedilo firme: Kmetijsko društvo v Mirni peči, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Zadruga ima namen gospodarsko in gmotno po

vzdigniti kmetijstvo. V ta namen snuje vso napravo, 
ki so za to potrebne, prodaja, vse kmetijsko pridelke 
in živino svojih članov ter kupnjo za člane vso go
spodarsko in, kolikor je treba, tudi konsumno bla
go, jxrireja poučne gospodarske shode, snuje v oko-
•Ifàu i>odružnice. 

Nacelništvo podpisuje za zadrugo tako, da pri
stavljata dva člana načelništva napisanemu ali natis
njenemu besedilu zadružne firme svojeročni podpis. 

Zadružna pogodba z dne 22. januarja 1922. 
Zadružni delež znaša 5 dinarjev. 
Jamstvo zadružnih članov: Zaveza zadružnikov 

je omejena. Vsak zadružnik jamči za zadružne ob
veznosti 6 svojimi deleži in poleg tega še s }>etkrat-
nim zneskom deležev. 

Oznanila razglaša zadruga, na deski, nabiti v 
uradnem prostoru. 

Člani prvega načelništva so: Jožef Poje, kaplan v 
Mirni peči, načelnik; Jožef Zupančič, posestnik v 
Biški vasi št. 18, namestnik; Franc Kovačič, posest
nik v Malem vrhu št. 2; Franc Makse, posestnikov 
sin na Vrhpeči št. 1; Anton Kolenc, posestnik v Do
lenjem Globodolu št. 14 — odborniki. 

N o v o m e s t o, dne 18. februarja 1922. 

II. V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e in d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h: 

212. Živinorejska zadruga v Dobrepoljah, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal ,so je dosedanji elan načelništva, Franc 
Jaklič, vpisal pa se jo novi član načelništva Jožef 
Kralj v Podgorici. 

N o v o m e s t o , dne 18. februarja 1922. 

213. Kmetijska nabavna In prodajna zadruga v Go-
renji Straži, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Vpisala se je izprememba zadružnih pravil, in 
sicer prvega odstavka § 30., ki -se glasi odslej: 

Vsak član ima na občnem »boru toliko glasov, 
kolikor ima deležev. 

N o v o m o s t o, dne 18. februarja 1922. 

214. Pašniška zadruga v Gornjem gradu, registrira
na zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Franc Storgel, Matija 
Lamprečnik, Jože Pojškruli, Janez Hudej, Franc Za-
losnik, Janez Tratnik, Franc Dctmar in Jakob Plaz-
nik; vstopili pa so v nacelništvo Matija Plaznik, po
sestnik pri Sv. Florijami, kot načelnik; Jože Soler, 
posestnik pri Sv. Primožu, občina. Ljubno; Janez 
Berglez, posestnik, v .Tem. občina Ljubno; Jože 
Šurk, posestnik v Novi Štifti; Janez Krivec, posest
nik pri Sv. Florijami; Jožo Stenšak, posestnik pri 
Sv. Florijami; Anton, Krivec, posestnik pri Sv. Le
nartu; Janez Podpečnik, posestnik v Tiroseku št, 46. 

C e 1 j e, dne 20. januarja 1922. 

215. Hranilno in posojilno društvo v Kočevju (Spar-
und Darlehenskassenverein), registrovana za-
druga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Ferdi
nand Erker, vpisal pa se je novi član načelništva 
Josip lic. finančni uradnik v Kočevju št. 146. 

N o v o m e s t o , eno 18. februarja 1922. 

216. Stavbena zadruga «Akademski dom», registro
vana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izbrisal se je član načelništva dr. Štefan Skubic, 
komisar v Ljubljani, vpisal pa se je kooptirani član 
načelništva Stanko Mišic, komisar v Ljubljani. 

L j u b 1 j a n a, dne 25. februarja 1922. 

217. Nabavljalna zadruga uslužbencev in upokojen
cev drž. žel. v Sloveniji — v Ljubljani, regi
strovana zadruga a omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Maks Lukanc 
in Kajetan KobaJe, vpisala pa sta se kot člana na
čelništva Valentin Poženel, progovni nadziratelj, 
stanujoč v Ljubljani, Eečja ulica gt. 5, ]n Fran Že-
ležnik, ' stanujoč v Ljubljani, Gosposvetska cesta 
št. 14. 

Izbrisala se jo označba,, da je Matija Vrišer pred
sednik zadruge. 

Vpisalo se je,- da- j« predsednik zadruge Srečko 
čerček, njega namestnik pa Matija Vrišer, in da smo 
v zmislu § 3. zadružnih pravi] podpisovati p. p. za 
zadrugo Kajetan Kobale. 

L j u b 1 j a n a, dne 25. februarja 1922. 

218. Hranilnica in posojilnica v Naklem, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Peter Jarc, po
sestnik v Strahinju št. 50, vpisal pa so je novoiz
voljeni član načelništva Anton škofic, posestnik v 
Naklem št. 19. 

L j u b 1 j a n a, dne 25. februarja 3922. 

219. Živinorejska zadruga na Polici, registrov» 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Iva« 
Dremelj, Josip švigelj, Jožef Uovar, Jožef Omahe« 
in Jakob Kozlevčar, vpisali pa so se novi člani «»-
čelništva Josip Bambič, župnik na Polici; Janez 
Skubic, posestnik na Polici št. 22; Franc Glavié, 
posestnik v Malem koncu št. 1; Jožef Ahlin, po
sestnik v Peči št, 1 ; Marko ŠLrcelj, posestnik т Do
lili št, 8. 

N o v o in e s t o, dne 18. februarja 1922. 

220. Hranilnica in posojilnica v Sevnici, regj*tr«-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Mihael Starki, Damijaa 
Kurent in Anton Divjak, vstopil pa je v načelniitr» 
Ivan Blaznik, posestnik v Drožanju št, 26. 

C e l j e , dne 20. januarja 1922. 

221. Kmetijsko in konzumno društvo v Šmarju pri 
Jelšah, registrovana zadruga z omejeno zave»»: 

Iz načelništva je izstopil Jožef Jazbec, nstopil 
pa je v nacelništvo Matija Sovine, posestnik v Mali 
Pristavi št. 5. 

C e l j e , dne 31. januarja 1922. 

222. Konsumno društvo v Št. Jerneju, regietrora-
na zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva St*a-
ko Kušljan in Ivan Lenčič, vpisala pa sta se BOY* 
člana načelništva Franc Metelko v Ledeči vasi St. $ 
in Alojzij Tratnik v št. .Jerneju št. 3. 

N o v o m e s t o , dne 18. februarja 1922. 

223. Šaleška posojilnica in štedilnica v Velenju, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Ivan Koropec, Ive« 
Senica in Josip Armič, vstopili pa so v nacelništvo: 
Alojzij Velikanje, pomožni uradnik pri blagajni dr
žavnega jjremogovnika v Velenju (tajnik), dr. Braa-
ko Žižek, okrožni zdravnik v Velenju, in Marti« 
Vrečko, učitelj in posestnik v Šoštanju (člana naèel-
ništva). 

C e 1 j e. dne 20. januarja 1922. 

224. Ljudska gospodarska zadruga v Zagorju • • 
Savi, registrovana zadruga z omejeno »aveao: 

Izbrisala sta se izstopivša člana načelništva Anton. 
Prosenc, posestnik v Toplicah št. 61, in Peter Božić, 
posestnik v Potoski vasi, vpisala pa sta se aovoie-
voljena člana načelništva Ivan Forte, posestnik т 
Potoški vasi št. 13, in Dominik Forte, posestnik т 
Zagorju ob Savi št. 96. 

L j u b 1 j a n a, dne 25. februarja 1922. 

111. I z b r i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 
225. Sedež: Kranj. 

Besedilo firme: Tiskarna «Sava» v Kramju, r. s. 
z o. z. v likvidaciji: 

Vsled končane likvidacije. 
L j u b i j a n a, dne 25. februarja 1922. 

226. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Centralna nakupovalna in pro

dajalna zadruga za obrtnike v Sloveniji, r. z. a o. &• 
Obratni predmet: j>ospešovanje gospodarstva 

svojih članov s skivpnim poslovanjem: 
Ker zadruga sploh ni začela poslovati. 
L j u b l j a n a , dne 25. februarja. 1922. 

227. Sedež: Šujica, 
Besedilo firme: Skladiščna zadruga za «abavo i« 

vnovčevanje, registrovana zadruga z omejeno aave-
zo v Šujici: 

Ker zadruga sploh ni začela poslovati. 
L j u b 1 j a n a, dne 25. februarja 1922. 

228. Sedež: škof ja Loka. 
Besedilo firme: Živinorejska zadruga za ebëtoi 

Zminec in škofjaloka, registrovana zadruga s oroe-
jenim poroštvom: 

Vsled končane likvidacije. 
L j u b 1 j a n a. dne 25. februarja 1922. 

244 3—2 St. 214Ó/D—1922. 

Dražbeni razglas. 
Na {>odetavi §§ 86. do 98. zakona o državnem 

računovodstvu razpisujemo javno pismeno licitacij» 

•i ;'-*ss 
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22. 168 Letnik IV. 
•ta. р-ftđnjo dveh trmadstropnih hiï za, zeloznicarwka 
stanovanja v Zagrebu. 

Ta licitacija bo dne 
15. m a r c a 1 9 2 2 . 

iA öuajetih pri podpisani direkciji v Zagrebu, Miha-
»lovióova ulica št. 12, П. nadstropje, т aobi it. §7. 

Pntvilno kolkovarte in zapečatene ponudbe z ra-
еипвка čitljivim in brezpogrešnim ргогабипот, 
opremljene s potrdilom glavne blagajne direkcije 
državnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik polo
žil varščino 25.000 dinarjev v gotovini, v garancij
skem pismu ali v vrednostnih papirjih, so morajo 
brezpogojno do omenjenega dne in do določene ure 
«ročiti ali pravočasno poslati po poŠti direkciji 
državnih železnic v Zagrebu, oddelku D, soba št. 67. 

Ponudbe s proračunom morajo ponudniki neopo
rečno izpolniti in svojeročno podpisati. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravico, 
da sprejme eno izmed prispelih ponudb, kakor tudi 
ila ne sprejme nobene, ko bi bile neugodne. 

Podjetje, ki ee mu poveri gradnja, mora popol-
niti varščino e 5%no jamščino tako, da se mu bo 
ta odtezala pri izplačevanju zaslužbinskih rokov. 

Obe trinadstropni hiši morata biti dovršeni do 
dne 31. septembra t. 1. 

Za izvršitev del veljajo splošni in posebni grad
beni pogoji, navedeni v uradnem navodilu za bivše 
kr. gradbene urade v Hrvatski in Slavoniji. 

Obrazec ponudbe in proračuna je mogoče do
biti pri direkciji državnih železnic oddelku D v 3obi 
št. 77 brezplačno, načrte zgradb pa za odškodnino 
W dinarjev. V isti sobi so vsi dražbeni operati 
strankam na informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca februarja 1922. 

membah in dopolnitvah v zakonu o državnem raču
novodstvu z dne 6. marca 1910., oddelka «B. Po
godbe in nabave», ofertalno licitacijo za nabavo šti
rih vagonov različnega tiskovnega papirja in 100.000 
ovitkov. 

Licitacija HO bo vršila dne 10. a p r i l a t, 1, ob 
enajstih v ekonomskem oddelku poštne direkcije »' 
Ljubljani, Sv. Jakoba trg št. 2/1, soba št. 10, na 
podstavi pismenih ponudb, là morajo biti do tega 
časa izročene v zapečatenem zavitku s takso 20 di
narjev vred. Na zavitkih naj bo vidno označeno: 
« P o n u d b a p a p i r j a » . 

Lo obvezne ponudbe z vzorci se sprejemajo, in 
sicer za vso količino kakor tudi za manjšo. 

Pogoji te nabave se lahko vpogleda.jo med urad
nimi urami v zgoraj navedeni pisarni. 

Kdor prosi za več elužb obenem, mora vl.oftti 
za vsako službo posebno рто.чпјо. opremljeno « 
službeno razpredelnico. 

Okrajni šolski svet v Mariboru, 
dne 18. februarja 1922. 

Predsednik: dr. Lajnftc * r. 

Št. 140/111. 

Razpis službe. 
Po odredbi višjoga šolskega sveta so razpisuj« 

v stalno namestitev služba za. učiteljico ženskih 
ročnih del na osnovnih šolah pri Sv. Trojici v Slo
venskih goricah in Sv. Lenartu v Slovenskih goricah 
z uradnim sedežem pri Sv. Trojici v Slovenskih go

at. 7184/G.—1922. 806 

Vsak ponudnik mora po členu 88. navedenega) , . ј с а п _ 
zakona položiti kavcijo, in sicer domači 5 %, ino- P r a v i l n o opremljeno prošnje 
zemski pa 10 % dogovorjene vrednosti. . . . . . . . J 

Dobava se mora izvršiti v roku enega meseca 
po odobritvi pristojnega, ministrstva. 

Poštna direkcija v Ljubljani, 
dne 6. marca 1922. 

naj vl(>Žf-> )И> 
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Razglas o prodaji starega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje na, podstavi odo

britve ministrstva za promet št. 39.803/21. z dur; 
39. novembra 1921. in §§ 86. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu z dne 6. marca 1921. in njego
vih izpremembah, odnosno dopolnitvah, natisnjenih v 
«Službenih Novinah kraljevino Srba, Hrvata i Slo
venaca» z i.lne 25. novembra 1921. ponovno pis
meno ofertalno licitacijo za prodajo nastopnega sta
rega materiala: 
1.) 100.000 kg .stare železne tenke pločevine; 
2.) 60.000 kg stare železne debele pločevine; 
3.) 40.000 kg starega litega železa; 
4.) 290.000 kg starega železa v kosih preko 1 kg; 
5.) 80.000 kg starega železa v kosih pod 1 kg; 
6.) 2.000 kg stare cinkove pločevine. 

Navedeni material se hrani v našem ljubljanskem 
skladišču materiala, kjer se lahko tudi vpogleda, j 

Ponudbo, opremljeno s kolkom za 20 dinarjev in j 
v zapečatenem zavitku z zunanjo oznako: «Ponud-i 
ba za prodajo starega materiala po razpisu pod 
»t. 7184/1922. za dan 15. aprila 1922.», mora iz
ročiti neposredno ponudnik ali njegov pooblaščenec 
med 10. in 11. uro dne 15. a p r i l a 1 9 2 2 . v roke 
predsedniku dražbene komisije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 %, odnosno 
10 % (ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure dne 15. aprila 1922., bodisi v gotovini, bo
disi v vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora i>okazati predsedniku dražbene komisije. Dra-
žitelj mora predsedniku komisije izročiti izpričevalo 
o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala trgovska 
in obrtniška zbornica. 

Zlasti so opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo dne 15. aprila t. 1. 
po 11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer se 
l>o vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevin« Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 1. marca 1922. • 

Št. 762/10. 

Razpis. 
Mestni magistrat, v Ptuju razpisuje mesto magi-

s t ratnoga uradnega vodje v IX. činovnem razredu. 
Od prosilcev se zahteva, da imajo pravne izpite. 
Po enoletnem zadovoljivem službovanju se ime

nuje vodja za definitivnoga v višjem činovnein raz
redu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože naj-
kcMieje do dne 

3 1. m a r c a 1 9 2 2 . 

Mestni magistrat ptujski, 
dne 6. marca 1922. 

Župan: Tomaž Lozinšek s. r. 

predpisani službeni poti do dne 
2 8. m a r c a 1 9 2 2 . 

pri krajnein šolskem svetu pri Sv. Trojici T Slovan
skih goricah. 

Okrajni šolski svet pri Sv. Lenartu v Slovenskih 
goricah, 

ilni; 27. februarja 1922. 

Predsednik: dr. Lajnšic ». r. 

-»--y- •—-

Razne objave. 
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Št. 2753/22. 279 
Dražba lovov. 

Dne 2 3. m a r c a 1 9 2 2 . se bodo oddajale na, 
javni dražbi pri podpisanem okrajnem glavarstvu 
v sobi št; 2 (začetek ob štirinajstih) za dobo šastih 
let v zakup lovske; pravice teh-le krajevnih občin: 

1.) občine konjiške (trg), obseg 452 lia, izklicna 
cena 1200 K; 

2.) občine konjiške (okolica), obseg 1754 lia, iz
klicna cena 8000 K; 

3.) občine tepanjske. ol>scg 633 ha. izklicna cena. 
800 K: 

4.) občine bezinske. obseg 500 ha, izklicna cena 
600 K: 

Vabilo na III. redni občni zbor 
„Oblačilnice za Slovenijo", 

r. z. z o. z. v Ljubljani, 
ki bo dne 2 7. m a r o, a 19 2 2. ob šestnajstih v 
uradnih prostorih zavoda v Ljubljani, Šolski drevo

red št. 2/1. 

i) n e v n i r e d : 
1.) Poročilo načelništva. 
2.) Odobritev Tačunskega zaključka za leto 1920. 
3.) Volitev načelništva in. nadzorništva. 
4.) Slučajnosti. 

Za zadružno uačelni.štvo: 
Dr. Jakob Mohorič s. r., A. Prepeluh s. r.r 

5.) občine bezoviške, 
cona 500 K. 

obseg 1033 ha, izklicna 

Okrajno glavarstvo v Konjicah, 
dno 28. februarja 1922. 

Et. 8899/V—22. 
Razglas. 
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Podpisana direkcija razpisuje na podstavi odlo
kov ministrstva za pošto in brzojav z dno 22. janu
arja t. 1., št. 2464, in z dne 28. februarja t . 1., 
it. 9643, in na podstavi začasnega zakona o izpre-

član načelništva. član načelniAtva. 

270 St. =102/21. 
Razpis službe. 

Po pooblastilu višjega šolskega sveta z dne 
26. februarja 1921., št. 2519/21, se razpisuje služba 
začasno okrajne pomožne učiteljice za mestne šole 
v Mariboru. 

Prosilke morajo biti usposobljene za poučevanje 
v slovenskem in nemškem učnem jeziku. 

Redno opremljene prošnje naj se pošljejo do dne 
3 0. m a r c a 1 9 2 2. 

podpisanemu mestnemu šolskemu svetu. 
Mestni šolski svet v Mariboru, 

dne 1. marca 1922. 
Predsednik: V. Grčar s. r. 

Št. 232/1. 
Razpis učiteljskih služb. 

1.) S p o d n j a Sv. K u n g o ta , dvorazrednica, 
katoliški verouk, nadučiteljska služba; 

2.) Sv. P e t e r n i ž e M a r i b o r a , trirazredni-
ca, služba za učitelja; 

3.) P o d o v a , trirazredniea, služba za učitelja 
ali učiteljico; 

4.) P u š č a v a , dvorazrednica, služba za učite
ljico. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti do dne 

20. m a r c a 1 9 2 2 . 
pri doti&nih krajnih šolskih svetih. 

PaSničha zadruga pri Sv. Ambrožu nad Gerhljami 
va.hi članu na 

305 o l b č i i i zlbor>, 
ki bo dne 2 6. m a r c a 1 9 2 2 . ob štirinajstih na 

sedežu načelnikovern. 

D n e v n i r e d: 
1.) Razgovor o planšarstvu v letošnji poletni 

dobi. 
2.) Slučajnosti. 

Franc Bodljaj s. r., 
tajnik. 

Ignacij Slatnar s. r. 
načelnik. 

249 Razid društva. 
-ijubljani» za Podružnica «Slovenske Straže 

Fram se je prostovoljno razšla. 
V F r a m u, dno 23. februarja 1922. 

Franc Černej s r., bivši predhodnik. 

2 5 0 Razid društva. 
Društvo «Šolska kuhinja» v Poljčanah se jo pro

stovoljno razšlo. Njega delovanje je prevzel krajni 
šolski svet poljčanski. 

V P o l j č a n a h , dne 24. februarja. 1922. 
Vekoelav Cilenšek s. r., bivši predsednik. 

299 Razid društva. 
Vojaško veteransko društvo na Ptujski gori se 

je po sklepu občnega zbora z dne 5. februarja 1922. 
prostovoljno razšlo. 

Na P t u j s k i g o r i , dne C. marca 1922. 
Martin Segula s. r., prejšnji predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



28. 
Poštnina plafona v gotovini. 

V Ljubljani, dne 11. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

W IC41 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

VseMca: Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". — Zakon o proračunskih dvanajstinah za meseca marec in april 1922. Zakon o spremembah in dopolnitvah 
r zakonu o državnem računovodstvu z dne 6. marca 1910. Zakon, в katerim se veljavnost zakona o državnem računovodstvu kraljevine Srbije razBrja na vse ozemlje kraljevine. — 
tfređ» «srednjo vlade: Odločba, s katero se ureja prodajanje deviz. Odločba o sprejemanju tujih valut pri Narodni banki in njenih podružnicah. — Razglasi osrednje vlade: 
Pojasnil* glede kupovanja in prodajanja srebrnega denarja. Razglas, da so nekatere železniške tarifne izpremembe podaljšane. Objava o prometu s soljo. Razglas o novi emisiji 
memčnifl golic. Razglas o novi taksi na tobak. — Razglas ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, da je dovoljena ustanovitev delniške družbe z imenom : «Yinaria>, 
delniška družba vinogradnikov s sedežem v Ptuju. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglas, s katerim se popravljajo nekatere tiskovne napake v besedila 

zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah. Razglas o živinskih potnih listih. — Razglasi runih drugih uradov in oblaetev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 41 z ibic 23. februarja 1922.: 
Objava generalnu direkcije carin, da je oddelek 

hot.edrìiiàke carinarnice v Rovtah ukinjen. 
Objava generalne direkcije katastra-, da je Leo

pold A r m i č, absolvent geometivskega tečaja na vi
soki tebni&ni šoli v Brnu, imenovan za geometra v 
XI. čiuovncm razredu; službeno mesto imi določi 
delegat ministra /a finance v Ljubljani. 

Številka 43 z dno 25. februarja 1922.: 
Objava ministrstva za notranje zadevo, da- je 

. koledar «Stari medjiniurski kalendar», -kj je bil na
tisnjen v slovenskem jeziku v Veliki Kanjiži, v nazi 
državi prepovedan, ker «njegova vsebina .nasprotuje 
interesom naše države. 

Številka 44 z dna 27. februarja J922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dno 13. februarja 1922., s katerim se spre-
jemljo ostavka, ki sta jo podala minister za trgo
vinu; in industrijo dr. Melimed S p a h o in minist-M-
za- narodno zdravje, dr. Ilamdija, K a r a m e h m e -
d u v i ć. ter se poslavljata za njiju namestnika 
dr. Lazar M a r k o v i ć, minister za pravosodje, od
nosno Velja V u k -i e e v i ć, minister za gradbe. 

Številka 45 z dne 28. februarja. 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a f. z dne 10. februarja) 1922., s katerim se ime
nujejo pri direkciji za gradnjo novih železnic: za viš
jega inžonjerja II. razreda Vladimir Č e r i n, za iu-
ženjerja IV. razreda pa Vojteh F u g i n a in Blaž 
P r i f t t o v ä e k . 

Številka 45 A z due 28. februarja 1922.: 
Njegovo Veličanstvo kralj A1 e k s a n d o r I. se 

je due 20. t.. m. ob pol dvaindvajsetih s svojo suito 
iz Bukarešta vrnil v Beograd. 

Objava gensialne direkcije carin, da, je mesto 
Ivan* K o c h a, carinika, IV. razreda mariborske ca
rinarnice, proglašeno za iz-praznjeno. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da sta 
brošuri «Phantasie und- Sittlichkeit» in «Das Ge
heimnis der Willenskraft», natisnjeni v Pragi, v naši 
državi prepovedani, ker razširjata propagandistično 
idejo zoper interese naše države. 

Številka 46 z dne 1. marca 1922.: 
Objava pisarne dvornega maršalata, da je dvor

no žalovanje za blagopokojnim Petrom Velikim kra
ljem Osvoboditeljem dne 21. februarja 1922. pre
stalo. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
d r a I. z dne 10. februarja 1922., s katerim se Sreč
ko B r e ž i g a r, tajnik. III. Tazreda pri kraljevskem 
poslaništvu v Pragi, postavlja, za tajnUca istega raz
reda pri ministrstvu za zunanje zadeve. 

Številka 52 z dne 8. marca 1922.: 
Objava kabineta ministrskega r^edsednika, s ka-

kero se po Najvišjem naročilu izreka zahvala vsem 
onim, ki so Njegovemu Veličanstvu kralju poslali 
oestitke ob Njegovi zaroki z Njeno kraljevsko Viso
kostjo kneginjo Marija, 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
5 6 . 

MI -
A l e k s a n d e r I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrvatov im 
Slovencev v XX XT V. redni seji dne' 25. februarja 1922. sklenila in da smo Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o proračunskih dvanajstinah za meseca marec in april 1922.,* 

ki se glasi: „ , v , , ,., 
Splošna določila. 

Ölen 1. 

Proračun državnih rasshodJsoT iu dohodkov za leto. 1920./1921., odobren t začasnima zakonoma z 
dne 21. avgusta in z dne 26. oktobra 1920. in podaljšan z začasnim zakonom o proračunskih dva
najstinah za mesece: junij — december 1921. z dne 27. junija istega leta, nadalje potrjen, izpremenjen 
in dopolnjen z zakonom o proračunskih dvanajstinah za mesece: junij — december 1921. z dne 
30. novembra 1921. in naknadno podaljšan z zakonom o proračunskih dvanajstinah za meseca januar 
in februar 1922. y. due 31. decembra 1921., se podaljšuje za meseca marec in april 1922. 

Državni razhodki naj se vrše v tam času kakor za meseca januar in februar 1922. v višini na
stopnih zneskov: 

a) dve dvanajstim kreditov, označenih v členu 1. finančnega 
zakona za leto 1920./1921., in kreditov, označenih v prilogi 1., 
delu II., začasnega zakona o proračunu državnih razhodkov in 
dohodkov z dne 26. oktobra 1920 •. . . Din 524,199.330 04 K S82,77:;.708"24 

b) dve dvanajstim kreditov, označenih v členu III. začasnega 
zakona o proračunu državuih razhodkov in dohodkov z dne 21. av
gusta 1920. Din (8,000.000 - -

c) dve dvanajstim specialnega kredita 100,000.000 Din iz . 
člena VII. začasnega zakona z dne 21. avgusta 1920., zvišanega 
z začasnim zakonom z dne 27. junija 1921. in z zakonom z dne 
30. novembra 1921. o sedmih dvanajstinah za mesece: junij — 
december 1921. za vsoto 140,000.000 Din, kar znaša . . Din 5G,(>66.6«6 • 6G 

č) dve dvanajstim rezervnega proračunskega kredita za neza- • 
dostuo preliminirane razhodke, partija 1974. proračuna za leto 
1920./1921., kateri znesek je obsežen v točki a) tega člena, zviša
nega z začasnim zakonom z dne 27. junija 1921. in z zakonom z 
dne 30. novembra 1921. o sedmih dvanajstinah za mesece: junij — 
december 1921. za vsoto 70,000.000 Din, kar znaša . . . Din 20,000.000' — 

d) dvo dvanajstim zvišane partije 859., poz. 2. po členu IX. 
začasnega zakona z dne 21. avgusta 1920. v znesku . . . Din 6,066.600'66 

Skupaj Din G56,032.663'36 K 832,773.708 24 
Po odbitku izvršenih znižb za dve dvauajstini, navedenih v 

prilogi 1. (glej pregled znižb v izredni številki «Službenih Novin 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 31. decembra 1921.)** 
tega zakona . . Din 107,001.03100 K 54,400.625-36 

Skupni znesek kreditov za dve dvanajstim . . . . . Din 742,974.902 4 8 (sedemstodvain-
štirideset milijonov devetstoštiriinsedemdeset tisoč devetstoindva Din 48/100). 

Člen 2. 

Vsa- določila finančnega zakona za leta 1920./ 
/1921. z vsemi njegovimi prilogami in dopolnitvami, 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 45 A, izdanih dne 
28. februarja 1922. 

** Ta priloga v Uradnem listu ni1 bila priobcena, 
ker je bila ljubljanska delegacija ministrstva za fi
nance itak nakazoval ce že obvestila o redukcijah. 

ki so stopile v veljavo z začasnuna zakonoma z dne 
21. avgusta in z dne 26. oktobra 1920., nadalje vsa 
določila začasnega zakona z dne 27. junija 1921. in 
zakona z dne 30. novembra 1921. o proračunskih 
dvanajstinah za mesece: junij—december 1921. ve
ljajo tudi za čas, za katerega se s tem zakonom 
odobrujejo krediti kolikor niso ta določila izpre-
menjena ali so ne izpremene z določili tega zakona 
ali odločbami zakonodajnega odbora narodne skup
ščine v zmislu člena 130. ustave. 
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vsakega lastnika nepremične imovino, katero vred
nost se po regulaciji ali preseku ulice poveša;, so
razmeren del vsote, ki jo je morala občina potrositi 
za izvršono regulacijo in presek ulice. 

Beograjska občina se pooblafiča, da sme ш ure
ditev incesta pobirati do 0-50 % na povečano vred
nost nepremične imovine po nje predvojni Y»edn«-
s-ti, in sicer samo na one imovine, katerih sedanja 
vrednost preseza Din 100.000-— današnje vrednosti. 

Ta povečana vrednost se ugotovi, ako se pred
vojna vTodno-st nepremičnine odbije od sestòne da
našnjo njene vrednosti. Natančnejša določila %a iz
plačilo tega davka predpiše pravilnik, ki ga «dela 
odbor beograjsko občine in ga odobri minister za, 
finance.» 

Člen 9. 
ölen б. priloge 2. finančnega zakona ш leto 

1920./1921. se izpreminja tako, da se v p«M vrati 
namesto števila 100,000.000-- postavlja 9teviU 
150.000.000-- . 

Ölen 10. 
Za izvajanje državnih računov in računovodstva 

v vsej državi se uporablja, ko stopi v veljavo novi 
proračun za leto 1922.. samo dinarska veljava. 

Člen 11. 
Predinoti, ki so neposredno potrebni, za ladjar-

stvo, ttotako material za tehnično о]>гешо i«, grad
njo ladij no, plačujejo carine, če se taki predmeti ne 
izdelujejo v državi ali če «o ne izdelujejo v aadostni 
množinj. in ob pogojih, ki jih predpiše mlni.iter ZA 
finance. 

Pripomba po št. 137 uvozne tarife se. izprefliinja 
1er se glasi: 

«Vrednostni papirji kakor tudi tečajni bankovci, 
menic;;, čoki. kuponi in akcije (foniinlarji) se prosti 
carino». 

Ölen 12. 
Posamezno direkcije se dele na oddelke, »«IdeJki 

pa na odseke. Njih področje določa pristojni Mini
ster s svojo naredbo po značaju poslov. 

Posamezne direkcijo, oddelki in odseki se sunejo 
z uredbo pristojnega ministra po potrebi ujemati, 
deliti v mejah proračunskega kredita, oduosmo uki
njati. 

To velja .tudi za kabinete in za genorelno in
spektorate. 

Clou 13. 

Zakon •/. dno 28. aprila 1910. o prisilni poravnavi 
izvun konkurza in o izpremembi nekaterih odredb 
ko.nkurznega zakona in zakona, o izpodbijanju prav
nih dejanj glede imovino insolventnih dolžnikov, ki 
volja za ozemlje Hrvatske in Slavonije, se rwsôirja 
na vso kraljevino z naroflbami vred, s katerimi je 
ta zakon izveden. 

Minister za pravosodje so pooblašča, da predpi*'-
uredbo za uporabo tega zakona v pokrajinah izvun 
Hrvaf'ko in Slavonijo. 

Ölen 14. 

Minister za promet so pooblašča, da sani spo
razumno z ministrom za finance potrošiti i-z svo
jega kredita za. dve dvanajstim, označenega, v 61c-
iiu 1., točki b, vsoto 4,311.000 dinarjev za Ä»vr&-
lov [»togo od Niša, do Knjaževca in 10,000.000 di
narjev za. dola na progi od Užic do Vardišta, na
mesto za. namene, označene v členu TV., toëkeb 1., 
2. 3., 4., 5., 6., 8. in 9. proračuna o državafh do
hodkih in razhodkih z dne 21. avgusta 1921. 

Ölen lô. 

Mildster za. promet se pooblašča, da м»е za 
kritje kreditov, nezadostno določenih po proračun
skih dvanajstinah, potrositi po partijah 1384, *S52, 
1399 in 1410 b mesečno se 18,240.000 dinarjev, in 
sicer: 

za jKitrebščinc premoga kot redni potroöek in 
25 % kot rezervo pri direkcijah 

1.) v Beogradu 4,632.334 Din 
2.) v Zagrebu . . . . . . 6,730.06» ,. 
3.) v Subotici . . . . . . 3,190.00$) „ 
4.j v Sarajevu 2,247.060 _„ 

skupaj . . . 16,699.204 Din 
in za potrebščine maziva pri direkcijah 

J.) v Beogradu 333.«*34 Din 
2.) v Zagrebu 239.40* „ 
3.) v Subotici- 294.387 „ 
4.) \ Sarajevu 173.000 „ 

skupaj . . . 1,540.00© Din 
Te razliodko je pokrivati iz zvišanih železmiakil. 

dohodkov. 

Veljati prestanejo določila poslednjega odstavka 
v členu 5. finančnega zakona za leto 1920./1921., 
potem določila Členov 12., 14. in 17. začasnega za
kona z dne 27. junija 1921. in zakona z dne 30. no
vembra 1921. o proračunskih dvanajstinah za me
sece: junij—december 1921.; člen 11. istega zakona 
z dm; 27. junija 1921. pa so izpreminja tako. da sej 
namesto vsote 500 milijonov dinarjev, določene za j 
sedem dvanajstin, postavlja vsota Din 188.571.428; 
58 par. potrebna za dve dvanajstim. ; 

Določila dodatka k finančnemu zakonu za loto j 
1920./192!.. razložona v členih 0.. 10. in 11. o upravi i 
fondov, >o ukinjajo. 

Določila o dohodkih. 
Člen 3. 

Minister za finance se pooblašča, da odreja in iz
vršuje pobiranje davkov in drugih državnih dohod
kov skladno z uredbami in zakoni, ki že veljajo, 
kakor tudi z onimi, ki stopijo v veljavo v času. za 
katerega volja ta zakon. 

("'len 3. a. 
Odmero '.poreza na radnjo- (teče\ inski porez») 

razen davka družb, zavezanih javnemu polaganju 
računov, rudarskega davka in davka na к-тобијаг-
stvo in- popotne obrt« izvrše za leto 1922. in bodo 
izvrševali v bodoče v Bo-ni in Hercegovini davčni 
odbori. 

Davčni odbor se ustanavlja za vsak. »rez. Za me
sta Sarajovo. Tuzlo, M Ostar. Travnik, Banjoiuko in 
Bihać se ustanavljajo posebni odbori, minister za ti-
nanee pa sme take odbore ustanoviti tudi za območ
je kotarske ekspozituro, ako so mu vidi potrebno. 

Davčni odbor je sestavljen iz predsednika ali 
njegovega namestnika in štirih, a \ zgoraj omenje
nih nultih iz Šestih članov. 

Predsednika m njegovega namestnika poslavlja 
delegat ministra za finance izmed davčnih uradni
kov. Ciano odbora in na vsaka dva člana po onega 
namestnika volijo z večino glasov izmed sobo za
vezanci «poreza na radnje» iz dotičnoga sreza. V 
zgoraj omenjenih mestih predlaga to člane trgovska 
zbornica, volijo pa. jih dotični občinski odbori izmed 
predlaganih oseb. 

Vsak odbor ima svojega referenta, ki ga ['Ostav
lja pristojni davčni urad. Referent nima pravico gla
sovanja, sni o [KI v imenu državne blagajne vlagati 
pritožilo zojfo;- ocenitvi- od boi a v 30 dneh od dno. 
ko je odbor ocenil dohodke. KoferenUko službo sme 
opravljati indi predsednik sam ali njegov namest
nik, v tem primeru pa. so mu ne jemlje pra\iea gla
sovanja. 

Za sklepčnost morajo biti razen predsednika in 
njegovega namestnika navzočni v -»reškem odboru 
vsaj trije, v mestnem pa v>aj štirje- člani. 

Natančnejša določila o kraju, času in načinu vo
litve članov davčnih odborov določi minister za fi
nance z naredbo. 

Izvoljeni odbor podeluje tudi zaostanke v od
meri «poreza na radnje* in davka na vojne dobičke 
za minula leta. 

Drugače pa so uporabljajo zmiselno določila §§ S., 
i».. 10.. 11., 12., 13., 14., 15.' in 16. naredbe o reformi 
točarine iz leta 1907. 

ölanom davčnega odbora, ki niso uradniki, se 
priznavajo za zamudo časa iu uporabljeni trud dnev
nice in potni stroški v isti višini kakor v Hrvatski. 
Ti izdatki se zaračunavajo v breme poglavja. 209. H. 
partije 887. a, pozicije 6. 

Vsa ostala določila o odmeri, reševanju prav
nik lokov in pobiranju «poreza na radnju», kolikor 
niso tukaj izpromenjena, ostanejo št? nadalje v ve
ljavi. 
^ ("len 3.b. 

Vkljub določilom zakona o davku na vojne do
bičke se jemlje predvojni povprečni dohodek, ki je 
ugotovljen v kronali, ob primerjanju s čistini dohod
kom, doseženim leta 1920.. z vrednostjo štirikratne
ga produkl.i. Kjer ni pi cd vojnega doholk.i ali kjer 
je manjši od 10.000 dinarjev, se jemlje z 10.000 ni-
narji. 

Davek na vojne dobičke za leto 1920. so no po
bira od onih oseb, katerih presežek dohodka preko 
predvojnega, povprečnega, odnosno minimalnega, ni 
večji o-l 25.000 dinarjev. Nikoli ne sme ostati davč
nemu zavezancu, ko plača davek, manj nego 25.000 
dinarjev davku zavezanega presežka. 

iroronja določila veljajo za vso ono. ki >o zave
zani davku na vojno dobičke. 

Davčna dolžnost po členih 13. in 52. zakona, ч 
davku ua vojno dobičke se določa za loto 1920. z 
najmanj 40.000 dinarji. 

Za loto 1920. se izvrši nova odmera toga davka. 

Ölen 8. c. 
Vkljub zakonitim predpisom, ki veljajo v dotič

nih pokrajinah, ne plačujejo privatni nameščenci za 
davčni leti 1921. in 1922. davka na doklade, ki jih 
prejemajo poleg plačo, v tolikem znosku. kolikor 
prejemajo državni uradniki kot doklade po uredbi 
o d raginjs kili doklada.h. 

Na ono vsoto doklad. ki jih imajo privatni •na
meščenci več od doklad, katere prejemajo državni 
uradniki, morajo plačati davek- in pribitek po pred
pisih, ki veljajo o tem v zakonih dotične pokrajine. 

Določila o razhodkih. 

Ölen 4. 
Vkljub prvemu odstavku člena 3. zakona o dr

žavnem računovodstvu se smejo vršiti izdatki v bre
me izrednih kreditov za vso kraljevino, določenih 
v proračunu (b-žavnili razhodkov za leto 1920./1921., 
toda samo po specialnih odločbah ministra za finan
ce do vsote Din 1,000.000-—. preko te vsote pa po 
odločbi ministrskega sveta na jirf>dlog ministra za 
finance. 

Ölen 5. 
V hromo partijo «Državne obveznosti iz prejšnjih 

let, se '-mejo vršiti izdatki za Srbijo in Orno goro 
za obveznosti, prevzete v času od dno 1. januarja 
1913. do dno 31. maja 1921., za ostalo krajine kralje
vine pa od osvoboditve in ujedinjenja do dne 31. ma
ja 1921., toda samo, če je bila. obveznost prevzeta, 
preden jo bil ustrezni kredit za to obveznost iz
črpan, pa ni bil iz kakršnihkoli razlogov izdatek iz
vršen ali likvidiran do konca računskega lota 
1920./1921. 

Ölen 6. 
Komisija, -»ostavljena iz 7 narodnih posla.uccv, 

izvoljenih iz parlamenta, in 5 predstavnikov glavne 
zveze, odnosno uprave ali združbe uradniških orga
nizacij, ki jih je inienoval minister za finance, ima 
nalogo, da pripravi vse, kar jo po členih 136. in 
137. ustave potrebno za revizijo sedanjega uradni-
št.va. Ta komisija bo predlagala vladi, koliko usluž
bencev in slug in katerih zvanj jo treba zmanjšati 
in v katerih uradih. Komisija za redukcijo uradni
kov mora vročiti svoj predlog za redukcijo uradni
kov vladi in finančnemu odboru do dne i. aprila. 
t. 1., finančni odbor pa mora proračun za leto 1922. 
prilagoditi teinu predlogu, kolikor je, v njem' prora
čunskih znižb. Vlada postavj te Malne uslužbence 
in slugo, ako so iz novih krajin, na- razpolago, ako 
pa so iz starih mej kraljevine Srbije, jih upokoji, če 
so si pridobili pravico do tega, «11 i pa jih odpusti. 

Ukazni uradniki iz starili mej kraljevine Srbije, 
ki so odpuste, a imajo več nego 4 službena leta, 
imajo iste pravice kakor uradniki novih krajin, ki 
:-o postavijo na razpolago. 

Uslužbence in sluge, postavljene na razpolago, 
smo vlada z njih privolitvijo upokojili. 

Uslužbenci in sluge, postavljeni na razpolago, 
imajo polovico plače in doklade. Ako pa gre za 
uradnike v novih krajinah, ki so si pridobili pra
vico do pokojnino, ne sme biti plača, ki jo imajo, 
d old er so na razpolagi, manjša, nego znaša pokoj
nina onih uradnikov, ki so z istimi službenimi leti 
v starih mejah upokojeni po zakonu o uradnikih 
kraljevino Srbije. 

Na. razfjolagi smeji; usuiti uradniki največ šest 
mesecev. 

Clou 7. 
K" stopi ta zakon v veljavo, prestane nadaljnja 

uporaba zakona o oddajanju uradniških mest, iz
praznjenih med vojno. 

Izza dno. ko stopi ta zakon v veljavo, se no 
smejo več sprejemati v državno službo dijaki-štu-
dont.i. 

Nestrokovno (administrativno) osebje, ki ne 
opravlja prHov na terenu, nima pravice do terenske 
doklade. 

Novi uslužbenci in uradniki se smejo sprejemati 
odslej v državno službo samo na izpraznjena mesta, 
in ako izpolnjujejo strokovno pogoje za dotično 
mesto. 

Kdor postopa zoper to določilo, odgovarja za 
oškodbo države v znesku plačo in dodatkov, ki bi 
jih prejemal tako postavljeni uradnik ali usluž
benec. 

Ölen 8. 
Ölen 4. prilogo 2. «Določila za ureditev mesta 

Beograda*, navedene v členu 186. finančnega za
kona za leto 1920./1921.. se izpreminja ter se glasi: 

«Za izplačilo novih regulacij in ot.varjanje novih 
ulic so pooblašča, beograjska občina, da sme usta
noviti regulacijski fond' ter v ta namen ]>obirati od 



28. 

Člen 16. 
Ki-editi, ki so bili odobreni v Členu 16. zakona o 

proračunskih dvanajstinah za meseca januar in fe
bruar 1922. z dne 31. decembra 1921., ne veljajo. 
Potrebščine, katerim so bili ti krediti namenjeni, se 
morajo, dokler velja ta zakon, pokrivati z zneskom 
odobrenih dvana-jslin specialnega kredita, označe
noga v členu 1., točki c, tega zakona. 

V bremo tega zneska so morajo po.-stavlja.ti tudi 
izdatki, učinjeni za le potrebščine meseca januarja 
in februarja i.ega. leta. 

Člen 17. 

Minister za linauce se pooblašča, da sme za iz-
plačaa obresti 1% nega investicijskega posojila 
500,000.000 dinarjev, ki dospe dne 15. marca 1922., 
potroäüj do 17.500.006 dinarjev iz kredita, določe
nega, s točko c-Plena 1. tega zakona. 

I 
01 en IS. j 

Minister v,a finance se pooblašča, da se na.bave 
«a račun države, ki so bile izvršene v breme repara
cij, izplačajo našemu reparacijskemu fondu v korist 
privatnih oseb, ki imajo pravico do odškodnine, 
kolikor bi bila ta pravica vsled teh nabav zmanj
šan*. 

Člen 19. 
Minister za iinance se pooblašča, da sme dati 

ministru za vojno iu mormonico na razpolago po
sojilo 8,000.000 dinarjev za nabavo sirovih mate
rialov za izdelovanje črnega smodnika, razstrelila 
-kamniktitu» in strelnih vrvic v kamniški tvornici 
za smodnik; toda minister za vojno in mornamico 
mora vinili to vsoto, ko se odobri proračun za leto 
1922. 

člen 20. 
Nobena pogodba, po kateri bi morala država iz

vršiti plačilo v inozemski valuti, se ne sme skleniti 
brez soglasne odločbe ministra za finance. 

:ft: • . Člen 21. 
Minister za linauce se pooblašča, da snu-, spo

razumno z ministrom za gradbe skleniti pogodbo s 
privatnimi osebami v državi aH v "inozemstvu za 
postavljanje državnih zgradb. Pogodbe o posojilu se 
morajo predložiti v odobritev narodni skupščini. Po
trebne anuitete se postavijo v proračun. 

Ölen 22. 
Dokler -se ne sklene poseben zakon o regulaciji 

položaja državnih uslužbencev m slug, se vsi državni 
uslužbenci in sluge v Srbiji in Orni gori, ki so do 
im 1. januarja 1922. dovršili 15 službenih let, ne 
smeje odpuščati iz službe. 

Člen 28. 
Ministru za gradbe se dovoljuje, da sme iz kre

ditov, odobrenih z zakonoma o proračunskih dva-
aajstiuah za mesece januar, februar, marec in april 
1922., prvenstveno izplačati vsa ona gradbena dela, 
»vrSena leta 1921., za katera ni bilo dovolj kredi
tov iz odobrenih .sedmih dvanajstin proračuna za leto 
1920./1921., po začasnem zakonu o proračunskih 
dvMia.jst.ina.il za mesece: junij—-decembei- 1921. 

Člen 24. 

Miiuster za linauce se pooblašča, da sme pred
ložiti glavni kontroli v pregled zaključne račune za 
191*., 1914. in 1915. leto, sestavljeno na podstavi 
•rigiaalnih knjig, toda brez dotičnih originalnih li
sti», kolikor so prešle ob okupaciji leta 1915. 

Člen 25. 
Ministru za finance se odobruje, da sprejme za

ključne račune finančnih delegacij v Zagrebu, Ljub
ljani, Splitu, Sarajevu in Novem Sadu, in sicer za 
«a» od meseca oktobra 1918. do dne 31. maja 1921., 

i ki služijo za gradivo splošnemu državnemu računu, 
fcree formalnosti, predpisanih za sestavo teh raču-
BOV. 

D» glavna kontrola pregleda račune finančnih 
delegacij morajo finančne delegacije svoje račune 
redu» гДо8Ш in povezati. 

Člen 26. 
Nadzorstvo in pristojnost glavne kontrole se raz

širja na vse finančno in druge naprave v vsej kra
ljev«», »kladno s členom 118. ustave. 

Ölen 27. 
Piaèe uradnikov in uslužbencev, ki eo m pod

stavi uredbe z dne 28. aprila lflBI., D. R- br. 60.000. 
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že s lu-onskih prevedene na dinarske, je obračuniti 
v proračunskih dvanajstinah za meseca marec in 
april v dinarski vrednosti, in sicer najkesnejc do 
dno 1. aprila 1922. 

Draghi jske doklado, kolikor so služile do sedaj 
za povišbo plač in prevedbo kronskih plač na di
narske, je zmanjšati za ustrezno vsoto; _ virements 
med partijami plač in partijami draginjsirih doklad, 
sedaj dopuščeni s členom 42. začasnega zakona o 
proračunskih dvanajstinah za mesece: junij—decem
ber 1921.. pa se. ukinjajo. 

("•len 28. 
Vsi uradniki, poslani po službeni potrebi na 

službovanja izvun kraja, kjer so postavljeni iti kjer 
morajo prejemati plačo po ukazu in zakonu, se 
morajo z ozirom na člen 123. zakona o državnem 
računovodstvu v enem mesecu ali z ukazom po
trditi na mestih, kjer službujejo sedaj, ali pa se 
vrniti na svoja stara, mesta. 

Letnik IV. 

800/b 4 300.000 
805/v 6 250.000 
806//. 4 50.000 
808/b 4 100.000 
810/10 50.00» 

- 810/15 300.000 > 

(''len 35. 
Minister za finance se pooblašča., da sme izdati 

ministru za narodno zdravje v breme specialnega 
kredita-, označenega v členu 1., točki c, tega za
kona, vsoto 1,000.000 dinarjev kot državno podporo 
za bolnice izvun Srbije in Crne gore za meseca ma-

i ree in april. 
| Člen 3(5. 

Minister za finance se pooblašča, da sme v bre
me specialnega kredita, označenega v členu !.. 
točki c, tega zakona, dovoliti ministru za narodno 
zdravje kredit, v znesku 500.000 dinarjev za ustano
vitev bolnice za nalezljive bolezni v Beogradu. 

Člen 29. 
Delovni čas v pisarnah državnih administrativ

nih oblasfov je najmanj 7 iu- na dan; ako pa se 
dela zdržema, traja delovni čas 6]/2 uro na dan. 

Ob sobotah se dela 6 ur, ob nedeljah pa dela 
samo potrebno število državiiiih uradnikov. 

Minister sme odrediti vsako leto največ za 20 
dni, da traja delovni čas 1 ali 2 uri več brez po
sebne nagrade. 

Лко zahteva potreba službe, sme ministrski svet 
delovni čas tudi podaljšati. 

Pošiljatelj denarne pošiljke, ki označi manjšo 
vrednost, nego jo ima pošiljka, pa to ugotove pri
stojni poštni organi komisionalno, je odgovoren za 
prevaro po kazenskem zakonu in razen tega se 
kaznuje, da plača desetkratno vrednost manj pla
čane takse. To denarno kazen izreče poštni urad 
prodajnega, kraja. 

Clou 31. 
Tiskovni urad (pres-biro), ki se ustanavlja samo 

za uradna priobčila, prehaja iz pristojnosti predsed-
nistva ministrskega sveta v pristojnost ministrstva 
za zunanje zađove. Zjito; stopajo iznova v veljavo 
členi 19., 20. bi 21. uredbo o organizaciji ministr
stva za zunanje zadeve, diplomatskih in konzular
nih zastopništev kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev v inozemstvu z dne 5. maja 1919. 

Krediti, potrebni za vzdrževanje tiskovnega 
urada, določeni ]>o pristojni poti, preliajajo na mini
strstvo za zunanje zadeve. 

člen 32. 

V kljub členu 27. zakona o državnem računo
vodstvu se sme partija 821., poz. 3., povišati iz kre
dita za nezadostno prelimimrane" razhodke za 30.000 
francoskih frankov. Minister za zunanje zadeve do
loči naknadno, katerim poslanikom, v katerih kra
jih in po koliko jo izdati iz tega poviška 30.000 
francoskih frankov. 

Člen 33. 

Minister za. zunanje zadeve se pooblašča, da 
otvori v Albaniji poslaništvo kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. Potrebne kredite določi, dokler 
so ne sprejme proračun za leto 1922.,. ministrski 
svet iz specialnega kredita 100,000.000 dinarjev, 
označenega v členu L, «>&« c, tega zakona. 

Člen 34. 

Ministru za finance se dovoljuje, da sme sporaz
umno z ministrom za narodno zdravje v breme spe
cialnega kredita, označenega v členu 1., točki c, 
tega zakona, povišati partije za vzdrževanje bolnic, 
in sicer v znesku: 

2,000.000 dinarjev za bolnice v Srbiji; 
228.000 dinarjev za bolnice v Črni gori ш 

1,700.000 dinarjev za bolnice v drugih krajinah, 

in sicer po teh partijah-

Člen 37. 
Bolniški računi za oskrbo bolnikov naših držav

ljanov onih bolnic, ki se vzdržujejo iz oskrbnin, 
katere se morajo po zakonih plačevati iz državne 
blagajne, se izplačujejo v breme ustreznih_ partij 
proračuna, ko jih pošljejo v izplačilo pristojni na
kazovale!, ne glede na čas oskrbe hi zdravljenja 
bolnikov, samo če so izdani izza dne 1. decembra 
1918. 

Člen 38. 
Minister za finance se pooblašča, da sme za 

kritje bolniških stroškov ruskih beguncev v bolni
cah, ki se vzdržujejo iz bolniških stroškov, dati mi
nistru za narodno zdravje na. razpolago izredne kre
dite v znesku predloženih- in pravilnih računov, ki 
se preizkusijo, in sicer v biomo specialnega kredita, 
označenega v členu !.. točki c. toga-zakona. 

Člen 39. 
M blister za finance se pooblašča, da- smo izza 

dne 1. .januarja t. 1., dokler se ne odobri proračun 
za leto 1922., izplačevati prejemke okrožnim, in 
okrajnim (sreskim) ekonomom in njih pomožnemu 
osebju kakor tudi slugam v starih mejah Srbije v 
breme odobrenih dvanajstin specialnega kredita 
100,000.000 dinarjev, nadalje da sme v breme istega 
kredita odobriti potrebne vsote za odpis začasnih 
izdatkov, izvršenih za te prejemke v Času od dne 
1. junija do dne 31. decembra 1921. 

Člen 40. 
Minister za finajice se pooblašča, da .sane v bre

me specialnega kredita, označenega v členu 1., 
točki c, tega zakona, dati ministru za prosvoto na 
razpolago vsoto 325.000 dinarjev za izplačila šti
pendij in izenačitev štipendij v vsej kraljevini. 

736/1 
737/2 . 
787/3 . 
758 . . 
769/2 . 
775/b 4. 
775/v 4. 
796/a . 
796/dj . 
800/a 2. 

426.400 dinarjev 
40.000 

1,533.000 
76.200 

152.000 
200.000 > 
50.000 

. 200.000 
50.000 

. 150.000 > 

Člen 41. 
Vsem državnim nameščencem iu upokojencem se 

izplačujejo izza dne 1. aprila draginjske doklade po 
zakonu o draginjskih dokladah državnih civilnih in 
vojaških uslužbencev, upokojencev in upokojenk 
kakor tudi po zakonu o draginjskih dokladah ak
tivnih uslužbencev, upokojencev in upokojenk dr
žavnih prometnih uradnikov, sprejetem v zakono
dajnem odboru dne 26. decembra 1921. 

Razlika med dokladami po gorenjem zakonu in 
izplačanimi dokladami za mesece januar, februar iti 
marec se izplača v dveh obrokih, in sicer dne 
1. aprila in dne 1. maja, v Dalmaciji pa se prične 
izplačevanje tekom meseca marca, ako to dovoli 
proračunska možnost. 

Uradnikom in uslužbencem, službujočim v ki-ajih 
na ozemlju, ki ga je okupirala italijanska' vojska 
(III. pas) in ki mora po rapallski pogodbi pripasti 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, se priznava 
osebna in rodbinska doklada, povišana, za 50 %. Ta 
povišek velja izza dne 1. marca 1922. 

Kolikor no bi vsote, dobljene z redukcijo urad
nikov, uslužbencev in slug, zadoščale za kritje zvi-
šanih doklad, se pooblašča vlada, da sme v ta na
men uporabiti dve dvanajstini specialnega kredita, 
označenega v členu 1., točki c, tega zakona. 

Člen 42. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi dne 1. marca 1922. 
Našemu ministru za finance naročamo, naj raz

glasi ta zakon, veem ministrom, naj ekrbe za njegovo 

;.**ia Ssi-.-i*M!Ïfc-i*iia 
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izvrševanje, oblastvom pa zapovedujemo, naj posto
pajo po njem. in vsem in vsakomur, naj ee mu poko
ravajo. 

V li e o g r a il u. dno 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Minister za f mance: 

dr. K. Kumamidi s.r. 
(Podpisi vseh ostalih minisi rov.i 

57. 
Zakon 

o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o državnem računovodstvu z 

dne 6. marca 1910.* 
O d d e l e k „B. P o g o d b e in n a b a v e . " 

čl. ti 82. 

Pred vsemi pogodbami, iz katerih izvirajo državi 
dohodki ali razhodki. se morajo vršili javne dražbe, 
raze-, v primerili, določenih s tem zakonom. 

davne dražbe so ofortalno ali ustne. 
Kateri izmed teli dveh načinov naj se uporabi in 

kdaj. odreja pristojni minister ali njegov poobla
ščenec, odnosno avtonomna uprava. 

l)rža\TU aktivni uradniki in narodni poslanci nu 
smejo biti ne posrednji ne neposrednji ponudniki, 
posredniki ali podjetniki ixri državnih nabavah in 
opravilih vobce. pa tudi ne smejo biti zainteresirani 
ne direktno ne indirektno. 

Clou 85. 

Clou 84. 
Pogodbe, sklenjene z državo, se ni.- morejo poz

neje ryzvezat.i ali izpremeniti na škodo države. 
Izjeme od tega so dopuščene .-amo z odobritvijo 

državnega sveta. 
Ako se ne morejo sestaviti redne (splošne; seje, 

sme o zahtevi te odobritvi? polnoveljavno odločati 
eden izmed odsekov državnega sveta. 

Ako m or j pristojno oblastvo, ki je sklenilo po
godbo za državo, bodisi, po svoji iniciativi, bodisi 
po zahtevi svojega sopogoelnika, odločiti o razvezi 
ali izpnmembi pogodi«: na škodo države, si mora 
pre.'! tvojo odločbe od posebnega posvetovalnega 
odbora izpo-dovati mnenje, ali in koliko so izpre-
membe alt- razveza pogodbe utemeljene z ozirom na 
tržno stanje dot urnega blaga ali materiala kakor 
tudi glede mi druge okolnosti, posebno pa vposte-
va.je tudi .spekulativni značaj dotične pogodbe, ki 
prinaša sama po sebi s --ehoj tudi izveston nziko za. 
poürodnika — dobavljaielja. Posvetovalni odbor se 
mòia tudi izjaviti, ob kakšnih pogojih je mogoče 
dovoliti izpremembe. odnosno razvezo pogodbe. 

Posvetovalni odbor se postavlja s kraljevim 
ukazom na predlog ministra za finance začetkom 
vsakega leur, vanj spadajo: en član glavne kon
trole, "dva člana ka-sacijskega sodišča, en član ape
lacijskoga sodišča, dva profesorja pravne fakultete, 
državni pravni zastopnik ali njegov namestnik, ge
neralni direktor državnega računovodstva ali nje
gov- namestnik, po en predstavnik trgovsko in in
dustrijske zbornice, združbe bank, združbo inženjer-
j( \ in'arhitektov in glavne zadružne zveze. Te pred
stavnike določajo dotične zbornice, odnos.no združbi'. 

Mnenje pa-vet ovalnega odbora ni obvezno za 
dotično državno oblastvo, ki predlaga izpremembo 
ali razvezo pogodbe. 

Ako je bila za sklep pogodbe potrebna dovolitev 
narodne skupščine, so mora za razvezo ali izpre
membo iK>godbe, na Škodo države, zahtevati tudi 
odobritev narodnega predstavništva. 

;' 8 tem zakonom, priobčenim v «Službenih No-
vinali kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 35 
z dne iS. februarja 1922. (Prilog V. - 1022.), se je 
izpreineiiil začasni zakon o izpremembah in dopol
nitvah \ zakonu o državnem računovodstvu z dne 
H marca. 1010. ^Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvati i Slowiu'.ea- ?i. Ш z dne 27. junija 1921. 
— vljudni lisi- pod :•!. 282 iz leta Hì21.). Tukaj je 
prk-bčen ta zakon z vsemi izpremembami in dopol-
idtv-tmi ki jih je Mdenil zakonoda.jni odbor n a r r i 
ne skupščine kraljevini' Srbov. Hrvatov in Sloven
ec v v XXXVU. tedni seji (ino 27. decembra 1921. m 
ki 'ili je nato potrdil Njegovo Veličan-I.vo kralj. 

Ministri ne smejo ne z dajanjem v akord ne z 
licitacijo sklepati podov za dalje čaea nego za eno 
leto; drugače se pogodba za še preostali čas raz
veže, a minister, ki jo je sklenil, je državi mate
rialno odgovoren v zmislu člena 58. tega zakona za 
škodo, ki bi jo morala država eventualno povrniti 
drugi pogodbeni stranki. 

Izjeme od tegu MI pogodbo, ki jih odobruje na
rodna skupščina. Potem pogodbe: za oddajanje ali 
jemanje v upravo ali v zakup državnih ali privatnih 
nepremičnin, za prenašanje pošte, za zgradbe, za po
stavljanje, vzdrževanje in popravljanje državnik ob
jektov, za proviantne nabave, za nabave sirovega in 
poli zdela nega materiala kakor tudi za. oborožitev in 
vojno potrebo vojske in mornarnice, in sicer vse po 
prejšnji odobritvi ministrskega sveta. 

Vse te pogodbe se smejo sklepati za daljši čas; 
toda tedaj se mora vsako leto v proračun postaviti 
del izdatka, ki pripada nanje. 

Člen 85. a. 

Vsi materiali, predmeti, vse. stvari in ostale, po
trebščine, v prirodni, predelani ali izgotovljeni obliki 
za državne potrebe sploh se nabavljajo po določilih 
tega zakona redno v državi od domačih proizvajal
cev predelovalcev ali podjetnikov, in sicer prven
stveno od onih, ki so državljani kraljevine Srbov. 
Hrvatov in Slovencev; 

Glede na člen 18. zakona o začasni pomoči in
validom in rodbinam padlih, umrlih in pogrešanih 
vojnikov imajo pri vseh državnih nabavah, naro
čilih, prodajah in delih vobče prvenstveno pravico 
invalidi in rodbine padlih, umrlih in pogrešanih voj
nikov, njih združbe, njih pridobitne zadruge m 
združbe, v katerih je večina oseb zaščitena z ome
njenim zakonom. 

Kolikor ne bi bilo teh materialov, predmetov, 
stvari in ostalih potrebščin, niti jih ne bi bilo mo
goče proizvajati, predelovati ali izdelovati v državi, 
se nabavljajo tudi izvun države, istotako po dolo
čilih tega zakona. V tem primeru se smejo teh na
bav udeleževati tudi inozemske firme neposredno 
ali po svojih zastopnikih, ki jih j e legitimiralo njih 
državno oblastvo. 

Take nabave se lahko objavljajo tudi v inozem
skih listih. 

Člen 85. b. 
Za vse. one materiale, predmete, stvari in osiale 

potrebščine, ki so v državi, pa jih ne bi bilo mo
goče nabaviti zato, ker se domači proizvajalci, pre
delovalci in dobavlja.tel.ji. nočejo udeleževati licita
cij in pogodb, ali i*a zalo, ker so ponudili cene, ne-
razmerno višje od cen na domačih in inozemskih 
tržiščih, sme pristojni minister po prejšnji pismeni 
mrotovitvi takih primerov in po prejšnji odobritvi 
ministrskega sveta odrediti neomejeno licitacijo, od
nosno pogodbo, ki se je smejo udeležiti tudi ino
zemski državljani ob pogojih, določenih v členu 85. a. 

Tudi v tem primeru se take nabave lahko ob
javijo tudi v inozemskih listih. 

Ch'il 85. c. ! 

Pri \>.eh delih, ki >e morajo izvrševati na račun, 
države (zgradbe, gradbeni objekti vseh vrst, na su-| 
bem in na vodi. cesto, železnice, mostovi, prehodi, 
prekopavanje kanalov, grajenje nabrežij in prista
nišč reguliranje rečnih strug itd.), se tudi vedno 
daje piven.-tvo nasini državljanom ali domačim 
družbam, ki naj jih izvršujejo redno, kolikorkoli je 
mogoče, z materialom domačega izvora in z delov
no močjo naših državljanov. 

Nadzorna, oblativa kontrolo ajo specialno izvrše
vanje teh pogojev, vodijo evidenco-o izvoru materiala, 
delavcev- in strokovnjakov, zaposlenih pri teh delih. 
Brez dovolitve nadzornega oblastva so ne sme upo
rabljati material inozemskega izvora in tudi so ne 
smo' zaposlovati strokovno osebje m delavstvo ino
zemskega državljanstva. 

Člen Hi». 

Neposredno. l>rez javne dražbe, se smejo sklepati 
o nakupih ali prodajah te-le pogodbe: 

j .) o nabavah, transportih, zgradbah, dajanju ali 
jemanju v upravo ali v zakup državnih aH privatnih 
noirremičniu. če ne presezajo dohodki ali izdatki 
stoiisoč dinarjev ali če ne znašajo, kadar traja po
godba več let, letni izdatki ali dohodki, več nego 
petdesettisoo dinarjev; 

9 ) o vseh nabavah, transportih ш zgradban v pi 
morili in razmerah, ki zahtevajo, da je ta, dela ohra
niti Uijna ali če ne dopušča nujnost potrebe ob ne
pričakovanih prilikah, da bi se vršila licitacija. Toda 

tedaj mora to sklenjene pogodbe po posebne» refe
ratu pristojnega ministra, in sicer v sporazumu •/. mi
nistrom za finance, odobriti mirdstrsld svot; 

3.) o nabavah predmetov, katerih izdelovanja j« 
izključni patent ali izključna uvozna pravica posa
meznikov, ako ni druge vrste teh predmetov; 

4.) o objektih, kj jih je mogoče dobivati; sam» 
pri. eni osebi. n. pr. starinah, umetniških hi znan
stvenih zbirkah in temu podobnih izredno redkih 
predmetih: 

5.) o nabavi proizvodov, del in predclkov hiš
nega dela in državnih invalidskih delavnic; 

•6.) o nabavi predmetov in materialov za oboro
žitev in vojno opremo, znanstvenih knjig, tehničnih 
in kirurških instrumentov, konstrukcij, umetnih pro
izvodov, strojev in tvorov, za katere se zahteva po
sebna preciznost in katerih izdelovanje se sme p(>-
verjati samo specialistom, sanitetnih in lekarniških 
materialov in priprom (seruma-, zdravil, cepiva itd.), 
bodisi po pogodbi, bodisi po ustanovljenih prodajnih 
cenah renomiranih proizvajalcev. 

Predhodno je treba strokovno komisionalno ugo
toviti preciznost in prvenstvo teh predmetov: 

7.) o nabavi predmetov, s katerimi naj se izvr
šujejo preizkusi; 

8.) o nabavi materiala, potrebnega zaradi uvtreg* 
popravila po elementarnih nezgodah ali po drugih 
primerih (požaru, strku in temu podobnem) poškodo
vanih državnih objektov (zgradb, železnic, mostov, 
tunelov, viaduktov, nasipov itd.) — dela, ki se, dado 
izvršiti tudi v režiji in po odobritvi neposrednjcg* 
predstavnika dotične službe, ki nakiuid.no opraviči 
ta svoj postopek ter zaprosi od pristojnega ministra 
odobritev učinjenih izdatkov; 

9.) o nakupu jezdnih, vprežnih in tovornih živah 
za potrebo vojske kakor tudi o nakupu konj in dru
gih živali posebno pasme za plemenjenje v državnih, 
napravah; _ . 

10.) o nabavah, transportih, dolih m zgradbah, ki 
se ni zanje na dveh licitacijah predložila nobena po
nudba ali za katere so bile ponujene cene, ki «o_n ' 
morejo sprejeti; ako pa je v takih primerili prudojn > 
državno oblastvo ustanovilo najvišjo (maksimalno) 
ceno. se U no sme prekoračiti. 

V tem. primeru sme pristojni minister odrediti, 
da se izvršo dela v režiji; 
' 11.) o nabavi materiala za razsvetljavo, kiu.favo :•• 

odej ob času manevrov; 
12.) o popravljanju in pripravljanju orožja, muni

cijo, instrumentov, vojni4 opreme, orodja, strojev in 
s,trojnih instalacij. 

Ta popravila in te priprav« se smejo \TŠiti^v ino
zemstvu, ako se no bi mogle izvrševati v državi: 

13.) o 'nakupu živi jonskih potrebščin, ki se po na
činu prodajanja, in po načinu uporabljanja ne morej* 
nabaviti ne na .javnih dražbah no s pismenimi pogod
bami (stvari za. prehrano bolnikov, vojakov. Štipen
distov, dijakov in invalidov v državnih zavodih, pri-
tvorjencev itd.), potem šolskih učnih knjig in drugi* 
malih oprem za sobo, pisarne, šole itd. Vso to »kvari 
in opreme se kupujejo komisionalno iz roke. v roko, 
i„ sicer po navodilih in v mejah, ki jih določijo pred
stavniki dotičnih državnih ustanov, kar se predpis-: 
podrobneje s pravilnikom; 

14.) o nabavi žita in potrebščin za ljudi in živali 
pri vojski. . . 

Za nakup teh stvari smejo pristojna oolastva. v 
парте!, po gibanju tržnih cen, sama določati cene in 
pozvati proizvajalce, naj jih pripeljejo neposredno 
(brez posrednikov) v državna skladišča po ustanov
ljeni kakovosti ter jih izroče komisijam, ki jim takoj 
izplačajo naročilo — ko bi bilo to za državne inter
ese koristnejše. V takih primerih se objavljajo na
kupi po dnevnih in strokovnih li« t ih, policijskih i" 
občinskih oblastvih; 

15.) o prodaji neuporabne premičnine (pohištva, 
ojireme, materiala, predmetov itd.), katerih vrednost 
ne preseza pett.isoč dinarjev; 

16.) o prodaji kmetijskih proizvodov, nepotrebnih 
aH poškodovanih živali, obrabljenih pr'rpra-v z držav
nih imovin kakor tudi proizvodov državnih industrij
skih podjetij, in sicer če to dovoljujejo državni inter
esi in gibanje tržnih ali borznih cen; 

17.) o nakupili iz prvo roke: tobaka, soli in pe
troleja. Ti nakupi se morajo izvrševati k o m u n a l 
no. V komisiji mora biti tudi en član upravAHJa od
bora uprave državnih monopolov. 

i v; 
i-! 

Clou !•><>. a. 
Za v,-ako imbavo aH prodajo kakor tudi ла i./.-

чајапје raznih del, ki se sklepajo na javni draži* 
(člen 82.) ali z neposrednjo pogodbo, je treba, prej 
predpisati pismeno pogoje in ustanoviti obrazec 
(modo.!, načrt, proračun, tip, vzorec), kjerkoli ga jo 
mogoče ustanovili. 



1$. 17; Letnik IV. 

V pogojih naj bodo obseženi vsi elementi admini
strativne, tehnične ali tehnološke in finančne naravi, 
kakor: dokazi o sposobnosti dražiteljev, jamstev 
(kavcij), količina, kakovost, razmerje, čas, način in 
kraj proda.j<>, preizkušanja, ocenjanja in prevzema 
ali ' vzroki za odklon dostavitev, administrativno-
pravne. poledice, ki utognojo nastopiti glede polo
ženo kavcije, ako bi se dobavljatclji ali podjetniki 
ne držali pogojev v pogodbi, potem izplačilo, dosta
vitev. tečaj in vrednota denarja. 

Obrazce (modele) ustanavljajo strokovne komi
sije, ki poslavljajo nanje razen svojeročnih podpisov 
državni pečat dotičnoga državnega oblasfva in svo
jega osebnega. Nanje postavljajo svoje podpise in pe
čate tudi dobavi ja tel ji.. a.k o se jim nabave oddado. 

Kjer se obrazci (modeli) po značaju predmeta ne 
morejo ustanoviti, se predpisujejo opisno ali z načr
tom tier potrjujejo s podpisi in pečati kakor obrazci. 

Uražbeni pogoji morajo navajati tudi dokaze o 
sposobnosti, ki jih je treba pokazati, da so kdo pri
pusti k licitaciji. 

s pogodbo po izvršeni licitaciji se ne smejo iz-
prenv-nafi pogoji, ob katerih se je licitacija izvršila. 

Člen 87. 
K javnim licitacijam za nabavi.', zgradbe, eksploa

tacije' transporte, delo in izdelave, za katere se sme 
brc* vsake škode, dovolili neomejena konkurenca, 
se ne Miiejo pripuščati oni. ki sta. jih'pristojni mini
ster ali njegov pooblaščenec, odnosno avtonomna 
uprava, proglasila za nespnsnhno. 

Člen fcvS. 
Sla M' zavaruje izvršitev pogodbe, polagajo go

bavi ja i.elji ali podjetniki razen pismenih dokazil o 
fvr.ji"). sposobnostih za dotični posel še kavcijo, in 
sic>r: domači 5%, inozemski pa 10% skupne do-
govurjenc vrednosti dotične nabave, odnosno, pre
vzetega posla, ali proračunske vrednosti zgradbe. 
Izjemoma se sme določiti tudi večji procent, kavcije. 

Ta varščina (kavcija) sme biti: 
i... v gotovini: 
•> V v državnih in drža.vno garantiranih obvezni-

.bligacijah). po nominalni vrednosti: 

Vso te vsote služijo do zvršetka in definitivne izro
čitve najprej za. zavarovanje del, prevzetih s pogod
bo, potem pa za zavarovanje delavskih mezd, agen
tov ali delavcev v akordu in dobav]jate!jev mate
riala in Me potem za. zavarovanje drugih prijavlje
nih terjatev. 

S pogodbo se ne sme dogovoriti plačilo obresti 
ali komisije, za vsote, ki so jih bili dobavijatelji ali 
podjetniki dolžni v naprej položiti kot varščino 
(kavcijo), da izvrši pogodbo. 

Člen 89. 
Licitacije (ustne in ofertalne) se morajo objav

ljati v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca-» najmanj trideset dni pTed dnem, dolo
čenim za dražbo. Vsaka licitacija mora biti objav
ljena trikrat., trideset/dnevni rok pa se računi od pr
vega razglasa. Razglasi 0 državnih nabavah se sma
trajo za jako nujne in prvi razglas se mora natisniti 
najkesneje v petih dneh. ko se prejme v državni 
tiskarni. 

Poleg tega, da se razglasi obvezno tiskajo v 
«Službenih Novinali kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca», se smejo tiskati tudi v uradnih pokrajinski]', 
listih, nadalje v drugih strokovnih in dnevnih listih. 

V' nujnih izrednih primerili se sme gorenji rok z 
odločbo dotičnoga ministra skrčiti za polovico. 

Objave morajo navajati: 
1.) katero "oblast v« pur e ja licitacijo in zakaj; 

• 2.) kje, katerega dne in ob kateri uri naj su iz
vrši dražba; 

3.) kje je mogoče vpogledati pogoje; 
4.) višino kavcije, kje, katerega dne in do ka

tere ure se mora položiti. 
V kolikem roku in kako naj se objavljajo po

godbe in nakupi (iz člena 8(5. tega zakona), odrejajo 
ministri, vsak za svoje, območje, ali njih poobla
ščenci, odnosno avtonomna uprava. 

Člen 94. 

Ako licitacija ne uspe, bodisi zaradi nezadostne
ga števila ponudnikov, bodisi zaradi pretiranih con, 
se odredi nova licitacija v roku 20 dni. V nujnih 
izrednih primerili se sme ta rok po odločbi dotičnega 
ministra skrčiti za polovico. 

Nova licitacija se izvrši s toliko ponudniki, ko
likor so jih prijavi. 

Ako pride samo eden, se sme tildi s tem eni« 
skleniti direktna pogodba, če ponudi ceno, nižje 
od proračunske ali od najnižje, ponujeno na prvi 
licitaciji; nadalje pa se postopa po določilih tega 
zakona. 

Člen 95. 

Izid vsake licitacije, bodisi ustne, bodisi ofertal
ne, kakor tudi vsake pogodbe se ugotovi z zapis
nikom (protokolom), ki obseza. potek licitacije ali 
pogajanja, 

Cene se morajo pisati s številkami in besedami. 
Pri ustnih licitacijah se pišejo s številkami, earn» 
poslednja najugodnejša pa s številkami in besedami. 

Ta zapisnik podpišejo komisija in vsi prisotni 
konkurenti. Ce le-ti odklonijo podpis ali če niše 
vešči pisanju, se to še posebe omeni v zapisniku. 

Člen 95. a. 

Izidi izvršenih licitacij ali neposrednjih pogodi» 
z vsemi podatki vred, ki pojasnjujejo ta opravila, 
kakor tudi dolamientirani elaborati sklenjenih na
bav in nakupov ali izvršenih del iz člena 86. tega. 
zakona (razen onih iz točk 3., 4., 6., 8., 9., 11., 13., 
14. in 15.) morajo biti glede na člen 95. c tega zako
na prej pregledani, vsestransko preizkušeni in oce
njeni ter se šele potem predlože v odobritev pristoj
nemu ministru ali onemu, ki ga je ta pooblastil za to. 

cah (v—e—.--v. • 
;).i v zadolžnicah uprave, fondov in zad.olžnicali m 

komunalnih obveznicah, ki jih je proglasil 1'iiiančiii 
inin'e-ter za sposobne za kavcije ter jim je. priznal 
mipiiarno varnost, vse po borzni vrednosti, toda ne 
prelo nominalne vretlnosti; 

'+.! garantna pLsina denarnih zavodov v državi. 
ka.u-.-',li'osnovna, popolnoma vplačana glavnica zna
ša naWiianj en milijon dinarjev, se smejo sprejemali 
*a.m<i'za začasno kavcijo pri licitacijah. Ako ostane i 
i.vb».v;; ponudniku, ki je položil tako kavcijo, jo 
mora zamenjati za eno izmed kavcij, navedenih v 
ločkah 1., 2. in 3. lega člena. 

Afu. pa je začasna kavcija pri licitacijah višja 
neg., stolisoč dinarjev, mora. ponudnik, ki mu ostane 
nabava, laku kavcijo zamenjati samo v polovici 
skuj«»- vrednosti z eno izmed kavcij, navedenih v 
točkah 1., 2. in 3. tega člena, a druga polovica vred
nosti sme liiti tudi v garantneiri pismu denarnih za
vodov v državi. 

Marantna pisma si' smejo izdajati do višine. vpla
čane, glavnice in zneska rezervnega fonda, do višine 
38% vplačane glavnice. Ta garantna pisma morajo 
biti brez roka. in brez posebnih pogojev za izplačilo. 
Določilo tega člena ho veljalo izza dne 1. januarja 
1922,: dotlej pa ostanejo v veljavi določila prejšnje
ga čh-ua iSB. t'g.1 v;i!..c -na*. 

Kavcija se smatra tako kakor vsaka, zastava, ilo 
katere ima državno obbedivo prvenstveno pravico 
izmed vseh upnikov. 

Nobena dovolila za zavarovanje, ki jih izdajajo! 
••wriS&i iva prejemke, podjetnikove — • dobavlja-telje-
ve. !'e ne sinejo izvršiti pred definitivnim obračunom. 

* Prejšnji člen 88. slove: 
Ljcitacij-ki pogoji morajo označevati vrsto in 

velikost garancije, ki jo morajo dati dobavljatclji 
ali podjetniki, da zavarujejo izvršitev pogodbe. Ta 
garancija sme biti samo v gotovini, v državnih in 
državno garantiranih vrednostnih papirjih. 

Ustanavljati morajo tudi pravne posledice, ki 
utegnejo nastopiti glede položene garancije, ako se 
dobavitelji ali podjetniki ne bi držali pogojev v 
pogodbi. Nobena dovolila za zavarovanje, ki jih iz
dajajo sodišča, na prejemke podjetnikovo, se ne sme
jo iBvršitj pred definitivnim obračunom. Vse te vsote 
služijo do zvršetka in provizorne izročitve najprej, za 
zavarovanje del, prevzetih s pogodbo, potem pa za 
zavjivovanjo delavskih mezd, agentov ali delavcev 
v akordu in dobavljateljev materiala m šele potom 
•'•a zavarovanje drugih prijavljenih terjatev. 

Člen 90. 
Ofertalne licitacije se vrše na podstavi pismenih 

in zapečatenih oferiov, ustne pa na javnih dražbah. 
01'erle morajo javni seji predložiti zapečatene ne

posredno ponudniki ali oblastvo. ako jih je to pre
jeli, prejšnje, dui. a ne odprtih. 

Ofevte odpira, komisija iz treh članov ukaznih 
uradnikov, ki jih določi oblastvo. katero je odre
dilo licitacijo. 

Zapisnik o licitaciji, vodi najmlajSi član komisije. 
Minister ali oni, ki ga je minister pooblastil za to, j 
moni odločiti o izidu izvršene licitacije, najkesneje i 
v- roku HO dni. | 

Člen 91. 

Člen 95. b. 

Pri ministrstvu za finance se ustanavlja odbor za 
oceno državnih nabav, čigar organizacijo in področje 
predpiše minister za finance s pravilnikom. Ta od
bor oddaja tudi strokovna mnenja o vseh zadevah, 
ki se tičejo državnih nabav. 

Člen 95. c. 

Pri orertalni licitaciji se morajo, preden se od pro 
oferli. pri ustni pa preden so prične dražba, preiz
kusiti garancije (kavcije). Odpro se .samo oni ofcrti, 
ki izpolnjujejo pogoje o sposobnosti in ki so dali 
zahtevane «•anincijc (kavcije). Ce spozna komisija 
ob odločanju, da je kdo izmed ponudnikov nespo
doben -ra izključi od udeležbe pri licitaciji. Isto velja 
za ustne dražitelje. da se jim dovoli dražiti. 

Licitacije, so javne. Na prvi licitaciji morajo biti 
najmanj triie dražitelji. ' _ 

' Pripuščeni konkurenti (na ofertalne ali ustne lici
taci je pogodbo itd.) morajo prej precitati pismene 
poboje z obrazci vred ter jih podpisati z izjavo, da. 
so "jim pogoji licitacije znani in da. pristajajo dra
žiti po njih. ' . 

Podrobnejši postopki o dnevu licitacije, pogodb 
itd. Co uri 

o se prične licitacija, obrazcih, ofertih, 
i roku njih sprejemanja) se predpišejo s pravilnikom. 

Ölen 92. 
ponudnikov (oferentov) isto-

vet 
Лко je vložilo več • , . . . . „ 
„,: ponudbo, ki so liolog tega tudi najugodnejšo, \ П 1 И : 1 Ш 1 Ч Ч Ш / , "•• " ~ ^ - t~ 

izvrši komisija takoj v isti sej, samo med temi po
nudniki ožjo, bodisi ustno, bodisi pismeno dražbo po 
posebne... zapisniku (protokolu). Z najugodnejšo po
nudbo, ki se prejme na ožji licitaciji, se postola na
dalje po določilih tega zakona. 

Člen 93. 

Nedoločeni oferti. t. j . obrti, ki ne navajajo 
vseh potrebnih elementov za ugotovitev cene ali 
zaradi katerih bi bilo treba izpremeniti predpisane 
pogoje, kakor tudi naknadni oferti, vložen, po za
ključenem sprejemanju ofertov, se ne smejo vposte-
vati. K ustnim licitacijam je dovoljen pnstop samo 
onim dražiteljem, ki « de. določenega roka položili 
predpisano kavcijo. Dražiteljem in članom komisije 
je prepovedano odhajati, dokler traja licitacija. ^ 

Tudi na ustnih licitacijah se po zaključeni draž
bi ne smejo sprejemati naknadne ponudbe. 

Vse izvršene licitacije in pogodbo o nabavah 
preko sto tisoč dinarjev se morajo, preden se konč
no odobn.;, vročiti finančnemu ministru za- odbor za 
oceno državnih nabav. 

Licitacije ali direktne nabavo za človeško in ži
valsko hrano sme odobravati tudi sam minister z* 

I vojno in mornarnico, ako no znašajo več nego štiri-
j sioiisoč dinarjev. 
j Referati o izvršenih licitacija]) in pogodbah, jjted-' 

loženih ministrstvu za finance, morajo obsezati vs« 
dokumentirano podatke, ki iwjasnjujejo П Ј Ш postop-
ke: poziv na zakonska določila, odnosno na pristojno 
pooblastitev za ta administrativni postopek; označ
bo in zavarovanje proračunskega kredita za kritje 
izdatkov; adimiiislrativno-pravnc, tehnične in finanč
ne! pogoje, kalkulacijo tržnih cen proti doseženim; 
izvor nabavnega predmeta; ustanovljene obrazce 
(modele, vzorce, načrte itd.) za dotično nabavo; za
pisnik sklenjene licitacije, odnosno pogodbe ali pro
dajo, in obrazloženo, določeno mnenje. 

Člen 95. č. 

Licitacije ali pogodbe v znesku preko stofisoč 
dinarjev, odnosno preko štiristotisoč dinarjev, za 
nabavo hrane za vojsko in do d. v eh milijonov di
narjev odobrujo res or ti li minister sporazumno z mi
nistrom za finance. Preko te. vsote jih (xlobruje mi
nistrski svet. 

Člen 96. 
Vse stvđri, prejete po členu 95. c, tega zakona, 

daje pristojni minister ali oni, ki ga je ta pooblastil, 
pregledati in vsestransko oceniti po svojih pristoj-
nih strokovnjakih, referentih (načelnikih), ki jih ob 
sodelovanju odbora za oceno državnih nabav vse
stransko ocenijo in oddado svoje do]oceno mnenje 
o dotičnem na.bav.nem predmetu ter potem odločijo 
o njem. 

O vsaki sklenjeni licitaciji, odnosno pogodbi ali 
prodaji, se je treba dokončno odločiti najkesneje v 
tridesetih dneh. 

Ministri «mejo pooblastiti podrejene organe dru
ge stopnje, da tudi ti po določilih tega zaJuwa iz
vajajo in odobravajo licitacijske in neposredne do
govorjene nabave, odnosaio prodaje, v mejah pra
vice, katero jim daje določilo člena 95. č. tega za
kona. Podrobnejši postopki se predpišejo s pravil
nikom. 
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Odločba ministra ali njegovega pooblaščenca. 

odnosno avtonomne uprave, Je definitivna. 
Ta odločba se mora izdati na korist najugod

nejše ponudb*?, vpoštevajc vse i»goje in moment-, 
ki t-o važni za oceno ponudb*;. 

S tem členom se no izpreminja fi I en 6. uredb.- o 
,~amotojni monopolni upravi. 

Člen 97. 

Pogoji, odnosno pogodba, ki so jih — ki so jo •--
podpisali dotični minister aH njegov pooblaščence, 
odnosno avtonomna uprava ali njih delegati in do
tični dobavljatelj aü podjetnik ali kupec, po kate
r i h — p o kateri — -se jo oddala nabava podpisane
mu dobavljateiju, odnosno podjetniku ali kupcu, so 
_ je _ javna listina po civilnosodnem postopku. 

Tako podpisani pogoji se smatrajo za pogodbo 
ter se vedno podpihujejo v dveh izvodih, odnosno v 
»oliko izvodih, kolikor je pogodnikov. 

Dobavljatelj ali podjetnik, odnosno kupec ali 
lirivatni pogodnik, trpi vse d r ž a j e davščine po 
veljavnih zakonih (o ueposrednjem davku, taksah 
itd ) ki veljajo na dan, ko t>e »klene licitacija ali 
pogodba, razen onib, ki bi bile z zakoni tega opro 
Mtene. 

Člen 98. 
Ako ^е dobavljatelj ali podjetnik ne drži 

pogojev v'pogodbi in povsem ne izpolni svoje ob
veznosti, se oddado nabava, transport, eksploatacija, 
zgradbe, dela, izdelave itd. ua novi licitaciji ali z 
uovo pogodbo drugemu dobavljateiju ali pa se iz
vedejo v režiji na račun prvega dobavljatelja ah 
podjetnika, ki je odgovoren za Škodo. 

Istotako *з izvrši vnovična prodaja na škodo 
kupcu, ako ta ne izpolni pogojev pogodbe. 

Člen 99. 
Licitacija, ki s«? ne sklada z določili, predpisa-

•ifiii v tem zakonu, se smatra, kakor da se ni vršila. 

Čleu 99. a. 

1 74 

Člen 1Ü1. 
Neposredno sklenjene pogodbe ali nakupe mora 

intota k o podpisati minister ali oni, ki je za to po
oblaščen, odnosno avtonomna uprava, in združiti se 
morajo z akti, ki jih pojasnujejo. 

S tein se ne izpreniinja člen 6. uvedbe o samo
stojni monopolni upravi. 

Tudi te pogodbe in ti nakupi postanejo javna 
listina po civilnosodnem postopku, ako se izpolnijo j 
pogoji iz člena 97. tega zakona. | 

Tudi zanje velja poslednji odstavek člena 97. j 
tega zakona. i 

člen 102. 
(r-f. ukinja, ker je pn:šel v sestavo člena 88.J. 

Člen 103. 
Administrativno oblastvo so ne sme zavezati 

7, nobeno pogodbo, da bi dajalo odplačila v naprej. 
Od tega pravila so izvzeta: j 
1.) vnaprejšnja plačila za. izvršitev del v roži ji; 
2.) vnaprejšnja plačila, ki se smejo izvršiti na 

zastavljene državne efekte ali na druge državne ali 
dTžavno subvencionirane vrednosti do ene desetine 
zneska; 

3.) vnaprejšnja plačila trgovskim ali industrij
skim podjetjem in zavodom rtoUrične kreditne 
zmožnosti, ki navadno no prevzemajo v izvršitev 
dol ali nabave materiala brez vnaprejšnjega pla
čila; ! 

4.) vnaprejšnja plačila bankam, ki so poobla
ščene izvrševati ali posredovati letno amortizacijo 
državnega dolga; 

5.) plačilo zakupov", zgradb in zemljišč za držav
ne potrebe, ako je to s pogodijo dogovorjeno. 

Člen 104. 

Pogojena cena so sme plačati dobavljateiju ali 
podjetniku tudi v sorazmernih odplačilih; toda ta 
odplačila ne smejo preeezati skupaj dveh tretjin 
vrednosti izvršenih del ali dostavljenega- material.*. 

L..!l))i! j v 

Ako zahteva dobavljatelj ali podjetnik, da *e 
l>odaljšaj pogojeni rok za izpolnitev njegove obvez
nosti, in ako se mu more ta rok podaljšati, se mu 
ob likvidaciji nabave, del itd. odbijeta na korist inva
lidskemu fondu od računa za vsakih tisoč dinarjev 
vrednosti pogojene nabave, dol, izdelave itd. po 
dva dinarja na dan za toliko dni, za kolikor so mu 
je tudi podaljšala izpolnitev obveznosti. Ta podalj
šava »e mora zahtevati v desetih dneh, preden po
teče pogojeni rok. To določilo se mora zapisati v 
rsako pogodbo. Ako mu zapreči izpolnitev obvez
nosti ob roku nepremagljiva oviTa (force majeure), 
ne plača denarne kazni, dolžan pa jo je izpričati s 
potoroveljavnimi pismenimi dokazili; ako je ne iz
priča, se niti v tem primeru ne oprosti te kazni. 

člen 99.1>. 
V sporili med pogodniki glede kakovosti dostav

ljenih nabav, solidnosti izvršenih del itd. -so sme 
nezadovoljna stranka koristiti z izvedeniško pres-> 
jo odklonjenih dostavitev. nesprejetih del itd. 
- V takih primerih izvolijo pogodniki po enega 

strokovnjaka, ti pa izbero strokovnjaka za pred
sednika. Odločba te strokovne komisije je obvezna 
TA oba pogodnika. 

Strokovnjaki so za svoj*: odločbe odgovorni 
kazensko in materialno. 

Podrobnejši postopki v takih spornih vprašanjih 
»« predpišejo s pravilnikom. 

člen 99. c. 

Dobavljatelj«, podjetnike ali kupce, ki so ka
darkoli iz neutemeljenih razlogov odstopili od iz-
rrfitve njim oddane nabave ali nakupa ali so ka
korkoli ovirali nabavo in s tem oškodovali državne 
interese ali so pri dostavitvah, odnosno prevzemih, 
eržavnim oblaatvom prizadevali težkoče in neprili
ke z raznimi neoeoiovanimi zahtevami in nedopustni-
eii postopki, smo minister po prej ugotovljenih pisme
nih dokazih o tem isključiti od enega do treh let od 
udeleževanja pri vseh državnih nabavah in prodajah, 
kar se talcoj razglasi v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca>. 

Odločba o tem je izvršna. 

Člen 100. 

Besedilo členov 86. do vštetega 98. mora bili 
matoto na steni v sobi za licita*ije. 

Raasgiaei o dražbi se morajo istotako sklicevati 
aa te zakonske člene. 

člen 104. a. 

58, 
Mi 

Aleksander» X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

progiišamo in objavljamo vsem in vsako«-.';r, d«,. 
je zakonodajni odbor narodne skupščino k r i v i n « 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na p.rdstavi člniia 130. 
ustave sklenil v XXXVII. redni seji, ki jo h' iniel 
dne 27. decembra 1921. v Beogradu, in da sano Mi 
potrdili in potrjujemo, da je ukaz, s katerim „o za
kon o državnem računovodstvu razširja, na vso kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, z dne 3d. de
cembra. 1919. — «Službene Novine kraljevino Srba, 
Hrvata i Slovenaca» št. 21 z dne 30. januarja 1920.* 
— seznamka. uredb ministrstva, za finance št. 107 -
«Službeno Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 195 z dne 3. septembra 1921. — spreme

niti in <la se pelasi: 

Zakon 
s katerim se veljavnost zakona o 
državnem računovodstvu kraljevine 
Srbije razširja na vse ozemlje kra-

Ijevine. 
Člen 1. 

Zakon o državnem računovodstvu z dne lioga 
marca 1910. izvzemši člene: člen lö., odstavek 2.. 
člene 66., 68.. 73., 81. do 105.. 11(5. do 130.. se raz
širja na vso kraljevino. 

člen 2. 
Minister za finance se pooblašča., da predpiše 

potrebna navodila in pojasnila zaradi pravilnega iz
vrševanja zakona o državnem računovodstvu v vsej 
kraljevini, vpoštevajc pri tem, kolikor je to mogo
če, napravo in predisse, ki že veljajo v posameznih 
pokrajinah. 

Cl.it! 3. 

Pravilnik za izvrševanje tega oddelka zakona, 
predpiše minister za finance sporazumno s pristoj
nimi ministri. 

Člen 105. 
S posebno uredbo se izdado posebni predpisi o 

načinu nabav in izdajanju nalogov za izplačila 
vobče med vojno po potrebah vojne upva.ve v tem 
času. 

Prehodna določila. 

Člen 105. a. 
Vsi zakoni, vse uredbe in vsi predpisi v posa

meznih oblastih kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo 
vencev. ki se tičejo pogodb in nabav, a nasprotu
jejo določilom tega zakona, prestanejo veljati dne 
1. oktobra. 1921. 

člen 138. a. 

Določila tega zakona se smejo izpremeniti samo 
na predlog ministra za finance z izpremembami in 
dopolnitvami tega zakona, nikakor pa ne s poseb
nimi uredbami. 

Člen 139. a. 

Oddelek «B. Pogodbe in nabave» v zakonu o 
državnem računovodstvu z dne 6. marca 1910. s te
mi izpremembami in dopolnitvami stopi v veljavo 
v vsej kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev dno 
1. oktobra 1921. 

S tem zakonom se nadomešča začasni zakon o 
izpreniembah in dopolnitvah v zakonu o državnem 
računovodstvu z dne G. marca 1910. Oddelek «B. 
Pogodbe in nabave» z dne 27. junija 1921. -- «Služ
bene Novine kraljevino Srba, Hrvata, i Slovenaca» 
št. 161 z dne 22. julija 1921. seznamka uredb mini
strstva za finance št. 119 — «Službene Novine kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 195 z dne 
3. septembra 1921. 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblaetvom odrejamo, naj po
stopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V Re o g r a d u , dne 22. januarja 1922. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem. ko r-e razglasi 
v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», ter nadomešča ukaz, s katerim se zakon 
o državnem računovodstvu razširja na vso kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev, z dne 30. decem
bra 1919. -- «Službene Novine kraljevine Srba, 
Hrvata i .Slovenaca* št. 21 z dne 30. januarja 1920. 
— seznamka uredb ministrstva za finance št. 107 — 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 195 z dne 3. septembra 1921. 

Našemu ministru za finance naročamo, naj raz
glasi ta zakon in skrbi za njegovo .izvrševanje, 
oblastvom pa zapovedujemo, naj postopajo po njem. 
in vsem in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 22. januarja 1922. 

Aleksander s. 
Minister za finance-

dr. K. Kumanudi s. r. 
(Podpisi (»stalih ministrov.) 

*** 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r 

Aleksander s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
5 9 . 

Odločba, 
s katero se ureja prodajanje deviz/ 

Zaradi pravilne uporabe člena 19. pravilnika o 
reguliranju prometa z devizami in valutami odrejam: 

Pooblaščene banke, ki imajo svoje sedeže na 
ozemlju Hrvatske in Slavonije, Slovenije, Bosne in 
Hercegovine in Dalmacije, morajo takoj, ko prej
mejo devizo od izvoznika, po najkrajši poti pismeno 
— eventualno brzojavno — ponuditi podružnici Na
rodne banko v Zagrebu eno tretjino prejete devize. 
Ta ponudba mora prispeti k podružnici Narodne 
banke v Zagrebu od pooblaščenih bank s sedežem 
v Zagrebu najkeeneje prihodnji dan do desetih do
poldne. 

* Uradni list pod št. 70 iz leta 1920. 
** Razglašen v cSlužbenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 41, izdanih dne 23. fe
bruarja 1922. (Prilog VH. — 1922.) 

*** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 48, izdanih dne 3eg». 
marca 1922. 
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Л.ко podružnica Narodno banke v Zagrebu pre
vzame ponujeno tretjino devize, mora o tem takoj 
oirveetiti pooblaščeno banko, ta pa mora istega dne 
na aagrebški borzi prodati ostali dve tretjini devize 
ter p** doseženem kurzu — in po.odbitku svoje pro
vizijo — izvršiti obračun z izvoznikom. 

Pooblaščeno banke s sedežem izvun Zagreba, ali 
na agoraj omenjenem ozemlju morajo brzojavno od
redili svojemu korespondentu v Zagrebu, naj proda 
na zagrebški borzi dve tretjini deviz, čim dobe od 
podružnice Narodne banke v Zagrebu brzojavno po
ročilo, da jo prevzela tretjino ponujene devize. 

Definitivni obračun z izvoznikom (kliontom po
oblaščene banke) za tretjino devize, ki jo je pre
vzela podružnica Narodne banko, si; mora izvršiti 
prihodnjega dne do desetih dopoldne, ko prejme po
družnica Narodno banke poročilo o kurzih na beo
grajski borzi. 

'tat obračun tretjim? *r vzame srednji kurz za
grebške borze, ako ni več nego za 1 dinar višji od 
kurita beograjske borze; drugače pa je vzeti srednji 
kurz zagrebške in beograjske borze tega dne. Ako 
dotičnoga dno ni notice na. beograjski ali zagrebški 
borzi. *e vzame kurz prejšnjega dne;' ako pa dva 
dni zaporedoma, ni notice, se'vzame kurz, ki ustreza 
pariteti pariške borze. 

Pooblaščene banko na ozemlju Srbije in Crne 
.gore. Bačke, Banata in Baranje predlagajo ponudbo 

eno tretjine 'devize takoj, ko prejmejo devizo od iz-
• voznika,' po najkrajši poti pismeno ali brzojavno Na
rodi* banki v Beogradu, pooblaščene banke s sede
žem v Beogradu pa najkesneje prihodnji dan do 
devotili dopoldne. Лко Narodna banka odkupi po
nujeno tretjino devize, se izvrši obračun istega dne 
po srednjem kurzu beograjske borzo. 

Ako Narodna. baAka v Beogradu prevzame po
nujeno tretjino devize, mora o tom takoj obvestiti 
pooblaščeno banko, ta pa mora še istega dne pro
dati TKI beograjski borzi tudi ostali dve tretjini in 
izvršiti obračun z izvoznikom po doseženem kurzu 
in po odbitku svojo provizije. 

Ptoblaščone banke .na ozemlju Srbije in Orne 
gore. Bačke, Banata in Baranje, ki imajo sedež iz
vun Beograda, odrede brzojavno po svojih kore-
rponđcntih v Beogradu prodajo dveh tretjin devize"! 
DR beograjski borzi, čim dobe brzojavno poročilo, 
da je Narodna banka v Beogradu prevzela ponuje
no tretjino devize. 

Ako Narodna, banka v Beogradu ali Zagrebu no 
reflektira na tretjino devize, mora o tem vselej — 
hodiri pismeno, bodisi brzojavno — obvestiti po
oblaščene banko. Vse pooblaščene banke morajo 
potom z vso prevzeto devizo treh tretjin postopati 
•tako, kakor je določeno za dve tretjini. 

* Ako izvoznik proda devizo na borzi. * tem šo ni 
izpolnil svoje obveznosti, nego devizo mora. prodali 
eni izmed pooblaščenih bank; treba pa ni. da bi bila 
to опга banka, kateri je dal svojo obvezo. 

V^ako nasprotno postopanje ima za posledico 
uporabo 27. člena pravilnika. 

Ako izvozniki špekulirajo z devizami in jih no 
prodado takoj po prejemu eni izmed pooblaščenih 
bank. zakrive kaznivo dejanje po členu 28. pravil-
i-ika ter se kaznujejo po členu 27. pravilnika. 

V U c o g r a d i r , dne 18. februarja, 1922.: 
1 hr. 2022. ... . ... 

Minister za. nuance: 
dr. K. Kumamidi s. r. 

4.) Dokler se ne odredi drugače, pobira Na-rodna 
banka, odnosno pobirajo njene podružnice, ob iz
dajanju čekov v zameno za prejete valute na ra
čun države, in sicer: 

IV2 % (poldrugi odstotek) za angleške funte, za 
vse ostale valute pa 1 % (en odstotek), v valuti, 
ki se polaga; v ta odstotek spada Vi %, kolikor se 
priznava Narodni banki kot, njena provizija. 

Dolarski bankovci in eventualno tudi italijanski 
se sprejemajo z izkazom (bordereau) in z izjavo, da 
prevzema vso škodo, ki bi nastala za. Narodno ban
ko iz nepravilnosti položene valute, dotična banka, 
Id polaga, valuto. 

Generalni inspektorat naj sporazumno z Narod
no banko nadzira devizacijo nabranih valut. 

V B e o g r a d u , dne 27. februarja 1922.; 
1 hr. 2010. . ,. 

Minister za fmance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Letnik IV, 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 147,* se spreminja 
ter se glaei: 

«Promet s soljo je v kraljevini svoboden, raze« 
v pokrajinah, kjer. ee dajo veleprodaje »oli v zakup.» 
Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu, 

dne 22. februarja. 1922.; M br. 2309. 

Razglas o novi emisiji meničnih golic** 
Ker nova emisija meničnih golic zaradi teh

ničnih neprffik v državni kolkarni ni mogla biti i&-
delana do dne 1. marca, t. 1., je odločil minister za 
finance, da je dati novo emisijo v promet dne 
1. maja t. 1. Do tedaj ostane, vse pri »tarem. 
Iz generalne direkcije posrednjih davkov v Beogradu, 

dne 28. februarja 1922.; št. 4363. 

*** . 

GO. 
Odločba o sprejemanju tujih valut 

pri Narodni banki in njenih podružnicah.* 
Na podstavi odločbe ministrskega, sveta 1. br. 1958 

z dne 25. februarja 1922., s katerim je prepovedano 
izvažati valuto iz našo državo, odrejam: 

1.) Narodna banka v Beogradu in njene podruž
nice sprejemajo tuje valute, in sicer: amerikanske 
dolane, angleške funte, švicarsko, francoske in bel
gijske franke, italijanske lire, češkoslovaške krone 
fn nemško marke; v zameno za te valuto pa izdaja 
izključno Narodna banka v Beogradu po možnosti 
t-ufaoj čeke na pokaz na ustrezne krajo v inozemstvu. 

2) Ceke jo izdajati samo pooblaščenim denar
nim zavodom. Ici imajo pravico tržili z devizami in 
valutami. 

3.) Od izdanih čokov za prejeto valuto ima Ma
rod na banica, pravico odkupiti imo tretjino. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 48, izdanih dne Sega 
^larrj. 1922. 

Razglasi osrednje vlade, 
Pojasnilo glede knpovanja in prodajanja 

srebrnega denarja.* 
Na mnoga vprašanja, ali je po členu 4. pravil

nika o reguliranju prometa z devizami in valutami 
dovoljeno kupovati in; prodajati srebrno dinarje, 
krone in perperje, pojasnjujem: 

Člen 4. pravilnika, je treba razumeti tako, da jo 
v notranjem prometu svobodno tržiti s srebrom, zla
tom in tujimi valutami po določenih pogojih, toda 
no tudi s srebrnimi dinarji, kronami in perperji. 

Srebro, iz katerega je skovan državni denar (di
narji, krono in perporjij jo že z dejstvom, da jo po
stal denar po zakonu o kovanju denarja in da je 
namenjen denarnemu prometu, prestal biti blago. Po 
svojem namenu mora biti to srebro samo denar, ki 
mu je država določila vrednost in ki se mora 
kot ta.k sprejemati in dajati po vrednosti, katero 
mu je določila država. 

Torej nastopajo pri vsakem trgovanju, kupo
vanju in prodajanju srebrnih dinarjev, perperjev in 
kron pod njih zakonito vrednostjo ali nad to vred
nostjo posledice Slonov 28. in 27. pravilnika. 

V B e o g r a d u , dne 27. februarja 1922.; 
1 br. 2068. 

Munster za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

Razglas, da so nekatere železniške tarifne 
izpremembe podaljšane.** 

Dekla.sifi.kacije. objavljen»! v »Službenih Novinah 
kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca» š t 276 z dne 
1.1. decembra 1920. in- št. 98 z dne 4. maja 1921. 
pod 2.). veljajo tudi za leto 1922. do proizvedbe po 
tarifi, a najkesneje do d'io 31. decembra, 1922,. za 
vso predmete, označene v teh objavah, razen za 
t a n i n , za katerega veljajo razredi 11—A—B. za 
prevoz v notranjem prometu, razredi II—A—O pa 
pri izvozu iz države, po naknadni odločbi gos]>oda. 
ministra za promet. 

Iz pisarne ministrstva za promet v Beogradu, 
dne. 11. februarja 1922.. št. 41.643/21. 

Razglas o novi taksi na tobak. 
Uprava državnih monopolov objavlja na pod

stavi sklepa upravnega, odbora samostojne mono
polske uprave in odredbe gospoda, ministra za fi
nance z dne 1. marca 1922., Str. pov. br. 171, sklad
no s členom 106. zakona o monopolu tobaka, ki ve
lja za potnike, prehajajoče skozi državo in priha
jajoče vanjo, da je na rezani tobak in tobačne iz-
deLce določena nova: monopolska taksa, in eicer: 

na 1000 cigaret 325 Din v srebru; 
na 1 kg rezanega tobaka 300 Din v srebru; 
na 100 smotk 300 Din v srebru; 
na 1 kg njuhatnega, tobaka, 150 Din v srebru. 

Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beegvad«, 
dne 2. marca. 1922.: M br. 3681. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani, 

št. 1584. M* 
Razglas. 

*** Objava o prometu s soljo. 
Uprava državnih monopolov objavlja na podsta

vi sklepa upravnega odbora samostojne monopolne 
uprave, odločbo ministrskega sveta z dno 20. febru
arja t. 1. in odločbo gospoda ministra za. finance z 
dne 21. februarja t, 1., St. 88: 

Člen 7. odločbo ministrskega sveta z dno 28. ju-
nii-i 1921 št. 4314, ki F> bil prvič natisnjen dne 
6.''julija Ì 921. v «Službenih Novinah kraljevino 

* Priobčeno v «Službenih Novinab kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 48, izdanih -dne 3oga 
marca 1922. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 36, izdanih dne 17. fe
bruarja 1922., tukaj natisnjen po popravku v št. 43 
istega lista, izdani dne 25. februarja 1922. 

*** Priobčena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata iSlovenaoa» št. 14, izdanih dne 27. fe
bruarja 1922. 

Miniater za kgwino in industrijo je dovolil gg. 
dr ju. Antonu B o ž i č u , odvetniku in posestniku • 
Celju, Lovru P e t o v a r j u, veleposestniku v Ivanj-
kovcih, drju. Franu J u r t e 1 i, odvetniku in posesa 
niku v Ptuju, in drugom, ustanoviti delniško družb« 
z imenom: « V i n a r i a», delniška družba vinograd
nikov s sedežem v Ptuju. 

Delniška, družba je ustanovljena zato, da pre
vzame obstoječ? vinogradniško zadružno podjetje т 
Ptuju, ter se bo bavila z nakupovanjem in proda
janjem vina vseh vrst in s predelovanjera in vnor-
čevanjem vinskih in sadnih pridelkov. 

Delniška gla.A-nica znaša 3 milijone kron ter }• 
razdeljena na 7500 delnic po 400 kron (100 Din), k» 
se glase na prinosnika. Ta glavnica se sme po skle
pu občnega zbora zvišati do zneska 10 milijonov 
kron brez predhodne dovolitve državne uprave. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 4. marca 1922. 
Načelnik: dr. Marn s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva k m 
v Ljubljani. 

St. B 11 5/57 ex 1922. 
Razglas. 

Po razpisu generalne direkcije posrednjih dav
kov z dne 14. februarja 1922., št. 3194, se poprav
ljajo nekatere tiskovne napake v besedilu eakona 
o državni trošarini, taksah in pristojbinah (Ur. 1. 
št, 259 iz leta 1921.): 

T ar. p o s t . 3 3., p r v i o d s t a v e k : 
Namesto besed: «Potrdila ali priznanice...» «aj 

so postavijo besede: «Za potrdila in priznanice...». 

* Uradni list 81 iz lota 1921. 
** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovena«** št. 51, izdanih dne 7ega 
marca 1922. 

*** Priobčen v «Službenih jKovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca* »t. 49, izdanih dne 
4. marca 1922. 

.^..^.гАл4^'Љ^Ш^-;:: 'Љ î -^^sis^a^. '^A^iâ 
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T a r . p o s t . 3 0 3., V. 2 p o d c: 
Namesto: «c) ostali 0-25 dinarjev» naj st- glar.i: 

« o ostali 0-45 dinarjev». 
OJ e n 2 3.. z a d n j i o d s t a v e k : 
Namesto: «Predpisi člena 61. . . .» naj stoji: 

«Predpi« členov 6t . in 66 . . . . » . 
V d r u g e m s t a v k u t a r i f n i » p o s t a v k e 

9». b) (Izpreraembe m dopolnitve navedenoga za
kon»,'gi<4 Ur. 1. St. 2 iz leta 1922.): 

Namesto: «dne l. septembra 1922.» naj s»- pi>-
stavi: «dne 1. septembra 1921.». 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. marca 1922. 

Za delegata: Jerovec s. r. 

•t. B II 11/12 ex 1922. 

Razglas o živinskih potnih^islih 
(n*va emisija,T uporabljanje starih živinskih 

potnih l istov). 

Po odredbi generalne direkcije posrednjih dav
kov z dne 25. februarja 1922., št. 769, se sinejo stari 
imuefci potni listi (stočni paeoši) uporabljati poleg 
onih nove emisije, ki je bila dana v promet dne 
1. februarja 1922., samo do dne 1. aprila 1922. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 8. marca 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

Razzasi dragih uradov in oblaste«, 
Pred*. 290/4/22—1. 8 ~ 2 

Razpis. 
Odda se me&to okrajnega sodnika in sodnega 

j»redetojnika VTII. činovnega razreda pri okrajnem 
sodišču v Cerknici. 

Rok za vložitev prošenj do dne 
1 5 . a p r i l a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 22. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne S. marca 1922. 

W6 

19.000 kg izrabljenih jeklenih nožev za rezanje to
baka; 

16.000 kg obžganega litega železa: 
4.000 kg strojnega ubitega železa: 
1.000 kg oinkastih odpadkov; 
1.700 kg kovanega železa: 

250 lesenih zabojev raznih veliko-ii in 
3.000 štorij.. 

PL-men^ ponudbo za nakup tega blaga, kol ko
va ne /. 20 Din. naj se pošljejo najkesneje do dne 

1 8. a p r i l a 1 « 2 2. 

ob desetih podpisani direkciji. 
Oieivnt.i morajo vložiti pri blagajni tobačno 

tvornice v Ljubljani Iva-v ci jo v znesku ô % ponu
jene, vrolr. odnosno inozemei 10 %. 

Licitacija (cxl.piran.ji: ofertovj bo dne 18. aprila 
ob enajstih v pisarni tobačne tvornice v Ljubljani. 

Natančnejši pogoji so na razpolago v ekonomiji 
tobačne fvornifr v Ljubljani. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
iltii- 7. marca 1922. 

Direktor- Mandelj s. r. 

s t . 2i-i:')/L 24-1 A-

Pred+i. 378/4/22—1. 3 - 3 
Razpis. 

Odda se mesto deželnoeodnega svetnika v VIL 
eieovnem razredu pri okrožnem sodišču v Novem 
•testu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj 
»e vlože po službeni poti najkesneje do dne 

14. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 4. marca 1922. 

Pred-. 52/6/22— 5. 3—3 
Razpis. 

Razpisana je služba pisarniškega pomočnika, od
nosno pisarniškega oficianta, pri okrajnem sodišču 
v Logatcu. 

Prošnje je treba vlomiti do dne 
15 . a p r i l a 1 9 2 2 . 

Obèiniejsi razpis glej v Uradnem listu 21. 

Okrajno sodišče v Logatcu, oddelek L, 
dne 3. marca 1922. 

1922. 

Dražbeni razglas. 
Na podstavi §§ 86. do 98. zakona o držav neu» 

računovodstvu razpisujemo javno pismeno licitacij-., 
za gradnjo dveh trmacMropnih hiš za želoz-niča-reka 
s t a n o v a n j v Zagrebu. 

Ta licitacija bo dne 
15 . in a r c a 1 9 2 2. 

ob enajet.ih pri podpisani direkciji v Zagrebu, Miba-
iwviéeva ulica št. 12, И. Hadstropje, v sobi št. 67. 

Pravilno kolkovane in zapečatene ponudbe z ra
čunsko čitljivim iu brezpogrešnim proračunom, 
opremljene s potrdilom glavne blagajne direkcije 
državnih železnic v Zagrebu, da je ponudnik polo
žil varščino 25.000 dinarjev v gotovini, v garancij
skem pismu ali T vrednostnih papirjih, so morajo 
brezpogojno do omenjenega dne in do določene ure 
izročiti ali pravočasno poslati po pošti direkciji 
državnih železnic v Zagrebu, oddelku D, soba št. 67. 

Ponudbe s proračunom morajo ponudniki neopo
rečno izpolniti in svojeročno podpisati. 

Direkcija državnih železnic si pridržuje pravico, 
da sprejme eno izmed prispelih ponudb, kakor ludi 
da ne sprejme nobene, ko bi bile neugodne. 

Podjetje, ki se mu poveri gradnja, mora popol-
niti varščino a 5%no jamščino tako, da se mu bo 
ta odtezala pri izplačevanju zaelužbinskih rokov. 

Obe trinadstropni hiši morata biti dovršeni do 
dne 31. septembra 1.1. 

Za izvršitev del veljajo splošni in posebni grad
beni pogoji, navedeni v uradnem navodilu za bivše 
kr. gradbene urade v Hrvatski in Slavoniji. 

Obrazec ponudbe in proračuna je mogoče do
biti pri direkciji državnih železirie oddelku D v sobi 
št, 77 brezplačno, načrte zgradb pa za odškodnino 
50 dinarjev. V isti sobi so vsi dražbeni operati 
»trankam na informativno razpolago. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca februarja 1922. 

Letnik IV. 
N. N.», mora Izročiti neposredno ponudnik ali njogo-v 
pooblaščenec med 10. in 1.1. uro dno 1 5 . a p r i l a 
1 9 2 2. v roke predsedniku družbene komisije. Lici
tacija ho ob 11. uri v sobi st. 13 jxKtyri-sane direk
cije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 %, odnosno 
10 % (ako je tuj državljan) ponujene vsote, in .sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure dne 15. aprila 1922., bodisi v gotovini, bo
disi v vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna rever«, ki .se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. Dra-
žitelj mora predsedniku komisije izročiti izpričevalo 
o dražiteljeki sposobnosti, ki ga je izdala trgovska 
in obrtniška zbornica. Vsak ponudnik mora onta ti v 
besedi najmanj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajue po
goje in da pristajajo dražiti po njih. f 

Onim licitantom, ki pridejo dne 15. aprila t. 1. 
po 11. mi, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer s« 
ho vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreb«, 

dno 1. marca 1922. 

Razne objave. 

»t. 89«. 3 0 8 3 ~ ] 

Razglas. 
Tobačna tvornica v Ljubljani razpisuje v zmislu 

odloka uprave državnih monopolov v Beogradu, 
J . M. St. 4800/21. ofertaino prodajo nastopnega 
škartnega materiala, odpadkov in zabojev: 

400 kg odpadkov od domačega platna; 
. 900kg odpadkov od trojnika (Drilch); 
" 800 kg odpadkov od hodnega platna (Rupfen); 

3.000 kg odpadkov od jutnega platna; 
100 kg odpadkov od belega platna; 

1.200 kg odpadkov od jutnih motvozov; 
2.9O0kg odpadkov od motvozov iz prediva; 
1.700 kg odpadkov od konopcev; 
1.000 k g odpadkov od jutnih niti; 

22.000 kg odpadkov od bele lepenke; 
34.000 kg odpadkov od rjave lepenke; 
11.000 kg odpadkov od raznovrstnega papirja; 

2.900 kg lupulina (prah od hmelja); 

l 
St. 7184/G.—1922. ' 300 3—2 

Razglas o prodaji starega materiala.4 

Podpisana direkcija razpisuje na podstavi odo
britve ministrstva za promet št, 39.803/21. z dne 
29. novembra 1921. in §§ 86. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu z dne 6. marca 1910. in njego
vih izpremembah, odnosno dopolnitvah, natisnjenih v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 22. julija 1921. in z dne 25. novembra 
1921., ponovno pismeno ofertaino licitacijo za pro
dajo nastopnega starega materiala: 
1.) 100.000 kg stare železne tenke pločevine; 
2.) 60.000 kg stare železne debele pločevine; 
3.) 40.000 kg starega litega železa; 
4.) 290.000 kg starega železa v kosih preko 1 kg; 
5.) 80.000 kg starega železa v kosih pod 1 kg; 
6.) 2.000 leg »tare cinkove pločevine. 

Navedeni material se hrani v našem ljubljanskem 
skladišču materiala, Iger se lahko tudi vpogleda. 

Ponudbo, opremljeno s kolkom za 20 dinarjev in 
v zapečatenem zavitku z zunanjo oznako: «Ponud
ba za prodajo starega materiala po razpisu pod 
št. 7184/1922. za dan 15. aprila 1922. ponudnika 

* PriobČen po naknadnih popravkih in dopolnit
vah razpisujoče direkcije. 

'òVi Vabilo na prvi redni občni zb«r 
» K o v i n e " , 

p r v e j u g o s l o v a n s k e metalurgicne i n d u s t r i j e , 
delniške družbe v Mariboru, 

ki bo dne 2 7. m a r c a 1 9 2 2 . ob sedemnajstih v 
posvetovalni dvorani Narodne banke v Mariboru. 

Krekova ulica st. 2, s tem-Je 
d n e v n i m r o d o m : 

I .j Poslovno letno poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorraštva o pregledu po.-lova.nja 

in računskem sklepu za minulo leto. 
3.) Odobritev letnega računa in »klepanji' o raz

delitvi čistega dobička in pokritju izgube. 
•1.) Nadomestne volil ve v upravni -vet in v nad

zorstveni svet. 
5.) Določitev tantiem upravnemu svetu in na

grad izvrševal nemu odboru in nadzorsfveivimi 
svetu. 

6.) Sklepanje o povišbi delniške glavnice od 
6,000.000 K na 10,000.000 K in o načinu, kako -e 
izdado nove delnice. 

7.) Izpremeraba pravil (§ 6: povišba delniške 
glavnice, način izdaje delnic in kritje glavnice). 

8.Ì Slučajnosti. 
* * * 

Delničarji, ki hočejo izvrševati pravico glaso
vanja, morajo svoji; delnice položiti najmanj štiri 
dni pred sastankom občnega zbora proti položnicam 
pri družbeni blagajni v Mariboru. Posest vsakih 
deset delnic daje pravico do enega glasu. Glasuje 
se osebno ali pa po pooblaščencih, ki se izka.žejo 
s pooblastilom upravičenčevim. 

V Afar i 1)0 m , dne 9. marcu 1922. 

I ( 

Upravni svet. 

311 Vabilo na občni zbor 
„OelnišhB stavbinshe družbe .Union' y Ljnbljani", 
ki bo dne 3 0. m a r c a 1 9 2 2 . ob šestnajstih v 

«Srebrni dvorani» hotela «Union» v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju in bi

lanci za leto 1921. 
2.) Poročilo nadzorovalnega sveta. 
3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Dovolitev nagrade članom nadzorovalnega 

sveta. 
5.) Volitev petih članov nadzorovalnega sveta. 
6.) Slučajnosti. 

* * * 

Delničarji morajo naznaniti eventualne predloge 
vsaj osem dni pred občnim zborom predsedništvu, 
da pridejo na dnevni red občnega zbora. 

Delničarji, ki hočejo izvrševati volilno pravico, 
morajo pet dni pred občnim zborom položiti delnice 
v pisarni hotela «Union», Miklošičeva cesta št. L 
od 11. do 12. ure. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. i. v LjttbHani. 
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Poštnina plaćana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 15. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

¥ I J T S ? 
krajinske npme m Slovenijo. 

VMblnA' Zakon o specialnih kmetijskih šolah. Zakon o nstroju državnih kobilarn v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Uredbe osrednje vlade: Odločba o izpričevanju 
deviz nabavljenih za plačilo v inozemstvu. — Razglasi pokrajineke upravo za 81ovenijo : Razpust druStev. Razglas o vidiranju potnih listov grških državljanov. — Razglasi zdrav
stvenega odseka za Slovenijo : Tedenski iztìiz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Bazglaei raznih dragih uradov m pblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
6i. 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
élena 130. ustave sklenil v VII. redni seji, ki jo 
je imel dne 9. novembra 1921. v Beogradu, in 
da зшо Mi potrdili in potrjujemo, da je pravil
nik o specialnih kmetijskih šolah z diie 4. maja 
1921., št. 18.913 seznnmka uredb ministrstva za 
kmetijstvo in vode št. 20 — «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

-- spremeniti in da se glasi: 

Zakon 
kmetHs! šolah.* 

I. Splošna določila. 

Člen 1. 
Specialnim kmetijskim šolam je naloga, da 

dajo strokovno izobrazbo iz posameznih kmetij
skih strok; zaradi tega spadajo semkaj šole in 
tečaji: za mlekarstvo, perutninarstvo, čebelarstvo, 
svilarstvo, ribarstvo, kletarstvo, travništvo, pre
delovanje sadja, pletarstvo, vrtnarstvo, za kmeri-
ške gospodinje itd. 

Člen 2. 
Specialne kmetijske šole se otvarjajo s kraljevini 

ukazom na predlog ministra za kmetijstvo in 
vode in po zaslišanju sveta za kmetijski pouk. 

Člen 3. 
Specialne kmetijske šole so državne naprave 

pod nadzorstvom ministra za kmetijstvo in vode 
ter se vzdržujejo iz svojih posebnih proračunov. 

Dopuščati se sme tudi samoupravnim telesom, 
privataim osebam ali korporacijam, da ustanav
ljajo kmetijske šole; toda v vsakem primeru so 
take šole pod vrhovnim nadzorstvom ministra 
za kmetijstvo in vode. 

Specialnim kmetijskim šolam, ki niso v držav-
aem proračunu, sme minister za kmetijstvo in 
vode dajati državno subvencijo ob določenih 
pogojih. 

Člen 4. 
Pouk v specialnih kmetijskih šolah sme tra

jati, kakršna je pač vrsta šole, eno do tri leta; 
smejo pa se uvajati tudi tečaji (kurzi) krajši od 
enega leta. 

Program in ureditev tako normalnega pouka 
kakor tudi tečajev predpisuje minister za kmetij
stvo in vode za vsako šolo posebe. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 35, izdanih dne 
16. februarja 1922. (Prilog V. — 1922.) 

H. Vzdrževanje in število učencev. 

Člen 5. 
Redni učenci so ali državni štipendisti ali 

privatni učenci. 
Člen 6. 

1.) Državni štipendisti se izbirajo ob pogojih, i 
ki jih predpiše minister za kmetijstvo in vode .za ! 
vsako šolo posebe, ter dobivajo brezplačno od j 
države : 
a) stanovanje in hrano; 
b) kurjavo in razsvetljavo; 
c) od obleke po eno bluzo za delo in obutev; 
č) zdravila in zdravniško strežbo; 
d) potrebščine za učenje. 

2.) Privatni učenci, ki se izbirajo po pogojih 
za izbiranje državnih štipendistov, plačujejo za 
svoje vzdrževanje toliko, kolikor določi minister 
za kmetijstvo in vode. 

3.) Učenci krajših tečajev (kurzov), državni 
štipendisti, za katerih sprejem predpiše pogoje mi
nister za kmetijstvo in vode, dobivajo od države, 
dokler traja tečaj, brezplačno: stanovanje, hrano, 
zdravniško strežbo in zdravila. A tudi vsak drugi, 
ki želi, sme biti učenec krajših tečajev (kurzov}, 
ako je zanj prostora, sàmo da mora za svoje 
vzdrževanje (stanovanje in hrano) plačevati to
liko, kolikor določi minister za kmetijstvo in vode. 

Učenci krajših tečajev, izjemoma pa tudi red
ni učenci, smejo biti tudi eksterni. . 

število učencev za vsako leto določa uprava 
šole z odobritvijo ministra za kmetijstvo in vode. 

III. Dolžnosti učencev. 
Člen 7. 

j Vsi učenci tako normalnih kakor tudi krajših 
tečajev (kurzov) morajo osebno opravljati vse 
posle pri šoli in na šolskem posestvu po naroči
lih šolske uprave; za svoje delo pa nimajo pra
vice do nagrade. 

V posebnih primerih sme minister za kmetij
stvo in vode dovoliti, da se daje učencem manjši 
del dobička, ki ga prinaša njih delo, in sicer v 
obliki premije (n. pr. v pletarskl šoli od števila 
izdelanih predmetov itd.). Glede stanovanja, kur
jave, razsvetljave, oskrbovanja bolnih učencev, 
gledfe notranjega reda in kazni veljajo tudi za te 
šole pravila o učencih nižjih kmetijskih šol. 

Člen 8. 
1.) Koncem šolskega leta ali po končanih 

krajših tečajih opravljajo učenci pred določeno 
komisijo izpite iz teorije in prakse. 

Izpit se obnavlja iz predavanih predmetov m 
praktičnih del po programih, ki jih predpiše mi
nister za kmetijstvo in vode. 

Redi iz teoretičnih predmetov so ti-le: 
odlično (5), 
prav dobro (4), 
dobro (3), 
slabo (2), 
nezadostno (1). 
Redi iz praktičnih del so: odlično, dobro, 

slabo in nezadostno. 
Redi iz vedenja so: dostojno, dobro, primer

no, neprimerno. 
Rezultat letnih redov iz teorije in prakse z 

redom, prejetim, pri izpitu, tvori rezultat reda iz 

dotičnega predmet;1. ter se vpiše v izpričevalo; 
isîctako se vpišejo redi iz vedenja v poslednjem 
letu. 

Privatni in državni štipendisti smejo ponav
ljati izpit največ iz dveh predmetov, toda v tem 
primeru ne morejo nadaljevati učenja ob držav
nih stroških. 

Ponavljaini izpit iz praktičnih del se ne 
opravlja, ako imajo učenci največ iz dveh pred
metov nižji red nego «dobro»; drugače ponav
ljajo razred 

Izpitom prisostvuje, ako je mogoče, odposla
nec ministra za kmetijstvo in vode. 

2.) Državni štipendisti, katerih red je po iz
vršenih izpitih iz kateregakoli predmeta nižji ne
go «dobro», prestanejo biti državni štipendisti, 
smejo pa nadaljevati učenje ob svojih stroških. 

3.) Po izvršenih izpitih izdaja šolska uprava 
izpričevalo. Za tečaje pa izdaja potrdila o ob
iskovanju in uspehu. 

4.) Učenci, ki se odlikujejo z uspehom v 
učenju, z marljivostjo in dobrim vedenjem, se 
sinejo nagrajati z raznimi darili, kakor z orodjem 
in živalmi, strokovnimi knjigami, pohvamjeami 
in svetinjami. 

IV. Nastavniki in ostalo osebje. 

Člen 9. 
1.) Za predavanje predpisanih predmetov in 

za pomoč pri praktičnih naukih se postavlja po
trebno število nastavnikov (profesorjev, suplentov 
in učiteljev), za delo v delavnicah, mlekarnah itd. 
potrebno število praktičnih opravnikov, mojstrov 
in slug. 

Za pomoč upravitelju v administraciji šole in 
šolskih posestev se postavlja ekonom - računo
vodja. V šolah, ki trajajo manj nego dve leti, sme 
opravljati dolžnost ekononia-računovodje poleg 
svoje redne dolžnosti eden izmed nastavnikov; za 
to ima pravico do nagrade, kolikršno določi mi
nister za kmetijstvo in vode. 

2.) V šolah za kmetiške gospodinje smejo biti 
nastavniki in upravitelji ženske osebe, ako imajo 
kvalifikacijo, ki se zahteva s tem zakonom. 

3.) Za predavanje posameznih predmetov sme 
minister za kmetijstvo in vode s svojim pred
pisom postaviti honorarno osebje. 

4.) Dolžnosti in pravice šolskih upravnikov, 
nastavnikov in ostalega osebja predpiše minister 
za kmetijstvo in vode s posebnim pravilnikom. 

Člen 10. 
1.) Upravitelji, profesorji, suplenti, učitelji 

kmetijstva in ekonomi - računovodje so državni 
uradniki ter se postavljajo s kraljevim ukazom 
na predlog ministra za kmetijstvo in vode. 

2.) Plača sviplentu je 1800 dinarjev na leto. 
3.) Osnovna plača profesorju specialne kme

tijske šole je 2400 dinarjev na leto ter se po 
četrtem in osmem letu nastavniške službe zvišuje 
za 600 dinarjev, potem pa po vsakem tretjem letu 
do najvišje plače 6Ô00 dinarjev. 

4.) Upravitelji in profesorji, ki dovrše 30 let 
ukazne službe, imajo pravico do tolike pokoj
nine, kolikor je znašala njih letna plača. 

5.) Upravitelji, ki morajo biti istočasno tudi 
profesorji, imajo, dokler so upravitelji, doklado 
600 dinarjev na leto. 
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6) Osnovna plača učitelju kmetijstva je 1 5°0 
dmariev na leto. Ta plača se zvišuje za 500 di
narjev na leto po četrtem in osmem letu m na
dalje po vsakih treh letih do najvišje letne place 
45Ö0 dinarjev. _ . 

7.) Ko dovrši učitelj kmetijstva зО. ieto uči
teljske službe, ima pravico de pokojnine v znes
ku svoje poslednje plače. 

8 ) Ako nastavnik specialne kmetijsne sole za
pusti nastavniško službo tei' prestopi v drugo 
državno službe, a se iznova vrne v nastavniško 
službo specialnih šol, ne sme imeti višje place, 
nego je ona, ki bi jo imel, da je ostal v nastav-
niški službi. , ... . 

o.) Začetna iliaca ekonomu - računovodji je 
1500' dinarjev na leto; ta plača se zvišuje po 
vsakem tretjem letu za 400 dinarjev do najvišje 
plače 4300 'dinarjev na leto. 

10.) Vsi ukazni uradniki na specialnih kmetij
skih šolah hnaio pravico do brezplačnega stano
vanja, brezplačne kurjave in razsvetljave in toli
kega 'popusia pri ceni šolskih pridelkov, KoliKr-
šnega predpiše remisier za kmetijstvoin^ vode 

11.) Za poučevanje ' "'"'" ' " 
rednega pouka določa 
vode'nastavnikom in osebju, ki 
tem. posebno nagrado. 

12.) Nastavnik-delovodja ; 
dinarjev na leto. 

člen 11. 

seznamka uredb ministrstva za kmetijstvo in vode 
št. 20 — <-Službene Novine kraljevine Srba, hr
vata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu ministru za kmetijstvo in vode na
ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za nje
govo izvrševanje, oblastvom pa zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, in vsem in vsakomur, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 

in ve 
v krajših tečajih poleg 
inioier za kmetijstvo in 

zaposleno pri 

,a nagrado 24 0 

Potrebno predpisno osebje na sjiecialnih kme
tijskih šolali postavlja minister zo kmetijstvo in 
\ vide 

Člen 12. 
1 ) Suplent sme postati, kdor je dovršil višjo ; 

kmetijsko šolo v državi ali v inozemstvu, a je j 
prej dovršil gimnazijo ali realko, učiteljišče ah ! 
priznano srednjo kmetijsko šelo. 1 

2.) Za profesorje se imenujejo suplenti, ki so j 
dovršili dve leti supleutske službe ter opravili j 
profesorski izpit iz one skupine strokovnih pred- ; 
metov, ustrezajočih tipu specialne kmetijske sole, j 
za katero se postavljajo za nastavnike. _ j 

Izjemoma se sme imenovati za profesorja J 
suplent, ki ni opravil profesorskega izpita po j 
dveh letih suplentske službe, toda s tem pogojem, I 
da v petih letih skupne nastavniške službe opravi 
ta izpit, sicer ne more napredovati v plači, dokler 
sja ne opravi. , 

3.) Učitelj kmetijstva sme pomati, icdor je do
vršil srednjo kmetijsko šolo in poleg tega spe
cialno kmetijsko šolo, prej pa nižjo kmetijsko 
šolo ali vsaj štiri gimnazijske razrede. V prvem 
primeru mora imeti vsaj eno leto prakse, ki je 
v zvezi s stroko, za katero se postavlja; v dru
gem primeru pa mora imeti vsaj dve leti prakse 
iz stroke, ki io predava. 

Vsak kandidat mera, preden se postavi za 
stalnega učitelja, opraviti učiteljski izpit iz onih 
kmetijskih strok, za katere misli, da je kvalifici
ran, in sicer pred strokovno komisijo, ki jo do
loči' minister za kmetijstvo in vode. 

4.) Ekoncm-računovodja sme postati, kdor je 
dovršil vsaj nižjo kmetijsko šolo ali trgovsko 
šo'o ter je zmožen voditi računske in druge 
knjige, ki se vodijo na kmetijskih posestvih. , 

Člen 13. i 
Za prvi čas se smejo postavljati za upravlja- j 

nje specialnih kmetijskih šol oni, ki nimajo kvali-, 
J^.icije za profesorje, pač pa imajo kvalifikacijo i 
/a učitelje kmetijstva, ako so se odlikovali kot j 
dobri strokovnjaki ter so vsaj deset let prebili v ; 
državni kmetijski službi. 

Taki imajo plačo in pravice, določene v čle
nu Ш.. točkah 5., 6. in 10. tega zakona. V prvih 
petih ietih, ko izide ta zakon, se smejo postav
ljati za učitelje kmetijstva tudi oni, ki majo spe
cialno kmetijsko šolo, ne glede na prejšnje šola
nje, ako ustreza ta šola stroki, za katero se po
stavljajo; toda učiteljski izpit morajo opraviti v 
treh letih, sicer ne smejo ostati še nadalje učitelji. 

Člen 14. 
Minister za kmetijstvo in vode se pooblašča, 

da predpiše pravilnike za izvrševanje tega zakona. 

Člen 15. 
T ; l zakon stopi v veljavo, ko ga kralj pod

piše obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v 
• Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca*, ter nadomešča pravilnik o specialnih 
kmetijskih šolah z dne 4. maja 1921., št. 18.913 

Minister za kmetijstvo in vode: 
Iva'i Pucelj s. r. 

62, 
Mi 

A l e k a a n d v B i p I . , 
] po milosti božji in narodni volji 

kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
\ proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
! je zakonodajni odber narodne skupščine kra je-
Ivine Srbov, Hrvatov in Slovencev sklenil v Vil. 
i redni seji, ki jo je imel dne 9. novembra 1921. 
! v Beogradu, in da smo Mi potrdili in potrjujemo, 
i da je uredbo o ustroju državnih kobilarn v kra-
Ì ijevini Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 16. ju-
' liia 1°20 — «Službene Novine kraljevine Srba, 
! Hrvata i Slovenaca» št. 164/20.* — seznamka 
i uredb ministrstva za kmetijstvo in vode št. 10 — 
i «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo-
i venaca» št. 195/21. — izpremeniti in da se glasi: 

hetmi; IV. 

! nosno kobilarn. Stroške za vzdrževanje^ irebcev 
i v sezoni oplemenjanja trpe dotične občine, od-
! nosno dotični srezi (kotari, okraji). Kraje tefa 
i postaj in število žrebcev zanje določa ministrstv* 
! za kmetijstvo in vode na predlog uprave pristoj-
' ni h kobilarn. 
i Člen 6. 
! Poleg začasnih sreskih (kotarskih, okrajnih) 

in občinskih žrebčarskih postaj smejo obstojal; 
tudi zasebne žrebčarske postaje, na katerih konje
reja po posebnem pooblastilu ministrstva z* 
kmetijstvo in vode pripuščajo svoje dobre žrebce 
k domačim kobilam; za to lahko dobivajo o4 
države denarno nagrado (premijo). 

Pravila o premovanju zasebnih žrebcev pred
piše minister za kmetijstvo in vode, ko je /mališa! 
t;pravo državnih kobilarn. 

Zasebne žrebčarske postaje so pod nadzor
stvom državnih kobilarn. 

Člen 7. 
Takso za pripuščanje pepiuierjev in žrebčar-

niških žrebcev k domačim kobilam določa n;< 
predlog državne kobilarne ministrstvo za kmetij
stvo in vode. 

Člen 8. 
Vse nadšievilne kobilarniške živali se proda

jajo na javni dražbi ob pogoju, da se ne smej* 
izvažati iz države in da ima država prvenstven» 
pravico do odkupa. Za pleme nesposobne živali 

! se prodajajo na javni dražbi brez omejitve. Vsaka 
| prodaja se mora prej objaviti z vsemi podatki 

Moške živali, ki se prodado zaradi plemenskih 
i napak, se morajo prej reznti (skopiti). 

0 ustroju državnih kobilarn v kralj®- j 
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev.** ; 

Člen i. j 
Za pospeševanje domače konjereje se uste- j 

navijajo državne kobilarne, ki so neposredno | 
podrejene ministrstvu za kmetijstvo in vode. ! 

Člen 2. j 
Naloga državnim kobilarnam je proizvajanje j 

in zre janje plemenskih ћотј, ki naj se racionalno ; 
ner/ujejo/edbirajo in oddajajo med narod, da sej 
izboljšuje domača konjereja. | 

i 
Člen 3. j 

Proizvajati in zrejati se morajo kobilarniške 
kobile v duhu sodobne znanosti s končnim na
menom, da se v državnih kobilarnah kot razsad-
picah uvede in okrepi kvi takega konja, kakršen 
je po potrebah in prirodnih pogojih dotičnih 
kraiin naše države najprimernejši, da zanesljivo 
in blagodejno vpliva na preporod in pospeševa
nje narodne konjereje. 

Chn 4. 
Jedro vsake državne kobilarne so: 1.) kobilar-

iiiški žrebn pepinierji, kobilarniške kooile, ki naj 
služijo za oroizvajanjc naraščaja; 2.) zrebearm-
S]« žrebn "ki se proizvajajo v kobnarm ali ku-
nujeio od naroda ter služijo za oplemenjanje 
domačih kobil. O tem proizvajanju v zavodu se 

i глсга voditi uradna knjiga o izvoru živali. 
Številčno stanje kobiiarniskega jedra se do-

| ioča vsako leto po potrebi in sredstvih, odmerje-
j nih v letnem proračunu. 

Člen 5. 
Da se racionalno uporabljajo državni žrebci 

i za pospeševanje narodne konjereje, ustanovi im-
Ì riislrstvo za kmetijstvo in vode v pokrajinah, kjer 
! se za to pokaže potreba, poleg državnih kobilarn 
1 tudi stalne žrebčarske postaje, ko se prej zago-
jtove potrebno zemljišče, zgradbe in krediti le 
i postaje so glede administracije m glede vzdrze-
! vanja sestavni deli državnih kobilarn. _ 
i istotako naj za oplemenjanje domačin kobil 
I rrinistrstvo za kmetijstvo in vode no zahtevi 
! srezov (kotarov, okrajev), odnosno občin, usta-
! navija začasne žrebčarske postaje, v katere v se-
! zoni" oplemeni* nia pošilja potrebno število drzav-
! nih žrebcev iz najbližjih žrebčarskih posai], od-

! * Uradni list ,pod št. 364 iz leta 1920. 
! "* Razglašen v «Službenih Novmah kraljevine 
I Srba Hrvata i Slovenaca» št. 41, izdanih dne 
23 februarja 1922. (Prilog Vil. — 1922.) 

Člep 9. 
Za vse poslovanje državne kobilarne skrbi ne-

nosredno direktor kobilarne ob sodelovanju po
trebnega števila uradnikov, veterinarjev, postajnih 
upravnikov, računovodij, ekonomov in postajnih 
nadzirateljev; te službe so ukazne. 

Člen 10. 
Direktor državne kobilarne sme biti, kdor je 

dovršil višjo kmetijsko ali višjo veterinarsko šok» 
ter ima najmanj pet let državne službe; poleg 
fega je moral prebiti najmanj dve Je fi v služb: 
naše ali inozemske državne kobilarne. Prvi čas, 
ko ni dovolj kandidatov, sme postaviti minister 
za direktorja tudi osebo s priznano strokovno 
izobrazbo, ki ima najmanj pet let državne službe 
v konjereji in žrebčarstvu. 

Za veterinarje smejo biti postavljeni diplomi
rani veterinarji, za računovodjo in ekonoma pa 
osebe, ki imajo kvalifikacijo trgovskih šol, od
nosno okrožnih ekonomov. 

Za upravnika žrebčarske postaje smejo biti 
postavljeni kandidati s kvalifikacijo konjiških ali 
topniških častnikov ali nadziratelji plemenilnih 
postaj s petletno državno (ali zasebno) službo v 
tem poklicu. 

Za nadziratelja konjušnice sme biti postav
ljena oseba s srednješolsko izobrazbo in s pet
letno prakso v kobilarniškem zavodu. Če pa takih 
kandidatov ni, se smejo prvi čas s predpisom 
postavljati vešče osebe tudi brez te kvalifikacije. 

Dolžnosti direktorjev in drugega ukaznega 
osebja predpiše minister za kmetijstvo m vode s 
pravilnikom. 

Člen 11. 
Plača ukaznega osebja se deli na razrede ter 

znaša na leto dinarjev: 
1.) za direktorja: 1. razreda 7000, 11, raarcda 

6000, III. razreda 5000; 
2.) za veterinarja: I. razreda 5000, 11. raz

reda 4000, III. razreda 3000; 
3.) za postajnega upravnika, računovodjo in 

ekonoma: I. razreda 4000, II. razreda 3000, III. 
razreda 2000; 

4.) za nadziratelja konjušnice: 1. razreda 
3000, II. razreda 2000, Ш. razreda 1500. 

člen 12. 
Za oskrbovanje in negovanje živali, izdelova

nje in popravljanje orodja, za prirejanje priprav 
in postavljanje kobilarniških zgradb, podkavanje 
živali obratovanje posestva kakor tudi za iz
vrševanje vseh drugih poslov v zavodu imajo 
uprave državnih kobilarn in žrebčarskih postaj 
potrebno število paznikov, mojstrov, lahkih jaha-
čev in služabnikov, ki jih po potrebi uprava do-
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!кае državne kobilarne sprejema in odpušča v 
»sjah proračuna. 

Zgoraj omenjenemu osebju določa plače upra
va dotične kobilarne po proračunski možnosti. 

Ölen 13. 
Vsi uradniki, pazniki, mojstri in služabniki 

drJBivne kobilarne imajo brezplačno stanovanje, 
kurjavo in razsvetljavo in kobilarniške proizvode 
xk domačo potrebo v količinah in s popustom, 
h jih predpiše minister za kmetijstvo in vode. 

Člen 14. 
Minister za vojno in mornarnico daje na za

htevo ministrstva za kmetijstvo in vode prvi čas 
potrebno število vojakov in podčastnikov iz ja-
»aJ»ih čet državnim kobilarnam na službo z 
vsemi prejemki razen hrane, ki zadeva proračun 
dotične kobilarne. 

Člen 15. 
Ako postane služabnik ob izvrševanju službe 

««usjposoben za nadaljnje delo ter ne more oprav-
i»a.ij kakršnekoli službe v zavodu, ima pravico do 
državne podpore za vzdrževanje; toda ta pod
pora ne sme biti na leto večja nega polovica nje-
jfove poslednje plače. 

Ta podpora se daje po odločbi ministra za 
kmetijstvo in vode na predlog kobilarniške upra
ve fcr se mora postaviti v proračun zavoda vsako 

Člen 16. 

©ržavno posestvo, ki se daje državni kobi
l j i na razpolago, n'ora uprava zavoda racio
nalno obdelovati; skrbeti mora, da dobiva iz nje-
^8. Jim večji dohodek, zlasti v krmi za prehranje
vanje živali. Krma, ki bi se zaradi kolobarjenja ali 
n drugih pogojev pridelala na posestvu, pa ni 
primerna za prehranjevanje kobilarniških živali, 
se *?ora prodajati, za dobljeni denar pa je kupo
vati potrebno krmo. 

Ako se na posestva zavoda ne more pri-
detaii vsa potrebna količina krme, se nabavlja z 
nakupom po zakonitih predpisih, in sicer iz pro
računskih kreditov, ki se za to določajo v pro-
mftmu. .. ... 

Člen \i. 

Minister za kmetijstvo in vode sme po dolo-
ùblì tega zakona takoj ustanoviti potrebno šte
vilo državnih kobilarn, ko je prej zanje in za vse 
osebne izdatke zagotovil potrebna sredstva, zem
ljišča, zgradbe in' kredite, kolikor je to vse dolo
čeno in odobreno s proračunom za leto 1920 / 
' W i  den 18. 

Minister za kmetijstvo in vode se pooblašča, 
&;. predpiše pravilnik za izvrševanje tega zakona. 

Člen 19. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, mora državni 

kobilarni za Srbijo «Državni stočarski zavod» 
odstopiti posestva v Ljubičevu, Beli reki, Mali 
medji, Klepečki, Orašju in Ramskenii ritu kakor 
ti :di vse plemenske konje obenem z vsemi konjuš
nicami, J pripadajočim orodjem, opremo, knji
gami in arhivom. Takrat prestanejo veljati vsa 
Г^а določila v zakonu o ureditvi «Državnega 
.barskega zavoda» z dne 22. februarja 1892,, 
'V <•<? tičejo konjereje. 

Člen 20. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službe
nih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca», ter nadomešča uredbo o ustroju državnih 
kobilarn v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev 
? dne 16. julija 1920. — «Službene Novine kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» "št. 164/20. — 
srznamka uredb ministrstva za kmetijstvo in vode 
s*. 10 — «Službene Novine kraljevine Srba, 
H>vata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu ministru za kmetijstvo in vode naro
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom pa zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, in vsem in vsakomur, rta] se 
n•••••! pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. novembra 1921. 

Uredbe osrednje vlade. 
6 3 . 

Odločba o izpričevanju deviz, nabavljenih 
za plačilo v inozemstvu.* 

S členom 11. pravilnika o reguliranju prometa z 
devizami in valutami se je uvoznikom določil šest
mesečen rok za izpiičbo deviz, nabavljenih za pla
čilo v inozemstvu. 

Z oziroin na to, <la mnogi trgovci odlagajo pred
ložitev izpriebonih listin do zadnjega dne, daei so 
blago uvozili, in z oziroin na rok, predpisan za iz-
pričbo, odrejam: 

Vsi uvozniki-trgovci, ki so po zavezah, danih 
Narodni banki ali pooblaščenim bankam, že uvozili 
blago, morajo odboru pri Narodni banki takoj pred
ložiti potrebne listine, da izpričajo kupljene devize. 

Uvozniki morajo brez posebnega poziva izpol
niti zavezo, s katero so izrekli, da izpričajo devize 
v določenem roku; sicer jih zadenejo posledice za
radi neizpolnitve te zaveze, ne glede na razlog, iz 
katerega niso predložili izpričbcuih listin o pravem 
času. 

Role za izpričho kupljenili devi/, se računi od 
dne prejete zaveze. 

Odbori pri Narodni banki in njunih podružnicah 
morajo voditi rokovnik teh zavez (po podatkih, pre
jetih od pooblaščenih bank); čim nastopi primer, da 
se uporabi kazen po tretjem odstavku člena 11., pa 
ga morajo priobčiti generalnemu inspektoratu, da iz
reče kazen, določeno v omenjenem členu. 

V B e o g r a d u , dne 15. februarja 1922. 

Mini,-ter za finance: 

dr. K. Kumanudi s. r. 

azgiasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za 

St. 2600/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenije. 

(Od dne' 19. do dne 25. februarja 1922.) 

Razpust društev. 

Aleksander s. r. 

A';-lister za kmetijstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

(Podpisi ostaliii ministrov.) 

6t. 7818. 

Društva: 
<(Krgcan.sko-socia.lna. ženska, zveza* v Ljubljani; 
«Društvo za. osnovanje in zgradbo zavetišča in 

vzgojevalisča. v Ljubljani, 
«Ortsgruppe Laibach de* Verbandes der Maler, 

Anstreicher. Lackierer und. deren verwandter Be
rufe Österreichs», 

«Ortsgruppe Laibach des Verbandes tier Schnei
der und verwandter Berufe Österreichs», 

«Ortsgruppe Laibach der Gewerkschaft, der Le
derarbeiter Österreich-Ungarns» 

se razpuščajo, ker že več let ne delujejo in ni
majo pogojev za, pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 26. februarja 1922. 

Fokrajjinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

P<> naročilu pokrajinskega r.aiuostuika 

KremenSek s. r. 

O k r a j 
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T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
. ! 2 I •« I S Brežice . . . . 

Celje okolic» . . 
Celje' mesto . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Kržko 
Ljubljana okolica 
Ptuj okolica . . 

6 
2 
6 
6 
3 
6 
6 
2 

1 
J 

10 
1 

6 
1 
1 

12 

Brežice . . . , 
Celie meeto . , 
Ljubljana mesto 
Litija 

i Maribor mesto , 
Ptuj okolica . . 
Prevalje . . . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
1 8 

3 
1 
1 

8 
2 

. 
, 
. 

1 

4 

Celje mesto . . 
Kamnik . . , . 
KrSko 
Kočevje . . . . 
Ljubljana meeto 
Ljutomer. . . , 
Maribor okolica, 
Ptuj okolica . , 
Radovljica . . . 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 
i 

8 
1 

11 
2 

1 

Celje mesto. 
Kranj . . . . 
Ljubljana mesto 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

. . . ì l i . ; . ; 

. . . ! 1 i . ! 1 i 

Kranj 
Maribor okolic«, . 

T r a h o m . 

2 I . 
4 I 

1 
1 
8 
1 
8 
1 

18 
4 

Črnomelj. 

O š p i c e . 
. . i . 1 . : . 1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
cine 9. marca 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

St. «661. 
Razglas. 

Ministrstvu za notranje zadeve je odredilo z raz
pisom z dne 20. februarja 1022., D. Z. br. 1854, da 
je zahtevati od grških državljanov za vidiranje pot
nih listov, dokler se ne odredi drugače, takso v zne
sku 153 (stopetdesetintri) dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 6. marca 1922. 

Pokrajinska upiRva za Slovenijo, 

Oddelek za notranje zadevo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, lirvata i Slovenaca» ši. 40, izdanih dne 22. fe
bruarja 1022. 

Razglasi drugih uradov in oblaste?. 
Pred s. 200/4/22—1. . S—8 

Razpis. 
Odda se mesto okrajnega sodnika in sodnega 

predstojnika VIII. činovnega razreda pri okrajne« 
sodišču v Cerknici. 

Rok za vložitov prošenj do dne 

1 5 . a p r i l a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 22. 

Predsednistvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

i dne 8. marca 1922. 

Ob 54/22—2. 

Oklic. 
•m 

Josip Hojnik, posestnik na Pesnici, jo vložil io-
per Avgusta O r o c h e g a , zasebnika, v Mariboru, 
sedaj neznanega bivališča-, tožbo zaradi izdaje iz
brisne pobotnice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 6 . m a r c a 1 9 2 2 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Avgusta Orechega neznano, se 

mu postavlja za skrbidka dr. Ferdo Lašic, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 24. februarja 1922. 

,;*fe.i.aas*fe?;' ! ffisSfe 



1 8 0 

A TW 36/23—8. 

Oklic, s katerim se sklicujejo 
zapuščinski upniki. 

Rihard R o j e n f p l d je dne 4. februarja 1922.: 
ч»н4. . . j 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, -e pozivi jejo, : 
•aj jih napovedo in dokažejo i>ri tom sodišču do dno j 

\. a p r i l a 1 9 2 2 . 
v bobi št, 18 ustno ali pa do tega dno pismeno. Sicer j 
no bi imeli upniki, ki niso zavarovani z zastaynoj 
pravico, nikako nadaljnjo pravico do to zapuščina! 
ako bi zaradi plačila napovedanih terjatev posla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek Vil., 
dno 14. februarja 1922. 

•242 ^t. <>98/in. š. sv. HbM 2 1 

Razpis služb. 

Г 12/22—2. 272 

Oklic. 

l'r» naročilu vi,-joga šolskega svela z dno 4ega 
marea 1922.. ht. 3033, razpisuje mestni šolski --vet 
v stalno popolnitev nastopna učna mesta: 
ai dve nòni moriti na mestni barjan.-ki šoli. in sicer 

eno za učitelja in ono za učiteljico; 
1» mesto stalnega MJ plen la za deške osnovno šolo 

('samo za učitelja) .- sedežem na i. mostni deški 
osnovni Šoli. 
Prosilci in prosilko naj vlože pravilno oprem

ljene prošnje, po predpisani službeni poti pri pod
pisanem mostifiii šolskem svetu najko^wje. do dne 

1 0. a p r i l a 1 9 2 2. 
Zak.-suelo ali pa nedostatno opremljene prošnje 

so ni: bodo vpošievalo. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne. 9. marea 1922. 

Ivan B o ć ml., posestnik v Podgori št. 9. sedaj i 
delavec v vojnem arzenalu v Ljubljani, jo bil zaradi j 
zapravljiv os ti omejeno preklican. 

Za začasnega pomočnika mu .jo, postavljen nje
gov očo, Ivan Beč v Podgori. 

Okrajno sodižče v Kamniku, oddelek F., 
dne lo. februarja 1922. 

Razne objave. 

Si.. 5801/22. 32') 

Razglas javne dražbe. 
Na predlog firmo Beltracchini & Gelmini v Mi

lanu bo dne 2 0. m a r c a 1 9 2 2 . ob desetih dražba. 
različnega manufakturnoga blaga v skladišču spe-, 
dicijske firmo -'Balkan* v Ljubljani, Dunajska cesta, i 

Izklicna cena za vse blago, ki se odda v eni j 
-ami skupini, je 3 m i l i j o n e k r o n : pod to ceno! 
se ne odda. Ponudniki morajo položiti 1 0 o d s t o t -
n o v a r š č i n o v roke dražbeuega komisarja. Naj-j 
višji sprejeti ponudek se mora plačati takoj po do-i 
miku. 

Blago se lahko vpogleda tri dni pred dražbo ali-
tudi l>roj s posredovanjem odvetniške pisarne 
dr ja. T r i H e r j a in drja. T r e o t a v Ljubljani,; 
Dalmatinova ulica št. 7, kjer so na vpogled tinti j 
(»etali dražbeni pogoji. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 13. marca 1922. 

i t . 81 ti, O.S. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 

hI 

Na podstavi odloka višjega šolskega sveta z dne 
3. marca 1922., št. 2938, se razpisujejo v stalno na
mestitev nastopne službe v novomeškem okraju: 

1.) Na dvorazredui osnovni šoli v A j d o v c u 
služba za nadučitelja s prostim stanovanjem z.i 
sanice; hrana se dobiva. 

2.) Na dvorazredui osnovni šoli v Bi r é n i 
v a s i služba za nadučitelja in za učiteljico — s 
lirostim. stanovanjem. 

3.) Na trirazredni osnovni šoli v C r in o fi n j i -
e a h službi za učitelja in učiteljico: stanovanje in 
hrana so dobiva. 

4.) Na trirazredni osnovni šoli v D o b r n i č a h 
službi za učitelja in učiteljico: stanovanje in hrana 
se dobiva. 

5.) Na dvorazredui osnovni šoli v U r e h o v i o i 
služba za učiteljico; hrana se dobiva. 

6.) Na trirazredni osnovni šoli v S t o p i č a. h. 
-lužba za naduč.ielja s prostim stanovanjem; hrana j 
*e dobiva. i 

7.) Na dvorazredui osnovni šoli v š m. i h o 1 u : 
pri Žužemberku služba za nadučitelja s prostim sta- j 
novanjem. 

8.) Na štirirazredni osnovni šoli v T o p 1. i c a h ! 
«lužba za učitelja; hrana in stanovanje se dobiva, j 

9.) Na dvorazredui osnovni šoli na D v o r u sluz-j 
l«a za nadučitelja s prostim stanovanjem; hrana soj 
dobiva. 

10.) Učiteljska-voditeljska mesta na enorazrednih 
osnovnih šolali v P o d s t e n i c a h. S e 1 i h pri 
Sumberku, P o l j a n a h s prostim stanovanjem — 
hrana se dobiva v Selih in Poljanah — potem na 
enorazrednih osnovnih šolah v D o l ž u , G a b o r -
j u, S e l i h pri Hinjah in Ž v i r č a h s prostim sta
novanjem — hrana so dobiva v Gaberju in Žvirčalr. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

1. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Novem meetu, 
dne 9. marca 1922. 

"*Г) Vabilo na ustanovni občni zbor, 
ki ga bo imela 

„Vinaria", 
«ieJnüäka t l razba v'nografaiS-inv v P t u j » . 

Podpisani proponentskj odbor sklicuje na pod
stavi koncesije ministra za trgovino in industrijo 
z dno 24. januarja 1922.. št. 262. in na poti s tavi 
§ 38. družbenih pravil, odobrenih po ministrstvu za. 
trgovino in industrijo, oddelku v Ljubljani, št. 15H! 
z dne t. marca 1922.. ustanovni občni zbor delin
cane v «Vinarie», delniške družbe \iiiogradnikov v 
Ptuju, ki bo dne 2. a p r i l a 1 9 2 2. nb desetih v j 
društven-ih prostorih v Ptuju. 

D n o v n i r e d : 

a j Volitev pmlsi-dnika zboru. 
b) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in konč-

noveljav.ua ugotovitev družbene, pogodbo v zmi-
slu oblastvenega dovolila. 

ei Sklepanje o n.-ikupu in prevzemu že ob-roječe» л 
podjetja -- Weinbaugenosseusciiaft., Genossen
schaft mit unbeschränkter Haftung^ v Ptuju. 

ć.i Volitev članov upravnega sveta. 
t\) Volitev članov nadzorništva. 

V P t u j u. dne I. marea 1922. 

Za propoiieniski odbor: 
Dr. Anton Božič s. r., predsednik. Dr. Ivan Fermevc 

, s. r.. tajnik. Lovro Petovar s. r. Janez Šegula s. r. 
i Jakob Žadravec s. r. Dr. Fran Jurtela s. r. Anton 
i Jurca .-;. i. Janko Lesničar s. r. Ignacij Vindiš s. r. 
' Ivan Perko -. r. Franc Toplak s. r. Hranilno hi po

sojilno društvo v Ruju. 

\,htmk IV. 

Pribitki, odnosno odbitki (sedaj 20%nj odbitek), 
ki so bili v okviru te, tarife priobčeni drugod, ft« 
vposdevaju tudi pri teh vozninskih stavkih. 

Vozninski stavki, navedeni v izjemni urifi 11 
pod Л in G, veljajo tudi nadalje samo za koruzne 
odpadke, koruzne pogače, majceno krmo iu sladin. 

V L j u b 1 j a n i; dne 4. marea. 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

.št. 1G28 III. " M3 

Razglas družbe južne železnice. 
Lokalna tarira, del II., za prevoz mriičev, «švto ži
vali in robe na progah družbe južne železnice v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne IS. aprila 

1920. 
P o p o l n i t o v o d s e, k a V i l I. 

V lokalni tarifi, del II., za prevoz nirličov, živih 
živali in robe na progah družbo južno železnico, le
žečih v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ve
ljavni izza dne 15. aprila 1020., je v odseku VIII. 
na strani 24. za točko h) vpisati to-le novo točko i): 

i) P r i s t o j b i n a z a p r e v o /, r o b e , od p o -
s t a j e v M a r i b o r u g l . k. n a T o z n o a l i 

o b r a t n o. 

Za prevoz robe v vozovnih tovorih v toii po 
najmanj 5000 kg za- tovorni list in voz «1 |K>staje •' 
Mariboru gl. k. na Tezno ali obratno se pobira po 
20 par za vsakih 100 kg. 

Dosedanja točka i) se označuje s črko ji. 

V L j u b l j a n i , dne »i. marca 1922. 

St. H>52 Ili. :*-W 

Ćeškoslovaško-jadranski tovorni promet, 

Z n i ž b a z a p a p i r fi e j o r a z š i r i I n n a p o -
s t. a j o K ;i j o v. 

S takojšnjo veljavnostjo je sprejeta postaja Ka-
jov** ' v razglas, priobčen v Uradnem listu 140 pod 
št. 7192/Ш. °1921. leta. 

V L j u b l j a n i , dne 7. marea 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Si. MOöl -V/o ex 1922. «O 

Razglas družbe južne železnice. 

.Št. 1523 - li l/I. 312 

Av.strijeko-jauranski tovorni promet. 

V o z n i u s k i s t a v k i z a ž i t o od 'i' r s i, a. \ 
Z veljavnostjo izza dne 1. marca 1922. do pre-j 

kJi< a. ih-!n«A4io do proizvodne v tarifi, najdalje pa j 
do konca meseca januarja 1923-, se računijo v okvi-j 
ru «Provhome- železniške tovorne tarife» (z dne j 
1. februarja 1921.) za žito pozicije, G--6 klasifika-i 
cije. ki je merodajna za to tarifo, ob predaji, kot j 
sporovozna roba in ob plačilu za najmanj 10.000 kg j 
Z.L VCJ7.I1Ì l i s i ' i n V O / l i b ' 

Od Trsta do postaj: 
centesimo? 
za 1C0 kg 

Gersthof 810 
HeiligenBtadt . . . 8 1 6 
Hernals 810 
HUtteldorf-Hacking . 775 
Klein-Schwechat . . 827 
Michelbauern . . . 816 
Noßdorf 816 
Ottakring 810 
Penzing 776 
Wien Donaukaibahn

hof 821 
Wien Donauuferbahn

hof 819 
Wien Franz Josefe-

Bahnhof . . . . 8 1 9 
Wien Freilager am 

Schuttel . . . . 813 

Dne, l. aprila 1922. se uvedejo v. odobritvijo mi
nistrstva za promet št. 5892/22 z dne 24. februarja 
1922. do preklica, odnosno do proizvedbo v tarifah, 
na lokalnih železnicah 

od Ljubljane do Vrhniki:, 
od Grobelnega do Rogatca. 
oil Poljčan do Zreč in 
ini Slovensko Bistrice do Slovenski; Bistrice 

mesta 
za potniški, prtljažni, brzovozni in tovorni promet 
nove «Izpremembe* iu <Vozninske tablice». 

• Obenem se razveljavljajo «Izpreniembe» in <Voa-
ninsko tablice», veljavno, izza dne 15. maja 1921.. 
z vsemi dodatki in poviški vred za vse. lokalke v 
območju podpisanega ravnateljstva. 

Novoizdano tarifo dobivajo stranki', pri podod
delku V/5 podpisanega ravnateljstva za 5 dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 10. marca 1922. 

Ravnateljstvo južne želemice. 

•fr'/,iiiii.-ki - : t a v k i : i 

centeeimov i 
za 100 !;g 

Wien Hauptzollamt . 
Wien Handelskai. . 
Wien Lagerhaus . . 
Wien Nordbahnhof . 
Wien Nordwestbahn

hof 
Wien Ostbahnhof. . 
Wien Praterkai . . 
Wien Speicher - Zwi

schenbrücken . . 
Wien Südbahn. . . 
Wien Traisergasse . 
Wien Westbahnhof . 
Wien Winterhafen . 

813 
819 
819 
813 

827 
813 
819 

819 
775 
819 
775 
819 

Št. 8B34-V/5 ex 1922. 821 

Razpis. 
Ji o s t a v s a c i j a n a k o l o d v o r u v R o 

g a š k i S l a t i n i so odda z dnom 1. maja t. 1. v 
najem. Restavracija sestoji iz restavracijskih prosto
rov z najpotrebnejšim inventarjem in iz malega 
stanovanja. 

Ponudbe •/. navedbo najemnino naj so pošljejo do 
dne 1. a p r i l a 1 9 2 2. podpisanemu uradu. 
Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani, 
obrat malih In lokalnih železnic, pododdelek V 5, 

dno 10. marca 1922. 

1 Za papir od postaje v Kâjovu se računi 15od-
stoten, odnosno 20odstoten popust od vozninskega 
stavka izjemne tarife 40 A, odnosno 40 B, vsakokrat 
veljavnega za Plzefi. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



25. V Ljubljani, dne 16. marca 1922. 
Potiate» piaoana v gobovim» 

Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske aprave za Slovenijo. 

Razglasi osrednje vlade: Razglas 6 

ï.aunsdncm žigosanju obvoznic predvojnih nogaiiramh posojil b ' * " * k i ' 2 2 P И а в glode ženitne kavcije bivših avstroograkih častnikov. Razpis mesta pisarniške*» 
mesa. Izkaz o stanju živalskih taf,!,,bolezni^^ОЈ^^Т Д Г ^ a ^ ^ ^ g r i n i h drugih u r a d e n ob.astov. - Kazne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

6 4 . 

Odločba ministrskega sveta 
o uvozni prepovedi.* 

Ministrski .svet, jo odločil v .seji z dno 1. marca 
1922. na podstavi 61 ona 15. zakona o splošni carin
ski tarifi to-le: 

1.) No gledo na i »voi- je prepovedan uvuz.v 
kraljevino predmetov iz tarifnih številk splošne ca
rinske tarife, naštetih v priloženem seznamku, lu je 
sestavni del te odločbe. 

2.) Ko stopi U odločba v veljavo, se bo dopuščal 
uvoz omenjenih predmetov samo, ako so dokaže z 
avtentičnimi listinami (zaključnice, pogodbe, dogo
vori, fakture, naročilna pisma itd.), da so bila naro
čila'izvršena najkasneje do vštetega dne, ko šo raz
glasi ta odločba. Taki dokazi se morajo predložiti 
v 30 (tridesetih) dneh po razglasitvi ministri vu za 
finance — generalni direkciji carin. Odločba, ki jo 
o tom izda ministrstvo za iinanee — generalna di
rekcija carin — je izvršna. Tak uvoz so mora izvr
šiti najkesneje v 60 (šestdesetih) dneh po razgla
sitvi pričujoče odločbe. 

3.) Določila iz točke 1. so ne tičejo predmetov: 
a.) ki iih uvažajo v državo dvcvlastniki « svojih 

dvovlastnih posewtev na podstavi začaenega po
stopka o postopanju z dvovlastniki z dne 18ega 
septembra 1920., C br. 59.866, «Službeno No
vine kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca» št, 227 
iz leta 1920.;** 

h) ki jih nosijo posamezniki na -sebi kot nakit ob 
prihodu iz inozemstva (kakor n. pr. prstani, za
pestnice, ura in verižica itd.); 

o) ki se uvažajo ob priseljevanju v kraljevino, ako 
se propuščajo taki predmeti na podstavi veljav
nih carinskih predpisov ob uvozu brez plačila ca
rine; 

č) ki se vračajo iz inozemstva predelani, poprav
ljeni ali dodelani, ako so bili taki predmeti iz 
naše države poslani v inozemstvo v predelavo, 
dodelavo ali popravo, preden stopi v veljavo ta 
odločba; 

d) ki jih nosijo s seboj potniki, prihajajoči v državo 
po železnici ali s parnikom, uporabljane in ne-
uporabljane, ako se vidi iz količine in vrste jxred-
metov, da služijo lastni potrebi potnikov, ne pa. 
za trgovanje; 

o) ki so uvažajo v državo za to, da se provozijo ne-
ocarinjeni; toda tak provoz se mora vršiti po 
železnici ali s parnikom, in sicer neposredno in 
brez iztovoritve v naložišča ali carinska skla
dišča, po predpisih carinskega zakona. 
4.) Minister za finance ee pooblašča, da sme v 

posameznih primerih dovoliti uvoz predmetov, na
štetih v priloženem seznamku, ako dokaže prejem
nik takih predmetov na verodostojen način, da ni 
nabavil takih predmetov po nakupu v mozemetvu, 
nego da so mu došli kot darila ali kot zapuščina. 

Ministrova odločba jo v takih primerih izvršna. 

zglaei 

5.) Minister za finance se pooblašča, da sme ilo- ; 
voljevati uvoz predmetov, podložnih prepovedi, 
ko prinašajo take predmete s «oboj dninarji, ki so se 
bavili v inozemstvu zaradi zaslužto, pa so vračajo v 
državo. 

6.) Лко pride v carinsko skladišče blago, kate
rega uvoz je prepovedan, mora carinarnica — če 
nUako blago predmet kazenskega spora — pozvati 
voznika, naj spravi dotično blago iz skladišča ter ga 
v zinislu člena 21. carinskega zakona vrne v ino
zemstvo. Ako voznik toga v postavljenem roku neče 
izvršiti, pozove carinarnica lastnika, naj izvozi bla
go po carinskih predpisih. Ako tudi lastnik tega neče 
storiti v postavljenom. гоЧи, priobči carinarnica L o 

generalni 'direkciji carin, na katere predlog _ odloči 
miinster za finance, da je tako blago komisiona!no 
uničiti. aH eventualno odstopiti za potrebo državnih 
oblakov ali humanitarnih naprav. Odločba, ministra 
za. .finance je izvršna. 

7.) Minister za finance predpiše vsa potrebna na
vodila in pojasnila o pravilnem uporabljanju to od
ločbe. 

S.) Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raa-
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvatu 
i Slovenaca-».. 

V B e o g r a d u , dno 1'. marca 1922.; 
C br. 13.381. 

Predsednik ministrskega sveta.: 
Nik. P. Pašić s.r. 

rtev'iU.i splošne 
с.т.Јл-Ло tarife 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Prilosja 
odločbi ministrskega sveta z dne 

1. marca 1922., C br. 13.38!. 

Številko sploSne 
carinske tarife 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 48, izdanih dne 3ega 
marca 1922. 

** Uradni list pod št. 440 iz leta 1920. 

S e z n a m e k 
predmetov iz tarifnih Številk splasne carinske 
tarife, katerih uvoz je z odločbo ministrskega 
sveta z dne 1. marca 1922., C br. 13381, pre

povedan. 

I m e n o v a n j e . 
Št. 10. Gobe: 

1. sveže in posušene; 
2. druge, sveže in posušene. 

Št. 15. Ananas, banano in pistacije, sveže, in suhe. 
Iz št. 20. Smokve in dateljni: 

1. sveži; 
2. suhi: 

a) v.škatlah, zabojčkih in košaricah do 10kg 
težo. 

Št. 26. Kavni nadomestki: cikorija, žir, ječmen m 
slad, istotako drugi kavni nadomestki v kosih, 
praženi, tudi zmleti. 

Št. 34. Cvetje za okras in nakit, nabrano v šopke, 
razcvelo ali v popovju; listje in vejice в cvet-
jem in plodovi; venci: 

1. sveže; 
2. suho, pobarvano in sploh pripravljeno. 

Iz št.35. Venci in drugi izdelki iz palmovih vejic 
in palmovega listja, prirezanega in neprireza-
nega iz morskega mahu, trave, vej za okras, 
za vonce in nakite, tudi posušenih, pobarvanih 
in sploh pripravljenih. 

Št. 47. Sokovi rastlinskih plodov (razen mošta) in 
rastlin za jelo, brez etra, alkohola in sladkorja, 
vkuhani ali nevkuhani; sadni pekmezi (mezge) 
brez sladkorja: 

i m e n o v a n j e . 
1. iz jagod ali malin; 
2. iz limon, pomaranč in drugega južnega sadja; 
3. iz drugega sadja in ostalih plodov. 

Št. 59. Divjačina, mrtva, razkosana, ktrefoljema, 
iz kože dejana ali ne iz kože dejana, užitna; tudi 
meso divjačine. 

št, 60. Mesni ekstrakti, tekoči in zgoščeni; mosni bu-
Jjom, mesni peptoni. 

Iz št. 87. Kaviar in njegovi nadomestki, svež in 
nasoljen: 
1. črni in avgutar; 
2. Tumeni. 

Št. 112. Močne alkoholne (opojne) pijače: 
1. arak, rum in druge posebc neimenovano moč

ne pijače: 
a) v sodih; 
b) v drugih posodah; 

| 2. konjak: 
! a) v sodili; 
i b) v drugih posodah; 
! 3. likerji, istotako poslajene in začinjene pijače: 
i a) v sodih; 

b) v drugih posodah. 
Št, 113. Žganje iz sadja in druge manj močne alko

holne pijače: . ' 
1. v sodih; 
2. v drugih posodah. 

P r i p o m b a : Prepovedan je tudi uve« žga
nja iz skrobovih materij in melase. 

Št. 114. Alkohol iz skrobovih materij in melase. 
Št. 115. Vino: 

1. provrelo, ki ima v sebi do 12 % alkohola: 
a) v sodih; 
b) v steklenicah in drugih posodah; 

2. mošt in brozga (žonta). 
' P r i p o m b a : Prepovedan je tudi uvoz vina, 

ki ima nad 12 % alkohola v sebi, in vinska 
useda (motno vino), ki se lahko uporablja za 
vino. 

Št. 116. Šampanjec in druga vina, ki se penijo in 
kipe. "v 

Št. 117. Mošt, vkuhan s sladkorjem ali brez njega 
ali sploh zgoščen (sirup), tudi v hermetično za
prtih posodah. 

Št, 119. Vino iz drugega sadja in jagod (tudi mofit 
iz tega sadja, ki je pričel kipeti); druge zavrete 
pijače iz rastlinskih sokov in plodov. 

št. 121. Pivo vseh vrst, kamor spada tudi porter: 
1. v sodih; 
2. v steklenicah. 

Št 130. Pecivo iz moke в pridatkom sladkorja, 
jajc, medu, masti in začimb; oblato za jelo in 
druge. 

Št. 132. Slaščice, cukrčki, navadni bonboni; ratluk 
(rahatlucum), alva (halva) in drugi preprosti 
predmeti iz sladkorja, pečeni ali nepečeni; na
vadno sadje, orehi, povrtnina," eemena, oslad-
kana (kandirana). 

Št. 133. Fini bonboni (tako zvani svileni), napol
njeni z marmelado, čokolado in drugim; fondanti 
brez čokolade, marcipan, gelées, pralinés; južno 
sadje, seme dišav, lubad južnega sadja, oslad-
kâni fkandiram), 
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Iz St. 134. Blago, vse ali deloma iz kakaove mase, 
čokolade ali njenih nadomestkov, ako ni ime
novano drugje ali se ne umeva z drugim vred. 

Si. 137. Umetno maslo (margarin) in izdelki, kate
rih maščoba ni izključno iz mleka. 

Iz št. 139. P r i p o m b a : Esence za izdelovanje 
konjaka, likerjev, ruma, slivovke, vina in dru
gih alkoholnih pijač. 

St. 141. Plodovni in rastlinski sokovi, plodovi in 
rastline za jelo brez etra in alkohola s sladkor
jem ali sirupom ali vkuhani z dodatkom slad
korja in sirupa, slatka, kompoti, sadne mezge 

— z dodatkom sladkorja: 
1. iz jagod in malin: 
2. iz limon, pomaranč in drugega sadja. 

St. 142. Plodovi, pripravljeni z alkoholom ali z al
koholom pomešani, tudi sokovi iz plodov in 
sadja z alkoholom in etrom. 

Št 143. Fino pripravljene jestvine: 
1. rastlinske in sadne konserve, ako niso ime

novane drugje ali se nikjer ne umevajo z dru
gimi vred; 

2. konserve iz rib, mesa in rakov; 
3. fini siri, kakor: roquefort, emontalski, trapi-

stovski, de Brie, cammenbert, ajdameki, lim-
burški, ehester, parmezan, stracchino, imp>-
rial itd.; 

4. jestvine, posebe neimenovane. 
P r i p o m b a : Dovoljen je uvoz Maggijevega 

ekstrakta in Maggijevih kock za pripravljanje 
jedi. 

St 145. Predmeti za hrano v hermetično zaprtih 
posodah. 

Iz It. 184: Svečo: 
1. lojene; 
2. voščena 

St. 185? Voščeno blago in blago iz cerezina (razen 
sveč, svečic in voščenih vžigalic): 
1. posamezni deli za cvetje; 
2. cvetje, povezano v šopke ali vence; 
3. drugo. 

P r i p o m b a : Uvoz delov za cvetje in ven
ce, ki se v državi ne izdelujejo v zadostni koli
čini, a so potrebni za izdelovanje umetnega 
cvetja, je dopuščen po predhodni odobritvi mi
nistrstva za finance — generalne direkcije carin. 

St. 195. Izdelki iz mila, stearina, parafina in podob
nih materij, tudi v zvezi z drugimi materijami, 
ako ne spadajo pod višje postavke, tudi drugo 
nikjer imenovano blago. 

St. 258. Dišeče tolšče in pomade in dišeča rudnin
ska olja: 
1. v posodah nad 1 kg; 
2. v posodah pod 1 kg. 

St. 259. Parfumerije in kosmetična sredstva, ki 
imajo v sebi eter in alkohol: 
1. esence, ekstrakti, tinkture in dišeče vode; 
2. dišeči kis. 

S t 260. Dišeče vode brez etra in alkohola: 
1. rožna voda: 

a) v posodah nad 1 kg; 
b) v posodah pod 1 kg; 

2. voda iz pomarančnega cvetja, šmarnic, vijo
lic itd.: 
a) v posodah nad 1 kg; 
b) v posodah pod 1 kg. 

St. 261. Puder, rdeča in bela lepotila (rumenila in 
belila); barvila za lase, vse to dišeče; dišeči 
papir, dišeče (kadilne) sveče in drage nikjer 
imenovane parfumerije in kosmetična sredstva. 

P r i p o m b a L: Prepovedan je. uvoz pudra, 
rdečega in belega lepotila, četudi brez dišav, 
ako so po zavojih, etiketah, priporočilih itd. 
kosmetična sredstva,. 

P r i p o m b a 2.: Dopušča se uvoz zgoraj 
omenjenih predmetov, ako jih uvažajo gleda
lišča za svojo potrebo, po predhodni odobritvi 
ministrstva za finance — generalne direkcije 
carin. 

P r i p o m b a 3.: Dopuščen je uvoz antisep
tičnih vodâ za uata, praškov za zobe, mila in 
paste za zobe. 

I i št. 267. Rakete in predmeti za umetalni oganj 
vseh vrst; žabice. 

P r i p o m b a : Dopuščen je uvoz strelnih ka
pic in klobukov brez razlike, po predhodni 
odobritvi ministrstva za vojno in mornarnico 
in minieü£tva za finance — generalne direkcije 
carin, ...', : .li":-!!;;!®?.' 

Mevllka splcïne 
ccrir.ske tarife 
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I m e n o v a n j e 

Iz š t 268. Naboji (patrone): 
2. levlski: 

a) napolnjeni. 
Iz št, 270. Vsakovrstni predmeti za razsvetljavo 

pri iluminacijah): 
1. voščene plamenice; 
2. plamenice iz antimona, magnezija in cinka, 

tudi druge. 
St. 281. Čipke vseh vrst, tudi vezene. 
Št.282. Vezenine na bombaževi tkanini: 

1. verižni vbod (crochets), vezenine, izdelane z 
roko ali na stroju, z aplikacijo ali brez nje: 
a) s svilo; 
b) z drugim materialom; 

2. ploščati; vbod na navadnem vezilnem stroju 
ali stroju z ladjico, z aplikacijo ali brez nje: 
a) s svilo; 
b) z drugim materialom. 

St. 300. Čipke vseh vret, tudi vezene. 
Iz št. 307. Vezenine na lanenih, konopljenih in dru

gih tkaninah. 
iz št, 317. Fine iztočne preproge iz volne in žival

ske dlako, kakor: perzijske, smirenske itd. 
Št 327. Čipke iz volne, tudi umetne. 
Iz št. 328. Vezenine na volneni tkanini in tkanine iz 

druge živalsko dlake. 
št. 335. Goste svilene in polsvilene tkanine: 

1. svilene; 
2. polsvilene. 

P r i p o m b a : Dopuščen je uvoz polsvilenih 
tkanin za fabrikacijo dežnikov in solnčnikov in 
umetnega cvetja, po odobritvi' ministrstva za 
finance — generalne direkcije carin. 

Št. 336. Zamet in pliš in njima podobne tkanine: 
1. svilene; 
2. polsvilene. 

Št. 337. Tulj in tuljaste tkanine; tenčica (gaze), krop 
in flor, potem druge redke tkanine, popolnoma 
ali deloma iz svile. 

P r i p o m b a : Dopuščen je uvoz tenčic in 
tkanin za kirurške potrebe, po predhodni odo
britvi ministrstva za finance — generalne di
rekcije carin. ' " ^ 

Št. 339. Na stanu izdelano blago in pletenine: 
\. v kosih (metrsko blago) : 

a) svilene; 
b) polsvilene; 

2. izgotovljeni kosi (nogavice, rokavice, mrože 
za na glavo in temu podobne mreže, tudi 
drugi neimenovani izdelki): 
a) svileni: 

a) krojem in sešiti; 
ß) fasonirani (blago, izgotovljeno brez kro

jenja in šivanja); 
b) polsvileni: 

a) krojeni in sešiti; 
ß) fasonirani (blago, izgotovljeno brez kro

jenja in šivanja). 
Št. 340. Čipko vseh vrat, popolnoma ali deloma svi

lene. 
Iz št. 341. Trakovi: 

- 1. svileni; 
2. polsvileni: 

b) drugi. 
Št. 342. Vezenine na tkaninah, popolnoma ali delo

ma iz svile. 
Št. 343. Pozamentarijski (pasarski) in gumbareki iz

delki s podlogo iz lesa, kosti, roga, metala itd.: 
1. svileni; 
2. polsvileni. 

Iz št. 351. Izdelki iz povoščenega platna, razen sed
larskih in torbarskih izdelkov: 
2. v zvezi z najfinejšim materialom; 
3. v zvezi z drugim metalom : 

a) z zlatom; 
b) s srebrom. 

Iz št. 355. Vezena klobučina kakor tudi izdelki iz 
vezene klobučine. 

St. 357. Lasuljarski in drugi izdelki iz človeških las 
ali imitacije človeških las, tudi v zvezi z dru
gim materialom, ako zaradi tega ne spadajo 
pod višje postavke. 

P r i p o m b a : Dopuščen je uvoz predmetov 
iz št. 357 za potrebo gledališč, po predhodni 
odobritvi ministrstva za finance — generalne 
direkcije carin. 

Letnik IV. 

številko splošne I m e n o v a n j e . 
carinske tarife * 

Iz št. 359. Izdelki iz konjsko žime, ki niso nikjer 
imenovani ali se nikjer ne umevajo z drugimi 
vred: 
2. umetno cvetje, čipko, perjanice, s snutkom 

ali votkom iz konjske žime. 
Iz št. 360. Obleka, perilo in drugo modno in šivano 

blago iz tkanin, tudi plišastih, pletenih in na 
stanu izdelanih materij, čipk in vezenin, trakov 
in pozamentarij, ako ni v tarifi posebnih pred
pisov ali drugačnih določil: 
1. svilena in polsvilena; 
5. iz tkanin in izdelkov iz št. 532, 627 in 632, 

P r i p o m b a 1.: Prepovedan je uvoz pred
metov iz omenjene številke e čipkami in veze
ninami ra vseh materij, 

št. 361. Peresa, izdelana za okras: čapljina, peresa 
rajske ptice, nojeva in vsa. druga dragocena. 

Št, 362. Pahljače: 
l.iz lesa in papirja, tudi v zvezi s preprostim 

materialom ; 
2. vse druge: 

aj iz preprostega ali finega materiala aH v 
zvezi s finim materialom; 

1)) iz najfinejšega materiala ali v zvezi z naj
finejšim materialom; 

c) z dragim metalom, ne glede na kakovost: 
a) z zlatom; 
ß) s srebrom. 

Št, 368. Vsi ženski okrašeni klobuki in svileni ne-
okrašeni: 

Št, 370. Umetne cvetice in venci, narejeni docela 
ali deloma iz tekstilnih materialov, tudi v zve
zi z drugim materialom: 
1. pogrebni venci; 
2. drugo. 

P r i p o m b a : Uvoz delov umetnih cvetic, ki 
se v državi no izdelujejo v zadostni količini, a 
so potrebni za industrijo umetnega cvetja, je do
puščen po predhodni odobritvi ministrstva za fi
nance — generalne direkcije carin. 

Iz št. 371. Dežniki in solnčniki: 
1. brez okrasa iz dragega metala: 

a) docela ali večinoma prevlečeni s čipkami 
in vezeninami; 

b) prevlečeni s svilo ali deloma s svileno 
tkanino: 
a) z olerasom iz čipk, trakov in vezenin; 
ß) brez okrasa; 

c) prevlečeni z drugo tkanino: 
a) z okrasom iz čipk, vezenin in trakov; 

2. 7. okrasom iz dragih raetalov: 
a) z zlatom; 
b) s srebrom. 
P r i p o m b a : Uvoz polsvilenih dežnikov in 

solnčnikov iz točke 1. b) /3) je dopuščen. 
Iz št. 372. Obutev iz tkanine in klobučine s pod

plati iz drugega materiala, tudi vezena: 
1. docela ali deloma iz svile. 

Iz splošnih pripomb k V. delu tarife. 
6.) Tkanine, pletenine, na stanu izdelane 

in vezeno materije, čipke, pozamentarija in 
drugi prejni izdelki z žico ia preprostega me
tala, nepozlačenega in neposrebrenega, vsi ti iz
delki z aluminijevimi nitmi in nitmi drugih pre
prostih metalov kakor tudi z bleščicami in dru
gimi podobnimi izdelki iz žice preprostih me
talov in vezenine samo s takimi žicami in pre-
jami na nesvileni podstavi. 

P r i p o m b a : Dopuščen je uvoz tkanin itd. 
za potrebo gledališč, [»o predhodni odobritvi mi
nistrstva za financo — generalne direkcije carin. 

7. Tkanine, pletene in na stanu izdelane ma
terijo (pletenine), vezenine, pozamentarije, čipke 
in drugi prejni izdelki z zlato in' srebrno žico 
in prejami ne glede na vsebino žice. Vsi ti iz
delki s pozlačeno in posrebreno žico ali prejo 
iz preprostega metala, pozlačenega in posrebre-
nega, kakor tudi s pozlačenimi in posrebrenimi 
bleščicami in podobnimi izdelki iz pozlačene in 
posrebreno žice, vezenine samo s takimi žicami 
in prejami. 

9. Obleka, modno blago in drugi sešiti pred
meti v zvezi z žico ali prejo iz preprostega 
metala z zlato, srebrno, pozlačeno in posrebre
no žico ali prejo. 

P r i p o m b a : Od prepovedi pod 6., 7. in 9. 
se izvzemajo predmeti za uniforme. 

St. 375. Usnje vsake vrste, broneirano, pozlačeno in 
posrebreno z vtienjen"111 ^x'\ г i^ezljaniml 
okraski, preluknjano. 
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!т. »t 379. Obuvala iz usnja, lakirana, bronsirana. 
pozlačena in posrebrena, pa tudi z dolom ta
kega usnja. 

St. 380. Obuvala z usnja, prevlečena ali pod-
ložona - fino kožuhovino аИ z obrobki iz fino 
kožuhoviue ali vezena. 

382. Palic«, biči in podobni predmeti iz usnja in 
živalskih žil, tudi v zvezi z drugimi materijami, 
ako ne sedajo |X«i višje postavke: 
1. nolakirani; 
S. lakirani. 

P r i p o m b a : Od tega «o izvzemajo biči in 
bičevniki iz nelakirancga usnja. 

1», HI-, 383. Sedlarski in jermenarski izdelki, tudi •-' 
»vezi z drugim, materialom: 
3. v zvezi s srebrom, s srebrom platmmimi, po

srečenimi ali pozlačenimi doli. 
Iz št. 384. Torbarski izdelki iz usnja, tkanin, razen 

svilenih, iz jiovoščenega platna ali iz namaza
nih in napojenili tkanin, tudi v zvezi z drugim 
materialom : 
l.ftko 30 težki nad 1 kg: 

b) v zvezi e najfinejšim materialom; 
2.) ako so težki do vštetega 1 kg: 

c) v zvezi z najfinejšim materialom. 
1« »t. 385. Usnjati izdelki, ako ruso <lrugje imeno

vani ali so drugje ne umevajo z drugimi vred, 
tudi v zvozi z dragimi materiali, ako zaradi 
tega ue «padajo i>od višje postavke: 
2. v zvezi z najfinejšim materialom; 
3. v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
b) s srebrom. 
P r i p o m b a : Od tega se izvzemajo pred

meti za potrebo vojske, ženski pasovi in vsi 
kirurški in ortopedski predinoli, obvezila itd. 

k št. 386. Prikrojeno usnje za obuvala, bronsira-
uo, pozlačeno in posrebreno in drugi izdelki, 
tudi sešiti ali zlepljeni posamezni deli iz takega 
usnja. 

Iz àt. 387. Kožuhovina, prirejena, toda neizdelana 
(nek onf okciouira na) : 
2. iz fino kožo. 

Si. 886. Krznarsko blago (krznarski izdelki): 
1. iz preprostih kož: 

a) neprevlečeno in brez podloge; j 
b) prevlečeno in в podlogo: 

2. iz finih kož: ! 
a) neprevlečcno in brez podloge: 
b) prevlečeno in s podlogo. 

6t, 389. Nabačene živali za nakit in okras in njih 
doli, z umetnimi očmi, umetnim zobovjem itd.; 
škatlice iz ptičjih in živalskih kožic v zvezi z 
drugimi materiali, ako ne spadajo pod višje po
stavke. 

P r i p o m b a 1.: Dopuščen je uvoz predme
tov iz št. 389. za muzeje in naučne potrebe, po 
predhodni odobritvi ministrstva za finance — 
generalne direkcije carin. 

P r i p o m b a 2.: Prepovedan je tudi uvoz 
predmetov iz pripomb 1. do 5. k št. 389., ako òe 
morajo taki predmeti oearinjatj kot predmeti, 
katerih uvoz je prepovedan. 

Iz St. 398. Izdelki iz mehkega kavčuka (tudi vul-
kaniziranega) in iz tkanin, deloma ali docela 
provlečeni, namazani ali napojeni s kavčukom, 
drugje neimenovani: 
Ž. v zvezi z najfinejšim materialom; 
3. v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
b) B srebrom. 

k St. 403. Vso drugo blago iz trdega kavčuka in 
gutaperčo, tudi v zvezi % drugim materialom, 
ako zaradi tega ne spada pod višje postavke: 
2. v zvezi z najfinejšim materialom; 
3. v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
b) s srebrom. 

*t. 408. Košarski in plctarski izdelki, razen spar-
terije, polirani, lakirani, pokoščeni (s firnežem 
namazani), broneirani, pozlačeni in posrebreni. 

1» št. 409. Košareki in plotarski izdelki, razen iz 
spartorijo, v zvezi z drugim neimenovanim ma
terialom: 
1.8 prejo in s prejnimi izdelki iz evile ali poj

avile, s čipkami, vezeninami, žametom, ple
šem ali perjem; 

S. e posrebreno in pozlačeno žico; 
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4. z dragim metalom: 
a) z zlatom; 
b) s srebrom. 
P r i p o m b a : Od tega se izvzemajo otroški 

vozički (kot kosai\-ki izdelki). 
Iz št. 411. Izdelki iz spar tori je (razen klobukov): 

2. s prejo ali s prejnimi izdelki iz svile ali pol-
svile, s Čipkami, s šivanimi prejnimi izdelki, z 

žametom, plišoin ali plišastimi materijami in 
z izdelanim perjem. 

Iz št. 413. Fine. ščotke m metle: 
3. v zvozi z najfinejšim materialom: 
4. z dragim metalom: 

:i) z zlatom; 
b) s srebrom. 

Iz žt. 415. 
2. Izdelki samo ali deloma iz slonove kosti ali 

imitacijo slonove kosti, iz želvovine in imita
cije, biserne matice in imitacije, tudi v zvezi 
/. drugim materialom, ako ue spadajo pod 
višje postavke: 
b) v zvozi z najfinejšim materialom; 
c) v zvezi z dragim metalom: 

et) z zlatom; 
ß) s srebrom. 

St. 416. Biseri in korali, zvrtani in zbrušeni: 
1. nenanizani; 
2. nanizani, da se laže hranijo in prodajajo; 
3. nanizani zaradi neposrednjo uporabe, tudi iz

delki iz biserov iu koralov — vso to tudi v 
zvezi z drugimi materiali, ako zaradi tega ne 
spadajo pod višje postavke. 

St. 417. Imitacije biserov in koralov, tutti izdelki 
samo ali deloma iz njih, tudi v zvezi z drugimi 
materiali, ako zaradi tega ne spadajo pod višje 
.postavke. 

Iz št. 419. Jelenov rog in rog drugih živali, potem j 
druge živalske materije za rezbarstvo, drugje j 
neimenovane, in izdelki iz njih: ] 
2. v zvezi z drugimi materiali: j 

e) z najfinejšim materialom; 
!• d) z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
ß), s srebrom. 

]z št. 42Ö. Lesene palice: 
3. fine, z rezbarskim delom, z okraski, v zvezi z 

drugimi materiali, ako ne spadajo k izdelkom 
iz črev in pod višje tarifne postavke: 
b) v zvozi z najfinejšim materialom; 
o) v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
ß) s srebrom. 

Iz št. 433. Izdelki iz lesa, posebe neimenovani, zob-
ljani, toda neprecizno (gladki ali profilirani), 
grobo «struženi ali grobo izrezani, tudi zlepljeni 
(iegirani), žlebljeni (fugirani) ali spojeni na drug 
uačin — sobno pohištvo: 
3. iz finega (dragocenega) h>sa. tudi furnirani s 

takim lesom: 
a) sirovi, brez drugega materiala ali v zvezi 

s preprostim metalom, toda neponiklja-
nim in neokrašeuim; 

b) zalužoni, pobarvani, pokoščeni, lakirani, po
lirani tudi v zvezi s preprostim materia
lom i'n usnjem. 

Iz st. 434. Dragi izdelki iz lesa, tudi v zvezi s pre
prostim in finim materialom, ako zaradi tega ne 
spadajo pod višje postavke, razen oblazinjenega 
in prevlečenega pohištva: 
2. s fino izrezljanim ali kiparskim delom, fino 

pobarvani, tildi poslikani, bronsirani, pozla-

štcvilkii splofcm 
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P r i p o m b a : Dopuščen je uvoz bolniških 
za kirurško, zdravniško in 

ceni in posrebreni izdelki iz lesa; 
3. izdelki iz lesa z vloženim delom (bule, intar-

zije, leseni mozaik). 
P r i p o m b a k št. 433 in 434. Iz tar. št. 433. 

3. in 434. 2. 3. je prepovedan uvoz samo sob
nega pohištva in delov pohištva kakor tudi finih 
svečnikov, pisalnih priprav, tintnikov, pivni
kov, peresnikov, fino izrezljanih svetiljk, figur 
za pohištvo, lestencev in podobnih luksusnih 
predmetov. 

Iz št. 435. Oblazinjeno pohištvo brez razlike in deli 
takega pohištva: 
2. prevlečeno: 

a) s svileno ali polsvileno tkanino, s čipka
mi, vezenino, žametom, plišem ali temu 
podobnimi materijami, z usnjem ali vol
neno tkanino. 

voz in predmetov 
bolniško potrebo. 

Iz Št. 436. Galanterijski izdelki iz lesa: 
2. v zvezi z najfinejšim materialom: 
3. v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
b) s srebrom. 

Iz št. 440. Izdelki samo ali deloma iz wluloida, tudi 
v zvezi z drugim materialom, ako zaradi tega 
ali zaradi imitacije ne spadajo pori višjo po
stavke: 
3. v zvezi z najfinejšim materialom; 
4, v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
b) s srebrom. 

Iz št. 443. Palice iz trske: 
3. fine in izrezljane, z okraski, tudi v zvezi s 
. drugim materialom: 

c) v zvezi z najfinejšim materialom; 
6) v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
ß) s srebrom. 

Iz št. 471. Izdelki iz papirja, lq>cnke, ierjie mase, 
trdega papirja (maše), ki bi ne spadali pod prej 
omenjene številke: 
l.brez zveze z drugimi materiali aJi v zvezi s 

preprostim iu trdim materialom: 
a) cvetice, popki (brstje), listje, stebla in 

plodi: 
a) ločeni <:vetui lističi, listje ali vejice; 
ß) nagrobni venci; 

č) drugo: 
2. v zvezi z najfinejšim materialom: 
3. v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
b) s srebrom. 
P r i p o m b a 1.: Uvoz delov za umetno cvet

je, ki se v državi no izdelujejo v zadostni koli
čini, je dopuščen po predhodni odobritvi mini
strstva za finance generalne direkcije carin. 

P r i p o m b a 2.: Od te prepovedi se izvze
majo cevi, cevke za namotavanje preje, papir 
z:i gojoujo iviloprejk, -lacquardske karto, tudi 
povewine, znoja lice in podlogo za. klobuke, ako 
jih uvažajo industrijci, odnosno obrtniki in 
kmetovalci za svoje potrebe. 

Št. 475. Sliko na. papirju, izdelane -s tiskom aH z 
drugim pomnoževalnim procesom (oleografske, 
litografske, ksilograiske, hromolitografske, cin-
kografske itd.), tudi s podlogo iz papirja, lepen
ke, tkanine, tudi menkovezaiio aH broširane. 

P r i p o m b a : Dopuščen je uvoz oleografij, 
gravur, vTCzkov, nariskov, ki predstavljajo ko
pije del naših umetnikov, po predhodni odobri
tvi ministretva za. finance - generalne direk
cije carin. 

8t. 477. Dragi kameni: 
1. obdelani (rezani, polirani, zaobloéeni, tapeti

rani) v zrnu ali nanizani zaradi lažjega hra
njenja in spravljanja; 

2. v zvezi z drugim materialom, razen predme-
- tov z lesom, rogom in preprostimi metali za 

tehnično uporabo (za rezanje, vrtanj», risanje 
in pisarje). 
Za drage kamene se smatrajo: akvamarin, be

ril, hrizoberil, hrizolit (olivin), cirkon (hiacrnt), 
diamant, pelion, dragi opal, dragi topaz, granat, 
piron, hesonit, almandin, dihtioit, rubin, šafir, 
smaragd, spinel, (rubicel, cojlonit). tirkiz (kah> 
jit) in turmalin. 

Št. 478. Poldragi kameni, s katerimi vred se urneva 
tudi steklena lava: 

a) obdelani (rezani, polirani, zaobličeni, fase-
tirani) v zrnu alj nanizani zaradi lažjega 
hranjenja in spravljanja; 

2. izdelki iz poldragih kamenov in iz steklene 
lave brez drugega, materiala, tudi v zvezi t 
drugim materialom, ako niso imenovani ' ali 
ne spadajo zaradi tega pod višje postavke. 

Za poldrage kamene se smatrajo: ahat, 
adular, amazonski kamen, ametiet, avanturin, 
kamena strela, pravi češki granat, karneol, 
kalcedon, kalcedonit, hrizopras, kianit, diofit 
(bajkalit), polopal, hauyin (spinelan), helio
trop, rogoličnik, hialit, hipersten (paulit), jar 
spis, id okras, mačje oko, labradorit, lazurski 
kamen, malahit, obzidian, oniks, prasem, Ča-
davec, roževec, sardoniks in mavrični obzi
dian in *ploh pri dragih kamenih neimeno-

V*.-': - . . -A>.*J*.. - . 
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vani, popolnoma ali na pol prozorni kameni * 
znatno trdostjo. 

Et 485. Kiparska dela. ako predstavljajo umetniški 
izdelek iz kamenja vsake vrste; fini luksusni 
izdelki iz kamenja, kakor: svečniki, tintniki, 
figure m figurice in podobni predmeti: 
1. težji od 5 kg; 
2. lažji od 5 kg. 

P r i p o m b a : Od tega .-•• izvzemajo kiparska 
dela, ki se izdelujejo v inozemstvu po modelih 
naših kiparjev ali kiparjev, ki žive v kraljevini. 
Uvoz takih del je dopuščen po predhodni odo
britvi ministrstvu za financ«- — generalne di
rekcije carin. j 

Iz it. 486. Izdelki iz kamenja v /.vezi z drugim ma-j 
terialom, Ce ni to posebe predpisano ali ce ne | 
.-padajo pod višje postavke: i 
2. v zvezi z najfinejšim materialom: j 
3. v zvezi z dragim nieialom: ! 

a) z zlatom: j 
bi > srebrom. j 

št. 492. Izdelki samo iz et-menta ali iz cemen-j 
ta, pomešanega z azbestom in drugimi materi-' 
jami, tudi votli ali luknjasti; izdelki iz malca in 
iz zmosi od malca z raznimi drugimi materijami: 
3. figure, vaze. kipci in temu podobno v teži 

nad 5 kg: 
4. \>ako\T>tn<> !uk>u>no blago. 

Iz št. 494. 
2. Izdelki iz gagata in njegove imitacije, iz na

ravnega ali umetnega jantarja in morske pene 
in njene imitacije, iz luknjica ve ali zgoščena 
lave, tudi v zvezi z drugimi materiali, ako i 
zaradi trga ne spadajo pod višje postavke: 
b) v zvezi z najfinejšim materialom: 
o.) v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom: 
ß) s srebrom. 

te et. 504. Izdelki iz majolike ali fajanse in drugi 

Številka cploint 
cirinske tarife Imenovanje-

i agi m m e t a l o m : 

Številk« sploSnc 
urinske iariic 

Iz 
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a) z zlatom; j 
b) s srebrom. i 

Iz »t. 528. Kovani denar (novci) iz dragih metalov: j 
2. ki ne kroži, tudi tak. ki se uporablja za nakit: j 

a) zlat: j 
b) srebrn in pozlaćen. I 

àt. 532. Tkanine, pletiva, pozamentarije, bleščice in j 
drugi izdelki iz žic dragih metalov, ovitih ali j 
neovilih okoli prediva iz tekstilnega materiala, | 
razen predmetov za uniforme. j 

àt. 533. Zlatarski izdelki in drugi posebe neimeno- ; 
vani izdelki iz zlata in platine: 
l .v zvezi z dragimi kameni in pravimi biseri; 
2. brez zveze ali v zvezi s poldragimi kameni 

ali z imitacijo dragih in poldragih kamenov, 
s pravimi in ponarejenimi biseri. 

Št. 534. Izdelki, posebe neimenovani, popolnoma ali 
deloma iz srebra, tudi pozlačeni: i 
1. predmeti za nakit: • 

a) v zvezi z dragimi kameni in pravimi biseri; j 
h) brez zveze ali v zvezi s poldragimi kameni] 

ali z imitacijo dragih in poldragih kame-j 
nov, s pravimi in ponarejenimi, korali in j 
ponarejenimi biseri; 

2. drugi izdelki: 
a) žlice, noži. vilice, tudi ročaji za nože in 

vilice; 
hi drugi posebe neimenovani. 

Iz št, 572. Galanterijski, in drugi drobni izdelki iz j 
železa in jekla: ponikljani in pomedeninjeni. j 

Iz št. 578. Izdelki iz železa v zvezi z drugim mate- ; 
rialom. ki niso imenovani posebe aH se nikjer' 
m; umevajo z drugimi vred, ako zaradi tega ne j 
»padajo pod višje postavke: ; 
3. v zvezi z najfinejšim materialom: ! 
4. v zvezi z dragim metalom: : 

a j z zlatom; ' 
b) s .srebrom. 

izdelki iz kamenite mase, drugje neimenovani: j Št. 627. Izdelki iz pozlaćene m po.-,rebrenc preje, | 
3. predmeti za sobni okras in galanterijski iz

delki, figure, figurice, kipci in podobni luksus-
ni predmeti. 

Iz et. 505. Izdelki iz porcelana, iz porcelanu podob
nih materij (mehki porcelan: angleški in frit?, 
oepostekleii porcelan: biskvit, parian in jaspH 
i. drugimi okraski ali brez njih: 
2. luksusni ali galanterijski izdelki za kiašenje 

sob, kakor: vaze, kipci, figurice, cvetje, rast
linje, šopki, venci in drugo: 
a) belo in enobarvno, nepoalikano, nepozla-j 

el-no in bfez okraskov iz bakra in bakro
vih zlitin: 

bi večbarvni, pozlačeni, poslikani in z okra
ski iz bakra in bakrovih zlitin. 

Iz st. 506. Izdelki iz gline in kamenite mase, por
celana in fajause in tem podobnih materij, v 
zvezi z drugimi materiali, ako niso ti nikjer 
predpisani ali ne spadajo pod višje postavke: 
3. v zvezi z najfinejšim materialom: 
4. v zvezi z dragim mei aloni: 

a) z zlatom; 
bi s srebrom. 

fit. oli). Steklene ploščice, stekleni biseri, lesk, 
email in steklene kaplje (zrna), samo nanizane 
zaradi lažjega zlaganja, hranjenja in prenašanja: 
l.bele in pobarvane: i 
2. pelikane, pozlačene in posrebrene. i 

St. 520. Steklene imitacije dragih kamenov; stekle
ni kameni za nakit, stekleni biseri in stekleni 
korali: 
l.sanio nanizani.- zaradi lažjega zlaganja, hra

njenja in prenašanja: 
2. nanizane kot. nakit. 

8t_ 521. Izdelki iz steklene imitacije- dragih kame
nov. iz steklenih koralov, steklenih ploščic, tudi 
v zvezi z drugim materialom, ako zaradi tega ne 
spadajo pod višje postavke. 

H št, 522. Steklo, ki ni drugje imenovano ali se 
nikjer in-' umi-v a z drugim vred: prešano, poli
rano itd.: 
3. Satenu, p o z l a č e n a po^n-.bri-iiiv. 

lx št. 525. Izdelki iz stekla ali iz emaila, potem ste
klenih imitacij dragih kamenov in koralov v 
zvezi z drugim materialom, ako niso imenovani 
drugje ali M' nikjer ne ume vajo v drugimi vred 
in ako zaradi /veze ne «padajo pod višjo po
stavke: 
3. v zvezi z najfinejšim materialom: 

kakor tkanine, trakovi, vrvice, obšivi (porte), | 
g-umbarsko blago z vmestki in podlogo iz lesa, j 
metalov. kosti itd. brez drugega prejnega ma-, 
toriala, ako je oviti material: " • 
1. iz svile; j 
2. drugačen. ; 

r r i p o i n b a : '.'d te prepovedi se izvzemajo: 
predmeti za uniforme. j 

Sil. 628. izdelki, popolnoma ali deloma iz pozlačenih: 
in posrebrenih preprostih metalov in njih zlitin,! 
ako niso imenovani posebe ali ne spadajo poti j 
višje postavke. ! 

P r i p o m b a : Od te prepovedi se izvzemajo j 
predmeti za uniforme in cerkveno potrebe, na
dalje strelovodi s pozlačeno konico. 

•Št. 630. Predmeti za lišp, nakit in drugi luksusni 
in galanterijski predmeti, popolnoma ali delo
ma iz preprostih metalov ali njih zlitin, posre
breni in pozlačeni, tudi v zvezi z drugimi ma
teriali, ako zaradi tega ne spadajo pod višje 
postavke: 
l.brez vsake zveze, ali v zvezi s preprostim in 

finim materialom; 
2. v zvezi z najfinejšim materialom: 
3. v zvezi z dragim metalom: 

a) z zlatom; 
lil s srebrom. 
P r i p o m b a : Od te prepovedi se izvzemajo 

predmeti za uniformo in strelovodi v zvezi s 
platino. 

St.. 632. izdelki iz preje preprostih metalov, razen 
iz aluminija, kakor porto (preveze), trakovi itd., 
tkanino in gumbarski izdelki (tudi s podlogo, 
vmestki iz lesa, kosti, metala itd.) lirez drugih 
prejnih materialov, ako je duša (oviti material): 
1. iz svile. 

P r i p o m b a : Od tega se izvzemajo predinoli 
za uniforme. 

Iz št. 654. Vozovi in sani za vožnjo: 
2. podstavljeni in prevlečeni, z vzmetmi ali brez 

vzmeti. 
Iz št. 657. Ladje: 

3. luksusne kulje in čolni z motorjem ali Urez 
motorja, razen za javni promet. 

Iz št. 660. Glasbeni instrumenti: 
4. mehaničue priprave, za sviranje. 

Iz št, 662. Žepno ure: 
l .z zlatim ali pozlačenim ofcrovom, tudi okra

šene z dragimi in poldragimi kameni. 

I m e n o v a n j e . 
Iz št. 663. Okrovi za žepne ure: 

1. zlati in pozlačeni. 
Št. 668. Strelno orožje in wožjc na zračni prit»k, 

popolnoma izdelano: 
2. samokresi ui pištol»* vsake vrste. 

P r i p o m b a 1.: Dopuščen je uvoz strelnega 
orožja brez razlike za potrebo vojske. 

P r i p o m b a 2.: Dopušča se privatnim oao-
bara uvažati lovsko in nevojaško orožje, po 
predhodni odobritvi ministrstva, za vojno in 
mornarnico in ministrstva za finance — gene
ralno direkcije carin. 

Št. 66!). Deli strelnega orožja in orožja na «гаЛш 
pritisk: 
2. obdelani. 

P r i p o in b a 1. : Od tega se izvzemajo del« 
strelnega orožja ali orožja na zračni pritisk za 
potrebo vojske. 

P r i p o m b a 2.: Dopuščen Je uvo* detlov 
strelnega orožja in orožja, na zračni pritisk, ob
delanih za puškarsko industrijo in za potrebo 
puškarskih obrtnikov, po predhodni odobritvi 
ministrstva za vojno in mornarnico in ministr
stva za finance — generalne direkcije carin. 

«t. 670. Otroške igrače: 
1.iz lesa : 

a) grobe, namo pooblane, izrezljane ali stru
žen«, nepobarvane, ncpopleskano in bro* 
drugega materiala; 

ti) fino izdelane, pobarvane, lakirano, polira
ne, poslikane in v zvezi s preprostim ma
terialom; 

cj v zvezi s finim materialom; 
č) v zvezi z najfinejSim materialom; 

2. iz mehkega kavčuku: 
a) samo iz kavčuka, tudi v zvezi н pauro

si im materialom; 
b; v zvezi s finim materialom: 
c) v zvezi z najfinejšim materialom; 

3. »-.se druge otroške igrače: 
a) iz preprostega materiala; 
li) iz pre|)rostegn. materiala, v zvezi c ratini 

materialom ali iz finega materiala; 
cj n najfinejšega materiala ali v zvo?A a naj

finejšim materialom. 
P r i p o m b a : Od tepa se izvzemajo ioge 

brez razlike. 

6 5 . 
Navodila za izvrševanje odločb» 

o uvozni prepovedi.* 
Na podstavi točke 7. odločbe ministrskega evet* 

o uvozni propovodi, razglašeno v «Službenih Novl-
nali kraljevino Srba, Hrvata i Slovenaca» s dne 
3. t. m., Št. 48, je predpisal gospod minister za. fi
nance zaradi pravilnega uporabljanja omenjene od
ločbe nastopna 

Navodila: 

I. 
Za uvoz v zmislu točke 1. odločbo ntiniatrekega 

sveta z dne 1. marca so smatra uvažanje blaga iz 
ino7.e-mst.va. za porabo v državi. 

II. 

Vse ono blago, ki jo clo vštetega dno 2. marca 
1922. in-estopilo mejo, bodisi da. je bilo izročeno ca
rinarnicam, lK>disi da je še na poti, od mejo do na
membne carinarnice, ni podložno uvozni prepovedi 
ter se ocariuja brez posebnih odobril. 

Za blago, ki do vštetega dne 2. marca. 1922. ÄC. 
ni bilo prijavljeno vhodni carinarnici, ki pa jè 
dejansko do tega roka prestopilo mejo, mora voznik 
vhodni carinarnici predložiti verodostojna dokazila 
o tern, da je blago prestopilo mejo do omenjonegïi 
roka. Vhodna carinarnica potrdi, ko se uvori o-pra
vilnosti predloženih dokazil, to okolnost, na carin
ski listini, ki »premija blago. 

111. 

V prošnjah, ki se vlagajo po točki 2. odloöbe mi
nistrskega svota o uvozni prepovedi, je treba vBeloj 
označiti pri kntt-ri carinarnici se izvrši uvozna oea-
rinitev blaga, 

* Razglašena v «Služ!»'niii Novinah kraljovWu; 
Srba. Hrvata i Slovenaca* št, 53; izdanih dne 9ega 
marca 1022. 
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Prošnjo во smatrajo za pravočasno vložene, Če 
,-e кгобе pošti kot priporočeno pismo v postavlje
nem roku ali čo se v. tem roku osebno izroče gene
ralni direkciji carin ali oni carinarnici, pri kateri 
je izvršiti uvozno ocarinitov. 

Za čas tridesetih, odnosno šestdesetih dni, dolo
ren v točki 2. omenjene odločbo, torej do vštetega 
dne Ï. aprila, odnosno do dne 1. maja 1922., jo tre
ba vse blago, prepovedano za. uvoz, spraviti v carin
ika skladišča takoj, ko se prijavi carinarnici. Uvoz
niki lahko predlože za tako blago deklaracije v dveli 
dneh, ko je carinarnica, prevzela blago; toda carinar
nica ne ukrene o teli deklaracijah ničesar, dokler 
ne dobi odločbe generalne direkcije carin, ali se «me 
blago ocariniti ali ne. Po preteku omenjenega 30-
dnovnoga. odnosno (iOdnevnoga roka postopa cari
narnica s prevzetim blagom, katerega uvoz je prepo
vedan, po točki 6. odločbe ministrskega sveta. 

Ako dospe blago, prepovedano za uvoz, pomeša
no v istih tovorkih z drugim blagom, za katero no 
vejlja. uvozna prepoved, se sme to blago ločiti «1 
prvega ter ocariniti. Z ostalim prepovedanim blagom 
je postopati tako kakor % vsakim drugim blagom, 
prepovedanim za uvoz. 

IV. 

Ha predmete, katorih uvoz. jo prepovedan, za ka
ter»- pa. se. izvrši uvozna oearinitev po točkah 
ä. Č), d), 4.) in 5.) odločbe ministrskega «veta z dne 
1- marca, t. J., odnosno po točkah I., II. in V. teh 
navodil, je pobirati, ako niso oproščeni «.'ga plačila 
po aakonu o splošni carinski tarifi, vse uvozne dav
ščine, pa tudi luksusno takso po listi luksusnih pred
metov, priloženi pravilniku o plačevanju davka na. 
poslovni promet. G.- D. N. F. br. 25.947 z dne 10. de
cembra 1920., razglašeni v «Službenih Kovinah kra-
ljovine Srba, Hrvala i Slovenaca» St.. 7 г dne 11. ja-
ШЈ;.»ТЈ» 1021.* 

V. 

Dno blago, provvedano za uvoz, ki ga. nosijo 
potniki s seboj v svoji ročni prtljagi, se propušča 
za uvoz, ako se ujema, vrsta takega blaga s služ-
braim stališem potnikovim in ako se da sklepati po 
količini takih predmetov, (La se uvažajo za lastno 
potrebo, ne pa, v trgovski ali v kakršenkoli drugi na
men. Potemtakem se prepuščajo za uvoz spominski 
predmeti, obleke, klobuki, perilo, kravate, kosme-
liëna in parfum ori jska sredstva kakor tudi ostali 
nralmeti. ki jih potniki navadno prinašajo iz ino-
7P!W;tva. 

VI. 
Blago, ki prestopi carinsko mejo zalo, da bi 

•tt&zjzitiraio preko kraljevine, se med transportom 
praviloma ne sme iztovarjati ali pretovarjati v dr-
fcavi. razen če se mora blago pretovarjali iz vago
nov na normalnotiniih progah v vagone na ozko
tirnih progah in obratno kakor tudi s parnika v že-
If»nifiko vozove ali obratno ali pa ob elementarni!] 
TOKgodah. 

Pri tranzitnu) potnikih, ki potujejo, ne da bi se 
kje mudili, z direktnimi tranzitnimi vlaki ter nosij'» 
v prtljagi « seboj predmete, katerih uvoz jo prepo
vedan, morajo carinarnice prod vsem presoditi po 
osebnosti dotičnoga potnika, ali in koliko služijo 
taìd predmeti njegovi potrebi na. potovanju. Take 
prorlraete smo potnik obdržati v svoji ročni prtljagi. 
Z vsemi ostalimi predmeti je postopali po carinskih 
prepisih o provozu carinskoga blaga. 

Тка carinska manipulacija glede takega potni
škega tranzita se mora vršiti kar najhitreje, tako da 
ii» nastajajo v tem prometu motil ve in zainudr. 

Vil. 
Piošnje za dovolitev uvoza predmetov, oinenjo-

«ii v točkah 4.) in 5.) zgoraj imenovane odločbe, se 
morajo pošiljati generalni direkciji carin, in sicer po 
«armamici, pri kateri je izvršiti uvozno carinsko eks-
ptîaicijo. Prošnjam je razen točnega soznamka o 
blagu priložiti vsa potrebna dokazila, da se niso 
predmeti nabavili v inozemstvu z nakupom, nego :la 
prihajajo kol darilo ali kot zapuščina (za predinole 
i» točke 4. odločbe), odnosno da «o uvozniki res dni
narji, ki so so bavili v inozemstvu zaradi zaslužka, 
pa hc vračajo v državo. Carinarnice morajo take 
prefejo s svojo izjavo vred kar najhitreje pošiljati 
prft6;Kra!m direkciji curin. 

Vili. 
ttnejo s.;, da su z odločbo o uvozni prepovedi v 

шботег no izpreminjajo določila o pobiranju luksus-
i» takso po pravilniku, razglašenem v «Službenih 

* Uradni lisi. pod št. 32 iz leta 1.921. 

Novinah kraljevne Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 7 
z dne 11. januarja 1921. 

IX. 
Postopek, določen v točki 6.) odločbe ministr

skega sveta z dno 1. marca t. 1., velja samo za pre
povedano blago, ki dospe v državo izza dne 1. maja 
1922. (točka III. tega razpisa), in za ono prepove
dano blago, za katero se ne dovoli uvoz v zmislu 
točke 2. odločbe ministrskega sveta, odnosno točk? 
III. tega razpisa. Določila iz točke 0.) odločbe se 
tudi ne tičejo blaga, ki je predmet kazenskega 
spora, a.inpak s takim blagom je treba postopati po 
veljavnih predpisih. 

Iz plearne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 3. marca 1922.: C hr. 13.382. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o naknadnem žigosanju obveznic 
predvojnih negaziranih posojil bivše 

Ogrske.* 
Gospod finančni minister je odredil v zmislu od

loka reparacijske komisije z odločbo z dne 4. marca 
I. 1., D br. 4112: 

t.) Imetniki obveznic o g r s k i li p r e d v o j n i h 
negaziranih posojil, lu teh obveznic v odrejenem 
roku niso dali žigosati, to se lahko naknadno ^toro 
do v š t e t e g a d n o 3 1 . m a r c a . 1 9 2 2 . 

2.) Obveznice je poslati s prošnjo vred do tega 
roka neposredno generalni direkciji državnih dolgov. 

3.) Predložitev obveznic zaradi žigosanja jo ob
vezna tudi za tuje državljane; vondar pa smejo le-ti 
obenem zaprositi, naj se obveznice samo zaznamenu-
jejo kot svojina tujega, državljana. 

V tem primeru jo treba priložiti prošnji potrdilo 
o državljanstvu in dokazati lastnino. 

4.) Naši državljani, ki žive na ozemlju naše kra
ljevine, ki pa. imajo svoje obveznico shranjene v ino
zemstvu, na Ogrskem ali v eni izmed nasledstvenih 
držav bivše Ogrske, morajo, ako lega doslej še niso 
storili, d o v o t e t e l a d n e 2 0. m a r c a , 1 9 2 2. 
pri generalni direkciji državnih dolgov vložiti proš
njo zaradi protesta zoper žigosanje. 

Take [prošnje je vlagati v zmislu naredbe D. 
br. 1683 z dne 24. januarja 1922.*:!: ter jim priložiti 
potrdilo o državljanstvu. 

5.) Naši državljani, ki živ« izviui mej naše kra
ljevine, pa imajo svoje obveznico deponirane na 
Ogrskem ali v eni izmed nasledstvenih držav bivše 
Ogrske, morajo sami vložiti protest zoper žigosanje 
pri vladi dotične države, v zmislu točke 3. O vlo
ženem protestu morajo takoj obvestiti kr. poslani
štvo v dotični državi in obenem navesti vse podat
ke, ki so potrebni zaradi evidence. 

(>.) Prošnje, vložene po določenem roku, se ne 
bodo vpoštevale. 

Imetniki nežigosanih obveznic naj si sami pripi
šejo posledice, ki bi utegnile nastati. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 4. marca 1922.: D br. 4112. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

fct. 891Ò. 
Razpust društva. 

«Društvo odvetniških i" notarski)) uradnikov za 
Kranjsko» je razpuščeno, ker nima več pogojev za 
pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 4. marca. 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
• Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Krerrienšek, s. r. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca* št. 53, izdanih dne 9ega 
marca 1922. 

** Uradni list 10 na strani 95. 

Št. 818 vet. 
Razglas. 

Po razpisu ministrstva za kmetijstvo in voda t 
dne 6. marca 1922., vet. št, 474 iz leta 1921., se daje 
glede p o š t n i h p o š i l j a t e v p r i p r a v l j e n e 
ga in o s a v inozemstvo in iz inozemstva to-le n* 
splošno znanje: 

Poštni zavoji (paketi) v. teži do 5 (petih) kilo
gramov, v katerih so mesni izdelki (salame, klobaee, 
gnjati, posušeno ali nasoljeno meso ali slanina, 
mast), zaklane pernate živali, sveže meso, divjačina, 
se smejo pošiljati v inozemstvo in dobivati iz ino
zemstva — razen iz pokrajin, kjer je goveja kug» 
— ter tudi pošiljati preko našega ozemlja b r e z 
p o t r d i l a o izvoru in zdravstven osti in brez vete-
rinarne kontrole na meji. 

Isto velja tedi za označene proizvode da 5 k# 
teže, ako jih nosijo posamezniki s seboj za osebno 
porabo. 

V L j u b l j a n i , dne 11.marca 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Po naročilu j »ukrajinskega namestnika: 

Paulin s. r. 
Št. 817. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolesni v 
Sloveniji z dne 11. marca 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mesto* 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena obfiki 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičje» 
znači število zakuženih krajev, številka za CIT»-

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S 1 i n a v k a. in p a r k l j e v k a. 

Krško: Cerklje 1:4. Litija; Moravče 2:3. Ljub-
Ijana okolica: Borovnica 2:4, Brezovica 1:1, Devic« 
Marija v. Polju 4: 6, Dobrunje 2:5, Grosuplje 1: 2, 
Iška vas 1:13, Jezica 1:1, Medvode 1:1, Moste 2:4, 
Račna 1:8, Rudnik 1:5, Šmarje 4:9, Vrhnika 6:74, 
Zgornja Šiška 1:1. Žel imi je 3:9. Logatec: Planina. 
1:4. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Suh or 1:1. Murska Sobota: Gentil* 
1:7, Gabrije 1:1. 

S u fi t a v e c. 
Kočevje: Borovec 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Bianca 1:1. Konjice: Tepanje 1:3. 

Krško: Šmarjeta 1:1. Litija: Temenica 1:1. LJub
ljana okolica: Grosuplje 1:1, Vrhnika 2:2. Maroku 
Sobota: Pertoča 1:1. Novo mesto: Prečna 1: t . 81»-
venjgradec: Vuzenica 1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Murska Sobota: Križevci 1:1. Ptuj: Sv. Barbara 

v Halozah 1:1. 
G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Artiče 1:2. Črnomelj: Vin ji vrh 1:1. 

Novo mesto: Velika Loka 1:1. Ljubljana mesto 1. 

S v i n j e k a r d e č i c a. 
Ptuj: Donačka gora 1: 3, Sv. Lovrenc na Drav

skem polju 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 11.marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo, 

Po naročilu pokrajinskega mmiesUek*: 
Paulin s. r. 

Bäzgfesi vojaških olilastev, 
Pov. št. 14.401. • "• 

Razglas glede ženitne kavcije bivših 
avstro-ogrskih častnikov. 

V zmislu dopisa našega poslaništva na Dunaju 
št. 750/M. z dne 22. februarja 1922. se razgiafia: 

Vsi bivši avstro-ogrski častniki, odnosno njih 
pravni dediči, ki bivajo sedaj v Sloveniji in ki so 
svoječasno položili ženitno kavcijo pri bivšom av-
stro-ogrskem vojnem ministrstvu, odnosno pri do-
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mobranskom m i n i s t e na Dunaju, pa je Se monopolsko tak*o na petrolej, ki ga uvažajo privatniki i 316 
dobili vrnjene, naj pošljejo podpisani intendane* na- v držav«. , . ,, , ; i l , \ 
s t o p i podatke: imoiii priimek onoga, ki je položil Cene za cigareto papir, odnosno v i ^ b o , ki jih, 
kavcijo; sedanji natančni naslov; dokazilo našega] prodaja monopolska uprava, so odslej te-le: 
državljanstva; v kolikem znesku in v katerih vred-j 
Dostaih papirjih je bila kavcija položena. i 

Voja&ka tntendanca za Slovenijo v likvidaciji ' 
v Ljubljani, 

Letnik IV 

A. Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l o HO * <• n a s t o p n o f i r m * 

Jadranska banka, podruwaia» 
1. <: i »-a rit t u i p a p i r. 

.lob: ena knjižica .1-20 dinarja; 

dne IS. marca 1922. 
310 St. 139/22. 

Razglas. 
V podpirani državni žrebcarni se odda mesto j 

p i s a r n i š k e g a p o m o ć n i k a . 
Pogoji za sprejem v to službo so: državljanstvo 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, neoporeč
nost, telesna sposobnost in službena zmožnost, ana
ige državnega jezika, strojepisje in eventualno- ste
nografija, primerna Šolska izobrazba, starost no pod 
1 7 I e t - u • • -, , 

Ргобпје. opremljene z vsemi potrobnum doku
menti in pravilno kolkovane, naj so vlože do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 2 . 
pri poveljnietvu državne žrebčarne. 

Poveljništvo državne žrebčarne na Selu 
pri Ljubljani, 

dne 6. marca 1922. 

it. 898. 

Sa 2/22-

Razglasi dniQih uradov in o b t e 
" 308 3—2 

Razglas. 
Tobačna tvornica v Ljubljani razpisuje v zmislu 

«lloka uprave državnih monopolov v Beogradu, 
J. M. St. 4800/21, ofertaluo prodajo nastopnega 
štartnega materiala, odpadkov in zabojev: ! 

480 kg odpadkov od domačega platna; 
900 kg odpadkov od trojuika (Drilch); 
800 kg odpadkov od hodnega platna (Rupfen); 

S.OOOkg odpadkov od jutnega platna; 
100 kg odpadkov od belega platna; 

1500 kg odpadkov od jutaih motvozov; 
2.900 kg odpadkov od motvozov iz prediva; 
1.709 kg odpadkov od kouopcev; 
1.000 kg odpadkov od jutnih niti; 

32.000 kg odpadkov od bele lepenke; 
24.000 kg odpadkov od rjave lepenke; 
11.000 kg odpadkov od raznovrstnega [«-pirja; 
2.900 kg lupulina (prah od hmelja); 

19.000 kg izrabljenih jeklenih nožev za rezanje to
baka: 

16.000 kg obžganega. litega železa: 
4.000kg strojnega ubitega železa: 
1.000 kg cinkastih odpadkov; 
1.700 kg kovanega železa; 

250 lesenih zabojev raznih velikosti in 

3.000 storij. ; 
Piamene ponudbe za nakup tega blaga, koiko-jC(_r l a ц.^22- -1 

vane z 20 Din. naj se pošljejo najkesneje do dno ! 

I. vrsta s 70 listki, ena knjižica 0-70 Din; 
II. vrsta s 50 listki, ena knjižica 0-45 Din; 
II. vrsta s 70 listki, ena knjižica 0-00 Din; 

III. vrsta s 50 listki, «na knjižica 0-35 Din; 
ITI. vista « 70 listki, ena knjižica 0-50 Din. 

II. V ž i g a l i c e . 
Parafinsko, škatlice s 100 klinčki, po 0-50 Diu;! 
žveplene, Škatlice s 120 klinčki, po 0-50 Dm; ' 
Švedske, normalne škatlice s 60 klinčki, po 0-oG 

Din: ^ _. 1%. I 
švedske, male ska ilice s 50 klinčki, po O-oO Dm 
Monopolska taksa na vžigalice, ki jih izdelujejo. 

domače tvormee, odnosno na petrolej, ki se uvaža, j 
j je odslej ta-lo: • 

na škatlice parafinskih « 110 do 1Ž0 klinčki po: 
i 0-B5 Din; , , , . , , . ; 
! na škatlic: parafinskih s 100 do 110 klinčki poj 
• 0-32 Diu, , , . - , -
i na škatlice ,yarafia«kih s 70 do 80 klinelu po 
i 0-22 Din; /% ari _.. 
I na škatlice lesenih s 50 do 60 klinčki po 0-20 Dm; 
i ua Škatlice žvoplenih s 120 do 130 klinčki po 
I 0-32 Din; 
! na škatlice švedskih normalnih 
ki po 0-30 Din; 

na škatlice švedskih malih 
0-28 Din. 

60 'do 65 klinč 

1229. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: 

i Celje. 
i Obratni predmei/. Družba se ustanavlja v prvi 
j vrsti zalo, da prevzame posle vseli podružnic tu po-
i hlovalnic Jadranske banke v Trstu, kar jih je v kra-
• ljevim .Srbov, Hrvatov in Slovencev, in da. pre-
| vzame njeno dunajsko podružnico; opravljati na-
i merja VÌC posle, spadajoče v področje bančnih pod-
; jetij, kreditnih in denarnih zavodov in vse kouier-
I cialne, industrijske, finančne in nepremičninske posle. 

V poste va je zakonita določil», veljavna za. vsak. 
posamezni posel, je zlasti upravičena za U-lo opra
vila: 
a) Di-užba ustanavlja, pridobiva ali upravlja, jemlje 

ali «laje v zakup ali najem komercialna, industrij
ska, poljedelska, prometna in sploh podjetja, elu-
žeča povzdigi narodnega gospodarstva, in sic« 
kakršnekoli vrsto in dnižbono oblike ter jim U; 
pretvarja; nadalje se- udeležuje takih podjetij, 
vodi njih posle ter oskrbuje zanje izdajo in pro
dajo njih delnic. 

b) Podeljuje odprto in menične kredite, diskontu» 
menične in kakršnekoli drugo terjatve; фгфша. 

j in izplačuje obresti in dividende ter opravlja 
vnovčevanje vseh kakršnihkoli terjatev na raöuv. 

! tretjih. 
j c) '.Sprejema vrednostne papirje, valute iu vse- drugt 
! predmete v hranjenje in upravljanje ter izdaja 

za 1o depotne .liste. 
50 rio 55 klinčki pojjv, Sprejema denar na tekoči račun vlagatelj sme 

P e t r o l e j . 

Na petrolej 300 Din v srebra za 100 kilogramov. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne 11. marca 1022. 

Direktor: Mandelj H. r. 
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Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o imovini 1 

Frana D c r e n . d e , trgovca v Ljubljani, registrava-, 
nega pod firmo: Fran DereiičTa v Ljubljani. 

Poravnalni komisar: deželnosodni svetnik doktor. 
Golia deželnega, sodišča v Ljubljani. | 

Poravnalni upravnik: dr. Josip Ažman, odvetniki 
v Ljubljani. i 

Narok za sklepanje poravnave pri imenovanem j ,\} 

sodišču, v sobi št. 140. dne : 
2 2. a p r i 1 a 1 f 2 2. ! 

ob devetih. ' : 
Rok za oglasitov do dno 

15. a p r i l a 1 9 2 2 . 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 13. marca 1922. 
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18. a p r i l a 192 2. 
ob desetih podpisani direkciji. 

Oferenti morajo vložiti pri blagajni 
tvornice v Ljubljani kavcijo v znesku 5 % 
jene vsote, odnosno inozemoi 10 %. 

Oklic 
Dr. Kadosiav Pipuš, odvetnik v Mariboru, je vio-

razpolagati z vloženim zneskom po čeku ali pa 
drugače •-• sprejema denar na vložne knjižice, 
ki se glasi na prinosnika ali na ime in ki s<; 
smejo tudj v tem primeru izplačati prinosniku, 
in proti obres tonosnim ali brezobrestnim blagaj
niškim potrdilom, ki se glase na prinosnika. 

Blagajniška nakazila se morajo glasiti naj
manj na 100 K ter morajo biti izplačna ob dolo
čenem roku dospelosti ali ob določenem odpo
vednem roku. Prva vloga na hranilno knjižice 
mora znašati najmanj 50 K. 

Vloge, sprejete na. vložne knjižice I11 proli bla
gajniškim potrdilom, je objaviti vsak mesec ter 
jih po izdanih oblastvenih predpisih izkazati oh-
krdvoin; t/ba zneska skupaj ne smeta presozati 
dvakratnega zneska vplačane delniške glavnice. 

Za obrazce vložnih knjižic in blagajniških na-
ka.zil je treba državnooblastvcne odobritve. 
Nakupuje in prodaja vsakovrstne vrednostne pa
pirje, devize, valute in terjatve; posoja ua obre
sti proti zastavi vseh toh reči, nadalje na siro-

i vine in vsakovrstno blago in na nepremičnine -
' vse to za lastni kakor tudi za tuj račun. 
' e) Kupčujo s ]MoiiH*ami in prodaja srečke na ob-
• roke. 
' fj Izvršuje zavarovanja zoper kurzno izgubo pri i»-
' žrebnih vrednostnih papirjih ali srečkah. 
ig) Kupuje in prodaja \ -.akovrst.no blago, sirovine, iti 
i -izdelke. 
i h) Nakupuje in prodaju nepremičnine, jih daje aH 
i jemlje v zakup ali najem. 

i) Izvršuj« vsakovrstne stavbe. 
Dr. uaaosiav ripus. ou venu« • «...-......-j.. — ч 1Г.мс.,,г, , .„ . . . . , . . . -

u ~ i Žil zoper Konrada M a r o h a in Uršo M a r oh ovo, , j) Pridobiva koncesije za železnice ali druge 
tobačne , ' ., _, ». ..-j,,, »t 48 trölv> 7j1.ru/li tr.^ „o,..5vi. :ili ia.vTie. stavbe. 

pro-

ponu-
j posestnika na Trnovskem vrhu št. 43, tožbo zaradi 
! 5200 K s pripadki. 

e vsote, oanosno шогвшш i« 70. s ,. . , „ , 9 

Licitacija (odpiranje ofertov) bo dne 18. aprila j ™ ж - 2 3. m a r c a 1 J A Z. ob-enajstih v pisarni tobačne tvornice v Ljubljani, j o b p o l (jevetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Natančnejši pogoji so na razpolago v ekonomiji j T.- • . i.:...i:«x. „v,„u IASSUMV neznano. 

tobačne tvornice v Ljubi jam. 
Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 

dne 7. marca 1922. 

Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 
postavlja za skrbnika, dr. Danilo KomavlL odvetnik 
v Mariboru. 

Direktor- Mandelj >.. r. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 21. februarja 1922. 

Tov. Št. »08/1922. " 343 J Cg lb 72/22-1. 
Oklic 

Razglas o novi ceni, odnosno monopolski ! J ^ ^ y e r ^ e , a 

taksi na vžigalice, cigaretni papir ш pe-i р о ^ а ' v v J e j u _ t o ž b o zaradi 8216 K ali 26 
trolej. j dolarjev s pripadki. 

Uprava državnih monopolov, administrativni od- Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
delek, v Beogradu objavlja z naredbo z dne 4. marca 
1922. Pov. M. br. 50, da je upravni odbor samostoj
ne monopolske uprave z odlokom % dne 3. marca 
1922., Pov. M. br. 46, in 1 odobritvijo gospoda mini
stra za finance z dne 4. marca 1922., Pov. M. br. 177, 
zvišal cene cigaretnega papirja in vžigalic, ki jih 
prodaja monopolska uprava, monopolsko takso na 
vžigalice, ki jih izdelujejo domače tvornice, in mo-

metne na.]H-ave, ali javne stavbe. 
k) Napravlja javna skladišča -- tudi prosta -,kladt-

šča; izdaja skladiščna potrdila (warranta) o vlo
ženem blagu; napravlja po prej izposlovani obla-
ntveni dovolitvi javne tehtnice in merilnice. 

1) Prevzema zakup in upravo javnih davščin. 
m) Posreduje ali izvršuje sama ali skupno z drugimi 

vsakovrstno finančne in kreditne operacije na 
račun državnih uprav, pokrajin, občin, korpora-. 
cij, zadrug, družb alj zasebnikov v tuzemstvu 
in v inozemstvu; se udeležuje pri njih tor sploh 
izvršuje vsa opravila, združena s temi operaci
jami; zlasti tudi prenaša prevzete dolgove v ce
loti ali v delnih zneskih na druge. 

n.) Ustanavlja menjalnice in opravlja v njih menjal
ne posle. 

o) Ukorišča tuzemske in inozemske izume, patente 
in privilegije ali -posreduje njih ukoriščanje. 

omisijska in posojilna 2 4 m a r c a 1 9 2 2 . j p) Izvršuje vsa bančna, . . - . . - -
. opravila, ki spadajo v izvrševanje in obseg zgo-

ob devetih pri tem sodjsču v som HI. /W. . navedenih, po pravilih dovoljenih poslov ali 
Ker je bivališče Antona Vcrzela neznano, se mu j ^ t r e b n a 7& t o k a t . pomožna opravila, zlasti 

postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v Ma-1 ш { ш ? т k u p 6 i j p 

riboru. j r^ Dovoljuje hipotečna posojila v gotovini ali v za-
Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., stavnih pismih posestnikom nepremičnin ali po

dne 3. marca 1922. j deljuje posojila na hipotekam« zavarovane zne-
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ske za daljši ali krajši čas, jih pridobiva in zopet 
oddaja. 

*) Izdaja na podstavi posojil, označenih v prejš
njem odstavku, dovoljenih v gotovini, do njih 
višine zastavna pisma; tudi diskontira zastavna 
pisma, izdana samo ne. podstavi omenjenih poso
jil, ali daje nanje predjeme. Sicer pa veljajo za 

' izdajo zastavnih pisem določila dodatka k tem 
pravilom. 

i) Izdaja lastne obrestonosne zadolžnice (obligacije), 
katerih skupni znesek mora biti vedno popolno
ma zavarovan z vrednostnimi papirji, ki so ji 
lastni in so v njeni posesti, s kritimi terjatvami 
ali nepremičninami. Skupna vsota teh obveznic 
ne sme presezati zneska vplačane glavnice. 

To zadolžnice ne smejo zapasti prej nego v 
enem letu in se no smejo nanašati na manjši zne
sek nego 1000 K. Obrazci se morajo predložiti 
državnemu oblastvu v potrditev, 

t) Izdaja fundirane bančne zadolžnice, katerih skup
na vsota mora biti vedno popolnoma krita, in 
sicer: 

•La) s posojili, dovoljenimi v industrijske in trgov
sko namene ali prevzetimi po cesiji, ki so 
knjižno zastavnopravno zavarovana ali za 
katera jamči kot porok in plačnik država, po
krajina, okraj ali sploh tuzemska javna kor
poracija, ki je upravičena pobirati davke ali 
doklade; ali z enakimi posojili tem samim; 

b) •>. lastno posestjo pupUarnovarnih vrednost
nih papirjev ali zadolžnic tuzemskih industrij
skih in trgovskih podjetij, katerih obrestova-
nje in plačilo je zavarovano prav tako kakor 

. ono posojil, navedenih pod a); 
c) s posojili, dovoljenimi proti zastavi vredmost-

nih papirjev, navedenih pod b); 
II. a) z dovoljenimi ali po cesiji prevzetimi posojili 

zai gradnjo in obratovanje tuzemskih želez
nic, namenjenih javnemu prometu in konce-
sioniranih v zmislu veljavnih zakonitih pred
pisov, katerih obrestovanje in plačilo je zava
rovano na železnici sami ali s plačilnim in 
poroštvenim jamstvom države, pokrajine ali 
sploh na način, ki je po državni upravi pri
znan za zadostnega; 

b) z lastno posestjo takih železniških obligacij; 
c) s posojili na njih zastavo. 

Bančne zadolžnice (industrijske kreditne ob
ligacije), izdane na temelju pod I. a) do c), jo vo
diti in upravljati popolnoma ločeno od zadolžnic, 
izdanih na temelju .pod. II. a) do c) (železniške 
kreditne obligacije). 

Fundirane bančno zadolžnice so smejo upo
rabljati za plodonosno nalaganje glavnic, ki «o 

last ustanov zavodov, stoječih pod javnim nad
zorstvom, poštne hranilnice, sirotninskega in fi-
dejkomisnega in depozitnega denarja in za služ
bene in poslovne kavcije samo: 

1.) če so zadolžnice krite z gotovim denarjem 
ali. s pupilarnovarnimi vrednostnimi papirji ali s 
takimi hipotečnimi terjatvami, ki so v zmislu za
kona popolnoma varne, ali s terjatvami napram 
državi; in 

2.) če je vsotai." ki je potrebna za. vsa.kokra1.no 
obrestovanje in amortizacijo bančnih zadolžnic, 
krita z enako visoko terjatvijo banko. 

To, da so pogoji, navedeni pod 1.) in 2.) iz
polnjeni, se mora za vsak primer posebe objaviti 
v «Službenih Kovinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca». 

Take bančno zadolžnice je voditi in uprav
ljati popolnoma ločeno od onih, ki nimajo impi
larne varnosti. 

Sicer veljajo za izdajanje bančnih zadolžnic 
določila dodatka k tem pravilom. 
Vse navedene posle sme družba izvrševati ali 

tudi samo posredovati za lastni ali za tuj račun. 
Družbena oblika: Delniška družba na podstavi 

pravil, odobrenih s sklepom ministra za trgovino in 
industrijo z dne 17-. marca 1921., VI. št. 904. 

Ta firma jo podružnica glavnega zavoda, obsto
ječega pri beogradskom, trgovačkom sudu s firmo: 
«Jadranska banka», «Јадранска банка», «Adriati-
sche Bank», «Banca Adriatica», «Banque Adria
tique», «Banco Adriatico», «Adriatic Bank», ki ima 
svoj sedež v Beogradu. 

Družba je ustanovljena za пааоШИа*. 
Delniška glavnica znaša 30,000.000 K (7^00 000 

Din) ter' je razdeljena na 75.000 delnic po 400 K 
(100 Din), ki so v gotovini popolnoma vplačane la 
delniška glavnica se «me s sklepom občnega zbora 
zvišati na 200,000.000 K (50,000.000 Dm). 

Delnice se glase na prinosnika in so nedeljive. 

Vse družbene javne razglase objavlja upravni 
svet v uradnem listu na sedežu družbe. 

Družbena firma se podpisuje tako, da se pod 
njeno odtisnjeno ali po komerkoli napisano besedilo 
v srbskohrvatskem ali slovenskem (angleškem, fran
coskem, italijanskem, španskem ali nemškem) jeziku 
pripisuje: a. d. v Beogradu, in da podpisujeta svoje 
ime: ali dva člana upravnega sveta ali en član 
upravnega sveta in en ravnatelj ali dva ravnatelja 
ali en upravni svetnik ali ravnatelj in en prokurist 
družbe. 

Prokuristi morajo dostavljati svojemu podpisu 
dodatek, ki kaže na prokuro. 

Upravni svet družbe sestoji iz devetih članov; ti 
člani so: Franjo Duboković, veletržec na Sušaku; 
Ivan Knez, veletržec v Ljubljani; T. G. Stipanović, 
veletržec v Jelši;-dr. Josip Ažman, odvetnik v Ljub
ljani; Ante Bogdanovič, veletržec v Šibeniku; Albert 
Bonetić, veletržec na Sušaku; dr. Melko Cingrija, 
odvetnik v Dubrovniku; Ciro Kamenarović, bančni 
ravnatelj v Ljubljani; Frank Sakser, bankir v 
New Yorku. 

Za ravnatelja družbe, sta bila imenovana. Ciro 
Kamenarović v Ljubljani in Alfred Krstelj v Beo
gradu s pravico, da zastopata in podpisujeta družbo 
za centralo in vse njene podružnice. 

C e l j e , dne 24. januarja 1922. 

230. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Turnšek in drug. 
ÜDratni predmet: trgovina z mešanim, olagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Osebno zavezani družbeniki: Matevž Turnšek, 

samski trgovec v Celju; Jernej Turnšek, samski tr
govski pomočnik v Celju; Stanko Praznik, trgovski 
pomočnik v Celju. 

Pravico dražbo zastopati imata p» dva družbe
nika skupno. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta po dva-
družbenika skupno. 

C e l j e , dne 24. januarja 1922. 

231. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Slovenska eskomptna banka, po

družnica Novo mesto; ali nemško: Slovenische Es
comptebank, Filiale ; Novo mesto; ali italijansko: 
Banca slovena di sconto, Succursale Novo mesto; 
ali francosko: Banque ;tìì»vènet d'escompte, Succur
sale Novo mesto; ali angleško: Slovenian discount 
bank, Branch office Novo mesto. 

Delniška družba «Slovenska eskomptna bauka v 
Ljubljani» temelji na pravilih, odobrenih po bivši 
c. kr. deželni vladi za Kranjsko v Ljubljani z dne 
29. junija 1916., št. 20.764, in to po pooblastilu biv
šega' c. kr. ministrstva za notranje zadeve, izdanem 
na podstavi najvišjega pooblastila, v sporazumu s 
finančnim ministrstvom z razpisom z dne 3. julija 
1914., št. 1607. 

Firma, se glasi: Slovenska eskomptna banka, ali 
nemško: Slovenische Escomptebank, ali italijansko: 
Banca slovena di sconto, ali francosko: Banque slo
vène d'escompte, ali angleško: Slovenian discount 
bank. 

Sedež dražbe je v Ljubljani. 

Obratni predmet: 
1.) Družba eskontira in reeskontLra menice in 

kakršnekoli drugo terjatve. 
2.) Dovoljuje akceptni, kontokorentni, davčni in 

pokriti kredit; posreduje in izvršuje vsakovrstne fi
nančne in kreditne operacije za račun države, dežel, 
občin korporacij, zadrug, družb ali zasebnikov ter 
izvršuje opravila,' ki so v zvezi s temi operacijami. 

3.) Nakupuje in prodaja vrednostne papirje, de
vize, novce, kovine, drugo blago in sirovino vseh 
vrst terjatve in nepremičnine ter posoja proti za
stavi na vse te reči, in sicer za lastni kakor tudi za 
tuj račun, ne izvršuje pa strogo hipotekarno-banč-
nih opravil. 

4.) Sprejema denar ali ha tekoči račun — vla
gatelj sme razpolagati z vloženim zneskom bodisi 
po čeku, bodisi kako drugače — ali na vložne knji
žice ali pa proti obrestonosnim blagajniškim listom 
z določenim odpovednim rokom. 

Prva vloga na vložno knjižico mora'znašati naj
manj 50 K. Znesek, naložen na posamezni vložni 
knjižici, ne sine biti nikdar manjši nego 50 K. 

Blagajniški listi se morajo glasiti najmanj na 
100K. Skupna vsota sprejetih vlog na vložne knji
žice in na blagajniške liste ne sme presezati dvoj
nega zneska vsakokrat vplačane delniške glavnice. 

Za obrazce vlažnih knjižic in blagajniških listov 
je treba odobritve državnega oblastva. 

Stanje vlog na vložne knjižice in na blagajniška 
nakazila je koncem vsakega meseca izkazati finanč
nemu poverjeništvu in objaviti v listih, določenih za 
oglase te družbe. 

Obresti, ki jih plačuje družba (озгеапД zavod in 
podružnice) za vloge na vložne knjižice, ne smejo 
biti brez posebne državne dovolitve višje od onih 
obresti, ki jih za take vloge plačuje vsakokrat ve
čina bank v dotičnem kraju. . 

5.) Nabavlja in prodaja tuzemske in inozemske 
privilegije za lastni ali pa za tuj račun. 

6.) Ustanavlja, pridobiva in upravlja industrij
ska, trgovinska, poljedelska in druga narodnogospo
darska podjetja, posebno lokalna prometna podjetja, 
ter ustanavlja delniške in druge družbe, namenjene 
pospeševanju teh gospodarskih namenov, posebno 
pridobitne in gospodarske zadruge, vodi njih posle 
in tudi prodaja dotične delnice. 

7.) Sprejema vrednostne papirje, valute in vsako
vrstne druge predmete v hranjenje in upravljanje. 

8.) Izvršuje vsa bančna, komisijska in posojilna 
opravila, ki spadajo k izvrševanju in v obseg zgoraj 
navedenih statutaričnih pravic ali ki so potrebna 
kot pomožna opravila. 

Pri izvrševanju bančnih in borznih kakor tudi 
menjalničnih opravil so načelno izključene borzne 
spekulacije, ki merijo samo na dobiček pri diferen
cah brez efektivne izpolnitve. 

Delniška družba je ustanovljena za nedoločen Čas. 
Temeljna glavnica, ki jo je sestavljalo prvotno v 

znesku 1,000.000 K 2500 popolnoma vplačanih del
nic po 400 K, je bila na podstavi sklepa izrednega 
občnega zbora z dne 11. aprila 1917. zvišana na 
4,000.000 K, razdeljenih na 10.000 popolnoma vphv 
čanih delnic po 400 K. Dalje je bila zvišana na pod
stavi sklepa občnega zbora z dne 28. septembra 
1919. na 10,000.000 K, razdeljenih na 25.000 popol
noma vplačanih delnic po 400 K in po sklepu obč
nega zbora z dne 17. aprila 1920. na 30,000.000 K. 

Delnice s podpisom družbene firm© se glase na 
prinosnika. Opremljene so s kuponi, ki se istotako 
glase na prinosnika, in e talonom. 

Zaradi lažjega prometa z delnicami je banka 
upravičena izdajati kose po 1, 5 in 10 delnic. 

Oglase, predpisane po pravilih, objavlja družba 
pravnomočno v ljubljanskem «Slovencu» in «Slo
venskem Narodu», ko bi pa ta prestala, v onih 
ljubljanskih listih, ki jih določi upravni svet do 
prihodnjega občnega zbora, kateri mora o. tem de
finitivno sklepati; nadalje v «Uradnem listu pokra
jinske uprave za Slovenijo» in v uradnem listu vsa
ke dežele, kjer bo poslovala podružnica. 

Družbeno firmo podpisujeta pod besede: «Slo
venska eskomptna banka», ali nemško: «Slovenische 
Escomptebank», ali italijansko: «Banca slovena di 
sconto», ali francosko: «Banque slovène d'es
compte», ali angleško: «Slovenian discount bank», ki 
so po komerkoli napisane ali s štampiljo odtisnjene, 
dva člana upravnega sveta ali en član upravnega 
sveta in ravnatelj ali njegov namestnik ali namesto 
zadnjih dveh eden izmed uradnikov, ki so za pod
pisovanje pooblaščeni. 

Ravnatelj, odnosno njegov namestnik, in oni 
uradnik, ki je pooblaščen za sopodpisovanje, mora 
pristavljati pod svoje ime črki p. p. (per procura). 

Dirigent podružnice je Josip Lavrič, ki podpi
suje kot trgovski pooblaščenec. 

N o v o m e s t o , dne 4. marca 1922. 

232. Sedež: Strnišče pri Ptuju. 
Besedilo družbe: Fr. Čuček & Co., industrija les

ne volne in zabojev. 
Obratni predmet: izdelovanje lesne volne in za

bojev. 
Družbena oblika: javna trgovska, dražba. 
Družbenika: Franc Čuček, veletržec v Ptuju, in 

firma.: Eksportno društvo Matheis, Suppanz in drug 
v Mariboru. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 
kolektivno tako, da je upravičen na eni strani druž
benik Franc Čuček, na drugi strani pa za družbenika 
«Eksportno društvo Matheis, Suppanz in drug v Ma
ribora» eden izmed obeh družbenikov tega društva: 
Terezija Suppanz ali Adolf Himmler, oba trgovca v 
Mariboru. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta kolek
tivno oba družbenika tako, da postavljata pod njeno 
napisano, natisnjeno ali odtisnjeno besedilo svoje-
ročno svoj podpis družbenik Franc Čuček na eni 
strani, Terezija Zuppanz ali Adolf Himmler pa na 
drugi strani. 

M a r i b o r , dne 22. februarja 1922. 

&ï<&&£idfei.;è:. •••••.-Де»5а 



25. 188 Letnik IV. 

П. V p i e a l e e o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i pr i n a e t o p n i h f i r m a h : 

233. Sedež: Dobovec: 
Besedilo firme: Prva Jugoslovanska industrija z 

brusnimi kamni Plevčak in drug: 
Izstopila sta družbenika Ferdo Lamer in Vilim 

Schrenger. 
Sedanja edina imetnica: Marija Plevcak. 
C e l j e , dno 7. februarja 1922. 

234. Sedež: Ljubnica, okraj Konjice. 
Besedilo firme: F. Potočnik & J. Kušer: 
Sedež firme je odslej Vitanje, okraj Konjice. 

Krstno ime drugoimenovanega družbenika je «Jo
žefi. 

C e l j e , dne 17. januarja 1922. 

235. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: F. & A. Uher. 
Obratni predmet: Spedicijsko podjetje in trgo

vina s premogom: 
S samostojno prokuro je poverjen Ivan Mance, 

ravnatelj v Ljubljani, s kolektivno prokuro, ome
jeno na obrat podružnice v Mariboru, pa sta pover
jena Anton Uher in Julij Zellner v Mariboru. 

Prokurist Ivan Mance podpisuje, firmo samostoj
no tako, da pristavlja njenemu napisanemu ali od
tisnjenemu besedilu svoje ime brez označbe prokure, 
Anton Uher in Julij Zellner pa jo podpisujeta kolek
tivno z označbo prokure. 

M a r i b o r , dne 22. februarja 1922. 

236. Sedež: Šoštanj. 
Besedilo firme: Franz Woschnagg & Söhne: 
Gilbertu Wolfu, uradniku navedene firme, se jo 

jodelila kolektivna prokura z enim ali drugim do 
sedaj imenovanih prokuristov, ki so: Franc Goričar, 
Adolf Mravlak in Karel Trimmel. 

C e l j e , dne 10. januarja 1922. 

237. Sedež: Zagrad št. 31, občina okolica Celje. 
Besedilo firme: Pinter & Weber: 
S prokuro je poverjen Simon Stössl, trgovec v 

Celju, Kralja Petra cesta št. 23, ki podpisuje ob
vezno skupaj z enim družbenikom. 

C e l j e , dne 14. februarja 1922. 

prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dno 22. marca 
1922. do dne 20. aprila 1922., pri krajnem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 6. marca 1922. 
Krajni komisar za agrarake operacije: 

dr. Vrtačnik s. r. 

Št. 600/m. š. sv. 
Razpis službe. 

275 2—2 

Št. 1721. 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni raz-
delbi skupnega sveta posestnikov iz Mokronoga« 

Načrt o nadrobni razdelbi parcel, vpisanih v ka-
tastralni občini m okronoški pod vi. št. 222, bo na pod
stavi § 06. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. 
št. 2/1888., od dne 22. marca 1922. do vštetega 
dne 4. aprila 1922. v občinskem uradu v Mokronogu 
razgrnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 4. aprila 1922. v času od pol 
enajstih do pol dvanajstih pojasnjeval v občinskem 
uradu v Mokronogu. 

To se daje splošno na znanje s porivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dno razgrnitve dalje, t. j . od dne 22. marca 
1922.' do dne 20. aprila 1922., pri krajnem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 6.mama 1922. 
Krajni komisar za agrarske ope-radj*.: 

dr. Vrtačnik s. r. 

Na Ш. mestni dekližki osnovni šoli v Ljubljani Џ 
po naročilu višjega šolskega sveta z dne 14. febru
arja 1922., št. 1694, razpisano v stalno popolnitev 
službeno mesto nadučiteljice in voditeljice s sistemi» 
ziranimi službenimi prejemki, in sicer brez natural-
nega stanovanja. 

Prosilke naj vlože pravilno opremljene ргобпјс 
po predpisani službeni poti pri podpisanem šolskem 
svetu najkesneje do dne 

3 1 . m a r c a 1 9 2 2 . 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 28. februarja 1922. 

Št, 154. 

Razpis učiteljske službe. 
Po odloku višjega šolskega sveta z dno 14. fe

bruarja 1922., št. 17.331/21,' se razpisuje učiteljska 
služba na petrazredni osnovni šoli v P i s e c a h v 
stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti najke-snejo do dno 

1 0. a p r i 1 a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem eolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 4. marca 1922. 

Št, 9627/V—1922. 
Razglas. 

340 

Št. 1350. 

Po odloku ministrstva za pošto in brzojav z dne 
3. marca t. 1., št. 11.417, bo dalo podpisano poštno j 
ravnateljstvo pri domačih obrtnikih (krojačih inj 
krznarjih) izdelati zimsko službeno obleko in čepice J 
za 700 poštnih nastavljencev neuradniško katego-j 
" j ' 1 -

Ponudbe naj se pošljejo podpisanemu ravnatelj
stvu v zapečatenih ovitkih do dne 

3 0. a p r i l a 1 9 2 2. 
Z delom bi bilo pričeti približno v drugi polo

vici meseca maja t. 1. 
Ponudnik, ki prevzame delo ali deloma ali v 

III. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : j celoti, bo moral po odobritvi položiti 5%.no kavcijo. 
238. Sedež: Maribor. Poštno in brzojavno ravnateljstvo za Slovenijo 

Besedilo firme: Oesterreichische Petroleumver- v Ljubljani, 
triebegesellschaft m. b. H., podružnica glavnega za-j (\m 13. marca 1922. 
voda v Gradcu, poslujočega s firmo enakega imena: j ^ 

Veled opušta kupčij3. ! Št. 2751/22. ' 3 3 1 

M a r i b o r , dne 22. februarja 1922. 

338 3—1 
Razglas. 

Dne 3. a p r i l a t. 1. ob devetih svo bo na želez
niški postaji na Jesenicah prodajalo na javni dražbi-
20.000 kg (dvajsettisoč kilogramov) ročnega ka
mena (Flintstein). 

Interesenti se vabijo, naj se udeleže te dražbe. 

Iz pisarne carinarnice na Jesenicah, 
dno 14. marca 1922. 

Razne objave, 

239. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Preac & Šoštarič. 
Obratni predmet: trgovina s špecerijskim, kolo

nialnim in materialnim blagom na debelo. 
M a r i b o r , dne 22. februarja 1922. 

240. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Premogosledna družba Feriez in 

Schuster, družba z o. z. v Strancih. 
Obratni predmet: odkopavanje premogokopnih 

ležišč, njih uporaba in prodajanje premoga in po
stranskih proizvodov: 

Po sklepu višjega deželnega sodišča v Ljubljani 
7. dne 19. decembra 1921., R II 150/21—1. 

M a r i b o r , dne 22. februarja 1922. 
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Št. 584. 
Kazglas o razgrnitvi načrta o nadrobni raz-
delbi skupnega sveta posestnikov iz otepanje 

vasi in Zgornje Hrušice. 
Načrt o nadrobni razdelbi parcele št. 339, ležečo 

v katastralni občini Štepanji vasi, bo na podstavi 
§ 96. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. tak. 
St. 2/1888., od dne 22. marca 1922. do vštetega 
dne 4. aprila 1922. v občinskem uradu v Dobmnjah 
razgrnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 2. aprila 1922. v času od pet
najstih бо šestnajstih pojasnjeval v občinskem ura
du, v Dobrunjah. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 

Dražba lovov. 
Dne 6. a p r i l a 1 9 2 2 . ob 14. uri se bodo od

dajale na javni dražbi v zakup za dobo šest let lov
ske pravice, ki jih imajo nastopne krajevno občine: 

1.) Zreče — 1268 ha, izklicna cena 2000 K; 
2.) Sv. Kuiiigunda — 572 ha., izklicna cena 100 

kron; 
3.) Stranice — 1071 ha, izklicna cena 1000 K; 
4.) Skomarje — 2075 ha, izklicna cena 2000 K; 
5.) Padeški vrh — 1466 lia, izklicna cena 1000 K. 
Dražba so bo vršila v občinskem uradu v Zrečah 

pri Konjicah. 
Okrajno glavarstvo v Konjicah, 

dne 9. marca 1922. 
Vodja okrajnega glavarstva: Trstenjak s. r. 

Št. 16.216/21. 
Razpis. 

Na državni realki v Ljubljani je namestiti II. 
stalnega šolskega slugo s sistemiziranimi službeni
mi prejemki, s pravico do uradnega stanovanja in 
službene obleke, odnosno denarnega nadomestka 
zanjo. 

Kompetenti naj vložo pravilno kolkovane proš
nje, opremljene s šolskimi izpričevali, z izpričevalom 
o znanju jezikov in dosedanjem službovanju, na
dalje z uradnozdravnižkim izpričevalom, do dne 

15. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri višjem šol&kem svetu v Ljubljani. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 11. marca 1922. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

Naredna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 28. februarja i.022. 
Aktiva : Dinarje-. 

Metalna podloga 397.547.333 13 
Posojila 741,846.600 8» 
Dolg države 4.4 i 8,508.485'52 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,877.1(5,:- — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

^ , 7.65.'ß,278.582,54 
Pasiva : 

Glavnica 14.1S4.80U -• 
Rezervni ford 1,911.495 69 
Novčanice v tečaju i.638,312.405 •-
Razne obveznosti 903,137.028 12 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 
Saldo raznih račnnov 405.690 78 

7.6*6,278.582-64 

:-s» Splošna prometna banka, 
podružnica v Ljubljani, prej j . C. Mayer. 

Vloge na hranilne knjižica 
Htanjc dne 1. februarja 1922. . . K j . 9,473.141-65 
Tekom meseca februarja je vložilo 

40 strank . . K j . 406.491-34 
Tekom meseca fe

bruarja je dvig
nilo 61 strank , Kj. 480:596-78 Kj. 74.105-44 

Stanje dne 28. februarja 1922. . . Kj. 9,399.036-21 
V L j u b i j a n i,' dne 11. marca 1922. 

332 Razid društva. 
Veteransko društvo «Untermicestaler Kriegerver-

ein, Gutenstein in Kärnten» v GuStanju so je prosto
voljno razšlo. 

V G u š t a n j u , dne 12.marca 1922. 
Rudolf Brundula s. r., bivSi načelnik. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d. d. v Lfobljaei 



26. 
Poftnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 17. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov fa Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Izpremembe v osebju. — Zakon o uvedbi pogodbe o «časni ureditvi vzajemnih trgovinskih odnoSejev' mod kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in češkoslovaško 
repiblik», sklenjene dne 18. oktobra 1920. — Uredbe osrednje vlade: Nareriba, в katero se podaljšuje trgovska pogodba z avstrijsko republiko. Izpremembe in dopolnitve v po

stopka z dviivlastniki. Postopek pri carinskih prijavah. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave 

Izprememlie v osebju. 
Z ukazom. Njegovega Veličanstva kralja z dne 

7. februarja 1922., St. 8042.. jo bil dr. lko E s t ime
novan za tajnika v IX. čiuovncni razredu v staležu 
yradb-mc direkcije za Slovenijo v Ljubljani. 

Inž. Kllnar H. r. 

Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 
z dno 15. februarja 1922., St. 4910, je bil dr. Friderik 
G a i s c h e g, začasni okrožni zdravnik v Št. Juriju 
ob Sčavnici, razrešen svojo službo. 

Z odlokom gosjxxla ministra za narodno zdravje 
•t. dno 21. februarja 1922., öl. 5591, je bil provizorni 
okrajni zdravnik dr. Miliael P od l e s n i k , ki j ^ 
prideljen okrajnemu glavarstvu v Mariboru, imeno
van za definitivnega okrajnega zdravnika na istem 
.-lužbeneu) mentii. , . 

Dr. Krajec s. r. 

Gospod minister pravde je imenoval za namest
nika predsednika obrtnega sodišča v Ljubljani de-
ielnoeoduega svetnika prj deželnem sodišč.« V Ljub
ljani Petra K o r š i č a. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Okrajni glavar Ivan L i n i n g e r je od oddelka 
ш notranje zadeve pokrajinsko uprave v Ljubljani 
premeščen k okrajnemu: glavarstvu v Radovljici • 
nadaljnjo službovali jo. 

Za okrajno komisarje na dosedanjih službenih 
»lOAtib so imenovani: provizorna vladna koncipisla 
Fran R o d o б e k in dr. Ivan V r o č e r pri okraj-
»eru glavarstvu v Mariboru, provizorni vladni kon-
tipiet dr. Vladimir F ö h n pri okrajnem glavarstvu 
T Radovljici, provizorni vladni koncipist Zvonko 
B r A t i л a pri okrajnem glavarstvu v Ptuju in 
vladni koncipiat dr. Alojzij T r s t e n j a k pri okraj
em» glavarstvu v Slovenjgradcu. 

Iv. Hribar s. i. 

Zakon 
o uvedbi pogodbe o začasni ureditvi vza
jemnih trgovinskih odnošajev med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
češkoslovaško republiko, sklenjene dne i 

18. oktobra 1920.,* 
ki se filasi: 

Ölen 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

66. 
Mi 

A l e k e a n d e v I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Bfogiaôamo in objavljamo vsom in vsakomur, da 
Je eakoDodajni odbor narodne skupščino kraljevine 
«rbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člona 130. 
ustave sklenil v XXXII. redni seji, ki jo je imel dne 
80. decembra 1921., v Beogradu, da jo odločbo o 
uvedbi pogodbo o začasni ureditvi trgovinskih od
nošajev med kraljevino Srbov, Hrvatov m Sloven-
«ev in češkoslovaško republiko z dno 18. oktobra 
1920. -- «Službene Novine kraljevino Srba, Hrvata 
i SloTonaca» št. 270/1920. — seznamka uredb mini
strstva za trgovino in industrijo St. 20, ministrstva 
za financo št. 104 — «Službene Novine kraljevine 
Srba, HrvaU i Slovenaca» št. 195/1921. - izpre-
meniü in da smo Mi potrdili in potrjujemo po zako

nodajnem odboru tako izpremenjeni in sklenjeni 

Minister za trgovino in industrijo si- pooblašča, 
da sun; uvesti pogodbo o začasni ureditvi trgovin
skih odnošajev med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in češkoslovaško republiko T. vsemi njeni
mi dodatki, sklenjeno in podpisano po pooblaščenih 
delegatih obeh pogodnic dne 18. oktobra 1920. v 
Pragi in razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca.'» z dne 3. decembra 1920.. 
št. 270. 

Člen 2. 
Ta zakou Miopi v veljavo z dnom, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca», ter nadomešča odloèbo z dno 15. no
vembra 1920. «Službene Novine kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca» St. 270/1920. — seznamka uredb 
ministrstva za trgovino in industrijo št. 20, ministr
stva za finance št. 104 —- «Službeno Novine kralje
vino Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/1921. 

Našemu ministru za trgovino in industrijo naro
čamo, naj razglasi ta. zakon, vsem Našim ministrom, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom pa za
povedujemo, naj postopajo po njem, in vsem in vsa
komur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u, dne 31. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Minister za trgovino in industrijo: 

dr. M. Spailo s.r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
67. 

Naredba, s katero se podaljšuje trgovska 
pogodba z avstrijsko republiko*** 

V zmislu zakona o pooblastitvi ministra za trgo
vino in industrijo za podaljšavo pogodbo o provizorni 
ureditvi vzajemnega trgovskega prometa med kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in avstrijsko 
republiko z dne 27. junija 1920., jo do sklepa nove 
konvencije, najdalje pa do dne 30. junija t. 1., po
daljšana'veljavnost te pogodbe, ki ji je po zakonu 
o proračunskih dvanajstinah za meseca januar in 
februar 1922. z dno 3.1. decembra 1921., «Službene 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljoviue 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 51, izdanih dne 7ega 
marca 1922. 

** Razglašena v «Službonih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 55, izdanih dne 1lega 
marca 1922. 

Novine, kraljevine Srba. Hrvata i Slov-ouaca» 
št. 294 A* potekel rok dne ЗО.јапиатја 1922. 

Iz pisarne ministrstva za trgovino in industrijo 
v Beogradu, 

diu' (j. februarja 1922.; IV. br. 592. 

68. 
! Izpremembe in dopolnitve v postopku 
! z dvovlastniki.** 
i tìaspod minister za finance je odločil po zasli-
j šanju carinskega sveta in na podstavi člena 273. ca-
• rinskega zakona: 
: i. 
| Olmi j . začasnega postopka o postopanju z naéi-
| mi in inozemskimi dvovlastniki, objavljenega v 
j št. 227 «Službenih Novin Icraljevine Srba, Hrvata i 
j Slovenaca» z dne 14. oktobra 1920.,*** se izpreminja 
' ter se glasi: 

«Za dvovlastna posestva je smatrati tudi vsa 
. ona posestvu, o katerih se glasi člen 1. omenjenega 
i postopka ш ki c o na obeh straneh mejo v pasu 
10 kilometrov. 

Posestva, ki niso lastnina obdelovalčeva, nego 
so vzeta v najem zaradi obdelovanja, se ne smejo 

I smatrati za dvovlastna.» 
i 
j U. 

Olen 2.. i:,tega postopka se popoln ju je v toliko, 
ila morajo odslej carinarnice zahtevati od dvovlast-
nikov, njih zadrugar je v hi delavcev, uaj prilagaj»; 
prošnjam tudi svoje fotografije, ki morajo biti pri
lepljene na «prehodnicah» in overovljene н саплат-

! nično štampiljo. 
| To se daje interesentom ua znanje. 

! Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
| div* 23. februarja 1922.; Г br. 11.182. 

j 
6 9 . 

Postopek pri carinskih prijavah.' 
Gospod minister za finance je predpisal ua pod

stavi člena 273. carinskega zakona z odločbo z dne 
20. februarja 1922., C br. 10.357, ker ni predpisov 
za odpravljanje in hranjenje blaga pod carinskim 
nadzorstvom, po členu 10. carinskega zakona. ta-Ie 
postopek: 

Л.) Voznik blaga prijavi, ko dospe z blagom, 
prvemu obmejnemu carinskemu oblastvu noto, 
predlagajo prijavo analogno členu 9. carinskega za
kona v triplikatu, sestavljeno po členu 5. postopka 
o uporabi carinskih listin. 

Od nepismenih se sprejme ustna prijava, po ka
teri sestavi carinski organ pismeno prijavo. 

2.) Po prejeti prijavi se carinski organ uveri o 
stanju prijavljenega blaga, ga postavi pod carinsko 
zaporo, vpiše prijavo v zapisnik uvoznih prijav, 
označi na. njej. pod kakšno carinsko zaporo je blago 

* Uradni list pod št. 4 iz leta. 1922. 
** Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 44, izdanih dne 27. fe
bruarja 1922. — Glej tudi Uradni list pod št. 40. 

*** Uradni lisi pod št. 440 iz leta 1920. 
' Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 48. izdanih dne 
3. marca 1922. 

•лШа&:и 
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postavljeno, izpiše na njej Številko zapisnika in da
tum ter vso to na. vseh treh izvodih potrdi s evojirn 
podpisom in žigom. 

3 ) Blago tako postavljeno pod carinsko zaporo, 
Izroči prvo obmejno carinsko oblastvo z duphkatom 
m triplikatom proti podpisu unikata gramcarju, dolo
čenemu za odpravo blaga, z nalogom, naj ga od
pravi k prvi pristojni carinarnici. To se vrai ob 
stroških lastnikovih, in sicer samo od solucnega 
vzhoda do solnčnega zapada. | 

4) Carinarnica, h kateri se je blago odpravilo,! 
se „veri o carinski zapori ter potrdi njegov prejemi 
e povratkom triplikata prijave, duplikat pa obdrži-
ter ga vpiše v svoj zapisnik uvoznih prijav; potem 
prevzame blago v svoje skladišče. 

Postopek za blago, ki se v tem primeru prevaža 
po železnici ali z ladjo, je predpisan. 

5 i Ako gre za izvozno blago, se od carinarnic. 
pri katerih se Jo izvršila ekspedicija do. izhodnih 
obmejnih carinskih oblastov, odpremi analogno pred
njemu postopanju na isti način z duplikatom pri-j 
jave predloženim po Členih 102. in 103. carinskega, 
•akona: ta duplikat vrne carinsko oblastvo cannar-j I 147/21-4 
nid * potrdilom, da *« je dotično blago izvozdo. 

6 ) Ta postopek velja za blago, katerega wed-
nost je večja od deset dinarjev, za potniško pa, ce 
je vrednost večja od 500 dinarjev po členih 32. m 
62. carinskega zakona. Do teh vrednosti se za tako 
blago prijava ne zahteva. 

7.) Лко prvo carinsko oblastvo ni carinski od
delek z ukaznim uradnikom, nego obmejna straža, 
a je pri tem na priznani carinski poti, je treba vse
lej тее. ne glede na vrednost blaga, od praviti _ na 
«goraj predpisani način k carinarnici, bodisi potnike, 
bodisi blago. 

8) Prvo obmejno carinsko oblastvo i>o*ije za
pisnike z unikati uvoznih carin, ki jim priloži vrnje
ne triplikate s potrdili o prejemu blaga, takoj po 
«vrSetku leta svoji carinarnici, ki jih s svojim, ra-
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Preda. 640/13/22—1. ^ 5 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je sprejelo Jo

sipa Z o r z i ja, namestnika državnega pravdnika 
v p. v Mariboru, na njegovo prošnjo v imenik ka
zenskih zagovornikov svojega okoliša. 

V L j u b l j a n i , dne 7, marca 1922. 
Kavčnik s. r. 

Og I a 30/22— 1. Ш 

Oklic. 
Franc Penič, posestnik v Dolenji Pirošici št. 4, 

toži Antonijo P e n i č e v o, posestnika zono, sedaj 
nekje v Ameriki, zaradi nesporazumne ločitve za
kona od mize in postelje. 

Za skrbnika/na čin so postavlja toženki dr. Lu-
dovik Stiker, odvetnik v Brežicah. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek La, 
dne 13. marca 1922. 

— 347 

Amortizacija. 
Na prošnjo Frau ja 2 a g a r ja , lesnega trgovca 

v Markovcu. se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih delnic, ki ju je prosilec baje izgubil: Delnici 
hotelske delniško družbo «Triglav» «t. 499 in 600 v 

Letažk Ï4. 

Imetnik: Alojzij Kune, trgovec v Ljubljani, G 
sposka ulica št. 7 

L j u b l j a n a , dno 9. marca 1922. 

246. Sedež: Lož. 
Besedilo firme: Franjo Lah, trgovec v ijtšn. 
Obratni predmeti trgovina z meSanim btayorn. 
Imetnik: Franjo Lah v Ložu St. 10. 
L j u b l j a n a , dne. 9. marca 1922. 

247. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Puljevlć Branislav, carinski po

srednik. 
Obratni predmet: carinsko posredovanje. 
Imetnik: Branislav Puljevič, carinski posrednik 

v Mariboru, Aleksandrova ulica št. 44Д. 
M a r i b o r , dne 15. februarja 1922. 

248. Sedož: Mokronog. 
Besedilo firme: Antou Bule, Mokronog, Slove

nija, Import —• Export. 
" Obratni predmet: trgovina na debelo in n» drob

no z živo kakor tudi z zaklano govejo živino, pra
šiči, perutnino in ovcami in vsakovrstnimi mesnimi 
izdelki, nadalje trgovina s konji in sirovimi Jutami. 

Imetnik: Anton Bule, posestnik in meaar т Mo
kronogu št. 68. 

S prokuro je poverjena: Gabriela Bule, poncet-
hntcKUf ileinisKO u r u z o e «jTi tnav» в и в д а "» " " " - — ' «. » , , , «, 
nominalnivrednoti po 200 K, izdani dne 20. febru- nikova in mesarjeva soproga v Mokronogu *t 
arja 1909. in glaseči se na ime: Franjo Žagar v 
Markovcu. 

Imetnik teh delnic «i pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s o c o v izza dne 25cga 
marca 1922., ker bi so sicer po tem roku izreklo, da 
sta delnici brez moči. 

Deželno sodižče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 16. marca 1922. 

cuni vred pošlje glavni kontroli v pregi ed. , ,_, w n / e . 4 f t 248 
90 Carinarnice, ki so v takih položajih, zalagajo j Yr VII 22,9/21-^6. 

Rvoje oddelke ali straže na meji e potrebnimi zapis-: OkllC. 
"biki, obrazci in drugim, kar jo potrebno za ™™"*-\ y ^ ^ , . . ^ ^ Ä O p o r Г н ш с а K š e l a so je 
nje te službe, ter jim dajo ^ 1 1 » ™ ^ " ^ 0 1 ™ ; ] t e m u ^ 1 ^ 1 k o s zlata tatinske provenience. 

10.) Ta postopek je uporabljati takoj po pro-j N e z n a n U a ä t n i k s e pozivlje, naj tekom enega lota 
i pri podpisanem sodišču uveljavi lastninsko pravico, 
j sicer se zlato po preteku tega roka proda v prid 
j države. 

N o v o m e s t o , dne 4. marca 1922. 

249. Sedež: Novo mosto. 
Besedilo firme: Stane Kastelic. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Stane Kastelic, trgovec v Nove» m»: 

«tu St. 112. 
N o v o m e s t o , dne 9. marca 1922. 

250. Sedož: Prezren je. 
Besedilo firme: Franc Stillar. 
Obratni predmet: žaga in trgovina z losoe. 
Imetnik: Franc Štular v Prezren ju i t t . 
L j u b l j a n a , dno 7. marca 1922. 

znanje in rav-jemu.t 
To se razglaša interesentom 

nanje. 
b pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 24. februarja 1922.: C br. 10.357. 

251. Sedež: Pudob. 
Besedilo firme: Jerica Roeina. 
Obratni predmet: trgovina, z lesom m Tone» 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddeiek VH., 
dne 21. februarja 1922. 

St. 436/21 

( te las i бшоШ uradov ш ohlastsìs.j 
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Razglas. 
Uprava državnih monopolov v Beogradu naznanja 

» odlokom z dno 11. marca 1922., Pr. br. 9313, na 
podstavi odobritve gospoda ministra za fmance z 
dne 4. marca t. 1., it. 171, te-le nove cene za sol, 
Id *<-• oddaja iz državnih skladišč: 

J e d i l n a s o l . 
1. Angleška sol, kamena sol v gručah, sol v bri-

ketih in drobna zmleta mineralna sol JK> 250 Din za 
t»0 kg. ' nn , 

П. Morska bela sol po 240 Din za 100 kg. . 
HI. Morska siva sol po 230 Din za 100 kg. 

S o l u ž i v i n o . 
•V briketili po 200 Din za 100 kg. 
Drobna zmleta po 195 Din za 100 kg. 

S o l za r i b i č e . 
Morska bela po 150 Din za 100 kg. 
Morska siva po 140 Din za 100 kg. 

Nadalje: 
Odpadki, industrijska in deuaturirana so) po 

W Din za 100 kg. 
P r i p o m b a . 

V tukajšnjem skladišču se dobiva sedaj bela 
morska sol. 

Cene za industrijsko sol veljajo po dosedanjih 
aaredbah loko Salina Kreka za drobno in loko Sa
lma Pag za morsko industrijsko sol. 

Gorenje cene za we vrsti soli veljajo brez vreč. 
Vreče, ki se ne vračajo, se plačujejo po nabavni 
eeni. 
Pokrajinska monopolska direkcija, oddelek za sol, 

v Ljubljani, 
dne 14. marca 1.922. 

34!i 

I. 

A. Vpisi v trgovski register. 
V p i s a l e so s e n a s t o p n e f i r m e : 

i 241. Sedež: Celje. ; 
' Besedilo firme: Andro Posavec, lekarna pri Ma-j 

riji pomagaj, Celje. j 
Obratni predmet: lekarna. j 
Imetnik: mag. pharm. Andro Posavec, lekarnar j 

v Celju. i 
C e 1 j e, dne 20. januarja 1922. 

242. Sedež: Drenovec-Bizcljsko. 
Besedilo firmo: And. Koe. 
Obi alni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Andrej Kos, trgovec in posestnik v 

Drenovcu št. 76. 
C e l j e , dno 7. februarja 1922. 

243. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ciril Badiura. 
Obratni predmet: trgovina z lesom m lesnimi 

izdelki. . . _ » 
Imetnik: CiriJ Badiura, trgovec v Ljubljani, Rož

na ulica št. 13. 
Prokurist: Josip Gru n tor. za*ebm uradnik v 

Ljubljani, Rožna ulica et. 8. 
L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

244. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kosta M. Ivanovic. 
Obratni predmet: carinsko posredovanje v vseh 

carinskih zadevah. 
Imetnik: Kosta M. Ivanovic, carinski inspektor 

v p. in carir.ski posrednik v Ljubljani, Trg Tabor 
rit. 6. 

L j u b 1 j a n a, dne 0. februarja 1922. 
2-43. Sedež. Ljubljana. 

Besedilo firme: A. Kune. 
j Obratni predmet: konfekcijska trgovina. 

Imetnica: Jerica Rosina, trgovka v Pudobu ôt 2. 
S prokuro jo poverjena Milka Rosina; trgovldo* 

bči v Pudobu št. 2. 
L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

252. Sedež: Ra.kek. 
Besedilo firmo: Josip Terpin, trgovina * leso». 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
ImotnLk: Josip Terpin, trgovec na Rakeku. 
L j u b l j a n a , dno 7. marca 1922. 

253. Sedež: Sava. 
Besedilo firmo: Ana Rozman. 
Obratni predmet: trgovina z jeslvinami in sla

ščicami. 
Imotnica: Ana Rozman na Savi št. 131. 
L j u b l j a n a , dne 17. februarja 192S. 

254. Sedež: Srednji Gameljni. 
Besedilo firme: Fran Juvan. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagua. 
Imetnik: Franc Juvan v Srednjih Gameljaili 

št. 20. 
L j u b l j a n a , dne 14. februarja 1922. • 

255. Sedež: Stari trg. 
Besedilo firme: Kari Kovač. 
Obratni predmet: le«na trgovina. 
Imetnik: Karel Kovač v Starem trgu, U. M». 
L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

256. Sedež: Žalec. 
Besedil« firme: Ivan Vizovisek. 
Obratni predmet: trgovina % meuanim Mago». 
Imetnik: Ivan Vizovisek, trgovec v Ž*l#«. 
C e l j e , dne 10. januarja 1922. 

257. Sedež: Župelevec 
Besedilo firme: Julij Petetkovič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagmi. 

" Imetnik: Julij Potorkovič, trgovec v Župolevci 
št. 41 pri Brežicah. 

C e l j e , dne 10. januarja 1922. 
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II. V p i s a l o s o s e i e p r e m o m b e i n d o d a t - J St. 3489/22. 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : ; 
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yri namopnin пгш»и. i Dražba lovov« 
158. fecdež: Celje. Dne 30. m a r c a 1 922 . ob petnajstih ee^bodo 

B*»edilo firme: Karol Pajk: 
Vpisala se je ženitna pogodba, dne 26. soptero 

bra Î920. pod št. 13.124 notarja Antona Stambergorja 
v Kranju sklenjena med Ano Pajkovo, rojeno 
Niäev«, trgovčevo soprogo v Celju, Kralja Petra 
cesta, in imetnikom firmo Karlom Pajkom. 

C e l j e , dne 10. januarja 1922. 

2W. Sedež: Ljubljana, 
Be&edilo firme: Iv. Bonač. 
Obratni predmet: trgovina s papirjem ua debelo 

in n«t drobno in knjigoveški obrt. 
hftetnica: Jožica Bonač, trgovka v Ljubljana: 
Prokura Srečka Vršiča so je izbrisala. 
Ib j u b i j a n a , dne 7. marca 1922. 

266. £*dež: Ljubljana. 
BeWilo firme: A. Čopič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Obratni predmet odslej tudi: trgovina z dežel

nimi pridelki. 
L j u b l j a n a , dne 14. februarja 1922. 

361. čedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Just Piščanec. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo: 
•pilila HP. je ustanovitev podružnice v Mari

bor». 
L j u b l j a n a , dno 7. marca 1922. 

v šoli v Ločah oddajale v zakup na Javni dražbi 
lovske pravice, ki jih imajo nastopne krajevne ob
čine: 

1.) Laže, obseg 571 ha, izklicna cena 2000 K. 
2.) Loče, obseg 1383 ha, izklicna cena 5000 K; 
3.) Zbelovo, obseg 740 ha, izklicna cena 3000 K; 
4.) Žice, obseg 710 ha, izklicna cena 3000 K; 
5.) Tolsti vrh, obseg 1275 ha, izklicna cena 

600 K; . 
6.) Sv. Jernej, obseg 881 ha, izklicna 

1000 K. .. 
Okrajno glavarstvo v Konjicah, 

dne 14. marca 1922. 

Letnik fV. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na da» 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreta, 

dne 1. marca 1922. 

cena 

26% SedVž: Rakek. 
Blodilo firme: J. A. Aciniović. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo: 
Besedilo firme odslej: Jovan L. Acunovlc. 
L j u b l j a n a , due 14. februarja 1922. 

2$S. Sedež: Sevnica. 
- Blodilo firme: Ludwig Smole: 

firma se glasi odslej: Ludovik Smole nasi. Josip 
Senko, trgovina z mešanim blagom in deželnimi pri
delki. Sevnica ob Savi. 

Prokura sc je podelila Petni Setim, poslovodji v 
Seviij«. 

(-. c 1 j o, dne 1.7. januarja 1922. 

364. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Matko Kranjc. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, z 

deželnimi pridolki in žganjetoč: 
'f obratnem predmetu odpade «ìganjotoc» veloci 

opuriStve. 
L j u b 1 j a n a, dne 9. marca 1922. 

Ш. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 

265. Sede/.: Ljubljana. 
Besedilo firme: K. Favai. 
Obratni predmet: trgovina s špecerijskim blagom: 
V*ded opustitve obrata, 
L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

St. 1090 o. s. sv. 
Razpis učiteljskih služb. 

Po naročilu višjega šolskega «veta z dne 4ega 
marca 1922., št, 3025, se razpisujejo nastopno nad-
učiteljske in učiteljske službe v stalno namestitev: 

1.) Na dvojezični dvorazrednici osnovni šoli v 
L i v o 1 d u mesto za nadučitelja. 

2.) Na slovenski dvorazredm osnovni soli v 
S t r u g a h mesto za nadučitelja. 

8.) Na dvojezični dvorazredni osnovni soli v 
S t a 1 c a r i i h mesto za nadučitelja. 

Na vseh treh šolali .ima nadučitelj prosto stano
vanje. Ker pa hrane ni lahko vedno dobiti, so pri
poročajo ta mosta v prvi vrsti oženjenim uci^ljem. 

4) Na slovenski šestrazredni osnovni soli v V e-
l i k ih L a š č a h mesto za učitelja. Stanovanje ш 
hrano dobiva tudi samec, 

PravUno opremljene prošnje naj se'.vlože naj-
kesneje do dne 

8 1 . m a r c a 1922 . 
po predpisani službeni poti pri podpisanem okraj
nem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 
dne 12. marca 1922. 

Predsednik: dr. Fr. Ogrin s.v. 

*Ш/22. 
Razglas. 

Seznainek izgubljenih stvari, prijavljenih pri pol^ 
eljekl direkciji v Ljiljani v času od dne U. do 

dne 28. februarja 192Л 
V«*ja vhOla denarju; 1 denarnica z vočjo vsoto 

denarja; 1 spodnjo hlače; 1 rjava listnica s srednjo 
vsoto denarja; večja vsota d e ^ j a ; 1 rjav» № a 
s arednjo vsoto denarja; 1 zlata verižica; 1 konjska 
odeja: 1 čina denarnica z manjšo vsoto donai ja, 
1 »»vitek črnih čevljev; 1 denarnica z večjo vsoto 
denarja; 1 rjava boa; 1 črna denarnica z večjo vso
to denarja; 1 črna usnjata torbica z večjo vsoto 
denarja; 1 rjava usnjata denarnica s srednjo vsoto 
denarja: 1 rjava boa; 1 zavitek s srednjo vsoto de
narja' manjša vsota denarja; 1 črna denarnica z 
manjšo vòoto denarja. 

Semamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
S " ; v L j U a n i v času o d d » 15. do dne 28. fe-

bruurja v>M. 

denarnica s srednjo vsoto denarja, 1 namizni pri, 
manjša vsota denarja. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 10. marca 1922. 

at, 4508/1922. - ~ 3 1 8 

Razglas o dobavi železnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» 
z dne 22. julija 1921., ш pravilnika, natisnjenega v 
»Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno oiortalno licitacijo za nabavo nastopnega ma
teriala, in sicer: 
a) na dan 1 9. a p r i 1 a t. 1. za dobavo sestavnih do

lov brzinomerov Haushalterjevega sistema; 
b) na dan 2 0. a p r i l a t. 1. za dobavo odlivkov -

sestavnih delov vagonov m lokomotiv; 
c) na dan 21. a p r i l a U. za dobavo spojk, zako-
' vic, žcbljev in podložnih ploščic; 

č) na dan 2 2. a p r i l a t, 1. za dobavo raznih kovin. 
Ponudbo se bodo odpirale točno ob enajstih v 

spbi št. 13 podpisane direkcije. 
Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 

istotako splošni in posebni pogoji za dobavo tega 
materiala se dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala na razpis 
pod št. 4568/22 črka . • za dan . . •• Inf
ime ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti ne
posredno ponudniki aH «jih pooblaščeni zastopniki, 
in sicer med 10. in 11. uro na dan licitacije v roke 
predsedniku dražbeno komisije. 

Ponudniki morajo ostali v besedi najmanj 15 dni 
po otvoiitvi dotično ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
K) % alto je inozemski državljan) ponujene vsote, 
in sicer pri blagajni podpisano direkcije, najkosnejo 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, Id se mora pokazati predsedniku diaz-
bene komisije. 

Draži tel j mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala, trgovska in obrtniška zbornica. 

Št. 7184/G.—1922. 806 *—* 

Razglas o prodaji starega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi odo

britve ministrstva za promet št. 39.803/21. z dn* 
29. novembra 1921. in §§ 86. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu z dne 6. marca 1910. in njego
vih izpremembah, odnosno dopolnitvah, natisnjenih v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» z dne 22. julija 1921. in z dne 25. novembra 
1921., ponovno pismeno ofertalno licitacijo za pro
dajo nastopnega starega materiala: 
1.) 100.000 kg stare železne tenke pločevin©*, 
2.) 60.000 kg stare železne debele pločevine; 
3.) 40.000 kg starega litega železa; 
4.) 290.000 kg starega železa v kosih preko 1 kg; 
5.) 80.000 kg starega železa v kosih pod 1 kg; 
6.) 2.000 kg stare cinkove pločevine. 

Navedeni material se hrani v našem ljubljanske» 
skladišču materiala, kjer se lahko tudi vpogleda. 

Ponudbo, opremljeno s kolkom za 20 dinarjev » 
v zapečatenem zavitku z zunanjo oznako: «Ponud
ba za prodajo starega materiala po razpisu poi 
š t 7184/1922. za dan 15. aprila. 1922. ponudnik* 
N. N.», mora izročiti neposredno ponudnik ali njego» 
pooblaščenec meti 10. in 11. uro dne 15. » P * » 1 » 
19 2 2. v roke predsedniku dražbene komisije. Liei-
tacija bo ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direk
cije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 6 %, odnosa« 
10 % (ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sioer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure dne 15. aprila 1922., bodisi v gotovini, bo
disi v vrednostnih papirjih. 

0 položeni kavciji izda blagajna reverz, ki B« 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. Dra-
žitelj mora predsedniku komisije izročiti izpričevale 
o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala trgevaka 
in obrtniška zbornica. Vsak ponudnik mora ostati v 
besedi najmanj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dao 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajne pa-
-goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo dne 16. aprila t. 1. 
po 11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se 
bo vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

dne 1. marca 1922. 

St. 234. 
Razglas. 
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V zmislu poštnega reda г dne 22. septembra lMt. 
felei poštni in brzojavni naredbenik St. 76 z dne •̂•sep
tembra 1916., odnosno drž. zak. St. 817 iz leta 1916.) M 
objavljajo v mesecu februarju 1922. nevročljive poštne 
posiljatve, ki leže v shranjevalnera Hradu postnega » 
brzojavnega ravnateljstva za slovensko oženil te v Celja. 
Dotični naslovniki, odnosno pošiljatelji naj jih dvignej* 
v teku ene<ra leta od dne le"a oglasa, ker bi se eieer 
pn$it!;it.ve brez vrednostno vsebine uničile, droge _ pa 
prodale Da javni dražbi. Izkupiček, oziroma «otovaa, 
najdena v pošiljatvah, sta na razpolago stranki te i» 
dobo nadal.ji.iih treh let in zapadel* po preteku Uff» 
roka požtni upravi. 

L Priporočena pieraa. 
1.) Karadov, dne 12. 8. 1921., naslov: Bojinoff 

Mito, Butte Mont, 
2) ?, dne ?, n.: Dinberger, Waidhofen a. Ybbe. 
3) ?, dne ?, n.: Eiser Mathias, Rahway. 
4.) Ljubljana 1, dne 23. 12. 1921., n.: JajiČ, i r a 

gUje50CLjubljana 1, dne 28. 12. 1921., n.: Interconti
nentale, Firence, Italia. 

6.) Ljubljana 1, dne 13. 9. 1921., n.: Klugler Kari, 
Broklin. •. 

7.) ?, dne 27. 9. 1921.. n.: Novak Seph, Ohio. 

8.) Ljubljana 1, dne 29. 1/ 1922., rt.: Siraj Јлпко, 
Beß9n)eLJubljana 1, dne ?, n.: Skander Antonija, Va-

"ani0.)'Ljubljana 1, dne 2. 11. 1821., n.: Schtrandmann, 
T a l lT) Ljubljana 4, dne 20. 1. 1922., n.: Lavriè Badi, 

"Té.) Ljubljana 4, dne ?,\: Putzker Max, Brno. 

:;.-m. ÄeJfeSS^.V'i 



u. 192 Letnik !V. 
18.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Brüder Graf, ? 
14.) Celje, dne 7. 12. 1921., n.: Mimik Franjo. 2,ice 

pri Konjicah. 
15.) Celje, dne 8. 12. 1921., n.: Matzi Julie, Graz
ie.) Maribor 1, dno 31. 1. 1922., n.: Kuga Ljubomir, 

terlovac. 
17.) Šmartno pri Litiji, dne 2. I. 1921,, n.: Rovan 

Frančiška, Me. Donald. 
18.) SrediSče, dne ?, п.: Bogdan Micika, Zg. MacineC. 
19.) Črnomelj, dne 16. 10. 1921., n.: Dragoš John, 

Chicago. 
20.) Cerknica, dne 0. 9. 1921.. n.: Semel Ivanka, 

Pueblo Colo. 
21.) Novo Meato, dnu ЗД. S. 1921., n.: Male.-iSek 

Frank, Washington. 
22.) Slovenska Bistrica, dne 20. I. , 1922., Dohcal 

Kranz, Maribor. 
28.) Slovenska Bistrica 22. 1. 1922.. n.: Skerbinek 

Franc, Karlovac. 
24.) Crna pri Prevojah, dne 13. 6. 1921., n.: Lorberg 

Mihael, Slovenjgradec. 
25.) Ljubljana !.. dne 4. 1. 1922., n.: Jenko Anton, 

Brod na Savi. 
26.) Moste pri Ljubljani, dne ti 2. 1922., n.: Lampi 

Ljudevit, Beograd. 
27.) ?, dne" ?, n.: Niekovič Miko, Ohio. 
28.) Ljubljana 1. dne ?. n.: Hlašni Fraimóka, ller-

iienj. 
29.) Ljubljan* 3, dne 7. ?.. 1922., n.: Jekin Pepi. 

Ljubljana. 
30.) Ljubljana 1, dne 4. 2. 1922.. n.: Finci Otto, 

Burdiov.' 
81.) ?, dne ?, n.: Droženovič Ivan, Detroit Mich. 
32.) ?, dne V, n.: Črnokrak Ja6im, Chicago. 
33.) Ljubljana 1, dne ?, n.: Kotmr Dane, Chicago. 
'M.) Novo mesto, dne 21. 11. 1921.. n.: Kocjan Jo-

han, Chicago. 
35.) Maribor 2, dne ?. n.: Vogl Michael. Sarajevo. 
36.) Slovenska Bistrica, dne 17. 1. 1922., n.: Donik 

Tomaž, Tinje. 
37.) Grosuplje, dne 7. 10. 1921., n.: Krstič Slavko, 

Beograd. 
38.) Dolnja Lendav*, dne 25. 11. 1921.. n.: Sajat 

tîyorgy, Sarosd. 
89.) Dolnja Lendava, due :Vt. I. 1922.. n.: Cimmer 

Arpađ, Varaždin. 
Smajevalrri urađ poštnega in brzojavnega ravnatelj

stva za Slovenijo v Celju, 
dne 2«. februarja 1922. 

Istočasno so podaljšuje veljavnost zgoraj ime
novanega razglasa, priobčenoga v Uradnem listu 
112 (1921. 1.) pod št. 5820—III, do prekJica ; odnosno 
do proizvodne v tarifi, najdalje pa do konca meseca 
januarja 1923. 

V L j u b l j a n i , dno 14. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St 85Г) 

Et. J 360. 

Razglas. 
338 3 - 2 

1809--HI. 

Avstrijsko-jadrauski tovorni promet. 

P o p o ) n i t c v i z j o m u e t a r i f e 1. 5 (z a I <•, s 
p o z i c i j e H — 1.4 — f i n h). 

Z veljavnostjo izza dne 15. marca 1922. do pre
klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa 
do konca meseca januarja 1923., je sprejela v iz
jemno tarifo 15 (za les pozicije H—14—f in h) 
«Provizorno železniSkc tovorne tarife» (/. dne 1. fe
bruarja) pol-taja Atzgorsdoif-Mauer z vozniuskim 
Slavkom 530 eonti-simov za 100 kg. 

Pribitki in odbitki (sedaj 20%en odbitek), ki-*o 
bili priobčeui drugod, se vpoštevajo ludi pri tem 
vozninskem stavku. 

V L j u b l j a n i , dne 14. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 1813-111. " 356 

Avetrijsko-jadraneki tovorni promet. 

P o p o l n i t e v i z j e m n e t a r i f e 2 1 (za o 1 j -
n a t e s a d o v i ? i n o l j n a t a s e m e n a.) 
Z veljavnostjo izza tfne 15. marca 1922. do pre

klica, odnosno do proizvod be v tarifi, najdalje pa. 
do konca meseca 1923., se v <Provizorni železniški 
tovorni tarili» z dne J. februarja 1921. izjemna ta-
rifa 21 (za oljnat« sadove in oljnata semena) izpo
polnjuje s lo-le postajo: 

Do Trsta ali od Trata: 

Dno 3. a p r i 1 a t. 1. ob devetih se bo ua želez-
niiki postaji na Jesenicah prodajalo na javni dražbi 
10.000 kg (dvajaettieoč kilogramov) rečnega ka
mena (Flintstein). 

Interesenti se vabijo, uaj so udeleže te dražb«. 

Iz pisarne carinarnice na Jesenicah, 
dne 14. marca 1922. 

B 

od postaje ali do postaje Toznioilri stavki 
га 100 kg 
centesimo? 

Razne objave. 

Wien Handelskai ' 9 2 1 * ! — 

* Velja ватао м kopro (чилО а̂ kokosova, jedrca v Voeih) 
in za palmova jedrca. 

Pribitki ali odbitki (seči »j 20% on odbitek) pri 
vozninskih stavkih zgoraj imenovano tarife, ki so 
bili .priobčeni drugod, veljajo tudi za te voznin-ske 
stavke. 

V L j u b 1 j a n i, dne 14. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

•t. 1705-111. " 354 i 

Avetrijsko-jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v ! a r i f e . 
S takojšnjo veljavnostjo naj se pristavi v «Pro-j 

vizorni železniški tovorni tarifi» z dne 1. februarja j 
1922. na strani 6 (odsek A—I—10) v tretji vreti od j 
spodaj be.sedi: «Parfümeriewaren» besedilo: «und I 
zwar Haarfärbemittel, Parfüm.s und Schminken». 

V L j u b l j a n i , dne 13. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav, j 

Dt. 1522—111. " 3531 
Avstrijsko-jadraneki tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . P o d a l j š b a v e l j a v - : 
n o s t i p r i o b č e n i h r a z g l a s o v . 

Z veljavnostjo izza dne 1. marca 1922. do p r o ) 
klica, najdalje pa do konca meseca marca 1922., se j 
racunijo vozninski stavki v «Provizorni železniški j 
tovorni tarifi» z dne 1. februarja kakor tudi voznin-i 
ski stavki, ki so bili v okviru te tarife priobčeni v | 
l'radncm listu 112 iz leta 1921. pod št. 5829—III, ; 

14 iz leta 1922. pod št. 986—III, i 
15 iz leta 1922. pod št. 1077—III ini 
17 iz leta 1922. pod št. 1079—III. ! 

•j. odbitkom 20 % (dvajset odstotkov) za v,se po-j 
Mitje, ki «o oddaljene od Trsta po kilometrskem ka-j 
zalu (stran 186' do 194) več nego 350 km, razen zai 
postaji Bleiburg in Völkermarkt-Kühnsdorf. ' 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro-j 
žajo ulomki centesimov na cele centesime. j 

Za postaji Bleiburg in VöLkermarkt^Kühnsdori. ' 
nadalje za vse druge postaje, katerih razdalja od 
Trsta saiaža 350 km ali manj, veljajo izza dne 
l.v.marca 1922. vozninski stavki, navedeni v tarifi, 
brez odbitka. 

8Л2 Vabilo na 48. redni občni zbor, 
ki g<* bo imela 

Trboveljska premogokopna družba 
dne 3 1. m a r c a 1 9 2 2 . ob enajstih v lastnih po-j 

slovnih prostorih na Dunaju, I- Falkostrasse. 1. 

D n e v n i r e d : 

1.) Računsko poročilo in predložitev bilance za 
leto 1920. | 

2.) Poročilo in predlog revizorjev. ! 
3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
-i.) Volitev v upravni svet. 
5.) Volitev revizorjev za leto 1921. 

* * * 
Cospodjo delničarji, ki žele na občnem zboru iz

vrševati glasovno pravico, se vabijo v zmislu § 22. 
družbenih pravil, naj deponirajo delnice najmanj 
osem dni prej, t, j . najkr-sneje do dne 23. marca 
t. )., in sicer: 

v L j u b l j a n i : pri Jadranski banki; 
v Z a g r e b u : pri Hrvatski eskomptni banki aH 

pri Jadranski banki; 
na D u n a j u: pri generalnem ravnateljstvu draž

be, L, Falkestrass.e 1, ali pri likvidaturi banke 
«Österreichische Länderbank » ; 

v P a r i z u : pri banki «Banque des Pays de 
Г Europe Centrale»; 

v L y o n u : pri zavodih «Crédit Lyonnais» ali 
«Société Lyonnaise de Dépôts et de Comptes Cou
rants et de Crédit Industriel»; 

v Ž e n e v i : pri firmah «Lombard Odier & Cie>, 
«Darier & Cie.» ali «Union financière de Genève». 

Vsakih 20 delnic daje pravico do enega glasu. 
(S 21. družbenih pravil.) . . _ . . . 
V3 ' ; Upravni svet. 

Ne VII 108/21—6. MS 

Oklic 
imetnikom zadolžnic 4%nega hipotekarnega 
posojila Trboveljske premogokopne dražbe z 

dne 1. decerabr?. Î 9 0 7 . 

Trgovsko sodišče na Dunaju poživijo uuottdke 
zadolžnic 4%nega hipotekarnega posojila Trl>ov«ty" 
ske premogokopne družbe na Dunaju z dno 1. de
cembra 1907. in imetnik« obrestnih po) teh zadoli-
nic,'ki so zapadlo pred onem 1. julija 1921., v zmi-
slu §§ 1. in 2. zakona z dno 5. decembra 1877., dr i . 
zak. št. 111, in člena VIL cesarsko narodbo z dive 
10. decembra 1914., drž. zak. št. 337, naj se zaradi za
slišanja kakor tudi zaradi izvolitve treh, eventualno 
štirih zaupnikov in treh. eventualno stirili оалпелЈ-
nikov zglaso dne 

2 9. m a r c a. 1 9 2 2. 
ob desetih v dvorani XI. trgovskega sodišča е.ч Du
naju. L, Riemerga.'»«! 7, II. nadstropje. 

Pri tc;m zborovanju se morajo imetniki prej ua-
vedenih zadolžnic in obrestnih pol izkazati z depot-
nim potrdilom o pologu teh zadolžnic pri enom ti
med bančnih podjetij, ki so: 

| österreichische Länderbank, Dunaj. 
I . podružnica banke österreichiKche l,iind<*rrm.nk. 

Pariz, 
Crédit. Lyonnais, Lyon, 

I Banca commerciale Triestina. Trst. 
j Allgemeine Kreditbank, Lwów, 
I Bankhaus Lombard, Odier & Cie.. Genève, 

Agram-ska banka, Zagreb* in 
Bank für Handel und Industrie, prej Länderbank. 

Praga. 

Depotna potrdila morajo navajati ime položni-
kovo, število kosov, štovUke in nominalni znesek 
položenih zadolžnic kale or tudi oznako pripadajočih 
obrestnih pol, odnosno število kosov, številko in dan 
zapadlosti obrestnih pol, ki so se vložile detaširane. 

Zadolžnico uaj se zaradi olajšave pripravljalnih 
del vlože pri zgoraj navedenih položiščih, č» mo
gočo najkesueje do dne 20. marca 1922. 

Predložitev originalnih dokumentov, ki so izdani 
do tega dno in ki navajajo zgoraj naštete podatke, 
o pohrani zadolžnic 4,%nega hipotekarnega posojih 
Trboveljske premogokopne družbe ali obrestnih po) 
teh zadolžnic pri javnom oblastni aJi pri zavodu, 
stoječem pod državnim nadzorstvom, kakor tudi 
predložitev že obstoječih dopotnih potrdil zgoraj 
označenih položišč, ki so bila izdana do navedonega 
dne in ki navajajo vse. zgoraj naštete podatke, je 
enakovredna pologu teh vrednostnih papirjev pri na
vedenih položiščih. 

Oni imetniki zadolžnic 4%nega hijwtekarnog». 
posojila Trboveljske promogokopne družbe ali ob
restnih pol tega posojila, ki se namerjajo dati zasto
pati pri tem zborovanju po pooblaščencih, se opo
zarjajo, dit morajo biti odnosna pooblastila, ki so Iz
dana izvun Dunaja, zakonito legalizirana. 

Trgovinsko sodišče na Dunaju, oddelek VI!., 

dne 31. .januarja 1922. 
Pečat. / Podpis. 

Ne Vil 108/21- t). Ш 

Dodatek k oklicu z dne 31. januarja 1922. 
imetnikom zadolžnic 4 % n e g a hipotekarnega 
posojila T r b o v e l j s k e premogokopne družbe z 

ihie 1. d e c e m b r a 1907. 

Z zgoraj navedenim oklicem so bili imetniki za
dolžnic 4% nega hipotekarnega posojila Trbovoljskt 
premogokopne družbe z dne 1. decembra 1907. in 
obrestnih pol teh zadolžnic, ki so zapadlo pred dnem 
1. julija 1921., pozvani na zborovanje, ki bo dne 
29. marca 1922. ob desetih v dvorani XI. trgov
skega sodišča na Dunaju, L. Riemergasse 7, II. nad-' 
stTopje. 

Lista bančnih podjetij, navođenih v tem oklicu, 
ki so upravičena izdajati položna potrdila za udelcï-
nike zborovanja, «e s tem popravlja v toliko, da 
stopi na mesto Agramske banke v Zagrebu Jadran
ska banka v Ljubljani. Ostala določila oklica z cine
s i , januarja t. 1. ostanejo nespremenjena. . 

Trgovinsko sodišče na Dunaju, oddelek VIL, 

dne 13. marca 1922. 
Pečat. " P o d p k 

* Pravilno: Jadranska banka, podružnica v Ljub
ljani (glej dodatek k temu oklicu). 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



27. V Ljubljani, dne 21. marca 1922. Letnik IV. 
•• * * ' * > î s a 

Kraljevina Srbov, Hrvatov is Slovencev. 

IiIST 
ukrajinske uprave za Slovenijo. 

~ ! •• - ' - ., " , . , ' ' , .„„„„ in linnkoienb — Bazelagi ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka т Ljub-
Vaeblna: Zakon o draginjah dokladaL civilnih in v o s k i h državnih ««lu*b»ç«v, » P < * 4 « y ; ^ S e doklade za feto 1922. Bazglas, d ! BO izpreme^jena pravila «Tovarn, 
ijani: Razglas o odobritvi proračun, trgovske in obitmske ^ » ' W ' H L t . odobrena. - HuRtasi raznih drogin nradov in oblaatev. - Bazne objare. 
izdelkov iz pločevine in kovin Kail Lajcvic in drug, d. d. v Ljubljani,» glefle zvi&oe ueirnwejt»» 

-Zakoni in kraljevske oreie, 

Mi 
A l e k s a n d e r I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in'vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave sklenil v XXXVI. redni seji, ki 
jo je imel dne 26. decembra 1921. v Beogradu, 
in da smo Mi potrdili in potrjujemo, da je uredbe 
in odločbe o draginjskih dokladah civilnih m vo
jaških državnih uslužbencev, upokojencev in upo
kojenk, prijavljene po seznamku ministrstva za 
finance št. 112, 108, 109, 113, 110, 111, 114, 15, 
116 19 23 in 16 in po seznamku ministrstva za 
voirie iii mormonico št. 39 in 22 — «Službene 
Nòvine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» st. 

195/1921. — izpremenilï in da se-glase: 

o draginjskih dokladah civilnih in 
voiaških državnih uslužbencev, upo-

kojencev in upokojenk. 
Člen 1. 

Državni uslužbenci, upokojenci in upokojenke 
dobivajo razen osnovne plače (pokojnine) še dra-
ginjske doklade po določilih tega zakona 

Draginjske doklade so te-le: osebne doklade, 
st?novanske doklade in rodbinske doklade. 

Višina osebnih doklad in stancvanskih doklad 
s- določa po višini plače (pokojnine) m po služ
benem kraju. ć l e n 2 

Glede na osebne doklade se dele službeni 
kraji na pet krajevnih draginjskih razredov, in 
sicer: „ 

I.razred: Beograd, Zemun m ousak. 
II! razred: Bakar, Zagreb, Karlovac, Novi Sad, 

Pančevo, Senj, Split, Crkvenica in mesta v 
Srbiji in črni gori. 

III. razred: Veliki Bečkerek, Ljubljana, Maribor, 
Sarajevo, Sombor, Subotica, kraji v Dalmaciji 
razen Splita, kraji v Prekmurju, ostali kraji v 
Primorju in trgi in vasi v Srbiji in Črni gori. 

IV. razred: Banjaluka, Belovar, Bihać, Varaždin, 
Gospić, Kočevje, Kranj, Logatec, Mostar, No
vo mesto, Ogulin, Osjek, Petrovaradin, Ptuj, 
Sisak, Sremski Karlovci, Travnik in Celje. 

V. razred: vsi ostali kraji. 
Člen 3. 

Glede na stanovanske doklade se uvrščajo ne
kateri, službeni kraji v tri stararinske razrede, 
in sicer: 

I. razred1: Beograd in Susak. 
II. razred: mesta v Srbiji in Crai gori. 

III. razred: trgi in vasi v Srbiji m Crm gori. 

~~*~Razglašen v «Službenih Novinah toljevme 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 54, izdanih dne 
10. marca 1922. ': 

Ostali kraji niso uvrščeni v stanarirtske raz
rede in ne gre jim stanovanska doklada. , 

Člen 4. 
Redni in izredni univerzitetni profesorji do

bivajo osebne draginjske doklade za 75%, do
centi in asistenti pa za 50%: višje nego drugi 
uradniki z isto letno plačo, v istem službenem 
kraju. 

Honorarni univerzitetni nastavniki ne dobivajo 
kot taki draginjskih doklad, določenih s tem čle
nom, nego pripada jim kot celokupni honorar po 
50 dinarjev za uro. Če so obenem državni usluž
benci, dobivajo tudi draginjske doklade, ki jim 
pripadajo kot takim. 

Člen 5. 
Aktivni državni uradniki, nastavniki srednjih 

in strokovnih šol, stalni učitelji in stalne učiteljice, 
začasni uradniki ministrstva za gradbe, ki so 
državljani naše kraljevine, uradniški praktikanti 
izvun Srbije in Črne gore, avskultanti, suplenti, 
aspiranti, koncipienti, elevi in njim enaki dobi
vajo osebne doklade po tej razpredelnici: 

Krajevni draginjski razred 

Letna plača ' • I. П. III. IV. V. 
Dinarjev na dan 

. 28 26 24 22 20 
. . 30 28 26 24 22 

32 30 28 26 24 
. . 35 33 31 29 27 

. . 38 36 34 32 30 

do 2999 ... 
od 3000 do 4999 
od 5000 do 7499 
od 7500 do 8999 
od 9000 . . . 

Člen 6. 

Vse ostale kategorije učiteljev in učiteljic, ne-
ukazni državni uslužbenci (zvaničniki) s stalno 
mesečno plačo in brez ozira na službena leta in 
kvalifikacijo, policijski agenti uprave mesta Beo
grada in policijski agenti ministrstva za notranje 
zadeve, službujoči pri komisariatih železniške po
licije, kvalificirani stalni delavci uprave državne 
tiskarne v Beogradu, vse kategorije podurad-
nikov, pisarniški ondanti in pomočniki in vsi 
tem enaki dobivajo osebne doklade po tej raz
predelnici : 

Krajevni draginjski razred 
I. II. Ш. IV. V. 

18 

Dinarjev na dan 

17 I 7 16 16 

Člen 7. 
Vse kategorije državnih slug, nekvalificirani 

delavci uprave državne tiskarne v Beogradu do
bivajo osebne doklade, in sicer: 

v I. krajevnem draginjskem 
razredu po 16— Dm, 

v vseh ostalih krajih . . . po 14'— Dm 
n a d a n - člen 8. 

Ukazni kontraktualni uradniki, istotako začas
ni uradniki ministrstva za gradbe, ki niso držav
ljani naše kraljevine, dobivajo osebne doklade po 
tej razpredelnici: 

Letna plača: Dinarjev na dan: 
do 2999 ••-•-•• 23 
od 3000 do 4999 25 
od 5000 do 7499 30 
od 7500 •• 35 

Člen 9. 
Aktivni ministri dobivajo kot vse draginjske 

doklade, in sicer: predsednik ministrskega sveta 
362-50 dinarjev, ostali ministri pa po 290-— di
narjev na dan. 

Člen 10. 
Državni svetniki dobivajo osebno doklado po 

72-50 dinarjev na dan. 
Ministri na razpolagi dobivajo draginjske do

klade kakor ostali uradniki po plači v kraju, kjer 
žive. 

Člen 11. 
Pomočniki ministrov dobivajo posebno do

klado po 50-— dinarjev na dan. 
Generalni direktorji, njih pomočniki in načel

niki oddelkov ministrstev dobivajo osebne dra
ginjske doklade za 2 5 % višje nego uradniki z 
isto letno plačo. 

Člen 12. 
Pokrajinski namestniki dobivajo osebno do

klado po 100-— dinarjev nà dan. 

Člen 13. 
Č?stniki in vojašb>adraimsrrarivni uradniki v 

krajih, katerim gre stanovanska doklada, dobivajo 
draginjske doklade kakor civilni uradniki. V kra
jih, katerim ne gre stanovanska doklada, dobi
vajo osebne doklade po tej razpredelnici: 

Mesto Trg in vas 
nižji 26-— 22-— 
višji 32-50 27-50 

Če prejemajo kje civilni uradniki z isto letno -
plačo po tem. zakonu višjo draginjsko doklado, 
pri čemer se vpoštevajo tudi vse specialne do
klade vojaških oseb, gre ta draginjska doklada1 

tudi častnikom in vojaško-administrativnim urad
nikom. 

Poleg teh draginjskih doklad dobivajo spe
cialne doklade, in sicer: 

1.) šef generalnega štaba 150-— dinarjev 
na dan; 

2.) vojvode in armijski komandanti po 100*— 
dinarjev na dan; 

3.) divizijski komandanti po 50'— dinarjev 
na dan; 

4.) vsi ostali aktivni častniki in ukazni stalni 
vojaški uradniki, postavljeni po zakonu o ustroju 
vojske, odnosno po odlokih ministrskega sveta> 
in s plačami, določenimi v zakonu o ustroju vtij-
sike, in sicer: oženjeni po 400-—, neoženjeni pa 
po 200-— dinarjev na mesec. 

Člen 14. 
Podčastniki imajo pravico do osebne draginj

ske doklade, in sicer naredniki po 6-— dinarjev, 
podnaredriiki pa po 3-— dinarje na dan. 

Člen 15. 
Državnim uslužbencem in upokojencem gre, 

Če so v vojaški službi, ista osebna draginjska do
klada kakor v civilu. Če jim gre po činu vrvojski 
višja doklada od doklade, ki jo uživajo v civilu, 
jim gre osebna doklada tega čina. 

Hrana v naravi ali denarna, če pripada eni ali 
drugi teh kategorij, dokler so v vojaški službi, 
se odbija od osebne draginjske doklade. 

и?£тг£ШЕШг-'^1 
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Clen 16. 
Uslužbenci na Sušaku dobivajo poleg osebnih 

draginjskih doklad, dokler traja okupacija, tudi 
posebne doklade, in sicer: , „ 
^ ' na dan 

uradniki z letno plačo do 4999 
dinarjev 9 dinarjev, 

uradniki z letno plačo od 5000 
dinarjev 12 dinarjev, 

pod uradniki in sluge . . . . 6 dinarjev. 
Te posebne doklade pripadajo tudi uslužben

cem, katerih rodbine žive v Zadru, dokler so v 
Zadru. 

Člen 17. 

Upokojenci in upokojenke vseh kategorij, na
štetih v členih 4., 5. in 13., ki jim je pokojnina 
določena v k r o n a h , dobivajo osebne doklade 
brez ozira na krajevni dravinjski razred, in sicer: 

do 2999 kron pokojnine po 14-— dinarjev 
na dan; 

od 3000 kron in več pokojnine po 18-— di
narjev na dan. 

b. 
Upokojenci in upokojenke vseh kategorij, na

štetih v členih 6. in 7., ki jim je pokojnina dolo
čena v k r o n a h , dobivajo osebne doklade, brez 
ozira na krajevni draginjski razred, po 10— di
narjev na dan. 

c. 
Upokojenci in upokojenke vseh kategorij, na

štetih v členih 4., 5. in 13., ki jim je pokojnina 
določena v dinarjih, dobivajo osebne doklade po 

Krajevni dravinjski r.'.zred 

Letna pokojnina 

do 2999 . . 
od 3000 in več . . 

Stanarinski razred 
I. II. III. 
Dinarjev na dan 
8 7 5 
7 6 4 

tej razpredelnici: 

Letna pokojnina 

do 2999-— dinarjev . 
od 3000-— dinarjev . 

I. 

. 13 

. 14 

II. 
Di»,-
12 
13 

III. 
rjev na 

11 
12 

IV. 
dan 
11 
12 

V. 

11 
12 

c 
Upokojenci in upokojenke vseh kategorij, na

štetih v členih 6. in 7., ki jim je pokojnina dolo
čena v dinarjih, dcbivajo osebne doklade po tej 
razpredelnici: 

Krajevni draginjski razred 
V. I. II. HI. IV. 

Dinarjev na dan 
11 10 9 9 9 

Clen 18. 
Civilni in vojaški upokojenci in upokojenke, 

ki uživajo osebno pokojnino ter so bili upokojeni 
po zvršetku popolnih službenih let, istotako ak
tivni in rezervni častniki, popolni invalidi, dobi 

Člen 23. 
Specialne doklade, ki so jih dobivali uradniki j 

v resoriu ministrstva za pravosodje po uredbah | 
DR br. 130.000 z dne 29. septembra 1920., od-j 
nosno DR br. 80.000 z dne 6. junija 1921., osta- ! 
nejo še nadalje, samo da se znižujejo za toliko, 
kolikor znaša povišek draginjskih, osebnih in sta-
novanskih doklad po tem zakonu proti osebnim j 
draginjskim dokladam, ki so jih prejemali do dne, \ 
ko stopi ta zakon v veljavo. j 

Od tega so izvzeti člani kasacijskega sodišča, ; 
ki dobivajo kot osebno draginjsko doklade, sta- ] 
novansko doklado in specialno doklado skupaj j 
po 70-— dinarjev, brez ozira na krajevni draginj-1 
ski razred. . i 

Clen 24. i 
Državni uslužbenci in upokojenci, ki imajo j 

pravico do osebni!1, draginjskih doklad, imajo tudi 
pravico do rodbinskih doklad po 5-— dinarjev 
na dan, podčastniki pa po 3-— dinarje. 

Rodbinska doklada jim gre: 
1.) za zakonito ženo; ] 
2.) za otroka, rojenega v zakonitem zakonu; j 
3.) za pezakonjenega otroka; j 
4.) za adoptiranega otroka, če nima državni I 

uslužbenec svojih otrok; I 
5.) za pastorka; i 
6.) za očeta, mater, deda in babico po očetu, 

če so siromašnega stanja (če plačujejo na lei o 
manj nego 5-— dinarjev neposrednjega davka), 
če jih edinG uslužbenec vzdržuje ter živi z njimi 
v skupnem gospodarstvu in. če tudi uslužbenec 
sam nima lastne imovine ali dohodkov, od katerih 
se plačuje na leto več nego 5-— dinarjev nepo
srednjega davka, kamor pa se ne všteva pisca ali 
pokojnina, ki je- prejema iz državne blagajne; 

7.) za rodnega brata ali rodno sestro, in sicer 
samo, če sta vojni siroti (t. j . če jima je oče ket 
vojaški obveznik ali političen interniranec med 
vojno padel, umrl ali če se izza vojne pogreša), 
če sta siromašnega starija (če plačujeta na leto 
manj nego 5-— dinarjev neposrednjega davka), 

! če ju edino uslužbenec vzdržuje ter živi z njima 
I v skupnem gospodarstvu in če tudi uslužbenec 
i sam nima lastne imovine ali dohodkov, od katerih 
j se plačuje na leto več nego 5-— dinarjev nepo-
I srednjega davka. 
j Rodbinske doklade pripadajo otrokom, bra-
j torn in sestram do izpolnjenega 16. leta, kolikor 
i niso v tem zakonu navedene izjeme. 

Če je v eni rodbini več članov, ki so državni 
vajo draginjske doklade iz člena 1 kakor aktivni j u s ! u ž b e n c j t e r v z d r ž u j e ] - 0 enega izmed teh našte-
uslužbenci onega službenega mesia, s Katerega i ( i h s o r o d n j k ó , , . i m a p r a v j C 0 do teh doklad samo 
so bili upokojeni, odnosno spoznani za popoln 
invalide. 

Člen 19. 
Osebe, ki dobivajo iz državne blagajne milost

ne oskrbnine ali življenske rente, in sicer na pod
stavi in v okviru pokojninskih zakonov, odnosno 
zakonskih predpisov, ki še veljajo, kakor tudi 
uradniki, ki uživajo miloščino po § 76. zakona o 
civilnih uradnikih, dobivajo iste osebne doklade 
kakor upokojenci. 

Člen 20r 
Sirote državnih uradnikov brez očeta in ma

tere dobivajo osebno draginjsko doklado po 5-— 
dinarjev na dan, in sicer ob pogojih, ki veljajo 
za upokojence glede pravice do osebnih doklad. 

Člen 21. 
Uslužbenci po členih 4., 5. in 13. tega zakona 

s službo v krajih, določenih v členu 3., dobivajo 
stanovanske doklade po tej razpredelnici: 

Stanarinski razred 
Letna plača I. II. III. 

Dinarjev na dan 
do 2999 8 
od 3000 do 4999 
od 5000 do 7499 

10 
16 

4 
5 
9 

13 

2 
2 
5 
9 od 7500 20 

Člen 22. 
Upokojenci in upokojenke v krajih, določenih 

3., dobivajo stanovansko doklado, in v členu 
sicer: 

en rodbinski član, in sicer najstarejši. 
Za dokaz o siromašnem stanju zgoraj naštetih 

sorodnikov služi potrdilo pristojnih finančnih 
uprav, v Beogradu davčnega oddelka; za dokaz, 
da jih edino dotični uslužbenec vzdržuje, istotako 
za dokaz o skupnem življenju služi jamstvo treh 
ukaznih uradnikov, duhovnikov ali učiteljev. 

Člen 25. 
Draginjske doklade so vezane: 
pri aktivnih državnih uslužbencih na kraj stal

nega službovanja; 
pri upokojencih in upokojenkah in osebah, ki 

uživajo miloščino, na oni kraj, kjer so-pridobili 
pravico do pokojnine ali miloščine, odnosno na 
oni kraj, kjer stalno žive, če so doklade v tem 
okraju manjše. 

Člen 26. 
Izvzeti od pravice do draginjskih doklad 

vebče, t. j . osebnih doklad, stanovanskih doklad 
in rodbinskih doklad, so upokojenci in upokojen
ke, ki imajo bodisi od lastne imovine, bodisi od 
osebnega dela na mesec 1000-— ali več dinarjev 
dohodkov. 

Oni državni upokojenci, ki se bavijo s samo
stojnim obratom ali s svobodno profesijo, kakor: 
odvetniki, odvetniški pripravniki, zdravniki, in-
ženjerji in drugi, nimajo pravice do draginjske 
doklade, razen če dokažejo z zdravniškim izpri-
čevalom, izdanim po državnih ali občinskih 
zdravnikih, da so nesposobni za delo vsled sta
rosti in telesne nesposobnosti, ah če so prekora
čili 70. leto starosti. 

Člen 27. 
Določilo člena 26., odstavka 1., ne velja za 

upokojence in upokojenke, ki prejemajo osebno 
pokojnino, če so bili upokojeni po 25 službenih 
letih. 

Člen 28. 
Od pravice do rodbinskih doklad so izvzeti: 
1.) aktivni ministri; 
2.) rezervni častniki v vojaški službi, ki dru

gače niso državni uslužbenci ali upokojenci, ra
zen če se ugotovi, da je ostala rodbina brez 
sredstev za življenje, ker je bil njen glavar pokli
can v vojaško službo; 

3.) sirote državnih uslužbencev; 
4.) aktivni državni uslužbenci, ki i ina jo razen 

plače še kaj imovine ali dohodkov, od katerih pla
čujejo na leto preko 300'— dinarjev neposred
njega davka; 

za dokaz služi potrdilo pristojnega davčnega 
oblastva; 

5.) aktivni državni uslužbenci, ki niso držav
ljani naše kraljevine, za one rodbinske člane, ki 
ne žive na ozemlju naše kraljevine; 

6.) sluge državnih oblastev, ki imajo imovine, 
cd katerih plačujejo na leto več nego 5-— dinar
jev neposrednjega davka. 

Člen 29. 
Rodbinska doklada za ženo ne gre usluž

bencem: 
1.) če ima' žena toliko rednih dohodkov, bo

disi iz premične ali nepremične imovine, bodisi 
iz osebnega dela, da znašajo ti dohodki na mesec 
200-— dinarjev in več; 

2.) če je žena upokojenka, mož pa aktiven 
uslužbenec ali upokojenec; 

3.) če je mož upokojenec, žena pa aktivna 
uslužbenka; 

4.) če sta šla zakonca narazen, ne glede na to, 
ali je pravda o ločitvi zakona uvedena ali ne. 

Člen 30. 
Rodbinska doklada za otroke ne gre usluž

bencem : 
1.) za otroka, ki stopi v javno ali privatno 

službo z dohodki v denarju ali v naravi, če zna
šajo ti njegovi dohodki na mesec 200-— dinarjev 
ali več; 

2.) za otroka, ki se oskrbuje v javnem civil
nem, vojaškem, dobrodelnem ali vzgojnem za
vodu na brezplačnem mestu, če znaša ali preseza 
vrednost tega vzdrževanja na mesec 200-— di
narjev; 

3.) za otroka, ki ima šolsko ali naučno štipen
dijo, užitek iz kakršnegakoli fonda, podporo ali 
ustanovo na mesec 200-— dinarjev ali več; 

4.) za otroka, ki vstopi v trgovino, v obrt aii 
podjetje za učenca ali vajenca, pa ga vzdržuje 
delodajalec brez nagrade; 

5.) za otroka, ki se omoži ali oženi; 
6.) za otroka, ki ima lastno premično ali ne

premično imovino, katere dohodki znašajo na 
mesce 200-— dinarjev ali več. 

Člen 31. 
Rodbinska doklada za očeta, mater, deda, ba

bico po očetu kakor tudi za brate in sestre (vojne 
sirote) ne pripada: 

1.) upokojenkam, ki dobivajo vdovsko pokoj
nino; 

2.) ženam državnim uslužbenkam in upoko
jenkam, če jim je mož živ ter živi z njimi v za
konitem zakonu. 

Člen 32. 
Izjemoma se priznava pravica do rodbinske 

doklade za otroke tudi po izpolnjenem 16. letu: 
1.) za hčer, če gospodinji očeta, ki je vdovec; 
2.) če je otrok duševno ali telesno trajno ne

sposoben za kakršnokoli delo ali pridobivanje; 
3.) če otrok redno nadaljuje šolanje v državi 

ali v inozemstvu, in sicer za čas šolanja, toda naj
dalje do izpolnjenega 24. življenskega leta; 

če pa otrok zaradi službovanja v vojski ni 
mogel do 24. leta ,dovršiti šolanja, se mu pri
znava pravica do rodbinske doklade, dokler ne 
dovrši rednega šolanja, toda najdalje do 26. živ
ljenskega leta. 

Tudi za primere pod točkami 1.) do 3.) veljajo 
omejitve po členu 30., točkah 1.) do 6.). 

Nesposobnost za delo ali za pridobivanje se 
kazuje z izpričevalem državnega zdravnika ali dokazuje z izpric 
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pa občinskega zdravnika v krajih, kjer državnega 
zdravnika ni; obiskovanje šole se dokazuje z iz-
pričevaiom šolskega oblastva. 

Člen 33. 
Za otroke, ki uživajo pokojnino po predpisih 

Srbije in Črne gore, velja tole: 
Če uživajo pokojnino otroci brez očeta in ma

tere, gre pravica do prejemanja osebne pokojnin
ske draginjske doklade najstarejšemu, ki prejema 
za ostale uživalce iste pokojnine še po 5-— di
narjev na dan kot rodbinsko doklado. 

Če pa imajo otroci, ki uživajo pokojnino po 
očetu ali materi, enega roditelja še živega, ki je 
državni uslužbenec, nimajo pravice do pokojnin
ske osebne doklade, nego njih roditelj ima pra
vico do rodbinske doklade zanje, in sicer ob po
gojih, ki so razloženi v členih 29. in 31. 

Ce je več otrok nego eden, se razdeli znesek te 
pokojnine na enake dele in po velikosti vsakega 
dela se-oceni, ali izpolnjuje otrok glede îmovin-
sker«: stanja pogoje, ki se po tem zakonu zade
vajo za pridobitev pravice do rodoijiske dokiaae. 

O uživajo otroci pokojnino po očetu skupno 
z mačeho, prejema mačeha pokojninsko osebno 
doklado kakor tudi rodbinsko doklado po 5---
denarjev za vsakega otroka, in sicer, če žive sku
paj- Če pa živi mačeha ločeno od pastorkov, se 
osebne in rodbinske doklade seštejejo in ves se-
šietek se razdeli na dele kakor pokojnina. 

Moški otroci državnih uslužbencev, ki so 
ostali brez očeta in matere, pa so po zvršetku 
21 življenskega leta izgubili pravico do pokoj
nine po pokojninskem zakonu in ki nimajo nobe
nih dohodkov, a se šolajo, prejemajo doklado po 
10- — dinarjev na dan do dovršenega šolanja, 
toda najdalje do 25. življenskega leta. 

Člen 34. 
Če sta mož in žena v državni službi in v istem 

kraju, ne moreta oba prejemati popolne osebne 
draginjske doklade. Ena se zniža na polovico. 
Če dokladi nista enaki, se zniža manjša. V enem 
in drugem primeru obdrži mož izjemoma pra
vico do rodbinske doklade za ženo,'če ni ovir, ki 
po novem zakonu sploh izključujejo pravico do 
prejemanja te doklade za ženo. V tem primeru se 
ne vpoštevajo prejemki, ki jih dobiva žena od 
države kot državna uslužbenka. 

Člen 35. 
(v je mož aktiven državni uslužbenec, žena 

na upokojenka in narobe ali če sta oba upokoje
na, ima vsak izmed njiju zase pravico do oseone 
dekiade in do stanovanske doklade. 

Člen 36. 
Če mož ni v državni službi, žena pa je ali 

v aktivni državni službi ali upokojena, ima žena 
pravico samo do osebne doklade in do stanovan
ske doklade, ne pa tudi do rodbinske, razen ce 
dokaže, da je njen mož siromašnega stanja m ne
sposoben za deio. V tem primeru ima žena pra-
vro do rodbinske doklade za otroke, in sicer ob 
splošnih pogojih, ki veljajo za prejemanje te do
klade Za dokaz moževe nesposoDnostr za cielo 
služi zdravniško izpričevalo državnega ali občin
skega zdravnika, za njegovo siromašno stanje pa 
potrdilo pristojnega finančnega oblastva. 

Člen 37. 
Če se zakon razveže ali če živita mož in žena 

ločeno, veljajo glede rodbinske doklade za otroke 
ta-le načela: 

1.) če sta mož in žena oba državna usluž
benca ali upokojenca ali če je eden izmed njiju 
v državni službi, drugi pa upokojenec, gre rod
binska doklada za otroke onemu zakoncu, pri ka
terem se otroci vzdržujejo; 

2 ) če ic mož svobodne profesije, mati pa dr
žavna uslužbenka ali osebna upokojenka in se 
otroci vzdržujejo pri njej gre doklada za otroke 
materi kot državni uslužbenki 

Člen 38. 
Če je upokojenec zaposlen v državni službi in 

če se ta služba ujema s službo, ki jo je opravljal 
pred upokojitvijo, dobiva poleg svojih pokojnin
skih prejemkov še razliko med pokojninskimi pre
jemki in onimi prejemki, ki bi jih dobival, ko 
bi bil reaktiviran na službeno mesto, s katerega 
je bil upokojen 

člen 39. 
Vsem državnim, uslužbencem, ki so bolni, ka

kor tudi častnikom, ki so zaradi telesne ali du
ševne nesposobnosti v neaktivnem stanju, pri
padajo njih draginjske doklade za leto dni. Oni, 
ki so si pridobili pravico do pokojnine, dobivajo 
po preteku tega reka draginjsko doklado, kakor 
bi bili upokojeni. 

Izvzeti so oni, ki so bili ranjeni ali so zbo
leli izvrševaje svojo službo, po zakonu o zaščiti 
javne varnosti v državi Ti imajo pravico do po
polnih draginjskih doklad za ves čas, dokler se 
zdravijo. 

Člen 40. 
Državni uslužbenci, ki so zaradi zdravljenja 

na dovoljenem dopustu v inozemstvu, dobivajo 
draginjske doklade po tem zakonu v dinarjih. 

Člen 41. 
Državni uslužbenci smejo biti tekom leta na 

dopustu po privatnem poslu največ mesec dni s 
pravico do draginjskih doklad, ki naj jih dobi
vajo po tem zakonu. 

Člen 42. 
Državnim uslužbencem, ki so v inozemstvu ! 

zaposleni pri posameznih državnih napravah 
stalnega ali začasnega značaja, finančnih, voja
ških, prosvetnih (delegacijah) itd., se izdaja oseb
na draginjska doklada, ki jim gre po tem zakonu: 

1.) v državah z zdravo valuto v denarju do-
iične države, pri čemer se računa dinar al pari: 

na Angleškem je računiti 1*— dinar za 1-
šiling; 

v Ameriki je računiti 1-— dinar za 0-20 
dolarja; 

na Nizozemskem je računiti 2-— dinarja za 
1-— nizozemski goldinar; 

na Danskem je računiti 1-40 dinarja za 1-— 
dansko krono; 

na Švedskem, je računiti 1-40 dinarja za 1-— 
švedsko krono; 

na Norveškem je računiti ,1-40 dinarja za 1-— 
norveško krono. 

Rodbinsko draginjske doklado prejemajo ti 
uslužbenci al pari samo, če to odobri pristojni 
minister in če rodbinski člani, za katere imajo pra
vico po tem zakonu, resnično žive skupno z 
njimi; drugače jo prejemajo v dinarjih, odnosno 
v denarju dotične države po borznem kurzu; 

2.) v državi z zavarovano valuto se plačuje 
osebna in-rodbinska doklada ,po tem zakonu v 
dinarjih, odnosno v denarju dotične države po 
borznem kurzu. 

Člen 43. 

3 ) če je mož državni uslužbenec ali upoke-J - ; . JC • ,,0 onr. I1P druo-o, ima moz pra-jenec, žena pa m ne eno ne uiu„u, i 
vico do rodbinske doklade za otroke toda do
klada se izplačuje ženi, če so otroci pn njej. 

SiÄSoSÄe^.;^ 
njeœra ter živi ločeno, ne glede na to, «ш te.e 
pravda o ločitvi zakona ali ne. 

Državnim uslužbencem, ki se pošiljajo po od
ločbi ministrskega sveta v inozemstvo praktično 
proučevat posamezna vprašanja iz ene stroge 
državne uprave, v kateri službujejo, pripadajo 
dravinjske doklade po tem zakonu v dinarjih, ki 
se fačunijo po borznem kurzu. 

Člen 44. 
Če je državni uslužbenec ali upokojenec disci

plinarno kaznovan s tem, da se mu je odvzela 
plača, ali če je v preiskavi ali obtožen, dobiva 
osebno doklado in stanovansko doklado znižano 
v istem razmerju, kolikor se mu je znižala tudi 
Plač? *amo da se m« osebna doklada in stano 
vanska doklada ne smeta znižati več nego za 
polovico. Tudi v tem primeru ostanejo rodbinske 
doklade popolne. 

Če se mu odvzame vsa plača, odnosno po
kojnina, mu ne pripadajo osebne rodbinske do
klade. 

Častniki in vojaško-administrativni uradniki 
dobivajo, dokler so v sodni preiskavi brez plače, 
na dan kot vzdrževalnino: 

1.) oni do 1301 Din plače po 8 - T Din; 
2.) oni od 1301 do 2501 Din place po 960 

Din; 

3.) oni od 2501 do 4001 Din plače po 11-20 
Dm; 

4.) oni od 4001 in več Din plače po 12-— 
Din. 

Člen 45. 
Osebna draginjska doklada po tem zakonu 

se sme vzeti v popis samo za državne terjatve 
in za sodno priznane vzdrževalnine. 

Rodbinska doklada pa se ne sme jemati v po
pis za nikakršne terjatve. 

Člen 46. 
Za prejemanje draginjskih doklad po tem za

konu morajo aktivni državni uslužbenci kakor 
tudi upokojenci im upokojenke pri blagajni, kjer 
dobivajo prejemke, izpolniti posebne prijave, ki 
jih predpiše minister za finance in s katerimi se 
ugotovi, da so glede pravice do prejemanja dra
ginjskih doklad izpolnjeni vsi pogoji, ki se za
htevajo. 

. Aktivni državni uslužbenci izpolnijo prijave 
samo za rodbinsko doklado, upokojenci in upo
kojenke pa za osebno in za rodbinsko. 

Vsako izpremembo po že predloženi prijavi 
mora predložitelj takoj naznaniti dotični blagajni 
z novo prijavo. 

Blagajne, ki izvršujejo izplačevanje, imajo 
zaradi preizkušanja že predloženih prijav pravico 
in dolžnost, periodično od posameznikov za
htevati predložitev novih prijav. 

Za dokaz, da so predložiteljeve navedbe res
nične, služi jamstvo treh ukaznih uradnikov, uči
teljev ali duhovnikov, za upokojence in upoko
jenke pa jamstvo upokojenih uradnikov. 

Člen 47. 
Aktivni državni usluženec, o katerem se ugo

tovi, da je predložil neresnično prijavo za prejem 
draginjske doklade ter jo prejme po njej, se 
kaznuje s tem, 

1.) da se mu odvzame plača do treh mese
cev in 

2.) da izgubi za leto dni pravico do vseh rod
binskih doklad. 

Če predložita upokojenec ali upokojenka ne
resnično prijavo za prejem draginjske doklade in 
jo prejmeta po njej, se kaznujeta s tem, da se 
jima odvzame osebna in rodbinska draginjska do
klada za leto dni. 

Poleg prej naštetih kazni se vsak tak uslužbe
nec, odnosno upokojenec ali upokojenka, še ka
zensko obtoži zaradi goljufije. 

Poroki na prijavi, s katero se zahteva draginj
ska doklada, so v kazenskem-in v materialnem 
o žiru- odgovorni tako kakor predložitelj prijave. 
Kaznujejo se z isto kaznijo, določeno v tem za
konu, kakor predložitelj. 

Izrekati kazen, s katero se aktivnim državnim 
uslužbencem odvzame plača, je pristojen resortni 
minister. 

Izrekati kazen, s katero izgube draginjsko do
klado aktivni državni uslužbenci in upokojenci, 
je pristojen minister za finance. 

Odločba ministra za finance, s katero se iz
reče kazen o izgubi draginjske doklade, je izvršna. 

Vsa finančna oblastva in vse avtonomne bla
gajne morajo kar najstrožje paziti na pravilno iz
vrševanje teh predpisov ter vsako nepravilnost 
priobčiti istočasno resortnemu ministru in mini
stru za finance (generalni direkciji državnega 
računovodstva za administrativni oddelek) zaradi 
izrekanja kazni in nadaljnjega postopanja. 

Člen 48. 
Zneski neposrednjega davka, označeni v tem 

zakonu, se zvišajo, ako se zviša neposredhji da
vek, za toliko odstotkov, za kolikor se zviša davek. 

Člen 49. 
Vse osebe, ki so dobivale do sedaj draginjske 

doklade iz državne blagajne, a niso obsežene v 
tem zakonu, prejemajo dosedanje doklade še na
dalje. To velja rudi za občinske poslovodje, od
nosno občinske uradnike. 

Ministrski svet se pooblašča, da uredi na 
predlog ministra za finance in po odobritvi finanč
nega odbora zakonodajne skupščine njih draginj
ske doklade, zlasti pa draginjske doklade duhov-
ništvu vseh konîesij zaradi njih izenačitve, toda 
zvišati jih ne sme. 
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d e n 50. 
Ministrski svet se pooblašča, da uredi na pred

log resortnih ministrov pravico posameznih ka
tegorij uslužbencev do prejemkov v naravi 
(stanovanje, kurjava itd.). 

Člen 51. 
Ko bi nastala potreba, se pooblašča ministrski 

svet, da na predlog ministra za finance sporaz
umno s finančnim odborom zakonodajne skup
ščine izpremeni ali dopolni ta zakon kakor tudi 
da uvrsti službeni kraj v drug krajevni draginjski 
razred in da prizna službenemu kraju tudi pra
vico do stanovanske doklade kateregakoli stana-
rinskega razreda. 

Vsa potrebna pojasnila za pravilno uporab
ljanje tega zakona daje minister za finance. 

Istotako se pooblašča ministrski svet, da sme 
na predlog ministra za finance, sporazumno s 
finančnim odborom zakonodajne skupščine, Lz-
preminjati in dopolnjevati vse zakone in uredbe, 
ki se tičejo dnevnic, potnih stroškov in honorar
jev državnih uslužbencev, toda te izpremembe 
morajo biti v mejah odobrenih kreditov. 

- Člen 52. 
Ta zakon velja izza dne 1. januarja 1922. Iz

plačevanje draginjskih doklad, v kolikor so uči
njene izpremembe v uredbah, ki so veljale do 
sklenitve tega zakona, se prično izvrševati tedaj, 
ko se v ta namen odobre potrebni krediti; do tega 
časa pa se izplačujejo dosedanje draginjske do
klade. 

Pravico do draginjskih doklad po tem zakonu 
imajo izza dne 1. januarja 1922. samo oni usluž
benci, ki ostanejo v državni službi po izvršeni 
reviziji in porazdelitvi. 

Izza dne 1. januarja 1922. prestanejo veljati, 
kolikor ni njih veljavnost podaljšana s tem za
konom: 

uredba ministrskega sveta DR br. 63.515 z 
dne 28. junija 1919. o draginjskih dokladah jav
nih uslužbencev kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev izvun ozemlja Srbije in Črne gore, «Služ
bene Novine» št. 74/1919.,1 sezn. št. 112; 

uredba o posebnih začasnih dokladah zaradi 
draginje in nabave državnim uslužbencem 
št. 1349 z dne 16. decembra 1919., «Službene 
Novine» št. 169/1919.,2 sezn. št. 108; 

uredba o posebnih začasnih draginjskih do
kladah upokojencem in njih sirotam z dne 10. fe
bruarja 1920., «Službene Novine» št. 43/1920.,3 

sezn. št. 109; 
ukaz, s katerim se podaljšujejo draginjske do

klade po uredbi št. 1349 z dne 23. februarja 
1920., «Službene Novine» št. 58/1920., sezn. 
št. 113; 

odločba ministrskega sveta DR br. 65.563 z 
dne 19. maja 1920., s katero se podaljšuje veljav
nost uredb in odločb o reguliranju draginjskih 
doklad, «Službene Novine» št. 114/1920.,4 sezn. 
št. 110; 

odločba ministrskega sveta DRbr. 63.398 z 
dne 19. maja 1920., s katero se zvišujejo začasne 
draginjske doklade državnim uslužbencem v po
krajinah izvun Srbije in Črne gore kakor tudi 
upokojencem, ki se jih tiče uredba z dne 28. junija 
1919., DRbr.63315, «Službene Novine» št. 114/ 
/1920.,5 sezn. št. 111; 

odločba ministrskega sveta o dnevnicah aktiv
nih ministrov DRbr.66.397 z dne 21. maja 1920., 
sezn. št. 114; 

uredba o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, upokojencev, upokojenk in njih sirot z dne 
29. septembra 1920., DRbr. 130.000, «Službene 
Novine» z dne 7. oktobra 1920.,8 sezn. št. 15; 

odločba ministrskega sveta, s katero se aktiv
nim ministrom zvišujejo dnevnice in reprezenta
cije DR br. 168.026 z dne 4. decembra 1920., 
se*n.:Sfc 116; 

uredba o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, ki so po uredbi z dne 28. aprila 1921., 
DR br. 60.000 prevedeni na dinarske plače, isto
tako o draginjskih dokladah učiteljev in na
stavnikov srednjih in višjih šol v krajinah izvun 
Srbije in Črne gore z dne 2S. aprila 1921., DR br. 
60.000, «Službene Novinec š t 111/1921.,7 sezn. 
št. 19; 

1 Ur. 1. pod št. 575/19. — * Ur. 1. pod 
št. 836/19. — 3 Ur. 1. pod št. 137/20. — * Ur. 1. 
pod Št. 242/20. — 5 Ur. 1. pod št 243/20. — 
M f r . l pod št 383/20. — Ur. L pod š t 144/21. 

odločba ministrskega sveta o draginjskih do- j V obrambo pravic obeh tožencev se postavlja za 
kladah za osebe, ki prejemajo od države milost- j skrbnika gospod dr. Kokalj. odvetnik v Ljubljani. 
no oskrbnino, z dne 4. junija 1921., DR br. i Deželne kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, edd. IL, 
79.800, sezn. št. 23; 

uredba o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, upokojencev in upokojenk na ozemlju 
Srbije in Črne gore kakor tudi o dopolnitvah 
uredbe z dne 28. aprila 1921., DR br. 60.001 z 
dne 6. junija 1921., DR br. 80.000, «Službene 
Novine» št. 129/1921., sezn. št. 16; 

odločba ministrskega sveta B br. 12.950/1921. 
o dnevnicah častnikov in vojaško-administrativ-
nih uradnikov za čas, dokler so v sodni preiskavi, 
sezn. št. 39; 

odločba ministrskega sveta o dajanju draginj
skih doklad podčastnikom FDj br. 112.353/1920., 
sezn. št. 22. 

Našemu ministru za finance naročamo, *iaj 
razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj ' 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom pa za
povedujemo, naj postopajo po njem, in vsem in 
vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

23. februarja 1922. 

•?№ 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

A l e k s a n d e r 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Št. 9019/1 V—1922. 
Razpis natečaja. 

Z dnem. 1. junija 1.1, se odda najnižjemu |x,nud-
niku oskrbovanje postnih voženj v Ljubljani in pa 
dnevno enkratne, enovprežne vožnje v Devico Ma
rije v Polju. 

Ljubljanskih voženj je sedaj dnevno 11 enovnrež-
nili in 12 dvovprežnih. 

Za oskrbovanje vseh voženj je določenih 13 konj 
in 9 voznikov. Vozove dajo poštni erar sam na raz
polago. 

Z najnižjim ponudnikom sklene poštno ravna
teljstvo pogodbo. 

Natančnejša pojasnila daje ob delavnikih <>•!. 8. 
do 14. ure IV. oddelek poštnega ravnateljstva y 
Ljubljani. Sv. Jakoba trg št. 2. 

Ponudniki naj vlože ponudbe, opremljene /. dvo-
dmarskim kolkom, do dne 3 1. m a r c a t. 1. pri 
podpisanem ravnateljstvu. 

Poštno in brzojavno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 14. marca 1922. 

St 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St.. 1329. ' 

Razglas o odobritvi proračuna trgovske 

in obrtniške zbornice v Ljubljani in o po

biranju zbornične doklade za leto 1922. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v 

Ljubljani, odobrujc proračun trgovske in obrtniške 
zbornice v Ljubljani za leto 1922. s potrebščino 
1,011.263 Din in s kritjem 1,092.450 Din, torej s pre
sežkom 81.187 Din, ter dovoljuje, da se za kritje te 
potrebščine za leto 1922. pobira v vsem okoližu 
zbornice 25%na doklada od.občne pridobnine in od 
pridobnine podjetij, zavezanih javnemu polaganju 
računov. 

Predpisane doneske za trgovsko in obrtniško 
zbornico so zbornični volilni upravičenci zavezani 
po § 21. zakona z dne 29. junija 1868., drž. zak. 
št. 85, plačevati v istih rokih kakor davke, ki so pod
stava za njjh predpis. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 1. marca 1922. 

Načelnik: dr. Marn K. r. 

Št. 1558/22. 364 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je odobril sklep 
izrednega občnega zbora delničarjev «Tovarne izdel
kov iz pločevine in kovin Emil Lajovic in drug, d. d. 
v Ljubljani» o izpremembi pravil glede zvišbe delni
ške glavnice na dva milijona kron in glede možnosti 
njene nadaljnje zvišbe do štirih milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 13. marca 1922. 

Načelnik : dr. Marn s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblaatev. 
Cg II 234/21-4. 

1350. 338 : ; - 3 
Razglas. 

Dne 3. a p r i l a t. 1. ob devetih se bo na želez
niški postaji na Jesenicah prodajalo na javni dražbi 
20.000 kg (dvajsettisoč kilogramov) rečnega ka
mena (Flintstein). 

Interesenti se vabijo, naj se udeleže te dražbe. 
Iz pisarne carinarnice na Jesenicah, 

dne 14. marca 1922. 

me obiave. 

253 
Oklic. 

Zoper Ambrozija T o m a s i n i j a v Casanu Ma-
gnagu pri Milanu in Karla Z a t t e r o v Bustu Ar-
siziju pri Milanu, katerih bivališče je neznano, je 
podal pri deželnem sodišču v Ljubljani Josip Mo-
deeto v Ljubljani po zastopniku drju. Šviglju v Ljub
ljani tožbo zaradi 11.000 K in 11.293 lir 45 cent. 

Na podstavi tožbe ee je določil prvi narok na dan 
29. m a r c a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 140. 

3 f i l Objava. 

Peti redni občni zbor Slovenske eskomptne l-an-
ko v Ljubljani, ki je bil sklican na dan 23. marca 
1922. ob enajatih v bančnih prostorih v Ljubljani, 
Sèlenbiirgova ulica št. 11, z dnevnim redom, dolo
čenim v tem oglasu in objavljenim v Uradnem listu 
21 z dne 8. marca 1922., se preklicujc ter prelaga na 
poznejši čas. ki bo pravočasno objavljen. 

Y L j u b l j a n i , dne 19. marca 1922. 
Upravni svet 

Slovenske eskomptne banke v Ljubljani: 
Jean B. Pollak s. r., t. č. predsednik. 

Karel Kauschegg s. r., t. č. podpredsednik.. 

act» Razglas. 

Redni občni zbor «Slovenske eskomptne banke, 
d. d. v Ljubljani», se bo navzlic preklicu, ki ga je 
objavil upravni svet, vršil dne 2 3. m a r c a 1 9 2 2 . 
ob enajstih z objavljenim dnevnim redom, kakor je 
bilo pravilno razglašeno v «Uradnem listu» 21 z dne 
8. februarja 1922. 

Preklic tega vabila na seji upravnega sveta z 
dne 19. t. ni. ni pravnoveljaven, ker tudi sklepi te 
seje še niso zadobili oblastvene odobritve, odnosno 
pravokrepnosti. 

V L j u b l j a n i , dne 20. marca 1922. 
Večina delničarjev Slovenske eskomptne banke. 

3 6 8 Razglas. 
V gozdovih komendske nadarbine Rebrce na Je

zerskem se proda približno 1200 plm smrekovega 
lesa na panju za posek v letu 1922. 

Oferte naj se vlože do dne 2 0. a p r i l a 1 9 2 2. 
pri okrajnem gozdarju Francu Primožiču v Škof ji 
Loki, kjer so tudi prodajni pogoji na vpogled. 

Predstojništvo komendske nadarbine Rebrce. 

327 Razid društva. 

Podružnica «Slovenske Stražei v Slovenski Bi
strici se je prostovoljno razzia.. 

Franc Oberane e.r., bivši predsednik. 

Narisana in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



28. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 24. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov i i Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i 81ovenaea". — Izpremembe т osebju.'— Zakon o stanovanjih. — Uredbe osrednje vlade: Odločba o arbitraži devir. 
Odločba glede Maggijevega ekstrakta in Maggijevih kock га pripravljanje jedi. — Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo o odmeri in pobiranju občinske davščine od posteli 
za prenočevanje tujcev v krajevni občini Bohinjski Bistrici v letu 1922. na podstavi § 81. občinskega reda. Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo o najemu posojila 
4 milijonov kron za razširitev mestnega vodovoda v Ljubljani. Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo, s katero se zvišuje mestna občinska davščina na prenočišča v 
Mariboru. — Raggiasi osrednje vlade : Razglas o zvišani pristojbini za poštne pakete v tuzemskem prometn. Razglas o voznini za lokomotive iz Nemčije za Bolgarijo. Razglas e 
oddaji državne cinkarne v Celju v 4 Ole tea zakup. Razglas o šestmesečnem kurzu za pregledovalce računov glavne kontrole. Razglas o kupovanju tobačnega ekstrakta. Pojasnilo 
glede točke 6. dodatkov k pravilniku o reguliranju prometa z devizami in valutami. Razglas o izplačevanju kuponov 7'/0uega posojila. — Razglasi pokrajinske uprave za Slove
nijo : Razglasi o izpremembah v gerentekih sosvetih okrajnih zastopov. Razglasi o izpremembah v občinskih gerentstvih. Razpust društev. Objava o plemenskem sejmu za bike v 
starosti l1/« do 2 let. Izkaz o Btanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani, da so določila cesarske naredbe z dne 10. januarja 
1917., drž. zak. št. 14, in izvršilnih naredb z dne 20. januarja 1917., drž. zak. št. 21, 22 in 23, izgubila svoje veljavo, kolikor se ne nanašajo na predpise o kolkovini za potne 
legitimacije. — Razglaei zdravstvenega odseka za Slovenijo: Raiglas o potnih pristojbinah okrožnih zdravnikov. Razglas o bolniškem gibanju v Sloveniji leta 1921. Razglas • 
dnevni oskrbnini v ženski javni bolnici v Novem mestu in v javni bolnici usmiljenih bratov v Kandiji. Razglas, da je oskrbnina v državnem zdravilišču za bolne na pljučih v Topol-
ščici zvišana. Razpisi služb okrožnih zdravnikov za zdravstvena okrožja Št.Vid nad Ljubljano, Cerknico in Št. Jurij ob Ščavnici. — Razglasi gradbene direkcije za Slovenijo: 
Razglasi, da, so inženjerji Ignacij Stembov, Matko Prelovšek in Albin Cerne v Ljubljani upravičeni izvrševati civilno gradbeno inženjersko, odnosno civilno inženjersko in geo-
metrsko, odnosno civilno inženjersko prakso. Razpis desetih mest državnih cestarjev .v področju gradbene direkcije za Slovenijo. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastevf — 

Razne objave 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca11, 

Številka 53 z dne 9. inarca 1922.: 
Ukaz Njegovega, Veličanstva kralja A l e k s a n -

(1 r a I. z dne 18. februarja 1922., s katerim se Mi
hajlo A c i m o v i c, inspektor generalne -direkcije 
carin, po službeni potrebi postavlja za inšpektorja 
pii tej direkciji s sedežem v LjubLjani.-

Stevilka 55 z dne 11. marca 1922.: 
Objava generalno direkcije carin, da je Jus t P i -

" 8 - c a n e c, carinski posrednik y Ljubljani, postavljen 
za carinskega posrednika pri carinarnici v Mariboru. 

Številka 56 z dne 13. marca 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l o k s a l i 

ri, r a 1. z dne 18. januarja 1922., « katerim so Ernest 
B r a l u ž , tajnik III. Tazreda okrožnega agrarnega 
urada v Murski Soboti, po službeni potrebi postav
lja za tajnika istega razreda pri okrožnem agrarnem 
uradu v Maribora. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
rl r a I. z dne 18. februarja 1922., s katerim so spre-
jemlje ostavka, ki jo je Ignacij P e l l i a n , pisar 
II. razreda pri okrožnem agrarnem uradu v Mari
boru, podal na državno službo. 

Številka 61 z dne 18. marca 1922.: 
Objavi ministrstva, za notranje zadeve, da sta či-

sopis «Magyar kultura» (Budimpešto) in list «Inter
nationale Presse-Korrespondenz» (Berlin) v naši dr
žavi prepovedana, ker pisela zoper njeno interese. 

Številka 62 z dne 20. marca 1922.: 
Ukaz Njegovega, Veličanstva kralja A l c k s a n -

Ù r a I. z dne 5. februarja 1922., e 1'aterini <so izredni 
poslanik in pooblaščeni minister II. razreda na raz
polagi Vojislav A n t , o n i j e v i ć postavlja za izre.l-
nega poslanika in pooblAŠčsncga ministra II. razredi 
v.Italiji. 

Objava ministrstva za pošto in brzojav, da je 
za sedaj nemogoče otvoriti poštno hranilnico v Beo*-
gradu, ker ni zanjo primernih prostorov. Zato se ia 
račun čekovnih računov pri poštni hranilnici v Sa
rajevu in pri poštnih čekovnih zavodih v Ljubljani 
in Zagrebu začasno dne 10. aprila otvori poštni če
kovni promet pri beograjski glavni pošti; posto
poma pa so bo otvarjal tudi pri drugih beograjskih 
poštah in poštah v Srbiji in Crni gori. 

IzpremRmbe v osebju. 
Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 

z dne 10. marca 1922., št. 7907, je bil provizorni 
okrožni zdravnik dr. Karel B r a b e c v Rogatcu 
imenovan za definitivnega okrožnega zdravnika na 
sedanjem službenem meetu. 

Dr. Krajec s. r. 

Policijski svetnik dr. Ivan S e n e k o v i č je na 
lastno prošnjo od policijskega ravnateljstva v Ljub
ljani premeščen v službovanje kot referent za poli
cijske zadeve k okrajnemu glavarstvu v Celju. 

Dr. Baltic s. r. 

' " З Д в «..w---

Zakoni in kraljevske uredbe. 

71. 
" • • • • • - J i Ö " •• 

15.1 e i e c» a> zađe» K» I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor na podstavi člena 130. usta
ve sklenil v XXX. redni seji, ki jo je imel dne 
15. decembra 1921., in da smo Mi potrdili in po
trjujemo, da je uredbi o stanovanjih in zakupih 
zgradb vobče z dne 8. aprila 1921.* in z dne 
21. maja 1921.** izpremeniti in da se glasita: 

Zakon 
*#* o stanovanjih. 

Člen 1. 
Za ureditev vseh najemninskih odnošajev 

zgradb in drugih prostorov stopajo v veljavo 
predpisi občih zakonov, ki so veljali v posamez
nih delih kraljevine pred letom 1914., z nastop
nimi omejitvami. 

-Člen 2. # 

Do dne 1. januarja 1923. veljajo predpisi 
uredb o stanovanjih in najemih zgradb vobče 
z dne 8. aprila 1921. in z dine 21. maja 1921., 
izvzemši" člen 24. uredbe z dne 21. maja 1921., 
ki se razširja na vse ozemlje s tem, da velja do 
dne 1. januarja 1925. Istotako odvzame stanovan-
sko oblastvo stanovanja onim najemnikom, ki 
imajo več nego 1,500.000 dinarjev imovine ali 
60.000 dinarjev rednih letnih dohodkov, a nimajo 
v državi svojih hiš, ako v roku, ki ga jim določi 
stanovam&ko oblastvo, ki pa ne sme biti daljši od 
dveh let, ne zgrade hiš za svoje stanovanje. 

* Ta uredba je bila razglašena v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
št. 81, izdanih dne 12. aprila 1921., za ozemlje 
stare kraljevine Srbije in Črne gore. 

** Uradni list pod št. 202 iz leta 1921. 
*** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 41, izdanih dne 
23. februarja 1922. (Prilog VII. — 1922.) 

Člen 7. uredbe o stanovanjih in najemih 
zgradb vobče z dne 8. aprila 1921.* je treba 
razumeti tako, da se jemlje za merilo vsota ne-
posrednjega davka za leto 1920./1921., ne glede 
na eventualne poznejše izpremembe v davčni 
stopnji. 

Členu 16. uredbe o stanovanjih in najemih 
zgradb vobče z dne 8. aprila 1921.** se dodaja 
tole določilo: . 

Lastniki lokalov za opravljanje trgovine ali 
obrta, ki so oddali te lokale pred vojno ali med 
vojno, imajo pravico odpovedati najemniku, ak« 
izpolnijo te-le pogoje: 

1.) če je tak lokal lastniku ali njegovim otro
kom potreben za. delo v njem; 

2.) če je bil oni, ki zahteva lokal, do konca 
poslednje vojne izučen trgovec ali obrtnik in 

3.) če so bili bodisi lastnik, bodisi njegovi 
otroci med poslednjo vojno v vojaški službi. 

Tako dobljenih prostorov ne smejo lastnik ali 
njegovi otroci oddajati drugemu, nego jih mo
rajo uporabljati za namene, za katere so se jim 
tudi odstopili po prednjih pogojih. 

Člen 3. 
Od dne 1. januarja 1923. do dne 1. januarja 

1925. pridrže vsi najemniki stanovanj in lokalov 
za poslovne prostore ta stanovanja in te lokale 
za dotedanje ali za sporazumno določene najem
nine ali pa za cene, ki jih določi razsodišče, ako 
se najemnik in najemodajalec ne moreta sporaz
umeti. 

Razsodišče rešuje spore o višini najemnine, 
vpoštevaje krajevne razmere, stanje in vrednost 
zgradbe, pravično amortizacijo vložene glavnice, 
davke in ostale stvarne in osebne razloge lastni
kove, najemnikove in oseb, ki stanujejo z njim 
v istem stanovanju, pa niso najemnikovi rodbin
ski člani. 

Sestava in postopek razsodišča se predpiše 
s pravilnikom. Z istim pravilnikom se predpiše 

* Člen 7. te uredbe slove: 
Osnovna najemnina, pomnožena s številom 3, 

daje najvišjo stopnjo pri najemih za stanovanje 
po tej uredbi. Ako plačuje najemnik preko 1200 
dinarjev neposrednjega davka, se pomnoži osnov
na najemnina s številom 5. 

** Člen 16. te uredbe slove: 
Najemi zgradb in drugih prostorov za indu

strijsko, trgovsko in profesionalno uporabo, sklo
njeni v času od dne 12. julija 1914. do vštetega 
dne 30. aprila 1919., prestanejo veljati in lastnik 
sme zahtevati, naj se najemnik izseli, ako sta iz
polnjena ta-le pogoja: 
a) če je lastnik sam opravljal obrat do dne 12. 

julija 1914. in ga hoče sedaj sam nadalje-
vati in 

b) če se je udeležil vojne kot vojaški obveznik. 
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tudi lastnikov delež pri dohodku od posameznih 
stanovaniskih delov, ki jih oddajajo najemniki, in 
način, kako se sklepajo te oddaje. 

Člen 4. 
Zaradi preskrbovanja s stanovanji onih oseb, 

ki nirraio stanovanja, ima stanovansko oblastvo 
pravico razpolagati z vsemi stanovanji, ki se iz
praznijo kakorkoli, nadalje s stanovanji onih na
jemnikov, ki imajo v istem kraju svojo novo 
zgradbo, po členu 7. tega zakona oproščeno 
vseh omejitev. 

Ko se dodeljujejo stanovanja, ne določa na
jemnine stanovansko oblastvo, nego prvenstveno 
jo določajo stranke sporazumno; ako pa nastane 
spor, jo določi razsodišče. 

Člen 5. 
Najemodajalec ima pravico odpovedi, tudi pri 

dodeljenem stanovanju, po splošnih zakonitih 
predpisih kakor tudi ob pogodbenem najemu, in 
sicer samo, če izgubi najemnik s svojim ponaša
njem pravico stanovanja po splošnih zakonitih 
predpisih sli če zaostane v izpolnjevanju svojih 
obveznosti zaporedoma dva meseca. Za odpoved, 
ako se zidajo nove zgradbe namesto starih, ki jih 
je pcdreti, se ne zahtevata ta dva pogoja. 

Lastniki lokalov za opravljanje trgovine ali 
obrta, ki so oddali te lokale pred vojno ali med 
nje, imajo pravico odpovedati najemniku, ako je 
tak lokal potreben lastniku ali njegovim otrpkom 
za delo v njem. 

Istotako sme lastnik stanovanja odpovedati 
stanovanje najemniku, ako ga neizogibno potre
buje za osebno stanovanje, a stanuje sedaj kot 
najemnik v tujem stanovanju. 

Natančnejša določila o selitvah najemnikov 
v tr.kiii primerih se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 6. 
Fosle glede dodeljevanja stanovanj opravlja 

stanovansko oblastvo, ki se ustanovi pri posamez
nih občinskih upravah, odnosno upravnih obla
stih po pravilniku. 

Pritožbe zoper odločbe stanovanskih oblastev 
in zoper odločbe razsodišč smejo pravdne stran
ke samo, ako se niso sklenile te odločbe enoglas
no, vlagati na prejšnjem ozemlju kraljevine Srbije 
in Črne gore in Vojvodine pri ministrstvu za so
cialno politiko, v ostalih pokrajinah pa pri po
krajinskih upravah. 

Pri ministrstvu za socialno politiko in pri 
pokrajinskih upravah je ustanoviti posebna so
dišča za pretresanje in reševanje odločb, zoper 
katere se je vložila pritožba; njih odločbe so 
izvršne. 

Pritožbe se vlagajo neposredno pri stano-
vanskem oblastvu v osmih dneh po priobčitvi od
ločbe; dan priobčitve se ne všteva. Pritožbe, ki 
se ne vlože neposredno pri stanovanskem oblast
vu ali pa se vlože pozneje, se ne vpoštevajo. Pri
tožbe, poslane po pošti s povratnim recepisom 
na naslov stanovanskega oblastva, se smatrajo 
za vložene pri oblastvu. 

Člen 7. 
Za nove zgradbe v zmislu uredb o stanovanjih 

m najemih zgradb vobče z dne 8. aprila 1921. 
in z dne 21. maja 1921. veljajo še nadalje dolo
čila teh uredb. Toda za nove zgradbe se ne sma
trajo one, za katerih gradnjo ali popravilo je 
uporabil lastnik posojilo odbora za obnovo 
Beograda. 

Člen 13. uredbe o stanovanjih in najemih 
zgradb vobče z dne 21. maja 1921. se dopolnjuje 
v toliko, da se rok, določen v členu 1. uredbe o 
pospeševanju produkcije novih stanovanj z dne 
19. julija 1920.* podaljšuje do konca leta 1925., 
pri čemer veljajo tudi ostali predpisi te uredbe. 

Člen 8. 
Prestopki posameznih določil tega zakona in 

pravilnikov, izdanih na njega podstavi, se kaznu
jejo v denarju. Kazni ne smejo biti višje od 15.000 
dinarjev, računijo pa se po imovinskem stanju 
presiopnikovem. Kazni se izrekajo v korist fonda 
za zidanje malih stanovanj. 

Višina kazni za posamezne prestopke kakor 
tudi oblastvo, ki naj izreka in izvršuje kazni, se 
predpišeta s pravilnikom. 

* Uradni list nod št. 291 iz leta 1920. 

Člen 9. 
Pristojna stanovanska oblastva pobirajo poleg 

rednih državnih taks za svoje delo v naprej takso 
v gotovini 20% enomesečne stanarine od oseb, 
ki se obračajo nanje za intervencijo. Siromašni 
najemniki se smejo oprostiti te takse. 

Natančnejša določila o načinu tega pobiranja 
in razpolaganja se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 10. 
Minister za socialno politiko predpiše potreb

ne pravilnike z natančnejšimi določili za izvrše
vanje tega zakona. 

Člen 11. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, 

da sme uvesti: 
a) določila o fondu za zidanje malih stanovanj; 
b) določila o malih stanovanjih in njih gradnji; 
c) določila o inšpekciji stanovanj vobče, katerih 

vzdrževanje obremenja občino; 
č) določila o zadrugah, humanitarnih in podob

nih družbah, ki se bavijo z zidanjem malih 
stanovanj; 

d) določila, kako je uporabljati zgradbe, ki slu
žijo za stanovanje ali prenočišča; 

e) določila o dolžnostih občin glede podpiranja 
zgradnje malih stanovanj in o organizaciji 
komunalne službe za potrebe stanovanj; 

f) določila o konstruktivnih in tehničnih pred
pisih in olajšavah za mala stanovanja, spo
razumno z ministrom za gradbe; 

g) določila, kako je dajati olajšave za transport 
gradbenega materiala po suhem in po vodi, 
sporazumno z ministrom za promet; 

h) določila, kako je dajati ugodnosti za dobiva
nje sirovega materiala, potrebnega za zgrad-
njo malih stanovanj, sporazumno z ministr
stvom za gozde in rudnike. 
Ta določila ne smejo posezati v zakonito pod-

ločje samoupravnih oblastev. 

Člen 12. 
Ako katerokoli občinsko, odnosno , upravno 

oblastvo, ne bi vršilo svoje dolžnosti po pred
pisih tega zakona, ustanovi državno oblastvo ob 
stroških dotičnega oblastva odnosne stanovanske 
urade. 

Člen 13. 
Dne 1. januarja 1923. prestanejo veljati pra

vilniki pokrajinskih uprav. 
Brez odobritve ministra za socialno politiko 

ne smejo nobena oblastva izdajati pravilnikov in 
tudi ne predpisov o stanovanskem vprašanju, ker 
drugače ne veljajo. 

Člen 14. 
Skrbstvo in nadzorna oblast o vseh stanovan

skih zadevah pripada edino ministrstvu za so
cialno politiko. 

Člen 15. 
Nerešena vprašanja o višini najemnine rešuje 

do dne 1. januarja 1923. pristojno stanovansko 
oblastvo po predpisih, ki veljajo takrat; po pre
stanku tega zakona pa bodo vsa nerešena vpraša
nja te vrste reševala na isti način pristojna sreska 
— kotarska — okrajna sodišča, odnosno prvo
stopna sodišča na prejšnjem ozemlju kraljevine 
Srbije in Črne gore. 

Člen 16. 
S predpisi^ega zakona se ne morejo koristiti 

ne lastniki ne najemniki, ki niso plačali dolžnega 
državnega davka za predzadnje trimesečje. 

Člen 17. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 

podpiše, obvezno moč pa dobi z dnem, ko se 
razglasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca». 

Našemu ministru za socialno politiko naro
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom pa zapovedujemo, naj po
stopajo po njem, in vsem in vsakomur, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Minister za socialno politiko: 

dr. G. Žerjav s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
7 2 . 

Odločba o arbitraži deviz.* 

Dovoljujem, da smejo izvozniki po Narodni banki 
izvrševati arbitražo deviz za svoj račun. Zato naj 
Narodna banka devize, prejeto od. izvoznikov, pošilja 
svojim korespondentom v inozemstvu v plačilo ter 
naj hkrati, ne da bi čakala na poročilo o.njih pia-
čilu, brzojavno odredi nakup zahtevanih deviz. Te 
devize se izročc izvoznikom šele, ko dobi Narodna 
banka brzojavno poročilo, da so devize, prejete od 
izvoznikov, že plačane. 

V B e o p; r a d u. dne 6. marca 1922.; 
I. br. 2622. ... . t 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

7 3 . 

Odločba glede Maggijevega ekstrakta in 
Maggijevih kock za pripravljanje jedi.** 

Na podstavi člena 127. e., točke a), začasnega 
finančnega zakona za leto 1920./1921. iu na pod
stavi § 3. izprememb in dopolnitev zakona o splošni 
carinski tarifi (št. 156 «Službenih Novin kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca» z dne 16. julija 1922.***) 
odločam, da Maggijevega ekstrakta- in Maggijevih 
kock m pripravljanj« jedi, ki jih jo ocarinjati po 
far. post. 143. splošne carinske tarife, ni smatrati 
za luksiisni predmet; zato nanje ni pobirati takse 
10 % ustanovljene vrednosti po listi luksusnih pred
metov, razglašeni v št. 7 «Službenih Novin kralje
vine Srba. Hrvata i Slovenaca* z dne 11. januarja 

Ta odločba velja od dne, ko se razglasi v «Služ
benih Novina-h kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca*. 

V B e o g r a d u dne 7. marca 1922.: 
0 lir. 4114. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. i. 

Uredbe pokrajinske oprave 
za Slovenijo, 

7 4 , 

Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo 
o odmeri in pobiranja občinske davščine od 
postelj za prenočevanje tujcev v krajevni ob
čini Bohinjski Bistrici v leta 1922. na podstavi 

§ 8 1 . občinskega reda. 

§ t. 
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa občinskega odbora z dne 
20. novembra 1921. pobira občina Bohinjska Bistri
ca v korist občinskemu zakladu davščino od vseh 
postelj v prostorih, ki se v zmislu § 16., točko a, 
obrtnega reda ali v zmia-lu. določila, ki bi nadome
stilo to določilo, oddajajo obrtoma. 

§ 2 . 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti občini Bohinjski Bistrici 
je prenočiščar (koncerfonar ali zakupnik prenočeval-
skega obrta-). 

§ 3. 
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsako posteljo v prostoru, 
obrtoma oddajanem v prenočevalne namene, za vsa
kokratno prenočitev vsakega tujca 1 Din. 

Prenočiščar smo k čisti oddajni ceni pronoče-
val.cu priračuniti 1 Din za davščino od prenočišča. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata j Slo venate» št. 58, izdanih dne luega 
marca 1922. 

*'* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine, 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 62, izdanih dne 20ega 
marca. 1922. 

*'** Uradni list, pod št. 239 iz leta 1921. 
i uradni list pod št. 32 iz leta 1921. 
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Ako je v enem prostoru več istočasnih prenočeval-
eev, mora prenočiščar od vsake postelje vsakemu 
(и-enočevalcu priračuniti 1 Din1 k temu, kar mora 
«eebno plačati za prenočišče. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
easa proti pavšalni najemščini z gotovo dobo (teden
sko, mesečno), je enodinarski davek za enkratno 
prenočitev računiti po številu dni za vsako posteljo. 
Pavšalkani najem prostora in pogoje pa mora pre-
aooižčar ob sopodpisu najemnikovem v 24 urah po 
»ogoditvi naznaniti pri županstvu. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcem v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju na
bit« obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Županstvo ima v vseh primerih pravico, da na 
željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi daveči-
mo pavšalira v. sporazumu z obdavčencem. 

§ 4 . 
V; Začasne oprostitve. 

Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bivanje 
• občini Bohinjski Bistrici in M je naš državljan, 
aui* ali z rodbino vred prisiljena zgolj zaradi tega, 
ker nima stanovanja, prebivati nepretrgoma več 
»ego teden dni v prenočišču, ki je zavezano tej dav-
SSini, mora županstvo na kolka prosto pismeno pri
javo,, ki mora navajati tudi dotičnikov poklic in biti 
podpisana po prizadeti stranki in po prenočiščarju, 
dotično prenočišče za čas take uporabe davščine 
•prostiti. 0 ukrepu pa je obvestiti stanovalca in pre-
mooiščarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
•»«cianiti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar 
«opodpisati. 

Osebe, ki so prišle v občino Bohinjsko Bistrico 
1« po kupčiji ali kot zastopniki zunanje firme in so 
ве sa dalje časa nastanile v hotelu ali prenočišču, 
M «tirajo ugodnosti § 4. 

• § 5 . 
Prijava sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi 
jrenočiščarji Županstvu v osmih dneh prijaviti kraj 
jjkiino številko, ime hotela ali prenočišča) prenoće-
valskega obrta, število davščini zavezanih' prosto-

' "~rrjv. In sicer ža v68ik pûeaméêmiprefeitar да navedbo 
števila postelji kakor tudi skupinidnevni uipeh vseh 
prostorov. * 

Prenočiščar ji morajo najdalje ob vsakem plačil-
aem roku za davščino (§ 7.) županstvu predložiti 
piemen obračun o lem, koliko postelj v že javljenih 
•rosborih je bilo oddajanih zadnjega pol meseca. , 

Ce je bil med polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor, ali pa če je bil doslej upo
rabljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 24 
arah javiti županstvu z i n d i v i d u a l n o navedbo 
teg» prostora. 

Otvoritev, novega prenočevalskega obrta mora 
koneesionar, > ne glede • na določila obrtnega reda, 
županstvu v namene te davščine prijaviti v zmislu 
prvega,odstavka tega paragrafa najkesneje tedaj, ko 
je začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je po
leg obrtne odglasitve v davčne namene naznaniti v 
«mih dneh tudi županstvu opustitev obrta ali izr 
Menjavo v osebi prenočiščarjevL 

§ 6 . 
Kontrola. 

Županstvo ima pravico in dolžnost/da se, Če je 
treba, po svojih organih na licu mesta aji z zasli
ševanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih najem-1 

mikov ali sploh na katerikoli primeren načni prepri
čuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v name-
•o davščine dani na razpolago po določilih te nared
bo ali prostovoljno. 

Enako mora gojiti' primeren etik z drugimi jav-
aimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje in 
aadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega pro-
Mote. 

Plačevanje davščine. 
To davščino mora prenočiščar plačevati dne 

I«, vsakega meseca in 1. vsakega prihodnjega me
sec» dekurzivno (za nazaj). Ako je davščina pavša-
Erana, jo je plačevati za vsak koledarski mesec v 
»»prej. Pri pavšaliranih najemih prenočišč pa jo Je 
fl»čevati ob vsakem domenjenem plačilnem roku 
majemnikovem, oziroma koncem pavšaliranega na-
јеаиц če drug rok za plačevanje najema ni bil do

govorjen med prenočiščarjem in najemnikom. V ta 
namen mora prenočiščar ob eopodpisu najemniko
vem najdalje ob prihodnjem plačilnem roku za dav
ščino županstvu naznaniti domenjene plačilne roke 
pavšalne najemščine. 

Zakesnelim vplačilom priračuni županstvo 6 % 
zamudnih obresti in izterja dolžne zneske po poli
tični izvršbi, ako je bil plačilni - opomin brez
uspešen. 

§ 8 - . 
Zvišba davščine. \ 

- 1.) Ce davčni zavezanec opusti predpisano prija
vo ali če v teku postopanja navede podatke, ki 
utegnejo prikrajšati davščino, ali če pri podajanju 
pojasnil zamolči bistvena dejstva, mu mora župan
stvo, ne da bi se zoper njega uvedlo kazensko po
stopanje,, predpisati, zvišani davek v najvišji izmeri 
100 % prikrajšanega ali prikrajšbi namenjenega 
davčnega zneska. 

2.) Ce pa davčni zavezanec dokaže, da je podal 
napačne podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in ne da bi bil s tem namerjâl prikrajšati 
davščino, se zviša davščina namesto za 100 %. le 
do 40%. 

§9-
Prizivi. 

V vseh zadevah je zoper.odloke in odredbe žu
panstva dopusten priziv na občinski • odbor, v drugi 
in zadnji stopnji pa na pokrajinsko upravo, oddelek 
za notranja zadeve. 

Priziv je vložiti pri županstvu v 14 dneh od dne, 
ko se vroči stranki odlok županstva, odredba ali 
obvestilo o sklepu 'občinskega odbora. 

§ 8. 
«Za vsako zakesnitev prijav, ki so predpisane v 

tej naredbi sme mestni magistrat prenočiščarju, ne 
da bi se zoper njega, uvedlo kazensko postopanje, 
predpisati za eno tretjino višjo davščino, nego bi jei 
moral prenočiščar sicer plačati na podstavi pravo
časnih prijav. 

Ce pa davčni zavezanec opusti prijave, predpisa
ne v tej naredbi, ali če v- teku postopanja utaji ali ч 

vedoma napačno priglasi okoliščine, ki so pomemb
ne za pravilno izračunjanje davščine, mu sme mest
ni magistrat, ne da bi se zoper njega uvedlo kazen
sko postopanje, predpisati davščino v dvakratnem 
znesku.» 

§ 9 . 
«Zoper odloke in odredbe mestnega magistrat» 

je dopusten; priziv na mestni občinski svet, zoper 
sklepe mestnega občinskega sveta pa na pokrajinski 
upravo za Slovenijo, oddelek za notranje zadeve. 

To določilo pa se ne tiče odredb, ki jih. mor» 
mestni magistrat izdajati kot obrtno oblastvo in ki 
se ravnajo le po določilih obrtnega reda. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu т 
14 dneh od dne, ko se stranki vroči magistratni o*-
lok, odredba ali obvestilo o občinskem sklepu.»; 

V L j u b l j a n i , dne 16. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

§ io. 
Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne razglasitve 
te naredbe v «Uradnem listu pokrajinske uprave za 
Slovenijo» do dne 31. decembra 1922. 

Podaljšava gorenje davčne dobe je zavisna od 
novega privolila pokrajinske uprave. 

V L j u b l j a n i , dne 7. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

7 5 . \ 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o najemu posojila 4 milijonov kron za razširitev 

mestnega vodovoda v Ljubljani., 
Mestni občini ljubljanski dovoljujem na podstavi 

določil § 81. občinskega reda za mesto Ljubljano, da 
si zaradi razširitve vodovodnega omrežja najame pri. 
mostni hranilnici v Ljubljani kredit v tekočem ra
čunu do najvišjega zneska štirih milijonov kron. 

V L j u b 1 j a n i, dne 11. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

7 6 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
s katero se zvišuje mestna občinska davščina 

na prenočišča v Mariboru. 

Mestni občini mariborski se dovoljuje na pod
stavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., Staj. dež. 
zak. št. 41, sporazumno z. delegacijo ministrstva fi
nanc v Ljubljani, da sme davščino na obrtoma iz
vrševana prenočišča, uvedeno z naredbo bivše .de
želne vlade za Slovenijo z dne 80. maja 1921., Ur. 1. 
št. 189, pobirati od doev ko se/ razglasi ta naredba 
v Uradnem listu, do dne 81. decembra 1922. v zvi
šani meri 30 % čiste oddajne cene vsak dan od
danih prostorov. 

Od celotne inkasirane davščine na prenočišča 
mora mestna občina odstopiti 22 % šolskemu skla
du osrednje zveze gostilničarskih zadrug v Ljub
ljani za ustanovite7 redne gostilničarske/šole. 

Obenem določam, da se morata §§ 8. in 9. citi
rane naredbe bivše deželne vlade za Slovenijo odslej 
glasiti tako-le: 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o zvišani pristojbini za poStne 

pakete v tuzemskem prometu."1 

Gospod minister za pošto in brzojav je z odto
kom z dne 4. marca t. L, šL 12.826, zvišal poštne 
pristojbine za pakete v tuzemskem prometu; te Bri
sane pristojbine prično veljati dne 1. aprila t. 1. 

Zato se člen 10. najnovejše poštne tarife z dne 
64 здгаЈ» Д921^ St. 9101, гхраееапаЏ tee »o glasi 
tako-ïe: 

Za pakete in denarne vrednoBtne pošiljke (pošilj
ke z denarjem in vrednostnimi papirji), ki so zavite 
v obliki paketa, se plačuje težna in vrednostna pri
stojbina, 

a) T e ž n a p r i s t o j b i n a : 
do 5 kg. . • . . . . . . . . . . . . 8 Di« 
od 5 do 10 kg . . . . . . . . . . 2 0 Dia 
od 10 do 15 kg . . . . . . . . . . 30 Din 
od 15 do 20 kg . . . 40 Din 

b) V r e d n o s t n a p r i s t o j b i n a : 
do 100 Din . . . . . . . . . . . . l Dia 
od 100 do 500 Din 2 Dia 
od 500 do 1000 Din . . . . . . . . 5 Din 
od 1000 do 5000 Din . . . . . . .''..'10-Dm 
preko 5000 Din pa za vsakih 1.000 Din ali za deT 
tega zneska še po 1 Din. 

Največja teža teh pošiljk se določa z 20 kg, vred
nost pa je neomejena. 

Za pakete večjega obsega (ločenke) se plačuje . 
dvojna težna pristojbina. • 

Za pakete, ki gredo v take kraje,' kjer- dostavlja 
pošta pakete na dom, se plačuje razen težne in vred
nostne pristojbine, še dostâvnina treh (8) dinarjev; 
če pa naslovna pošta ne dostavlja na dom, fie pla
čuje samo obvestnina 30 par. 

Niti dostavnina niti obvestnina se ne plačuje za 
pakete, kateri potujejo in se glase na državne -urade 
in naprave, ki so: oproščene plačila poštnih pristoj
bin. : 

Za pakete, ki ве pošiljajo vojakom ali so na
slovljeni «poste restante», se plačuje, satno obvest
nina. •••..'••••• 

. Vse zgoraj navedene pristojbine,se morajo pla
čevati v naprej, ko se pošiljke predajajo v odprav«*. 

Iz ministrstva za pošto in brzojav v Beogradu, 
dne 7. marca Ì922.; št. 12.826. 

* Priobčen> v «Službenih Novinah kraljevina 
Srba, Hrvata i 'Slovenaca» ÏL 62, izdanih dne 20eg* 
marca 1922. 
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Razglas o voznini za lokomotive 
4 iz Nemčije za Bolgarijo.* 

Za prevoz hladnih novih lokomotiv, ki teko na 
svojih kolesih, iz Nemčije za Bolgarijo, se računi 
po odloku gospoda ministra za promet z dne llega 
januarja t. 1. na progah državnih železnic od Jesenic 
tranzitno ali od Siska do Caribroda tranzitno voz-
nina po razredu B. 

Ta ugodnost velja do dne 30. junija t. 1. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
due 10. marca 1922.; št. 877/22. 

Razglas o oddaji državne cinkarne 
v Celju v 40Ieten zakup.* 

Z odločbo gospoda ministra za gozde in rudnike 
z dne 7. februarja 1922., R br. 309, se odda državna 
cinkarna v Celju v zakup, in sicer za 40 let. Ofer-
talna licitacija bo. dne 24. a p r i l a 1 9 2 2 . ob 
enajstih v generalni rudarski direkciji v Beogradu. 
Naži državljani se vabijo, naj predlože do tega roka 
pismene ponudbe, v katerih morajo točno navesti 
ime (firmo), naslov in dokaz o državljanstvu. Po
goji, ob katerih se odda državna cinkarna v Celju 
v zakup, so ti-le: 

1.) Državna cinkarna v Celju se odda v zakup 
ob udeleževanju države pri proizvajanju. Licitant 
mora navesti svoje pogoje glede tega udeleževanja. 

2.) Zakupnik mora odkupiti • izdelane predmete, 
polfabrikate, sirovine in ves premični inventar (opre
mo, orodje itd.), kar jih bo na dan prevzema pri dr
žavni cinkarni v Celju; v ponudbi pa mora navesti 
ceno, za katero bi prevzel to blago. 

3.) Po preteku zakupnega roka se mora vrniti 
državna cinkarna v Celju v takem stanju, v kakrš
nem bo na dan prevzema, toda brez navedenih pre
mičnih stvari. 

4.) Zakupnik se mora zavezati, da - se bo v dr
žavni cinkarni v Celju delalo v vsej zakupni 401etni 
dobi, razen če nastopi vis major. 

5.) Kavcija v znesku 100.000 dinarjev se mora 
položiti najkesneje do dne 24. aprila 1922. ob enaj
stih pri generalni'rudarski direkciji v Beogradu) v 
državnih papirjih kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, v gotovini ali v garancijskem pismu naèih 
denarnih zavodov, katerih glavnica znaša najmanj 
1,000.000 dinarjev! 

6.) Ponudbe morajo biti pravilno kolkovane ter 
se morajo vložiti najkesneje do dne 24. aprila ob 
enajstih pri generalni rudarski direkciji v Beogradu 
v zapečatenih zavitkih, na katerih je treba označiti: 
«Državna cinkarna v Celju». 

Ponudbe bo odpirala pri generalni rudarski di
rekciji v Beogradu istega dne ob enajstih komisija, 
ki jo določi minister za gozde in rudnike. 

Ministrstvo za gozde in rudnike si pridržuje pra
vico, da odda cinkarno v zakup onemu, čigar po
nudbo bo smatralo za najugodnejšo. Licitante vežejo 
njih ponudbe 30 dni od dne, ko se oferti odpro. 
Ponudbe, ki ne ustrezajo predpisom členov 87., 88., 
90., 91. in 93. zakona o državnem računovodstvu, 
se ne bodo vpoštevale. 

Podrobnejše pogoje lahko vpogledajo interesenti 
. vsak delavnik od enajstih do dvanajstih pri osred

njem uradu državnih montanistiČnin cjbratov v Ljub
ljani. 

Iz pisarne generalne rudarske direkcije v Beogradu, 
dne: 9. februarja 1922.; š t 309. 

Št. 2807. 371 3 - 1 
Razglas glavne kontrole. 

Za praktično in teoretično izobrazbo kandidatov 
za pregledovalce računov glavne kontrole se otvarja, 
žestmesečen kurz pri glavni kontroli. 

V ta kurz se sprejmejo oni kandidati kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki zadoščajo tem-le 
pogojem: 

1.) da eo dobrega vedenja; 
2.) da so dovršili gimnazijo ali realko, trgovsko 

šolo ter so jxajmanj tri leta prakticirali pri denarnem 
zavodu; ali 

3.) da so služili kot ukazni uradniki najmanj pet 
let, izvrševaje računske posle, ali da dovrše to dobo 
do konca kurza; 

4.) da niso starejši nego 40 let in da so zadostili 
vojaški dolžnosti. 

Prijave z listinami vred naj se vlože pri glavni 
kontroli najkesneje do dne 15. a p r i l a t. 1. 

Pouk je brezplačen, učni načrt in program pa so 
objavi s pravilnikom za ta kurz v «Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Iz splošne seje glavne kontrole v Beogradu, 
dne 10. marca 1922. ' 

Razglas o kupovanju tobačnega ekstrakta.* 
Upravni odbor samostojne monopolske uprave je 

sklenil v 18. seji, ki jo je imel dne 24. februarja, pod 
M. br. 3568, in njegov sklop je odobril gospod mini
ster za finance z odločbo z dne 6. marca 1.1., št. 1451, 
da. je tobačni ekstrakt za kmetijske namene in za 
zdravljenje živali odslej prodajati samo pri mono
polskih skladiščih v vsej kraljevini po teh cenah: 

1 konvica ekstrakta 5 kg netto 30-— dinarjev; 
1 sod ekstrakta 100 kg netto 400-— dinarjev; 
1 sod ekstrakta 200 kg netto 800— dinarjev. 
0 tem se obveščajo kmetovalci, da bodo mogli 

ekstrakt neposredno kupovati iz monopolskih skla
dišč. • 

Iz uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dne 10. marca 1922.; Pr. br. 8758. 

Pojasnilo glede točke 6. dodatkov k pra
vilniku o reguliranju prometa z devizami 

in valutami. 
Ker .se točka 6. odločbe ministrskega sveta 

I. br. 1957 z dne 25. februarja 1.1. («Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 45 z dne 
28. februarja 1922.**) tiče nakupa blaga, ki je bil 
sklenjen, ko se je že sklenila omenjena odločba, je 
izvolil gospod minister za finance pojasniti z odločbo 
I. br. 2919 z dne 9. t. m., fe iti treba za blago, ki je 
bilo kupljeno pred odločbo I. br. 1957, zahtevati do
volitve za uvoz od odbora pri Narodni banki ali nje
nih podružnic, ako dokaže uvoznik z avtentičnimi li
stinami (zaključnice, fakture, pogodbe itd.), da je bilo 
blago prej naročeno. Toda to velja samo za ono bla
go, ki prestopi našo mejo do dne 25. aprila. To oce-
njajo carinarnice same. 

Carinarnicam se pošilja to pojasnila gospoda, mi
nistra za finance ter se jim naroča, naj povsem po
stopajo po njem, z dostavkom, da velja za prepove
dano blago odločba ministrskega sveta P. br. 13.381 
z dne 1. marca t. 1. (^Službene Novine kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 48***). 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 10. marca 1922.; C br. 15.178, 

Razglas o izplačevanju kuponov 7%nega 
posojila.1 

Rok za izplačevanje prvega kupona 7% nega in
vesticijskega posojila je dan 15. m a r c a t. 1. 

Imetnikom se izplačujejo kuponi: 
1.) pri generalni direkciji državnih dolgov; 
2.) pri oblastni finančni direkciji v Novem Sadu; 
3.) pri okružnih in sreskih finančnih upravah; 
4.) pri blagajni finančnih delegacij in" davčnih 

uradov: 
5.) pri poštni hranilnici v Sarajevu in čekovnih 

uradih v Zagrebu in Ljubljani po .področnih poštah; 
6.) pri opštinskih sudih v Srbiji in Crni gori; 
7.) pri bankah, ki so vršile podpis 7% nega po

sojila. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 11. marca 1922.; D br. 4099. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
* Srba, Hrvata i Slovenaca», št. 59, izdanih dne 16ega 
marca 1922. 

-.*».•*•*,-**'«»:« 

Razglasi pokrajinske 
za Slovenijo. 

št. 9731. В | В « , а А 

Poleg dosedanjih prisednikov je imenovan za pri-
sednika gerentskega sosveta okrajnega zastopa v 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 58, izdanih dne 15ega 
marca 1922. 

**/ Uradni list pod št. 52. 
*** Uradni list pod št. 64. 

t Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», š t 59, izdanih dne 16ega 
marca 1922. 

Ptuju še Franc R a n f 1, veleposestnik in župan v 
Plcčarovcih. 
Št. 10.176. 

Namesto odstopivšega Franca H a n ž e l i c * je 
imenovan za gerenta okrajnega zastopa v Ormožu 
Ludovik K u h a r i c , trgovec v Ormožu. 
Št. 10.394. 

Namesto Janka P e 1 c 1 a, ki je umrl, in namesto 
obolelega Ludovika P u k l a v c a sta imenovana za 
prisednika gerentskega sosveta okrajnega zastopa v 
Gornji Radgoni Janez L a n č i č , klepar in posest
nik v Gornji Radgoni, in Anton K r a l j , posestnik 
v Kobilžčaku. 

V L j u b l j a n i , dne 15. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s.r. 

i 

št. 10.372. R a Z S l a S h 

Namesto Franca T o t a je imenovan, za občin
skega gerenta v Krplivniku Štefan L u t a r , poseafc-
nik istotam. 
Št. 10.393. 

Namesto Franca K ü r e n j e je imenovan za prU 
pednika občinskega gerentskega sosveta v Črncih 
Štefan T r a t n i k , posestnik v Mahovcih št. 22. 
Št. 10.667. 

Namesto odstopivšega Franca B o g a t a j a ' je 
imenovan za občinskega gerenta v Kanderšah Janko 
Z a j e , posestnik v Kostrevnici št. 20, za prisednik» 
gerentskega sosveta pa Franc B og a t a j , „posest
nik v Kanderšah. 

V L j u b l j a n i , dne 16. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika.: 
dr.Baltic s.r. 

Št. 8912. 
Dmštva: Razpust društev. 
1.) c Krščanska zveza tobačnega delavstva; av

strijskega, podružnica Ljubljana», 
2.) «Krajna sJtupina Ljubljana zveze delavcev e 

kamenom v Avstriji», 
3.) «Obrambna zveza zavednih obrtnikov v Ljub

ljani» ', 
so razpuščena, ker že več let ne delujejo ia- ker-

zaradi nezadostnega števila članov nimajo pogojev 
za, pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 5.marca 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s.r. 
Št. 2125. 

Objava o plemenskem sejmu za bike v 
starosti \% do 2 let. 

Zaradi lažjega nakupa plemenskih bikov, p š e 
n i č n o s i v e ' p a s m e v starosti o d 1% d o 2 1 e t 
b o v s r e d o d n e l 9 . a p r i l a t 1. p l e m e n s k i 
s e j e m 1 v Š t J u r j u o b j u ž n i ž e l e z n i c i . 
Nakupovali se bodo plemenski biki za prosilce, ki so 
se lani priglasili pri Kmetijski družbi iz celjskega, 
Vranskega, sevnižkega in konjiškega okraja. Plače
vale se bodo cene, ki so višje od mesarskih. 

Vzrejevalci lepih bikcev iz Št. Jurja, Šmarja., Pla
nine in okolico (iz celjskega, šmarskega, sevniškega, 
konjiškega in laškega okraja) se vabijo, naj posta
vijo bikce, kolikor jih imajo odveč, na sejem. Zače
tek točno ob 10. uri. Bikci naj bodo čedno osnaïéni 
in opremljeni z živinskimi potnimi listi. 

Plemenski sejmi te vrste se namerjajo prirejati 
vsako leto; zato naj se dobri živinorejci v večji meri 
začno baviti z vzrejo prvovrstnih bikov; posebno вађ 
gledajo na to, da izvirajo biki od dobrih molznic. 

Na, letošnjem sejmu se razdeli znesek 1000 Din 
med štiri najboljše vzrejevalce, ki priženo najlepše 
bikce, kot nagrada za dobro vzrejo. 

Želeti bi bilo, da se .prosilci za bike udeleže bega 
sejma, da se živali, ako se nakupijo, takoj prevza
mejo in odženo. 

V L j u b i j a n i, dne 18. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
.Oddelek za kmetijstvo. 
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St. 930. vet. 

hkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 18. marca 1922* 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev In mestnih 
magistratov BO natisnjena z debelejšimi, imena obči» 
pa i navadnimi črkami. Številka pred dvopičje* 
znači Število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakušenih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

Litija: Moravče 2:3, Polšnik 2:6. Ljubljana 
okolica: Borovnica 2:4, Brezovica 1:1, Devica 
Marija v Polju 4:6, Dobmnje 2:6, Grosuplje 1:2, 
Iška vas 1:13, Jezica 1:1, Medvode 1:1, Moste 2: 4, 
Račna 1:8, Rudnik 1:5, Šmarje 4:9, Vrhnika 6:74, 
Zgornja Suka 1:1, Zelimi je 3:9. Logatec: Planina 
1:4. 

V r a n i e n i p r i s a d . 
Črnomelj: Vinica 1:1. 

, G a r j e k o n j . 
Brežic*: Blancai 1:1. Ков^се: Tepanje 1:3., 

Krško: Šmarjeta 1:1. Ljubljana okolica: Dobmnje 
1:1, Vrhnika 2; 2. Murska Sobota: Pertoča 1:1. 
Novo mesto: Prečna 1:1. Slovenjgradec: Vuzemca 
1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Maribor: Sv. Trojica 1:1. Ptuj: Dragovič 1:1, 

Htoponei 1:1, Polenšak 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

S v i n j i k a k u g a . 
Brežice: Artiče 1:2. Črnomelj: Vinji vrh 1:1. 

Novo mesto: .Velika Loka 1:1. Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljutomer: Bučečovci 1:1. Ptuj: Sv. Lovrenc na 

Dravskem polju 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 18. marca 1922. . 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

... Po naročilu pokrajinskega namestolk*: 
••* Pattila в.г. " 

sameznih občin, potne pristojbine, in sicer kilome
trina 10 K, dnevnica pa 80 K, če se je porabil ves 
dan, in 40 K, če se je porabilo le pol dne. 

To se daje na občno znanje. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne» 14. marca 1922. 
Za sanitetnega Sefa: dr. Mayer s. r. 

Št, 2407. 
Razglas. 

Izkaz bolnikov v javnih in zasebnih bolnicah Slove
nije za leto 1921. 

Moških Ženskih Skupaj 
Začetim stanje leta 1921.-
Sprejetih tekom leta 1921 

Skupaj . 
Odhod v letu 192L: 

odpuščeni 
umrli 

skupaj . 

Ostane koncem leta 1921. 

, 821 
16.212 

646 
14.628 

1.467 
30.840 

17.083 15.274 32.307 

15.301 
883 

13.854 
707 

29.155 
1.590 

16.184 14\561 30.745 

849 713 1.562 

Umrljivost je znašala 4-92 %. 

Izkaz bolezni onih, ki so bili leta 1921. odpuščeni iz 
javnih in zasebnih bolnic v Sloveniji ali pa so v 

njih umrli. Qd^ 

Ime bolezni puščeni Umrli 
j Koze (Variola) . . . . . . . . 106 

Tifus (Typhus abdominalis) . . . . 254 
Pegavica (Typhus exanthematiciis) . 2 
Ošpice (Morbilli) З 7 

Škrlaticai (Scarlatina) 69 
Davica (Diphtheria) . . . . . . 64 
Sen (Erysipelas) ?3 
Otročniška mrzlica (Febris puerpe-

gazatasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljanu 

ralis1) 32 
Griža (Dysenteria) : . . . . • • 1811 
Epidemični otrp tunika (Meningitis 

cerebrospinalis epid.) . . . • • 4 

Egiptovska očesna bolezen (Trachom) 127 
Malarija (Malaria) 105 
Sifilida (Syphilis) • 
Druge spolne bolezni 
Očesno ЈШ^^ЈЛ^ШШИ^A?" 

'' Thoea'nkön&towfiny- .*' . • t' V; ', . 
Pljučnica (Pneumonia) . . . . . ' . . 
Pljučna jetika (Tuberculosis pulmo

num) . . . . . . . . . . 
Tuberkuloza drugih organov in škro-

fuloza 1141 
Hripa (Influenza) 21 

35 
14, 

1 
10 

6 
4 

4 
238 

754 
544 

.40, 
121 

636 

Št. B II 5/70 ex 1922. 

Razglas. 
Po razpisu generalne direkcije posrednjih dav

kov z dne 5. marca 1922., št. 21.408/1921., so dolo
čila cesarske naredbe z dne 10. januarja 1917., drž. 
zak. št. 14, in izvršilnih naredb z dne 20. januarja 
1917., ÛTÏ. zak. št. 21, 22 in 23, izgubila svojo ve
ljavo vsled novouvedene tarif. post. 101. zakona o 
taksah in pristojbinah (Ur. 1. St. 2/1922.) in člena 
49. a taksnega in prfetojbinskega pravilnika (Ur. 1. 
št. 29/1922.), kolikor se ne nanašajo na predpise o 
kolk ovini za potne legitimacije. 

V veljavi ostanejo torej še določila poglavja III. 
izvršilne naredbe z dno '20. januarja 1917., drž. zak. 
št. 22. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
, dne 15. marca 1922. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

7 
1 

2' 
'28 

215 

71 
1 

6 
41 

1 
44. 

8 
530 
164 

.211 
407 
535 
324 

2049 
653 

24 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 1518/22. . 
Razglas. 

Na podstavi § 12. zakona za bivšo Kranjsko z 
dne 1. maja '1911., dež. zak. št. 31, se določajo z 
veljavnostjo izza dne 1. aprila 1922. za službena 
pota nad dva kilometra (tja in nazaj štiri kilomètres 
onih okrožnih zdravnikov, kinjim gre za taka pota 
odškodnina na računi zdravstvenih okrožij ali pp-

Norice (Varicella) 
Ekcema (Eczema) . . • • • • . 
Atrophia 
Druge kužne bolezni • • • • . 
Alkoholizem : . 
Rak (Carcinoma) . . . • • • • 
Druge nove tvorbe zlega značaja . 
Golša (Struma) . . . • • • • 
Akutne bolezni dihal • • • .•• • 
AkuLe bolezni želodca in^ črevesa 
Vnetje slepiča (Appendicitis) . . 
Poškodbe izvun obrtnih obratov . 
Poškodbe v obrtnih obratih . . . 
Zastrupitev v obrtnih obratih . . 
Duševne bolezni . . . 491 
Angleška bolezen (Rhachitis) . > . . 51 
Garje (Scabies) . 1691 
Krč ranjencev (Tetanus) 2 
Epilepsia 2 
Zarad j poroda sprejete ženske . . . 1155 
Vse druge bolezni . 14825 

Skupaj . . 29155 1590 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, : 
dne 3. marca 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s.r. 

Št. 1888/22—B. 
Razglas. 

- Ministrstvo za narodno zdravje je z odlokom 
št. 3594 z dne 10. februarja 1922. potrdilo sklep 
zdravstvenega odseka z dne 28. januarja 1922., 
št. 286/22, s katerim se je določila dnevna' oskrb
nina izza dne 1. februarja t. L: 

v ženski javni bolnici v Novem mestu: 
v Ш. razredu z 10 dinarji; 
v П. razredu s 35 dinarji; 
v I. razredu s 50 dinarji; 

23 
1 
4 

106 
16 

3 
15 
52 

S 
75 
24 

2 
19 

4 

5 
' 1 
11 

576 

v javni bolnici usmiljenih bratov v Kandiji: 
v Ш. razredu z 9 dinarji; 
v П. razredu s 35 dinarji; 
v I. razredu s 50 dinarji. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 13. marca 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s.r. 

Št. 2728/22. 
Razglas. 

Ministrstvo za narodno zdravje je z odlokom z , x 

dne 7. marca t. L, št. 7208, zvišalo oskrbnino v. 
državnem zdravilišču za bolne na pljučih* v Topol-
ščici v I. razredu na 50:Din, v II. razredu na 40 Din 
dnevno izza dne 1. marca t. 1. 

To se razglaša s pristavkom, da je prošnje ZA 
sprejem naslavljati na upraviteljstvo državnega zdra
vilišča v Topolščici, pošta Šoštanj. Prošnji je prilo
žiti zdravniško izpričevalo po vzorcu, ki ga je do
biti pri upraviteljstvu zdravilišča ali pri zdravstva-
nem odseku za Slovenijo v Ljubljani 

Pacienti, ki ne morajo plačevati popolnih oskrb-
rdh stroškov in prosijo, da bi se jim oskrbnina zni
žala, morajo priložiti prošnji tudi natančen, uradno 
potrjen izkaz o svojih imovinskih in pridobninekih 
razmerah. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. marca 1922. 
Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s.r. 

Št. 2885. 
Razglas. 

' Zdravstveni odsek za; Slovenijo v Ljubljani ra»-
pisuje službe okrožnih zdravnikov za zdravstvena 
okrožja: 

1.) Št. Vid nad Ljubljano, 
2.) Cerknico, 
3.) Št. Jurij ob Ščavnici. 
Z vsako teh služb je spojena osnovna plač» 

letnih: 
ad 1.) za Št. Vid nad Ljubljano 1200 K, aktivi-

tetna doklada 200 K in pravica do dveh petletnic 
po 100 K; 

ad 2.) za Cerknico 1400 K, aktivitetna doklada 
200 K in pravica do dveh petletnic po 100 K; 

ad 3.) za Št. Jurij ob Ščavnici 1200 K in pra-vica 
do šestih petletnic po 100 K. 

Po naredbi celokupne ileželne vlade za Slovenija 
z dne 29. aprila 1919., Ur. 1. št. 167, se je nadalje 
okrožnim zdravnikom do preklica dovolila draginj-
ska doklada 100 % vseh službenih prejemkov, z od
lokom delegacije ministrstva financ z dne: 24. fe
bruarja 1920., št. 96/V, pa do preklica^ odnosno do, 
ureditve rednih službenih prejemkov, še izredna dra
ghi jska doklada celokupnih prejemkov, ki znaša za 
Št. Vid nad Ljubljano in za Št. Jurij ób Ščavnici 
120 %, za Cerknico pa. 110 %. . 

Oženjeni okrožni zdravniki dobivajo poleg tega 
za ženo in vsakega nepreskrbljenega otroka po 90 K 
na mesec. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi Bvedočbami, 
naj se vlože do dne 

20. a p r i l a 1 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. marca 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer è. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. 1523 ЏЧ*™-

Ignacij Š t e m b o v, inženjer v Ljubljani, je dne 
9. marca 1922. pri mestnem magistratu v Ljubljani 
prisegel kot avtoriziran civilni inženjer v zntielu , 
§ 1 2 . ministrske naredbe z dne 11. decembra I860., 
št. 36.413, ter je izza tega dno upravičen izvrševati 
civilno gradbeno inženjersko prakso. 

Njegov stalni sedež je v Ljubljani 
Št. 1524. 

Matko P r e l o v š e k , inženjer ih geometer v 
Ljubljani, je dne 9. marca 1922. pri mestnem magi
stratu v Ljubljani prisegel kot avtoriziran civilni 
inženjer in geometer v zmislu § 12. ministrske na- I 

,.?'4» j : 
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Mdbe z dne 11. decembra I860., št. 36.413, ter je 
kza tega dne upravičen izvrševati civilno inženjer
sko in geometrsko prakso. 

Njegov stalni sedež je v Ljubljani. 

St. 1525. 
Albin C e r n e , civilni gradbeni inženjer, v 

Ljubljani, je dne 8. marca 1922. pri mestnem magi
stratu v Ljubljani prisegel kot avtoriziran civilni 
inženjer v zmislu § 12. ministrske naredbe z dne 
11. decembra I860., št. 36.413, ter je izza tega dne 
upravičen izvrševati civilno inženjersko prakso. 

< Njegov stalni sedež je v LjubljanL 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 18. marca 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

ât. 1178. 3—1 

Razpis. 
V področju gradbene direkcije za Slovenijo v 

ijubljani je popolniti ' 
d e s e t m e s t d r ž a v n i h c e s t a r j e v , 

m sicer: 
v okrožju gradbene sekcije v Kranju 5: 
1.) na Ljubeljski cesti km 32/36 in 89/42; 
2.) na Korenski cesti km 26/28.6 in 28.6/31.6; 
3.) na Jezerski cesti km 2/5; 
v Novem mestu 4: 
1.) na Zagrebški cesti km 61.4/65.4, 99/103 in 

110/114; 
2.) na Karloviki cesti km 12.6/17.0; 
in v Mariboru 1: 
na Trojanski cesti km 137/140 

x mesečno mezdo 15 Din, pravico do osem štiriletnic 
po \Уг Din mesečno in s prispevkom za stanovanje 
v letnem znesku 25 Din za one, ki niso nastanjeni 
v državni cestarski hiši. t 

Dokler velja naredba o draginjskih dokladah, se 
izplačujejo te po določilih naredbe z dne 29. sep
tembra 1920., št. 130.000, za cestarja po 14 Din 
dnevno, za ženo in otroke do 16. leta pa po 3 Din. 

Pravilno (z 2 Din) kolkovane prošnje je vložiti 
pri gradbeni direkciji za Slovenijo v Ljubljani (Tur
jaški trg š t 1) ali pa po okrožni gradbeni sekciji 
do dne 1 5 > a p r i l a 1 9 2 2 . 

Prošnji je treba priložiti: 
1.) rojstni (krstni) in domovinski list; 
2.) spise o dovršeni vojaški službi; 
3.) uradno zdravniško izpričevalo ó telesni spo

sobnosti za cestarsko službo; _ 
4.) izpričevalo o nravnosti; 
5.) dokazilo, da je prosilec vešč slovenščini v 

besedi in pisavi; 
6.) dokazilo a dovršeni osnovni šoli 
Prosilci, izurjeni v enem ali drugem stavbnem 

•brtu, nadalje oni, ki so bili že pri vzdrževanju cest 
zaposleni kot stalni delavci, potem dobrovoljci in 
vojni invalidi, ki so sicer sposobni za tako službo, 
kakor tudi taki, ki imajo zagotovljena stanovanja 
na progi, za katero prosijo, imajo prednost pri po
delitvi izpraznjenih mest. Dokazila o navedeni pred
nostni pravici je priložiti. 

Gradbena direkcija daje potrebna pojasnila. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v LjubljanL 

dne 18. marca 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r 

Proglasitve za mrtve. 362 

O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak-
št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedei o kateremkoli teh pogrešancev, naj to iz-
poroči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še 
žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Razglasi dragih uradov in oblastev. 
Pr V n 13/22—1. 

Razsodilo. 
360 

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo pa predlogu držav
nega pravdniStva: 

Vsebina tiskovine «Delavske Novice» št. П/11, 
izhajajoče v Ljubljani, z dne 16. marca 1922. ute
meljuje v članku: «Smrt junaka> v vsem obsegu 
•d besed: «V dvajsetem stoletju» do konca, to je 
do vštete besede: «smrtno kazen»,.pregrešek po § 92 
erb. k. z. 

Po členu 15. ustave potrjuje sodišče prepoved 
razširjanja in prodajanja navedene tiskovine, izvr
šeno po varstvenem oblastvu v LjubljanL ter odreja, 
da je uničiti vse izvode te tiskovine. 

Deželno kot tiskovno sodišče v LjubljanL 
dne 17. marca 1922. 

Im* io rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grečancev 

Anton Orah, 
rojen dne 9. avgusta 1888., 
posestnikov sin T Vidon-

cih (Prekmurje). 

B o k Ferk, 
rojen dne 12. avgusta 
1898., posestnikov sin pri 

ST. Primožu I. 

Alojzij Iiovreo, 
rojen dne 18. junija 1881., 

posestnik T Smolincib. 

Frano Bojko, 
rojen dne 6oktobial883, 
posestnik v Župetincih. 

Ivan Otló, 
rojen dne 4. marca 1893., 

vrtnar v Marecberga. 

Mihael Bveniek, 
rojen dne 18. septembra 
1870., posestnik v btano-

iioi. 

Bistvene okolnoiiti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega' 

predlaga 

Ime in bivaliftče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

! Dan 
' in epr. it. 
i oklica 

Oklieni rok 
poteče dne 

Slutil od meseca januarja 
1916. pri 18. honvedskem 
pehotnem polku; pogreian 
od leta 1915. na italijan

skem bojišču. 

Vojak I. gorskega strel
skega polka; baje padel 
dne 18. junija 1918. ob 

Piavi. 

Služil pri 156. črnovojei-
skem bataljonu ; pogreian 
izza dne 6. julija 1916. na 

italijanskem bojišču. 

Vojak 96. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 13. 
septembra 1914. na srb

skem bojišču. 

81užil od 12. decembra 
1917. pri 4. domobran
skem pehotnem polku ; ba
je meseca oktobra 1918. 
v Ronchiju umrl za ma

larijo. 

Ivan Žnldarlo, 
rojen due 4. decembra 
1882., posestnik v Mi-

hovcih. 

Anton Nemeo, 
rojen doe 4. maja 1879., 
posestnik v Žižkih v Prek-

murju (Zsizsekezer). 

Ivan Polak, 
rojen dne 6. décembre 
1884., posestnik v Hla-
poBcih pri Kapeli, okraj 

Ljutomer. 

J a n e z Babaio, 
lojen dne 6. decembra 
1886., pojestoik v Peckah. 

Janez Grozi, 
rojen dne. 21. decembra 
1886., stanovnik v Šetar-

jevi. 

Martin Krajno, 
rojen dne 11. novembra 
1887., posestnik v Spod
njem Jakobskem dolu. 

Frano PolanölS, 
rojen dne 10. januarja 
1886, posestnikov lin na 

Gačoiku. • 

Frano Horvat, 
rojen dne 28. septembra 
1880., delavec v Mariboru. 

Dr. Otmar Bohrelner, 
rojen dne 21. oktobra 
1886-, jurist in zasebni 

uradnik v Maribora. 

Josip Koprovloi, 
rojen dne 16. marca 1881., 
pečar v Teznu pri Mari

bora. 

Badol f Kovačio, 
rojen dne 23. marca 1896 , 

delavec v Mariboru. 

Frano Bep, 
rojen dne 13. septembra 
1890., delavec v Mariboru. 

Martin Dtth, 
rojen dne 11. junija 1872., 
posestnik v Čentibskih go
ricah pri Dolnji Lendavi. 

Josip Benko, 
ro j» dne 17. januarja 
1892, posestnik v Jfuči 

Gomili v Prekmurja. 

Vojak 409. črnovoJDiike-
ga bataljona; pogrešan 
izza meseca junija 1917. 
na italijanskem bojišča. 

SlužIl pri 26. brambev-
skem polku; izginil dne 
9. septembra 1914. v bit

ki pri Grodku. 

Topničar v Przemvslu; 
baje umrl dne 12. avgu
sta 1916. v Turkestanu. 

Crnovojniški delavec; po
grešan izta meseca janu
arja 1919. (bil naposled 
r bolnici v italijanskem 

Vidmu). 

Brat 
Franc Grah. 

Janos Fariš, 
posestnik 

v Vidoncih it. 46. 

Oče 
Janez Ferk. 

Žena 
Marija Lovrec. 

Žena 
Terezija Rojko. 

Žena 
Marija Otič. 

Žena 
Marija Sveniek. 

Žena 
Marija Žnidarič. 

Žena 
Magda Nemec. 

Žena 
Marija Polak. 

Služil pri 35. pehotnem 
polku; pogrešan izza dne 
17. marca 1916. na gali-

ških bojiščih. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 
24. septembra 1914. na 

gališkem bojišču. 

Vojak 47. pebotoega pol
ka; baje padel dne-8. 
septembra 1914. na gali

škem bojišču. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku, pozneje pri 26. 
brambovskem polku; po
grešan izza meseca decem
bra 1917. v ruskem vojnem 

ujetništvu. 

Vojak 26. brambovskega 
polka; baje dne 26. avgusta 
1914. padel na gališkem 

bojišču. 
Enoleten prostovoljec 7. 
pehotnega polka; pogre
ian izza dne 26. avgusta 

' 1914. 

Vojak. 18. honvedskega 
pehotnega polka; prišel 
kot vojai ujetnik v Tju-
men na Ruskem. Pogrešan 
izza due 1. novembra 1917. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; prišel r italijansko 
vojno ujetništvo. Pogre
ian izza - dne . 7. junija 

1918. 
Služil pri 26. brambov
skem polku; prišel r i ta-
liiansko vojno ujetništvo 
Castel Nedola. Pogreian 
izza dne 16. decembra 

1918. 
Služil pri 20. honvedikem 
pehotnem polku; baje dne 
24 junija 1918. na nekem 
otoku Kaspijskega jezera 

umrl za tifuzom. 
Pešec 83. pehotnega pol
ka; pogrešan/izza dne 8. 
marca 1916. na galiških 

bojiščih. 

i 

Marko Lauko, 
župan pri 

Sv. Primožu I. 

Alojzij Zagoršek, 
posestnik 

v Smolincih. 

Alojzij Gregorič, 
posestnik 

v Župetincih it. 9. 

Frane Ricl, 
redar 

v Marenbergu. 

Lovrenc 
Drevenšek, 
posestnik 

v Stauošini. 

Rudolf Pauiner, 
posestnikov. sin 

v Libonji. 

Ôtefan Horvat 
v Žižkih 

Oče 
Janez Babulc. 

Žena 
Marija Grozi. 

Zen* 
Marija Krajne. 

Brat 
Ivan Polančič. 

Žena 
Terezija Horvat. 

Mati 
Otilija Schreiner. 

Žena y 
Hedvika 

KoprovicB. 

Mati 
Neža Kovačič. 

Žena 
Alojzija Rep. 

Žena 
Ana Dah. 

Franc Džuban 
v Moravcih it. 46. 

Franc Hole, 
viničar 

v Kapelskem 
vrhu. 

Juri Germek, 
posestoik 

v Pečkah. 

Janez Dami i, 
stanovnik 

r ëetarjevi it. 7, 

Fran Kopic, 
sodni oficial 
v Maribora. 

Ferdo Plesničar, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti 

20.3. 1922.; 
T 291/21-6. 

80. 3.1922.; 
T 4/22—7. 

20. 3. 1922.; 
T16/22-7. 

20.3.1922; 
T 17/22-6. 

20.3.1922.; 
T18/22-8. 

20.3.1922.; 
T19/22-8. 

20.3.1922.; 
T 21/22—8. 

20. 8.1922.; 
T 26/22-6. 

20.3 1922.; 
T 30/22-7. 

20.3.1922.; 
T 37/22-6. 

20. oktobra 
1922. 

20. oktobra 
1 1922. 

20. oktobra 
1922. 

20. oktobra 
1922. 

20. oktobra 
1922. 

20. oktobra 
1922. 

20. oktobra 
1922 

20, oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

20 8.1922.; 
T88/22-6. 

20. 8.1922.; 
T 39/22—6. 

20.3.1922.; 
T41/22-6. 

20. 8. 1922.; 
T 42/22—6. 

20.8.1922.; 
T 43/22-6. 

20.3. 1922.; 
T 46/22—6. 

20.3.1922.; 
Tól/22-6. 

20; 3. 1922.; 
T 62/22-6. 

20.8.1922.; 
T 81/22-6. 

20. 3.1922.; 
T 40/22-6 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobri 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

iiiATâfiï 
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Proglasitve za mrtve. 351 

O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . marca 1918., dr*, za*, 
f t m , o pogrešancin, označenih z * pa po § 2 4 , št. 1, obč drž zak., d o m n e v a n j a » " ^ ^ И И Ј 
ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, na to izporoči sodišču ali p a skrbniku. Pogrešano» same 
pL pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

greSancev 

* Jožef Setrajôiô, 
rojen dne 8 avgueta 1868., 
posestnik v Sobenji vasi 

St. 8, občina Čatež. 

•Janez Ž unio, 
rojen dne 6. junija 1866., 
posestnik v Žuničib, ob

čina Vinica. 

Anton Puelar, 
rojen dne 14. oktobra 
1885.vMalibvrhebst.il, 
oženjen posestnik v Malih 

vrheb, občina Krka. _ 

Bistvene okolnosti, 
na katere ве opira 

predlog 

Odšel leta 1902. v Ame
riko, odkoder ni več glasu 

o njem. 

Odpotoval leta 1901. v 
Ameriko; od leta 1910. 

ncizvesten. 

Martin Križan, 
rojen dne 6. novembra 
1891., samski posestnikov 
brat- v Svržakih, občina 

Božjakovo. 

Janez Gornik, 
rojen dnu 9. oktobra 
1897. v Drnovem, pri
stojen y občino Cerklje, 

rudar v Leobnu. 

Alojzij Povh, 
rojen dne 21. junija 1891., 
posestnikov ein v Obrežju. 

Jožef, Frano 
Jerlöek, 

rojen dne 24. januarja 
1897., eamski posestnikov 
sin v Črmošnjicah št. 16, 

občina Omibel-Stopiče. 

Prišel kot vojak topničar 
po padcu przemyslske 
trdnjave leta 1916. v ru
sko ujetništvo ter baje 

istega leta umrl. 
Prišel kot vojak poljskega 
topniškega polka št. 28, 
baterije 8, vojna pošta 386, 
ob razpadu avstrijske voj
ske jeseni leta 1918. v 
italijansko ujetništvo ter 
zbolel v Crazani; od ta

krat neizvesten. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

8in 
Franc Šetrajčič. 

Žena 
Helena Zanič, 
rojena Henigs-

man, 
posestnica 

na Vrhu št. 1 
pri Semiču. 

Žena 
Jožefa Pušlar. 

Odšel leta 1916. kot vojak 
na rueko fronto; od ta

krat sploh neizvesten. 

Odrinil meseca marca 
1916. k 65. polku, 6. stot-
niji, vojna pošta št. 80, 
ter baje padel koncem 
meseca julija 1916. na 
ruski fronti; od takrat 

vsaj neizvesten. 

Alojzij Turk, 
rojen dne 4. junija 1896., 
samski posestnikov sin v 

Retjab. 

Jožef Žužek, 
rojen dne 26. novembra 
1896 , posestnikov sin na 

Vrhu št. 10. 

Alojzij Jerin, 
rojen dne 9. aprila 1878., 
oženjen delavec v Goronji 

vasi št. 88. 

Služil pri domobranskem 
pehotnem polku št. 27 ter 
se udeležil bitk v Galiciji; 
izza meseca avgueta 1916. 

neizveeten. 

Služil* pri 17. pehotnem 
polku, se meseca oktobra 
1918. udeležil napada pri 
Col di Roesu na Tirolskem 
ter baje padel; od takrat 

vsaj neizvesten. 

Brat 
Anton Križan. 

Ivan Smolik 
v Novem mestu. 

Janez Ižanc, 
posestnik 

v "Velikih vrheh 

Janez KrižaD, 
posestnik 

na Otoku št. 6. 

Franc Baznik 
v Waterloou, 

N. E. Cleveland 
Ohio, 

Severna Amerika, 
Sestra 

Marija Povh, 
posestnikova hči 
iz Obrežja št. 26, 
sedaj služkinja 

na graščini 
v Mokricah. 

Mati 
Terezija Terlep. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

27.2.1922.; 
T 1/22-3. 

27. 2.1922 ; 
T 6/17-17. 

27.2.1922.; 
T106/21-7. 

28.2.1922.; 
T 17/22-6. 

16.2.1922.; 
T 68/21-8. 

Ivan Smolik 
v Novem mostu. 

Mati 
Marija Turk. 

Odšel dne 16. marca 1915. 
na rusko fronto ter so 
zadnjic oglasil meseca ju
nija 1916.; od takrat ne

izvesten. 

Martin Fav lov ie , 
rojen dne 9. novembra 
1898., samski posestnikov 

sin v Bregih št. 21. 

Prišel kot vojak 17. pe
hotnega polka, 3. etotnije, 
v rusko ujetništvo ter ba
je koncem leta 1917. umrl 
v neki bolnici vileuske 

gubernije. 
Služil pri 3. gorskem strel
skem polku, 6. stotniji, ter 
se udeležil bojev na gori 

Sv. Gabriela. 

Brat 
Janez Žužek. 

Žena 
Marija Jerin. 

Oče 
Jožef Pavlovič. 

Jožef Rodio, 
posestnik 

v Gorenji vasi 
št. 43. 

24.2.1922.; 
T 103/21-3. 

1. aprila 
1928. 

1. aprila 
1923. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

26.2.1922.; 
T 10/22 -6. 

27.2.1922.; 
T104/21-6. 

27.2.1922.; 
T 19/22-2. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

6. 3.1922.; 
T 4/22-6. 

12. 3. 1922.; 
T 16/22—3. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

3.000 kg. odpadkov, od jutnega platna; 
100 kg odpadkov od belega platna; 

2.900 kg odpadkov od motvozov iz prediva; 
1.700 kg odpadkov od konopcev; 
1.000 kg odpadkov od jutnih niti; 

22.000 kg odpadkov od bele lepenke; 
24.000 kg odpadkov od rjave lepenke; 
11.000 kg odpadkov od raznovrstnega papirja; 
2.900 kg lupulina (prah od hmelja); 

19.000 kg izrabljenih jeklenih nožev za rezanje to
baka; 

I6.000kg obžganega litega železa; 
4.000 kg strojnega ubitega Železa; 
1.000 kg cinkastih odpadkov; 
1.700 kg kovanega železa; 

250 lesenih zabojev raznih velikosti jn 
3.000 štorij. : 

Pismene ponudbe za nakup tega blaga, kolko-
vane z 20 Din, naj se pošljejo najkesneje do dne 

1 8 . a p r i l a 1 9 2 2. 
ob desetih podpisani direkciji. 

Oferenti morajo vložiti pri blagajni tobačne 
tvornice v Ljubljani kavcijo v znesku 5 % ponu
jene vsote, odnosno inozemci 10 %. 

Licitacija (odpiranje ofertov) bo dne 18. aprila 
ob enajstih v pisarni tobačne tvornice v Ljubljani. 

Natančnejši pogoji 00 na razpolago v ekonomiji 
tobačne tvornice v Ljubljani. 

Pokrajinska monopolska direkcija v LJubljani, 
dne 7. marca 1922. 

Direktor- Mandel j s. r. 

Št. 1148. 

Usposobljenostni izpiti iz s lovenske stenogra
fije za srednje in enakopravne šole.' 

Usposobljenostni izpiti iz slovenske stenografije 
za srednje in enakopravne šole se bodo vršili v fco-
boto dne 2 9. a p r i l a 1 9 2 2 . , in sicer na I. državni 
gimnaziji v Ljubljani. Po pravilniku opremljene proš
nje naj se vlože do dne 25. marca 1922. pri pred
sedstvu izpraševalne komisije (poslopje pokrajinske 
uprave. Bleiweisova cesta št. 10). 

Izpraševalna komisija za slovensko stenografijo 
v Ljubljani, 

dne 15. marca 1922. 

Dr. Bezjak s. r., predsednik. 

U VIII 209/22—3. з б 0 | О 35/22—1 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženi Ivan B l a t n i k , posestnik in slanina* 

.pri Sv. Miklavžu, je kriv, 
da je dne 11. februarja 1922. v Mariboru svežo 

«lanino, katera pravilna teža je znašala 4-90 kg, 
tehta] in zaračunaval za 5' kg. da je torej krivo 
tehtal. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 8.', odstav
ku 4., zakona z dne 30. januarja. 1921., št. 5 «SI. K.», 
in obsoja se po členu 8. citiranega zakona na 
2 4 11 r z a ]) o r a i n 1 0 0 ( s t o ) D i n d. o n a r n e 

k a z n i, 

ob neizterljivosti pa na nadaljnja 2 dni zapora, in 
j)o § 389. k. p. r. v povračilo stroškov kazenskega 
postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 4. citiranega zakona mu jo odvzeti vso 
količino blaga, ki je predmet kaznivega dejanja, po 
členu 19., pa je objaviti razsodbo brez razlc.gov po 
pravnomočnosti v «Uradnem listu». 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIH., 
dne 27. februarja 1922. 

Oklic. 
283 

Frančiška Trobevšek, posestnica v Bistričioi 
št. 17, jo vložila zoper Franca T r o b e v š k a iz 
Pniprotiiega za Kalom št. 7, sedaj neznanega biva
lišča, tožbo zaradi priznanja lastnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 9. m a r c a 1 9 2 2 . 

o)> devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je bivališče Franca Trobevška neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Josip Prusnik, gostilničar 
v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 

Razne objave. 

Št. 898. 

dne 2. marea 1922. 

308 3—3 
Razglas. 

Tobačna tvornica v Ljubljani razpisuje v zmialu 
•jdloka uprave državnih monopolov v Beogradu, 
J. M. št. 4800/21, ofertalno prodajo nastopnega 
Skartnega materiala, odpadkov in zabojev: 

•100 kg odpadkov od domačega platna; 
900 kg odpadkov od trojnika {Drilch); 
800 kg odpadkov od hodnega platna (Rupfen); 

1.200 kg odpadkov od jutnih motvozov; 

366 Narodna banka 
kraljevine Srbov» Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 8. marca 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 396,719.608-51 
Posojila 811,961.62012 
Dolg države 4.418,508.965-92 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.188,377.1(13' — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

_ . 7.766,567.257-65 
Pariva : 

Glavnica 15,106.800-
Rezervni fond 1,980.022 62 
Novčanice v tečaju 4.695,825.710--
Razne obveznosti 901,974.589 19 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.168 ' — 
Saldo raznih računov . . . . 12,302.972-74 

? 706,667.257-65 

Št. 1266/22. 378 
Razglas. 

Generalni konzulat R. P. v Zagrebu, Boškovi-
ćeva ulica. št. 2, pozivlje s tem poljske državljana, 
in sicer osebo in zavode s prebivališčem v območju 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, zlasti v 
Hrvatski in Slavoniji z Medjimurjem, potem v Bosni 
in Hercegovini, Sloveniji in Dalmaciji, naj prijavijo 
do dne 5. (p e t e g a) a p r i 1 a 1 9 2 2. zadolžnice 
(obligacije) nezavarovanega predvojnega državnega 
posojila Avstrije in Madžarske, ki so v njih posesti, 
ki pa niso bile doslej žigosane po oblastvih kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev, ter jih obenem 
pošljejo v originalu podpisanemu konzulatu zaradi 
popisa in žigosanja — in sicer brezpogojno do zgo
raj o/.načenegi roka. 

^аат^:' :9Шж--
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V prijavi, M se mora predložiti v treh iivodih, 
je treba točno uvrstiti to-le: 
a) ime in priimek, odnosno firmo, stanovališče ali 

6edež in poklic dotičnoga prijavitelja; 
b) ime in priimek, odnosno firmo, stanovališče ali 

sedež in domovinstvo lastnika obligacije; 
o) odnošaj prijaviteljev proti prijavljenim oblagat-

cijam; 
i) obvestilo o tem, ali in kje so obligacije lombar-

dirane ali položeno v hranjenje, označbo, kolika 
je eventualna vsota obremenitve iz naslova lom
barda (zastave); 

a) obvestilo o tem, ali in kje so obligacije, že pri
javljene zaradi registracije; 

e) točno število registriranih obligacij z navedbo 
njih naslova, emisije, številk serij in nominalne 
vrednosti, potem dne izplačilnosti najstarejšega, 
nerealiziranega kupona (odrezka) vsake obliga
cije, končno 

f) svojeročni podpis prijaviteljev. 
Po opravljenem popisu in žigosanju prijavljenih 

in v originalu predloženih obligacij jih konzulat 
vrne prijavitelju proti potrdilu o tem, da se je njih 
registracija izvršila. 

Generalni poljski konzulat v Zagrebu, 
dne 21. marca 1922. 

Št. 383/TV. 381 

Razglas družbe južne železnice. 
P o g o j i 

za dosego kredita vozarin in drugih pristojbin na 
postajah južne železnice v kraljevini Srbov, Hrva
tov in Slovencev in na postajah lokalnih in zakup

nih železnic, ki so v obratu južne železnice. 

§ L 

Vozarina in vse druge pristojbine, ki pripadajo 
železniški upravi na podstavi saobraćajne uredbe, 
na podstavi tarife ali drugih pogodb, se kreditirajo 
•amo stranki, ki uživa kredit. Kreditirajo se torej 
tudi povzetja, postranske pristojbine in priključne 
vozarine. 

§ 2 . 
Kredit se dovoljuje samo za enomesečno dobo 

za zneske od Din 400-— dalje. Obračun kredita se 
vrši koncem vsakega meseca. 

§3. 
Prošnje za dosego kredita, se vlagajo pri kon

troli dohodkov obratnega ravnateljstva južne želez
nico v Ljubljani; navajati morajo natančno višino 
kredita, ki ga želi črpati stranka tekom enega me
seca, na vsaki posamezni postaji. 

§4-
1.) Preden je kredit dovoljen, mora položiti 

stranica zadostno varščino v dinarjih pri blagajni 
obratnega ravnateljstva južne železnice v Ljubljani. 

Varščina se sme položiti: 
a) v gotovini, in sicer v višini kredita, ki ga želi 

črpati stranka tekom enega meseca; 
b) v garancijskih pismih ene ali druge banke, in 

sicer v h k r a t n i višini kredita, ki ga želi črpati 
stranka tekom enega meseca. Banka, ki naj iz
da garancijsko pismo, se mora določiti sporaz
umno. 
2.) Ako ne izpolni stranka svojih obveznosti, je 

obratno ravnateljstvo v Ljubljani, da se obvaruje 
škode, upravičeno nesodno porabiti založeno var
ščino in zadostiti svojim zahtevam v višini nepo
ravnanega kreditiranega zneska, vpoštevaje more
bitne obresti, pripadajoče po §§ 7. in 8., manipula-
cijske pristojbine in druge narastle stroške, po kom
penzaciji brez sodnega posredovanja. 

3.) Sprejem pogojev potrdi stranka s podpisom 
izjave, navedene koncem pogojev. 

Stranka dobi en izvod pogojev. 

§ 5. 
1.) Tovorne listine pošiljk, za katere «o se kre

ditirale vozarine in druge pristojbine, se izroče 
dnevno stranki proti izročilnemu dopisu. Izročilne 
dopise nabavi in vroči stranka eama po vzorcu, ka
kor ga določi železniška uprava. Izročilni dopisi ло 
prosti kolkovine. 

2.) Postaja, kjer uživa stranka kredit, sestavlja 
seznamke na podstavi izročilnih dopisov, ki jih ji 
predlaga stranka; kolkovina za seznamke gre v 
breme stranke. 

§6-
1.) Stranka, ki je izčrpala kredit pred koncem 

meseca, mora v gotovini poravnati vse vozarine in 
druge pristojbine, narastle pri predaji, odnosno od
daji robe. Višina porabnega kredita se dožene pri 
zneskih, ki se glase v tujih valutah, tako, da se to 
pristojbine preračunijo po zadnjem železniškem te
čaju v dinarje. 

2.) Preden se izčrpa, kredit enega meseca, mori 
stranka položiti za- tekoči mesec še primemo zne
ske, ki se vračunijo dovoljenemu kreditu. Slična na
vlačila so dopuščajo kvečjemu trikrat mesečno. 

§ 7 - . 
1.) Postaja, ki kreditira pristojbine, sklene koncem 

meseca kreditno seznamke za vsako stranko posebo 
ter naznani narastli dolg kakor tudi morebitne ob
restne zneske in manipulacijske pristojbine dokaz
ljivo stranki ob njenih stroških. 

2.) Stranka mora poravnati narastli dolg pri bla
gajnici, ki je bila določena ob sklopu pogodbo, in 
sicer tretji dan po odposlanem naznanilu v zmisl'i 
točke 1. teh pogojev. Zn.jske, narasti (i v tujih va
lutah, poravna stranka ali v dinarjih ali efektivno, 
kar pa mora biti določeno ob sklepu pogodbe. V do
tični prošnji za dosego kredita mora stranka nave
sti, ali bo plačevala pristojbine, narastle mesečno v 
tujih valutah, v dinarjih ali efektivno, kar ostano 
zanjo obvezno, dokler traja pogodba. Obratno rav
nateljstvo južno železnice pa si pridržuje pravico, 
vsak čas predrugačiti način plačevanja narasti ili pri
stojbin ter zahtevati njih poravnavo tudi v efektiv
nih valutah. 

3.) Ako se iz kateregakoli vzroka poravnava 
dolga zakesni preko roka, navedenega v točki 2., 
mora plačati stranka za ta znesek 10 % (deset od
stotkov) zamudnih obresti na leto. 

4.) Zoper pravilnost višine dolga, ki ga je na
znanila dotična postaja, sme ugovarjati stranka sa
mo po njega poravnavi. Dotične pristojbino so mo
rajo raziskovati ter vpoštevati samo, ako je bil dolg 
že poravnan. 

§ 8-
1.) Stranka plačuje mesečno V<"> (e^en od tisoč) 

manipulacijske pristojbine za celokupni kreditirani 
znesek. 

2.) Za kreditirano zneske, katerih varščina ni bila 
položena v gotovini, plača stranka 4/°° (štiri od ti
soč) odškodovalnih obresti. Ako je položila stranka 
med mesecem naplačila, da se s tem izogne izčrpa
nju mesečnega kredita, so ne računijo te obresti od 
celokupnega dolga, ampak samo od zneska dogo
vorjenega kredita, odnosno ako ni dosegel dolg to 
višine, od zneska naznanjenega dolga. Naplačila se 
stranki ne obrestujejo. 

3.) Ako se je položila varščina v gotovini, so 
stranki ne obrestuje, a tudi so ne računijo odškodo-
valne obresti za narastli dolg. 

4.) Višina manipulacijskih pristojbin, obresti n v 
rastlega dolga in morebitne zamudno obresti se na
znanijo stranki po poravnavi dolga ter se odtegnejo 
ob obračunu v naslednjem mesecu. 

5.) Obresti se računijo od dnevnih vsot krediti
ranih zneskov, ki se zaokrožajo na cele dinarje, 
krone, marke itd., no vpoštevajo zneskov pod edi-
nico novčanice. 

6.) Leto šteje za obrestovanje 360 dni. 
7.) Obresti in zamudne obresti poravnava stran

ka v valutah, v katerih se je zavezala plačati na
rastle dolgove v zmislu § 7., točke 2. 

§ 9 . 
Obe stranki imata pravico, vsak čas ukiniti kre

ditno razmerje, ne da bi navedli vzrok. Ako želi 
stranka ukiniti kreditno razmerje, zaprosi pri kon
troli dohodkov obratnega ravnateljstva v Ljubljani 
za povrnitev založene varščine. Železniška uprava 
pa je dolžna povrniti založeno varščino šele tedaj, 
ko se je prepričala pri dotičnem službenem mestu, 
da so bili poravnani vsi kreditirani zneski, manipu
lacijske pristojbine in morebitne obresti. 

I z j a v a . 
Potrjujem(o) s svojeroČnim podpisom sprejem 

predpisanih pogojev, s katerimi, se strinjam(o), in pro-
sim(oi, da se mi (nam) dovoli počenši z 
mesečni kredit vozarin in drugih pristojbin v znesku 
dinarjev na postaji 

proti mesečnemu obračunu in me
sečni poravnavi kreditiranih zneskov, manipulacij
skih pristojbin in morebitnih obresti pri b l a g a j n i 
obratnega, ravnateljstva v Ljubljani. 

dne 

fit. 1838—111. Ш. 

Čežkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
Z n i ž b a v o z n i n s k i h s t a v k o v . 

Z veljavnostjo izza dno 15. marca 1922. do pre
klica, odnosno do pToizvod.be v tarifi, najdalje pa 
do konca meseca januarja 1923., so znižujejo za 
25 % (petindvajset odstotkov) odsečni vozninski 
stavki (izračunjenj delni vozninski stavki) tablice 
A—1 na straneh tiO do 109 kakor tudi vozninsk« 
tablico Л—2 in A—3 na straneh 112 do 192 v «Pro
vizorni železniški tovorni tarifi* z dne 1. marca 1921. 
in vsi v okviru te tarife novo uvedeni, odnosno iz-
prenicnjeni vozninski stavki odsečne tablico A, pri-
občoni v Uradnem listu 10 pod št. 173/III in v 
Uiadnem listu 17 pod. št, 1147/III. 

Pri izračunavanju odsočnih vozninskih -stavkor 
se zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesime. 

V L j u b l j a n i , dne 15. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

»se Objava. 
Izredni občni zbor Zadružne gospodarske banke, 

d. d. v Ljubljani, sklican na dan 30. marca 1922. 
(Uradni list 20 z dne 4. marca 1922.), ~.c iz formalnim 
razlogov no bo vršil. 

Zadružna gospodarska banka v Ljubljani, 
dne 20. marca 1922. 

a 7 7 Razglas. 
II. izredni občni zbor « S p l o š n e g o s p o d a r-

s k e z a d r u g e z a S l o v e n i j o » v Ljubljani b» 
dne 2. a p r i l a 1 9 2 2 . ob desetih v posvetovalnici 
mestnega magistrata, v Ljubljani. — Dnevni red: 
i.) Čitanje zapisnika zadnjega občnega zbora. 2.) či
tanje poročila zveznega revizorja. 3.) Poročilo nad-
zorništva o letnem zaključku in bilanci za leto 1921. 
4.) Sklepanje o absolutoriju. 5.) Nabava posojil. 6.) 
Volitev: a) izstopivših dveh članov načolništva (§ 13. 
z. p.), b) izstopivših treh članov nadzorništva (§ 2tt. 
z, p.). 7.) Razdelitev čistega dobička. 8.) Razno
terosti. 

Delegati, izvoljen] na članskih zborih, so vabijo.. 
naj so zanesljivo in točno udo-leže občnega zbora. 

V L j u b 1 j a n i, dno 22. marca 1922. 

Za nadzorništvo: Iv. Tavčar s. r. 

3 7 6 Vabilo na III. redni občni zbor 
„Mariborske tiskarne, d. d." v Mariboru,. 
ki bo dne 11. a p r i l a t, 1. ob štirinajstih v lastet* 

prostorih v Mariboru, Jurčičeva ulica št. 4. 
D n o v n i r e d : 

1.) Poročilo ravnateljstva, in eksekutive. 
2.) Odobritev letnega računa, razdelitev čisteg*. 

dobička in absolutorij upravnemu svetu. 
3.) Volitev upravnih svetnikov. 
4.) Volitev nadzorništva,. 
5.) Sklepanje o zvišbi glavnico od 2,500.000 K 

na 3,000.000 K in o m odali tetah izdaje novih delnic. 
6.) Izpromemba pravil. 
7.) Sklepanje o eventualnih pravočasno prijav

ljenih predlogih. 
V M a r i b o r u , dno 17. marca 1922. 

Mariborska tiskarna, d. d. v Mariboru. 
H. Pogačnik s. r. Dr. Lipoid «• r. 

§ 26. Vsakih 10 delnic dajo pravico do 1 glasu. 
Glasovalno pravico na občnem zboru lahko izvršuj» 
vsak delničar osebno ali po pooblaščencu. Poobla
ščenec je lahko tudi oseba, ki ni delničar družbe. 

§ 27. Glasovalno pravico na občnem zboru 
imajo oni delničarji, ki najkesneje tri dni pred obč
nim zborom založe delnice, katere tvorijo podlag» 
za njih glasovalno pravico, na mestu, objavljene« 
v vabilu, s katerim se sklicuje občni zbor. 

Delničarji, ki žele imeti na občnem zboru glae»-
valno pravico, naj izvolijo založiti delnice v zmielu 
zgornje določbe pravil pri ravnateljstvu Mariborske 
tiskarne d. d. v Mariboru, Jurčičeva ulica št. 4. 

328 Razid društva. 
«Socialno gospodarsko in kulturno žensko dru

štvo» v Ljubljani ee je po sklepu občnega zbora z 
dne 12. februarja 1922. prostovoljno razzio. 

A. štebi s. r., bivša predsednic*. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani 
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PoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 28. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

= g g g g = g = = 5 g g g = s п.»л».. A • -lori«- Odločba o devizah, potrebnih *aradi plačna diurne ita pneprjo biago. — «ле-
Veebina- h Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenca". - Dredbe osrednje vlad• " n

 t a madžarekib železnicah. Pojasnilo o uvozu >n prevozu žival-
riTS m n d n i « v î X Rezgla» o stojo ni za carineko blago. Dopolnitve Železnike tar fe. W " o z v i š a n i и k r 8 J i n e k e , l p r a v ( l z a Slovenijo : Odobritev Šolskih knjig. Razpust 
fkih sTvrn^MadžarTkeRazglas o *ertme.ečoem knrzu za pregledovalco raòunov glavne kontrol^ ^ g t a i ^ e l e i U j e ministrstva financ v Ljubljani : Razpis meet» uradneg» 
А : Г г £ S J ^ S S t n i M - V » j - P " t » ^ ' Г п е П С н а Г - fflW'ÎS^dA. z a Ä j o ' X i s desetih mest državnih cestarjev v področju gradben, 
dug. T službenem okol.su delegacije » » « « * « ^ 0 „ % в Г - lUzglasTra^h drugih uradov in oblastov. - Razne objave. 

b „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 63 z dne 21. marca 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 10. marca 1922., s katerim se dr. Jan
ko H a c i n , pomočnik direktorja podružnice Prve 
hrvatske štedionice v Beogradu, odlikuje z redom 
»•. Savo IV. vrste. 

Številka 64 z dne 22. marca 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -

d r a I. z dne 17. februarja 1922., s katerim so Ivan 
P e t r i č, gradbeni svetnik generalne inspekcije 
roda v Ljubljani, postavlja za inšpektorja vodâ, v 
VI. činovncm razredu pri isti inspekciji. 

Objava ministrstva za pošto in braojav, da so v 
območju poštne in brzojavno direkcije v Ljubljani 
nastopni pripravniki imenovani za poštarje VI. raz
reda v začasnem svojstvu: Fran L o v s t e k, Ig.ia-
•ij В г е п б Г б , Iva С г п ј а б , Franc F or j а п б ; C, 
Friderik U r b a n e c , Mirko G r o š e l j , Franc L o 
fa e n, Karel H ö g 1 e r, Milan L o ,n a s s i, Života 
K a m p a r e l i o , Ivan. S t a n i č , Albert P r o d a n , 
Maks R e i n s , Josip L a m p r e c h t, Alojzij K r a u-
l a n d Leopold S p a r h a c k l , Miroslav K ö c h 
l e r, Stanko T r a t n i k , Ernest F e r j a n č i č m 
Karel B a 11 e k. 

'Objavi generalno direkcije neposrednjih davkuv, 
da je minister za finance odobril odloka ljubljan
skega delegata, s katerima so bili imenovani: za 
upravitelja davčnega urada v Litiji Ivan S t a b e , J, 

• višji davčni upravitelj v Ložu; pri davčnem uradu 
v. Ložu Franc W o s c h n i g , davčni praktikant v 
Konjicah; Josip Š p r a h , davčni upravitelj pri 
davčnem uradu v Kozjem, za upravitelja davčnega 
urada v Slovenjgradcu. 

Objava, generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da «o bili z odlokom ministra za finance premešče
ni- Mihael K a m e r , davčni oficial pri davčnem 
okrajnem oblastvu v Ptuju, v Benkovac (po proš
nji);'Lovrenc K u h a r i c , davčni upravitelj v gor
nji Radgoni, k davčnemu uradu v Mariboru fpo 
prošnji); Franc L or b e r , davčni asistent v Mari
boru, k davčnemu uradu v Gornji Radgoni (po služ
beni potrebi); Martin F c r e n č a k , davčni asistriil 
r Ribnici, k davčnemu uradu v Mariboru (po proš
nji); Slavko D e v e t a k, davčni praktikant v Mari
boru, k davčnemu uradu v Ribnici (po službeni po
trebi); Anton P r u d i č , davčni oficial pri davčnem 
okrajnem oblastvu v Novem mestu, k davčnemu 
okrajnemu oblastvu v Kočevju (po prošnji). 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je Josip V a r d j an, višji davčni upravitelj pri 
davčnem uradu na Brdu, trajno upokojen. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je minister za finance razveljavil svoj odlok, s 
katerim je bil Viktor B i s c h o f davčni oficial pri 
davčnem uradu v Ljubljani (okolica), postavljen za 
davčnega oficiala v območju finančne delegacije v 
Splitu. 

številka 65 z dno 23. marca 1922.: 
Objava generalne direkcije carin, da je Brani-

«1ат K P u l j e v i ć , carinski uradnik v ostavki, 
postavljen za carinskega posrednika pri carinarnici 
r Mariboru. 

Objava generalne direkcije neposrednjih davkov, 
da je Viljem Wolf , davčni upravitelj pri davčnem 
uradu v Kamniku, trajno upokojen. 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da so 
madžarski listi «Uj Elüre», «A Munkâcs» in «Fel-
szabadulàs», ki izhajajo v New Yorku, v nasi dr
žavi prepovedani, ker pišejo zoper njene interese. 

Uredbe osrednje vlade, 

77 . 
Odločba o devizah, potrebnih zaradi pla

čila voznine za prispelo blago.* 
V točki 6. odločbe ministrskega sveta I br. 1957 

z dne 25. februarja, t. 1. ni določeno, kako je izdajati 
dovolila 7-e wvk-up. ^АМАВг^Ш^1^ ; 6 a j a ^ i tega, da 
se za prispelo blago "рШа "VSzrrina, ki se mora po
ravnati, preden se blago, prevzame. Ker s& vrhu 
tega ob zahtevi dovolila za nakup devize, s katero 
naj so plača blago samo, ne ve, koliko bo znašala 
voznina, odrejam — da se omogoči plačevanje voz
nine — tako-le: 

Zaradi plačila voznine za prispelo blago se sme 
dobiti dovolilo za nakup deviz v znesku in v denar
ju, na katerega so glasi tovorni list. 

Potemtakem se mora vsakdo obrniti na odbor 
pri Narodni banki si prepisom aviza (za katerega 
pravilnost jamči predložitelj) in na podstavi tega 
prepisa dobi dovolilo «< nakup deviz, proti temu, 
da v 15 dneh pri odboru izpriča kupljeno devizo. 

Drugače se uporabita člena 11. in 27. pravilnika. 
Banke morajo na dovolilu označiti datum in vso

to izdane devize, zase pa pridržati prepis dovolila. 
V B e o g r a d u , dne 7. marca 1922.; 

1 br. 2958. Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Ta odredba je ukrenjena sporazumno z general 
no direkcijo carin ter stopi v veljavo dne 1. april» 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 7. marca 1922.; št 2593/22. 

Dopolnitve železniške tarife.* 
Št, 243/22. ' 

Klasifikacija beograjske tarife- se dopolnjuje s 
pozicijo 13 a, ki se glasi: 

Železo (sirovo) vsake vrste v kosih ali prizmah, 
luknjičavo železo, gobasto, kosci polizdelanega že
leza ali jekla, pa tudi drogovi iz takega železa, 
male železne plošče, varjeni bloki iz topljenega ž * 
leza ali jekla, školjke iz litega železa, nepredelane. 

I_A—B. 
Ta dopolnitev stopi v veljavo dne 1. aprila t. .1. 

Št. 2389/22. 
Izza dri3 1. aprila t. ). se bo računila voznina z* 

tovorne pošiljke razloženih sodov pri prevažanju pO 
železnici po razredih, Ici veljajo za prevažanje dog 
za -sode itd. 

II—A—B, ; 
Iz ministrstva za promet v Beogradu, 

dne 7. marca 1922. 

•a 

Razglas o zvišanih tarifah na madžarskih 
železnicah.** 

Dne 1. aprila 1922. se zvišajo na madžarskih že
leznicah tarife za prevoz potnikov za 1Ö0 % in za 
prevoz prtljage za 200 %." 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 18. marca 1922.; št, 8845. 

Razglasi osrednje vlade. 
** Razglas o stojnini za carinsko blago, 

Na podstavi odloka gospoda ministra za promet 
z dne 4 marca t. L velja za vozovne naklade, ako 
so pod carinsko zaporo, to-le določilo: 

Stojnina se ne računi in tudi ne pobira za.48 ur 
od časa, ko je bil prejemnik obveščen o pošiljki 

Ako se torej po Poteku tega časa carinsko bla. 
go ne iztovori, -vraiuni železnica stojnino, predpisa
no poi tarifi. 

Pojasnilo o uvozu in prevozu živalskih 
sirovin iz Madžarske.*** 

Na vprašanje, ali se smejo z ozirom na naredbe 
gospoda ministra za kmetijstvo in vode z dne 
1. septembra 1921., Vt. br. 6212, po kateri uvoa 
živali iz Madžarske v našo državo in njih prevoa 
ni dovoljen, prevažati preko naše države živalske 
sirovine, sveže in pripravljeno meso, salame itd., je 
izdal gospod minister za kmetijstvo in vode današ
njega dne pod Vt. St. 1811 to-le pojasnilo: 

cZ odločbo z dne 1. septembra 1921., Vt, 
br. 6212, je uvoz živali iz Madžarske v našo državo 
in njen prevoz prepovedan. Živalske .sirovine, sveže 
in pripravljeno meso, salame itd., ki izvirajo i» 
Madžarske, niso obsežene v tej odločbi ter.se smejo 
uvažati, pa tudi prevažati, toda samo preko .določe
nih obmejnih veterinarskih postaj, odnosno carinar
nic in ob veterinarsko-policijskih pogojih, veljavnifi 

kraljevine 
dne 15ega 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 58, izdanih dne 15ega 
marca 1922. , ,. • 

** Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 58, izdanih dne 15ega 
marca 1922. 

* Razglašene v «Službenih Novinah 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 58, izdanih 
marca 1922. 

** Priobčen v, «Službenih Novinah 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 63, izdanih 
marca 1922. 

*** Priobčeno v «Službenih Novinah 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 59, izdanih 
n arca 1922. 

kraljevine 
dne 21ega 

kraljevine 
dne 16ega 

'.-JÏ «aar^«*i6SïfeSfe* 
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za uvoz in prevoz teh predmetov sploh. Za sedaj 
sta za obmejni veterinarski postaji določeni Ko
privnica in Subotiea.> 

To se razglaša interesentom v znanje in ravnanje. 

Iz oddelka za veterinarstvo ministrstva za 
kmetijstvo in vode v Beogradu, 

dne 8. marca 1922.; V t. br. 1811. 

St. 2807. 371 3 - 2 
Razglas glavne kontrole. 

Za praktično in teoretično izobrazbo kandidatov 
ca pregledovalce računov glavne kontrole se otvarja 
Šestmesečen kurz pri glavni kontroli. 

V ta kurz se sprejmejo oni kandidati kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki zadoščajo tem-le 
pogojem: 

1.) da so dobrega vedenja; 
2.) da so dovršili gimnazijo ali realko, trgovsko 

Bolo ter so najmanj tri leta prakticirali pri denarnem 
zavodu; ali 

3.) da so služili kot ukazni uradniki najmanj pet 
let, izvrševaje računske posle, ali da dovrše to dobo 
do konca kurza; 

4.) da niso starejši nego \0 let in da so zadostili 
vojaški dolžnosti. 

Prijave z listinami vred naj ee vložo pri glavni 
kontroli najkesncje do dne 15. a p r i l a t. 1. 

Pouk je brezplačen, učni načrt in program pa se 
objavi s pravilnikom za ta kurz v «Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Iz splošne seje glavne kontrole v Beogradu, 
dne 10. marca 1922. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 1161. 

Odobritev šolskih knjig. 
Pokrajiniska uprava, oddelek za prosveto in ven% 

je odobrila z razpisom z dne 20. marca 1922., 
Št. 1161: a) knjigo: «Ženska ročna dela. za pouk na. 
ženskih učiteljiščih», II. del: pletenje; sestavila 
Pavla R e n z e n b e r g : založila Ign. pi. Kleinmayr 
& Fed. Bamberg; v Ljubljani 1922. kot pomožno 
knjigo za učiteljske kandidatinje in za učiteljice; 
b) knjižico: «Pl< -tenje v ljudski in meščanski šoli» 
kot pomožno knjižico za osnovne šole. 

V L j u b l j a n i , dne 20. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

St. 8628 in 9137. 

Razpust društev. 
«Športno društvo Maribor» in društvo «Kranjska 

podružnica društva avstrijskih živinozdravnikrjv» sta 
razpuščeni, ker že od leta 1914. več ne delujeta in 
ker zaradi nezadostnega števila članov nimata po
gojev za pravni otetoj. 

V L j u b l j a n i , dne 7. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo 
Oddelek ta notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Krantuiek s. r. 

St. 10.656. 
Razglas. 

Ministrstvo za notranje zadeve je z naredbo z 
dne 7. marca 1922., D. Z. br. 1368, p r e k l i c a l o 
tvojo naredbo /. dm; 1. decpmbra 1921., D. Z. br. 140 
(razglas pokrajinske uprave za Slovenijo z dno 
14. decembra 1921., št. 36.646, Ur. 1. 152), s katero 
te izdajajo in vidirajo potni listi za potovanje v 
Avstrijo, Madžarsko in Italijo s a m o za o d h o d 
in ne tudi za povratek. 

V L j u b l j a n i , dne 2'..marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. 671/pr. ex 1922. 

Razpis. 
V službenem okolišu podpisane delegacije je na

mestiti uradnega slugo z zakonitimi prejemki. 
Razpisano mesto je izrecno pridržano certifika-

tistom in vojnim invalidom, ki so najmanj 20 % 
nezmožni za pridobivanje v svojem poklicu, za tako 
službo pa fizično sposobni. 

Svojeročno pisanim in pravilno kol kovanim proš
njam je priložiti rojstni in krstni list, domovnico, iz
pričevalo državnega uradnega zdravnika, nravstve-
iro izpričevalo, dokazila o šolski naobrazbi glede 
sposobnosti čitanja, pisanja in računanja, naposled 
dokazilo o invalidnosti, odnosno certifikat. 

Prošnje je vložiti do dne 
15. a p r i l a 1 9 2 2 . 

pri predsedstvu delegacije. 
Za pravnoveljavno legitimacijo invalidov velja 

listina nadpregledne komisije, ki je bila izdana v 
zmislu razglasa pokrajinske uprave za Slovenijo, 
oddelka za socialno skrbstvo, z dno 14. decembra 
1921., opr. št. 1П 24.052/2, Ur. 1. 151 z dno 20. de
cembra 1921. 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

dne 20. marca 1922. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. 1178. 3—2 
Razpis. 

V področju gradbene direkcije za Slovenijo v 
Ljubljani jo popolniti d e s e t m e s t d r ž a v n i h 
c e s t a r j e v . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 28. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 18. marca 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastem 
Cg 30/22—1. 264 

Oklic. 
Zoper Emila M o n t a g n i e j a, baje inženjerja, 

nekje v Parizu, čigar bivališče je neznano, je podal 
pri deželnem sodišču v Ljubljani Josip Zure v Se
miču, zastopan po drju. Kuhi ju, tožbo zaradi izbrisa 
firme v trgovinskem registru. 

Na podstavi tožbo se je odredil prvi narok na 
d a n 3 1 . m a r c a 19 22. 
ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 140. 

V obrambo pravic Emila Montagnieja .se postav
lja za skrbnika dr. Zirovnik, odvetnik v Ljubljani. 
Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani, odd. IL, 

dne 27. februarja 1922. 

C 43/22—1. 
Oklic. 

204 

C II 17/22—3. 271 

Oklic. 
Josip Hónigmann in Matija Kl un, posestnika v 

Kočevju, «ta vložila zoper Josipa B r i š k e g a (Bri
ški), posestnika, v Banjiloki št. 12, sedaj v Šopronju 
na Ogrskem, tožbo zaradi 10.000 K s pripadki. 

Narok se je določil na dan 
1 0. a p r i 1 a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker jo ostala vročitev tožencu brezuspešna, se 

mu postavlja za skrbnika Franc Bogataj, zasebnik 
v Kočevju. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 28. februarja 1922. 

Julija Lcpoša-Ružič, rojena Kerčmar, posestnica 
v Peskovcih št. 13, jo vložila zoper Štefana R u ž i -
č a iz Peskovccv, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
zaradi ugotovitve, da je neka pogodba neveljavna. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
4. a p r i l a 1 9 2 2. 

ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Štefana Ružiča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Josip Kožic, posestnik in žu
pan v Peskovcih. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 8. februarja 1922. 

C III 40/22. 263 

Oklic. 
Zoper Antona K e l e n c a iz Lubstave št. 26, 

čigar bivališče je neznano, sta podala pri okrajnem 
sodišču v Ptuju Rudolf in Roža Stralcila, posest
nika v Šfurmovcih št. 13, tožbo zaradi izdaje izknjiž-
benega dovolila glede plačane terjatve 777 K s pri
padki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok pri tem 
sodišču na dan 

3 0. m a r c a 1 9 2 2 . 
ob devetih v sobi št. 14. 

V obrambo pravic Antona Kelenca se postavlja 
za skrbnika Alojzij Mir v Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 17. februarja 1922. 

330 Л 362/21—4. 

Poklic neznanih dedičev. 
Dne 27. avgusta; 1921. se je našlo na železniškem 

tiru med Hrastnikom in Trbovljami mrtvo truplo ne
znanega moškega, približno starega 30 let. 

Imel je; pri sebi denarja 4531 K in 2 turška ban
kovca. 

Identiteta se ni mogla dognati. 
Poslednje volje ni. 
Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja kanclist Josip 

Kokol v Laškem. 
Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 

tokom enega leta od danes dalje naznaniti sodišču 
ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči svoje 
pravice, lo-tem, kolikor bi so pa to ne zgodilo, pri
pade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek I. 
dne 1. mavca 1922. 

Ne Vili 311/20—4. 
Oklic. 

325 

Pri podpisanem sodišču so hrani že nad. 30 let 
vložna knjižica «Judicialmasse de« k. k. Bezirksge
richtes Laibach» št. 157.260, založena dno 6. septem
bra 1886. v brezimenski depozitni sklad zvez. XXIV 
št. 166 in izročena dne 11. decembra 1914. Kranj
ski hranilnici v Ljubljani št. 177/5, v „sedanji vred
nosti 1727 K 53 v. 

Lastniki tega depozita se pozivljejo, naj tekom 
enega leta, šestih tednov in treh dnj prediože do
kaze do depozita, ker bi se sicer depozit kot za
padel izročil državni blagajni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 24. februarja 1922. 

T 31/22—4. 

Amortizacija. 
276 

Na prošnjo Marije R a n z i n g or j e v e pri Svo
tom Križu nad Jesenicami se uvaja. postopanje, za 
amortizacijo nastopno vložne knjižice, ki je prosilki 
baje zgorela: Vložna knjižica št. 14.877 mestno hra
nilnice v Radovljici v nominalni vrednosti 1515 K 
97 v, glaeeča se* na ime: Marija Ranzinger pri Sve
tem Križu. 

Imetnik te vlažne knjižice so pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravico tekom š e s t i h m e s e c e v izza 
dne 15. marca 1922., ker bi, se sicer po t«m roku 
izreklo, da jo vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III. 
dne 26. februarja 1922. 
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St. 72/3 ex 1922 Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se в t em razpisujejo po javnem natečaju: 

376 

o • 
O. © 

Kraj, ulica, hiSna številka 
sedaoje trafike 
in davčni okraj 

Prietojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K 

1* 

Ljubljana: 
Opekarska cesta St. 31 
Opekarska cesta fit. 8 

(davčni okraj 
Ljubljana meeto) 
Tomacevo st. 66 

(davčni okraj 
Ljubljana okolica) 
Stara Fužina it. 27 

(davčni okraj Radovljica) 
Spodnje Gorje št. 4 

(davčni okraj Radovljica) 
Podgorica št. 36 

(davčni okraj 
Ljubljana okolica) 

Čatež Bt. 4 
(davčni okraj Kostanjevica) 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Ljubljana I. 
v Ljubljani 

Jesenice 

Jesenice 

Ljubljana I. 
T Ljubljani 

Mokronog 

Cerknica 8.382 Lož fit. 69 
(davčni okraj Lož) 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 

3.9R2 
7.87Ž 

kolkih 

K 

64 

11.334 

2.960 

6.142 

3.891 

1.951 

3624 

64 

10 

31 

23 

62 

40 

postnih 
znamkah 

K 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj
nem ravnateljstvu 

v Ljubljani 

do dne 

18./4.1922. 

19./4.1922. 

20./4.1922. 

21./4. 1922. 

24/4.1922. 

26/4.1922. 

26./4.1922. 

Jamfičine 

položiti 

K 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1800 

600 

1000 

600 

800 

600 

nar ja; manjša vsota denarja; srednja vsota denarja; 
1 orna denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 črna 
denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 pletena boa; 
1 deklaracija; 1 denarnica s srednjo vsoto denarja; 
1 lovski pes; manjša vsota denarja; 1 ročna torbica 
z manjšo vsoto denarja; 1 zlat uhan; manjša v&ota 
denarja; 1 rjav klobuk; 1 denarnica z večjo vsoto 
denarja; 1 pes; 1 srebrna naprsna igla; 1 črn. šal; 
več avtomobilnih cevi; 1 vojaška puška in nekaj 
nabojev. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 16. marca 1922, • -1 

600 

Natančnejši podatki o dohodkih in stroških, ki j ih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 

finančne kontrole. • • v u -i, J 
Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 

ee bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani m na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnatel jstvo v Ljubljani, dne 17. marca 1922. 

Imetnik te vl-ožno knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
današnjega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

T 235/21—5. 235 
Amortizacija. 

Na prošnjo Ivana D e k a n i c a , narednika v 
Ljubljani, so uvaja postopanje za amortizacijo na
stupne priznanice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
20% na priznanica; Ljubljanske kreditne banki 
«er. 153 št. 5620, glaseča se na ime: Ivan Dekanič. 

Imetnik te priznanice sc pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne 
tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
јг. priznanica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. februarja 1922. 

T 18/22—3. м

 2 б 9 

Amortizacija. 
Na prošnjo Miloša R u m k a, policijskega straž

nika v p. v Spodnji Šiški, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki je bila 
prosilcu baje ukradena: "Vložna; knjižica št. 9774 
Ljubljanske kreditne banke v nominalni vrednosti 
4158 K 45 v. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza 
dno 15. marca 1922., ker bi. se sicer po tem roku 
izreklo, da jo vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dno 28. februarja 1922. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 2. marca 1922. 

P 3/22-
Razglasitev preklica. 

337 

S sklepom podpisanega "s(хШба z dne 18. janu
arja 1922., opr. št. L 8/21—3, je bil Jožef L i k a r , 
mizar, prej stanujoč na Rakeku št. 102, sedaj -v de
želni blaznici na Studencu, zaradi slaboumnosti po
polnoma, preklican. 

Za oskrbnico mu je postavljena Marija Likar na 
Rakeku št. 102. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek L, 
dne 17. februarja 1922. 

T 276/21—4. 227 

Amortizacija. 

P 66/18—17. 3 3 9 

Oklic. 
Tusodni sklep z dne 13. maja 1918., L 3/18—8, 

s katerim je bil Jožef S e š i n a, kočar v Podulcah 
št 32, zaradi slaboumnosti popolnoma preklican, se 
je s tusodnim sklepom z dne 28. decembra 1921., 
P 56/18—15, razveljavil. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 3. marca 1922. 

St. 9583/1922. 379 3—1 

Razglas o licitaciji raznega lesenega 
gradiva. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podeta-vi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismeno 
ofertulno licitacijo za nabavo raznega lesenega gra
diva. 

Popis potrebnih količini omenjenega materiala 
kakor tudi splošni in posebni pogoji za dobavo tega 
materiala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo lesenega gradiva po raz
pisu pod št. 9583/22. za dan 5. maja 1922.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 5. m a j a 1 9 2 2., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 

Licitacija bo ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane 
direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure dne 5. maja 1922.,..bodisi v gotovim, bodici v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije- izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo, da je 
plačal davek za zadnje četrtletje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, d a morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da. poznajo prodajne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom. ki pridejo dne 5. maja t. 1. po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
M šila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 10. marca 1922. 

Št. 23/139. 

Po prošnji Franca J u g o v c a , uradnika bol
niške blagajno v Marcnbergu, se uvaja _ postopanje 
za amortizacijo nastopne priznanice, ki jo je prosi
lec baje izgubil. Priznanica o 20%nem odtegljaju 
ob kolkovanju kron, izdana po Spodnještajerski ju
goslovanski posojilnici v Mariboru pod serijo 280 
št. 00831, glaseča so na znesek 400 K in na ime: 
Franc Jugovcc. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravico tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
si; sicer po tem roku izreklo, da priznanica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 10. februarja. 1922. 

Ne Vili 165/22. ^ 3 1 7 3 — i 

Amortizacija. 
Na prošnjo Jožefa N a c h t i g a l a , stavbnega 

delovodjo v Tacnu št. 26, «o uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo J° P™-
fiilec baje izgubil: Vložna knjižica Kmetske posojil
nico ljubljansko okolico v Ljubljani st. 2J.dUb za 
25.436 K 25 v, glaseča se na ime: Nachtigal. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 

16. marca 1922. 

1 rjava denarnica z manjšo vsoto denarja.; večja 
vsota denarja; 1 rjava denarnica z manjšo vsoto 
denarja: 1 rokavica: 1 poselska knjiga; 1 črna de
narnica' s srednjo vsoto denarja; 1 zlat poročni pr
stan- 1 omot aktov; 1 zlata damska verižica; 1 orna 
denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 modra denar
nica z manjšo vsoto denarja; 1 rjava listnica- z več
jo vsoto denarja; 1 zlat prstan; 1 ročna torbica z 
manjšo -vsoto denarja; 1 modra kuverta z večjo 
vsoto denarja; 1 nova konjska odeja; srednja vsota 
denarja; črna usnjata denarnica s srednjo vsoto de
narja-; 1 moški dežnik; črna usnjata listnica z večjo 
vsoto denarja. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 16ega 

J marca 1922. 

Srednja vsota, denarja; 1 zlata zapestnica; 1 črna 
listnica s srednjo vsoto denarja;,manjša vsota- de-

Št. 5717/1922. 3 8 0 . 3 - 1 

Razglas o licitaciji železniškega materiala 
za gornje gradnje. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosu j 
dopolnitev razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismeno 
ofertalno licitacijo za. nabavo naslednjega materiala, 
in sicer: 
a) na dan 2 6. a p r i l a t. 1. ш dobavo tračnic; 
b) na dan 2 7. a p r i 1 a t. 1. za dovabo materiala za. 

spajanje in pritrjevanje tračnic; 
c) na dan 2 8. a p r i l a t. 1. za nabavo kretnic; 
č) na dan 2 9. a p r i l a - t. 1. za nabavo križanj. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi splošni in posebni pogoji za dobavo tega 
materiala se dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po. razpisu pod 
št. 5717/22. za- dan 1922. Ponudnik N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija bo točno ob 11. uri. 

'.•••".''J^.'ù^yiÀ&J^X^.-'--^1^ 
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29. 208 Letnik IV. 
Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav

nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacijo, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
•tora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
rršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreba, 

dne 10. marca 1922. 

it, 7438/1922. 372 3 - 1 

Razglas o licitaciji tiskovin. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

òàenov 86. do 98. zakona o državnem računovodju 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dno 25. novembra 1921. pismeno 
ofertalno licitacijo za nabavo tiskovin. Popis njih 
potrebnih količin, splošni in. posebni pogoji za do
bavo obrazcev se dobivajo za 3 dinarje pri ekonom
skem oddelku (soba št, 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo tiskovin po razpisu pod 
št. 7438/22. za dan 18. aprila 1922. Ponudnik N. N.» 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 18. a p r i l a 1922., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija bo ob 11. uri v eobi št. 13 pod
pisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos.no 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure dne 18. aprila 1922., bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj-
ua reverz, ki so mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. Vsak ponudnik mora 
ostati v besedi najmanj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na Jan-
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo dne 18. aprila t. 1. po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic, 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 11. marca 1922. 

I*. 10.345/1922. 373 3—1 

Razglas o nabavi maziva, nafte in 
petroleja. 

Na podstavi odobritve gospoda ministra za pro
met M. S. br. 5441 z dne 7. marca t. 1. in skladno 
t zakonom o državnem računovodstvu členi 86. do 
100. se razpisuje ofertalna licitacija za nabavo že
lezniškega maziva, nafte in petroleja, potrebnega 
oblastnim direkcijam državnih železnic, in sicer: 

1. Na dan 1 0. a p r i l a 19 22. za: 
a) 390.750 kg lokomotivskega in vagonskega olja 

•za poletno porabo; 
b) 465.750 kg lokomotivskega in vagonskega olja 

za zimsko porabo; 
c) 400.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
č) 200.000 kg cilindrskega olja za pregreto paro. 

2. Na dan 1 1 . a p r i l a 192 2. za: 
a) 120.000 kg repnega olja; 
b) 150.000 kg nafte; 
c) 5.000 kg cilindrskega olja za Dieslove motorje; 
č) 2.500 kg strojnega olja za Dieslove motorje; 
d) 360.000 kg rafiniranega petroleja. 

Ponudbe se sprejemajo za enega ali več omenje
nih predmetov kakor tudi za količine, manjše od 
označenih. 

Obrazec za ponudbe, ki navaja pogoje, se do
biva pri ekonomskem oddelku ministrstva za pro
met ali pa pri oblastnih direkcijah državnih želez
nic v Beogradu, Zagrebu, Sarajevu in Subotici, vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Vsaka ponudba mora biti opremljena s kolkom 
za 20 dinarjev in vložena v zapečaten zavitek, na 
katerem mora biti jasno napisano: «Ponudba za 

ponudnika N. N.». Ako se 
pošlje ponudba po pošti, mora dospeti pred. časom, 
določenim za otvarjanje ofertov. 

Brzojavne ponudbe se ne vpoštevajo. 
V zmislu člena. 88. zakona o državnem računo

vodstvu mora vsak ponudnik položiti predpisano 
kavcijo pri glavni blagajni beograjske železniške 
direkcije, in sicer n a j k e s n e j e d o 10. u r e dne-
10. aprila, odnosno dne 11. aprila, kakor se pač 
hoče udeležiti ene ali druge licitacije. 

Vsak dražitelj mora pokazati reverz o položeni 
kavciji; s tem dobi pravico, da so udeleži dražbe. 

Ponudbe bo sprejemala določena komisija od 
10. do 11. ure točno dne 10. odnosno dne 11. aprila, 
ob 11. uri pa jih začne otvarjati. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, dne 6. marca 1922.; M. S. br. 5441. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 16. marca 1922. 

Št. 698/m. g. sv. - 333 2—2 
Razpis služb. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 4ega 
marca 1922., št. 3033, razpisuje mestni šolski svet v 
stalno popolnitev nastopna učna mesta: 
a) dve učni mesti na mestni barjanski šoli, in sicer 

eno za učitelja in eno za učiteljico; 
b) mesto stalnega suplenta za deške osnovne šole 

(samo za učitelja) s sedežem na I. mestni deški 
osnovni šoli. 
Prosilci in prosilke naj vlože pravilno oprem

ljene prošnje po predpisani službeni poti pri pod
pisanem mestnem šolskem svetu najkesneje do dne 

10. a p r i l a 1 9 2 2. 
Zakesnele ali pa nedostatno opremljene prošnje 

se ne bodo vpoštevalc. 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 9. marca 1922. 

Št. 619. - * 

Razpis nadučiteljskih in učiteljskih služb. 
Na osnovnih šolah krškega okraja se razpisujejo 

po ukazu višjega šolskega sveta z dne 3. marca 
1922., št. 2920, nastopne nadučiteljske in' učiteljske 
službe v stalno namestitev. 
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Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
10. a p r i l a 1 9 2 2 . 

po predpisani službeni poti. 
Okrajni šolski svet v Krškem, 

dne 10. marca .1922. 
Predsednik: Svetec s. r. 

Št. 196. 159 
Razpis. 

Okrajni zastop ormoški razpisuje službo cestnega 
mojstra. Sprejemni pogoji so isti kakor pri državnih 
cestnih mojstrih, in sicer: 

1.) osnovna, plača 1000 Din; 
2.) draginjska doklada 12-65 Din dnevno in 8 Din 

za vsakega rodbinskega člana; 
3.) potni pavšal 45 Din letno za 10 km dodelje

nih prog. 
Prednost imajo odsluženi podčastniki in «a to 

službo sposobni vojni invalidi, ki naj bodo, ako le 
mogoče, izučeni obrtniki (tesarji, zidarji itd.). 

Nastop službe takoj, ko se prošnji ugodi. 
Pravilno opremljene prošnjo z dokazili o spo

sobnosti naj se pošljejo do dne 
10. a p r i l a 1 9 2 2 . 

odboru okrajnega zastopa v Ormož. 
Okrajni odbor v Ormožu, 

dne 18. marca 1922. 

Razne objave. 
S86 St. 1892/111. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
Z n i ž b a z a k o p r o i t d . d o p o s t a j e S t f e -

k o v S c h i c h t o v y zâ v od y. 
Z veljavnostjo izza dne 15. marca 1922. do pre

klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa 
do konca meseca januarja 1923., je računiti za ko-
pro (sušena jedrca kokosovih orehov v kosih) in 
palmova jedrca od Trsta do postaje Strokov Schich
tovy zâvody ob istih pogojih vsakokrat veljavni 
vozninski stavek izjemne tarifo 28 (oljnata seme
na), znižan za 20 % (dvajset odstotkov). 

Pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi 20%n£ 
znižbe, se ne vodijo preko Podbrda, preko avstrij
skih zveznih železnic in postaje Homi Dvofištž-Če-
sky Hcršlak, temveč preko Trbiža, preko avstrijskih 
zveznih železnic in postajo Horni Dvorište - Cesky 
HerSlak. 

V L j u b l j a n i , dne 21. marca, 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št, 1893—III. *8f3 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

V ozn. i n s k i s t a v e k z a s l a d k o r od T r « t a 
d o D u n a j a . 

Z veljavnostjo izza dne 20. marca 1922. do pre
klica, najdalje pa do konca meseca januarja 1923., 
se računi v okviru «Provizorne železniške tovorne 
tarife» z dne 1. februarja 1921. za sladkor pozicije 
Z—12 klasifikacije za robo, ki prihaja preko morja 
v Trst in je namenjen prevozu po železnici, ob pre
daji kot sporovozna roba in ob plačilu za najmanj 
10.000 kg za voz in vozni list, od Trsta do postaje 
Wien Südbahn vozninski stavek 1165 eentosimov za 
100 kg. 

Odbitki ali pribitki (sedaj 20%ni odbitek), ki so 
bili drugod priobčeni v okviru te tarife, se vpošte
vajo tudi pri tem vozninskem stavku. 

V L j u b l j a n i , dne 21. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

3 2 6 Objava. 
Usnjarska podružnica v Šmartnem, pri Litiji je 

dne 1. septembra 1920. prostovoljno odstopila od 
«Osrednjega društva usnjarjev in sorodnih strok* 
v Ljubljani. 

V Š m a r t n e m p r i L i t i j i, dne 1. marca 1922. 
Ivan Žele «. r. 

374 Razid društva. 
Podružnica «Slovenske Straže» za Sv. Lovrenc 

in Puščavo je začetkom vojne prenehala delovati iti 
se je razšla. 

Pri Sv. L o v r e n c u n a d Ma r i b o r o m, dne 
18. marca 1922. 

Jakob Paulič «. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. 'v Ljubljani. 



so. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 31. marca 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V»eblnat Zakon o posati in nošenju orožja. - Uredbe osrednje vlade: Uradno obvestilu o prijavljanju orožja. - BazgiaBJ raznih dnigiti uradov in oblagtev. - Bazne objave. 

aken! in kraljevske uredbe. 
78. 

Mi 
Äl<Bl*S»;2*4l*S*» I.» 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

propagamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodno skupščino kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXV. redni seji, ki jo je imel dne 
25. decembra 1921. v Beogradu in da smo Mi po
trdili in potrjujemo, da je naredbo ministra za no
tranje zadeve z dne 4. februarja 1921., I. B. br. 115 
eeznamka uredb ministrstva za notranje zadeve 
»t. 27 — «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» št. 195/1921. — izpremeniti in da. se 

glasi: 

Zakon 
o posesti in nošenju orožja. 

Člen 1. 
Posest orožja (puško ali revolverja) v hišah je 

prosta, toda policijska (politična) oblastva smejo 
v izjemnih primerih, če jo javna varnost ogrožena, 
pa odobritvi ministra za notranjo zadeve prepove
dati posest orožja tako posameznikom kakor tudi 
eelim občinam, srezom, okrugom in oblastim. 

Člen 2. 
Veak državljan, ki je v posesti strelnega orožja 

(puške ali revolverja), mora prijaviti državnemu ob-
lastvu, kakšno orožje ima. To mora tudi storiti, če 
zamenja orožje. 

Ölen S. 
Kdor so pregreši zoper predpise člena 2., se kaz

nuje, v denarju s sto do petsto dinarjev ali z za
porom do 14 dni in e konfiskacijo neprijavljenega 
orožja v korist državne blagajne. 

Ölen 4. 
Nihče ne sine nositi strelnega orožja brez pisme

noga dovolila okružnega ali županijskega oblastva, 
v Dalmaciji in Sloveniji kotarskega poglavarstva 
(okrajnega glavarstva), v mestih izvun okrugov 
(županij) pa krajevnega državnega policijskega (po
litičnega) oblastva. 

Od tega so izvzeti eamo oni uslužbenci, ki ima
jo po svoji službi m svojem poklicu pravico ali 
đolEnost nositi, orožje. 

Člen 5. 
Dovolila za nošenje strelnega orožja se izdajajo 

po obrazloženih predlogih občinskih in podrejenih 
državnih oblastev eamo onim osebam, ki dokažejo 
utemeljenost in potrebo orožja ter dajo e evojo 
osebnostjo jamstvo, da ga ne bodo porabljale 

Kdor nosi orožje/mora nositi e seboj tadi dovo
lile — orožni list. 

Člen 6. 
t» vojaške puške, 8 katerimi je oborožena voj

ska, no more nihče dobiti orožnega lista. 
•Razglašen v «Službenih Novinah kra^vine 

Srbe, Hrvata i Slovenaca» št. 58, izdanih dne 
IS. мдгса 1922. 

Ako nimajo te pušite značaja orožja v zmislu ; 
člena 8. tega zakona, se odvzamejo onim, v katerih j 
posesti so sedaj, ter se izreče vojaškim oblastvoni,! 
ko ta izplačajo ustrezno vrednost zanje. 

Člen 7. 
Orožni listi se izdajajo vedno za določen čas, 

najdalje pa za leto dni, vendar-pa jih sme pri
stojno oblastvo tudi prej umekniti. 

Člen 8. 
Za orožje zgodovinske in umetniško vrednosti 

ali osobite osebne in rodbinske važnosti kakor tudi 
za ono, Id je v posameznih krajinah po udomačeni 
tradiciji del narodno noge, se izdajajo dovolila za 
posest ali nošenje s traji.o veljavnostjo. i 

Člen 9. 
Ako pristojno oblastvo odreče dovolilo komu, 

ki ga je prej imel, sme ta svoje orožje deponirati 
pri dotičnem oblastvu, kjer ostane na razpolagi ; 

lastniku šest mesecev; v tem roku ga smo lastniki 
odstopiti ali prodati osebi, ki ima dovolilo za posest j 
ali nošenje tega orožja, Cc lastnik v tem roku mv 
uredi zadeve glede deponiranega orožja, ga to ob-; 
lastvo proda tor irrtälrïÉUptèek lastniku, I 

Člen 10. 
Trgovci in prodajalci strelnega orožja morajo 

voditi knjigo o prodaji orožja ter vanjo vpisovati 
ime, poklic in stalno bivališče oseb, katerim so pro
dali orožje in municijo. To knjigo morajo dajati na 
vpogled policijskim (političnim) organom, kadar
koli io zahtevajo. 

Člen 11. 
Kdor se pregreši zoper določila tega zakona, se 

kaznuje z zaporom do treh mesecev ali v denarju 
do štiritisočinpetsto dinarjev. Obrtnikom (prodajal
cem orožja) se sme v ponovnem primeru prepo
vedati tudi izvrševanje obrta. 

Kazniva dejanja po tem zakonu se preganjajo 
uradoma in o njih sodijo: v prejšnjih mejah Srbije 
in Crne gore sodniki poedinci prvostopnih sodišč, 
v zmislu člena 36. uredbe o pospeševanju poslova
nja pri sodnih in preiskovalnih oblastvih z dne 
22. junija 1921., v ostalih krajinah pa kotarska 
(okrajna) sodišča. 

Preiskovalno oblastvo odredi preventivni zapor 
samo če je utemeljen sum, da bi krivec pobegnil; 
v takih primerih pa se zapor'vSteva v kazen. 

Člen 12. 
Minister za notranje zadeve se pooblašča, pred

pisati pravilnik za izvrševanje tega zakona. 

Člen 13. 

Od dne, ko dobi ta zakon obvezno moč, morajo 
državna oblastva pozvati državljane, naj prijavijo 
orožje, ter odrede v naprej rok, do katerega morajo 
prijaviti hranjeno orožje. 

Člen 14. 

S tem zakonom ee ukinjajo odločba ministrskega 
sveta I. B. br. 29.282 z dne 29. decembra 1920. —• 
«Obznana»' — kakor tudi vsi. predpisi, ki mu na
sprotujejo; ta zakon nadomešča naredbo ministra 
za notranje zadeve o nošenju orožja I. B. br. 115 
z dne 4. februarja 1921-, seznamka uredb ministr
stva za notranje zadeve št. 27 — «Službene Novine 
kraljevine- Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

ter stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi v, «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata -i Slove
naca». 

Našemu ministru za notranje zadeve priporočamo, 
naj razglasi ta zakon ter skrbi za njegovo izvršev,v 
nje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 18. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pecat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
7 9 , 

Uradno obvestilo o prijavljanju orožja.* 
V zmislu členov 2. in 13. zakona o hranjenju in 

nošenju orožja, ki je bil objavljen v «Službenih No
vinah Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 15. t. m., 
št. 58,** sem odločil: 

Državna oblastva, pokrajinski namestniki, odde
lek za Banat, Bačko in Baranjo in v prejšnjih mejah 
Srbije in Crne gore okružni načelniki in upravnik 
mesta Beograda morajo pozvati držav]jane,-eaj vsak, 
ki ima strelno orožje (puško ali revolver), najkesneje 
do dne 1. m a j a t, 1. prijavi državnemu sreskemu, 
odnosno krajevnemu policijskemu (političnemu) ob
lastvu, kje ga ima in kakšno orožje ima. O tem mo
rajo ta. oblastva voditi točne seznamke. 

V B e o g r a d u , dne 21.marca 1922.; 
J. B br. 5651. 

Minister za notranje zadeve: 
dr. V. Marinković s. r. 

Razglasi drugih uradov m oblastev. 
Cg H 15/22—2. 387 

Oklic. 
Josip Druškovič, trgovec in veleposestnik v Slo-

venjgradcu, je vložil zoper zapuščino po Antonu 
K o 1 e n c u, veletržcu v Celju, Kralja Petra cesta 
št. 22, tožbo zaradi dobave pol vagona koruze. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
5. a p r i l a 1 9 2 2 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker se k zapuščini še niso podali dedni oglasi, 

se ji postavlja za skrbnika dr. Ernest Kalan, odvet
nik v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 17. marca 1922. 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. «7, izdanih dne 25ega 
marca 1922. '.. ~ \ .-j V 

** Uradni list pod 6t. 78. 

i 
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Ne I 540/22—1. Proglasitve za mrtve. 395 

O k r o ž n o s o d i š č e т C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci 
za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, do
mnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj 
mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, etan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

F r a n o S a b o r n i k , 
rojen dne 6. mu ja 1886. v 
Penzbergu na Bavarskem, 
pristojen v TmfiD, okraj 
Slovenjigra dec, delavec v 

Esenu. 

A v g u s t B e r n a r d 
Z e o h n e r (Cehner ) , 

rojen dne 3. avgusta. 1889 , 
trgovec v Kotljah. 

J a n e z P i a n t a s e l e , 
rojen dne 26 junija 18H2, 
posestnik na Tolstem vrhu. 

Frano âniterilô, 
rojen dne 21. oktobra 
1881., rudar v Trbovljah. 

A n t o n J e z e r n l k , 
rojen dne 1. aprila 1875., 
posestnik v Podkraju, p. 

Žalec. 

J o s i p K r o f i , 
rojen dne 8. februarja 
1884., posestnik v Le pati 

št. 19., okraj Kozje. 

J a k o b Z a k r a j i e k , 
rojeu dne 23 julija. 1873.. 
pueestnik v Lib: jaii., pri 

Celju. 

F r a n o Bornih, 
roien dne 4. oktobra 1H94., 
posestnikov eia v Hrastju 

št. 64. 

A n t o n T a n i o k , 
rojen due 30 dei:e» bra 
1894., posestnik v Dobrin-

skem št. 4. 

I v a n T o m e , 
rojf-n due 11 junija 1887., 
paznik cemeutame na Zi

danem mostu. 

J o s i p Z d o v o , 
rojen 1иа I88b\ v Voits 
bergli, rmlar v Hambornu 

(Nemčija). 

I v a n C v e t k o , 
rojen due IB. februarja 
1883,, v Dobn»i, rudar 
v Spitalu pri S»aibiOcknu 

(AJzacija). 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil dne 14 februarja 
1915. k vojakom v Cheb 
ter služil pri 15. pehot
nem polku-, pogrešan izza 
dne 17. oktobra 1915. v 

Karpatih. 

' dšel ob sploAni mobiliza
ciji v vojno službo k 4. do
mobranskemu polku v Ce
lovec ter zadnjič pisal 
dne 1. oktobra 1914. iz 
Galicije. Bil baje dne 11. 
novembra 1914. težko ran
jen j od takrat ni več glasu 

o njem 

Odšel leta 19i4. v vojno 
službo k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zad-
njić pisal dne 16. avgusta 
1914. iz Galicije; od ta
krat ni več glasu o njem. 

O Išel ob splošni mobiliza
ciji leta 1914. kot četn-
vodjak 17 pehotnemu pol
ku v Ljubljauo ter bil 
potem baje v Galiciji ujet; 
od takrat ni več glasa o 

njem 

Odrinil dne 15. maja 1915. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje ter zadnjič pisal s 
srbskega bojišča dne 16. 

oktobra 1915. 

Odšel dne 27. julija 1914. 
k 2ß. domobranskemu pe
hotnemu polku v Maribor 
in odtod na rusko bojiSče; 
zadnjič pina) dne 9. sep
tembra 1914; od t» k rat 

ni več glasu o njem. 

Odšel ob «plo*ni mobiliza
ciji leta t»14 k crunvoj-
niSkemu pehotnemu polku 
št 26. v LjuMjano iu z 
njim na srbsko bojišče. 
Bil ujet ter zadnjič pisal 
dne 29. avgusta 1914; od 
takrat ni več glasu o 

njem. 

Odšel leta 1914 v vojno 
službo k 87 pehotnemu 
polku ter zadnjič pisal 
začetkom megeca avgusta 
1916. Dne 12 avgusta 
1916. baje padel v Gali
ciji; od takrat v a j ni več 

glasu o njem. 

Odšel dne 21 junija 1916. 
k 87. pehotnemu polku, 
vojua pušta št. 73 ter z»d-
njič pisal doe 6. oktobra 
1916. s soškega bojišča; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 

Odšel oh prvi mobilizaciji 
k 87 pehotueu u polku v 
Galicij >; izza dne 29. av-

gusta 1914 pogrešan 

Odšel ob splošni mobiliza
ciji l<>ta 1914. k 87. pe
hotnemu polKu ter zadnjič 
pisal dne 1. novembra 
1914. iz Wadovic v Gali
ciji, kjer baje leta 1915. 

umrl za tifozom. 

Odšel meei-ca avgiista 
1915. k 26. domobraneke
mu pehotnemu p dku v 
Maribor, potem z njim Da 
ruüko t.ojišče, odkoder 
zadnjič p i Hal dne 27. fe

bruarja 1915. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Petronela 
Sabereik 
v Edsnu-

Bergeborbeku, 
Troetstrasae 15. 

Žena 
Zofija Cehner 

v St. Janžu pri 
Dravogradu. 

Žena 
Ivana 1'laaingek 

na Tolstem vrhu 
št. 3., p. Mislinje. 

Žena 
Terezija 

Šašteršič, 
delavka 

v Trbovljah. 

Žena 
Marija Jezernik, 

posestni ca 
v Podkraju. 

Žena 
Marija Krofi, 

posestnica 
v Lopati pri 

Prevorju. 

Sestra 
!' atari na 

Zakrajšek, 
stan -vilica 

v Libojah št. 3. 

Oče 
Josip Romih, 

posestnik 
v Hrastju. 

Očim 
Jakob Plaiko, 

posestnik 
T Dobrinskem 

št. 4. 

Žena 
Marija Tome 
v Širju št. 54. 

Žena 
Marija Zdovc, 

dniuarica 
v Laškem. 

Žena 
Marija Cvetko 

v Bilmu 
(češkoslovaška). 

Ime iu bivališče 
skrbnika, ki je 
bil pos avljen 

pogrešancu 

Dr. Anton 
Ogrizek, 
odvetnik 
v Celju. 

Henrik Cehner 
v Črnečab, okraj 

Pre valje. 

Dr. Valter Riebl, 
odvetnik 
v Celju. 

— 

Karel Ivane, 
avskultaut 

v Celju. 

Dr. Josip Sernec, 
odvetnik 
v Celju. 

— 

— 

— 

— 

— 

Karel Ivane, 
avskultant 

v Celju. 

Dan 
in opr. it . 

oklica 

9. 3. 1922.; 
T 1159/21/C. 

24. 2.1922 ; 
T I 11/22/3. 

13.2. 1922.; 
T I 20/22/2 

24.2. 1922.; 
T 123/22/2. 

21 2. 1922.; 
T I 24/22/2. 

4 3. 1922.; 
T I 25/22/2. 

3. 3. 1922 ; 
T 126,22/2. 

4 .3 .1922. ; 
T I 28 22/2. 

8 3. 1922.; 
T I 29/22/2. 

4 3. 1922 ; 
T 1 30/22/2. 

17.3.1922. ; 
T I 33/22/i. 

1 7 . 3 . 1922.; 
T I 34/2Ü/2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. oktobra 
1922. 

15. septembra 
1922. 

1. septembra 
1922.. 

15. septembra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oktobra 
1922. 

1. oHobra 
1922. 

C 19/22—2 in C 22/22—2. 391 

Oklic. 
Ivan Kolar, posestnik v Crenšovcih št. 147, toži: 

a) Matjaža R o u s a iz Črenšovcev, sedaj neznanega 
bivališča, potem Marinko R o u s o v o is Čren-
šovcev in Terezijo R o u s o v o , dekli v'Ver-
žeju; 

b) Baro K o h k o v o, rojeno Rousovo, in Matjaža 
R o u e a, oba iz Črenšovcev, nadalje Terezijo 
R o u s o v o in Marinko R o u s o v o , zastopani 
po Matjažu Rousu v Crenšovcih, 

zaradi izdaje prepLsne dovolitve s pripadki. 
Narok za ustno razpravo sc je določil na dan 

8. a p r i l a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 22. 

V obrambo pravic neznano kje odsotnih Bare 
Kohkove, rojene Rousove. in Matjaža Rousa, tega 
tudi kot kuratorja, in Terezije Rousove in Marinke 
Rousove se postavlja za skrbnika dr. Karel šabec, 
odvetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek H., 
dne 21. marca 1922. 

C 33/22—1, C 34/22—1. 401 

Oklic. 
O tožbi Janeza P r a v h a r j a na Voklem »oper 

Matijo B r a u c h e r j a in tovariše, odnosno njih ne
znane pravne naslednike, zaradi vknjižbo lasUunsk* 
pravice in zastaranja terjatev bo narok dn« 

. , ... 4. a p r i l a 1 9 2 2 . 
ob d«vetih. * 

Skrbnik tožencem: Rajko Peterlin v КгаЈадо. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek П1, 
dne 23. marca 1922. 

367 A. Vpisi v trgovski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e fir«»»: 

266. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Mlakar & Kranjc. 
Obratni predmet: 1.) trgovina e špecerijska», ga

lanterijskim in kolonialnim blagom na drobno t» 
2.) prodaja sadja, zelenjave, piva in pokalic. 

Družbena oblika: javna trgovslia družba izza dn« 
22. decembra 1921. 

Družbeniki: Frančiška Mlakar, trgovka v Ljub
ljani, Krakovski nasip št. 14; Mirko Mlakar, trgo
vec Lstotam; Agneta Kranjc, trgovka v Ljubljani, 
Stara pot št. 15. 

Družbo zastopa vsak družbenik samostojna ter 
podpisuje zanjo samostojno tako, da pod njono na
tisnjeno, štampiljirano ali po komerkoli napisane 
besedilo postavlja svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

267. Sodež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Svetla», d. d. za žarnice in elek

trotehniko v Ljubljani; srbohrvatsko: «Svetla», d. d. 
za žarulje i elektrotehniku u Ljubljani; nemško: 
«Svetla», A.-G. für Glühlampen und Elektrotechnik 
in Ljubljana. 

Obratni predmet; Družba trguje z žarnicami in 
elektrotehničnim materialom vseh vrst, izdeluje t* 
predmete, projektira, gradi in instalira vse električni 
naprave. V to svrho sme v vsej kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev ustanavljati podružnice, tvor
nice in prodajal nice, kupovati obstoječa podjetja te 
vrste ali se udeleževati pri njih. prevzemati zastop
stva podobnih podjetij ter v zvezi z naštetimi posli 
kupovati in prodajati nepremičnine. 

Oblika in trajanje družbe: Delniška družba te
melji na pravilih; ki jih je po pooblastilu ministr
stva za trgovino in industrijo z dne 12. decembra 
1921., VI. št. 5359, odobril oddelek tega ministr
stva v Ljubljani z odlokom z dno 9. januarja 1922., 
št. 134/22, ter jo sklenjena za nedoločen čas. 

Delniška glavnica znaša 1,000.000 K ter je raz
deljena na 2500 delnic po 400 K, ki so v gotovini 
popolnoma vplačane in se glase na prinosnika. Del
niška glavnica se sme po sklepu občnega zbora bre* 
dovolitve državnega oblastva zvišati na 4,000.000 K. 

Podpis firme: Firma se pravnoveljavno podpisu
je tako, da se pod njeno napisano, natisnjeno ali s 
štampiljo odtisnjeno besedilo podpisujeta dva člana 
upravnega sveta ali en član upravnega sveta in en 
Prokurist ali-ravnatelj s prokuro in prokurist — vsi 
kolektivno, ravnatelj in prokuristi vselej s pratav-
kom: p. p. (per procura). 

Ciani prvega upravnega sveta so: dr. Juro Adl*-
Sič, odvetnik v Ljubljani; Milan Bogady, ravnatelj 
Slovenske eskomptne banke v Ljubljani; dr. Mirk» 
Božič, tajnik Zadružne gospodarske banke v Ljub
ljani; inž. Dušan Sernec na Bledu; dr. Ivan Slokar, 
ravnatelj Zadružne gospodarske banko v Ljubljani. 

Objave: v uradnem listu družbenega sedeža hi 
v-uradnih listih njenih podružnic. 

L j u b l j a n a , dne 6. marca 1922. , 

268. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Trgovska banka, d. d. v Izub

ijani. 
Obratni predmet družbe je po § 2. družbenih 

pravil ta-le: 
a) Družba ustanavlja, pridobiva ali upravlja, jemlje, 

ali daje v zakup in najem komercialna, indu
strijska in prometna podjetja, in sicer 'kakršne
koli družbene oblike ter jim te pretvarja, nada
lje se udeležuje takih podjetij, vodi njih poslt 
ter oskrbuje zanje izdajo in prodajo njih delnic, 
zadolžuic ali zadružnih deležev. 

b) Podeljuj-3 odprte in menične kredite, diskontira 
menice in kakršnekoli druge terjatve; sprejema 
in izplačuje obresti in dividende ter opravlja 
vnovčevanje vsakršnih terjatev na račun tretjih. 
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o) Sprejema vrednostno papirje, valute in vse druge 
predmete v hranjenje in upravljanje ter izdaja 
sa to (lepotne liste. 

*) Sprejema denar na tekoči račun — vlagatelj sme 
*azpolagati z vložnim zneskom po čeku ali pa 
drugače — sprejema denar na vložne knjižice, 
ki se glase na prinosnika ali na ime in ki se 
•mejo v tem primeru izplačati prinosniku, in pro
ti obrestonosnim blagajniškim potrdilom, ki se 
glase na prinosnika. 

Blagajniška nakazila se morajo glasiti naj-
»anj na 100 K ter morajo biti izplačna ob dol> 
Jenem roku dospîlosti ali ob določenem odpo
vednem roku. Prva vloga na hranilne knjižice 
Mora znašati najmanj 50 K. 

Vloge, spr3J3to na vložne knjižice in proti 
blagajniškim potrdilom, je objaviti vsak mesec 
tor jih po izdanih oblastvenih predpisih izkazati 
oblastvom; oba zneska skupaj ne smeta prese
dati dvakratnega zneska delniške glavnice. 

Za obrazce vlažnih knjižic in blagajniških na
kazil jo treba državnooblastvene odobritve. 

d) Nakupuje in prodaja vsakovrstne vrednostne pa
pirje, devize, valute in terjatve; posoja na obre
sti proti zastavi vseh teh reči, nadalje na siro
vine in vsakovrstno blago, vse to za lastni kakor 
tudi za tuj račun. 

e) Kupčuje s promesami in prodaja srečke na 
obroke. . . 

f) Izvršuje zavarovanja zoper kurzno izgubo pri iz-
žrebnih vrednostnih papirjih ali srečkah. 

g) Kupuje in prodaja vsakovrstno blago, sirovine ш 
izdelke. 

h) Napravlja javna skladišča,, tudi prosta skladišča, 
vpoštevaja določila zakona z dne 26. aprila. 1889., 
irž. zak.' št. 64, osobito določila § 12. n. z., se
veda po poprejšnji pridobitvi za to potrebne kon
cesije; iz:laja skladiščna potrdila (warants) o 
vloženem blagu; napravlja po prej doseženi 
oblastveni dovolitvi javne tehtnice in merilnic?. 

i) Posreduje ali izvršuje sama ali skupno z drugimi 
vsakovrstne finančne in kreditne operacije na 
račun državnih uprav, pokrajin, občin, korpora-
«ij, zadrug, družb ali zasebnikov v tuzemstvu 
in 'v inozemstvu; se udeležuje pri njih ter sploh 
izvršuje vsa opravila, združena s temi operaci
jami; zlasti tudi prenaša prevzete dolgove v ce
loti ali v delnih zneskih na druge, 

j) Ustanavlja menjalnice in opravlja v njih menjal
ne posle, 

k) Ukorišča tuzemsko in inozemske izume, patente 
in privilegije ali posreduje njih ukoriščanje. 

D Izvršuje vsa bančna, komisijska in posojilna 
opravila, ki spadajo v izvrševanje in obseg zgo
raj navedenih, po pravilih dovoljenih pos ov ah 
ki so potrebna za to kot pomožna opravila, zla
sti tudi borzne kupčije. 

' m) Podpira trgovino, industrijo in obrt, ustanavlja 
trgovska in industrijska podjetja ter sploh za-
eočenia vse, kar bi bilo v prospeh trgovine, in
dustrije in obrta ter bi dvignilo ugled m gmotno 
«tanje teh strok. -
Vse navođene posle eine družba izvrševati ah 

trnu samo posredovati za lastni ali za tuj račun. 
"Družbena oblika je delniška družba ustanov

ljena na podstavi pravil, odobrenih z odlokom mini-
E v a zi trgovino in industrijo v Beogradu z dno 
T l o Z i r ! 1920, VI. št. 3388, in obvestûa mini
strstva za trgovino in industnjo, oddelka v Ljub
ljani, z dne 11. januarja 1922., št. 8Q/&. 

Ustanovni občni zbor je bil dne 19. februarja 
1922. v Ljubljani. v 1 П Л П П ( Ш K 

Osnovna delniška glavnica ''^^W0?™ * 
ter je razdeljena na 25.000 delnic po 400 K, ki s o v 
•gotovini popolnoma vplačane ter se glase na prinos
nika. Ta delniška glavnica se sme po sklepu ODC-
nega zbora brez predhodnega oblastvenega dovolila 
«višati na 30,000.000 K. 

Firma se podpisuje tako, da podpisujeta poa 
nieno po komerkoli napisano ali odtisnjeno ali štam-
niljirano besedilo svoje ime: ali dva člana .uprav
nega sveta ali en član upravnega sveta in en rav
natelj ali dva ravnatelja ali en upravni svetnik m 
,en p okurist ali en ravnatelj in en prokunst - od-
l f 0 ; podružnice dirigent in en prokunst 
" T o M f morajo p r e v i j a t i svojemu podpisu 
dodatek, ki kaže na prokuro. _ 

Upravni svet sestoji iz najmanj 8 m največU 
članov; člani prvega upravnega s v e t a s o . I v a i Ko 
»tevc, trgovec v Ljubljani; Josip Javomk m ^ l » 
ni industójec v Ljubljani-fcalni; J ™ » g l « * m 
duBtrijec v L ^ P ^ ' ^ T ^ Ä 
industri ec v Ljubljani-na J e u e n i c a û \ . r r * .. . , , » 
r t , lesni industrije v Ljubljam-Škofji Loki, Alojzij 

Križnic, lesni industrijec v Mariboru; Gjuro Valjak, 
veletržec v Mariboru; Franc Pogačnik, trgovec v 
Ljubljani; Viktor Meden, tvorničar v Ljubljani. 

Trajanje družbe je neomejeno. 
Družbeni javni razglasi se objavljajo v uradnem 

listu družbenega.sedeža. 
L j u b l j a n a , dne 4. marca 1922. 

269. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: Obrtna banka v Ljubljani, po

družnica v Ljutomeru. 
Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 
Obiatni predmet: 
1.) Družba eskontira in reeskcmtira menice ka

kor tudi terjatve vseh vrst. 
2.) Dovoljuje kredite vseh vrst, tako zlasti ak

ceptni, kontokorentni in kriti kredit, carinske kre
dite in davčne kredite vseh vrst, zalaga kavcije in 
daje garancije. _ , 

3.) Nakupuje in prodaja vrednostne papirje, de
vize, nakazila, blago, sirovine, polfabrikate, orodje, 
delovne pripomočke in stroje vseh vrst ter daje po
sojila na premičnine in nepremičnine, na nepremič
nine le v mejah kreditnih potreb obrtnega stanu. 

4.) Sprejema denar na tekoči račun in proti vlož
nim knjižicam. Denarji, sprejeti na vložne knjižice, 
ne smejo presezati dvojnega zneska vplačane del
niške glavnice. Stanje vlog na vložnih knjižicah je 
izkazati koncem vsakega meseca delegaciji ministr
stva financ in jih objaviti v «Uradnem listu». Obre
sti za vloge na vložne knjižice se ne smejo brez po
sebne oblastvene dovolitve zvišati nad ono obrest-
no mero, ki jo za take vloge plačuje večina bank v 
dotičnem kraju. Vlagatelj sme s svojimi vlogami v 
tekočem računu razpolagati tudi po čekih. 

5.) Sprejema vrednostne papirje, valute in druge 
vrednosti v hranjenje in upravljanje. 

6.) Posreduje pri nabavljanju, prevzemanju m 
razpečavanju blaga, sirovin in vseh drugih potreb
ščin za obrtnike in njih združb vseh vrst, pomaga in 
sodeluje pri ustanavljanju, pridobivanju in uprav
ljanju skupnih gospodarskih podjetij obrtnikov, zla
sti tudi pri skupnem pridobivanju, nabavljanju m 
razpečavanju blaga in izdelkov, istotako pri prevze
manju in izvrševanju raznih naročil in del. 

7.) Izpodbuja, ustanavlja in upravlja gospodar
ske naprave, ki služijo kupčijski in obrtni potrebi, 
tako skladišča, prevozna podjetja, skupne delavnice 
in'strojnice, izposojevalnice strojev in drugih delov
nih pripomočkov. 

8.) Izvršuje vsa bančna, komisijska in posojilna 
opravila, nadalje bančna in borzna kakor tudi me-
njalnicna opravila; izključene so diferenčne kupčije. 

Višina osnovne glavnice: 5,000.000 K. 
Višina število in značaj posameznih delnic: 

25.000 popolnoma vplačanih delnic v znesku po 200 

Vr°Imena članov načelništva: Upravni svet sestoji 
iz osmih do dvanajstih članov; člani upravnega sve
ta so- Engelbert Franchetti, brivski mojster v Ljub
ljani/Dunajska cesta; Josip Jakopič, čevljar m po
sestnik v Ljubljani, Privoz; Iran Kavčič, posestnik 
in gostilničar v Ljubljani, Privoz; Hanuš Krofta banč
ni ravnatelj v Ljubljani, Strilarjeva ulica; Andrej 
Магбап, mesarski mojster v Ljubljani, Runska cesta, 
Fran Ravnihar, mestni tesarski mojster y Ljubljani; 
Anton Rojina, mizarski mojster v Ljubljani; mz. 
Viktor Turnšek, vodja obrtnega pospeševalnega ura
da v Ljubljani, Dunajska cesta; Valentin Urbancič, 
kovaški mojster v Ljubljani, Poljanska cesta; doktor 
Janko Žirovnik, odvetnik v Ljubljani, Selenburgo^a 

ulica št. 5. „ 
Načelništva podružnice v Ljutomeru: Fric Zem-

1Ü6 veletržec v Ljutomeru; Marko Rosenberg vele
tržec v Ljutomeru; dr. Marko Stajnko, odvetnik v 
Ljutomeru. . „. 

Prokurist! : 1.) ravnatelj Ciril Dolenec ш 2.) za 
podružnico dirigent podružnice Rajko Ognn v Lju
tomeru -3.) Fran Sitar, podravnatelj v Ljubljani, m 
4 ) knjigovodja Ferdo Mazele v Ljutomeru. 

Pravno razmere družbe: Delniška družba, osno
vana z dovolitvijo ministrstva za, trgovino m uidu-
Sfo z dne 5. maja 1920., VI št 734, odnosno Jub-

ljanskega oddelka tega ministrstva z dne 26. maja 
1920., št. 3708. 

Podpis firme: Kolektivno član upravnega sveta 
in ravnatelj ali njegov namestnik, odnosno po eden 
izmed uradnikov, ki so pooblasčem podpisovati, m 
sicer pod besede: «Obrtna banka v Ljubljani» po 
komerkoli napisane ali s štampiljo pritisnjene Rav
natelj, odnosno njegov namestnik, ki je pooblaščen 
za podpisovanje, pristavlja pred svoje ime črki 
*!>• P«» (P e r P r o c u r a ) -

Vse pravnoobvezne izjave, ki se tičejo podruï-
nice, se morajo opremljati s trgovskosodno proto-
kolirano firmo podružnice kakor tudi s podpisom 
enega člana predstojništva in dirigenta ali pa nje
govega namestnika.. Dirigent in njegov namestnik 
podpisujeta s pristavkom «p. p.» (per procura). Nar 
mesto dirigentov in njegovega namestnika sme podr 
pisovati na, isti način tudi drug uradnik, ki ga 
upravni svet pooblasti za to. 

Razglasi družbe se izvršujejo v Uradnem nstoi. 
M a r i b o r , dne 1. marca 1922. 

270. Sedež: Moste pri Žirovnici. 
Besedilo firme: Brata Triplât. 
Obratni predmet: izdelovanje sukna in trgovina 

z njim. 
Družbena oblika: javna trgovska družba fcza dn» 

1. julija 1921. 
Družbenika: Franc Triplât in Josip Triplât, euk-

narja v Mostah št. 26. 
Pravico zastopanja ima vsak družbenik samo

stojno; tudi podpisuje firmo vsak samostojno take, 
da pristavlja njenemu besedilu evoje krstno in r o * 
binsko ime. 

L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922, 
П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o d a t 

k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

271. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Čehojug», importna in eksport

na družba z o. z. — Agencija, komisija in zastop
stvo čehoslovaško industrije: 

§ 5. družbene pogodbe z dne 1. februarja 1921., 
št 451 se je izpremenil v tem, da, se je prvotna. 
osnovna glavnica, znašajoča 100.000 K, po sklep» 
družbe z dne 15. januarja 1922. zvišala za 50.000 K, 
torej na 150.000 K, ki so vi gotovini popolnoma 
vplačane. . 

Poleg dosedanjih poslovodij drja. Vane Radej» 
in Rudolfa Sturma se je imenoval za tretjega po
slovodjo družbenik Anton Lam prêt, trgovec v Ljub
ljani, Nunska ulica št, 19. 

L j u b l j a n a , dne 9.marca 1922. 

272. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jadranska montanska družba 

z o. z.: 
Po izpremembi člena 11. družbene pogodbe a dno 

20. marca 1920., posi. št. 680, sklenjeni na izredt-
nem občnem zboru z dne 13. novembra 1921., za
stopa družbo vsak poslovodja samostojno; firm» 
podpisuje ali eden izmed poslovodij ali en proku* 
i-ist, le-ta z omejitvijo po členu 42., odstavku 2., 
trg.' zak. tako, da pristavlja njenemu po komerkoli 
napisanemu, natisnjenemu ali štampiljiranemu be
sedilu svoj podpis samostojno ali en poslovodja a ï 
en prokurist, le-ta s pristavkom «p.p.». 

Poleg dosedanjih poslovodij Avgusta Praprotni-
ka in Feliksa Bellaka se je imenoval tretji poslo
vodja Karel Govekar, ravnatelj Strojnih tovarn k 
livarn, d. d. v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 9. marca 1922. 

273. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka: 
Vpisala se je podružnica v Novem Sadu po_ skle

pu sudbenoga kao trgovačkoga suda v Nove« 
Sadu. 

L j u b l j a n a , dne 9. marca 1922. 

274. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Medic, Rakove & Zanki, družba 

z o. z. v Ljubljani: 
Na podstavi sklepa družbenikov, storjenega so

glasno po notarskem zapisu z dno 24. februarja 
1922., posi. št. 836, se je sklenila izprememba druž-
bone pogodbe z dne 19. novembra 1919., prist, reg. -
št. 808, posi. št. 385, in dodatka k družbeni pogodbi 
z dne 23. februarja 1920., posi. št. 576, v členu 18. 
Po tem izpremenjenem členu sestoji družbeno pred-
stojništvo iz treh poslovodij. Firmo podpisuje vsak 
poslovodja samostojno tako, da pristavlja svojeroč-
no svoj podpis njenemu po komerkoli napisanemu 
ali natisnjenemu ali štampiljiranemu besedilu. Pro-
kurista ali prokuristi, če jih je več, takisto zastopata 
aH zastopajo firmo napram sodišču in tretjim ose
bam samostojno in singularno tako, da podpisujejo 
tudi firmo na ta način, da postavljajo svoje ime pod 
njeno besedilo s pristavkom p. p. (per procura). 

Za poslovodjo je imenovan družbenik Ivan Ka
kove, tvorničar v Kranju. _ _ 

Prokura se je podelila Francu Pinter ju, uradni
ku v Ljubljani, Resljeva cesta št. 1, in Josipu Per-
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metu, glavnemu knjigovodji družbe v Ljubljani, 
Gledališka stolba št. 3. 

L j u b l j a n a , dne 8. marca 1922. 

275. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Julio Meinl, d. d.: 
Vpisala se je otvoritev podružnice v Osjeku. 
L j u b l j a n a , dne 9. marca 1922. 

276. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Svečama I. Kopač & Co. 
Obratni predmet: medičarski in svečarski obrt 
Obratni predmet odslej: izdelovanje sveč na 

tvormški način. 
L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

277. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tomažič, Pipan & Komp. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Družbeniki: Franc Tomažič, Ferdinand Pipan in 

Ivan Bratuž, vsi trgovci v Ljubljani: 
Besedilo firme odslej: Tomažič & Pipan. 
Iz družbe je izstopil Ivan Bratuž; družbenika 

hta odslej Franc Tomažič in Ferdinand Pipan, ki 
zastopata družbo vsak samostojno in podpisujeta 
vsak zase njeno firmo. 

L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

278. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani: 
Vpisala se je podružnica v Šibeniku. 

L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

279. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: J . Mahorko, družba z o. z. za raz-

j>ecavanje mineralnooljnih in kemikalnih izdelkov: 
Prokura se je podelila Avgustu Žlahtiču v Mari

boru, Cankarjeva ulica št. 26. 
Prokurist podpisuje besedilo firme kolektivno z 

enim poslovodjo in z označbo prokure «p. p.». 
M a r i b o r , dne 1.marca 1922. 

280. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Veletrgovina Alojz Kuhar, Mari

bor. 
Obratni predmet: trgovina s kolonialnim blagom 

na debelo in na drobno, trgovina z drvmi, stavbnim 
materialom in železnino rta debelo in na drobno: 

Vstopil je Alojzij Žemljic, trgovec v Mariboru, 
Cankarjeva ulica št. 26; vsled tega javna, trgovska 
družba. 

Besedilo firme se glasi odslej: Kuhar & Žemljic. 
Pravico zastopati firmo imata oba družbenika 

kolektivno. 
Firmo podpisujeta kolektivno oba družbenika 

tako, da podpisuje vsak pod njenim napisanim, 
itampiljiranim ali natisnjenim besedilom svojo ime. 

M a r i b o r , dne 1.marca 1922. 

281. Sedež: Škof ja Loka. 
Besedilo firme: Tovarna.klobukov «šešir», d. d. 

v Škof ji Loki — tudi v pet tujih jezikih: 
Izstopila sta člana upravnega sveta J a n k o Ko

mar in Anton Ogrin. 
Na izrednem občnem zboru dno 6. februarja 1922. 

sta bila izvoljena v upravni svet za člana dr. Ivan 
Slokar, ravnatelj Zadružne gospodarske banke v 
Ljubljani, in inž. Viktor Turnšek v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

Ш . I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 

282. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Strojilna tovarna Samsa & Co., 

družba z o. z. v Ljubljani v likvidaciji: 
Vsled razdružitve in opustitve trgovine po iz

vršeni likvidaciji. 

L j u b l j a n a , dne 7. marca 1922. 

Ne VIII 165/22. 317 3—2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Jožefa N a c h t i g a l a , stavbnega 

delovodje v Tacnu St. 26, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je pro-
eilec baje izgubil: Vložna knjižica Kmetske posojil
nice ljubljanske okolice v Ljubljani št. 29.306 za 
25.436 K 25 v, glaseča se na ime: Nachtigal. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
današnjega dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
d* je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VHI., 
dne 2. marca 1922. 

Razne objave. 
392 Vabilo na I. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

„ P e t o v i a " , 
usnjarska industrija, d. d., 

dne 19 . a p r i l a 1 9 2 2. ob enajstih v prostorih 
Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 

1.) Poročilo upravnega, sveta o poslovnem letu 
1921. 

2.) Poročilo in sklepanje o bilanci &a poslovno 
leto 1921. 

3.) Poročilo nadzorništva in sklepanje o pode
litvi absolutorija. 

'4.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
5.) Volitev nadzorništva v zmislu § 29. pravil. 
6.) Slučajnosti. 

* * * 

Po § 15. družbenih pravil upravičuje posest de
setih delnic do enega glasu. Da sme delničar glaso
vati, mora založiti vsaj šest dni pred občnim zborom 

potrebno število delnic z nezapadlimi kuponi rred 
pri družbeni blagajni na Pregu pri Ptuju ali pri Ljub
ljanski kreditni banki v Ljubljani in njenih podruž
nicah ali pri Hrvatski Slavonski Zemaljski Hipote
kami banki v Zagrebu. Na podstavi založbe so izda 
delničarju legitimacija, ki se glasi na ime ter navaja 
število založenih delnic in nanje odpadajočih glasov. 
Po založitvi ima delničar pravico vpogledati listo 
založi teljev. 

V L j u b l j a n i , dne 28.marca 1922. 

Upravni eye*. 

Popravek. 
V razglasu Splošne gospodarsko zadrugo za Slo

venijo (Ur. 1. 28, str. 204) je namesto: «H. izredni 
občni zbor» čitati pravilno: «П. r e d n i občni zbor*. 

SÖ3 Razid društva. 
«Primorski sokolski krožek> v Ljubljani ee je 

na. TI. izrednem občnem zboru dne 10. januarja 
1922. razdružil ter je razdelil društveno imovino • 
zmislu § 33. društvenih pravil. 

Slamič s. r., bivši predsednik. 

Št. 1962—111 

Objavo 
razglaša 

Družba 
i južne 

železnice 
pod 

št. 1962/HI 

Tarifni popust v tovornem prometu. 

1 
Za predmete 1 Z a P r e v o z n n 

* progo 

za seno 
in slamo, 

tudi koruzno 

od vseh postaj 
južne in državne 

železnice 
in do njih 

Ako se izpolnijo ti-lo pogoji 

ako se pošiljke predado 
v prevoz kot sporovozna 
roba v množinah po naj
manj 5000 kg za tovorni 
list in voz, odnosno ako 
se plača vozarina za to 

količino 

Dol»a 
veljavnosti 

do preklica, 
a najdalje 
do konca 

meseca 
decembra 

1922. 

Tarifa, 
katere so tiče 

popuet 

lokalna 
tarifa 
del II. 

418 

Pripoznani 
vo/.arinski 

stavek 

tarifnega 
razreda B 

397 Računski zaključek 
„Jugoslovanske Union-banke", prej „Mariborske eskomptne banke", 

dne 31. decembra 1921. 
Č i s t a b i l a n c a z a l e t o 1 9 2 1 . Aktiva. Pasiva. 

Blagajua . . . . 
Koponi 
Valute 
Devize 
Efekti 
Menice 
Dolžniki: 

v SHS kronah . 
v tuji veljavi. . 

Podružnice. . . . 
Konznn-ialni posli 
Inventar 
Nepremičnine . . 

Kron 

150,713.163-42 
9,200.033-45 

Krnn 

8,745 562 
149 

624.826 
847.У57 

3.476.712 
2,095.700 

159,913.696 
14,169 967 

532.980 
2,654.366 

663.173' 

1193. H25 092-39 

Delniška glavnica . . . 
Rezerve: 

Redni rezervni zaklad . 
Azijska rezerva. . . . 
Rezervni zaklad za iz

gubo pri vrednostnih 
papirjih 

Rezervni zaklad za iz
gube pri nepremič
ninah 

Davčni rezervni zaklad 
Penzijeki rezervni za

klad 
Dobrodelni fond . . . 
Rezervni zaklad za 

kurzne in dubiozne 
terjatve . . . . . . 

Vložnice 
Upniki: 

v SHS kronab . . . . 
v tuji veljavi 

Podružnice 
Različni računi . . . . 
Donos tistega dobička iz 

leta 1920 
Čisti dobiček 

Kron 

369.606-35 
14,650.146 45 

120.000-

6 0 . 0 0 0 -
60.000 -

429 506-42 
30.000-

300.000 • — 

119,975.679-91 
6,054.963-98 

69 679-86 
2,487.189-23 

Kron 

30,000.000 

16,009.259-22 
14,848.164-99 

126,030.643-89 
2,582.470--I 
1,597.685-20 

2,556.869 09 

193,625092 39 

Izguba. Izguba in dobiček za leto 1921. Dobiček. 

Obresti : 
vložnic 

Upravni stroški . . 
Plače in doklane . . 
Davki in pristojbine 
Odpisi 
Cisti dobiček za leto 1921 

Kron Kron 

211.069-71 
1,994.526 60j 
2,268.080-14 

259.250 78 
1,186.755-98 
2,656.869-09 

8,476.652-20 

Obresti : 
tekočih računov. . . . 
menic 
efektov 

Dobiček pri bančnih 
poslih : 
pri efektih 
pri valutah 
pri devizah 
pri proviziji 

Donos čistega dobička iz 
leta Ш 0 

Kron 

2,366.649-68 
122118-67 
87.172 02 

941.662 98 
160.808-89 

1,292.634-06 
8,446.826-14 

Kron 

2,675.940-27 

6,830.932 07 

69.679-86 

8,476 662-20 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1921. 

K a d z o r s t v e n i s v e t : 

Irai Veselic в. r. Adolf Himmler в. r. Fran Derwnsehek s. r. 

K n j i g o v o d s t v o : 

Anton Geržinič s. r. Erik FrShlieh s. r. 

R a v n a t e l j s t v o : 
Avgnst Praprotnik s. r. Josip De Paulis s. r. 

Natisnila ta založila Delniika tiskan», d. d. Y Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

ukrajinske upra?e za Slovenijo. 
VanhioiL- Zaton n volitvi v občinska zastoDstva v Sloveniji. - Naredba pokrajinskega sameetnika za Slovenijo, в katero se zvišuje mestoa nbčinska đavScina- na prenoêiSéa f 
K S - Z * V i oMednje vl° le Po авш o o ocarina u železnih plugov. R»zKl*s*o podani mourpolski taksi na sol. Razg.ae o ^.тевебоеш korza za pregledova ce računov 
davnekontrol^szKlTsipokrHJnske uprave za Slovenijo: Radiasi o izprem-mbah v ,bciUskih „erentstvih. Razpust društev. I azglas o pes.ljkah perja pri ..vozu v inozemstvo. 
Ù ^ o X a H ^ M ^ Ì ^ b M ^ l ^ u i » . - Ra^laei zdrava.venega odseka za 31oven,jo : Raipis mesta psibiatr.čnega attenta pri državnh dobn.deln.b zavodih v Ljub-
ИмТ r ^ A i ^ ^ o ^ ^ ^ h ^ ^ n ^ i A U i pokrajinske uprave "za Slovenijo. - Razglas delegacije ministrstva fidane v LjuMjam o zavod.h ki so v Sloveni uprav.-
S ' i z p Ä a t kupone 7%nëga invé tfci skega posojila. - Razglasi ĝradbene direkcije za Sl,venijo : Razpis desetih mest državu* cestarjev v področju gradbene direkc.je » 

Ilovenifo - Razglai vojaških oblastev : Razglas glede ženitnib kavcij bivš.h avstro ogrskih častnikov. - Raggiasi raznih druyib uradov m oblastev. - Razne objave 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
80 

Mi 
A l e k s a n d e r I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave sklenil v svoji XXXVIII. redni 
seji, ki jo je imel dne 28. decembra 1921. v Beo
gradu, da je uredbo o volitvi v občinska zastop
stva v Sloveniji z dne 15. maja 1920!, «Službene 
Novine» št. 123/20.,* in uredbo z dne 17. februar
ja 1921., «Službene Novine» št. 43/21.,** o izpre-
metnbah in popolnitvah uredbe z dne 15. maja 
1920., seznamka uredb ministrstva za notranje 
zadeve št. 81 in 82 «Službenih Novin» z dne 
3 septembra 1921., št 195, izpremeniti in da se 

glasita: 

Zakon 
• volitvi v občinska zastopstva 

v Sloveniji. 

I. poglavje. 
Volitev občinskega odbora. 

I. oddelek. 
Kdo ima pravico voliti in kdo ima pravico 

izvoljen biti. 

K d o ima p r a v i c o v o l i t i ( a k t i v n a vo
l i l n a p r a v i c a ) . 

§ 1. 
Pravico voliti imajo vsi moški, ki so do tedaj, 

ko so se začeli sestavljati volilni imeniki, dovršili 
21. leto, ki so bili v tem času državljani kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev in ki imajo 
vsaj že eno leto svoje redno bivališče v občini 
ali ki kot javni nameščenci, nameščenci zasebnih 
železnic (izvzemši one malih železnic), v dušnem 
pastirstvu ali v službi cerkvenih oblastev name
ščeni duhovniln vseh veroizpovedanj, notarji, od
vetniki, civilni inženjerji in civilni geometri, k 
praksi pripuščeni zdravniki in živinozdravniki 
vsaj od začetka prve razgrnitve volilnih imenikov 
redno bivajo v občini. 

Ob istih pogojih imajo pravico voliti tudi oni 
Slovani po plemenu in jeziku, ki sicer niso naši 
državljani, ki so se pa do tedaj, ko so se zaceli 
sestavljati volilni imeniki, stalno naselili v občini. 

* Uradni list pod št. 321 iz leta 1920. 
** Uradni list pod št. 59 iz leta 1921. 

•*• Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 61, izdanih dne 
18. marca 1922. 

Za izračunjanje časa, kako dolgo biva volilec 
v občini, je merodajen dan, ko so bili prvič raz
grnjeni volilni imeniki. 

Odsotnost iz občine \sled vojaškega službo
vanja se ne smatra za ukinitev bivališča, kakor 
se tudi ne šteje v to dobo bivanje radi vojaškega 
službovanja v občini. Isto velja, ako se kdo vsled 
vojnih dogodkov ni mogel vrniti iz inozemstva 
na prejšnje bivališče. 

I z j e m e g l e d e vo jakov . 

Aktivni in neaktivni častniki in vojaki pod za
stavo ne smejo glasovati. Ta izjema ne velja za 
rezervne častnike in civilne uradnike vojaške 
stroke. 

I z v r š e v a n j e v o l i l n e p r a v i c e . 

§ 3 . 
Volilno pravico je i/^ševati osebno. 

K d o sme i z v o l j e n b i t i ( p a s i v n a vo
l i l n a p r a v i c a ) . 

§4. 
Za občinske odbornike ali namestnike smejo 

izvoljene biti vse osebe moškega spola, ki imajo 
pravico voliti, ki so dopolnile 24. leto svoje dobe 
in ki niso izvzete od volilnosti. 

Volilci, ki po § 1- pridobijo aktivno volilno 
pravico s tem, da imajo vsaj že eno leto svoje 
redno bivališče v občini, smejo biti izvoljeni le, 
ako imajo vsaj že dve leti svoje redno bivališče 
v občini. 

K d o je i zvzet , da ne sme i z v o l j e n b i t i . 
§ 5 . 

Izvzeti so, da ne smejo izvoljeni biti: 
1.) občinski nameščenci, dokler v istini slu

žijo, razen osebja občinskih učilišč; 
2.) uradniki onih oblastev, ki neposredno 

nadzorujejo občinsko upravo; 
3.) osebe, ki so ob začetku prve razgrnitve 

volilnih imenikov že dva meseca v zamudi s pla
čilom ali položitvijo računa, katero jim do občine 
nalaga pravnomočna razsodba ali sodna porav
nava; 

4.) osebe, ki so v zamudi s položitvijo računa 
o upravljanju njim izročenega premoženja občine 
ali kakega občinskega zavoda; 

5.) osebe, ki se brez zakonitega odklonilnega 
vzroka branijo sprejeti izvolitev v občinski od
bor, ali ki pozneje mandat, ki so ga sprejele, iz
recno ali molče odlože, za dobo treh let. 

K d o je i z k l j u č e n , da ne sme n i t i vo
l i t i n i t i i z v o l j e n b i t i . 

§ 6. 
Izključeni, da ne smejo niti voliti niti izvo

ljeni biti, so: 
1.) oni, ki so obsojeni zaradi hudodelstva, 

kolikor ne gre za politično hudodelstvo, storjeno 
do ustanovitve kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, dokler trajajo pravne posledice, združene 
z obsodbo; 

2.) oni, ki so obsojeni zaradi pregreška ali 
prestopka, storjenega iz koristoljubja (tatvina, 
poneverba, goljufija, ederuštvo), ali sicer nečast
nih dejanj (beračenje, vlačugarstvo, zvodništvo), 
dokler ne minejo tri leta po prestani kazni ali 
zastarani kazni; 

3.) oni, ki so obsojeni zaradi pregreška zoper 
kazenskopravne določbe v varstvo volilne svo
bode, ako je bilo dejanje storjeno pri volitvah v 
poslansko zbornico, v občinski zastop ali v ka
terokoli korporacijo ali zastopstvo, ki je po za
konu poklicano, da oskrbuje javne stvari, in sicer 
za dobo šestih let po prestani kazni; 

4.) oni, ki prestajajo sodne kazni, in oni, ki 
so v prisilni delavnici ali pod policijskim nad
zorstvom; 

5.) oni, ki so v konkurzu; 
6.) oni, ki so pod skrbstvom (očetovsko ob

lastjo, varuštvom, kuratelo); 
7.) oni, ki so brez vladne dovolitve stopili v 

službo tuje države; 
8.) oni, ki so sodno obsojeni, ker kot. pri

staši nepriznanih ver niso izpolnjevali svojih 
državljanskih in vojaških dolžnosti. 

II. oddelek. 
Priprave za volitve v občinski svet. 

V o l i l n i i m e n i k i . 

§ 7. 
Za volitev občinskega odbora mora župan, 

(mestni magistrat) sestaviti volilni imenik po 
abecednem redu. 

V občinah z vsaj 2000 prebivalci more župan 
(mestni magistrat) po potrebi določiti več volišč 
in v ta namen razdeliti volilstvo na podstavi red
nega bivališča po okrajih. V tem primeru je za 
vsak volilni okraj napraviti po abecednem redu 
poseben volilni imenik. V občinah, ki imajo nad 
800 volilcev, se mora vršiti volitev na več krajih. 

Občinski odbor sestoji v občinah: 
z manj kakor 500 prebivalci iz 7 odbornikov 

in 3 namestnikov, 
z manj kakor 1000 prebivalci iz 9 odbornikov 

in 4 namestnikov, 
z manj kakor 2000 prebivalci iz 17 odborni

kov in 17 namestnikov, 
z manj kakor 5000 prebivalci iz 25 odborni

kov in 25 namestnikov, 
z manj kakor 10.000 prebivalci iz 33 odbor

nikov in 33 namestnikov, 
z manj kakor 20.000. prebivalci iz 37 odbor

nikov in 37 namestnikov, 
z manj kakor 40.000 prebivalci iz 41 odbor

nikov in 41 namestnikov1, 
s 40.000 ali več prebivalci iz 49 odbornikov 

in 49 namestnikov. 
Merodajno je zadnje ljudsko štetje. 

§8. 
Volitev se vrši na podstavi sorazmernega za

stopstva z obveznimi kandidatnimi listami. 
Volilni imeniki se morajo razgrniti za dobo 

14 dni, da jih vsakdo lahko vpogleda. Tekom te 
dobe se smejo zoper nje vlagati pri županu 
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(mestnem magistratu) pismeni ugovori (reklama
cije). To je razglasiti na občinski deski in v ob
činah z lastnim statutom, poleg iega še v Urad
nem listu. V razglasu je navesti tudi dan, s ka
terim ::e prične- štirinajst dnevna reklamacijska 
doba. 

Ugovore sme vlagati vsakdo, ki je vpisan v 
volilni imenik, kakor tudi vsak drugi moški, star 
vsaj 21 let in redno bivajoč v občini. 

Ugovor je vložiti ob vsaki reklamaciji posene 
ter mora biti opremljen z dokazili, katera mora 
stranki na njeno zahtevo vsako oblastvo takoj 
brezplačno izdati. 

Zupan (mestni magistrat) mora ugovore z 
volilnimi imeniki in z enim poverjenim prepisom 
imenikov (§ 9., odstavek 2.) tekom 3 dni pred
ložiti nadrejenemu okrajnemu glavarstvu (poli
tični ekspozituri), oziroma okrajnemu glavarstvu 
na sedežu mestnega magistrata, v Ljubljani pa 
pokrajinski upravi (oddelku za notranje zadeve). 

Razsodba političnega oblastva je glede tekoče 
voli;ve končnoveljavna. 

Okrajno glavarstvo (politična ekspozitura), 
oziroma pokrajinska uprava mora po svojih raz
sodbah izvršiti potrebne poprave v volilnih ime
nikih ter jih vrniti županu (mestnemu magistratu). 
Popravljeni volilni imeniki pa se morajo za prvih 
pet dni po razpisu volitve iznova razgrniti vsako
mur na vpogled, kar ie obiaviti v razglasu o 
volitvi (§11.). 

R a i. m n o ž i t e v in i z r o č i t e v v o l i l n i h 
i m e n i k o v. 

§ 9. 
V občinah z lastnim statutom mora mestni 

magistrat dati tako prvotno razgrnjene kakor 
tudi popravljene volilne imenike pravočasno in v 
zadostnem številu razmnožiti in jih na zahtevanje 
od začetka reklamacijskega roka, oziroma od raz
glasitve volitve, izročiti vsakomur proti povračilu 
napravnih stroškov, ki odpadejo na vsak izvod 
zahtevanih imenikov. 

V ostalih občinah je vsakemu volilcu pre
puščeno, da v uradnem prostoru ob navadnih 
uradnih urah, najmanj pa vsak dan od 9. do 
12. ure in v občinah z vsaj 2000 prebivalci tudi 
se öd 15. do 18. ure, v dobi, določeni za raz
grnitev imenikov, prepiše te imenike. Občina 
mora v ta namen napraviti vsaj tri poverjene pre
pise volilnih imenikov, na ukaz okrajnega glavar
stva tudi več. 

O p r a v l j a n j e v o 1 i t v e n e g a o p r a v i l a , 
k a d a r je o b č i n s k i o d b o r r a z p u š č e n . 

% 10. 
Kadar bi se razpustil občinski odbor, pre

vzame opravila, ki so glede občinskih volitev iz
ročena županu, gèrent. 

R a z g l a s i t e v v o l i t v e , ki jo je i z v r š i t i . 

§ П. 
Volitev se mora vsaj šest tednov prej razgla

siti na način, kakršen je predpisan v § 3., od-
o l u . A L I A.. 

V razglas o volitvi je poleg naznanila o vo
lišču in dnevu volitve, o nje začetku in zaključku, 
o številu občinskih odbornikov i a namestnikov, 
ki jih je izvoliti, sprejeti zlasti tudi objave o raz
grnitvi popravljenih volilnih imenikov (§ S.) in o 
načinu in reku za prijavo in vezanje kandidatnih 
lis! (§§ 12.. 13.). 

K a n d i d a t n e l i s te . 

§ 12. 
Občinske odbornike in namestnike je voliti 

po obveznih kandidatnih listah. 
Zato morajo politične, socialne in druge sku

pine vohlcev najpozneje v 10 dneh po razpolo
vitvi pravnomočnih volilnih imenikov predložiti 
političnemu oblastvu, omenjenemu v § 8., odstav
ku 5., kandidatne liste za volitev občinskih od
bornikov in namestnikov. 

Kandidatne liste morajo obsezati toliko imen, 
kolikor je voliti občinskih odbornikov in namest
nikov. 

Kandidatne iisi'2 se morajo vpisati na uradno 
izdanem in z uradnim pečatom opremljenem 
obrazcu, ki ga z dnem prve razgrnitve volilnih 
imenikov preti odškodnini vsakdo dobi pri žu
panu, pri okrajnem glavarstvu (politični ekspo
zituri) ali pa pokrajinski upravi v Ljubljani. 

Obrazec za kandidatne liste predpisuje po
krajinska uprava. 

Z izvirno kandidatno listo morajo predlaga
telji predložiti še po dvakrat toliko prepisov liste, 
kolikor je v dotični občini volišč. Na prepisih 
kandidatnih list, za katere je tudi uporabiti uradne 
obrazce, imena predlagateljev ne smejo biti na
vedena. Na teh prepisih se morajo označiti samo 
imena predstavnika in namestnika liste (§ 15., 
odstavek 5.). 

V razglasu o volitvi (§ 11.) mora župan 
(mestni magistrat) objaviti dan in uro, do katere 
se smejo vlagati kandidatne liste. 

V kandidatno listo se smejo sprejeti kot kan
didati vse osebe, ki morejo biti izvoljene. 

§13. 
Dvoje ali več v isti občini vloženih kandidat

nih list se lahko veže. Dotično izjavo strank mo
rajo pismeno javiti političnemu oblastvu, omenje
nemu v § 8., odstavku 5., vsaj 8 dni pred volit-
vijo njih pooblaščeni zastopniki (§ 15., odsta
vek 8.). Politično oblastvo mora to izjavo izročiti 
po županu (mestnem magistratu) volilnemu od
boru, čim se ta sestane. 

§ H. 
Kandidatne liste za volitev občinskih odbor

nikov in namestnikov morajo biti izrecno ozna
čene za take in čitljivo svojeročno podpisane naj
manj po toliko volilnih upravičenci!), kolikor jc-
voliti odbornikov in namestnikov v dotični ob
čini. Vsak volilni upravičenec sme podpisati le 
eno samo kandidatno listo. "Listo morajo pod
pisati tudi vsi kandidati z opombo, da izvolitev 
po tej listi sprejmejo. Podpisi kandidatov, ki so 
vpisani v volilnem imeniku, se štejejo v predpisa
no število predlagateljev. 

Ako kandidat ni vešč pisanju, ga podpiše z 
njegovo privolitvijo kdo drugi, ki se mora svoje
ročno podpisati 

§ 15. 
Kandidatne liste se morajo sestaviti tako-le: 
Na čelu liste se zapiše ime občine, dan vo-

Htve, za katero liste veljajo, in pa jasna in do
ločna označba skupine valilcev, ki predlaga listo. 
tako da se lahko loči cd vsake rirnge. 

Potem pod L: 
S tekočimi številkami 1, 2 itd. označena imena 

in priimki, prebivališče in poklic predlaganih 
kandidatov za občinske odbornike. Teh kandida
tov mora biti tolikG, kolikor je izvoliti občinskih 
odbornikov. 

Potem pod II.: 
S tekočimi številkami 1, 2 itd. označena imena 

in priimki, prebivališče in poklic kandidatov za 
namestnike. Teh kandidatov mora biti tudi toliko, 
kolikor je izvoliti namestnikov. 

Ped imena kandidatov se napišejo imena ene
ga predstavnika in enega namestnika te liste za 
volilni odbor (§ 25.). 

Ako se voli na več krajih v občini, se napiše 
za vsako volišče ime po enega predstavnika in po 
enega namestnika liste v volilnem odboru. 

Pod vse to se podpišejo svojeročno in čitljivo 
predlagatelji in pa kandidati, poslednji z opombo, 
kakor je predpisano v § 14. 

Na kandidatni listi je dalje imenovati izmed 
pedpisancev ene osebo in nje namestnika, katera 
naj v imenu in po naročilu podpisancev občujeta 
z županom (mestnim magistratom), oziroma po
litičnim oblast vom. kot pooblaščena zastopnika. 

Ako take prijave ni, se smatra prvi podpisa-
nec za zastopnika, drugi podpisanec pa za nje
govega namestnika.. 

Z?, predstavnike list v volilnem odboru smejo 
biti označeni ali predlagatelji sami ali pa druge 
osebe, ki so vpisane v volilnem imeniku dotične 
občine. 

Brez privolitve se ne sme nihče označiti za 
predstavnika liste aii njegovega namestnika. 

§ 16. 
Kandidatne liste, ki ne zadoščajo predpisom 

§§ 12., 14. in 15., ali pri katerih se je vršila zlo
raba splošne označbe že obstoječih političnih ali 
drugih strank, inora politično oblastvo, omenjeno 
v S3. , odstavku 5., tekom petih dni po vložitvi 
z navedbo razlogov vrniti v popravo. 

Poziv :-c mora proti dostavnici izročiti po
oblaščenemu zastonniku aii njegovemu namest

niku (§ 15., odstavek 8.). Ako se pozivu ne za
dosti tekom petih dni, je kandidatna lista ne
veljavna. 

Kandidatne liste, na katerih se je ugotovil po-
ivorjen podpis, proglaša v § 8., odstavku 5., 

1 omenjeno oblastvo ne glede na nadaljnje kazen-
! sko postopanje za neveljavne tudi, če so že bile 
1 potrjene ali objavljene (§ 21.). 

§17. 
Ako ima več kandidatnih list enake, podobne 

ali take označbe, ki bi utegnile provzročiti za
menjavo, mora politično oblastvo, omenjeno v 
§ 8., odstavku 5., pozvati zastopnike pozneje.vlo
ženih kandidatnih list, naj izpremene označbe. 

Ako pa so bile enako označene liste vložene 
istočasno, se je s takim pozivom obrniti na vse 
zastopnike teh list. Ce se pozivu ne zadosti v do
ločenem roku, ali če se taka kandidatna lista vloži 
sploh brez take označbe, se označi kandidatna 
lista uradoma z imenom zastopnika vseh pod
pisancev, oziroma z imenom prvega podpisanca. 

§ 18. 
Kandidatne liste mora politično oblastvo, ome

njeno v § 8., odstavku 5., glede njih vsebine pre
gledati, ali so na njih imenovane le take osebe, 
ki smejo biti izvoljene, in ali niso med kandidati 
raznih kandidatnih list imena istih oseb. 

Kandidate, ki ne smejo biti izvoljeni, kakor 
tudi one, ki so imenovani v raznih kandidatnih 
listah, je črtati, in sicer v drugonavedenem prt-
meru iz vseh kandidatnih list. 

i § 10. 
Ako so se posamezni kandidati črtali vsled 

večkratne kandidature ali ker ne smejo biti iz
voljeni (§ 18.), dalje ako so odpadli vsled smrti 
ali odpovedi kandidatove, mora to politično ob
lastvo, omenjeno v § 8., odstavku 5., nemudoma 
naznaniti zastopnikom dotičnih kandidatnih list, 
kateri morajo v tem primeru dopolniti listo s 
tem, da tekom petih dni imenujejo druge kan
didate. 

§ 20. 
Ce se v primeru § 19. niso tekom petih dni, 

kateri rok se računa take, da mora biti v njem 
dopolnitev liste predana ali oblastvu, imenova
nemu v § 8., odstavku 5., ali na pošto — ime
novali drugi kandidati, ali če so se kandidatne 
liste že potrdile ali objavile (§ 21.), se kandidatna 
lista več ne dopolni, temveč se napisani kandidati 
pomaknejo v tekoči vrsti navzgor in ostane kon
cem liste toliko mest praznih, kolikor je kandi
datov odpadlo. 

To določilo velja le, kolikor § 16., odstavek 
2., kaj drugega ne določa. 

§ 2 1 . 
Kandidatne liste, ustrezajoče zakonitim za

htevam (§§ 12. do 20.) potrdi politično oblastvo, 
omenjeno v § 8., odstavku 5., jih označi s teko
čimi številkami 1, 2 itd. po redu, kakor so bile 
prvotno predložene, ter pošlje njih prepise (§ 12., 
odstavek 6.) županu (mestnemu magistratu), ki 
jih mora kot liste strank objaviti najkesneje osmi 
dan pred volitvijo na občinski deski, oziroma v 
mestih z lastnim statutom tudi z razglasom v 
Uradnem listu. Ln prepis kandidatnih list izroči 
župan (mestni magistrat) na dan volitve volil
nemu odboru (§ 26., odstavek 2.). 

Samo kandidatne liste, objavljene na ta način, 
je smatrati pri volitvi za 'veljavne kandidatne liste 
(Tiste strank). 

§ 22. 
V občinah, kjer je bila vložena ie ena sama 

veljavna kandidatna lista, proglasi župan brez 
volitve vse kandidate, predlagane v tej listi, za 
izvoljene občinske odbornike, oziroma namest
nike. 

Glede tega proglasa in glede ugovorov zoper 
postopanja veljajo določbe §§ 40. in 42. 

III. oddelek. 
Kako se voli. 

C a s v o l i t v e . 

§ 23. 
Dan volitve določi politično oblastvo, ome

njeno v § 8., odstavku 5. 
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Doba za glasovanje mora trajati neprekidno 
od 8. do 17. ure. .. 

Samo če nastane nered, se sme s pritrditvijo 
večine volilnega odbora glasovanje prekiniti, 
dokler se ne povrne red. Povod nereda m cas, 
za katerega se je moralo glasovanje prekiniti, 
se mora zabeležiti v volilni zapisnik. Ako se ]e 
zaradi nereda glasovanje prekinilo za dalje nego 
eno uro, se mora glasovanje za toliko casa po 
17. liri podaljšati, kar je volilcem objaviti. 

Točenje alkoholnih pijač je na dan volitve in 
na dan poprej v vsej občini prepovedano. 

V o l i š č a . 
§24. 

Za, volišča je izbrati primerne prostore. V 
aobenem primeru ne sme biti volišče v gostilni. 
Poslopje, v katerem se glasuje, mora imeti, ako 
ni sarao dovolj prostorno, ograjeno dvorišče, ki 
je lahko zapre. 

Ako je določenih več volilnih okrajev (§ 7.), 
mora župan (mestni magistrat) za vsak okraj 
pravočasno določiti posebno volišče v doticnem 
okraju ter določiti obenem, katero volišče je 
glavno volišče (§ 33., odstavek 2.). 

V o l i l n i o d b o r i . 

§ 25. 
Volitev vodijo volilni odbori. v 
Za vsako volišče sestoji volilni odbor iz žu

pana »li enega občinskega svetovalca kot pred
sednika, iz enega občinskega odbornika, ki ima 
volilno pravico v dotični občini in ki ga je iz
volil občinski odbor, in iz po enega predstavnika 
ali namestnika kandidatnih list (§ 15, odstavek 
5.). Kjer občinskih odborov ni, opravlja funkcijo 
predsednika, oziroma občinskega odbornika^ v 
volilnem odboru, volilec, ki ga določi politično 
oblastvo, omenjeno v § 8., odstavku 5. 

Volilni odbor je odgovoren za to, da se vo-
litéV izvrši zakonito. Njega članom se je zdržati 
vsakega vplivanja na glasovanje volilnih upra
vičencev. Predsednik volilnega odbora odgovarja 
za to, da se ob glasovanju vzdržuje red in zako
nitost. Če je treba, sme zahtevati pomoč od ob-
öindkega ali državnega oblastva. • 

Politično oblastvo, omenjeno v § 8, odstavku 
5 sme odposlati k volitvam na vsako volišče po 
enega zastopnika, ki mora paziti na to, da se 
ravïa po zakonu. Pripuščati, ne sme, da bi volilni 
odbor prestopal svoje področje; upravičen je, da 
tudi med volitvijo odredi odporaoč zoper neza
konitosti. , . , n 

Ve* čas glasovanja morata za glasovalno 
Biizo sedeti vsaj dva člana volilnega odbora. 
Eden izmed njiju mora biti vedno predsednik aH 
občinski odbornik, ki je član volilnega odbora, 
oziroma volilec, ki opravlja funkcije občinskega 
odbornika v volilnem odboru. Ako kdo izmed 
predstavnikov list odide z volišča, ne da bi pustil 
namestnika, se volitve nadaljujejo tudi brez njega. 

Z a č e t e k v o l i l n e g a o p r a v i l a . 
§26. 

Volilno opravilo je javno. 
Na dan volitve se morajo vsi člani volilnega 

•dbora vsaj eno uro pred začetkom volitve sestati 
v poslopju, določenem za glasovanje. 

Volilni odbor sprejme od občinskega urada 
proti potrdilu potrebno število skrinjic in za-
bojčkov s kroglicami, abecedni volilni imenik in 
en poverjen prepis volilnega imenika, glasovalni 
eeznamek, kandidatne liste, morebitne izjave 
strank o vezanju list, občinski pečat in drugo, 
kar je potrebno. , . 

Skrinjice, ki se morajo zapirati in odpirati s 
tremi raznimi ključi in biti napravljene tako, da 
se spuščanje kroglic vanje ne vidi in ne sliši, mo
rajo člani volilnega odbora pregledati m se pre
miati ali so v pravilnem stanju, zlasti ali so 
S in a l f so usta skrinjic, skozi katera gredo 
K f c e odprte in nezamašena. Nato se pritrdi 
S T Ä n o m i z o , in sicer nasproti mizi, za ka
tero bodo sedeli člani volilnega odbora, toliko 
skrinjic, kolikor je kandidatnih » f • . . . . 

Na vsako skrin ico se zunaj pr jepi kand 
datna lista. Kandidatne liste je P ^ ^ J j g ; 
kakor jih je s tekočimi Številkam zaznamenovalo 
politično oblastvo, omenjeno v § 8 .odstavku^ 
bi sicer se mora kandidatna hstas tekočo števuko 
1 prilepiti na prvo skrinjico od strani, na ka 

teri se glasovanje začne, lista s številko 2 na 
drugo skrinjico itd. 

Skrinjice se nato zaklenejo z vsemi trenji 
ključi. En ključ vzame predsednik volilnega od
bora, drugega občinski odbornik, oziroma vo
lilec '(§ 25, odstavek 2.), tretjega pa predstavnik 
dotične liste. 

G l a s o v a n j e . 
§27 . 

Glasovanje je tajno in se vrši s kroglicami. 
Kroglice morajo biti iz gume ali drugega pri
kladnega materiala ter vse enako velike. 

Na vsaki kroglici mora biti vtisnjen grb kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Vsak volilec \sme samo po enkrat, samo oseb
no, samo na volišču, kjer je vpisan v volilni ime
nik, in samo za potrjeno kandidatno listo gla
sovati. v .. 

Nihče ne sme stopiti na volišče z orožjem aH 
pa z orodjem, porabnim za boj, razen v primeru 
§ 25, kadar predsednik volilnega odbora, ozi
roma zastopnik političnega oblastva, pozove ob
oroženo pomoč, da vzdržuje red na volišču. 

§ 28. 
Najprej glasujejo člani volilnega odbora, ki 

so upravičeni voliti; nato glasujejo drugi volila 
po vrsti, kakor so prišli na volišče. 

V sobo, kjer se glasuje, se ne sme spuščati 
več nego po deset volilcev naenkrat. 

Vsak volilec mora, preden glasuje, glasno po
vedati svoje ime, priimek in poklic, če treba, tudi 
svoje stanovanje. 

Volilni.odbor ne sme zabraniti nikomur, ki je 
vpisan v abecedni volilni imenik, da ne bi gla
soval. ,,. 

Samo v primerih, ako se v volilnem odboru 
pokažejo upravičeni pomisleki glede istovetnosti 
tega ali onega volilca ali dvomi glede volilne 
pravice z ozirom na nastop izključevalnih raz
logov po pravnomočnosti volilnega imenika, sme 
odločiti volilni odbor, ali se tak volilec pripusti 
h glasovanju ali ne. 

Volilni odbor sklepa z absolutno večino gla
sov. Predsednik volilnega odbora glasuje samo 
takrat, kadar se glasovi enako porazdele; v ta
kem primeru odloča s ".vojim glasom, pridnravsi 
se enemu obeh mnenj. 

Volilni odbor mora v vsakem posameznem 
primeru izreči razsodbo, preden se voli dalje. 

Letnik IV. 

Ako volilni odbor volilcu ni dopustil glaso
vanja (§ 28, odstavek 5.), je treba v zapisniku 
v vsakem primeru imenoma navesti vsakega člana 
volilnega edbera, ki je glasoval zoper pripustitev 
h glasovanju, in pri vsakem točno navesti raz
loge, ki so bili za njegovo odločitev merodajni. 

K o n e c g l a s o v a n j a . 
§ 31. 

Oddajanje glasov je skleniti ob določvoi uri 
(§ 23.) ter zapreti volilno poslopje, oziroma 
dvorišče (§ 24.). Vendar se od glasovanja ne 
smejo izključiti volilci, ki so prišli še pred za
ključno uro k volitvi v volilno poslopje, oziroma 
Г)a dvorišče. 

š t e t j e g l a s o v . 
§ 32. 

Ko je glasovanje končano, mora volilni od
bor na volišču takoj pričeti skrutinij. 

Predvsem se morajo takoj zakleniti in zape
čatiti zabojčki, iz katerih je predsednik jemal 
kroglice ter jih dajal volilcem. Ključ ostane pri 
predsedniku. 

Potem se prešteje po glasovalnem zaznamku, 
koliko velilcev je glasovalo. To število se mora 
zapisati z besedami na koncu zaznamka. 

Nato se prično odpirati skrinjice in šteti krog
lice po oni vrsti, kakor so skrinjice postavljene po 
§ 26, odstavku 5. 

Najprej se odpre skrinjica s tekočo številko 1, 
iz nje se iztresejo vse kroglice in se preštejejo. 
Ko so vse kroglice iz te skrinjice preštete, je takoj, 
še preden se odpre naslednja skrinjica, zabeležiti 
v volilnem imeniku z besedami tekočo številko 
te skrinjice, dalje, za katero kandidatno listo je 
ta skrinjica prejemala glasove in koliko je bilo 
kroglic v njej. Pod to zabeležbo se takoj pod
pišejo vsi člani odbora. 

Prav tako se morajo prešteti kroglice iz druge 
skrinjice, nato iz tretje itd. 

V volilni zapisnik je še posebe napisati šte
vilo volilnih upravičencev, koliko je volilcev gla
sovalo in katere stranke so prijavile vezanje list. 
Dotične prijave je priložiti zapisniku. 

§ 29. 
Predsednik ali eden izmed članov volilnega 

odbora mora vsakemu volilcu, preden ga pripusti 
h glasovanju, glasno povedati, katero ali čigavo 
kandidatno listo predstavljajo glasovalne skrinjice. 
Vsak predstavnik liste ali njegov namestnik ima 
pravico volilcu povedati, kateri stranki ali poli
tični skupini pripada ta ali ona kandidatna lista 
ali skrinjica. . 

Predsednik da volilcu eno kroglico. Volilec jo 
dene v desno roko, zapre roko in gre s tako za
prto roko po vrsti v vsako skrinjico, spustivši 
pri tem kroglico v ono skrinjico, na kateri je 
prilepljena ona kandidatna lista, za katero hoče 
glasovati. Ko potegne roko iz poslednje skrinjice, 
jo mora vpričo vseh odpreti tako, da lahko vsa
kdo vidi, da nima več kroglice v njej in da je gla
soval. Ves čas, dokler volilec glasuje, morajo 
predsednik in člani volilnega odbora paziti, da 
volilec ne dene kroglice v drugo roko in je ne 
odnese s seboj. .„„„„i 

Oni volilec ki zaradi tehtne hibe ne bi mogel 
glasovati tako, kakor je povedano v P e n j e m 
odstavku, ima pravico pred volilni odbor pri
vesti pooblaščenca, da namesto njega odda glas. 
Invalidi brez desne roke morejo glasovati z le-
V1C°V volilnem imeniku in njega poverjenem pre> 
nisu ie zaznamenovati poleg volilčevega imena, 
da je dotični volilec glasoval. Za to-o^nambo naj 
bo v volilnem imeniku poseben razprèdelek 

Razen tega se morajo vpisati imena voh cev 
v glasovalnem-zaznamku po vrsti, kakor volijo. 

Ako se volilcu ni dopustilo glasovanje (§ 28.r 

odstavek 5), je to posebe zabeležiti v volilnem 
imeniku in njega prepisu, 

§ 30. 
Ves čas glasovanja se mora voditi zapisnik 

o vsem, kar bi se dogodilo in kar smatra kateri
koli član volilnega odbora za vredno, da se za
beleži. 

K o n e c v o l i l n e g a o p r a v i l a . 
§ 33. 

Po končanem skrutiniju zaključi volilni odbor 
volilni zapisnik. Volilni zapisnik, glasovalni za
znamek, volilne imenike in prepis volilnih ime
nikov (§ 29.) podpišejo vsi člani volilnega od
bora in nanj se pritisne tudi občinski pečat. 

Volilne spise razen onih na glavnem volišču 
je zapečatiti in pod nadzorstvom predsednikovim 
ali pod nadzorstvom drugega za to določenega 
člana volilnega odbora prenesti na glavno volišče 
(§ 24, odstavek 2.). 

Tam se morajo volilni spisi vseh volišč od
preti in volilni odbor glavnega volišča mora 
skupni izid po uspehu glasovanj, ki so jih ugo
tovili posamezni odbori, dognati in vpisati v vo
lilni zapisnik. 

U g o t o v i t e v i z i d a v o l i t v e . 
§ 34. 

V občinah z lastnim statutom ih v občinah z 
10.000 ali več prebivalci pripade predvsem po
lovica za enega zmanjšanega števila odbornikov 
in namestnikov oni kandidatni listi, ki je pri vo
litvi dobila relativno največ glasov. 

Ostanek števila odbornikov in namestnikov 
se razdeli med vse kandidatne liste z uporabo 
načel in predpisov §§ 35, 36. in 37. 

§ 35. 
V ostalih občinah se skupno število glasoval-

i cev razdeli z za eno zvišanim številom-občinskih 
odbornikov, ki jih je voliti. Če se pri tej delitvi 
pokaže ostanek, se mora dobljeno število zaokro
žiti na' prvo večje število; če pa ni ostanka, je 
dobljeno število zvišati za eno. 

Zadnje število je volilno število. v 

Nato se razdele 'z volilnim številom števila 
glasov, ki so jih dobile posamezne kandidatne 
liste. Tako dobljeno celo število pokaže, koliko 
občinskih odbornikov pripade posamezni kandi
datni listi. 

§ 36. 
Ako vsota teh odborniških mest, pripadlih po

sameznim kandidatnim listam, ne doseže števila 

>''.'-.**sJÄri-t-:4fe:
;. 
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vseh odborniških mest, ki jih je oddati, se prvo 
preostalo mesto prideli oni kandidatni listi, ki je 
dobila največ glasov, ako njen preostanek pri de
ljenju preseza polovico volilnega števila (§ 35., 
odstavek 2.). Ako ni tega pogoja, se prideli prvo 
preostalo odborniško mesto oni kandidatni listi, 
ki ima pri deljenju največji preostanek. Istotako 
je nadaljnja preostala mesta zaporedoma odkazati 
onim kandidatnim listam, ki imajo nadaljnje naj
večje preostanke. 

Ob enakem številu glasov, odnosno ob enakih 
preostankih, kakor glede nadaljnjih preostalih 
mest tudi tedaj, kadar ostale liste nimajo pre
ostankov, odloči žreb. 

§ 37. 
Kjer je priglašeno vezanje list (§ 13.), se pri 

računanju po §§ 35. in 36. vezane liste najprej 
smatrajo za eno listo ter se njih glasovi seštejejo. 
Kandidati, ki so jih na ta način vezane liste do
bile skupaj, se med njimi razdele z uporabo načel 
in predpisov §§ 35. in 36. 

§ 38. 
Za vsako objavljeno listo je izreči toliko ob

činskih odbornikov za izvoljene, kolikor jih je 
bilo po zgorajšnjem računu dodeljenih, in sicer 
po vrsti, kakor so bili v kandidatni listi označeni 
z 1, 2 itd. (§ 12.). 

§ 39. 
Za vsako objavljeno listo je tudi izvoliti toliko 

namestnikov, kolikor odborniških mest je bilo tej 
listi po § 38. dodeljenih, a ne preseza v § 7. do
ločenega števila namestnikov, in sicer je izreči, 
da so tisti kandidati izvoljeni za namestnike, ki 
so navedeni v kandidatnih listah strank, po izvo
ljenih občinskih odbornikih dalje v tekoči vrsti. 

R a z g l a s i t e v i z i d a v o l i t v e . 

§ 40. 
Ko se ugotovi izid volitve, se takoj z nabitimi 

listi objavi v občini. 

N a d o m e s t i t e v o d p a d l i h o b č i n s k i h 
o d b o r n i k o v a l i n a m e s t n i k o v . 

§ 41. 
Ako je bil izvoljen kdo, ki nima splošnih last

nosti volilnosti, ali ki je od volilnosti izvzet ali 
izključen (§§ 4., 5. in 6.) ali ki se sklicuje na 
zakonit opravičevalni razlog, vstopi kot občin
ski odbornik oni namestnik, ki je bil za stranko, 
kateri je bil dodeljen odpadli mandat občinskega 
odbornika, izvoljen za prvega namestnika (§ 39.). 
Prav tako je postopati, ako se izvoljenec brez 
zakonito opravičenega razloga brani sprejeti iz
volitev v odbor ali starejšinstvo, toda ne da bi 
odpadla globa, katero je prisoditi po občinskem 
redu. 

Namesto namestnikov, ki odpadejo na enak 
način, oziroma namesto namestnikov, ki vstopijo 
v občinski odbor po zmislu prvega odstavka tega 
paragrafa, se kot namestniki pokličejo tiste osebe, 
ki so po prvotnem izidu, oziroma v kandidatni 
listi stranke, najbližje izvolitvi za namestnika. 

Ako je dotična lista izčrpana, se izvrši do
polnilna volitev v reku 3 mesecev na podstavi 
imenikov prejšnje občne volitve. 

U g o v o r i z o p e r p o s t o p a n j e p r i 
v p l i t v i . 

§ 42. 
Zoper izid volitve se sme pritožiti vsakdo, ki 

je vpisan v volilnem imeniku, in sicer zaradi ne
zakonitega postopanja pri volitvi. 

Prav tako sme vsakdo, ki je vpisan v volilnem 
imeniku, zahtevati, da se razveljavi izvolitev ta
kih oseb. ki nimajo splošne lastnosti volilnosti 
ali so od volilnosti izvzete ali izključene (§§ 4., 
5. in 6.). 

Ugovori, ki se tičejo postopanja pri pripra
vah za volitev (reklamacijsko postopanje), tu niso 
več dopustni. 

Ugovore zoper postopanje pri volitvah je vla
gati v neprestopnem roku osmih dni potem, ko 
se je razglasil izid volitve, pri županu (mestnem 
magistratu). 

Ugovore, ki se morebiti vlože, je z vsemi vo
lilnimi spisi tekom osmih dni po okrajnem poli
tičnem oblastvu, omenjenem v § 8., odstavku 5., 
predložiti pokrajinski upravi (oddelku za notra
nje zadeve), katere razsodba je končnoveljavna. 

Ako se izvolitev kake osebe pravnomočno spo
zna za neveljavno, se morajo glede popolnitve 
izpraznjenega mesta uporabljati določila § 41. 

IV. oddelek. 
Volitveno nadzorovalno oblastvo. 

§ 43. 
Ako se pri volilnih pripravah ali pa med vo-

litvijo samo gode nezakonitosti, ima politično 
oblastvo, omenjeno v § 8., odstavku 5., dolžnost 
ukreniti vse, kar je potrebno, da se nezakonitosti 
takoj odpravijo. Sploh pa sme, če se gode nered-
nosti, ali na utemeljeno pritožbo volilnih upra
vičencev odrediti v vsakem stadiju volilnega po
stopanja, da prevzame vsa opravila, ki pripadajo 
po tem zakonu županu (mestnemu magistratu), 
oziroma gerentu, poseben volilni komisar. Posel 
volilnega komisarja je časten. 

Tudi mora politično oblastvo gledati na to, 
da se vse priprave in vsa uradna opravila, ki jih 
predpisujeta II. in III. oddelek tega poglavja, iz
vrše tako pravočasno, da more po preteku volit-
vene dobe že pričeti s poslovanjem novi občinski 
zastop. 

II. poglavje. 

Kako se volijo župan, podžupan in občinski 
svetovalci. 

§44. 
Po končanih volitvah občinskega odbora je 

voliti župana in, ako to predpisuje občinski red, 
podžupana in občinske svetovalce. 

Ta volitev se vrši najdalje v roku 8 dni pod 
predsedstvom po letih najstarejšega občinskega 
odbornika. 

Dotedanji občinski predstojnik povabi k tej 
volitvi proti dostavnici vse člane občinskega od
bora z dodatkom, da tisti, ki brez veljavnega iz
govora ali ne pridejo, ali pred končano voLtvijo 
odidejo, izgube svoj odborniški posel in tri leta 
ne smejo biti izvoljeni ter da vrhu tega na ob
činsko korist plačajo globo, katero sme občinski 
odbor naložiti do 500 kron. 

Zoper kazenski sklep ni dopuščena nobena 
pritožba. 

§ 45. 
Zastopnik političnega oblastva, omenjenega v 

§ 8., odstavku 5., se sme udeležiti volitve, da pazi 
na zakonitost volilnega postopanja. V ta namen 
je treba temu političnemu oblastvu pravočasno 
naznaniti dan, uro in kraj volitve. 

§ 46. 
Za župana (podžupana) in občinske svetovalce 

se smejo voliti le občinski odborniki. Izvzeti so: 
1.) aktivni, državni in javni zakladni uradniki, 

poduradniki in sluge in 
2.) duhovniki. 
Nadalje vsi istočasni člani občinskega starej-

šinstva (župan, podžupan, občinski svetovalci) ne 
smejo biti v I. ali II. kolenu v sorodstvu ali v 
svaštvu. 

K a k o je v o l i t i ž u p a n a . 

§ 47. 
Najprej se voli župan. 
Da je volitev županova veljavna, je potrebna 

navzočnost najmanj polovice občinskih odbor
nikov in nadpolovična večina glasov navzočnih 
odbornikov. 

Ako se pri glasovanju ne doseže omenjena 
večina glasov, je izvršiti drugo glasovanje in ako 
se tudi pri tem ne pokaže potrebna večina glasov, 
je izvršiti ožjo volitev. 

Pri ožji volitvi smejo volilci svoje glasove 
oddati samo tistima dvema odbornikoma, ki sta 
pri drugem glasovanju dobila relativno največ 
glasov. Kadar je enako glasov, odloči žreb, kdo 
pride v ožjo volitev. 

Vsak glas, ki pri ožji volitvi pripade komu, 
ki ni bil vzet v ožjo volitev, je neveljaven. 

Pri tem glasovanju se šteje za izvoljenega 
tisti, ki je dobil nadpolovično večino veljavnih 
glasov. Ako je pri ožji volitvi enako glasov, od
loči žreb. 

Voliti je vselej z glasovnicami. 2reb vzdigne 
v obeh primerih predsedujoči občinski odbornik 
(§ 44.). 

Ako bi izvoljenec ne sprejel volitve, je naj
dalje v osmih dneh opraviti novo volitev. 

K a k o je v o l i t i p o d ž u p a n a in e b ë i n -
ske s v e t o v a l c e . 

§ 48. 
Ako se mora v zmislu občinskih redov za 

mesta z lastnim statutom po županovi izvolitvi 
voliti podžupan, veljajo zanj določbe § 47., dru
gega do osmega odstavka. 

§ 49. 
V onih občinah, ki morajo po občinskem redu 

voliti občinske svetovalce, je po izvolitvi župa
novi (podžupanovi) voliti občinske svetovalce. 
Vsak volilec napiše toliko imen, kolikor občinskik 
svetovalcev je treba voliti. Čez to število aapisana 
imena se ne vpoštevajo. 

Tudi pri tej volitvi veljajo predpisi § 47., ak» 
se za tega ali onega ne doseže nadpolovična ve
čina glasov skupnega števila vseh občinskih od
bornikov. Pri ožji volitvi smejo volilci svoje gla
sove oddati samo tistim, ki so pri drugem glaso
vanju dobili relativno največ glasov za onimi, ki 
so dosegli nadpolovično večino. Število oeeb, ki 
naj pridejo v ožjo volitev, je dvakrat toliko, ko-
likršno je število občinskih svetovalcev, ki jih je 
treba še voliti. 

§ 50. 
Ako se izvoli občinski svetovalec (podžupan), 

ki je z izvoljenim županom v I. ali II. kolenu v 
sorodstvu ali v svaštvu, je treba voliti novega 
občinskega svetovalca (podžupana). 

Ako se izvolita dve ali več oseb za občinske 
svetovalce, ki so si v I. ali II. kolenu v sorodstvu 
ali svaštvu, je izvoljen oni, ki je dobil več glasov, 
oziroma ob enakem številu glasov oni, za kate
rega odloči žreb. 

Glede ostalih svetovalskih mest se MOP* iz
vršiti nova volitev. 

V o l i l n i z a p i s n i k . 
§ 51. 

O volitvi župana (podžupana) in občinskih 
svetovalcev je sestaviti zapisnik, ki ga morajo 
podpisati predsednik, dva občinska odbornika in 
zapisnikar. 

R a z g l a s i t e v i z i d a v o l i t v e . 
§ 52. 

Izid volitve se objavi v zmislu predpisa § 40. 

P r i t o ž b e z o p e r v o l i t e v ž u p a n a (pod
ž u p a n a ) in o b č i n s k i h s v e t o v a l c e v . 

§ 53. 
O pritožbah zoper volitev župana (podžupa

na) in občinskih svetovalcev razsoja okrajno po
litično oblastvo, omenjeno v § 8., odstavku 5., 
v Ljubljani pa pokrajinska uprava. Zoper raz
sodbo okrajnega političnega oblastva je dopuačen 
priziv na pokrajinsko upravo (oddelek za notra
nje zadeve), katere razsodba je končnoveljavna. 

Pritožbe in prizivi se morajo v neprestopnem 
roku osmih dni po dnevu objave izida volitve, 
oziroma po vročitvi razsodbe, vložiti pri okraj
nem političnem oblastvu, v Ljubljani pa pri po
krajinski upravi (oddelku za notranje zadeve). 

N o v e v o l i t v e med v o l i l n o dojbo, 

§ 54. 
Predpisi §§ 46. do 51. se uporabljajo ludi 

takrat, kadar se mesto županovo (podžupanovo) 
ali mesta občinskih svetovalcev izpraznijo med 
njih uradno dobo. 

III. poglavje. 

Kazenske določbe. 

§ 55. 
Oblastvene organe, ki nečejo pravočamo in 

brezplačno izdati v § 8., odstavku 4., omenjenih 
dokazil, nadalje osebe, ki potvorijo podpise pred
lagateljev ali kandidatov na predloženih kandi
datnih listah (§ 14.), potem osebe, ki predložijo 
kandidatne liste, ne da bi bile vpisane v volilnem 
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imeniku (§ 14.), ali ki so podpisale več kandidat
nih list (§ 14.), ali ki so zlorabile splošne označbe-
že obstoječih političnih, socialnih in drugih sku
pin (§ 16.), nadalje osebe, ki so točile alkoholne 
pijače na dan volitve in na dan poprej (§ 23.), 
ali ki stopijo na volišče z orožjem ali z orodjem, 
porabnim za boj (§ 27.), in končno volilce, ki 
kršijo volilno tajnost (§ 29.), kaznuje okrajno 
glavarstvo (politična ekspozitura), oziroma v me
stih 2 lastnim statutom mestni magistrat z glo
bami do 2000 kron ali z zaporom do 14 dni, 
kolikor niso redna sodišča za kaznovanje pri
stojna. Globe se stekajo v občinski zaklad. 

IV. poglavje. 

Zaključne določbe. 

§ 56. 
Državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev, ki imajo po § 17. uredbe o pridobitvi in 
izgubi državljanstva kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z dne 25. novembra 1920., odnosno 
po § 15. uredbe o pridobitvi in izgubi državljan
stva kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 30. avgusta 1921., pravico opcije za tujo 
državo, ne smejo niti voliti niti izvoljeni bitij 
dokler enoletni rok za optiranje ni pretekel. 

§ 57. 
Občinski odborniki, omenjeni v tem zakonu, 

pomenijo člane občinskega odbora kot sklepajo-
čega in nadzorujočega občinskega organa, ob
činski svetovalci pa župana podpirajoče člane 
občinskega starejšinstva kot upravljajočega m 
izvršilnega občinskega organa. 

Za mestne magistrate, omenjene v tem zakonu, 
je razumevati občinske urade v občinah z lastnim 
itatutom. . 

§ 58. 
Vse določbe občinskih redov, ki nasprotujejo 

temu zakonu, nadalje vsi občinski volilni redi, ki 
»o doslej veljali na ozemlju pokrajinske uprave 
v Ljubljani, se razveljavljajo. 

§ 59. 
V občinah, kjer so vsled predpisa člena 18. za

kona o zaščiti javne varnosti in reda v državi iz
praznjena mesta v občinskem odboru, se mora 
izvršiti nova volitev celokupnega občinskega od
bora, ako je v starem občinskem odboru stranka, 
katere mandati so razveljavljeni, tvorila relativno 
večino v odboru, drugače se mora postopati po 
zadnjem odstavku § 41. 

§ 60. 
Predpisi tega zakona, izvzemši § 34., veljajo 

tudi za Dalmacijo, Banat, Bačko in Baranjo in 
za mestne in druge organizovane občine v Bosni 
in rîercegovini z izpremembami, potrebnimi za 
izvedbo katere predpiše minister za notranje za
deve v sporazumu z drugo sekcijo zakonodajnega 
odbora. 

§ 6 1 . 
T» zakon dobi moč z dnem razglasitve v 

«Službenih Novinah». 
Našemu ministru za notranje zadeve priporo

čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj posto
pajo p© njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 18. februarja 1922. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in postavil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

àt. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić s. r. 
(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

81. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
s katero se zvišuje mestna občinska davščina 

na prenočišča v Ljubljani. 
Mestni občini ljubljanski se dovoljuje na pri

stavi § 81. občinskega reda za Ljubljano, sporaz
umno z delegacijo ministrstva financ v Ljubljani, 
da sme davščino na obrtoma izvrševana preno
čišča, uvedeno z naredbo bivše deželne vhde 
za Slovenijo z dne 4. januarja 1921., Ur. 1. 
št. 18, pobijati od dne, ko se razglasi ta naredba 
v Uradnem listu, do dno 31. decembra 1922. v zvi
šani meri 30 % čiste oddajne cene vsak dan od
danih prostorov. 

Od celotne inkasirane davščine na prenočišča 
mora mestna občina odstopiti 22 % šolskemu skla
du osrednje zveze gostilničarskih zadrug v Ljub
ljani za ustanovitev redne gostilničarske šole. 

Obenem določam, da se morata §§ 8. in 9. citi
rane naredbo bivše deželne vlade za Slovenijo odslej 
glasiti tako-le: 

§8. 
«Za vsako zakesnitev prijav, ki so predpisane v 

tej naredbi sme mestni magistrat prenočiščarju, ne 
da bi se zoper njega uvedlo kazensko postopanj-;, 
predpisati za eno tretjino višjo davščino, nego bi jo 
moral prenočiščar sicer plačati na podstavi pravo
časnih prijav. 

Ce pa davčni zavezanec opusti prijave, predpisa
ne v tej naredbi, ali če v teku postopanja utaji ali 
vedoma napačno priglasi okoliščine, ki so pomemb
ne za pravilno izračunjanje davščine, mu sme mest-
ni magistrat, ne da bi se zoper njega uvedlo kazen
sko postopanje, predpisati davščino v dvakratnem 
»nosku.» 

§9. 
«Zoper odloko in odredbe mestnega magistrata 

je dopusten priziv na mestni' občinski svet, zoper 
sklepe mestnega občinskega sveta pa na pokrajinsko 
upravo za Slovenijo, oddelek za notranjo zadeve. 

To določilo pa se ne tiče odredb, ki jih mora 
mestni magistrat izdajati kot obrtno oblastvo in ki 
se ravnajo le po določilih obrtnega reda. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
1-1 dneh od dne, ko se stranki vroči magistratni od
lok, odredba ali obvestilo o občinskem sklepu.» 

V L j u b l j a n i , dne 21. marca 1922. 
Pokrajinska «prava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr, Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
\ 

Pojasnilo o ocarinjanju železnih plugov. 
Na vprašanje neke carinarnice, kako je ' ocari-

njati železne pluge, ako sé uvažajo razloženi, dajem 
zaradi pravilnega in enovitega uporabljanja carin
sko tarifo na podstavi členov 9. in 20. zakona sploš
ne carinske tarife in po zaslišanju carinskega sve'a 
to-le pojasnilo: 

Pri uporabi št, 552/1 carinske tarife je smatnti 
za kompletne .pluge one pluge, ki prihajajo sestav
ljeni ali razloženi. 

Ako prihajajo deli plug<>v posebe in se ne mo
rejo sestaviti v pluge, se ocarinjajo po št. 552/2 ca
rinske tarife, kakor je to tudi označeno v pripombi 
1. št. 552 carinske tarife. 

Seveda je dolžnost angažiranih uradnikov, da se 
ob pregledu tega blaga vselej natančno uverijo, aH 
so prišli deli kot razloženi plugi aH samo kot njih 
posamezni deli. Minister za finance: 

dr. K. Kumanudi s. r. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beograda, 
meseca marca 1922.; C br. 17.700. 

Razglas o povišani monopolski taksi 
na sol. 

Uprava državnih monopolov je poslala z dopisom 
z dne 11. marca t. 1., M. br. 4207, generalni direkciji 
carin odločbo nastopne vsebine: 

cZ odločbo upravnega odbora samostojne mono
polske uprave Pov. br. 47 in z odobritvijo gospoda 
ministra za finance z dne 1. t. m., Pov. br. 171, ee je 
monopolska taksa na sol zvišala na 90 dinarjev v 
zlatu ali 180 dinarjev v srebru ter se mora pobirati 
izza današnjega dne. 

Vročaje to odločbo, se usoja upiava državnih 
monopolov prositi direkcijo, naj to odločbo takoj 
razglasi vsem carinskim oblastvom v znanje in rav
nanje.» 

O tej naredbi se obveščajo carinarnice % naroči
lom, da morajo izpremenjeno monopolsko takso po
birati izza. dne 11. marca 1922. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 13. marca 1922.; C br. 16.224. 

Št. 2807." 371 3-3 
Razglas glavne kontrole. 

Za praktično in teoretično izobrazbo kandidatov 
za pregledovalce računov glavne kontrole se otvarja 
šestmesečen kurz pri glavni kontroli. 

V ta kurz se sprejmejo oni kandidati kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki zadoščajo tem-le 
pogojem: 

1.) da so dobrega vedenja; 
2.) da so dovršili gimnazijo ali realko, trgovsko 

šolo ter so najmanj tri leta prakticirali pri denarnem 
zavodu; ali 

3.) da so služili kot ukazni uradniki najmanj pet 
let, izvrševaje računske posle, ali da dovrše to dobo 
do konca kurza; 

4.) da niso starejši nego 40 let in da so zadostili 
vojaški dolžnosti. 

Prijave z listinami vred naj ee vlože pri glavni 
kontroli najkesneje do dne 15. a p r i l a t. L 

Pouk je brezplačen, učni načrt in program pa ee 
objavi s pravilnikom za ta kurz v «Službenih Novi
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca*. 

Iz splošne seje glavne kontrole v Beogradu, 
dno 10. marca, 1922. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Razglasi. 
Št, 10.882, z dne 17. marca 1922. 

.Namesto odstopivšega Štefana G a b o r j a je 
imenovan za občinskega gerenta v Malih Poiana* 
Martin H o z j a n, posestnik istotam št. 94. 
Št. 10.884, z dne 18. marca 1922. 

Namesto odstopivšega Matjaža Žemljic"» je 
imenovan za prisednika občinskega gerentskega so
sveta v Črncih Franc S e d o n j a, posestnik т Ma
li ovcih št. 26. 
Št. 11.141, z dne 21. marca 1922. 

Jurij J a k ab je razrešen dolžnosti prisednika 
občinskega gerentskega sosveta v Zamostju. Na nje-
govo mesto je imenovan Josip Gone, posestnik r 
Most ju. 
Št, 11.313, z dne 22. marca 1922. 

Namesto odstopivšega Avgusta R e j c a je ime
novan za. občinskega gerenta na Grabah Alojzij 
B r e z n i k , posestnik istotam. 
Št. 11.608, z dno 22. marca 1922. 

Namesto Martina M a u č e c a je imenovan! aa 
občinskega gerenta v Gančanih Josip B a k a n , po
sestnik istotam št. 21. . 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št. 9887 in 9888. 
Razpust društev. 

«Družtvo dobrodelnih gospe v pomoč dijakom» 
in ferialno društvo «Sava», obe v Ljubljani, sta raz
čiščeni, ker že 10 let ne delujeta in zaradi neza-

, i,- :.• Si^j&J^Sit^&àtm^'-
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dostnega Števila članov Aimata več pogojev za 
pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 11. marca 1922. 

Pokrajinska uprava «a Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

»t. 99«. 
Razglas. 

Ministrstvo za kmetijstvo in vode v Beogradu je 
naznanilo brzojavno dne 22. marca 1.1., vet. št. 2413, 
da,morajo biti p o š i 1 j k e p e r j a pri i z v o z u v in.°" 
zemstvo krite z živinozdravniškim potrdilom o iz
voru in zdravstvenosti, ker se drugače zavračajo. 

V L j u b 1 j a n i, dne 24. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika-
Paulin s. r. 

Št. 997. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 25. marca 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestiti); 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičji; 
znači števUo zakuženih krajev, številka za dve 

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S1 i n a v k a i n p a r k 1 j e v k a. 

Litija: Moravče 5:7, Polšnik 2 :6 . Ljubljana 
okolica: Borovnica 2 :4 , Brezovica 1:1, Devica 
Marija T Polju 4 : 6 , Dobrunje 2 : 5 , Grosuplje 1:2. 
Iška vae 1:13, Jezica 1:1, Medvode 1:1, Moste 2:4, 
Račna 1:8, Rudnik 1:5, Šmarje 4 :9 , Vrhnika 6:74, 
Zgornja Šiška 1:1, Zelimi je 3: 9. Logatec: Planina 
1:4. Ptuj : Janežovci 1:1, Slatina 1:1. Ljubljana 

mesto 1. „ , . „ i 
G a r j e k o n j . 

Brežice: Bianca 1:1. Celje: Sv. Jur 1:1. Konjice: 
Tepanje 1:3. Krško: Šmarjeta 1:1. Ljubljana oko
lica: Dobrunje 1 :1 . Novo mesto: Prečna 1 :1 . Slo-
veajgradec: Vuzenica 1 '• 1 • 

P a s j a s t e k l i n a . 
Brežice: Imeno 2:2, Kozje 1:1. Maribor: Sv. Tro

jica 1:1. Ptuj : Dragovič 1:1, Hlaponci 1:1, Polen-
Š a k 1 : 1 - . G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče 1:2. Črnomelj: Vinji vrh 1:1. 
Novo mesto: Velika Loka 1:1, Žužemberk 2 :2 . 
Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljutomer: Bučečovci 1:1. Ptuj : Sv. Lovrenc na 

Dravskem polju 1:1. 
T L j u b l j a n i , dne 25. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

St. 3029/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 5. do dne 14. marca 1922.) 

O k r a j 
-a 

o л .o 
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T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kra j 
Krftko 
Ljubljana okolica 
Maribor okolica. 
Murska Sobota . 

n a l i s ) . 

G r i ž a ( D y e e n t e r i a ) . 

Celje okolica . . 
Celie meato . . 
Ljubljana mesto 
Litija 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
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1 
1 . 1 
1 
1 
1 . 1 
1 1 

1 1 

Škrlat inka (Scarlatina). 
Breiice . . . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
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Konjice . . . . 
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Maribor okolica. 
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Davica (Diphteria). 
Celje okolica . . 
Celje mesto. . . 
Ljubljana mesto. 
Noro mesto. . . 

. 
1 
2 

. 

1 

1 

1 
1 
1 
. 

Kranj 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 

T r a h o m . 

2 

i 

1 
7 

10 
10 
3 

2 
1 

Zdravstveni oueck za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 21. marca 1922. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec i. r. 

Letnik IV 

v Celju. 23.) Mestna hranilnica v Črnomlju. 24.) Me
stna hranilnica v Kamniku. 25.) Ravnateljstvo hra
nilnice za konjiški okraj v Konjicah. 26.) Sparkass* 
der Stadt Goltschee v Kočevju. 27.) Občinska lira-
nilnica v Kostanjevici. 28.) Mestna hranilnica v 
Kranju. 29.) Občinska hranilnica v Krškem. 30.) Hra
nilnica v Ljutomeru. 31.) Jugoslovanska Unionbanka 
v Ljubljani (kot naslednica Mariborske eskomptric 
banke), 32.) Podružnica Anglo-avstrijske banke v 
Mariboru. 33.) Podružnica Jadranske banke v Ma
riboru. 34.) Mestna hranilnica v Mariboru. 35.) Mest-
na hranilnica v Novem mestu. 36.) Občinska hranil
nica v Ormožu, 37.) Mestna hranilnica v Ptuju. 38.) 
Mestna, hranilnica v Radovljici. 39.) Okrajna hranil
nica SHS v Rogatcu. 40.) Okrajna hranilnica v Slo-
venjgradcu. 41.) Okrajna hrnniJniea. v Slovanski Bi
strici. 

Poštni čekovni zavod izplačuje samo kmpone, 
katerih skupni znesek ne preseza vsote 35 Dia, ako 
izvirajo kuponi od obveznic po 100 Din, odnosno po 
70 Din, če so to kuponi večjih appointov; poštni 
uradi pa izplačujejo kupone samo, ako njih skupna 
vrednost ne preseza 35 Din. Vso druge plačilmce 
izplačujejo kupone v neomejenih zneskih. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dno 24. marca 1922. 

Delegat: dr. Savofli «• r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Sloveniio. 

Št. 1178. - ~ *—8 
Razpis. 

V področju gradbene direkcije za JSlovüaijo v 
Ljubljani je popolniti d e s e t m e s t d r ž a m i k 
c e s t a r j e v . 

ObSirnejši razpis glej v Uradnem listu 28.. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 18. marca 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar ». r. 

lazglasi vojaških oblastev, 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

i t . 1948. 
Razglas. 

Razpisuje ee mesto psihiatričnega asistenta pri 
državnih dobrodelnih zavodih v Ljubljani z letno 
plačo 700 Din in pripadajočimi draginjskimi dokla-
dami. 

Zadostno kolkovane prošnje 8 potrebnimi doka-
аШ (krstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
m izpričevalo o potrebni kvalifikaciji naj ee vlože 
do dne 1 5. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri ravnateljstvu državnih dobrodelnih zavodov v 
Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 21. marca 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec e.r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. 461 /V/Val. ex 1922. 

Razglas. 
Po razpisu finančnega ministrstva, generalne di

rekcije državnih dolgov, v Beogradu z dne 17. marca 
1922., D br. 5256, se objavlja, da so v Sloveniji po 
pravilniku D br. 4099 upravičeni izplačevati kupono 
7%nega investicijskega posojila nastopni državni in 
bančni zavodi: 

1.) Finančna deželna blagajna v Ljubljani in vsi 
davčni uradi v Sloveniji. 

2.) Poštni čekovni zavod v Ljubljani in, poštni 
uradi v Sloveniji, ki poslujejo kot njegove nabiral-
nice. 

3.) Bančni zavodi, ki so posredovali podpisovanje 
7%nega investicijskega posojila, in njih podružnice. 

Ti zavodi so: 
1.) Jadranska banka v Ljubljani. 2.) Ljubljanska 

kreditna banka v Ljubljani. 3.) Mestna hranilnica v 
Ljubljani. 4.) Kmečka posojilnica v Ljubljani, 5.) 
Slovenska eskomptna banka v Ljubljani. 6.) Zveza 
slovenskih zadrug v Ljubljani. 7.) Zadružna gospo
darska banka v Ljubljani. 8.) Kreditni zavod za tr
govino in industrijo v Ljubljani. 9.) Češka industrij
ska banka v Ljubljani. 10.) Obrtna banka v Ljub
ljani 11.) Kranjska hranilnica v Ljubljani 12.) 
Splošna prometna banka v Ljubljani. 13.) Slovenska 
banka v Ljubljani. 14.) Kranjska deželna banka v 
Ljubljani. 15.) Jugoslovenski kreditni zavod v Ljub
ljani. 16.) Ljudska posojilnica v Ljubljani. 17.) Hra
nilnica kmetskih občin v Ljubljani. 18.) Mestna ob
činska hranilnica v Brežicah. 19.) Posojilnica v Ce
lju. 20.) HranUnica mestne občine v Celju, 21.) Juž-
noštajerska hranilnica v Celju. 22.) Zadružna zveza 

Pov. št. 1444/1. 

Razglas glede ženitnih kavcij biväh 
avstro-ogrskih častnikov. 

V zmislu dopisa našega poslaništva na Dunaju 
št. 1278/M. z dne 23. marca 1922. razglaša podpi
sana intendanca dodatno k razglasu glede ženitnih 
kavcij bivših avstro-ogrskih častnikov (Ur. 1. 26): 

Zahtevane podatke naj pošljejo le oni čaatniki, 
ki niso dobili namenitvenega lista (Widmungsurkun
de) vinjenega od bivšega in ne od sedanjega avstrij
skega vojnega ministrstva. 

Oni, ki imajo .namenitveni list že v rokah, mo
rajo sami poskrbeti za to, da se jim vrnejo vred
nostni papirji kavcij. Tudi gledo izplačila obresti 
vrednostnih papirjev, ki so še v Avstriji pod za
poro, ne more podpisana intendanca, odnosno naèe 
poslaništvo, ukreniti ničesar. 

Vojaška Intendanca za Slovenijo v likvidaciji 
v Ljubljani, 

dne 28. marca 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblaste?. 
C Зв/22—1. " 8 4 2 

Oklic. 
Ignacij Pliberšek, viničar v Ogoški gori, je vlo

žil zoper Antona K o p r i v o , lesnega trgovca, prej 
v Slovenski Bistrici, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo zaradi 2225 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil n * daii 
1 5 . a p r i l a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je bivališče Antona Koprive neznano, ue mu 

postavlja za skrbnika dr. Boštjan Schaubach, od
vetnik v Slovenski Bistrici. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek II., 
dne 9. marca 1922. 
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Ne VJll 105/22. 

Amortizacija. 
31.7 B—3 

Niv prošnjo Jožefa N a e l i t i g a l a , stavbnega 
delovodjo v Tacnu št. 20, -e uvaja, postopanje za 
amortizacijo nastopne vložim knjižice, ki jo je 1'Г°-
<ilec baje izgubil: Vložim, knjižica Kmetske posojil
nico ljubljanske okolice v Ljubljani št. 29.30« za 
25.4.% K 25 v. glaseča, se na ime: Nachtigal. 

Imetnik te vložne knjižic»; se pozivlje, naj m e 
ljavi svoje pravice tekom s e s t i l i m e s e c e v od 
današnjega one, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložim knjižica bi"/, moči. 

Okrajno sortiSče v Ljubljani, oddelek VIM., 
lille inarca 1022 
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286. Ljudska posojilnica v Novem mestu, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je izotopi vsi član načelništva dr. Jo
žef Fisebinger. vpisal pa se je novoizvoljeni član 
Janez Košak. posestnik in gostilničar v Novem 
mestu. 

N o \ o m e s i o, dne 22. marca 1922. 

287. Gospodarska zadruga za Prekmurje, Mursko 
Polje in Slovenske Gorice, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisal sc je dosedanji član načolništva, načel
nik Frane Oobej, vpisal pa se je novoizvoljeni član 
načolništva Janez Lančič. posestnik in kleparski 
mojster v Gornji Radgoni. 

M a r i b o r , dne 1. mavca 1922. 

MU 

'-S3. 

B. Vpisi v zadružni register. 
V p i .• a 1 i ,4 a - e n a. s t D |i n j /. a d r u g i : 

Sedež: .Maribor. 
ttesedilo firme: «Samopomoč», gospodarska za

druga žele/jiiških uslužbencev v Mariboru, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni prednici: Zadruga preskrbuje čla.ne /. 
živeži. oblačilnimi in gospodarskimi potrebščinami, 
nakupuje, izdeluje in predeluje- blago vsake vrste 
ter ga, oddaja članom proti plačilu. Kadar je blaga 
več v zalogi. negi, zadružniki povprašujejo po njem. 
-o sme tako blago oddajati nezadružnikoiii. 

Zadružna pogodba z dne 2. marca 1922. 
Opravilni deiež znaša- 1000 K ter -o mora pla

čati lakoj cb pristopu k zadrugi ali na prošnjo v 
zaporednih obrokih po najmanj 400 K na mesec. 

Vsak zadružnik jamči s «vojim opravilnim dele
žem in pa, z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila ,-e izvršujejo z objavami v časopisju, /. 
nabitkom v zadiužnili prostorih in v važnih pri
merih s pismenimi obvestili. 

Na.čelništvd' sestoji iz treb zadružnikov; člani 
načeluišlva MI: Jakob Ma jer i č, višji revident v Ma
riboru. Fiankopanska ulica št, 20; Peter Jane. nad
zornik v Mariboru, Mlinska ulica št. 34; Rihard V re
fi-or asistent v Mariboru, Magdalenska ulica št. 28. 

Vravieo zastopali zadrugo ima, načelništvo. 
l'odpî.s firme: Besedilo firme podpisujeta, skupno 

po dva člana, načelništva, 
Kazgla-sitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo z objavo v enem mariborskem časopisu naj-
inaii'i vselej ' 14 dni pred občnim zborom; vabilo 
mora navajali čas, kraj in dnevni rod občnega zbora. 

M a r i b o r . dne 9. marca 1922. 

Letnik IV. 

met ali pa pri oblastnih direkcijah državnih želez
nic v Beogradu, Zagrebu, Sarajevu in Subotici, vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Vsaka ponudba mora bili opremljena, s kolkom 
za 20 dinarjev in vložena v zapečaten zavitek, na 
katerem mora biti jasno napisano: «Ponudba za 

ponudnika N. N.>. Ako se 
pošlje ponudba po pošli, mora dospeti pral časom, 
določenim za otvavjanje ofertov. 

Brzojavne ponudbe se ne vpošlevajo. 
V zmislu člena 88. zakona o državnem računo

vodstvu mora vsak ponudnik položili predpisano 
kavcijo pri glavni blagajni beograjske železniške 
direkcije, in sicer n a j k e s л o j e d o 1 0. u r e dne 
10. aprila, odno.siio dne 11. aprila, kakor si? pač 
hoće udeležiti ene ali druge licitacije. 

Vsak dražitelj mora pokazati revorz o položeni 
kavciji; s tem dobi pravico, da so-udeleži dražbe. 

Ponudbe bo sprejemala določena, komisija od 
10. do 11. uro točno dne 10. odnosno dne 11. aprila, 
ob 11. uri pa jih začne olvavjali. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, dne 0. marca, 1922.; M. S. br. "5441. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 10. marca 1922. 

Si. 430«. 

Izpisek iz sejnega zapisnika seje višjega 
šolskega sveta z dne 16. in 17. marca 

1922. 
Po poročilu o tekočih zadevali, ki s-o se izza 

zadnje seje rešile predsedsiveno, sta bili imenovani 
za. strokovni učiteljici na meščanskih šolah: za 

v 

St. 

281. Sedež: Št. Jur ob južni železnici. 
Besedilo firme: Zadruga za izvoz jajec v Šent; 

Ј и ф ob južni železnici, registrovana zadruga- z orne-j 
jeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga pospešuje gospodar- 293 
-ko koristi svojih članov s tem, da jim oskrbuje iz
voz in prodajo jajc v inozemstvu in da v ta namen 
po potrebi snuje tudi zadružna skladišča ili podruž
nice, i 

Zadružna pogodba (statut) z dne 6. novembra 
I921. 

Opravilni delež znaša 20.000 K ter se mora pla
čali, do ene. četrtine takoj, ostanek pa v obrokih 

'liiijkcsneje tekom enega leta. ; 

Vsak' zadružnik jamči s svojim opravilnim dele- j 
ženi in j m. z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila, sé izvršujejo z objavo v ljubljanski 
«Jugos,la\iji». 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: načelnik: Emil iSchesehcrko, trgovec 
v ttt. J ur ju ob južni, železnici (načelnik); Vinko1 Na
ia!, trgovec v Št. Vidu pri Orobclnom (načelnikov 
namestnik); Franjo Navat, trgovec v Koslelu pri 
Pregradi; Alojzij Vehovar, trgovec v Pristavi; Franc 
Seiner, ravnatelj v Loki pri Zusmu (člani načel
uišlva). 

Pravico zastO]wti- zadrugo ima. načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva- člana načolništva ali en član načelništva in za, 
to poooblaščenj uradnik. 

C e l j e . i\\w . 15. marca 1922. 

288. Mlekarska zadruga v Rovtah pri Logatcu, iv-
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je izstopi vsi član predstojništva Igna
cij Hladnik, pose-tnik na Pctkovcu št. 8, vpisal pa 
se je novoizvoljeni član predstojništva Anton Kune, 
posestnik v Rovtah št, 102. 

L j u b l j a n a , dne £. шагеа 1922. 

289. Hranilnica in posojilnica v Št. Rupertii, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

" Izbrisala sla se dosedanja, člana načelništva An
ton Hostnik in Tomaž Prijatelj, vpisala pa sta se 
novoizvoljena člana načelništva Marko K ost ek-, tr
govec v Št. Rupcriu št. 20. in Ivan lîihar. kaplan v 
st. Kuperl-ii št. 49. 

N o v o m o s t o. dne (>. inarca 1922. 

290. Lesna zadruga v Velikih Laščah, registrovana 
zadruga, z omejeno zavezo: •• „, , . - • , . ,, ,• л , •• 

Vpisala se je ra-združba po likvidaciji. Likvida- ^ ' l , u učite j,e, na meščanski soj, v CeljuMarija 
,orji so dosedanji člani načelništva.. Upniki <e po- K o m za II. skupino m Irano.ska L e v s t i k za 
zivljejo. naj ,o zglase pri .adrugi. III. skupino; mesto za I. skupnu) se vnovič razpu*. 

„n,-, 1— Za razpisana mesta na meščanski soli v Ljuto-
N o v o m c M <-i dne i), marca 1922. ; n j m i n j y.]u j , , . ^ , , . ^ . z a t ; ( ) S {. t ! l u € ] i a mi;siSi -Ш10. 

291. Splošna gospodarska zadruga v Žužemberku, j va razpišejo ko se v majniškem, roku završe uspo-
vegistrovana zadruga z omejeno zavezo: I *obljenost„, r/.p.ti za meščansko sole. - ZÌI ue.telji-

Izbrisal se je dosedanji član načelništva. Anton 
Carli, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Janez Skočir, posestnik v Praprečah št. J. 

N o v, o m e s t. o. dno 4. marca. 1922. 

111. 1 z b r i b a 1 i s t, a^s e a a s t o p n j z a d v u g i: 

292. Belokranjska stavbinska in naselbinska za
druga z omejeno zavezo v Črnomlju v likvi
daciji: 

Vsled končane likvidacije. 
Knjige zadruge brani posojilnica v Črnomlju. 
N o v o m e s t o , dne 21. marca 1922. 

eo ženskih ročnih del na deški in dekliški meščan
ski šoli \ Tržiču je bila, imenovana Elizabeta, S o 
le 1 i è z obveznostjo, da poučuje ženska ročna dela 
tu d i na ljudskih šolah v Tržiču in v Križali. —• 
Nadzornik za srednje šole Josip W e s t e r je podal 
obširne» poročilo o učnih uspehih ob koncu I. polu-
letja na srednjih šolah hi učiteljiščih. Uspehi niso 
bili povsod povoljni, na nekaterih zavodih celo sla
bi. Glavni vzroki slabili učnih uspehov so ti-le: slaba 

'priprava učencev v ljudski šoli, zlasti v slovniškeiu 
pogledu: premala skrb staršev za uspevauje njih 
otrok; siromaštvo in iz njega izhajajoča zanikam ost 

j in .-labe prehranjevalne razmere; stanovanska beda 
j in nazadostno domače nadzorstvo; vsakdanja vož-

Sedež: Mežica. j uja ali daljna, vsakdanja pehotna hoja pri mnogih 
Besedilo firme: Miestaler Wirtschartsverein, re-J učencih; prevelika vnema za. razne sporte; lenoba 

istrovana zadruga z omejeno zavezo v likvidaciji: j in nenadarjenost zlasti v nižjih razredih; v nekatc-
' Vsled končane 'likvidacije. i rili razredih prevelike» število učencev; prooblože-

Ma r i b o r ' dne L niar«-a 1922. j 1 1 < K t ''• učenjem jezikov; nedostajanje učnih knjig 
j (zlasti za zemljepis, zgodovino, prirod-opis in nem

ščino); pritisk političnih strank na šolsko mladino: 
10.345/1922. ^™ S---

Razglas o nabavi maziva, nafte in 
petroleja. 

Na podstavi odobritve gospoda ministra za pro
met M. S. br. 5111 z dne 7. marca t. 1. in skladno 
z zakonom o državnem računovodstvu členi 86. do 
100. so razpisuje ofertalna licitacija za nabavo že
lezniškega maziva, nafte in petroleja, potrebnega 
obkvstiiim direkcijam državnih železnic, in sicer: 

11. V p i s a l e. s.» s e i z p r e m e m b e i n d o d a t, -
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

285. Posojilnica v Gornji Radgoni, registrovana, za
druga, z neomejeno zavezo: 

lzbrisaL.se je.'umrli član načelništva in. načelnik 
Janko Pelei, vpisal pa se je novoizvoljeni član na
čelništva Anton Jaušovee, posestnik v Policah. 

M a r i b o r , dne 1. marca 1922. 

L Na dan 10. a p r i l a 1 9 2 2 . za: 

a) 390.750 kg lokomotivskega in vagonskega olja 
za poletno porabo: . 

b) 405.750 kg lokomotivskega in vagonskega olja 
za zimsko porabo; 

c) 400.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
č) 200.000 kg cilindrskega olja za pregreto paro 

2. Na-dan 1 1 . a p r i l a 1 9 2 2 . za.: 

a) 120.000 kg repnega olja; 
b) 150.000 kg nafte; 
e 
č) 

5.000 kg cilindrskega olja za Dieslovo motorje; 
2.500 kg strojnega olja za Dieslove motorje; 

d) 3(50.000 kg ratiniranega petroleja 
Ponudbe se sprejemajo za enega, ali več omenje

nih predmetov kakor tudi za količine, manjše od 
označenih. 

Obrazec za ponudbe, ki navaja pogoje, se do
biva pri ekonomskom oddelku ministrstva za pro-

zakesnelo imenovanje učnih oseb in odpravam šol-
| nine. 
; Sestavil se je tropmilog za oddajo stalnega uč-

nega mosta za zgodovino in zemljepis na Vodnikovi 
gimnaziji v Ljubljani. 

Trije učenci na državni realki v Ljubljani in ena 
učenka na realni gimnaziji v Murski Soboti so se 
krajevno izključili. Ministrstvo za prosveto v Beo
gradu jo naprositi, naj odobri izključitev enega, go
jenca na državnem moškem učiteljišču v Mariboru 
in enega, učenca na državni realni gimnaziji v No
vem mestu z vseh javnih in zasebnih učiteljišč, od
nosno iz vseh javnih in zasebnih srednjih šol. 

Z ozirom na vlogo odbora, za nravni prerod o 
obiskovanju kinematografskih gledališč in gledali
ških predstav po šolski mladini, o razvadi kajenja 
i n ' o udeleževanju šolske mladine pri političnih de
monstracijah so se storili primerni sklepi. 

Učiteljstvu glulionemnice in šole za slepce se je 
izrekla za lepi; učne uspehe na teh zavodih zaihvala 
in priznanje, istotako nadzornikoma za šolsjkc vrte 
Francu C r n a g o j u in Andreju S k u J j u za njiju 
marljivo in uspešno delo. 

Šišenska, deška, osnovna šola naj se imenuje od
slej VI. mestna deška osnovna šola v Ljubljani^ de
kliška osnovna šola istotam pa IV. mestna dekliška 
osnovna solai v Ljubljani. 

Na osnovnih šolah sta bila imenovana za nar
učitelja Fran J u r o č i č v Sv. Križu pri Kostanje
vici in Josip M a c a r o l v Dolen)? Nemški vasi. — 



%\. 2<>Ô Letnik IV. • 

1г službenih ozirov sta bila premeščena iz Ribnice v 
?л1по nađučitelj Milan T o m š i č v isti lastnosti in 
nadučiteljica Ana T o m š i č kot učiteljica. Naduči-
teljski službi v Ribnici se razpišeta. — Za naduči-
toljice so bile uadalje imenovane: Olga J u v a l i 
ci č na II. dekliški osnovni šoli v Mariboru, Angela 
M i 1 č i n s k i na Ш. in Ida V o d e u i k - S t e d r y 
na IV. Imenovanje nadučiteljice na I. dekliški 
osnovni šoli se jo odložUo. — Iz službenih ozirov se 
je premestil Alojzij L i l i j a iz Polšnika za naduči-
tvlja v Dolenje Karteljevo. — Nadučiteljska služba 
na Prevaljah se iznova razpiše. — Učiteljske službe 
M) dobili: Tilka K e l b e l II. stalno mesto učiteljico 
srbohrvaščine na mastnih dekliških "meščanskih in 
osnovnih šolah v Ljubljani, Justina T r o b i š - M o -
d i c na Bučki, Ivana D r a k s 1 e r v Dobrničah, Ga
briela H l a d n i k in Frančiška M e r š n i k v Do
lenji Nemški vasi. — Albert D o m i n k o se je pri-
delil na osnovno šolo v Čatežu. — Nadalje so bili 
imenovani: Alojzij Men h a r t v C4omji Radgoni, 
Ana S c h m i d 1 e c h n e r pri Sv. Antonu v Sloven
skih goricah, Jožica P e t e l i n pri Sv. Barbari v Slo
venskih goricah, Pavla D r n o v š e k - Š t a r k 1 v 
Sevnici, Marija G o r i č a n na dekliški osnovni šoli 
v Slovenski Bistrici. — Za učiteljice na dekliških 
osnovnih šolah v Mariboru so bile imenovane: na L: 
carolina M i k u š, Herma B r a č i č, Marija V r a b 1 
in Vida D i m n i k - K e r s n i k; eno mesto se ni od
dalo; na II.: Marija A ž m a n, Marija T o m a ž i č -
,4 k r i e c in Alojzija B u r n i k r oddaja 4. učnega 
mesta na tej šoli se je .odložila: na III.: Kristina 
P e t r i č - B r e g a n t , Marija F a r k a š - L o b e s in 
Emilija W a c h; 4. učno mesto se ni oddalo, ker ni 
bilo razpisano; na IV.: Marica H u m o k- P e r -
h a v c , Justina C o r e t t i , Neža H r i b e r n i k -
K u n è j in Anica J u r k o. — Marija M e d v e d̂  je 
bila imenovana za stalno učiteljico na'osnovni šoli 
v Lajtersbergu-Krčevini. — Ferdo B o b i č, naduči-

' telj v Ločah pri Poljčanah. se je premestil iz služ
benih ozirov za učitelja na II. deško osnovno šolo v 
Mariboru. — Dve učiteljski mesti v Makolah se iz
nova razpišeta. 

Sklepalo se je nadalje o nekaterih disciplinarnih 
zadevah učiteljstva na osnovnih šolah. Več zadev 
je bilo prav malenkostnih in že zastarelih; zato so 
se položile k spisom. — Deška osnovna šola v Škof ji 
Loki se razširi s pričetkom šolskega leta 1922./1923. 
v šestrazrednico; opusti pa se obenem vzporednica 
\- IV. razredu. 

Ker v Apačah ni druge osnovne šole za deklice 
nego ona šolskih sester in ker je ta za ondotne de
klice obvezna, je sklenil višji šolski svet predložiti 
oddelku za prosveto in vere prošnjo, naj prevzame 
v plačevanje iz državnih sredstev učne osebe na tej 
šoli, če so zadostile pogojem za službovanje v naši 
državi, sicer pa naj se nadomestijo s posvetnimi uči
teljicami. 

Na lastno prošnjo, oziroma uradno, so se pred
lagali za upokojitev: Lavoslav S e r b i n e k, Marko 
K o g e l n i k , Fran Ž e m l j i c , Helena S i n k o v i č , 
Miroslav J a z b e c , Josip Ž i r o v n i k, Josi pina 
K i t, Elizabeta J u g , Ivan J e z o v š e k, Josipina 
S l a j p a h in Mira K o t n i k - P i s k o r n i k . 

Višji Šolski svet v Ljubljani, 
dne 27. marca 1922.. 

Predsednik: dr. Beufc ». r. 

St. 4337. 

Razglas. 
Za pričetek šolskega leta 1922./1923. se razpi

suje stalno ravnateljsko mesto na državni realni 
gimnaziji v M u r s k i S o b o t i . 

Prošnje, opremljene po predpisih in naslovljene 
na pokrajinsko upravo za Slovenijo, oddelek za 
prosveto in vere, naj se vlože po uradni poti pri 
viSjera šolskem svetu najkesneje do dne 

30. a p r i l a 1 9 2 2 . 
Vtóji šolski evet v Ljubljani, 

di№ 27. marca 1922. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

«t. 4094. 

Razglas. 
Na državnih srednjih šolah in učiteljiščih v Slo

veniji se razpisujejo za šolsko leto 1922./1923. na
stopna stalna učna mesta: 

I. Na državni realni gimnaziji kralja Petra I. 
Osvoboditelja v L j u b 1 j a n i: 

eno učno qpsto za srbohrvaščino kot glavni 
predmet v zvezi z drugim jezikovnim predmetom. 

II. Na državni realni gimnaziji kralja Aleksan
dra I. v L j u b l j a n i : 

a) eno mesto za klasično filologijo kot glavni, 
slovenščino kot postranski predmet ali za latinščino 
in francoščino kot glavna prednici a, slovenščino kot. 
postranski predmet; 

b) eno mesto za zgodovini; in zemljepis. 
III. Na državni realki v L j u b 1 j a n i: 
a) eno inetto za katoliški verouk; 
b) eno mesto za srbohrvaščino kot glavni pred

met v zvezi, z drugim modernim jezikom: 
c) eno mesto za francoščino v zvezi v. drugim 

modernim jezikom; 
č) eno mesto za matematiko in opisno geometri

jo kot glavna predmeta; 
d) eno mesto za matematiko in. fiziko kot glavna, 

geometrijsko risanje kot postranski predmet; 
e) eno mesto za telovadbo. 
IV. Na državnem moškem učieljiščn v L j u b -

I j a n i: 
a) eno mesto za slovenščino v zvezi т pedago

giko ali zgodovino in zemljepisom; 
b) eno mesto za telovadbo. 
V. Na državni realni gimnaziji v K o č e v j u : 
a) eno mesto za francoščino kot glavni predmet 

v zvezi z drugim jezikovnim predmetom; 
b) eno mesto za zgodovino in zemljepis kot glav

na predmeta; 
c) eno mesto za prirodopis kot glavni, matema

tiko in fiziko kot postranska predmeta. 
VI. Na državni gimnaziji v K r a n j u : 
a) eno mesto za srbohrvaščino v zvezi z drugim 

modernim jezikom kot glavnim predmetom; 
b) eno mesto za klasično filologijo kot glavnim, 

slovenščino kot postranskim predmetom. 
VIL Na državni gimnaziji v M a r i b o r u : 
a) eno mesto za srbohrvaščino kot glavni pred

met v zvezi z dragim modernim jezikom; 
b) eno mesto za prirodopis kot glavni, matema

tiko in fiziko kot postranska predmeta. 
VIIT. Na državni realki v M a r i b o r u : 
a) eno mesto za slovenščino kot glavni predmet 

v zvezi z drugim modernim jezikom; 
b) eno mesto za matematiko in opisno geometri

jo kot glavna predmeta; 
c) eno mesto za kemijo kot glavni predmet v 

zvezi z drugim realnim predmetom. 
IX. Na državni realni gimnaziji v M u r s k i S o 

b o t i : 
a) eno mesto za slovenščino kot glavni, klasično 

filologijo kot postranski predmet; 
b) eno mesto za francoščino kot glavni predmet 

v zvezi z drugim jezikom; 
c) eno mesto za klasično filologijo kot glavni 

predmet; 
č) eno mesto za zgodovino in zemljepis kot glav

na predmeta; 
d) eno mest; za matematiko in fiziko kot glav

na predmeta. 
X. Na državni realni gimnaziji v N o v e m m e -

s t u: 
a) eno mesto za srbohrvaščino in francoščino kot, 

glavna predmeta; 
b) eno mesto za. francoščino v zvezi z drugim je

zikom; 
c) eno mesto za zgodovino in zemljepis kot glav

na predmeta; 
č) eno mesto za matematiko in opisno geome

trijo kot glavna predmeta; 
d) eno mesto za matematiko in fiziko kot glavna 

predmeta. 
XI. Na državni realni gimnaziji v P t u j u : 
a) eno mesto za slovenščino in francoščino kot. 

glavna predmeta; 
b) eno mesto za zgodovino in zemljepis kot glav

na predmeta; 
c) eno mesto za matematiko m fiziko kot glavna 

predmeta; 
č) eno mesto za prirodopis kot glavni, matema

tiko in fiziko kot postranska predmeta. 
Za vsa razpisana mesta je potreben izkaz uspo

sobljenosti za slovenski učni jezik izvzemši mesta 
za srbohrvaščino. 

Pravilno opremljene prošnje, z a v s a k o u č n o 
m e s t o p o s e b e , naslovljene na pokrajinsko upra
vo za Slovenijo, oddelek za prosveto in vere, naj 
se vlože po uradni poti pri višjem šolskem svetu v 
Ljubljani najkesneje do dne 3 0. a p r i l a 1 9 2 2. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 27. marca 1922. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

St. 436. 
Razpis učnih mest. 

V sialno namestitev se razpisujeta lo-lc učni 
mesti: 

1.) T e p a n j e , osnovna dvorazred.nica, in;*-.<*> za 
nadučitelja s službenim .stanovanjem. 

2.) K o n j i c e , osnovna deška šo4raxredmca, 
mesto za učitelja. 

Pravilno ' opremljen« in pu predpisu kolkovane 
prošnje naj se pošljejo po .službeni poti dotičnima 
krajnima šolskima svetoma do dne 

2 4. a p r i l a 1 0 2 2 . 
Okrajni šolski svet v Konjicah, 

dno 20. marca 1922. 

St. 271. 3—1 
Razpis učnih mest. 

Z dovolitvijo višjega šolskega Hveta z dno 7ega 
inarca 1922., št. 3078, razpisuje podpisani okrajni 
šolski svet nastopna, učna. mesta v stalno name
stitev: 

1.) na štirirazrednici v O r n i 3 učna mesta; 
2.) na enorazrednici v Št. D a n i j e l u 1 učno 

mesto; 
3.) na petrazrednici v D r a v o g r a d u 4 učna 

mesta; 
4.) na šestrazrednici v G u š t a n j u 5 učnih mest; 
5.) na enorazrednici na H ol m c a 1 učno mesto; 
6.) na dvorazrednici v K o t i j a h l učno mesto; 
7.) na štiriraarednici v M e ž i c i 3 učna mesta; 
8.) na i.-norazrednici na O j s t r i c i 1 učno 

mesto; 
9.) na šestrazrednici na P r e v a l j a h 5 učnih 

mest; 
10.) na enorazrednici na S t r o j n i 1 učno mesto; 
11.) na dvorazrednici na T o 1 s t e m v r h u l uč

no mosto. 
Pravilno opremljene prošnje z osebno poptonico, 

izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, naj so vlože 
j.o predpisani službeni poti do dne 

2 3. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet na Prevaljah, 
dne 23. marca 1922. 

401 

Razne odjave, 
Vabilo na I. redni občni zbor 
„ O b r t n e b a n k e « , 

d. d. v Ljubljani, 
ki bo dne 18. a p r i l a 1 9 2 2. ob pol enajatih r 

dvorani mestnega magistrala. 

D ne v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju za leto 

1920. in predložitev bilance z zaključkom t dne 
31. decembra 1921. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1921. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čiste
ga dobička v zmislu pravil §§ 34. in 35. 

4) Predlog o zvišbi delniške glavnice od 
5,000.000 K na 10,000.000 K. 

5.) Volitev upravnega sveta. 
6.) Volitev nadzorništva. 
7.) Slučajnosti. Upravni svet. 

Po § 9. pravil so smejo udeležiti občnega zbora 
tisti delničarji, ki polože pri Obrtni banki, odnosno 
njeni podružnici v Ljutomeru, ali pa pri Ljubljanski 
kreditni banki in vseh njenih podružnicah osem dni 
pred občnim zborom najmanj deset, delnic. 

St. 2134—III. 4 2 ( ) 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
R e g u l a c i j a t a r i f e . 

Z nadaljnjo veljavnostjo izza dne 1. 'aprila 1922. 
do preklica ostanejo znižani za 20 % delni voznin-
ski stavki odsečne tablice B (tarifski odsek G na 
straneh 194 do 199) v «Provizorni železniški tovarni 
tarifi» (z dne 1. marca 1921.). 

Pri izračunavanju delnih vozninskih stavkov »e 
zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesimo. 

V L j u b 1 j a n i, dne 28. marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



32. 

Poitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 4. aprila 1922; Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov i i Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

- m ^ g ^ — г ^ Л!пчгвкв nlače državnih uslužbencev v krajinah izvun Srbije in Črne gore. P»-
V . b l n a : Iz „Službenih Kovin kraljevine Srba, Hrvata i f ^ ^ - J ^ J R ^ ^ Ј и ^ ^ Л ^ е . - Rasgla«. osrednje vlade: Konkurs za 1 6 . * » * & 
Tilnik o konkuriu za sprejem v diplomatsko in konzularno službo. Ukaz glede_ "«anitov pri ш«"« , ' ш , obrestovaDJu čekovnih vlogov pn poštni hranita« т 
S pri midsTrstvu za zunanje "zadevo. Pojasnilo glede o d d a j a , n ž ^ ^ . A S S n A konj. ObvestHo onim, fi imajo pravico do dediščine v Združenih «°ш№ћ * £ * А 
Sarajevu in poštnih čekovnih modib v L »b4»i m . a m b o B u d u о н ш ц ^ З Ј " ™ ^ ^ , k o m i 8 i j e za slovensko stenografijo т Ljubljani. Razglas o />diranJU potaik 
- Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo : Odobr.tev šolske kn ge. J " g ^ Г " ^ Х da se smejo pošiljati poštnine prosto vse pošiljke, ki se tičejo izplačila киро.от 
listov bgolgarsPkih državljanov. H ^ ^ ^ ^ p J ^ f f ^ T - ™ ^ S i drugih uraao/in oblastev. - Razne objave. 

k „Sli2b8ft№ Novin kraljevine Srha, 
Hrvata i Slovenaca11. 

Številka 66 z dne 24. mavca 1!>22.: 
Ukaza Njegovoga Veličanstva kralja. A1 c k s a li

e r a I. £ dne 11. marca 1922., s katerima se pooblar 

SSa minister pripravo za ustavotvorno skupščino m 
izenačitev zakonov, da sme predložiti narodni skup
ščini predlog zakona o izpremembah zakona, na ka
terega podstavi so se izvršile volitve dno 28. no
vembra 1920., in predlog zakona v volilnih imenikih. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I z dne" 12. januarja, s katerim se ustanavljajo 
kraljevski konzulati v Vami, Miinchnu, Pečuju in, 
«elovcu, iii ukaz z dne 31. januarja 1922, s katerim j 
»e ustanavlja kraljevski konzulat v Milanu. ; 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Л 1 o k s a n - j 
A r a I. z dne 30. januarja 1922., e katerim s« ukinja 
Vrsijpvski o-enerairv konzulat v Oarigradu.m name
sto njega otvarja kraljevski konzulat, in ukaz z dne 
10. februarja 1922., s katerim se ukinja kraljevski 
konzulat v Pire ju. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, _da 
»o rxBtovljeni pri ljubljanskem oddelku tega ш -
rtniva: dr. Ciril P f e i f e r , ministrski koncipist, za 
Kimstakoga podtajnika; Fran M r a m o r minisü--
eki koncipist, za zadružnega inšpektorja; Josip o o-
b a l , konceptni praktikant, za definitivnega ministr
skega koncipista; Ivan P r o s e n e e , pogodbeni pi
sarniški ravnatelj pri gospodarski komisiji za stvar
no demobilizacijo, za pisarniškega oficiala. 

Objava ministrstva za trgovino in industrijo, da 
ie sprejeta ostavka, ki jo je Karel K. D e t e 1 a, ko
mercialni tajnik pri ljubljanskem oddelku tega mini
strstva, podal na državno službo. 

Številka 67 z diie 25. marca 1922.: 
Objava generalno direkcijo neposrednjih davkov, 

Д» je Anton M a i er, davčni oficial pri davčnem 
uradu v Ptuju, dne 23. decembra 1921. umri. 

Številka 68 z dne 27. marca 1922.: 
" Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k e a n -
è r a 1. z dne 20. marca 1922, s katerim se Marko 
S. D j u r i č i ć , minister na razpolagi, postavlja ^ 
stanje pokoja. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s an -
d r a I. z dne 20. marca 1922, s katerim se poobla
šča minister priprave za ustavotvorno skupščina in 
izenačitev zakonov, da sme narodni skupščini pred
ložiti predlog zakona o glavni kontroli. 

Tika? Niegovoga Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I z dno 23. februarja 1922, s katerim se Josip 
J a k l i č , revizor I. razreda ljubljanske carinarnice, 
postavlja v stanje pokoja- ^ 

Ukaz Njegovoga Veličanstva kralja A1 e k s a n -

n • elužbo. 

dvomi svetnik Ivan A r h za kontraktualnega red
nega profesorja za zemljedelstvo; na filozofski fa
kulteti dr. Karel O š t i r za docenta primerjajočega 
indoevropskoga jezikoslovja. 

Objava generalne direkcije carin, da je trgovska, 
apedicijska in komisijska delniška družba «Bal
kan» prestala, opravljati carinsko-posrodm&ke posle 
pri carinarnici v Ljubljani, 

Objava ministrstva za notranje zadeve, da je ilu
strirana dopisnica z napisom: «Bund der Deutschen 
in Nioder-Üsterrach» (Dunaj) v naši državi prepo
vedana, ker njena vsebina nasprotuje njenim inter
esom. 

Številka 70 z dne 29. marca 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 26. januarja 1922, s katerim se-po-
jsvečeni škof D a n i l o postavlja za škofa dalma-
j tmsko-istrskega. 
I Objava generalne direkcije carin, da. je «Skladi-
I šno i otpremničko D. D.%^ Zagrebu postavljeno za 

carinsko posrečluiAtvo prt carinarnici v Mariboru. 

Številka 71 z dne 30. marca 1922.: 
Objava ministrstva za pošto in brzojav, da so v 

območju ljubljanske poštno in brzojavne direkcijo 
imenovani za poštarje (poStarice) VI. razreda v za
časni lastnosti: začasni poštarji (poštance) I. raz
reda- Vekoslav Š t u r m, Pavla Z a j c, Ana M a s t -
n a k Franc B r u n i c e , Gabriel M a r u s ic , Franc 
i v a n u š a . Hajko K o r i t z k y , Ivan. P I a u s t e i 
n e r, Jernej C u n t a , Ivan J a n e i g a j , Vaclav 
K u n s t , Gabriel D e b e v c , Anton P r i j a t e l j , 
Alojzij K n e z , Valentin P e č n i k a r, Franc J u r -
j a š o v i č, Feliks K a d u n c, Slavko V u t k o v i č, 
Ciril K o k o s a r, Gustav D v o r a k , Matija S 11 -
K l i c Franc Ur b ič , Martin Š e t i n c , Cvetko 
K o l b e Pavel R a b i č , Hilda K a v s , Dragica 
K u r a 1 't, Valpurga V e r b a j s, Frida B a r e 11 o, 
Vida M o d i c, Marija G1 o b o č n i k, Manja G11 n-
S o k, Slava R o d i Č, Natalija L i n g e 1 j , Frančiška 
T u r k Olga S e m o l i c , Ana K r a t o c h w i l l , 
Marija'R o v i s , Hermina L e i t g e b , Marija K o 
l a r , Marija l i r eš čak, Karla H l a d n i k , Elda 
P i š č a n e c , Marija U r b a n č i č , Štefanija, Ž u 
l j a n , Josipina M a k u c, Matilda V r e č k o , Hed-
vika G r a h e k , Emilija E i s s e l t , HÜda L i c h 
t e n e k o r, Marija T r o g e r, Josipina Z a b r ic, Ana 
T a c h e p p e , Marija V o l a v š e k , Krista S k e r -
l e c , Ana P i r e , Miroslava U r b a n č i č Viktorija 
R a g a z z i , Marija R o j e , Ana K u p e c , Ana b t o -
n i č Stana R a p o t e c, Marija V i d i e , Josipina 
V i d m a r , Marija P r i m o ž i č , Angela F a z z i n i , 
Silva D e k i e v a. Dušica S k r i in Dragica R e 
b u l a , potem, začasni poštarji (poštance) H. raz
reda: Anto» G l o g o v š e k , Pavel ž a k , Josip 
C a m p a , Franc K r a m e r , Srečko S t a u t , Ludo-
vik S t a u t , Ivan N o v a k , Rudolf W e b e r Josip 
E i s e n z o p f , Martin V e n e , Janko D e k l e v a ^ 
Viljem S m e r du, Stefan D e r g a n e / r a n j o 
T u r k , Marija V r b i č, Josipina N a t i i * Terezip 
G r o b e l n i k in R* f a * l a К п а Р * б -

skons io kraljevske uredbe» 
82. 

MI 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevin* 
Srbov Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVI. redni seji, ki jo je imel 
dne 26. decembra 1921. v Beogradu, iu da smo Ш 
potrdili in potrjujemo, da. je uredbo o prevedbi na 
dinarske plačo državnih uslužbencev v krajinah i»-. 
vun Srbije in Čme. gore, razglašeno v «Službeni! 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 111 
z dne 20. maja 1921.* — seznamka uredb ministrstva 
za finance št. 18 — «Službene Novine kraljevin» 

TSrba, Hrvata i Siovenaca» èt/lStò z dne 3. дертем-
' bra 1921. — izpremeniti in da še glasi: 

Zakon 
o prevedbi na dinarske plače državnih 
uslužbencev v krajinah izvun Srbije ш 

Črne gore.** 
Člen 1. 

Aktivnim diiavnim uslužbencem, ki so dobivali 
do sedaj svoje prejemke v kronah, se določajo Ü 
prejemki т dinarjih, in sicer: 

A. Plače uradnikov: 
XI. činovnega razreda 1.600-— dinarjem 

X. ëinovnega razreda 

IX. iinovnega razreda 

Till. Snovnega razreda 

VII. činovnega raxreda 

VI. cinoYnega rara-eda 

Številka 69 z dne 28. marca 1922.: 
Ukaz Niefrovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
Ukaz « J e ^ B » т 2 k a t 0 r i m 6 е postav-

d r a I. z dno b. marca i»««., *> »«v«i*A»i 
Ijata na ljubljanski univer«: na tabo*» fakultet» 

V. činovnega razreda 
IV. činovnega razreda 
III. činovnega razreda 

II. činovnega razreda 10.000 
I. činovnega razreda 12.630 

1.700-
1.800— 
1.900— 
2.000— 
2.200— 
2.400— 
2.600— 
2.800— 
3.000— 
3.200— 
3.400— 
3.600— 
3.800— 
4.000— 
4.200— 
4.500— 
4.800— 
5.100— 
5.500— 
5.900— 
6.300— 
7.000— 
8.000— 
9.000— 

* Uradni list pod It. 143 iz leta 1921. _ 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevin« 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 68, izdanih dno 27ef» 
marca 1022. 



3-. Ч-)А i.etnik IV. 

B. Plače manipulantov in oficiantov in nJim enakih 
uslužbencev 

se določajo, ne glede mi današnje plače, v najnižji 
stopnji s 1300 dinarji na leto. a v vsaki višji stopnji 
po 75 dinarjev na leto več. 

C. Plače poduradnikov in njim enakih uslužbencev 
t* določajo, ne glede na današnje plače, v najnižji 
stopnji * 1000 dinarji na leto. a v \>aki višji stopnji 
po 90 dinarjev na leto več. 

Č. Plače slug in njim enakih uslužbencev 
*o določajo, ne glede; na današnje plače, v najnižji 
stopnji z 900 dinarji na leto. a v vsaki višji stopnji 
po 80 dinarjev na leto več. 

Ministrski svet se pooblašča, da določi na pred
log ministra za finance enotno za vso kraljevino šte
vilo stopenj za uslužbence pod C in 0. 

D. Prejemki vežbenikov. 
1.) Vežbeuiki s popolno fakultetno izobrazbo pre

jemajo, ako službujejo v oni kategoriji službe, v 
kateri je. popolna fakultetna. izojwazba pogoj za 
sprejem v službo te kategorije: 
a) začetni a-ijuuuu ipri-pomoè) do P/detnega služ-

hovanja na leto 1200 dinarjev: 
b) po ll^Um-eiii rliižhovanju na leto 1500 dinarjev. 

•2.) Vežheniki z nepopolno fakultetno izobrazbo 
in oni z dovršenimi sredinimi uèi;elj.-d-;uni stilami in 
opravljenimi zrelostnimi izpiti kakor tudi oni z do
vršenim učiteljskim ali šolskim zavodom, ki daje 
izobrazbu, enako izobrazbi srednjega učilišča, z 
opravljenim zrvlu-tniin izpitom prejemajo, ako služ
bujejo v oni kategoriji -dužbo. v kati.ri je taka šol
ska izobrazba pogoj za --prejem v službo te kate
gorij.-: 
a) začetni adjutiuu ilo Poletnega službovanja na 

leto 1000 dinarjev: 
b) po l1--letnem službovanju na leto 1300 dinarjev. 

H.) Vežbeuiki z najmanj štirimi razredi srd 1 njega 
učilišča prejemajo, ako službujejo v oni kategoriji 
državne sluz.hc. v kateri je taka šolska izobrazba po
goj za sprejem v službo te kategorije: 
a) začetni adjutum ilo 1 Vnetnega službovanja na 

leto 600 dinarjev: 
b) po Pilotnem službovanju na leto 800 dinarjev. 
E. Prejemki dnevničarjev (dnevničark), diurnistov in 

pi&amiških pomočnikov. 
1.) Dnevničaaji. (dnevniearke), ki so nameščeni 

stalno na sisteinizirano mesto, prejemajo: 
a) začetno dnevnico od dne, namestitve do dne, ko 

dovrše prvo leto dobrega službovanja, odnosno 
ko se jim izda «obvestilo», na dan 2-50 dinarjev, 

bj po enoletnem dobrem službovanju, odnosno tudi 
l>o izdaji «obvestila», do dovršenega tretjega leta. 
odkar so nepretrgoma nameščeni kot dnevničar-
ji, na dan 2-80 dinarjev; 

e) od začetka četrtega leta do dovršenega šestega 
leta, odkar м> nepretrgoma nameščeni kot dnev-
mčarji, na dan 3 dinarje; 

č) od začetka sedmega leta do dovršenega devetega 
teta, odkar so nepretrgoma nameščeni kot diiev-
uičarji. na dan 3-20 dinarjev: 

d) od začetka desetega lota do dovršenega dvanaj
stega leta. odkar so nepretrgoma nameščeni kot 
dne viličar ji, na dan 3-40 dinarjev; 

e) od začetka trinajstega leta. odkar «o nameščeni 
kot dnevničarji, in nadalje za dobo vsakih treh 
let še po 0-40 dinarja na dan več. 
2.) Dnevničarji (duevničaike), ki so nameščeni 

samo začasno (na [»razna mesta uradnikov, za izvr
šitev posebnega dela), prejemajo dnevnico od dne 
namestitve in neizpremenjeoo za vso dobo. dokler 
so nameščeni, na dan 2-50 dinarjev. 

Člen 2., 
Dnevnice začasnih dnevničarjev, ki opravljajo 

strokovno delo (risarji, kalkulanti in njim podobni), 
se določijo s sporazumom resortnih ministrov in 
ministra za finance. 

Člen 3. 
Dnine dninarjev in pomožnih slug je določiti s 

sporazumom resortnih ministrov in ministra za fi
nance po krajevnih draginjskih razredih, «amo da 
ne smejo te dnine presezati: 

v I. krajevnem draginjskem razredu na mesec 
530 dinarjev; 

•v H. krajevnem draginjekem razredu na mesec 
510 dinarjev; 

v Ш. krajevnem draginjskem razredu na mesec 
490 dinarjev; 

v IV. krajevnem draginjskem razredu na mesec 
-ITO dinarjev; 

v V. krajevnem draginjskem razredu na mesce 
150 dinarjev. 

Člen 4. 

Dokler se ne, doseže sporazum o prejemkih po 
členih 2. in 3., dobivajo dotične osebo 1st« prejem
ke kakor do dne. ko stojn v veljavo ta zakon. 

Clou 5. 
Stanarine, aktivitotim doklade in funkcijsko do-

klade, ki služijo za nadomestek stanarine, odpadajo. 
Pri odmeri davka se mora 30 % sisteinizirano plače 
smatrati za stanarino. 

Starostne doklade, kar jih je po dosedanjih pred
pisih in ki so vštevne v pokojnino, ostanejo t-er se 
jemljejo v enakem znesku enot v dinarjih. 

Člen 6. 
Ho zvršetkn predpisanih let vštevne sJužbe do

biva, državni uslužbenec kot pokojnino zadnje po
polne prejemke, odmerjene v dinarjih, uživam,- v 
službi in vštevne v pokojnino. 

Ce se mu pokojnina odmeri prej, se mora odme
riti po ključu vät'jvnega službovanja in JK> naposled 
uživanih. v pokojnino vštevnih dinarskih prejemkih, 
• ločim je stanarinska pokojnina odpravljena. 

Člen 7. 

Vsi pokojninski in oskrbni prejemki se ugotav
ljajo kakor do sedaj po določilih veljavnih pokoj
ninskih zakonov in jnedpisov, izvzemši ona. določila, 
ki se s tem zakonom dopolnjujejo, izpreminjajo ali 
odpravljajo. 

To velja enako tudi za vse kategorije državnih 
uslužbencev, ki so bili prej prevedeni na dinarske 
plače, kolikor niso bili zanje pri tej jnïliki izdani 
drugi predpisi; velja pa tudi za one uslužbence, njih 
vdove in sirote, ki so prevedeni ali bodo prevedeni 
z ukazom na dinarske, plače po zakonih Srbije, ako 
so «i do dne ukaza pridobDj pravico do pokojnino 
po predpisih, ki so do takrat veljali zanje. 

Pri odmeri pokojnino vdovam teh državnih usluž
bencev se morajo uporabljati predpisi § 51. in sklad
nih predpisov z dne 5. avgusta 1914. o oskrbi dežel
nih nameščencev v Hrvatski in Slavoniji. 

Zneski oskrbnin, izraženi v teh pokojninskih za
konih v kronah, se jemljejo v enakem znesku enot 
v dinarjih. 

Člen 8. 
Prevedba, na dinarske plače po tem zakonu ni za

vezana nobeni pristojbini, razen če znaša dinarska 
plača več enot v dinarjih, nego je obsezala prejšnja 
plača enot, v kronah. V tem prime.ru se odmerja 
pristojbina samo od povišanega- števila enot. 

To določilo velja, ml dne 1. januarja 1921. 

j naj postopajo po njem. \sein in vsakomur pa. naj 
I so mu pokoravaju. 
i V B e o g r a d u , dne 14. marca 1922 

ASeksaasder s. r 

Člen 9. 
Minister za finance se pooblašča, da izdaja, po 

potrebi vsa potrebna tolmačenja in po.ja.sniJa za pra.-
vilno izvrševanje tega zakona. 

Člen 10. 
V V. činovni razred spadajo po tem zakonu: de

legati ministrstev pri pokrajinskih vladah, direktorji 
gradbenih direkcij, šefi zdravstvenih odsekov in oni, 
ki so ad personam pomaknjeni v TV. činovni razred. 

Člen 11. 
Od tega zakona so izvzeti: 
1.) poštni in brzojavni uslužbenci; 
2.) železniški uslužbenci. 

Člen 12. 
Ta zakon velja za sodnike od dne 1. januarja 

1922., za vse druge uslužbence ira od dne 1. лпаја 
1921. in z njim se nadomešča uredba o prevedbi na 
dinarske plače državnih uslužbencev v krajinah iz-
vun Srbije m Cnie gore, razglašena v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. l i t 
iz lota 1921. in prijavljena zakonodajnemu odboru v 
seznamku uredb ministrstva za finance pod št. 18, 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 195 iz leta 1921. 

Od dne, ko etopi ta zakon v veljavo, prestanejo 
veljati vsi zakoniti predpisi, ki nasprotujejo gor.>-
njim določilom. 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi ta zakon. vsem. Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata. 

minister pravdo: 
dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

83. 
! MI 

i A l e k s a n d e r I . , 
I po milosti božji in narodni volji 

kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

! predpisujem.« na predlog Našega ministra za zuna
nje zadeve in na podi-tavi členov 41., 42. in 45. uza-

j konjene uredbo o organizaciji ministrstva, za zuna-
: nje zadeve, diplomatskih zastopništev in konzulatov 
j kjaljevi.no Srbov, Hrvatov in Slovencev v inozem
stvu z dne 5. maja 1919. in po zaslišanju Našega 

ministrskega sveta ta^le 

Pravilnik 
o konkurzu za sprejem v diplomatsko in 

konzularno službo.* 
Člen 1. 

Za sprejem v diplomatsko in konzularno službo 
ministrstva za zunanje zadeve se ustanavlja konkurz 
z izpitom. 

C'en 2. 
Konkurz se opravlja največ enivrât na leto, ka-* 

(Jar to določi minister za zunanje zadeve. 

Člen 3. 
Pravico konkurirati: ima vsakdo, ki priloži proš

nji za sprejem v službo dokazila o tom: 
1.) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
2.) da je dovršil fakulteto na eni izmed univerz 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, fakulteto na 
inozemski univerzi ali strokovno diplomatsko ali 
konzularno šolo, priznano po naših pristojnih obla>t-
vih; 

3.) da je zadostil vojaški dolžnosti ali da je je 
oproščen; 

4.) da ni mlajši od 22 in ne starejši od 32 let. 

Člen i. 

Vsak kandidat mora uspešno prebiti predpismi 
izpit. Izpit je pismen in usten. 

Pismeni izpit opravljajo vsi kandidati istoča-no 
pred komisijo iz enega niže označenih predmetov, ki 
ga določi komisija. Predmeti so ti-le: 

1.) diplomatska zgodovina od začetka 19. sto
letja do danes; 

2.) narodna zgodovina; 
3.) teorija hi praksa mednarodnega in javnega 

prava. 
To pismeno nalogo morajo izdelati kandidati v 

francoskem jeziku. Za izdelavo nalogo so dovoljene 
kandidatom tri ure. Uporaba francoskega slovarja 
je pri izdelavi te naloge dovoljena. Po tem kandi
datovem izdelku oceni komisija njegovo znanje iz 
dotičnega predmeta in znan jo francoskega jezika. 

Ko se dovrši pismeni izpit, opravljajo kandidati, 
ki so ga prebili uspešno, ustni izpit, v katerega pro
gram spadajo ti-le predmeti: 

1.) mednarodno javno in mednarodno zasebno 
pravo; 

2.) diplomatska zgodovina od začetka 19. sto
letja do danes; 

3.) narodna zgodovina; 
4.) politični zemljepis sveta, specialno pa balkan

skega polotoka. 
Člen 5. 

Po dovršenih izpitih sestavi komisija seznamek 
kandidatov, ki so uspešno prebili izpit, razvrstivši 
njih imena po višini pokazanega uspeha. 

* Razglašen v «Službenih, Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 61, izdanih dne 18ega 
marca 1922. 
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Člen 6. 
Kandidat v tem seznamku, ki .se v dotičnem letu 

ne .sprejme v službo,, ima pravico konkurirati v pri
hodnjem letu. 

Člen 7. 
Kandidat, ki pokaže dvakrat pri izpitu slab 

uspeh, izgubi pravico do nadaljnjega konkuriranja. 
Kandidat, ki prekine izpit iz razlogov, katere 

spozna- komisija, za neutemeljene, se ismatra. da je 
poka-7.a-l pri izpitu slab uspeh. 

Člen S. 

Minister za zunanje zadeve imenuje « svojo od
ločbo izprašcvalno komisijo, katere člani so: po
močnik ministra za- zunanje zadeve ali njegov 
namestnik, direkttor političnega oddelka- ministrstva 
za, zunanje zadeve in potrebno Število univerzitetnih 
ali visokošolskih profesorjev. Po rangu najstarejši 
član komisije je njen predsednik. 

Obenem imenuje minister za zunanje zad jve 
uradnika svojega ministrstva za tajnika komisije. 

Člen 9. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, kio se raz

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba. Hrvata 
i Slovenaca». 

Naš minister za zunanje zadeve naj izvrši ta
nka/.. 

Y K e o g r a d u. dne 9. marca 1922. 

Razglasi osrednje vlade. 
Konkurz.* 

Aleksander s. r 
Minister za zunanji; zadeve: 

dr. M. Ninčić s. r. 

84,.* 
Mi 

A l s k a a n d e i p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

predpisujemo na predlog' Našega ministra za zunanje 
zadeve in na podstavi člena 43. uzakonjene uredbe 
o organizaciji ministrstva za zunanjo zadeve, diplo
matskih zastopništev in konzulatov kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v inozemstvu z dne 5. maja 

1919. in po zaslišanju Našega ministrskega sveta: 

* Člen 1. 

Uradnikom, ki so bili sprejeti v službo ministr
stva za zunanje zadeve pred dnem 5. maja 1919. •-
dnom, ko je stopila v veljavo uredba o organizaciji 
ministrstva za zunanje zadeve — ni treba opravljati 
nobenega izpita. 

Člen 2. 
Uradniki, ki so bili sprejeti v službo mhdstrstva 

za- zunanje zadeve od dne 5. maja 1919. do dne, ko 
je stopil v veljavo pravilnik o koaukurzu za sprejem 
v diplomatsko in koiizularnio. službo, morajo, ako 
hočejo napredovati v službi, izpolniti pogoje člena 
41. uredite o organizaciji. 

Člen 3. 
Vsi ostali, morajo, preden se .sprejmejo v službo, 

izpolniti pogoje, predpisane s pravilnikom o kon-
kurzn. 

Člen 4. 
Kdor je z ostavko ali zbog upokojitve izstopil 

iz diplomatske ali konzularno službe ministrstva za 
zunanjo zadeve, preden je stopil v veljavo pravilnik 
o konkurz^ pa je. bil najmanj tajnik Ш. razreda 
minist№tva za zunanje zadeve ter je imel 5 let dr
žavne službe, temu ni treba izpolniti pogojev pravil
nika, ako «e vrne v službo. 

Člen 5. 

To stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata, i Slo
venaca». , . . ,. . 

NaS minister *a nuianje zadeve naj m-rsi ta 
ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 9. marca 1922. 
Aleksander s. r. 

Minister za zunanje zadeve: 
dr. M. Ninčić s. r. 

Na podstavi pravilnika o .opravljanju izpitov za 
sprejem v diplomatsko in konzularno službo z dne 
9. marca 1922., razglašenega v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 61 % dne 
18. marca t. 1., razpisuje ministrstvo za zunanje za
deve konkurz za 15 pisarskih mest. 
- Kandidati, ki žele konkurirati, morajo izpolnje
vati pogoje pravilnika ter predložiti svoje prošnje 
ministrstvu za zunanjo zadeve najkasneje do dne 
1 5. m a j a t. 1. S prošnjo vred naj pošljejo svoj toč
ni naslov. 

Iz ministrstva za zunanje zadeve v Beogradu, 
meseca marca 1922. 

Pojasnilo glede oddajanja inženjerske ga 
materiala iz vojaških skladišč.** 

1 Mnoge privatno osebe kakor (udi civilne državne 
naprave se obračajo na ministrstvo za vojno in mor
monico s prošnjami, da bi se jim izdal iz vojaških 
skladišč inženjerski material: bodeča in gladka žica, 
železno količje, valovita in ravna pločevina, mate
rial za žične bi poljske železnice itd., ter zahtevajo, 
naj se jim ta material zaračuni po nabavni ceni ali 
pa odda brezplačno, češ, da se navedeni material se 
vedno po vojaških skladiščih vodi kot vojni plen. 

Ker je odredil moj prednik s J F br. 1275 z dne 
13. oktobra 1921., da. so mora vsa zaplenjena voja
ška oprema z or ml jem in materialom za. inženjersko 
stroko vred, ki je bila pridržana za potrebe vojske, 
vknjižiti jjo veljavnih predpisih'in- da je odslej, ni 
več voditi kot plen nego kot opremo in material za 
vojaške namene ter kot takšen hraniti v inženjer
skih skladiščih, p o j a s n j u j e m : 

Vknjiženi inženjerski material, kakor: bodeča in 
gladka, žica, železno količje. valovita in ravna plo
čevina, material za žične in poljske železnice itd., ki 
se hrani v vojaških skladiščih za zgolj vojaške- na
mene, se no sme na podstavi veljavnih zakonitih 
predpisov nikomur vue ae prodajati ne brezplačno 
oddajati. 

Vse komande in naprave naj odslej odklanjajo 
prošnje interesentov za navedene vrste materiala, 
sklicevaje se na to pojasnilo. 

To pojasnilo je priobčiti v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca-» in v «Službe
nem vojnem listu». 

V B e o g r a d u. dne 22. marca: 1922. 

genta 2000 lahkih konj proti plačilu predpisanih 
davščin, preko carinarnic, ki jih odredi gospod mi
nister za kmetijstvo in vode. 

Na podstavi te pooblastitve je odločil gospod 
minister za kmetijstvo in vode pod št. 6950/IV a 
dne 21. t. m., da je ta kontingent lahkih konj iz
voziti preko nastopnih carinarnic: 

1.) preko carinarnice v Caribrodu 100 konj; 
2.) preko carinarnice v Djevdjeliji 500 konj; 

.3.) preko carinarnice v Eakru 150 konj; 
4.) preko carinarnice v Gornji Radgoni 200 konj; 
5.) preko carinarnice v Mariboru 400 konj; 
6.) preko carinarnice na Rakeku 500 konj. 
Zaradi tega je izdala generalna direkcija carin 

odrejenim carinarnicam nalog, naj prično izvoz tega 
kontingenta, lahkih konj dopuščati peti dan od dne, 
ko se ta razglas priobči v «Službenih Novinah kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», in sicer tako, ka
kor je bilo to za izvoz prejšnjih kontingentov pred
pisano v postopku C br. 43.791 z dne 30. junija 
1921., v točkah 3. in 4. («Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 152 z dne 11. ju
lija istega leta).* 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 12. marca 1922.; C br. 18.767. 

Obvestilo onim, ki imajo pravico do dedi
ščine v Združenih ameriških državah.** 

Med svetovno vojno in po njej je v Ameriki po
mrlu in prešlo mnogo naših izseljenikov, ki so * 
ozemlja naše sedanje kraljevine, zlasti z ozemlja 
bivše avstro-ogrske monarhije. Ker zaradi vojnega 
stanja mod Avstro-Ogrsko in Združenimi amerižkimi 
državami ni bilo mogoče dedičem izplačevati ne go
tovine ne zavarovalnih premij, so se te vsoto depo
nirale pri posebnem uradu Združenih ameriških dr
žav. Na podstavi posebnega dogovora med Združe
nimi ameriškimi državami in našo kraljevino so so 
Združene ameriške države sedaj izjavile, da izplačajo 
terjatve te vrst:;. 

Zato naj pošlje vsakdo, ki ima poročilo, da mu 
je med vojno ali po njej v Združenih ameriških 
državah umrl rojak, za katerim bi imel pravico de
dovati, izseljenskemu odseku ministrstva za fcocial-
no politiko v Beogradu te-le podatke: ime prešle 
ali umrle osebe, njen poklic, kraj, datum in vzrok 
smrti (bolezsn, nezgoda, itd.), rodbinsko razmerje s 
pravnim dedičem, ime, naslov pravnega dediča, in 
približni znesek zapuščine. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 61, izdanih dne 18ega 
marca. 1922. 

Minister za vojno in momarnico, častni 
adjutant Njegovega Veličanstva kralja: 

general M. M. Vasic s. r. 

Razglas o obrestovanju čekovnih vlogov 
pri poštni hranilnici v Sarajevu in poštnih 
čekovnih zavodih v Ljubljani in Zagrebu.*** 

Na podstavi člena 24. zakona o poštnohranilnič-
nein čekovnem in virementskem prometu z dne 
30. novembra 1.921., se prične dno 1. a p r i l a t. 1. 
obrestovanje čekovnih vlogov na čekovnih računih 
pri poštni hranilnici v Sarajevu in poštnih čekovnih 
zavodih v Ljubljani in Zagrebu z 1-8 % po odločbah 
gospodov ministrov za trgovino- in industrijo z dne 
1. februarja t. !.. VI. št. 157, za finance v. dne 3. mar
ca t. k, št. 1813, in za pošto in brzojav z dne 
17. marca t. ]., št. 14.930. 

Iz ministrstva za poŠto in brzojav v Beogradu, 
št 14.930. 

Razglas o izvozu kontingentiranih konj. 
Ekonomsko-finančni komitet ministrov je odločil 

v seji dne 13. marca t. 1-, da. se dovoli izvoz kontin-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba Hrvata* i Slovenaca» št, 61, izdanih dne 18ega 
marca 1922. 

** Priobčimo v «Službenih Novinah .kraljevine 
Srba,. Hrvata i Slovenaca» št. 69, izdanih dne 28ega 
marca 1922. 

*** Priobčim v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba. Hrvala i Slovenaca» št, 70. izdanih dne 
29. marca. 1922. 

t Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 69, izdanih dne 28ega 
marca 1922. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 1247. 
Odobritev šolske knjige. 

Pokrajinska u;prava za Sl'ovenüjo, oddelek za 
prosveto hi vere, je pripustila z razpisom z dne. 
24. marca 1922., št. 1247, kot šolsko knjigo za ve
rouk v nižjih razredih srednjih šol in na meščan
skih šolah knjigo: «Liturgika, Nauk o bogočastnih 
obredih «v. katoliške cerkve.» S 40 slikami. Spisal 
Alojzij S t r o j , stolni kanonik v Ljubljani. Tretja 
izdaja. Odobril škofijski Ordinariat v Ljubljani dne 
5. januarja 1922., št. 50. Cena 17 Din. V Ljubljani, 
1922. Založila Jugoslovanska knjigarna. 

V L j u b l j a n i , dne 24.marca 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto m vere. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št. 1168. 

Razglas o imenovanju izpraševalne komi
sije za slovensko stenografijo v Ljubljani. 

Pokrajinska uprava za> Sloverfijo, oddelek za 
prosveto in vere, je imenovala za dobo od dne. 
1. aprila 1922. do dne 31. marca 1923. te-le član« 
izpraševalne komisije za slovensko stenografijo na 
srednjih in enakopravnih šolah: 

drja. Janka B e z j a k a , višjega šolskega nadzor-
nika, za predsednika; Franca N o v a k a , ravnatelja 

* Uradni list 83 iz leta 1921., str. 408. 
** Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevin« 

Srba, Hrvata i Slovenaca.» št, 67, izdanih dne 25ega 
marca .1922. 
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I. državne gimnazije v Ljubljani, Josipa M a m a , 
fcrofosorja na realni gimnaziji v Ljubljani, in Jerneja 
P a v l i n a , profesorja na škofijski gimnaziji v Šent 
Vidu nad Ljubljano, za izprašujoče èlane; vladnega 
fcvetnika Alojzija T a v č a r j a , profesorja na dr
žavni realki v Ljubljani, Ivana D o l e n c a , profe-
eorja na I. državni gimnaziji v Ljubljani, in Adolfa 
R o b i d o , profesorja, prideljenega državnemu žen
skemu učiteljišču v Ljubljani, za namestnike teh iz-
prašujočih članov. 

V L j u b l j a n i , dno 24.marca 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za presveto in vere. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

Sef oddelka za prosveto in vere: 

s t i c i j a k o p o e o j i l o > , ker bi moral drugače 
plačau poštnino. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 24. marca 1922. 

Za delegata: dr. Rupnik s. r. 

dr. Skabernè s. r. 

Et. 11.268. 
Razglas. 

Razglas pokrajinske uprave za Slovenijo, oddel
ka za notranjo zadeve, z dne 27. oktobra 1921., 
št. 30.948, Ur. 1. 136, se v zmislu razpisa ministrstva 
za notranje zadeve z dne 11. marca 1922., D. Z. 
br. 2581, razveljavlja. V zmislu tega razpisa je od 
bolgarskih državljanov izza dne 15. marca 1922. za-
ktevati za navadni in tranzitni vizum takso po 40 
dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 24. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek e. r. 

Razpust društev. 
St. 9700, z dne 10. marca 1922. 

Podružnica cSoduijski okraj Sv. Lenart v Slo
venskih goricah' društva ,Slovenska Straža' v Ljub
ljani» je razpuščena, ker že od leta 1913. več ne 
deluje in zaradi nezadostnega števila članov nima 
pogojev za pravni obstoj. 

Št. 9760, z dne 11. marca 1922. 
Društvo «Ortsgruppe Laibach des österreichi

schen Mascliinistenbundes» jo razpuščeno, ker že 
Sest let več ne deluje in zaradi nezadostnega števila 
članov nima pogojev za pravni obstoj. 

St. 10.062, z dne 17. marca 1922. 
«Gledališko društvo v Ljubljani» je razpuščeno, 

ker že 12 let ne deluje in zaradi nezadostnega sto
rila članov nima več pogojev za pravni obstoj. 

it . 10.563, z dne 18. marca 1922. 
Društvi: 
«Ortsgruppe Laibach des Vereines der Schuhma

cher Österreichs» in 
«Politischer Verein Zukunft in Laibach» 

•ta razpuščeni, ker že več let ne delujeta in zaradi 
nezadostnega števila članov nimata več pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek sa notranje zadeve. 

ç
: Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. 474/V/Val. ex 1922. 

Razglas. 
Po razpisu finančnega ministrstva, generalne di

rekcije državnih dolgov, v Beogradu z dne 16. marca 
1922., D. br. 4903, je dovolil gospod minister za 
poŠto in brzojav pod št. 12.163 z dne 7. marca 1922., 
da so smejo pošiljati p o š t n i n © p r o s t o vse po
šiljke, ki se tičejo izplačila kuponov 7%nega inve
sticijskega posojila iz leta 1921. To velja tako za 
deuarna pisma s kuponi kakor tudi za navadna 
pisma s spiski in dopisi in ne samo med posamez
nimi državnimi uradi, nego tudi med bankami, ki 
izplačujejo kupone, in generalno direkcija državnih 
dolgov. 

Na pismenih ovojih navadnih ali denarnih poši-
Ijatev mora odpošiljatelj napisati: «7% n o i n v e -

Razglasi drugih uradov in tblastav, 
Pr VIT 16/22—1. 411 

Razsodilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav
nega pravdništva. 

Vsebina št. 9 tiskovine «Danica hrvatska», iz
hajajočo v New Yorku, z dne 4. marca 1922. uteme
ljuje v članku: «Zlodjela u Hrvatskoj» v vsem ob
segu od besede: «Zlodjela» do besed: «Tako je!» 
hudodelstvo po § 65. a) k. z. in pregrešek po § 103. 
srb. k. z. 

Po členih 13. in 138. ustave potrjuje sodišče 
prepoved razširjanja in prodajanja navedene tisko
vine, izvršeno po varstvenem oblastvu v Ljubljani, 
ter odreja, da je uničiti vse izvode tiskovine. 
Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, odd. VIL, 

dne 29. marca 1922. 

Št. 9583/1922. 379 3—2 

Razglas o licitaciji raznega lesenega 
gradiva. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismene 
ofertalno licitacijo za nabavo raznega lesenega gr:i-
diva. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi splošni in posebni pogoji za dobavo tega 
materiala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisano direkcije. 

Ponudba, opremljena « kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v .zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo lesenega gradiva po raz
pisu pod št. 9583/22. za dan 5. maja 1922.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 5. m a j a 19 2 2., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 

Licitacija bo ob 11. mi v sobi št. 13 podpisane 
direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 8 8 - zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisano direkcije najkesneje do 10. 
ure dne 5. maja 1922., bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz^ ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo, da je 
plačal davek za zadnje četrtletje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da. poznajo prodajne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom. ki pridejo dne 5. maja t. 1. i» 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti r sobo, kjer se »• 
visila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 10. marca 1922. 

Ponudba, opremljena s kolkom za. 20 dinarjev, e* 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo tiskovin po razpisu port" 
št. 7438/22. za dan 18. aprila 1922. Ponudnik N. N.» 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 1-8. a p r i l a 19 22., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija bo ob 11. uri v 6obi št. 13 pod
pisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona » držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos*« 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sieer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure dne 18. aprila 1922., bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. Vsak ponudnik mora 
ostati v besedi najmanj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na Jan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajno po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo dne 18. aprila t. 1. po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic, 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 11. marca 1922. 

403 Razglas. 
Krajni šolski svet v Trbovljah razpisuje vsa dej* 

in vse dobave za nadzidavo II. nadstropja na on»-
nadstropno šolsko poslopje v Trbovljah II.. 

Nadzidava ee mora izvršiti točno po načrtih in 
stroškovniku, ki so interesentom izza dne 1. a.prila 
t. 1. med 8. in 12. uro na vpogled v šolski pisarni 
v Trbovljah П. 

Vobče so za prevzemnika obvezni vsi splošni in 
posebni pogoji za oddajo javnih del. 

Oferenti, po naredbi okrajnega glavarstva v Ce
lju koncesionirani stavbniki, morajo vložiti zapeča
tene ponudbe najpozneje do 12. ure dne 

15. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem krajnem šolskom svetu. 

Ponudbam, je priložiti potrdilo o vplačani lP%ni 
varščini ponujene vsoto. 

Krajni Eolski svet si pridržuje pravico, da izmed 
prispelih ponudb sprejme eno, in eicer ne glede aa 
višino ponujeno vsote. 

Z delom se prične takoj in dovršiti fa je do dne 
10. septembra 1922. 

Krajni šolski svet v Trbovljah, 
dne 28. marca 1922. 

Gustav Vodušek «. r.. pr«fc<«lntk. 

Razne objave. 

St. 7438/1922. 372 8—2 

Razglas o licitaciji tiskovin. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismeno 
ofertalno licitacijo za nabavo tiskovin. Popis njih 
potrebnih količin, splošni in posebni pogoji za do
bavo obrazcev ee dobivajo za 3 dinarje pri ekonom
skem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

406 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15. maroa 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 386,343.806-40 
Posojila 831,676.785 »7 
Dolg države 4.418,6#9.315-»2 
Trednost državnih donon, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,877.163' — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

_ . 7.784,907.071-2» 
Pailva: 

«lavnica 18,106.800- — 
Rezervni fond 1,980.022-62 
Novčanice v tečaja 4.763,728.510- — 
Razne obveznosti 921,143.118-84 
Terjatve države za založene domene 2.188,877.168 • — 
Salde raznih računov . . . . 4,571.456-88 

7.784,907.071-20 

" S Razid društva. 
Moška podružnica «Slovenske Straže» pri Sv«-

tem Križu tik Slatine so je prostovoljno razšla. 
Franc Cerjak s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v LJubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 6. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov i i Slovencev. 

LIST 
ralinske uprave m Slovenijo. 

v7obtaa^Dremembe v osebju - Zakon o nagradi finančnih nradnibov in drngih „8lužbencev za pobiranje davkom Popravek k zakoiu o pobijaojadragmje iivljenskib potreb 
V " . . . Œ „ Л Ј А 1 Pnnravkli k s a m e m u zakonu o državni troiariui, taksah in pmtojb.nah m k izprememb* ičin in hrezvestue spekulacije. Popravki k začasnemu 
Tolitvi v občinek 
in pristojbinah 

-- Slovenij 

m in dopolnitvam tega zakona. Popravek k zakona o 

Izpremembe v osebju. 
Njegovo Veličanstvo kralj A l e k s a n d e r 1. je 

postavil r. Najvišjim ukazom z dne 15. marca 1922. 
drja. Josipa K r o n v o g l a , višjega deželnosodnega 
svetnika, v Mariboru, na njegovo prošnjo v trajno 
stanje pokoja (člen 112. ustave), mu v priznanje nje
govih zaslug v pravosodstvu podelil naslov in zna
čaj dvornosodnega svetnika 1er ga oprostil plačila 
predpisano takse. 

Gospod minister pravdo je imenoval: 
1.) za deželnosodnega svetnika in predstojnika 

okrajnega sodišča, v VII. činovnem razredu v Ptuju 
drja. Antona S t u h ca, okrajnega sodnika in sod
nega predstojnika is totani; 

2.) za sodnike na določenih službenih mestih sod
nike brez določenega službenega mesta: Ivana 
G r o K n i k a v Višnji gori, Miroslava S c h m i d i n -
g o r j a v Kočevju,4Nika Ivana V r a b l a v Mari
boru, Frana Z ö r e r'j a v Kozjem, Antona S a v i j a 
v Kočevju, Ljudevita B a t i s t o v Škof ji Loki, drja. 
Friderika F a b i a n i j a v Dolnji'Lendavi, drja. Jo
sipa L a v r i č a v Ribnici, Karla N o v a k a v Slo
venski BiHtrici, Maksa P e t r i č a v Marenbergu, Ja
koba B o ž i č a v Celju, Mirka D e ž e 1 o v Gornjem 
gradu, Frana K o v a č a v Kostanjevici, drja. Erika. 
K o n i k a v Ormožu, Viktorja D u r i ni j a v Mo
kronogu, Gilberta Z u p a n č i č a na Brdu, Frana 
B r e č k a v Konjicah, drja. Ljudevita Zu p i n a v 
KrJSkera, Ivana T r a t n i k a v Ljutomeru, drja. Do
minika D r n o v š k a v Murski Soboti in Karla 
K l e n o v a k a v Brežicah t e r p r e m e s t i l sod
nike Ferdinanda M e r a 1 o iz Kočevja k deželnemu 
sodiišea v Ljubljani, drja. Jakoba P r e š e r n a iz 
Škofje Loke v Radovljico, Viktorja K o b e t a iz 
Mokronoga v Novo mesto, Josipa G r u m a iz Ko
stanjevice v Kamnik. 

Gospod minister pravdo jo imenoval: 
1.) za namestnika višjega državnega pravdnika 

v VII. činovnem razredu v Ljubljani drja.. Avgusta 
M u a d o, namestnika državnega pravdnika v Ljub
ljani; 

2.) za namestnika državnega pravdnika v VIII. 
žinovnem razredu v Ljubljani drja. Jakoba H o d -
z a r j a , sodnika v Ljubljani; 

8.) za državnega pravdnika v VII. činovnem raz
redu T Mariboru drja. Ivana J a n č i č a, namestnika 
državnega pravdnika istotam; 

4.) za namestnika državnega pravdnika v VIII. 
čmornem razredu,. v Mariboru drja.. Matka Z o r -
j a n a, okrajnega sodnika v Mariboru. 

Goepod minister pravde je sprejel odreko no
tarja Ivana A š i č a v zmislu § 19.a.) notarskega 
red» na notarsko mesto v Ljutomeru. 

Oddelek ministrstva pravde v LJubljani. 

Vilko B ä b l e r , višji okrajni nadzornik policij
skih detektivov m dosedanji vodja policijskega od
delka pri okrajnem glavarstvu v Ptuju, je na mvao 
proönjo zaradi bolezni trajno upokojen. 

Fran F i n ž g o r , revirni nadzornik varnostne 
straže v Ljubljani, je iz službenih ozirov premeščen 
v službovanje v Maribor, kjer mu je poverjeno za
časno vodstvo tamošnjega oddelka varnostne straže. 

Provizorna kmelijsko-strokovna uradnika XI. či-
novnega razreda Ivo M e d i k in. Franc J e 1 o v š e k 
sta so odpovedala, službi. i v . Hribar s.r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
85» 

M i j 
A. l e k s et.nadel» I . , 

po milosti božji in narodni volji i 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da j J 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave .sklenil v svoji XV. redni seji, ki jo je jmel 
dne 26. novembra 1921., v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da jo uredbo o nagradi finanč
nih uradnikov in drugih uslužbencev za pobiranje 
davkov z dne 27. junija 1921. — seznamka uredb 
ministrstva za finance št. 21. — «Službene Novine 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/1921.* 

izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o nagradi finančnih uradnikov in dra
gih uslužbencev za pobiranje davkov.** 

Člen 1. 

Da se dosežo čim" uspešnejše odmerjanje in po
biranje davkov, se pooblašča minister za finance, da 
sme dajati posebne nagrado finančnim in drugim 
uslužbencem v vsej kraljevini za dokazani uspeh pri 
pobiranju davkov. 

Člen 2. 
Nagrada so dajo onim uslužbencem, ki pobero 

tekom enega leta ter oddado državni blagajni kot 
zaostali in tekoči davek nad 70 % odmerjenega in 
predpisanega davka. 

Člen 3. 

Te nagrado so dajo procentualno po doseženem 
uspehu, znašati pa smejo največ: 

1 % od vsoto pobranega davka od 70— 80 %, 
2% » » » » » 80— 90 %, 
3 % » » » > » 90-100%. 

Ob odmerjanju nagrade je vpoštevati čas, ki ga 
je dotični uradnik prebil v službi, in njegovo delo. 
Nagrada so daje samo za presežek preko 60 %. 

Člen 4. 
V posameznih primerih, kjer se pobira davek v 

najtežjih okolnostih, sme minister te nagrade pove
čati z dodelitvijo So enega odstotka več od pobra
nega presežka. 

i 

* Uradni list pod St. 263 iz leta. 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 65, izdanih dne 24ega 
гпатса 1922. (Prilog VIII. — 1922.) 

Člen 5. 
* Minister za finance se pooblašča, da predpiše 
pravilnik, kako se daje te nagrade, in sicer tako o 
višini nagrado kakor tudi o osebah, katerim naj se 
daje nagrada in ob kakšnih pogojih. 

Člen 6. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

in z dnem, ko se razglasi v «Službenih Novinah kra
ljevine Sita., Hrvata i Slovenaca» za eno leto izza 
dne 1. januarja 1921. 

Ta zakon nadomešča uredbo o nagradi finančnih 
uradnikov in drugih uslužbencev za pobiranje dav
kov z dno 27. junija 1921. — seznamka uredb mini
strstva za finance št. 21. — «Službeno Novine kra
ljevine Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 195/1921. 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 1. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 
M. Djuričić s.r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik.P.PaSić s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) . 

8 6 . 
Popravek k zakonu o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin in brezvestne spe

kulacije."' 
V zakonu o pobijanju draginje življenskih po

trebščin in brezvestne spekulacije z dne 6. januarja 
1922.** naj se v drugem odstavku člena 1. pred be
sedo: «hrana» postavi beseda: «človeška». 

8 7 . 
Popravki k začasnemu zakonu o državni 
trošarini, taksah in pristojbinah in k izpre-
membam in dopolnitvam tega zakona.*** 

V začasnem zakonu o državni trošarini, taksah 
in pristojbinah (Ur. 1. pod št. 259 iz leta 1921.) naj 
se v pripombi k tar. post. 6. stavek: «Ta taksa se 
plačuje za pritožbe zoper razsodbe občinskih sodišč 
. . .» glasi pravilno: «Ta taksa se plačuje tudi za 
pritožbe zoper razsodbe občinskih sodišč . . •»• 

* Priobčen po «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 65, izdanih dne 23ega 
marca 1922. 

** Uradni list pod št. 6 iz leta 1922. 
*** Priobčeni v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 68 in št. 73, izdanih 
dne 24. marca 1922. in dne 1. aprila 1922. 
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Nadalje naj se v tar. poet. 33. namesto: «potrdila 
ali priznanice . . .» glasi: «Za potrdila ali priznani-
ee . . .». 

V tar. post. 303., oddelka V., točki 2. pod c), je 
namesto: «ostali 0-20 Din» postaviti: «ostali 0*45 
Din». 

V poslednjem odstavku člena 23. naj so name-
»to: «Predpisi člena 61. srbskega zakona o taksah» 
glasi: «Predpisi členov 61. in 66. srbskega zakona 
o taksah». 

Istotako jo v zakonu o državni trošarini, taksah 
in pristojbinah (Ur. 1. pod št. 2 iz leta 1922.) pod T.', 
v oddelku VIL* napačno natisnjeno besedilo: «V 
fclenu 10. jo dodati za številko 100. številko ,101', za 
Številko 166. pa: ,178., 182., 185., 187., 188., 192.'»; 
ta stavek ee mora glasiti: «V členu 10. je dodati za 
številko 100. številko: ,101.', za številko 166. pa: 
.178., 182., 187., 188., 192.'» 

Nadalje je treba v drugem odstavku tar. post. 
99. b) namesto: «Ta taksa se prične pobirati dne 
1. septembra 1922.» postaviti: «Ta taksa se pobira 
faza dne 1. septembra 1921.». 

88. 
Popravek k zakonu o volitvi v občinska 

zastopstva v Sloveniji. 
V prvi podčrtni pripombi k zakonu o volitvi v 

občinska zastopstva v Sloveniji, Ur. 1. pod št. 80 
Ja leta 1922., je namesto: št. 321 (ki se je zamenjala 
# stranjo Uradnega lista) citati pravilno: št. 245. 

Uredbe osrednje vlade. 
8 9 . 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku za 
izvrševanje določil o taksah iz zakona o 
državni trošarini, taksah in pristojbinah.*4' 

Na podstavi člena 26. zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah je predpisal minister za fi
nance s št. 5665 z dne 14. t. m. izpremembe in do
polnitve v pravilniku za izvrševanje določil o ta
ksah iz zakona o državni trošarini, taksah iti pri
etojbinah, ki se glase: 

1. 
Na koncu točke 1. člena 49. taksnega in pristoj-

binekega pravilnika je dodati: 
«Osebe, ki izdelujejo v državi vozila, zavezana 

prijavni taksi iz tar. post. 100. taksne tarife, ne pla
čujejo te takse, dokler imajo vozila v skladišču in 
ftko jih ne uporabljajo za vožnjo; toda dolžni so 
takoj po izvršeni prodaji naznaniti pristojnemu poli-
oijskemu oblastvu prodano vozilo ter priobčiti ime 
kupčevo, njega priimek in stanovaliSče. Kdor tega 
no stori, se kaznuje po točki 17. tega člena.» 

V istem členu se v točki 3. odstavka b) in č) iz-
preminjata ter se glasita, in sicer odstavek b): 
«b) za zgolj tovorne avtomobile pri vseli podjetjih, 

ako so z njimi ne prevažajo potniki ali so last
niki stalno no vozijo % njimi.» 

Odstavek č) pa ве glasi: 
«čl za navadne dvokolesno vozove, ako niso pol-

fijakerski, in za navadne vozove na vzmeteh 
(kolosi je).» 

II. 
V točki 1. člena 49. a) je za besedama: «na že

leznicah» postavili: «tako v notranjem kakor tudi v 
»ednarodnem prometu». 

III. 
V točki 9. člena 126. je izpustiti prve štiri 

»tavke. 
IV. 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo, 
ko se razglase v «Službenih Kovinah kraljevine Sr
ba, Hrvata i Slovenaca». 

Is generalne direkcije posrednjih davkov v Beogradu, 
dno 15. marca 1922.; št. 5965. 

* V Uradnem listu stoji pomotoma številka Vili, 
»mosto VII.; številka Vili, mora stati nad prihod-
BJim stavkom: «V tar. post. 8. je dodati . . .» 

** Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 67. izdanih dne 25cga 
«are» 1922. 

Razglasi osrednje vlade. 
Natečaj. 

Oddelek ministrstva za trgovino in industrijo v 
Splitu potrebuje meroizkusnega komisarja za on-
dotno meroizkusno nadzoraištvo. 

Prosilci za to mesto morajo izpolnjevati te-le 
pogoje: 

1.) biti morajo državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev; 

2.) v govoru in pisavi morajo biti vešči srbsko-
hrvatfikemu ali slovenskemu jeziku; 

3.) ne smejo biti mlajši nego 28 let in zadostiti 
so morali svoji vojaški dolžnosti; 

4.) obsojeni ne smejo biti za dejanja, učinjena iz 
koristoljubja, in uživati morajo vse politične pra
vice; 

5.) opraviti so morali zrelostni izpit (maturo) 
srednje ali tej enake šole. 

Izbrani kandidat je uradnik pokrajinske uprave 
za Dalmacijo ter se imenuje v IX. činovnem razredu 
z letno plačo 2800 dinarjev, ц pripadajočo osebno 
draginjsko doklado in z rodbinsko doklado za ženo 
in otroke. 

Kandidati, ki žele prositi za to mesto, naj vložo 
svoje prošnje in listine pri ministrstvu za trgovino 
in industrijo v Beogradu najkesneje do vštetega 
dne 15. j u n i j a t. 1. 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka za 
notranjo trgovino in trgovski pouk, v Beogradu, 

dne 16. marca 1922.; Ш br. 1631. 

Tarifne dopolnitve."1 

Na podstavi odločbe gospoda minietra za promet 
se uvaja predmet «kokolj» v tarifo direkcije držav
nih železnic v Beogradu v klasifikacijo, ki velja za 
prevoz žita, t. j . : I—A—Spec. T. 1. 

Ta dopolnitev velja izza dne 1. aprila 1922. 
Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 27. marca 1922.; M. S. br. 9529. 

Obvestilo o pristojnosti konzulatov 
Združenih ameriških držav.** 

Mnogi naši državljani se obračajo na ministrstvo 
za zuna.nje zadeve z vprašanji, kateri konzulat Zdru
ženih-ameriških držav jo v naši kraljevini pristojen 
za njih potrebe. 

Zategadelj priobčuje ministrstvo za zunanje za
devo v obvestilo interesentom, da spadajo v juris
dikcijo konzulata Združenih ameriških držav v B e o-
g r a d u: Srbija, Crna gora, Vojvodina, Hercegovina 
in županije, odnosno okrugi Vukovar, Split, Du
brovnik, Tuzla in Sarajevo; pod jurisdikcijo konzu
lata v Z a g r e b u pa spadajo: Slovenija, Prekmurjo, 
Medjirnurje in županije, odnosno okrugi Bjelovar, 
Zagreb, Varaždin, Virovitica, Požega, Travnik, Ba
njaluka in Bihač. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 10.178. " 
Razglas. 

Občinski odbor v Rajhenburgu je razpuščen. 
Vodstvo občinskih poslov so je poverilo gerentu Jo
sipu K o s a r j u, posestniku in gostilničarju istotam. 

Za prisednike so bili imenovani: posestnik Aloj
zij Š v e i g e r (obenem gerentov namestnik), trgo
vec Josip P o h 1 e, posestnik Franc V o u č a k ml. 
(za Savo), trapist p. Robert K u k o v i č i č, čevljar 
Franc A.g r e š in postajni načelnik Srečko R a i n e r 
— vsi v Rajh-3nburgu. 

V L j u b l j a n i , dne 29. marca 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», št. 72, izdanih dno 31ega 
marca 1922. 

** Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 70, izdanih dne 29ega 
marca 1922. 

Razpust društev. 
Št. 11.199, z dne 23. marca 1922. 

Društva: 
«Verein der Sanitätsbeamten in Kram.» 
«Ortsgruppe Laibach des SüdbahnervereiMo», 
«Ortsgruppe des österr.-ung. Polizei- und Krteg»-

hundevereines» in 
«Slovenska filharmonija» 

so razpuščena, ker že več let ne delujejo m Aradi 
nezadostnega Števila članov nimajo pogoja m prarm 
obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega nnnUNrfoika: 
Kremenšek e. r. 

St. 1066. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 1. aprila 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev la nratstnUi 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopižjem 
znači število zakuženih krajev, številka aa dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v oböfasd. 

S l i n a v k a , in p a r k l j e v k a . 
Litija: Moravče 5:7, Polšnik 2:6. LjaMjana 

okolica: Borovnica 2:4, Brezovica 1:1, Devica 
Marija v Polju 4:6, Dobrunje 2:5, Grosuplje 1:2, 
Iška vas 1:13, Jezica 1:1, Medvode 1:1, Moste Î : 4, 
Račna 1:8, Rudnik 1:5, Šmarje 4:9, Vrhnika (k 74, 
Zgornja Šiška 1:1, Zelimlje 3:9. Ptuj: Jaeađkmii 
1:1, Slatina 1:1. Ljubljana mesto 1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Vinica 2:2. Murska Sobota: 0**411» 

1:1, Dolina 1:1. 
G a r j e k o n j . 

Brežice: Bianca 1:1. Celje: Sv. Jur 1:1. Konjice: 
Tepanje 1:3. Krško: Šmarjeta 1:1. Ljubljana oko
lica: Dobrunje 1:1. Novo mesto: Prečna Ut, €to-
venjgradec: Vuzenica 1:1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1:1. 

Р а в ј а s t e k l i n a . 

Celje: Sladica gora 1:1. Ljubljana okolic«: Vrh
nika 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Artiče 1:2. Črnomelj: Vinji y*k 1:1. 
Novo mesto: Velika Loka 1:1, Žužemberk 8:2. 
Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljutomer: Eučečovci 1:1, Stara cesta 1:». Ptti|: 

Puženci 1:1, Sv. Lovrenc na Dravskem polj» *: 1. 

j P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Ljutomer: Ljutomer 1:1. Murska Sobot*: »el-
tinci 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 1. aprila 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega mn»#*ti«ika: 
Paulin s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 5/76 ex 1922. 

Razglas. 
Po razpisu generalno direkcije posrednjik' dav

kov z dne 22. februarja 1922., št. 3831, e« po
pravljajo nekatere tiskovne napake v besedilu «Iz-
prcinemb in dopolnitev v pravilniku za izvrgeranje 
določil o taksah iz začasnega zakona 0 troimini, 
taksah in pristojbinah» (Ur. 1. št. 29/1922.): 

P o g l a v j e XIV. 

Clcn 49. a, točka 1.) 
Namesto besedila: «1.) Po tar. post. 101. teloeie 

tarife eo pobira izza dne 1. januarja 1922. r »»tra-
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ијмв prometu kat taksa.: za potniške vozovnice na 
Seleeaicah in rečnih ladjah . . .> naj se postavi be-
•edUo: «1.) Po tar. post. 101. taksne tarife se pobira 
iraa dne 1. januarja 1922. kot taksa: za potniške 
vozovnice na železnicah in v notranjem prometu na 
r«ioA ladjah . . .» 

P o g l a v j e X X I I I . 
Pepolno popravljeno bes<HÌilo točke 3. člena 125. 

pravilnika во glasi: 
«T vseh primerih pri sodnih pristojbinah, kjer 

a« nera do izvestne vsote plačovati etalna pristoj
bina, preko to vsote pa odstotna pristojbina, se pre-
raöunava odstotna pristojbina samo za presežke ter 
dodaja stalni Štirikratni pristojbini. 

laza dne 1. januarja 1922. se tudi odstotna pri
stojbina povišuje na 3 %. N. pr.: Ako je izračuniti 
takso za vsoto 8000 K, se izvrši preračun tako-le: 
z* Î000 K (Bosna, Dalmacija, Slovenija) . 80 K 

HX20) 
*a 1000 K po 3 % 30 K 

(povišano izza dne 1. januarja 1922.) 
skupaj • . 110 K.> 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 23. marca 1922. 

Delegat: dr. fiavnik ». r. 

Razglasi zdravstvenega odseki 

St. «52/22. 

za Slovenijo. 
Razglas. 

Jfiniatrstvo za narodno zdravje je z odlokom % 
dne 8. februarja 1922., št. 1032, mag. pharm. Bogo
mila O r o ž n u podelilo koncesijo za otvoritev nove 
lekarne v Ptuju. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 24. marca 1922. 

Sanitetni 8ef: dr. Krajec e. r. 
6*. .8394/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 12. do dne 18. marca 1922.) 
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Zdravstveni ousek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 28. marca 1922. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec e. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. 1766. 
Razglas. 

G. G jorgje P e v a c, inženjer in geometer v Ljub
ljani, jo bil dne 15. marca 1922. pri mestnem magi
stratu v Ljubljani zaprisežen kot avtoriziran civilni 
inženjer in geometer v zmislu § 12. ministrske na-
iedbo z dne 11. decembra I860., it. 36.413, ter jo 
izza tega dne upravičen izvrševati civilno inženjer
sko in geometrsko prakso v kraljevini Srbov, Hrva
tov in Slovencev. 

Njegov stalni sedež jo v Ljubljani. 
Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 31. marca 1922. 
Gradbeni direktor: inž. Klinar s.r. 

Št. 193/prez. 3—1 
Razglas. 

Podpisana gradbena direkcija preklicuje po uka
zu ministrstva za gradbe z dne 27. marca 1922., 
St. 7114, razpis z dne 18. marca ,1922., št. 1178, o 
oddaji 10 novih cestarskih mest, ki je bil objavljan 
v Uradnem listu 28. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 1. aprila 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cw a 9/22--1. 429 

Oklic. 
Zoper Ignacija F r a n k o v i č a , mesarja, čigar 

bivališče je neznano, je podala pri deželnem sodišču 
v Ljubljani Obrtna banka, d. d. v Ljubljani, zasto
pana po drju. Žirovniku v Ljubljani, tožbo zaradi 
15.000 K. 

Na podstavi tožbe so je izdal menični plačilni 
nalog. 

V obrambo, pravic Ignacija Frankoviča se po
stavlja za skrbnika MDiael1'GabriјеШб, odvetnik v 
Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II. a, 
dne 29. marca 1922. 

Z 107/21—6. 
Oklic. 

388 3—1 

niku, posestniku v Veracab, in o katerih м warn, 
da so ukradeni: 

1.) 2 kosa belega platna stare rjuhe, 1 ko» j * 
dolg 116 cm, drugi pa 107 cm; 

2.) 3 kose zelenega platna, en kos je dolg 114 ML, 
drugi 250 cm, tretji 125 cm; 

3.) 2 beli halji, kakršne nosijo zdravniki prt or
dinacijah; 

4.) 1 črno krilo, kakršno nosijo usmiljeni» v 
bolnicah; 

5.) 1 črna čepica, kakršno nosi sodnik pri na
pravah ; 

6.) 1 kos belega platna s temnimi progami; 
7.) 2 brisači, ena je dolga 124 cm, druga 9в«в>; 
8.) 1 kos črnega žameta; 
9.) 1 vojaški sivi ovratnik; 

10.) 1 svilen rožast šal; 
11.) 3 kose trakov, na pol svilene, z rožami, «dim 

je dolg 62 cm, drugi 154 cm in tretji 75 cm; 
12.) 1 ženski robec; 
13.) 1 črni trak z dvema svetinjama; 
14.) 1 nikeljnast križ, 1 4 ^ cm visok; 
15.) 20 cm črne svile; 
16.) 16 različnih razglednic; 
17.) 1 par nizkih čevljev; 
18.) 1 črn predpasnik, kakršnega nosijo шоафје»-

ke; eno ruto za na glavo; 
19.) 1 bel predpasnik; 
20.) 1 kos zelenega platna, 87 cm dolg; 
21.) 1 kos belega hodnega platna, 284 cm dolf. 

Lastniki navedenih predmetov se pozivljejo, Mj 
se zglase tekom leta dni po tretjem oklicu tov do
kažejo svojo lastninsko pravico. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek III., 
dne 27. inarca 1922. 

A 5/22—4. 394 8—1 

Občinski urad v Veračah hrani nastopne pred
mete, ki jih jo pustil Ivan F r a k i pri Juriju Elev-

Št. 206/4 R a s ? : g l a s . 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

Poklic neznanih dedičev. 
Dne 23. decembra 1921. je umrl v občini Breznu 

nad Vitanjem v gozdu Antona Jeseničnika okrog; 
35 let star n e z n a n e c moškega spola, ne da bi Ml 
zapustil poslednjo voljo. V njegovi posesti ee j» 
našlo 3614 K gotovega denarja. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za ekrbnika 
zapuščini se postavlja Ivan Pai, poduradnik v Ko
njicah. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora. ko 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti «o-
dišču ter izkazati svojo dedinskio pravico. Po pre
toku tega roka se izroči zapuščina, kolikor izka
žejo dediči svoje pravice, le-tem, kolikor bi e» pa 
to ne zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek I., 
dne 23. februarja 1922. 
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Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
21. a p r i l a 19 22. ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega nateôajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to Se posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 22. marca 1922. ^ Povalei 



38. 
4 IS Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 25. marca 
1928., L 1/22—3, je bila Marija M a 11 y ml., tvor-
niška delavka v Tržiču št. 104, zaradi umobolnosti 
popolnoma preklicana. 

Za oskrbnico ji je postavljena Marija Mally st. 
v Tržiču št. 104. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
ilne 25. marca 1922. 

Št, 41. 425 3—1 
Razpis. 

N o t a r s k o m e s t o v L j u t o m e r u , 
oziroma ono notarsko mesto na ozemlju te zbornice, 
ki se izprazni po premestitvi dotičnega notarja v 
Ljutomer, se razpisuje s pozivom, naj se predlože 
proSnje tej zbornici do dne 

2 0. a p r i l a 1 9 2 2 . 
Notarska zbornica v Celju, 

dne 31. marca 1922. 

Št. 8750/22. 
Dražba lovov. 
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Dne 1 9. a p r i 1 a 1 9 2 2. ob pol desetih se bodo 
oddajale na javni dražbi v zakup za dobo šest let 
lovske pravice, ki jih imajo nastopne krajevne ob
čine: 

Vitanje — 169 ha, izklicna cena 37-50 Din; 
Paka — 1047 ha, izklicna cena 300 Din; 
Kozjak —• 1274 ha, izklicna cena 750 Din: 
Spodnji Dolič — 1116 ha, izklicna cena 300 Din; 
Ljubnica — 1116 ha, izklicna cena 100 Din. 
Dražba se bo vršila v občinskem uradu trške 

občine vitanjske. 
V K o n j i c a h , dne 1. aprila 1922. 

Vodja okrajnega glavarstva: Trstenjak s. r. 

S*. 611. 402 3—1 
Razglas. 

Uprava delavnice za vojaško obleko v Vevčah 
pri Ljubljani, železniška postaja v Zalogu, bo dne 
5. m a j a t. 1. po ofertalni licitaciji prodajala od
padke starega usnja (stare vojaške obutve), ki jih 
je danes v skladišču 50.235 kg. Začetek licitacije ob 
osmih. Reflektanti so morajo udeležiti licitacije v 
Vevčah osebno, ob izročitvi zapečatene ponudbe, 
kolkovane z 10 dinarji, pa mora vsak položiti kav
cijo, in sicer, ako je naš državljan. 10 %, ako pa 
je tuj državljan, 20 % ponujene vsote. Odpadki ka
kor tudi nakupni pogoji se lahko vpogledajo vsak 
ilan T omenjeni delavnici. 

Is pisarne delavnice za vojaško obleko v Vevčah, 
dne 28. marca 1922. 

Žt. 10.345/1922. 373 3—3 

Razglas o nabavi maziva, nafte in 
petroleja. 

Na podstavi odobritve gospođa ministra za pro
met M. S. br. 5441 z dne 7. marca t. 1. in skl|uino 
z zakonom o državnem računovodstvu členi 86. do 
100. se razpisuje ofertalna licitacija za nabavo že-
lewiiâkega maziva, nafte in petroleja, potrebnega 
oblaetnim direkcijam državnih železnic, in sicer: 

1. Na dan 10. a p r i l a 1 9 2 2 . za: 
a) 390.750 kg lokom otivskega in vagonskega olja 

za poletno porabo; 
b) 465.750 kg lokomotivskega in vagonskega olja 

za zimsko porabo; 
c) 400.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
è) 200.000 kg cilindrskega olja za pregreto paro. 

2. Na dan 11 . a p r i l a 192 2. za: 

a) 120.000 kg repnega olja; 
b) 150.000 kg nafte; 
e) 5.000 kg cilindrskega olja za Dieslove motorje; 
č) 2.500 kg strojnega olja za Dieslove motorje; 
d) 360.000 kg Tafiniranega petroleja. 

Ponudbe se sprejemajo za enega ali več omenje
nih predmetov kakor tudi za količine, manjše od 
označenih. 

Obrazec za ponudbe, ki navaja pogoje, se do
biva pri ekonomskem oddelku ministrstva za pro
met ali pa pri oblastnih direkcijah državnih želez
nic v Beogradu, Zagrebu, Sarajevu in Subotici, vsak 
delavnik od 10. do 12. ure. 

Vsaka ponudba mora biti opremljena s kolkom 
za 20 dinarjev in vložena v zapečaten zavitek, na 
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katerem mora biti jasno napisano: «Ponudba za 
ponudnika N. N.». Ako se 

pošlje ponudba po pošti, mora dospeti pred časom, 
določenim za otvarjauje ofertov. 

Brzojavne ponudbe se ne vpoštevajo. 
V zmislu člena 88. zakona o državnem računo

vodstvu mora vsak ponudnik položiti predpisano 
kavcijo pri glavni blagajni beograjske železnišk 
direkcije, in sicer n a j k e s n e j e d o 10. u r e dne 
10. aprila, odnosno dne 11. aprila, kakor se pač 
hoče udeležiti ene ali druge licitacije. 

Vsak draži tel j mora pokazati reverz o položeni 
kavciji; s tem dobi pravico, da so udeleži dražbe. 

Ponudbe bo sprejemala določena komisija, od 
10. do 11. ure točno dne 10. odnosno dne 11. aprila, 
ob 11. uri pa jih začne otvarjati. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet 
v Beogradu, dne 6. marca 1922.; M. S. br. 5441. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 16. marca 1922. 

Št. 5717/1922. 380 3 - 2 

Razglas o licitaciji železniškega materiala 
za gornje gradnje. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosnj 
dopolnitev razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismeno 
ofcrtalno licitacijo za nabavo naslednjega materiala, 
in sicer: 
a) na dan 2 6. a p r i l a t. 1. za dobavo tračnic; 
b) na dan 27. a p r i ! a t. 1. za dovabo materiala m 

spajanje in pritrjevanje tračnic; 
c) na dan 2 8. a p r i l a t. 1. za nabavo kretnic; 
č) na dan 2 9. a p r i l a t. 1. za nabavo križanj. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi splošni in posebni pogoji za dobavo tega 
materiala so dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 5717/22. za dan 1922 Ponudnik N. N.» 

Ponudbo morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija bo točno ob 11. uri. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisijo. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 19. marca 1922. 

St. 11.086/1922. 433 3—1 

Razglas o dobavi bukovih polen in lesa 
za kurjenje lokomotiv. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
16. februarja 1922., pismeno ofertalno licitacijo /л 
nabavo goriva, in sicer 147.000 m3 bukovih polen 
prve vrste po naših predpisih in 18.046 m8 mehkega 
lesa za kurjenje lokomotiv. 

Oferirajo se tudi lahko manjše količine loko po
staje podpisane direkcije. 

Splošni in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem od
delku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

_____________________ Letnik ЈЛ . 

Ponudba, opremljena s kolkom za. 20 dinarjev, v_> 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo or.na-
ko: «Ponudba za dobavo materiala za varnostno na
pravo po razpisu pod št. 11.086/22. za dan 10. maja 
1922. Ponudnik N. N.» Ponudbo morajo izročiti ne
posredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke pre&sod-
niku dražbene komisije. Ponudniki morajo ostati v 
besedi najmanj 30 dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujeno vsote, in weer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesnejo do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dnu 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabavo 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjor «e bo 
vršila licitacija. 

Ponudbe se otvorijo dno 10. maja 1922. točno ob 
enajstih v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. marca 1922. 

Razne objave. 
4 2 3 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22. marca 1922. 
Aktiva : .Oinarjsv 

Metalna podloga 396,745.081 '62 
Posojila 870,238.305 12 
Dolg države 4.418,518.343 37 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje norčanic . . 2.138,377.Ш; — 
Saldo raznih računov — 

p a i l v a . 7.828,878.89*-11 

Glavnica 16,106.800--
Rezervni fond 1,980 022 62 
Novčanice v tečaju 4.728,416 8 5 0 -
Etazne ob\eznoeti 928,944.119 53 
Terjatve države za založene domene 2,138,377.163 — 
Saldo raznih računov 11,053.937*96 

7.823,878.898 П 

«e Vabilo na ХХН. redni občni zbor 
delničarjev 

»Ljubljanske kreditne banke" 
v Ljubljani, 

ki bo dne 2 4. a, p r i 1 a 19 2 2. ob desetih т sejni 
dvorani mestnega magistrata v Ljubljani •/. nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Nagovor predsednikov. 
2.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 

1921. in predložitev letne bilance z dne 31. dooem-
bra 1921. 

3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4.) Odobritev bilance za leto 1921. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čiste
ga dobička. 

5.) Predlog upravnega sveta o oventualni poriSbi 
delniške glavnice in dotični izpremembi pravi. 

6.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 
7.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
8.) Slučajnosti. 

* * * 
O p o m b a : Občnega zbora so smejo r zmislu 

§ 13. pravil udeležiti tisti delničarji, ki položo vsaj 
osem dni pred zborovanjem pri centrali banke v 
Ljubljani ali njenih podružnicah v Brežicah, Celju, 
Gorici, Kranju, Mariboru, Novem Sadu, Ptuju, Sa
rajevu, Splitu ali Trstu, odnosno Hrvatski slavonski 
zemaljski hipotekami banki v Zagrebu, vsaj deset 
delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 27., marca 1922. 

Upravni »vet 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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84. 

Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 7. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

NI LIST 
ukrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o dohrovoljcib. — Uredbe osrednje vlade: Odloćba, в katero BO ukinja centralna carinska blagajna na Rakeku. — Razglasi osrednje vlade: Postopek z blagom, 
ki ae prevaža po železnici preko tujega ozemlja na progi od Maribora do Ljutomera. Pojasnilo glede uvoza dinamekih strojev, elektromotorjev itd. — .Razglasi pokrajinske uprave 
se. Slovenijo: Okrožnica o dopisovanju z inostianstvom. Razpuet društev. — Razglas gradbeno direkcije za Slovenijo, s katerim ве preklicuje razpis o oddaji 10 novih cestarskih 

mest. — Razglasi raznih drugih uradov in oblaetev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

90. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kraij Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da jo 
zakonodajni odbor narodno skupščine kraljevino 
.Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave -sklenil v XV. redni seji, ki jo je imel dne 
26. novembra 1921. v Beogradu, da je uredbo o do-
brovoljcih •/. dne 18. decembra 1919., «Službene No
vine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 51. 1/20.-,: 

-— seznamka uredb ministrstva za socialno politiko 
št. 59 — «Službene Kovine kraljevine Srba, Hrvata- i 
Slovena ca» št-. Ï 95/21. — izpremeniti in da se- glasi: 

Zakon 
o dobrovoljcu.** 

I. Kdo je dobrovoljec. 

Clen.l. 

Za dobrovoljca v zmislu tega zakona se smatra 
vsak državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloveu-
tev, ki je kot rodov ali podčastnik dobrovoljno 
vstopil v srbsko vojsko, in sicer do vštetega- dne 
18. novembra 1918., ostal v njej do demobilizacije 
ali bil iz nje redno odpuščen kot nesposoben. 

Poleg imenovanih kategorij dobrovoljcev se .sme
jo z odločbo ministra za vojno in morna.rnico in po 
odobritvi ministrskega sveta priznati za. dobrovoljce 
Midi drugo osebe, o katerih se ugotovi, da so z de
lom in požrtvovalnostjo pomagale ustvariti narodno 
osvoboditev in ujedinjenje na isti način, ki je nave
den v prejšnjem odstavku, ali pa na podoben način. 

Člen 2. 

Vsak dobrovoljec, ki misli, da se sme koristiti 
i> tem zakonom, se mora obrniti do ministrstva za 
socialno politiko, ki po ministrstvu za vojno "go-
tovi njegovo dobrovoljnim lastnost v zmislu člena 1. 

Člen 3. 
O vsakem sporu, ki nastane glede vprašanja, aH 

je koga smatrati za dobrovoljca v zmislu tega za
kona, odloči interministerialni komitet za dobrovolj
ce, ki posluje pri ministrstvu'za «ocialno politiko. 

II. Podpora in njene oblike. 

Člen 4. 
Vsak siromašni dobrovoljec v zmislu člena 1., ki 

io pridan za. takega, ima pravico do podpore- po 
'tem zakonu; če pa je umrl ali pade, ima J 0 pravico 
do podporo člani njegove rodbine, ki jih je bü po 
zakonu dolžan vzdrževati. 

* Uradni lbt pod št. 38 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Novina* ^ £ ™ 

Srba, Hrvata i Slovenaca-» št. 65, izdanih dne 24ega 
marca 1922. (Prilog- VIII. — 1922.) 

Člen 5. 
Oblika in, višina podpore se ravna po prejšnjem 

poklicu dobrovoljčevem, po njega sedanjem gmot
nem stanju in .sposobnosti za delo, in sicer v zmislu 
naslednjih č-L-uov. 

Člen 6. 
Tistim dobrovoljcem, ki so trenutno brez zadost

nih vzdrževalnih poni očkov i« brez možnosti, da bi 
bili zaposleni, se daje izvostna trenutna tpodpora: v 
denarjih, brani in kurivu iz kredita ministrstva za 
socialno politiko, odnosno njegovih organov v po
sameznih pokrajinah, v obleki pa po njih okrožnih 
komandah. 

Člen 7. 
V prehodni dobi za rešitev dobrovoljnoga vpra

šanja skrbi ministrstvo za socialno iiolitiko, da dobi 
dela brezposelnim dobrovoljcem. 

Člen 8. 
Ob enakih pogojih imajo dobrovoljci /. inva

lidi vred prednost za, sprejem v državno in samo
upravno službo kakor tudi pri zakupovanju železni
ških restavracij, kantin,' bufetov itd. za dobo treh 
let, ko stopi ta zakon v veljavo. S to drugo ugod
nostjo se no more koristiti, dobrovoljec istočasno 'na 
dveh ali več krajih, nogo samo na enem. kraju, in 
sicer osebno, ali pa, če dobrovoljcu to m mogoče, 
kdo izmed članov njegove rodbine, s katerim živi 
skupno. Vsak prenos takega zakupa je neveljaven, 
in dobrovoljec izgubi v tem primeru kakor tudi za
radi vsake druge zlorabe te ugodnosti pravico, da bi 
so v bodoče koristil z njo na- drugem kraju. 

Člen Ü. 

Dobrovoljcem državnim uradnikom je vračuniti 
čas, ki so ga- prebili pri v-ojskj, za službena leta-; 
potemtakem jih je izenačiti s tovariši, ki niso bili 
dobrovoljci. Ta- ugodnost gre tudi dobrovoljcem 
častnikom nek varno členu 1. 

Člen, 10. 

Dobrovoljcem dijakom ju zagotovljena pred
nost pri podeljevanju državno podpore za dovršite v 
njih študij. Kot štipendist mora dobrovoljec ustre
zati splošnim pogojem za državne štipendiste; na to 
pazijo pristojna ministrstva, ki jim dotični dobro
voljec pripada kot tak. S to ugodnostjo se smejo 
tudi koristiti dobrovoljci častniki nek varno členu 1. 

Člen 11. 

Dobrovoljcem obrtnikom in trgovcem je. zago
tovljeno izvestno brezobrestno posojilo z dolgim ro
kom, da obnove svoje obrate, iz kredita ministrstva 
za socialno politiko in ministrstva za trgovino ni 
industrijo. Razen tega se podpirajo pri nabavljanju 
potrebniji lokalov, obrtniki pa tudi pri nabavljanju 
potrebnih sirovin. * 

Člen 12. 
V državnih in samoupravnih koncesioniranih 

podjetjih, istotako pri ponudbah za državne in samo
upravne nabave gro dobrovoljcem z invalidi vred 
ob enakih pogojih prednost za dobo treh let, ko 
stopi ta zakon v veljavo. Vsaka zloraba to ugod
nosti ima posledice, ki jih navaja člen 8. 

Člen, 13. 

Dobrovoljcem poljedelcem je razdeliti zaradi na
selitve, in sicer kombatantom po 5 ha, nekomba-

tautom po 3 ha plud-ne zemlje lam. kjer so bo na
seljevanje vršilo po načrtu, ki ga izdela ministrstvo 
za agrarno reformo. 

Pravico, da se smatra za koiubatanta, izgubi ti
sti, ki je na. podstavi izjemnega, postopanja z do
brovoljci zahteval in po tej zahtevi dosegel, da se 
je iz kombatantijko službe uvrstil v nekoffibatant-
sko. Co pa se jo ta uvrstitev med nekom bâtante 
izvršila zato, ker je spoznala zdravniška komisija 
dobrovoljca nespo.sol.mim za kombatanta, se dobro
voljce še nadalje -smatra za takega giert« uporab
ljanja tega zakona. 

Člen 14. 

Zemlja so daje samo tistim siromašnim dobro
voljcem, ki jo obdelujejo sauri, o Čemer se vodi po
sebna kontrola. Če se ta jHigoj ne izpolni, se jim 
liodeljena zemlja odvzame. 

Člen 15. 

Dobljena zemlja NO m» snu» niti zadolževati niti 
odsvajati niti za dolg prodajati, v zmislu splošnih 
načel o kolonizaciji, ki se sprejmejo po predlogu, mi-

I nistrstva- za agrarno reformo. 

Člen 16. 
Vos poeel, ki -че tiče podeljevanja, semlja dobro

voljcem, se organizira skupno /. na&o splošno notra
njo kolonizacijo; torej spada v področje ministrstva 
za agrarno reformo. Pri tej kolonizaciji se vpošta-
vajo dobrovoljci v prvi vrsti. 

Člen 17. 

Dobrovoljcem zemljedeleem se po možnosti in 
potrebah razdeljuje tudi potrebna živina, ki ostane 
državna last za tri leta; po tem roku postane do
tični dobrovoljec popolnoma njen lastnik. 

--. III. Izvrševanje. 

• Člen 18. 
Da s« d-obrovoljtiko vprašanje reži čim hitreje, 

popolneje in pravilneje, .se ustanavlja pri ministr
stvu za socialno politiko poseben odsek za dobro
voljce in interministerialen komitet kot posvetova
len organ ministrstva. V sestavo tega komiteti 
.spadajo predstavniki ministrstev za vojno in inor-
narnico, za agrarno reformo, za notranje zadeve, za 
kmetijstvo, za trgovino in industrijo in za socialno 
politiko. Te predstavnike imenuje vsak pristojni mi
nister. 

Razen tega sme glavna zveza, dobrovoljcev po
slati v ta komitet dva svoja zastopnika. 

Člen 19. 

Ministrstvo za socialno politiko opravlja ob so
delovanju omenjenega komiteta te-le posle: vodi 
točen kataster dobrovoljcev, zbira in ureja ves ma
terial, potreben za rešitev dobrovoljskega vprašanja, 
ter ga pošilja pristojnim ministrstvom; pripravlja in 
podaja obrazložene predloge v tem zmislu ter vodi 
kontrolo o poslovanju referentov za dobrovoljce pri 
posameznih poverjenižtvih. 

Člen, 20. 
InterminiBterialnemu komitetu predsieduje mini

ster za socialno politiko аЛ njegov namestnik, Id 
sklicuje seje tega komiteta, jih vodi ter potrjuje njäli 
zapisnik ekupno в tajnikom, ki ga vodi in eeetavlja.. 
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Člen. 21. 

Seje komiteta so sklepčne, ako je navzoôna v> 
Cina Članov. Komitet sklepa .s prosto večino javit) 
oddanih glasov. Posebno mnenje vsakega elana, KO 
mora sprejeti v zapisnik tako. kakor ga izrazi in 
obrazloži. 

C1<MI 22. 

Da sv ui zakon izvede čini bolje, je pri pover-
jeništvih za socialno i>olitiko v Zagrebu, Sarajevu, 
Ljubljani in Splitu ustanoviti posebne referente za 
dobrovoljske stvari. Lstotako je po potrebi pri po
krajinskih upravah ustanoviti le omi tete za dobro
voljce \K> vzoru interiiiinLsterialuegii komiteta v 
Beogradu, ki bodo posvetovalni organi pri izvajanju 
tega zakona v dotičnih pokrajinah. 

Za dobrovoljce v Vojvodini in na ozemlju bivših 
kraljevin Srbiji? in Črne gore skrbi neposredno mini
strstvo za socialno politiko. 

IV. Organizacija dobrovoljcev. 

člen 23. 
Vsi dobrovoljci, ki ne jim ta lastnost priznava 

po tem zakonu, .-,e morajo organizirati v oblastne 
zveze in v eno glavno zvezo za vso državo, katerih 
pravila odobri minister za socialno politiko. 

Zveze zastopajo koristi dobrovoljcev, imajo v 
dobrovoljskih stvareh posvetovalen glas pri vseh 
pristojnih oblastvih, se udeležujejo anket, organizi
ranih za rešitev dobrovoljskega vprašanja, ter ima
jo svojo zastopnike v komitetih za dobrovoljce. 

V. Splošna določila. 

Clou 24. 
Minister za socialno politiko in drugi pristojni 

ministri se pooblaščajo, <ia sinejo predpisati potrebne 
pravilnike za izvrševanje tega zakona. 

Člen 25. 
Vsak dobrovoljec, ki organizira pokrete zoper 

državno oblastvo in javni red ali so udeležuje hudo
delstev in zlobnih dejanj katerekoli vrste, izgubi 
pravico, da bi se koristil s predirsi tega zakona. 

Člen 26. 
Ta zakou stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih NovinaJi kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», ter nadomešča uredbo o dobrovoljcili z dne 
18. decembra 1919., «Službene Novine kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 1/20. — seznamka 
uredb ministrstva za socialno politika št. 59 — 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slove
naca» št. 195/21. 

Našemu ministru za socialno politiko priporoča-
mo, naj razglasi ta zakon, wem ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem. vsem in vsakomur pa, naj 
»e mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl iu pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković e. г. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

NflcP.PaSić s.r. 

(Podpiei ostalih ministrov.) 
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locbo C br. 83.826 z dne 30. novembra 1921.*, še. ca
rinarnice na Rakeku, v Kozaršah, na Otoku in v 
Hotedršici. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 28. marca, 1922.: C br. 13.996. 

Uredbe osrednje vlade. 
91. 

Odločba, s katero se ukinja centralna 
carinska'blagajna na Rakeku. 

Gospod minister za finance je izdal pod C 
br. 13.996 z dne 6. t. m. nastopno odločbo: 

Na podefcavi člena 220. carinskega zakona odlo-
6am da je z dnem 1. maja 1922. ukiniti centralno 
carinsko blagajno na Rakeku. Izza tega dne ee mora 
vee blagajniški posel prenesti na centralno carinsko 
blagajno v Ljubljani, tako da bodo spadale izza dne 
1. maja 1922. v območje centralne carinske blagajne 
v Ljubljani poleg carinarnic, določenih z mojo od-

Razglasi osrednje vlade. 
Postopek z blagom, ki se prevaža po že
leznici preko tujega ozemlja na progi od 

Maribora do Ljutomera.** 
Na intervencijo ministrstva za promet, ministr

stva za zunanje zadeve in ministrstva za notranje 
zadeve in zato, da bi se za potrebe naših prebival
cev olajšal prevozni (tranzitni) promet preko tujega 
ozemlja na mariborsko-gonijeradgonsko-ljutomerski 
železniški progi, je predpisal gospod minister za fi
nance na podstavi člena 273. carinskega zakona ta
le postopek: 

Domače blago, ki se prevaža po železnici preko 
tujega ozemlja na progi od Maribora do Ljutomera 
in obratno, se odpravlja s spremnicami po predpisih 
carinsko-železniškega postopka o spremniškem po
slovanju. 

O tej vrsti spremnie vodijo carinarnice posebne 
zapisnike odhodnih in dohodnih spremnie domačega 
blaga, ki se prevaža preko tujega ozemlja.. 

Odpravna carinarnica dovlje carinske plombe na 
vsak posamezni tovorek, razen tega f>a še na vo
zove, v katerih so tovorki naloženi. 

V odprte vozove se sme nakladati samo blago 
večjega obsega, golo blago ali razsuto blag'O. 

V spremnicah mora železnica po splošnem imeno
vanju za vsako vrsto blaga, naloženo v en voz, vpi
sati število, obliko, znak in številko tovorkov in 
njih skupno nečisto težo (n. pr. 50 zabojev Pr. Nr. 1 
do 50; 5000 kg papirja; 10 zabojev N.N.Nr. 11—20; 
2000 kg manufakture: 30 vreč K. K. Nr. 1—30; 
3000 kg kave itd.). Tega železnici nj treba vpisovati 
v spremnico, ako ji priloži seznamek blaga, ki ga 
odpravlja, sestavljen na navedeni način, ali sezna-
mek poštnih paketov, ki ga je sestavila pri.srto.fna 
pošta v dveh enakoglasnih izvodih. V tem primeru 
ostane en seznamek pri odpravni carinarnici z dupli
katom spremnice vred. drugi pa se pošlje s sprem
nico namembni carinarnici in ta ga priključi izvodu 
spremnice, ki. ostane pri njej. 

Blago se oddaja v vožnjo železnici proti podpisu 
unikata spremnice obenem z duplikatom in triplika-
tom spremnice in drugim izvodom seznamka. ako 
se jo predložil. 

Prejem sme potrditi na spremnici samo načelnik 
postaje ali načelnik skladišča ali poseben uradnik, 
ki ga pooblasti železnica za to •/. dopisom, predlože
nim carinarnici. 

Ko prevzame železnica blago in ostale; listine, 
prevzame tudi obveznost, da izroči blago namembni 
carinarnici nepoškodovano in neizpremenjeno in pod 
nepoškodovanimi carinskimi plombami. 

Rok, do katerega se mora to blago prijaviti na
membni carinarnici, določa odpravna carinarnica v 
zmislu člena 115. carinskega zakona. 

Poleg blaga izroča železnica namembni carinar
nici tudi vse ostale listine. 

Namembna carinarnica preizkuša, ali so carinske 
plombe na vozovih in tovorkih nepoškodovane in ali 
se blago ијзта s spremnico, odnosno « seznamkom; 
ako ugotovi, da je vse pravilno, odda blago. 

Ako dospe tako blago brez carinskih plomb, uve
de carinarnica kazensko preiskavo ter postopa, ka
kršen je pač izid, po členu 171., odnosno po členu 
178. carinskega zakona. 

Ako železnica ne izroči blaga v določenem roku, 
mora predložiti polnoveljavne dokaze o vzrokih za
mude; ako pa jih sploh ne izroči, se postopa z želez
nico po' členu 121. carinskega zakona-

Ako je neizrečeno blago prepovedano za izvoz, 
se postopa z železnico po členu 179. finančnega za
kona za leto 1920./1921. V tem primeru toži cari
narnica onega, ki je na unikatu potrdil prejem blaga. 

Ako železniška postaja ne položi kazenske pri
stojbine takoj, ko postane odločba izvršna, jo na
znani carinarnica generalni direkciji carin, ki želez
nici takoj odvzame pravico, da bi se koristila s temi 

* Uradni list pod št. 352 iz leta 1921. 
** Priobčen! v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca», št, 72, izdanih dme Slega 
marca 1922. 
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določili, ter naroči carinarnici, naj zahteva izplattl« 
eksekutivno. 

V primerih kazni po členu 179. finančnega zako
na za leto 1920./1921. izgubi železnica na avtomat
ski način pravico, da bi se koristila s temi določili, 
čim postane rarinamična, odločba izvršna. 

V primerih kazni po členu 171. carinskega za
kona izgubi železnica na avtomatski način, pravico, 
da bi so koristila s temi določili, ako je v enem. ko
ledarskem letu po izvršenih carinarničnili odločbah 
trikrat kaznovana. 

Potniška prtljaga, ki se izroča železnici v vožnjo', 
so odpravlja na isti način kakor blago. 

Potniška prtljaga., ki jo nosijo potniki s seboj, 
se preiskuje ob izstopu iz naše države in ob vstop« 
v našo državo, kakor se tudi preiskujejo potniki, č» 
to zahtevajo službeni interesi. 

To se daje interesentom na znanje. 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

ilne 21. marca, 1922.; G br. 18.188. 

Pojasnilo glede uvoza dinamskih strojev, 
elektromotorjev itd. 

Na, vprašanje, kdaj je glede na točko. I. pod 2.) 
odločbe C br. 61.602/20.* uporabljati določila pri
pombe k ta.r. post. 642. splošne carinske tariffi, st 
daje carinarnicam to-lc pojasnilo: 

Odločbo gospodarsko - finančnega komiteta, mini
strov C br. 61.602 z dne 22. septembra 1920., ki j« 
po predpisih uzakonjena v zmislu člena 130. ustave, 
je povsem in nezavisno od splošne carinske tarif« 
uporabljati na vse blago, označeno v odločbi, àko so 
izpolnjeni pogoji, ki jih navaja ta odločba. Pri uvozu 
dinamskih strojev, elektromotorjev itd. iz post. 642. 
splošne carinske tarife zadošča torej, če vrše ta u vox 
uvozniki, omenjeni v prvem odstavku točke I. nave
dene odločbe, za oprostitev od carine predpisano \н>-
trdilo pristojne trgovske in obrtne, odnosno indu
strijske ali obrtne zbornice, odnosno kmetijske za
druge. 

Določila pripombo k post. 642. splošne carinski* 
tarife («Službene Novine kraljevine Srba, Hrva.ta i 
Slovenaca» z dne 16. julija 1921.**) pa se uporab
ljajo na predmete iz omenjene številko samo, aJœ jih 
uvažajo uvozniki, ki nimajo pravico, da bi so kori
stili z olajžavami odločbe C br. 61.602/20. V toi* 
primeru morajo predložiti potrdilo ministrstva za tr
govino in industrijo v Beogradu, da so taki. predmeti 
ne izdelujejo v državi, in šele na podstavi takega 
potrdila se prepuščajo dotični predmeti brez carine. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, ' 
dno 27. marca 1922.; C br. 20.684. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Okrožnica vsem oddelkom pokrajinske 
uprave, višjemu šolskemu svetu, okrajnim 
glavarstvom, političnim ekspozituram, 
mestnim magistratom, okrajnim in mest
nim šolskim svetom, policijskemu ravna
teljstvu in policijskemu komisariatu • 

dopisovanju z inostranstvom. 
Začasno do enotne rešitve po pristojnih' mini

strih ali z mednarodnimi pogodbami veljajo za do
pisovanje zgoraj navedenih oblaste v z inostranstvom 
nastopna določila: 

A. Občne odredbe. 
1.) Dopisovanje naših političnih, šolskih in poli

cijskih oblastev s s t r a n k a m i v inostranstvu *л 
vrši neposredno po pošti samo, če je postopanje 
zgolj v interesu stranke same ui če tako nepoered-
njo dopisovanje ne provzroča našim oblastvom več
jih stroškov. 

2.) Dopisovanjo naših političnih, šolskih in poli
cijskih oblastev z n a š i m i z a s t o p s t v i v i n o 
s t r a n s t v u : 
a) Neposrednje dopisovanje z diplomatskimi in kon^ 

zularnimi zastopstvi naše države v inostranstvu 
okrajnim (mestnim) političnim, eolskimi in poli-

* Uradni list pod št. 367 iz leta 1920. 
** Uradni list pod št. 239 iz leta 1921. 



• w ' 

34. 

cijskim oblastvom sploh ni dovoljeno, političnim 
in šolskim oblastvom višje stopnje pa le v izjem-
njib primerih, ki so izredno nujni in niso morda 
obenem načelno važni, 

b) V ostalih primerih se je uradoma po nadrejenih 
resortnih oblastvih obračati na ministrstvo ino
stranih del. 
3.) Dopisovanje naših političnih, šolskih i.u poli

cijskih oblastov z i n o s t r a n i m ! ob i a s t v i v 
in os t r a n s t v u: 
a,) Neposrednje dopisovanje je dopustno le z ino

stranimi oblastvi nižje in srednje stopnje in tudi 
to le takrat, kadar ne gro za stvari načelne važ
nosti in je tako neposrednje dopisovanje potreb
no zaradi nujnosti dotično zadevo (n. pr. pri ob
mejni varnostni službi, ob izbruhu nalezljivih bo
lezni med prebivalstvom, ob meji, ob izbruhu ži
valskih kug ob meji, ob zasledovanju zločincev, 
uh nujnih ženitnih stvareh itd.) ali kadar pred
pisujejo tako dopisovanje posebni predpisi osred
nje vlade. Okrajna, (mestna) politična, šolska ali 
policijska oblastva, morajo o vseh primerili takega 
neposrednjega dopisovanja obveščati tudi svoje 
nadrejeno resortuo oblaslvo. 

b) V ostalih primerili se je uradoma JKJ nadrejenih 
resortnih ohlastvih obračati na ministrstvo ino
stranih del. 

4.) Dopisovanje naših političnih, šolskih in poli
cijskih oblastev z in o s t r a n i m i d i p l o m a t 
s k i m i z a s t o p n i š t v i , k o n z u l a t i in p o 
d o b n i m i z a s t o p n i š t v i v n a š i d r ž a v i : 
a) Dopisovanje z inostranimi diplomatskimi zastop

ništvi se sme vršiti edino-le po nadrejenih resort
nih ohlastvih na ministrstvo inostranih del. 

b) Dopisovanje, z inostranimi konzulati in podobnimi 
zastopništvi v okolišu dotičnega našega, politič
nega, šolskega in policijskega oblastva se sme 
vršiti neposredno le v stvareh, ki spadajo v pod
ročje dotičnega zastopništva kakor tudi v pod-
ročjo našega oblastva in niso načelne važnosti. V 
ostalih primerili je dopisovati po nadrejenih oh
lastvih na ministrstvo inostranih del. 

B. Dopisovanje preko ministrstva inostranih del. 

Poroëila, s katerimi se preko nadrejenih oblastev 
polagajo spisi ministrstvu inostranih del, naj bodo 
kolikor mogoče kratka in sestavljena kar na uradni 
vlogi sami brez koncepta; ni pa dopustno, da bi 
podrejeno oblastv« kar sestavilo in podpisalo reši
tev, naslovljeno na inozemski urad, tor jo predložilo 
nadrejenemu oblastvu zgolj v manipulativno od
pravo. 

Poročila naj se glase n. pr. tako-le: «Pokrajinski 
upravi (oddelku za ) v Ljubljani s 
prošnjo za nadaljnjo odpravo po pristojnem res or t-
nom ministrstvu na ministrstvo inostranih del», ali: 
«Pokrajinski upravi (oddelku za ) v 
Ljubljani s prošnjo, da po ministrstvu inostranih 
de] poizvo (izposluje) pri . », odnosno: 
«Ministrstvu v Beogradu s prošnjo za 
nadaljnjo odpravo po niinistnstvu inostranih del na 
. . . . ..», ali: «Ministrstvu v Beo
gradu s prošnjo, da po ministrstvu inostranih del 
poizvo nzpusluje) rn-j (ugodi predlogu 
okrajnega glavarstva v )». 

C. Jezikovne odredbe. 

t.) Pri dopisovanju z inostranimi uradi v in.o-
»transtvu morajo naša. politična, šolska in policijska 
oblastva rabiti službeni jezik kraljevine Srhov. Hr
vatov in Slovencev ali pa, čo je treba, francoščino; 
le v izredno nujnih primerih je prilagati dopisu pre
vod v službenem jeaiku dotično tuje države. . 

Istotako pa morajo naša politična, šolska in po
licijska oblastva vsled reciprocitete sprejemati dopise 
inostranih uradov v inostranstvu, spisane v dotičnom 
službenem jeziku tuje države ah' v francoščini. 

2.) Dopisovanje med našimi političnimi, šolskimi 
in policijskimi oblastvi in predstavniki tujih držav 
v nasi državi f-e mora vršiti ali v službenem jeziku 
naše države ali pa v francoščini. 

Ta okrožnica nadomešča okrožnico predsedni-
itva deželne vlade za Slovenijo z dne 24. junija 
1921., št. 6093, o ureditvi dopisovanja političnih in 
policijskih oblastev z inostrane tvom. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 21. marca 1922. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

231 Letnik J V. 

Razpust društev. 
St. 12.142, 12.143 in 12.144, z dne 28. marca 1922. 

Društva: 
«Katholischer Schulverein für Österreich, Pfarr-

gruppe zu Abstall» v Apačah, 
«Abstaller Radfahrerverein» v Apačah in 
«Marijanišče» v Ljubljani 

so razpuščena, ker že več let ne delujejo in zaradi 
nezadostnega, števila članov nimajo 'pogojev za 
pravni obstoj. 

St. 11.930 do 11.934. 11.989 in 11.991. z dne 29ega 
marca 1922. 
Društva: 
«Ortsgruppe zu Laibaeh des Postbeamtenverei

nes». 
«Jugoslovansko časnikarsko društvo v Ljub

ljani». 
«Adrija», društvo trgovskih vajencev v Ljubljani, 
«Zveza slovenskih pevskih društev v Ljubljani», 
«Pevska župa. za Ljubljano in okolico». 
«,Skupina Tönnies' Jugoslovanske strokovne 

zveze» v Ljubljani, 
«.Skupina predilnica' Jugoslovanske strokovne 

zveze» v Ljubljani, 
so razpuščena, ker že več let ne delujejo in zaradi 
nezadostnega števila članov nimajo pogojev za. 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. 193/prez. ~'~ """'"" 3—2 
Razglas. 

Podpisana gradbena direkcija preklicuje po uka
zu ministrstva za gradbe z dne 27. marca 1922., 
št, 7114, razpis z dne 18. marca 1922., št. 1178, o 
oddaji 10 novih cestarskih mest, ki je bil objavljan 
v Uradnem listu 28. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov ш oblastev. 
Prods. 827/13/22—1. 

Razglas. 
i Višje deželno sodišče v Ljubljani je sprejelo drja.. 

J osipa C e p u d r a, odvetniškega, kandidata v Ljub
ljani, na njegovo prošnjo v imenik kazenskih zago
vornikov svojega okoliša. 

V L j u b 1 j a n i, dne 30. marra 1922. 
Kavčnik s. r. 

Z 107/21—6. 
Oklic. 

388 3-

Občinski urad v Veračah hrani nastopne pred
mete, ki jih je pustil Ivan F r a k i pri Juriju Plev-
niku, posestniku v Veračah, in o katerih se sumi, 
da so ukradeni: 

1.) 2 kosa belega platna stare rjuhe, 1 kos je 
dolg 116 cm, drugi pa 107 cm; 

2.) 3 kose zelenega platna, en kos jo dolg 114 cm, 
drugi 250 cm, tretji 125 cm; 

3.) 2 beli halji,- kakršne nosijo zdravniki pri or
dinacijah; 

4.) 1 črno krilo, kakršno nosijo usmiljenke v 
bolnicah; 

5.) 1 črna čepica, kakršno nosi sodnik pri raz
pravah; 

6.) 1 kos belega platna s temnimi progami; 
7.) 2 brisači, ena je dolga 124 cm, druga 96 cm; 
8.) 1 kos črnega žameta; 
9.) 1 vojaški sivi ovratnik; 

10.) 1 svilen rožast šal; 
11.) 3 kose trakov, na pol 6vilene, z rožami, eden 

je dolg 62 cm, drugi 154 cm in tretji 75 cm; 
12.) 1 ženski robec; 
18.) 1 črni trak z dvema svetinjama; 

14.) 1 nikeljnast križ, 1 4 ^ cm visok; 
15.) 20 cm črne svile; 
16.) 16 različnih razglednic; 
17.) 1 par nizkih čevljev; 
18.) 1 črn predpasnik, kakršnega nosijo usmilje*-

ke; eno ruto za na glavo; 
19.) 1 bel predpasnik; 
20.) 1 kos zelenega platna, 87 cm dolg; 
21.) 1 kos belega hodnega platna, 284 cm dolg. 

Lastniki navedenih predmetov se pozivljejo, naj 
se zglase tekom leta dni po tretjem oklicu ter do
kažejo svojo lastninsko pravico. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek III., 
dne 27. marca 1922. 

A б/22—4. 394 3_2 

Poklic neznanih dedičev. 
Dne 23. decembra 1921. j e umrl v občini Breznu 

nad Vitanjem v gozdu Antona Jeseničnika okrog 
35 let star n e z n a n e c moškega spola, ne da bi bil 
zapustil poslednjo voljo. V njegovi posesti se j» 
našlo 3614 K gotovega denarja. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja Ivan Pai, poduradnik v Ko
njicah. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora te 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po pre
teku tega roka se izroči zapuščina, kolikor izka
žejo dediči svoje pravice, le-tem, kolikor bi so pa 
to ne zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 23. februarja 1922. 

A 90/22-5. Ш 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Alojzij P a p e ž , trgovec in gostilničar na Sladki 
gori št, 50, je dne 17. februarja 1922. umrl. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se pozivljejo 
naj jih napovedo in dokažejo pri tem sodišču dne 

29. a p r i l a 1 9 2 2 . 
ob devetih v sobi št. 16 \istno ali pa do tega dne 
pismeno. Sicer ne bi imeli upniki, ki niso zavarovani 
z zastavno pravico, nikake nadaljnje pravice do te 
zapuščine, ako bj zaradi plačila napovedanih ter
jatev pošla. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek I., 
dne 20. marca 1922. 

T 34/22—7. 407 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. < 
Mikloš P i n t a r i č, posestnik v Černelovcih, ro

jen dno 17. oktobra 1870. v Rankovcih, tja pristojen, 
je leta 1916. odrinil k 18. honvedskemu pehotnemu 
pollai v vojno službovanje, bil potem dodeljen polj
skemu orožništvu na Sedmograškem ter prišel dne 
1. septembra 1916. v romunsko vojno ujetništvo v 
Beriad in nato v Sipot. 

Iz izpovedb prič Mihaela Horvata, Pavle Pinta-
ričeve in Jožefe Pintaričeve, zaslišanih pri sodišču, 
izhaja, da je pogrešani Mikloš Pintarič dne 17. de
cembra 1916. v Sipotu v Romuniji umrl. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Mikloš Pin
tarič umrL se uvaja na prošnjo njegove žene Terezije 
Pintaričeve, posestnice v Černelovcih št. 28, posto
panje za dokaz smrti. 

Vsakdo se pozivlje, naj izporoči do dne 15. j u 
l i j a 19 2 2. sodišču ali pa obenem postavljenemu 
skrbniku gospodu Simonu Moretzkemu, notarskemu 
uradniku v Murski Soboti, kar bi vedel o pogre-
šancu. 

Po preteku tega roka in po sprejemu dokaizov et 
odloči o predlogu. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 23. marca ^ л , 

E 113/21—7. 

Dražbeni oklic. 
487 

Dne 8. m a j a 1 9 2 2. ob desetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 3 dražba polovice vložka št. 12 
davčne občine banjeloške, eestoječe iz hiše št. IS 
v Banji! oki, z gospodarskimi poslopji in zemljiških 
parcel s površinsko mero 6 ha. 

Cenilna vrednost: 12.988 K 25 v. 
Najmanjši ponudek znaša 8659 K; pod tem zne

skom se ne bo prodajalo. 



34. 232 Lot »i k IV. 
Vse drugo je razvidno iz dražbenega oklica, na

bitega na uradili deski. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 7. februarja 1922. 

357. E 9/22—K). 

Dražbeni oklic 
Dne 8. m a j a 1 9 2 2. ob devetih bo pri podpisa

nem sodišču v sobi §t. 4 dražba nepremičnin, vpisa
nih v zemljiško knjigo za Sv. Ožbalt vi. št. 4. 

Cenilna vrednost 37.521 K 20 v, vrednost pri-
tekline 2910 K, najmanjši ponudek 26.954 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščala dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelju, ki jo 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodiSče v Marenbergu, 
dne 12. marca 1922. 

St. 531. 402 3—2 

Razglas. 
Uprava delavnice za vojaško obleko v Vevčah 

pri Ljubljani, železniška postaja v Zalogu, bo dne 
ô. m a j a t. 1. po ofertalni licitaciji prodajala od
padke starega usnja (stare vojaške obutve), ki jih 
je danes v skladišču 50.235 kg. Začetek licitacije ob 
osmih. Reflektanti so morajo udeležiti licitacije v 
Vevčah osebno, ob izročitvi zapečatene ponudbe, 
kolkovano z 10 dinarji, pa mora vsak položiti kav
cijo, in sicer, ako je naš državljan, 10 %, ako pa 
je tuj državljan, 20 % ponujeno vsote. Odpadki ka
kor tudi nakupni pogoji se lahko vpogledajo vsak 
dan v omenjeni delavnici. 

Iz pisarne delavnice za vojaško obleko v Vevčah, 
dne 28. marca 1922. 

St. 1185/0. 8. sv. 

Razpis katehetske službe. 
Po naročilu višjega šolskega «veta- z dne 12. ok

tobra 1921., št, 9790, se razpisuje na novo sistemizi-
rana katehetska služba na deški osnovni šoli v No
vem mestu, ki jo bo nastopiti s pričetkom šolskega 
leta 1922./1923. 

Prosilci za podelitev toga službenega mesta- mo
rajo biti usposobljeni za pouk veronaiika na ljud
skih šolali. 

Pravilno uj/reinljeiie prošnje naj se, vlože po d u i -
beni poti pri podpisanem okrajnem šolskem «vetu do 
dne 2 5 . a p r i J a 1 9 2 2. 

Okrajni šolski svet v Novem mestu, 
dne 31. marca. 1922. 

Ht 

E 6/22—9. 

Dražbeni oklic. 
441 

ПЈК0 

najmanjši ponudek: 

Dne 1 5. m a j a 1 9 2 2. ob desetih bo pri tem so
dišču v sobi št. 4 dražba nepremičnin vi. št. 380 in 
404 kataetralne občine središke. ««stoječih iz 
in travnika. 

Cenilna vrednost: 49.725 K 
33.170 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, se morajo 
uglasiti i*ri sodišču najpozneje pri dražbeiiem naro
ku, «cer bi se glede nepremičnine ne moglo več uve
ljavljati v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek H., 
dne 1. aprila 1922. 

1086/16. 427 2—1 

Razpis. 
Podpisani mestni magistrat razpisuje mesto za 

k n j i g o v o d j o v X. plačilnem razredu državnih 
uradnikov z enoletnim provizorijem. 

Knjigovodja mora biti vešč vsem knjigovodskim 
poslom, dobro verziran v gospodarstvu in vod-stvu ! 
podjetij. j 

Prosilci morajo dokazati, da no dovršili sralnjo 
šolo z maturo ali pâ  trgovsko akademijo in da imajo 
izpit iz državnega računovodstva. 

Po enoletnem zadovoljivem »službovanju se ime
nuje knjigovodja za definitivnega ter se pomakne v 
višji činovni razred. 

Pravilno kolkovane prošnje s prilogami vred naj 
so vlože najkesneje do dne 

1 5 . a p r i l a 1 9 2 2. 
pri mestnem magistratu. 

Mestni magistrat v Ptuju, 
dne 1. aprila 1922. 

416 

E 3/22—12. 400 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 . . m a j a 1 9 2 2 . ob desetih bo pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremičnin, vpisa-
niv v zemljiško knjigo za Kočice, vi. št. 5, 64 in 186. 

Cenilna vrednost brez pritok lin 43.487 K 58 v, 
najmanjši ponudek 29.000 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogLa.siti 
pri sodišču najkesneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelju, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit mi uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 18. marca 1922. 

Župan: Lozinšek s. r. 

Razne objave. 
Št. 9 8 5 - -III. 

Češkoslovaško jadranski tovorni promet. 

P o p r a v e k p r i o b č o n e g a r a z g l a « * . 
Razglas, priobčen v Uradnem listu 10 pod 

št. 173/Ш, se izpopolnjuje z odsečnim voznimkirn 
stavkom v odsočni tablici B tako-le: 

conteeimov za 100 kg 
odsečna tablica 

B 
353 

V L j u b l j a n i , dne 23.marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih 

Št 

uprav. 

421 

Št. 292/3. 3—1 
Razpis službe. 

Po odredbi višjega šolskega sveta se razpisuje v 
stalno namestitev nadučiteljsko mesto na šestraz-
rednici na Prevaljah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

3 0. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet na Prevaljah, 
dne 2. aprila 1922. 

410 

veleposest> 

K 38/22—5. 

Dražbeni oklic. 
Po zahtevanju Karla H r a s t n i k a 

it tka v Spodnji Polskavi, bo dne 
1 0. m a j a 1 9 2 2. 

ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 3 draž
ba zemljišča vi. št. 69 katastralne občine Gornje 
Polskave, sestoječega iz stavbne parcele s hišo št. 64 
in gospodarskega poslopja, potem treh vrtnih parcel 
v skupni površinski izmeri 12 a 87 m2, s priteklino 
\Ti-d. sestoječe iz ene mostne tehtnice, predalov in 
miz v trgovskem lokalu. 

Nepremičnini, Id jo je prodati na draži«, je dolo
čena vrednost .s 613.970 K, priteklini pa na 95.000 
kron, skupaj torej s 708.976 K. 

Najmanjši ponudek znaša 472.650 K 66 v. Pod 
tem zneskom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek IL, 
dne 9. marca 1922. 

St. 1798. 

Razpis nadučiteljskih in učiteljskih služb. 
Na osnovnih šolah prekmurskega okraja se po 

odloku višjega šolskega sveta z dne 21. marca 1922., 
št. 3652, razpisujejo nastopne nadučiteljsko in uči
teljske službe s slovenskim učnim jezikom v stalno 
namestitev: 

420/111 ex 22.1)1. 

Razglas družbe južne železnice. 
Povišba stojarine na 1 0 — Din. 

Naredba št. 420/Ш ex 22. m. v «Uradnem listu 
21 z dne 8. marca 1922: o povišbi stojarine. na 10«-
Din po preteku 48 ur se začasno' preklieuje. 

V L j u b l j a n i , dne 24. marca 1922. 

Ravnateljstvo južne železnice. 

4 3 1 Razid društva. 
«Katoliško bralno društvo v Vitanju» 

28. februarja 1922. prostovoljno razšlo. 
je dne 

J . Musi s. r., bivši načelni.'; 

Št. 41. 425 ; ^ _ Ü 

Razpis. 
N o t a r s k o m e s t o v L j u t o m e r u , 

»ziroina ono notarsko mesto na ozemlju te zbornice, 
ki se izprazni po premestitvi dotičnega notarja v 
Ljutomer, se razpisuje s pozivom, naj se predlože 
prošnje tej zbornici do dne 

2 0. a p r i l a 1 9 2 2. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 31. marca 1922. 
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422 Vabilo na III. redni občni zbor 
„Združenih papirnic Vevče, Goričane 

in Medvode, d. d. v Ljubljani," 
ki bo dne 2 7. a p r i 1 a 1 9 2 2. ob desetih v Ljub
ljani pri ravnateljstvu Ljubljanske kreditne banke. 

Pravilno opremljene prošnje — za nadučiteljska 
mosta se zahteva učna usposobljenost za katoliški 
veronauk — naj se vlože do dne 

1 6 . a p r i l a 1 9 2 2 . 
po predpisani službeni poti, in sicer glede rimsko
katoliških verskih šol pod zaporedno št. 1. do 5. na 
dotični krajni Solski svet, glede državnih šol pori 
št. 6. in 7. pa na okrajno glavarstvo, šolski oddelek, 
v Murski Soboti. 

Okrajno glavarstvo, šolski oddelek, v Murski Soboti, 
dne 1. aprila 1922. 

Vodja urada: Lipovšek s. r. 

računskega 

po-

S p o r e d . 
1.J Poslovno poročilo in predložita 

«klej«, in bilance za leto 1921. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička in 

delitev absolutorija upravnemu svetu. 
4.) Dopolnilne volitve v upravni svet. 
5.) Dopolnilne volitve v mtdzorništvo. 
G.) Sklepanje o zvišbi delniške glavnice in o iz-

premembah društvenih pravil, in sicer §§ 5. in 10 c * 
7.) Določitev kredita za izvrševalni odbor za leto 

1922. 
8.) Raznoterosti. 

* * * 

V zinislu § 15. pravil daje posest desetih delni« 
pravico do enega gla.su na občnem zboru. Delnice 
delničarjev, upravičenih za glasovanje, se morajo г 
nezapadlimi kuponi vred založiti vsaj šest dni pred 
občnim zborom pri Ljubljan«ki kreditni banki т 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 4. aprila 1922. 

Predeedništvo. 

* V 8 5. BO predlaga uvrstitev novega odstavka !mod 
prvi in drugi odstavek z besedilom : aDelniška glavnica g« 
sme po eklepn občnega zbora brez predhodnega oblastvene» 
dovolila zvišati na K 60,000.000'—». * 

V § 10. c) naj se premeni besedilo: «3«/,na tantiema 
nadiorništvu» v beiedilo: «tantiema nadzornittvu, katere 
višino določi občni zbor». 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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35. 

Posts ina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 8 aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov ta Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske aprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz „Službenih Novi« kraljevino Srba, Hrvata i Slovenaca". — Izpremcmbe v osebju. — Zakon o svilarski službi in pospeševanju svilarstva. — Naredba pokrajinskega 
namestnika za Slovenijo o prodaji občinsko parcele v Ljubljani „Pokojniuskimu xsvodu za nameščence" v Ljubljani. — Naredba ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v 
LjuMjani, o izpitnih taksah prosilcev za obrtne pravice stavbnih, zidarskih, kamenoseških, tesarskih in vodnjakawkih mojetrov. — Kazglesi pokrajinske uprave za ßlovenijo: 
Odobritov šolske knjige. Razpust društev. — Bazglas gradbene direkcije za Slovenijo, g katerim se preklicuje razpis o oddaji 10 novih cestarskih most. — Razglasi raznih dragih 

uradov in oblastov. — Razne pbj^e 

Lz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca11. 

Številka 72 /. dm- Г.22.: 

lika» Njegovega Vrliciin.sl.vii kralja A 1 o lesa n -
iir a J . z dno 10. marca 1922.. s kal crini sc poslav
ljala, pri oddelku za kmetijstvo pokrajinske uprave 
v Ljubljani: Viljem It o b r ni a u n, kmotij-Ud svet-' 
nlk VI. razreda 1. stopnjo državnih uradnikov iste
ga oddelka, za kmetijskega svetnika v VI. razredu 
3. stopnje; Franc T r a m puž, kmetijski nadzornik 
Vil. razreda državnih uradnikov istega, oddelka, za 
kmetijskega svetnika1 v VI. razredu državnih urad
nikov. 

Številka 73 z dno 1. aprila 1922.: 
Ijkaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 o k s a n -

d r a T. z fino 11. marca 1922., s katerim s-e Jevrem 
S i m i ć , izredni poslanik in pooblaščeni minister v 
Carigradu, postavlja za izrednega poslanika in po
oblaščenega ministra II. razreda v Poljski. ' 

Ukaz Njegovoga Veličanstva kralja A 1 e k s a n -
d r a 1. :/. dne 12. marci. 1922., s katerim se Maksim 
Dim i t r i j e v i ć - A v o r, direktor administrativ
nega oddelka, postavlja za- diplomatskega agenta v 
Kgiplu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 o k s a. n -
d r a I. z dne 12. marca 1922., s katerim se poslav
ljata: dr. Ivan P o r n e , tajnik IV. razreda pri mini
strstvu za zunanje zadeve, za tajnika istega razreda 
(»ri kraljevskem poslaništvu v Berlinu; dr. Zdravko 
W i g e i e , tajnik III. razreda pri ministrstvu za zu
nanje zadeve, za. tajnika k tega razreda pri kraljev
skem poslaništvu v Pragi. 

Ukaz Njegovega. Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 10. marca 1922., .s katerim -se Til en 
E p p i c h , kontrolor I. razreda pri ministrstvu .za 
poŠto in brzojav, po službeni potrebi postavlja za 
kontrolorja III. razreda pri poštni in brzojavni di
rekciji v Ljubljani. 

Številka 76 z dni; 5. aprila 1922.: 
Objava generalne direkcije carin: Carinik Andrej 

K 1 o m e n č i č pri carinarnici na Rakeku, se je dne 
37. marca. 1922. ponesrečil na ta način, da mu je 
lokomotiva odtrgala glavo. 

Izpremembe v osebju. 
Imenovani so: za višjega pisarniškega oficiala pri 

okrajnem sodišču v Litiji pisarniški oficial Alojzij 
B i z j a k; za kanclista pri okrajnem sodišču v Gornji 
Radgoni certifikatist Ivan S o k 1 i č; pri okrajnem 
•sodišču v Sevnici pa certifikatist Franc S c h r ol 1. 

Mesto višjega pisarniškega oficiala preko sistemi-
»iranega stanja pri okrajnem sodišču v Radovljici 
se jo podelilo Ivanu K o l i n i , mesto pisarniškega 
oficiala, pri okrajnem .sodišču v Trebnjem pa Alojziju 
8 t ö g or j u. — Premeščena sta.: višji pisarniški ofi
cial Martin P e n k okrajnemu sodišču v Kozjo s 
«talno dodelitvijo k okrajnemu sodišču v Rogatcu; 
kanclist Milan V o n č i n a od okrajnega sodišča v 
Gornji Radgoni k okrajnemu sodišču v Konjicah. 

Kavčnik s. r. 

ikoni in kraljevske uredbe. 
92» 

Mi 
Aleksander I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur,' da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, H rvate-v in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustavo sklonil v svoji Vl[. redni, seji, ki jo j« imel 
dne, 9. novembra 1921., v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da. je uredbo o-svilarski službi 
in po.-pešovanju svilarstva z diiie 30. julija 1920., 
«.Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovena
ca» št, 174/20.* — seznamka uredb ministrstva, za 
kmetijstvo in vode št. 11 — «Službene Novine kra
ljevino Srba. Hrvata i Slovenaca» št, 195/1921. — 

izpraneniti in da so glasi: 

o svilarski službi in pospeševanju 
svilarstva.** 

Člen 1. > 

V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev sme 
proizvajati, in prodajati jajca sviloprejk samo oni, 
ki ima dovolilo ministra za kmetijstvo in vode. 

Proizvajanje jajc sviloprejk je zavezano kontroli 
državnih svilarskih nad.zirateljev. 

Jajca sviloprejk za notranjo potrebo države so 
morajo proizvajati po Pasteur jev i stanični metodi. 

Člen 2. 

Uvažati jajca sviloprejk iz inozemstva in razpe-
čavali jih med ljudstvo sme samo oni, ki dobi po
prej dovolilo niinibtra za kmetijstvo in vode, in ob 
pogojih, ki jih predpiše minister za kmetijstvo in 
vode. 

Člen 3. 

Trgovina s sirovimi mešički v južni Srbiji je pro
sta. V severni Srbiji (mejo pred letom 1912.), na ka
tero se razteza koncesija «Svilarskega društva» v 
Beogradu, veljajo določila koncesije; Istotako za Hr
vatsko in Slavonijo, za katero veljajo koncesije «Hr
vatske poljedelske banke» v Zagrebu — dokler te 
koncesiji trajata. 

V Vojvodini in v dragih pokrajinah kupuje me
šičke država, kolikor so za posamezne pokrajine ne 
odredi drugače. 

O tem odloča minister za kmetijstvo in vode 
spora.znm.no z ministrom za trgovino in industrijo. 

Člen 4. 

Jajca sviloprejk, potrebna za Vojvodino, proiz
vaja država v svoji režiji ali pa jih nabavlja iz ino
zemstva ali v državi. 

V južni Srbiji se prepušča proizvajanje jajc za
sebnim proizvajalcem (semenarjem) ob podpori dr-

* Uradni list pod št, 366 iz leta 1920. 
** Razglašen v cSlužbenih. Novinah kraljevin1? 

Srba, Hrvata i Slovenaca». iL 65, izdanih dne 24ega 
marca 1922. (Prilog Vin. — 1922.) 

zave, ki jim daje j-remije po unči proizvedenih jajc 
ob pogojih, ki jih jn-edpise minister za kmetijstvo 
in vode. 1er odreja druge olajšave. 

Člen 5. 

V svilarskih j «»krajinah in kjer je. potrebno, usta
novi država murbove drevesnice, da bo mogla ljud
stvu brezplačno razdajali sadike. Murbove dreves
nice se la.hko napravijo pose.be ali pa poleg drugih 
drevesnic. 

Privatnim osebam, ki bi osnovale pravilne mur
bove drevesnice, daje država posebne premije. 

člen «. 

Za izvrševanje svilarske službe ima država te-le 
svoje organe: 

A. centralno svilarsko upravo, ki jo sestavljajo: 
1.) upravnik centralne svilarske uprave; 
2.) pojiioč-nik upravnika centralno svilarsko 

uprave: 
3.) drugo potrebno osebje; 
B. svilarske nadziratelje. 
Področje in dolžnosti teh organov predpise mini

s-tor za" kmetijstvo in vode s pravilnikom. 

Člen 7. 

Upravnik centralne svilarske uprave in nje.gov 
pomočnik morata imeti vsaj štiri giiruiazijske raz
rede in strokovno svilarsko izobrazbo. 

Svilarski nadziratelj je moral dovršiti kmetijsko 
šolo in svilarski tečaj. 

Od tega -se., izvzemajo oni, ki že, ko stopi ta za
kon v veljavo, siužijo za upravnika ali pomočnika 
centralno svilarske uprave in za svilarskega nad-
ziratelja. 

Upravnik in pomočnik centralne svilarske upravo 
sta ukazna uradnika. Njiju plača -se deli na tri raz
rede: 1. razred 4000, 11. razred 3500, III. razred 
3000 dinarjev. 

Svilarski nadzirate]ji so ukazni uradniki; njih 
plača se deli na štiri razrede: I. razred 3000, П. raz
red 2500, III. razred 2000, IV. razred 1500 dinarjev. 

V prvem času sme minister za kmetijstvo in vode 
svilarske uradnik o postavljati z gorenjimi plačami 
in s svojim predpisom. 

Te plačo veljajo za one krajine, kjw niso plače 
državnih uslužbencev uravnane po plačilnih raz
redih. 

Člen 8. 

Da se pripravljajo proizvajalci jajc sviloprejk ki 
svilarski nadziratelji, so osnujejo posebni svilarski 
tečaji — šole v krajih, kjer bodo pogoji &a to. Ure
ditev teh tečajev predpiše minister za kmetijstvo in 
vode s pravilnikom. 

Člen 9. 

Da bi se širilo med ljudstvom znanje o reji svilo
prejk, se bodo za ljudstvo prirejali praktični tečaji hi 
svilarstva pri kmetijskih šolah, vzornih posestvih itd. 

Za pouk v teh tečajih določa minister za kme
tijstvo in vode učiteljem posebne honorarje. 

Člen 10. 
Za znanstven^ proučevanje svilarstva v, državi 

in uvajanje znanstvenih novosti v prakso «e Qsouje 
svilarska vzorna postaja, katere podrobnejšo uredi, 
tev predpiae minister za "kmetijstvo m vode e pra
vilnikom- -
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Člen 11. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 
podpiše, obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v 
«Službenih Npvinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», ter nadomešća uredbo o svilarski službi in 
pospeševanju svilarstva z dne 30. julija 1920.. «Služ
bene Novine kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca» 
it. 174/21). — seznamka uredb ministrstva za kme
tijstvo in vode št. 11 — «Službene Novine kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu ministru za kmetijstvo in vode priporo
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo iz
vrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem. vsem in vsakomur pa, naj se mu poko
ravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata. 
minister pravde: 
M. Djuričić s. r. 

Predhodnik ministrskega «.vet-i. 
; minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

234 

zneska gre vsakemu članu komisije 20 Din in urad
nemu slugi 4 Din. 

Co je bil prosilec oproščen teoretičnega dela iz
pita, zahtevanega po točkah 1. in 2. § 1. imenovano 
ministrske naredbe, znaša izpitna taksa 42 Din, od 
katerih gra vsakemu članu komisije 10 Din in urad
nemu slugi 2 Din. 

§2. 

Izpitna taksa prosilcev za obrtno pravico zidar
skega, kamenoseškega ali tesarskega mojstra znaša 
96 Din, ako jim ne gre pravica do delno oprostitve 
izpita v zmislu § 6. ministrske naredbo z dne 27. de
cembra 1893., drž. zak. št. 195. 

Od navedenega zneska gre vsakemu članu iz-
praševalne komisije 30 Din in uradnemu slugi 6 Din. 

Co je bil prosilec oproščen teoretičnega dela iz
pita, zahtevanega po točki 2. § 2., odnosno § 3. aH 
§ 4 . zgoraj navedene ministrske naredbe, znaša, iz
pitna taksa 64 Din; od tega zneska gre vsakemu 
članu komisije 20. Din in uradnemu slugi 4 Din. 

Ako pa je bil prosilec oproščen onega dela iz
pita, ki se ^ahteva po točkah 1. in 2. § 2.. odnosno 
§ 3. ali § 4., omenjene ministrske naraibe. znaša 
izpitna taksa 32 Din. Od tega zneska gre vsakemu 
članu komisije 10 Din. uradnemu slugi 2 Din. 

Letnik IV. 
§ 9 . 

Prosilcem, ki prijavijo svoj odstop od izpita vsaj 
8 dni ргга njegovim pričetkom, se vrne vsa vpl»-
čana taksa; ako pa so odjavijo pozneje, se jim vrn« 
polovična taksa. 

§10 . 

Ta naredba, dobi moč z dnem razglasitve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 26. marca 1922. 

Načelnik: dr. Marn s. r. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

9 3 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o prodaji občinske parcele v Ljubljani „Pokoj
ninskemu zavodu za nameščence" v Ljubljani* 

Na podstavi §* 81. občinskega reda za mesto 
Ljubljano se dovoljuje, da proda mestna občina v 
zmislu sklepa občinskega sveta z dne 6. decembra 
1921. «Pokojninskemu zavodu za nameščence» v 
Ljubljani od .«vojega posestva, vpisanega pod vi. 
št. 261 katastralne občino Kapucinskega predmestja, 
parcelo št, 136/13 (travnik) iste katastralne občin-.; 
v izmeri 579-75 m2 za dogovorjeno kupnino po 500 K 
za m2, to je skupaj za 289.875 K. 

V L j u b l j a n i , dne 30. marca 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Uredbe oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

9 4 . 
Naredba 

ministrstva za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani, 

o izpitnih taksah prosilcev za obrtne pravice 
stavbnih, zidarskih, kamenoseških, tesarskih in 

vodnjakarskih mojstrov. 

Na podetavi določil § 13., odstavka 2., zakona 
t dne 26. decembra 1893., drž. zak. št, 193, o stavb-

. nih obrtih se glede izpitnih taks, ki naj jih plaču
jejo prosilci za obrtne pravice stavbnih, zidarskih, 
kamenoseških, tesarskih in vodnjakarskih mojstrov, 
odreja fco-le: 

§ L 
Izpitna taksa prosilcev za obrtno pravico stavb

nega mojstra znaša, če ee jim ne prizna delna opro
stitev izpita v zmislu § 6. ministrske naredbe z dne 
27. decembra 1893., drž. zak. št. 195, 126 Din. 

Od tega zneska gre vsakemu članu izpitne ko
misije 30 Din in uradnemu slugi 6 Din. 

Ce je bil prosilec oproščen teoretičnega dela iz
pita, zahtevanega po točki 2. § 1. navedene ministr
ske naredbe, znaša izpitna taksa 84 Din; od tega 

§3. 

Izpitna taksa prosilcev za obrtno pravico vod-
njakarskega mojstra zna?a 32 Din. od katerih цте 
vsakemu članu komisije 10 Din in uradnemu slu"i 
2 Din. 

§4. 

Prosilci, ki želo v zmislu določil § 6.. točke 1., 
ministrske naredbe z dne 27. decembra 1893., drž. 
zak. št, 195, istočasno z izpitom stavbnega ali zi
darskega mojstra opravljati tudi izpit za kameno-
seški ali tesarski ali vodnjakarski obrt, plačujejo 
takso, ki je za 30 Din višja od takse, določene v 
prvem odstavku §§ 1. in 2. te naredbe, za 20 Din 
višja od takse, določene v drugem odstavku §§ 1. 
in 2. te naredbe, ter za 10 Din višja od takse, dolo
čene v tr-itj:;m odstavku §§ 1. in 2. in v §' 3. te 
naredbe. 

Znesek, za katerega se zvišuje izpitna taksa po 
teh določilih, gre onemu obrtniku-mojsitru, za kate
rega je bilo izpraševalno komisijo izpopolniti. Ako 
nastane potreba бе večja .«popolnitve, gre gorenji 
znesek obrtnikom-Jiiojstrom po enakih delili. 

§ 5. 
Prosilcu, ki žele v zmislu določil § 16., točke 2., 

ministrske naredbe z dne 27. decembra 1893., drž. 
zak. št. 1Ö5, istočasno z izpitom za tesarski obrt 
opravljati tudi izpit za vodnjakarski obrt, plačujejo 
takso, ki je za 10 Din višja od takso, določene v 
§ 2 . 

Ta povišek gre vodnjakarskemu mojstru, za ka
terega je bilo izpraševalno komisijo izpopolniti. 

§ 6 . 

Prosilci za obrtno pravico stavbnega mojstra, ki 
žele na podstavi določil § 13. ministrske naredbe 
z dne 27. decembra 1893., drž. zak. št. 195, pred
časno opravljati teoretični del izpita, t. j . iz pred
metov, navedenih v točki 2. § 1-, omenjene naredbe, 
plačujejo za ta teoretični del izpita izpitno takso 
42 Din in za poznejši, t. j . točki 1. in 3. § 1. nave
dene naredbe obsezajoči del izpita takso 84 Din. 

Od takse 42 Din gre vsakemu članu komisije 
10 Din in uradnemu slugi 2 Din, od takse 84 Din 
vsakemu članu komisije 20 Din, uradnemu slugi pa 
4 Din. 

§ 7 . 
Prosilci, ki v zmislu § 12. ministrske naredbe z 

dne 27. decembra 1893., drž. zak. št. 195, ponav
ljajo izpit, odnosno ki ee v zmislu § 15. omenjene 
naredbe ponovno zglase k izpitu, morajo takso, 
predpisano po teh določilih, plačati iznova. Prosilci, 
ki se vsled prekinitve izpita, odrejen© po določilih 
§ 8., odstavka 6., navedene naredbe iznova zglase 
k izpitu, plačajo; vnovič oni del izpitne takse, ki 
spada po teh določilih na oni del izpita, katerega 
morajo ponavljati. 

§ 8 . 
Oni prosilci za podelitev kakršnekoH koncesije 

stavbnih obrtov, ki eo si pridobili na kakšni teh
nični visoki šoli diplomo iz stavbarstva ali inženjer-
skega graditeljstva ter so zato po § 6. ministrske 
naredbe z dne 27. decembra 1893., drž. zak, št. 195, 
oproščeni celotnega izpita, ne plačujejo nikakršne 
izpitne takse. 

Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

Št; 1314. 

Odobritev šolske knjige. 
Pokrajinska uprava, za Slovenijo, oddelek za pro-

svelo m vere, je •/. razpisom št. 1314 z dne 31. marc» 
1922. odobrila šolsko knjigo: «Slovenska stenogra
fija. Drugi dol: Debatno pismo. Priredil Franc N o 
v a k . Cena 16 dinarjev. V Ljubljani 1922. Založila 
JugosI ovanska knjigarna, » 

V L j u b i ja ni, dne 31. marca 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za pro3veto in vere. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s.r. 

Razpust društev. 
St. 11.935, 11.990 in 11.992, z dne 29. marca 1922. 

Društva: •; 
«Lokalgmppe Laibach des Vereines der Profes

sioniste!) dei- österreichischen Eisenbahnen*, 
* (Skupina Rokodelski dom' Jugoslovanske stro

kovne zveze» v Ljubljani in 
«Društvo kranjskih deželnih računskih uradnikoT 

v Ljubljani» . 
so razpuščena, ker že več lot ne delujejo in ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev za 
pravni obstoj. 

Št. 12.412. 12.414, 12.415 in 12.416, z dne 30. marca 
1922. 
Društva : 
«Dvorsko prosvetno društvo v Ljubljani», 
«Landesverein der staatlichen Kanzleioffizianten 

und Kanzleigehilfen von Krain», 
«Lovski klub Sava v Ljubljani» in 
«Unterstützungsverein für entlassene Sträfling« 

aus Krain» , 
so razpuščena, ker že več let ne delujejo in ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek sa notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

St. Ш/prez. 

Razglas. 
8—8 

Podpisana gradbena direkcija preklicuje po uka
zu ministrstva za gradbe z dne 27. marca 1922., 
št. 7114, razpis z dne 18. marca 1922., š t 1178, o 
oddaji 10 novih cestarskih mest, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu 28. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1922. 

Gradbeni direktor: ini. Klinar s. r. 
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Razglasi dragih aradov in oblaste?, 
Z 107/21—6. 388 3—3 

Oklic. 
Občinski urad v Veračah hrani Jiastopne pred

mete, ki jih jo pustil Ivan F r a k i pri Juriju Plev-
niku, posestniku v Veračah, in o katerih se sumi, 
da so ukradeni: 

1.) 2 kosa belega platna stare rjuhe, 1 kos je 
dolg 116 cm, drugi pa 107 cm; 

2.) 3 kose zelenega platna, en kos je dolg 114 cm, 
drugi 250 cm, tretji 125 cm; 

3.) 2 beli halji, kakršne nosijo zdravniki pri or
dinacijah; 

4.) 1 črno krilo, kakršno nosijo usmiljenje v 
bolnicah; 

5.) 1 črna čepica, kakršno nosi sodnik pri raz
prava! i; 

6.) 1 kos belega platna s temnimi progami; 
7.) 2 brisači, ena je dolga 124 cm, druga 96 cm; 
8.) 1 kos črnega žameta; 
0.) 1 vojaški sivi ovratnik; 

10.) 1 svilen rožast šal; 
11.) 3 kose trakov,, na pol svilene, z rožami, eden 

je dolg 62 cm, drugi 154 cm in tretji 75 cm; 
12.) 1 ženski robec; 
13.) 1 črni trak z dvema svetinjama; 
14.) 1 nikeljnast križ, 14y2 cm visok; 
15.) 20 cm črne svile; 
16.) 16 različnih razglednic; 
17.) 1 par nizkih čevljev; 
18.) 1 črn predpasnik, kakršnega nosijo usmiljen-

ke; eno ruto za na glavo; 
19.) 1 bel predpasnik; 
20.) 1 kos zelenega platna, 87 cm dolg; 
21.) 1 kos belega hodnega platna, 284 cm dolg. 

Lastniki navedenih predmetov se pozivljejo, naj 
se zglase tekom leta dni po tretjem oklicu ter do
kažejo svojo lastninsko pravico. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek III., 
dne 27. marca 1922. 

P 58/13—77. 442 

Razveljavitev preklica. 

A 5/22—4. 394 3 - 3 

Poklic neznanih dedičev. 
Dne 23. decembra 1921. je umrl v občini Breznu 

nad Vitanjem v gozdu Antonft Jeeeničnika okrog 
36 let star n e z n a n e c moškega spola, ne dal bi bil 
zapustil poslednjo voljo. V njegovi posesti se je 
našlo 3614 K gotovega denarja. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini so postavlja Ivan Pai, poduradnik v Ko
nji cali. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a 1 c ta od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po pre
teku tega roka se izroči zapuščina, kolikor izka
žejo dediči svoje pravice, le-tem, kolikor bi so pa 
Co ne zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 23. februarja 1922. 

Popolni preklic Frančiške S t r a zìi š a r j e v e, 
pm ožene K e r e n č e v e, posestnice v Verdu št. 105, 
izrečen, zaradi slaboumnosti s sklepom z dne 16. no
vembra, 1913., L 8/13—11, je razveljavljen. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek I., 
•Ine 1. aprila 1922. 

E 1/22-7. — 435 

Dražbeni oklic. 
Na predlog- državnega zaklada, kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev po finančni prokuraturi v 
Ljubljani bo fine 3. m a j a 1 9 2 2. ob enajstih pri 
tem sodišču v sobi št, 3 na podstavi odobrenih po
gojev dražba nastopnih nepremičnin, vpisanih v zem
ljiško knjigo za Brezen, vi. št. 44: 

Označba nepremičnin: hiša št. 29, ceni Ina vred
nost 2000 K; gospodarsko poslopje, cenilna vrednost 
3000 K; drvarnica, cenilna vrednost 300 K; njiva v 
površini 2 ha 77 a 45 ni* (m.2 po 30 v), cenilna vred
nost 8323 K 50 v; travniki v površini 1 ha 06 a 
28 m- (in2 po 35 v), cenilna • vrednost. 3719 K 80 v; 
gozdne parcele 817, 818, 826 v površno 11 ha 64 a 
56 m2 (m2 po 80 v), cenilna vrednost 93.164 K 80 v. 

Najmanjši ponudek znaša 73.672 K: pod naj
manjšim ponudkoni se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 
dno 27. marca 1922. 

E 69/22-

Dražbeni oklic. 
426 

Dne 2 9. m a j a 1 9 2 2., ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v «obi št. 6 dražba nastopnih nepre
mičnin: 

1.) vi. št, 51 katastralu-e občine Trnoviskega vrha. 
l>arc. št, 532, 533, 534 (njive) in 312/5 gozd; 

2.) vi. št. 52 iste katasfcralne občine, stavb. pare. 
38/5 hiša št. 43, pare. 374 in 375 njivi, 376 vrt, 377 
vinograd; 

3.) vi. št, 56 iste katastralne občine, stavbna, 
ime. 38/2 hiša Št. 68 in 38/4 gospodarsko poslopje 
s svinjakom na pare. št, 372/1, pare 383 gozd, 384 
pašnik, 385/1 njiva, ,385/2.-pašnik. 372/1 vinograd, 
372/2 pagnik, 878 v r t . ' >••'- - • ' 

Cenilna vrednost, • 65.061 K 10 v, vrednost pri-
toklin" 1500 K. 

Najmanjši ponudek 43.374 K 06 v. 
Pravice, ki bi no pripuščajo dražbe, je oglasiti 

pri sodišču najpozneje pri dražb.enem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uvelja
viti glede nepremičnine, same. 

Vso drugo je razvidno i/, oklica na sodni deski 
podpisanega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 26. marca 1922. 

SL 41. 
Razpis. 
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265 •Ne 1 155/22—2. 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila protokolirana. firma 
E. & A. U h e r , spedicijsko podjetje v Ljubljani, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne prizna
nice, lei jo je imenovana firma baje izgubila: Prizna
nica glavne carinarnice I. reda v Ljubljani z dne 
23. februarja 1922., br. 6049, glaseča se na firmo 
E. & A. Uher v Ljubljani, 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
-svojo pravice tekom š o e t i h m e s e c e v izza dne 
26. februarja 1922., ker bi se sicer po tem roku iz
reklo da jo priznanica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 26; februarja 1922. 

287 P 13/22—1. 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 23. decem
bra 1921., opr. št. L 9/21—3, je bil Lovrenc T r -
& e k, posestnik v Veliki Ligojni št. 21, sedaj stanu
joč v Ameriki, zaradi pijančevanja in zapravljivosti 
omejeno preklican. 

Za skrbnico mu je bila postavljena Uršula Trček, 
.rosestnikova žena v Veliki Ligojni št. 21. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek I., 
dn<!\2. marca 1922. 

N o t a r s k o m e s t o v L j u t o m e r u , 
oziroma ono notarsko mesto na ozemlju te zbornice, 
ki se izprazni po premestitvi dotičnega notarja v 
Ljutomer, se razpisujo s pozivom, naj se predlože 
prošnje tej zbornici do dne 

2 0. a p r i l a 1 9 2 2 . 
Notarska zbornica v Celju, 

dne 31. marca 1922. 

Št. 5717/1922. " 380 3 - 3 

Razglas o licitaciji železniškega materiala 
za gornje gradnje. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismeno 
ofortalno licitacijo za nabavo naslednjega materiala, 
in sicer: 
a) na dan 2 6. a p r i l a t, i . za dobavo tračnic; 
b) na dan 2 7. a p r i l a 1.1. za dovabo materiala za 

spajanje in pritrjevanje tračnic; . 
c) na dan 2 8. a p r i l a t. 1. za nabavo kretnic; 
č) na dan 2 9. a p r i l a t. 1. za nabavo križanj. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi splošni in posebni pogoji za dobavo tega 
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materiala se dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 5717/22. za dan 1922 Ponudnik N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija bo točno ob 11. uri. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona, o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovim, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se' 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije no 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreba, 

dne 19. marca 1922. 

Št. 11.086/1922. 433 з _ 2 

Razglas o dobavi bukovih polen in lesa 
za kurjenje lokomotiv. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih kprememb, odnosno 
dopolnitev, razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
16. februarja 1922., pismeno ofertalno licitacijo sa 
nabavo goriva, in sicer 147.000 m8 bukovih polen 
prve vrste po naših predpisih in 18.046 m8 mehkega 
lesa za kurjenje lokomotiv. 

Oferirajo se tudi lahko manjše količine loko po
staje podpisane direkcije. 

Spîo&u in. posebni pog-oji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem od
delku (soba št. .8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za. 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za doba.vo materiala za varnostne na
prave po razpisu pod št. 11.086/22. za dan 10. maja 
1922. Ponudnik N. N.» Ponudbe morajo izročiti ne
posredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsed
niku dražbene komisije. Ponudniki morajo ostati v 
besedi najmanj 30 dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako jo tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
tTgovska in obrtniška zbornica. 

Zlasti, se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. ••'••.• 

Onim licitantom, ki pridejo na dan-licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija, . - . . 

Ponudbe se otvorijo dne 10. maja 1922. točno ob 
enajstih v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. marca 1922. 

Št. 531. 402 3—3 

Razglas. 
Uprava delavnice za vojaško obleko v Vevčah 

pri Ljubljani, železniška postaja v Zalogu, bo dne 
5. m a j a t. 1. po of ertalni licitaciji prodajala od
padke starega usnja (stare vojaške obutve), ki jih 
je danes v skladišču 50.235 kg. Začetek licitacijo ob 
osmih. Reflektanü se morajo udeležiti licitacije v 
Vevčah osebno, ob izročitvi zapečatene ponudbe, 
kolkovane z 10 dinarji, pa mora vsak položiti kav-
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ci jo, in sicer, ako je naš državljan, 10 %, ako pa 
je tuj državljan, 20 % ponujene vsote. Odpadki ka
kor tudi nakupni pogoji se lahko vpogledajo vsak 
dan v omenjeni delavnici. 

Is pisarne delavnice za vojaško obleko v Vevčah, 
dne 28. marca 1922. 

vali meseca maja, junija in julija 1921., da se vza
mejo za podstavo končno razsodbe na novo pred
loženi načrti za jez in zatvoruice, in sicer naj bi bi) 
jez zgrajen s strešno obliko po patentu Huberja in 
Lutza v Ziirichu. zatvorniee pa avtomatične. 

419 

it. 290 in 800. 
Razglasa o razgrnitvi načrtov o nadrobni raz-
delbi senožeti posestnikov iz Smarate in paš

nikov posestnikov iz Starega trga. 
Načrta: 1.) o nadrobni razdelbi senožeti, in sicer 

pare. št. 315, 2445/2, 316/1, 316/2, 2445/1, ležečih v 
katastralni občini Kozaršah, in i>arc. St. 1880, ležeče 
v katastralni občini Nadlesku, 

2.) o nadrobni razdelbi pare. št. 89, 52, 710/1, 
807/1, 808/1 in 97, ležečih v katastralni občini Sta
rem trgu, in pare. št. 387/2, 341/2 in 388, ležečih v 
katastralni občini Knežji njivi, 
bosta na podstavi § 96. zakona z dno 26. oktobra 
1887.. dež. zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 15. aprila 
1922. do vštetega dne 28. aprila 1922. v občinskem 
uradu v Starem trgu razgrnjena na vpogled vsem 
udeležencem. 

Obmejitev obeh načrtov s kolci na mestu samem 
se je že izvršila. 

Načrta se ho*ta dne 20. aprila 1922. pojasnjevala 
pri Kovaču v Starem trgu, in sicer načrt pod 1.) v 
času od osmih do devetih, načrt pod 2.) pa v času 
otl šestnajstih- do sedemnajstih. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo-
тајо neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrta v 30 dneh, od 
prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 15. aprila 
1922. do dne 14. maja 1922., pri krajnom komisarju 
vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b 1 j a n i, ilne 1. aprila 1922. 
Krajni komisar za agrarske ojn-racijo: 

dr. Vrtačnik s. r. 

Št. 2133—III. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z dnem 1. aprila 1922. do preklica so podaljšuje 

Ker bi bila to bistvena izprememba prvotno na- ! veljavnost vozninskih stavkov «Provizorno železni-
merjanoga projekta, razpisuje okrajno glavarstvo v ! ^ o tovoru« tarife, (z dm; 1. februarja 1921.) kakor 
zmislu § 60. zakona z dne 15. maja 1872., dež. zak. 
št. 16, ponovnu komisionalno obravnavo na 
mesta na dan 2 8. a p r i l a i 9 2 2. ob dovolili. 

Na to'obravnavo se vabijo vsi interesenti s pn-
stavkom, da morajo morebitne, pomisleke zoper to 
namerjano izprei nemim prvotnega načrta prijaviti ali 
pismeno do dne obravnave pri podpisanem okrajnem 
glavarstvu ali pa najkesneje ustno ali pismeno na 
dan obravnave pri vodji komisije, ker se poznejši 
ugovori ne bodo vpoštevali in se bo končna razsod
ba izrekla brez ozira na take prepozno vložene ugo-

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
ilne 20. marea 1922. 

tudi v okviru t« tarife jn-iobčenih vozninskih stav
cu I kov z 20%nim odbitkom glede vseh postaj, kj so 

i oddaljene od Trsta- po kilometrskem kazalu (stran 
186 do 194) več nego 350 lan, razen južnožclczruč-
nih postaj v Bleiburgu in Völkermarktu-Kühnsdorfu. 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro-
žajo ulomki centosimov na cele centesime. 

Za postaji Bleiburg in Volkormarkt^Kühn.sdorf, 
nadalje za vse drugo postaje, katerih razdalja od 
Trsta znaša 350 km ali manj, veljajo vozninski stav
ki, navedeni v tarifi, brez odbitka. 

V L j u b l j a n i , dne 28. marcii 1922. 

Družba južne železnice v Imenu udeleženih 

St. 241/pr. 434 
Razpis službe. 

Pri mestni občini ljubljanski je popolniti pogod
beno službo 

ravnatelja mestnega dohodarstvenega urada. 
Poleg poslov ravnateljstva dohodarstvenega ura

da je s to službo zvezan tudi referat o prirastkarini 
in referat o vseh ostalih občinskih davčnih zadevah 
vobče. 

Za to službo povsem kvalificirani prosilci naj 
vlože svoje prošnje, opremljene z vsemi potrebnimi 
dokazili o študijah, dosedanjem službovanju itd., do 
ilne 2 2. a p r i 1 a 1 9 2 2. 
pri predsedstvu mestnega magistrata v Ljubljani ter 
naj v njih navedejo tudi svoje pogoje. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 4. aprila 1922. 

427 2—2 Št. 1086/16. 
Razpis. 

Podpisani mestni magistrat razpisuje mesto /a 
k n j i g o v o d j o v X. plačilnem Tazredu državnih 
uradnikov z enoletnim provizorijem. 

Knjigovodja mora biti vešč vsem knjigovodskim 
poslom, dobro verziran v gospodarstvu in vodstvu 
podjetij. 

Prosilci morajo dokazati, da so dovršili srednjo 
šolo z maturo aH pa trgovsko akademijo in da imajo 
izpit iz državnega računovodstva. 

Po enoletnem zadovoljivem službovanju se ime
nuje knjigovodja za definitivnega ter se pomakne v 
višji čin ovni razred. 

Pravilno kolkovane prošnje e prilogami vred naj 
se vlože najkesneje do dne 

15. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri mestnem magistratu. 

Mestni magistrat v Ptuju, 
dne 1. aprila 1922. 

Župan: Lozinšek 

Dr. Ferjančič s. r. 

št. 271. ~~ 3-2 
Razpis učnih mest. 

Z dovolitvijo višjega šolskega sveta z d»e 7ega 
marca 1922., št. 3078, razpisuje podpisani okrajni 
šolski svet nastopna učna mesta v stalne name
stitev: 

1.) na štirirazrednici v C r n i 3 učna mesta; 
2.) na enorazrednici v Št. D a n i j e l u 1 učno 

mesto; 
3.) na petrazredirici v D r a v o g r a d u 4 učna 

mesta; 
4.) na šestrazrednici v G'u š t a n j u 5 učnih mest: 
5.) na enorazrednici na H o 1 m c u 1 učno mesto: 
6.) na dvorazrednici v K o t l j a h 1 učno mesto: 
7.) na štirirazrednici v M e ž i c i 3 učna mesta; 
8.) na enorazrednici na O j s t r i c i 1 učno 

mesto; 
9.) na šestrazrednici na P r e v a l j a h 5 učnih 

mest; 
10.) na enorazrednici na S t r o j n i 1 učno mesto: 
11.) na dvorazrednici na T o l s t e m v r h u 1 uč

no mesto. 
Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico. 

izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, naj se vlože 
po predpisani službeni poti do dne 

2 3. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet na Prevaljah, 
dne 23. marca 1922. 

uprav. 

Št. 292/3. 3—2 

Razpis službe. 
Po odredbi višjega šolskega sveta se razpisuje v 

stalno namestitev nadučiteljsko mesto na šostraz-
rednici na Prevaljah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

3 0. a p r i 1 a 19 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet na Prevaljah, 
dne 2. aprila 1922. 

4 4 7 Občni zbor 
„Občekoristne zadruge za stavbe in 

stanovanja v Ljubljani", 
bo v s o b o t o dne 22. a p r i l a 1 9 2 2 . točno ob 

20. tiri v zadružni pisarni z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m; 

1.) Čilanje zapisnika zadnjega občnega zbora. 
2.) Poročila jirodisedriištva. 3.) Poročilo nadzorništva 
o poslovnem računu in bilanci za leto 1921. in do
tični prud logi. 4.) Izprememba pravil, načel za od
dajo stanovanj in hišnega reda. 5.) Slučajnosti. 

V L j u b l j a n i , dne 7. aprila 1922. 
Načelništvo. 

P r i p o m b a . Ker je za sklepanj«: <> izpremombi 
pravil potrebna, navzočnost polovice članov, se prosi 
obilne udeležile. 

Ш Razglas. 

Razne objave. 
445 

i t . 8313. 

Razglas. 

s. r. 

430 3—1 

Združene papirnice, d. d. v Vevčah, so tuuradno 
»aprosile, da bi ee jim dovolilo namesto prvotno 
predlaganih načrtov za jez in z njimi združene za-
trornice; obravnavanih pri komLsionalnih obravna-

Razglas. 
Petnajsto žrebanje 4V2%nih zastavnih listov in 

41/a%nih komunalnih zadolžnic Kranjske deželne 
banke bo dne 19. a p r i l a 1 9 2 2 . Izžreba se nomi
nale 22.700 K 4y2%nih zastavnih listov in nominale 
93.000 K 4Va%nih komunalnih zadolžnic. 

V L j u b 1 j a n i, dne 5. aprila 1922. 
Kranjska deželna banka. 

Št. 1078—Ili. 417 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 
S takojšnjo veljavnostjo je sprejeta v. razglas, 

pri občen v Uradnem listu 14 pod št. 886ДИ, postaja 
Fürnitz z vozninskim stavkom centesimov 405 za 
100 kg. 

V L j u b l j a n i , dne 24.marca 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Sklicuje se tretja redna glavna skupščina «Sa
veza novčanih i osiguravajućih zavoda kraljevine 
SHS» na soboto dne 2 2. a p r i l a 1 9 2 2 . v presto-
rih trgovsko - obrtniško zbornice v Zagrebu (Trg 
29. listopada 1918. št. I) ob šestnajstih (ob štirih 
popoldne) z nastopnim d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo ravnateljstva o poslih družbe in za
ključni račun za leto 1921., poročilo nadzorstvenega 
odbora in podelitev absolutorija ravnateljstvu in 
nadzorstvenemu odboru. 

2.) Proračun za leto 1922. 
3.) Volitev predsednika, ravnateljstva in nadzor

stvenega odbora.. 
4.) Piazprava in sklepanje o ^-odlogih, ki se pri

javijo predsedništvu najkesneje do dno 16. aprila 
1922. 

V Z a g r e b u , dne 1. aprila 1922. 

Dr. Juraj Vrbanić s. r.. predsednik. 
* * f 

P r i p o m b a : Po pravilih zastopa denarne za-
vode, ki so člani «Saveza», odposlanec, ki ga zavod 
izrecno pooblasti za to. Denarni zavodi lahko po
verijo zastopanje komu, ki je ali ni osebno njih član. 
Nihče ne more zastopati več nego pet denarnih, za
vodov. Osebe, ki so člani <Saveza>, smejo izvrševati 
svoje pravice samo osebno (§ 11.). Vsak denarni, 
odnosno zavarovalni zavod, ima po dva glasova 
(§ 24.). 

4 1 5 Razglas. 
Dodatno se objavlja, da se v gozdovih komend-

ske nadarbine Rebrce na Jezerskem proda približno 
1200 m3 smrekovega lesa na panju v posek v letu 
1922. 

Zaprte ponudbe z oznako na kuverti: «Ponudbe 
na razpis prodaje smrekovega lesa» naj se vlože do 
dne 20. a p r i l a 1 9 2 2 . 
Uprava veleposestva komendske nadarbine Rebrce, 
zastopana začasno po okrajnem gozdarju Francu 

Primožiču v Škofji Loki. 

439 Razid društva. 
Podružnica «Slovenske Straže v Ljubljani» н se

dežem v Hotiču se je prostovoljno razšla. 
V H o t i č u , dne 26. marca 1922. 

Ant. Strne s. r., biv&i predsednik» 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani 
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V Ljubljani, dne 10. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

ri, vojauu e » ™ » ™ " " " » » . a i-.™., тпл чХ^. « wnrememhah in đoDolnitvah zakona o ustroja vojaSkih sodišč z dne 27. januari» januarja 
je ugotavljati 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
95. 

Mi 
^ l e k s s K p Z i d L e x ? I . , 

po milosti božji «n narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

preglasamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodno skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi Elena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je odločbo ministrskega 
sveta, po kateri se častnikom v pokoju, ki so med 
rojilo opravljali vojaško službo, priznavajo vojna leta 

* dvojno v pokojnino, Pov. F Л br. 6512 *z dno 10. julija 
1920. seznamka uredb ministrstva za vojno in mor-
»arnico št. 30 — «Službeno Novine» št. 195 z dne 

S. -septembra 1921. — izpremeniti in da se glasi: 

Zakon, ' 
s katerim se onim upokojenim čast
nikom, ki so opravljali med vojno 
vojaško službo,lpriznavajo vojna leta 

dvojno v pokojnino. 
Člen 1. 

Vsem onim rezervnim častnikom, ki so bili pred 
vojno kot aktivni častniki upokojeni in prevedeni v 
»enervo, pa so med vojno opravljali vojaško službo 
Kot rezervni častniki, se. priznavajo vojna leta, v 
Katerih so opravljali vojaško službo, dvojno v po
kojnino, brez ozira na to, koliko časa je trajala voj
na v dotičnem letu. 

Cloni 2. 
Ista pravica iz člena 1. so priznava tudi onim 

bivšim aktivnim častnikom, ki so med vojno oprav
ljali vojaško službo ter so bili istotako pred vojno 
upokojeni, a niso bili prevedeni v rezervo. 

Člen 3. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», ter nadomešča odločbo mi
nistrskega sveta, po kateri se častnikom v pokoju, 
Ki so med vojno opravljali vojaâko službo, prizna
vajo vojna leta dvojno v pokojnino, Pov. F Л br. 6512 
л dne 10. julija 1920. seznamka uredb ministrstva, za 
vojno in mornarnico št. 30 — «Službeno Novine» 
St. 195 z dne 3. septembra 1921. 

' Našemu ministru za vojno in mornarnico naro-
iamo naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo iz
vrševanje, oblastvom zapovedujemo, _ naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu poko-

ravajo. 
V B e o g r a d u , dne 26.januarja 1922.; 

F A br. 2364. A l e k s a n d e r S. Г. 

Minister za vojno in mornarnico: 

M. Vasic B.r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

* Razglašen r «Službenih Kovinah kraljevine 

8 * * Hrvlta i Slovemca» St. 46, isdamh Ш l.mar-

•» 1022. 

96. 
Mi 

A l e k s a n d e r I.» 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da snio Mi 
potrdili in potrjujemo, da je odločbo ministrskega 
sveta S br. 3727 z dne 14. maja 1921. — seznamka 
uredb ministrstva za vojno in mornarnico št. 35 — 
«Službeno Novino» št, 195 z dne 3. septembra 1921. 

— izpremeniti in1 da. se glasi: 

Zakon, 
s katerim se opraščajo plačila od
škodnine, prâa^B&fey.drzavi» [vojaški 
obvezniki kateregakoli čina, razen 
častniškega, za škode, katere so ji 
učinili z uničitvijo vojaško-državnih 

stvari, voz in živali.* 
Člen 1. 

Vse do sedaj neplačano odškodnine, prisojene dr
žavi z odločbami vojaških sodišč ali vojaških obla-
stev, za škode, ki so jih učinili državi vojaški ob
vezniki kateregakoli čina, razen častniškega, s so
lunske fronte, ob umiku naše vojske preko Albanije, 
na solunski fronti, do demobilizacijo naše vojske — 
o katerih jo ugotovljeno z odločbami pristojnih vo
jaških sodišč ali vojaških oblastev, da niso bile uči
njeno iz koristoljubja — so ne izterjavajo od dotič
nih vojaških obveznikov, nego tako uničene voja-
ško-državne stvari, vozove in živali je odpisati na 
račun državo. 

• Ölen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi, 

ter nadomešča odločbo ministrskega sveta S br. 3727 
z dne 14. maja 1921; — seznamka uredb ministrstva 
za vojno in mornarnico št. 35 — «Službene Novine» 
št. 195 z dne 3. septembra 1921. 

Našemu ministru za vojno in mornarnico pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokora
vajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 
s br 709. Aleksander s. r. 

Videl in pritisnu državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
L. Marković e. r. dr. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić e.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Razglašen v «Službenih! Novinah kralje лпе 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 73, izdanih dne 1. apri
la 1022. (Prilog X. — l 9 2 2 -) 

97. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIH. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je odločbo ministrsskega 
sveta S br. 1167 z dne 5. junija 1920. — seznamka 
uredb ministrstva za vojno in mornarnico št. 32 — 
«Službene Novine» št. 195 z dne 3. septembra 1921. 

— izpremeniti in da. se glasi: 

Zakon 
o izpremembi in dopolnitvi člena 44. 
zakona o ustroju vojske z dne 31ega 

marca 1904.* 
Člen 1. 

Nek varno členu 44. zakona o ustroju vojske se 
smejo od danes dalje tekom treh let sprejemati т 
sodno stroko pri vojski diplomirani pravniki do 
45. leta starosti in z odsluženim rokom v vojski, iu 
sicer: 
a) v poročniškem Činu, brez posebnih pogojev; 
b) v činu Itapetana H. razreda, ako imajo najmanj 

eno leto ukazne državne službe ali odvetniškega 
poslovanja; 

c) v činu kapetana I. razreda, ako imajo najmanj 
dve leti ukazne državne službe ali odvetniškega 
poslovanja; 

č) v majorskem činu, ako imajo najmanj pet let 
ukazne državne službe e poslednjo plačo naj
manj 3500 dinarjev na leto ali najmanj sedem let 
odvetniškega poslovanja; 

d) y podpolkovniškem činu, ako so prebili kot di
plomirani pravniki najmanj deset let v civilni 
sodni ukazni državni službi s poslednjo plačo v 
njej najmanj 5000 dinarjev na leto ali imajo naj" 
manj dvanajst let odvetniškega, poslovanjai; 

e) v polkovniškem činu, ako so prebili kot diplo
mirani pravniki najmanj petnajst let v civilni 
sodni ukazni državni službi s poslednjo plačo v 
njëj najmanj 6000 dinarjev na leto ali imajo naj
manj petnajst let odvetniškega poslovanja. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi, 
ter nadomeščal odločbo ministrskega sveta S br. 1161 
z dne 5. junija 1920. — seznamka uredb ministrstva 
za vojno in mornarnico št. 32 — «Službene Novine» 
št. 195 z dne 3. septembra 1921. 

Našemu ministru za vojno in mornarnico pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 

* Razglašen v. «Službenih1 Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 73, izdanih dne 1. apri
la 1922. (Prilog X. — 1922.) 



sa. 
vsem in vsakomur |к> njem. vsem in vsakomur pa. naj se mu pokora

vajo. 
V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

98. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji. ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in fia> smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da j e odločbo ministrskega 
sveta S O br. 9735 z dne 30. marca 1920. — seznam-
ka uredb ministrstva za vojno in mornarnico št. 34 
— «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca:» št. 195 z dne 3. septembra 1921. -- izpro-

meniti, in da se glasi: 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o ustroju vojaških sodišč z dne 27ega 

januarja 1901.* 
Člen 1. 

Za razpravljanje o kaznivih dejanjih podčastni
kov, kaplarov, redovov in vseh neukaznih vojaških 
oseb se ustanavlja, nekvarno § 55. zakona o its troju 
vojaških sodišč za sedaj do zakonitega preustroja 
vojaških sodišč prve stopnje po eno divizijsko vo
jaško sodišče za vsako divizijsko oblast, in sicer: 

1.) dunavsko divizijsko vojaško sodišče za I. ar
mijsko oblast: 

2.) boseiijsko divizijsko vojaško sodišče za II 
mijsko oblast; 

3.) vardarsko divizijsko vojaško sodišče za 
armijsko oblast; 

4.) .savsko divizijska vojaško sodišče za IV. 
mijsko oblast. 

Ako pa bi se pokazala potreba za večjo število 
divizijskih vojaških sodišč, se sinejo poleg gorenjih 
ustanoviti še druga divizijska vojaška sodišča v ar
mijskih oblastih, ki naj se imenujejo po oni divizij
ski oblasti, pri kateri so ustanove, in s teritorialno 
pristojnostjo, ki jim jo določi minister za vojno in 
mornarnicii. 

Člen 2. 
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99. 
Mi 

Aleksander» I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da, smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je odločbo ministrskega 
sveta S. br. 4344 z dne 9. septembra 1920. — se
znanila uredb ministrstva za vojno in mornarnico 
št. 33 — «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» št. 195 z -dno 3. .septembra 1921. — iz-

premeniti in da se glasi: 

Letnik j V 

ar

ili. 

ar-

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o ustroju vojaških sodišč z dne 27ega 

januarja 1901.* 
Člen 1. 

Do zakonitega preustroja vojaških sodišč prve 
stopnje se sme, nekvarno § 30. zakona o ustroju vo
jaških sodišč, funkcija vojaškega državnega tožitclj-i 
pri vojaških sodiščih prve stopnje ločiti od funk
cije referenta za sodstvo dotične divizijske oblasti, 
kolikor, kjer in dokler so za to dane potrebe. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem. ko se razglasi, 
ter nadomešča odločbo ministrskega sveta S. br. 4344 
z dne 9. septembra 1920. — seznamka uredb mini
strstva za vojno in mornarnico št. 33 — «Službene 
Novine kraljevine Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 195 
z dne 3. septembra 1921. 

Našemu ministru za vojno in mornarnico priporo
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo iz
vrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo p> 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30.januarja 1922.; 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni' pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta,: 

Nik. P. PaSić s. i. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi vojaških ohiastev, 

Nekvarno §§ 21. in 23. zakona o ustroju voja
ških sodišč se smejo za izvrševanje službe in poslov 
pri vojaških sodiščih lcakor tudi za vojaške preisko
valce določati tudi administrativni častniki sodne 
stroke, dokler bo to potreba zahtevala. 

Člen 3. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi, 

ter nadomešča odločbo ministrskega sveta S O 
br. 9735 z dne 30. marca 1920. — seznamka uredb 
ministrstva za vojno in mornarnico št. 34 — «Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
8t. 195 z dne 3. septembra 1921. 

Našemu ministru za vojno in mornarnico priporo
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo iz
vrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30.januarja 1922.; 
S br. 711. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnu državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik miniatirakega sveta: 
Nlk. P. Pašić e. r. 

(Podpisi ostalih mimstrov.) 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 66, izdanih dne 24ega 
marca 1922. (Prilog Vin. — 1922.) 

St. 1495/pov. 

Razprodaja civilnih oblek. 
Intendanca za Slovenijo v likvidaciji bo v času 

od dim 18. aprila do dne 31. maja t. 1. na dražbi 
prodajala stare civilne obleke, perilo in čevlje. 

Natančnejši podatki so razvidni iz razglasov pri 
mestnih magistratih v Ljubljani, Mariboru, Celju in 
Ptuju ter so na vpogled pri intendane! za Slovenijo 
v likvidaciji v Ljubljani, šentpetrska vojaščnica, 
soba št. 89, vsak delavnik od 9. do 12. ure in pri 
trgovski in obrtniški zbornici v Ljubljani. 

Vojaška intendanca za Slovenijo v likvidaciji 
v Ljubljani, 

dne 7. aprila 1922. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 5/71 ex 1922. 

Razglas o taksi na vozila. 
Generalna direkcija poarednjih davkov je priob

čila z razpisom z dne 8. marca 1922., št. 5291, v 
zvezi z razpisom z dne 29. januarja 1922., št. 1942 
(glej tuuradni razglas št. B П 5/20 iz leta 1922. v 
Uradnem listu 13/1922.) in z ozirom na izpremembe 

* Razglažen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 66, izdanih dne 24ega 
marca 1922. (Prilog VHI. — 1922.) 

j in dopolnitve v taksnem in pristojbinskem prav i I-
: niku (uradni list pod št. 29/1922.") ponovno ta-ln 
i pojasnila: 
i Tar. post. 100. taksne tarife določa dve vrsti 

taks, in .sicer: 
Л) takso za prijavo, da ima kdo avtomobile, fija-

kerske vozove, vozova na vzmeteh in bicikle, in 
B) letno takso za osebno uporabo avtomobilov 

in fijakerskih voz. 
Torej se plačuje po mestih in trgih p r i j a v n a 

taksa za vse vrste vozil na vzmeteh in navadne dvo
kolesno vozove (na vzmeteh za konjsko vprego), 
razen če jih uporabljajo lastniki redno tudi za pre
važanje l a s t n i h p o l j s k i h pridelkov, n. pr. ze
lenjave, mleka i. si. 

Po točki 20. člena- 49. taksnega in pristojbin-
skega pravilnika s« plačuje za prijavo taksa: iz' tar. 
post. 1. po 2 Din in za dovolilo taksa iz tar. post. 5. 
po 5 Din, ako ni določena v področju poedinih ob-
lastev posebna druga večja taksa —- tudi na vozila 
na vzmeteh, ki se ne uporabljajo izključno za oseb > 
in rodbino dotičnega lastnika, nego rodno tudi za 
prevažanje lastnih poljskih pridelkov kakor tudi za 
(»tala vozila, ki niso navedena v tar. post. 100., č» 
se morajo po z a k o n s k i h ( p o l i c i j s k i h ) 
p r e d p i s i h prijaviti in se mora dobiti d o v o 
l i l o za obratovanje in uporabljanje. 

Navadni dvokolesni vozovi in vozovi na vzme
teh, katerih lastniki so kmetovalci, ne plačujejo ni
kako takse in se tudi no prijavljajo, ako se uporalv 
Ijajo redno tudi /a prevažanje l a s t n i h p o l j 
s k i h pridelkov. 

Vse drug«! osebe po vaseh, kakor duhovniki, uči
telji, notarji, trgovci itd., plačujejo za svojo navad
ne dvokolesne vozove in vozove na vzmeteh samo 
]) r i j a v n o takso. 

Za vozove- na vzmeteh in navadne dvokolesn« 
vozove se no plačuje nobena taksa, ako so popol
noma nerabni, t. j . taki, da se" sploh no morejo po
praviti, kar pa se mora vselej ugotoviti komisio
na! no. 

Med vozili na vzmeteh in polvzmeteh se no raz
likuje. 

Istotako so zavezani plačevati p r i j a v n o taks«. 
za navadne dvokolesno vozove in vozove na vzme
teh tudi vsi državni uradniki: policijski, finančni, 
državni, občinski in okrajni ekonomi, častniki itd. 
brez ozira na to, ali jih uporabljajo za službena, po
tovanja po okrajih in občinah, kakor tudi uslužben
ci, ki izvršujejo službo pri državnih oblastvih * 
konji, pa imajo navadne dvokolesno vozove ali vo
zove na vzmeteh. 

Invalidi in bolne (hrome) osebe, katerim so VIK 
žila potrebna, plačujejo prav tako prijavno takso, 
ako imajo vozila na vzmeteh ali dvokolesno vozov« 
(na vzmeteh za vprego), najsi jim služijo izključno 
za njih vožnje. 

Prijavno takso za vozove na vzmeteh in za na
vadne dvokolesno vozovo po mestih in vaseh pla
čujejo lastniki tudi, če jih iz kateregakoli razloga 
odstopijo drugim, da jih uporabljajo, b r e z o z i r a 
na to, ali jih te druge osebe redno uporabljajo tudi 
za prevažanje lastnih poljskih pridelkov. 

C i s t o t o v o r n i avtomobili v vseh obratih 
niso zavezani plačilu l e t n e takse, ako se z njimi 
ne prevažajo potniki ali se z njimi ne vozijo lastniki 
stalno. 

Podjetniki, ki prevažajo pošto in poštne potnik« 
pogodbeno za poštno upravo s katerimikoli vozili 
— izvzemši preprosta vozila brez vzmeti plaču
jejo samo p r i j a v n o takso iz tar. post. 100. taksne 
tarife. 

Lastniki pogrebnih podjetij ne plačujejo nikake 
takse za vozila, s katerimi prevažajo mrliče (mrt
vaška vozila). 

Istotako ne plačujejo nikake takse proizvajalci 
sodavi ce za vozila, ki s<> posebe urejena za preva
žanje sodavice. 

^ V krajih, kjer ni policijskih oblastev, sprejemajo 
prijave za vso vrste vozil, ki so zavezana taksi po 
tar. post. 100. taksne tarife, občinski uradi ter jih 
opremljene s predpisano takso, najkesnoje v 10 dneh 
po dnevu prijave odpremJjajo s posebnim., spisom 
nadrejenim okrajnim glavarstvom. 

Vse prijave morajo občinski uradi vpisovati v 
«register prijavljenih vozil iz dotične občine», okraj
na glavarstva pa v «register prijavljenih vozil iz 
vsega političnega okraja». 

O občini, kjer je sedež okrajnega glavarstva (iz
vzemši ljubljanski in mariborski policijski okoliš), 
pa sprejema okrajno glavarstvo n e p o s r e d n o vse 
prijave. 

Kolikor tuuradha razglasa št. B H 50/125 iz, leta 
1921. in B П 5/20 iz leta 1922. (Uradni liçt-S in 13 
iz leta 1922.) in vsa druga dosedanja pojasniki m* 
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sprotujejo gorenjim avtentičnim, navodilom, odnosno 
nekaterim novim izpromembam in dopolnitvam taks
nega in pristojbinskega pravilnika, ki se v najkraj
šem času objavijo v Uradnem listu, se s tem pre-
klicujejo. 

Kar se tiče taten e obveznosti in 0]>rostitve, ve
lja torej to-le: 

I. 
V s a k e t a k s e p r o s t i so : 

a) v*i vozovi, ki niso na vzmeteh, razen vozil, Id jih 
omenja, točka 20. člena 49. taksnega in pristoj-
binskega pravilnika (glej pa' spodaj pod IV.); 

b) vozov] na vzmeteh (koleslji, zapravi ji v čki i. si.) 
in navadni dvokolesni vozovi (na vzmeteh za 
konjsko vprego), ako jih uporabljajo lastniki 
kjerkoli redoma tudi za prevažanje lastnih polj
skih pridelkov; 

o vozila pod b), ki so popolnoma nerabna; 
č) mrtvaška vozila pogrebnih podjetij; 
d) vozila, ki služijo izključno za prevažanje mate

riala, oseb in orodja za gašenje požara; 
•c) vozila, ki so posebe urejena za prevažanje soda-

vice; 
f) vozilai. navedena v točki 21. člena 49. pravilnika; 

•s) osebe, ki izdelujejo v državi vozila, zavezana pri
javni t a k e i, d o k l e r s o t a v o z i l a v skla
dišču in ako se ne uporabljajo za. vožnjo. 
Te osebe pa: so zavezane, takoj po izvršeni pro

daji obvestiti pristojno policijsko (politično) obla-
stvo o prodaji ter priobčiti kupčevo ime, njega poklic 
in bivališče. Kdor tega ne stori, se kaznuje po točki 
17. člena. 49. pravilnika. 

Б. 

P r i j a v n a t a k s a 

se plaičuje za vsa vozila, navedena v tar. post. 100. 
taksnega zakona, ki niso po I. takse prašta, torej 
tudi za tako zvane kolesljo, zapravljivčkc i. si., ko
likor niso po 1. b) takse prosti. 

III. 
L e I u a t a k s a. 

*e plačuje: 1.) za avtomobile in 2.) za fijakerske v o-, 
zove, ki so uporabljajo zgolj za o s e b n o potrebo. 

Letna taksa se nt; plačuje: 
a) za vozila, navedena v točki 3. člona 49. taksne

ga in prostojbinskoga pravilnika; 
b) za čislo tovorne avtomobile v vseh obratih, ako 

se .z njimi prevažajo le tovori; 
c) za vozila podjetnikov, ki pogodbeno prevažajo 

pošto in poštne potnike. 

' ' IV. 

.T a k s i ji o 2 D i u za p r i j a v o in t a k s i 
p o 5 D i n z a d o v o l i l o so zavezana vozila na 
vzmeteh, ki se uporabljajo tudi ali izključno za pre
važanje lastnih poljskih pridelkov, in ostala; vozila, 
ki nieo navedena, v tar. post. 100., samo, ako se 
morajo po policijskih predpisih prijavljati in se mora, 
dobiti posebno dovolilo za obratovanje ali uporabo 
in ako ni dol oči ma v področju poedimh oblastev 
večja taksa. 

Kjer do sedaj v Sloveniji ni takih policijskih 
predpisov, odpadeta obe taksi popolnoma. 

Z ozirom na gorenja, pojasnila se odreja: 
1.) Vsa vozila, ki niso po teh pojasnilih prosta 

vsake takse in še niso bila. do sedaj prijavljena, 
ker so se smatrala po dosedanjih navodilih za takse 
prosta, se morajo prijaviti najkesneje d o d n e 
2 0. a p r i l a 1 9 2 2 . ob plačilu prijavne takse. 

2.) Do istega roka se mora položiti prijavna 
taksa za vsa vozila, ki so bila sicer prijavljena- n 
se je plačilo prijavne takse odložilo zaradi dvomov 
o taksni obveznosti do nadaljnje odredbe. 

3.) Uo istega roka se mora v primerih 1.) in 2.) 
placati tudi letna taksa, ako ji je vozilo zavezano po 
zakonskih določilih. 

.4.) Ako stranka vzlic tem pojasnilom neupravi
čeno' ugovarja taksni obveznosti, jo, jo opozoriti, da 
tak ugovor nima odložilne moči; pač pa ima stran
ka pravico, prositi'za povračilo po njenem mnenju 
neutemeljeno pobrane takse po členu 133. taksnega 
in pristojbinskega pravilnika. 

5.) Občinska oblastva, Id so pristojna za spreje
manje prijav, morajo poslati vse do sedaj vložene 
prijave in prijave v zmislu tega razglasa pod 1.) m 
2.) najkesneje do dne 20. aprila 1922., .prijave izza 
dne 20. aprila 1922. pa najkesneje 10. dan po pri
javi okrajnim glavarstvom vselej e posebnim poro
čilom, in s prepisom registra, uvedenega s tuurad,-
ninv razglasom,•&. B II "60/126 iz leta 1921. pod 11. 
.2.) (Uradni list 3/1922.). 

G.) Okrajno glavarstvo je odslej pristojno za ne-
)-osrednje prejemanje prijav o vozilih, ki so stalno 
spravljena v občini, kjer je s e d e ž okrajnega gla
varstva. 

7.) Registre pri okrajnih glavarstvih, v katere se 
vpisujejo prijave po točkah 6.) in 7.), je voditi po 
vzorcu v Uradnem listu 3/1922., ki je predpisan za 
občinska oblastva, vpisovanje pa bo treba razprede-
liti po političnih občinah. 

S.) Točka 6. poti II. ravnokar omenjenega raz
glasa se ukinja in rok (dne 30. marca 1922.), določen 
v tuuradnom razglasu št. B II 6/48 iz 1922. (Uradni 
list 17/1922.) se podaljšuje do dne 10. maja 1922. 

Do tega roka morajo policijska direkcija, v Ljub
ljani, policijski komisariat v Mariboru in: okrajna 
glavar.-1 va (ne občinska oblastva) poslati vse pri
jave s prepisi lastnih registrov v vpogled pristoj
nim davčnim uradom, ki jih vrnejo po poslovanju v 
zmislu poglavja. III. pod 2.) citiranega tuuradnega 
razglasa št. B II 50/125 iz leta 1921. 

9.) Poglavja I. do II]. tega razglasa ostanejo v 
veljavi z izpremembami, Id izvirajo iz gorenjih točk 
I. do IV. in 1.) do 8.) 

10.) Poglavje IV. ravnokar citiranega razglasa se 
izpreminja in dopolnjuje tako-le: 

Točka 2., 3. odstavek, se glasi: 
«Policijsko, odnosno politično oblastvo mora 

vsa,ka dva meseca, in sicer prvič dne 1. julija 1922., 
potem pa dne 1. septembra 1922. itd. poslati davč
nemu uradu prepis iz registra- vozil o vozilih, na 
novo prijavljenih izza dne 16. marca 1922. (glej tu-
uradni razglas št. B II 5/48—1922., Uradni list 17 
iz leta 1922.), odnosno izza dne 21. aprila 1922. (glej 
zgoraj pod 1.).» 

Točka 3. b) istega, poglavja se glasi: 
«O teh izbrisih morata policijska direkcija, v 

Ljubljani in policijski komisariat v. Mariboru ob
vestiti vsaka, dva meseca, in sicer prvič dm; 1. julija 
1922., potem pa dne 1. septembra. 1922. itd. pri
stojno davčni; urade; občinska oblastva pa morajo 
v ravno teh presledkih poročati nadrejenim okraj
nim glavarstvom s prepisom registra, glede izbrisa
nih tekočih številk. 

Okrajna, glavarstva obvestijo na isti način v 
potih duoli davčne urade.» 

11.) Poglavji V. in VI. razglasa št. B II 50/125 iz 
leta 1922. ostaneta neiaprem-emjani. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 22. marca 1922. 

St. B II 11/23 ex 1922. 

Razglas o uporabljanju živinskih potnik 
listov stare emisije. 

Po razpisu generalne direkcije posrednjih davkov 
z dne 23. marca 1922., št. 5425, je dovolil gospod 
minister za finance, da se smejo uporabljati živinski 
potni listi (stočni pasoši) stare emisije, dokler se po
polnoma ne porabijo; vendar pa je treba nanje pri-
lepljati kolke do iznosa takse iz tarifne postavke 
110. taksne tarife. 

Nalepljene kolke je uničevati na predpisani način 
z u r a d n i m pečatom. ^ 

Finančna deželna blagajna bo oddajala živinsk« 
potne liste stare emisije do popolne porabe in-šel* 
potem živinske potne liste nove emisije. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 3. aprila 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 
St. B П 5/80 ex 1922. 

Razglas o taksi na reklame po tar. post. 8. 
taksne tarife. 

Ker se predpisi tar. post. 8. pod 2.) taksne tarif» 
neenako razlagajo, je izdala, generalna direkcija po
srednjih davkov v Beogradu z razpisom z dne 22ega 
marca 1922., š t 7455, nastopno pojasnilo: 

Vse objave (reklame), ki so izložene v kavama! i, 
gostilnah, kolonialnih, delikatesnih in drugih obra
tovalnicah, kakor tudi one, ki so izložene v zatvor-
jenib prostorih (lokalih), nimajo značaja reklam v 
zmislu tar. post. 8. taksne tarife ter niso zavezan« 
taksi. 

V toliko se izpreminja predzadnji odstavek tu
uradnega razglasa š t B II. 50/119 z dne 9. decem
bra 1921. v Uradnem listu 151/1922. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 4. aprila 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

Razglasi drugih uradov io oblastei. 
St 4849/19. 

Za delegata: Jerovec s. r. 

Št. B lil 212 ex 1922. 

Razglas. 
Ministrstvo za finance, generalna direkcija po

srednjih davkov, pojasnjuje z raapisom z dne 9. fe
bruarja 1922., br. 1754, k členu 116., točki 14. pod 
II. trošarinskega pravilnika to-le: 

«Odtočna cev ni všteta med. onimi sestavnimi 
deli, odnosno med opremo žgalne priprave, zaradi ka
terih se zvišuje število polnitev, ter se,sme ob ugo
tavljanju dnevne proizvodnosti žgalne priprave vpo-
števati sam o, če omogoča polnjenje kotla, ne da bi 
se snela kapa. Ker pa se smatra, da je polnjenje 
kotla, ne da bi se snela kapa, izključeno, ako una 
odprtina odtočne cevi, odnosno odprtina njene pii>e 
ali odprtina nastavka na kapi (na katero se natika 
zvezna cev) manjši premer nego 12 cm, jo treba — 
ako ni na kotlu ali na kapi izrazite odprtine za pol
njenje — ob ugotavljanju dnevne proizvodnosti žgal
ne pri] nave računi ti po MIO polnitev več v teh pri
merih: 

a) če ima odprtina odtočne cevi, odnosno njena 
pipa, premer, ki znaša 12 cm ali več, ali če ni na 
kotlu odtočne cevi, marveč samo (navadino štiri-
oglat) otvor za izpuščanje prekuhane drozge, ako 
znaša površina tega otvora 113 cm2 ali več; 

ii) če ima odprtina odtočno cevi (pipe) premer 
manjši nego 12 cm, odnosno če je površina otvora 
za izpuščanje prekuhane drozge manjša nego 113 m2, 
pa ima otvor nastavka na- kapi, na katero se natika 
zvezna cev, premer, ki znaša 12 cm ali več; 

c) če ima otvor odtočne cevi (pipe) in nastavek 
na kapi premer manjši nego 12 cm, odnosno če je 
površina otvora manjša nego 113 cm2 in premer 
nastavka na kapi manjši nego 12 cm, pa ima pre
mer otvora za mošaJnik 12 cm ali več, a ni mešaJ-
nik stalno zvezan z žgalno pripravo ali j>a ni zava
rovan tako, da se brez poškodbe pečata ne more 
odstraniti.» 

To pojasnila nima vzvratne obvezne moči. 
Delegacija ministrstva financ za Slovenijo 

v Ljubljani, 
dne 1. aprila 1922. 

Dražbeni oklic. 
453 

V zmislu odloka ministrstva pravde, odseka z;i 
sekvestre, z dne 24. marca 1922., S. št. 1803, se bo 
prodajala na javni dražbi, ki bo dne 2 7. a p r i l a 
t. 1. od osmih do dvanajstih v prostorih firme Karel 
Čamernik & Komp. v Ljubljani, Dunajska cesta 
št. 9,-sekvestrirana imovina Otona W o l f a ; nem
škega državljana in bivšega javnega družbenika na
vedene firme, in sicer: 1.) kompleten avtomobil 
znamke «Benz»; 2.) kompleten avtomobil znamk* 
«Sisaire-Naudin»; 3.) 5000 (pettisoč) karbidnih sve-
*iljk «Kinta». Vzklicna cena znaša za, avtomobil pod 
1.) 25.000 Din, za avtomobil pod 2.) 15.000 Din in za 
karbidne svetiljke pod 3.) 56.000 Din. Vsak dražitelj 
mora pred dražbo položiti pri finančni deželni bla
gajni v Ljubljani varščino v gotovini v znesku 10 % 
vzklicne cene ter voditelju dražbe predložiti izvirno 
pobotnico o položeni varščini. Prodaja je za državo 
obvezna šele, ko jo odobri gospod minister pravde, 
a za kupca takoj, ko jo dražba končana. Predmeti 
se izročo kupcu, čim gospod minister pravde odobri 
prodajo in položi kupec izlicitirano ceno v roku, ki 
ga določi minister. 

Dražbe se smejo udeležiti samo naši državljani. 
Sekcija za sekvestre ministrstva pravde v Ljubljani, 

dne 5. aprila 1922. 

C 34/22—1 in C 35/22—1. 39« 

Oklic. 
1.) Franc Zupan, posestnik v Pečicah, in 2.) Ciril 

Planine, posestnik v Krizah, sta vložila zoper ležečo 
zapuščino posestnika Jožefa K o v a č i č a , umrlega 
dne 12. februarja 1922. v Pečicah, tožbi, in sicer: 
1.) zaradi 2627 K s pripadki in 2.) zaradi izročitve 
572 kg sena ali plačila odškodnine 2288 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. a p r i l a 1 9 2 2. 

ad 1.) ob pol desetih, ad 2.) od devetih pri tem so
dišču v 6obi št. 4. 

Ker se k toženi zapuščini še niso,priglasili dediči, 
se postavlja za njih skrbnika Karel Prešiček, notar
ski uradnik v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 
dne 20. marca 1922. 



36. 240 Letnik IV 

T 20/22—4. 314 
Amortizacija. 

Po prošnji Marije D v o r S a k o v e, pose&tnikove 
hčere v Selcih St. 67 pri Sv. Lenartu, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopnih vložnih knjižic, 
ki jih je prosilka baje izgubila: 1.) št. 13.754 z vlogo 
360 K 96 v na ime nedoletnega Ludovika Dvoršaka; 
S.) št. 13.235 z vlogo 385 K 44 v na ime nedoletne 
Marije Dvoršakove; 3.) št. 15.325 z vlogo 324 K 
34 v na ime nedoletne Julijane Dvoršakove. 

Imetnik teh vložnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker 
bi se sicer po tem roku izreklo, da vložne knjižico 
»iso več veljavne. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 24. februarja 1922. 

448 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

294. Sedež; Ljubljana. 
Besedilo firme: «Jugo-Avto», družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba trguje z motorji, mo

tornimi vozili, kolesi in vsemi predmeti, spadajočimi 
v to stroko, prevaža tovore in osebe z avtomobili 
(avtotaksi), izvzemši izseljence, vzdržuje mehanično 
delavnico in garaže, ustanavlja, nakupuje ali najema 
industrijska podjetja, ki služijo proizvajanju pred
metov, ohratovanih v trgovini, se udeležuje pri en;v-
kih podjetjih in končno snuje podružnice v okviru 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Družbena pogodba z dne 28. februarja 1922., 
posi. št. 846. 

Osnovna glavnica znaša 601.000 K ali 150.250 
Din ter je vplačana v gotovini. 

Poslovodji: Karel Čamernik, trgovec v Ljubljani, 
Pot v Rožno dolino š. 8; Pavel Stele, posestnik in 
podjetnik v Ljubljani, Kapiteljska ulica št. 3. 

Družbo zastopata oba poslovodji vsak samostoj
no ter jo podpisujeta tako, da pristavljata besedilu 
firme, ki je lahko napisano, natisnjeno ali štampi-
rjirano po komerkoli, samostojno vsak svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 16.marca 1922. 

295. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Milinković & Co. 
Obratni predmet: trgovina e tehničnimi predmeti. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. oktobra 1921. 
Družbenika: Miloš Milinković, trgovec v Ljub

ljani, Valvazorjev trg št. 6; Oskar Mazuran, trgo
vec v Ljubljani, Beethovnova ulica št. 15. 

Družbo zastopata oba družbenika kolektivno ter 
podpisujeta firmo tako, da postavljata pod njeno 
natisnjeno, štampiljirano ali napisano besedilo ko
lektivno svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 23. marca 1922. 

296. Sedež: Ljubljana. 
Bi*edilo firme: Šošterič, Petan & Erker. 
Obratni predmet: trgovina z železnino in stroji 

na drobno in na debelo. 
Družbena oblika-: javna trgovska družba izza dne 

15. februarja 1922. 
Družbeniki: Ivan Šošterič, Franc Petan in Anton 

Lrker — vsi trgovci v Ljubljani. 
Družbo zastopata po dva družbenika kolektivno 

ter jo podpisujeta tako, da postavljata pod njeno 
natisnjeno, štampiljirano ali napisano besedilo svo-
jeročno svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 16.marca 1922. 

297. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: J. & V. Vokač. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla

gom ua drobno. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. junij* 1921. 
Družbenika: Josip Vokač in Viktor Vokač, oba 

trgovca v Ljubljani, Šolski drevored št. 8. 
Družbo zasto{vata in podpisujeta oba javna druž

benika kolektivno tako, da postavljata pod njeno 
po komerkoli napisano, natisnjeno ali štampiljirano 
bt>edilo svojeročno svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 16. marca 1922. 

29S. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Bencina in Tomec, kartonažna 

tovarna, Maribor. 
Obratni predmet: izdelovanje kartonaže na tvor-

•iitki način. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 21. marca 1921. 

Družbenika: Leopold Bencina in Franc Tomec, 
tvomičaija v Mariboru, Mlinska ulica št. 30. 

Pravico- zastopati družbo imata oba družbenika 
samostojno v^ak zase. 

Podpis firme: Pod napisano aH odtisnjeno bese
dilo firmo pristavlja eden izmed družbenikov svoje
ročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dno 15. marca 1922. 

299. Sedež: Maxibor. 
Besedilo firme: «Mara», Mariborska rafinerija 

mineralnega olja in kemična tovarna, družba z ome
jeno zavezo. 

Obratni predmet: Družba 
1.) uvaža, izdeluje, predeluje in razpečava mine

ralno olje vseh vrst, tehnično, medicinalno in vege-
tabilno olje in maščobe, lesno in premogovno smol
nate izdelke, klej, lake in firneže, zemeljske, ke
mijske in oljnate barve, lepilne tvarine, spojila (kite) 
in čistila za usnje in kovine; 

2.) pridobiva, predeluje in razpečava vse siro
vine in polizdelke, potrebne za izdelovanje tvarin 
(fabrikatov), navedenih v točki 1.); 

3.) ustanavlja podružnice, nakupuje enaka pod
jetja ter-nakupuje in pridobiva koncesije za ukori-
žčanje nahajališč sirovega olja ali ležišč, v katerih 
se dobivajo zgoraj navedene sirovine. 

Družbena pogodba z dne 3. marca 1922., 
št. 21.979, in dostavek z dne 10. marca 1922., 
št. 21.995. 

Višina osnovne glavnice: 200.000 K, od katerih 
je v gotovini vplačanih 50.000 K. 

Poslovodji: Milko Breme in Ervin Landau, oba 
inženjerja v Mariboru. 

Pravico zastopanja imata samostojno oba druž
benika. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta oba p o 
slovodji, in sicer samostojno vsak zase tako, da 
pristavljata njenemu po komerkoli napisanemu, od-
tisnjtnemu ali štampUjiranemu besedilu svoje ime. 

M a r i b o r , dne 15. marca 1922. 
• . :*$е&Лл.:; .,.,;;;,-iši£Mi 

300. Sedež: Sv. Lenart v Slovenskih goricah. 
Besedila firme: Automobilska prometna družba 

Maribor-Zg. Radgona, družba z omejeno zavezo s 
sedežem pri Sv. Lenartu. 

Obratni predmet: Periodično prevažanje oseb z 
avtomobilom na progi od Maribora preko Sv. Le
narta do Gornje Radgone s stajališčem pri Sv. Lo1-
nartu. 

Družbena pogodba z dne 19. januarja 1922. Kon
cesijska listina ministrstva za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani, z dne 30. avgusta 1921., 
št. 6264/21, odnosno odlok okrajnega glavarstva v 
Mariboru z dne 10. septembra 1921., št. 40.960/21. 

Višina osnovne glavnice: 701.000 K, ki so v go
tovini popolnoma vplačano. 

Poslovodji: dr. Milan Gorišek, odvetnik pri 
Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, in Srečko Krajne, 
trgovec pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji skupno. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

oba poslovodji. 
Razglasi, osobito vabila na občni zbor, se izvr

šujejo s priporočenimi pismi, oddanimi najmanj 14 
dni pred občnim zborom pri poštnem uradu pri 
Sv. Lenartu. Vabilo mora navajati dnevni red obč
nega zbora. Občni zbor se vrši vselej v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 9. marca 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

301. Sedež: Krško. 
Besedilo firme: Trgovski dom Milan Auman & 

Comp.: 
Obratni predmet odslej: komisijska trgovina rus

kih knjig in ruska grafična industrija. 
N o v o m e s t o , dno 21. marca 1922. 

302. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Svetla», d. d. za žarnice in elek

trotehniko v Ljubljani: 
Prokura se je podelila ravnatelju družbe Mirosla

vu Fabianiju, ki podpisuje firmo kolektivno z enim 
upravnim svetnikom ali prokuristom ч prietavkom 
prokure. 

L j u b l j a n a , dne 16.marca 1922. 

303. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Dravogradska rafinerija mineral

nega olja, družba z omejeno zavezo: 
Pa sklepu občnega zbora z dne 1. marca 1922. 

se je družbena pogodba z dne 15. januarja 1922., 

št. 21.849 izpremenila tako-le: Izbrisal se je poslo
vodja Milko Breme, vpisal pa se je novi poslovodja 
Hugon Breme. 

M a r i b o r, dne 15. marca 1922. 

304. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Prvo jugoslovansko transportne 

dioničko društvo Schenker & Co., podružnica v Ma
riboru. 

Sedež glavne naselbine: Zagreb: 
V zinislu odloka generalne direkcije carin z dn* 

14. februarja 1922., C. Br. 8911, je dobila firma do
volitev, da sme pri carinarnici v Mariboru izvrše
vati carinsko-posredniške posle. 

M a r i b o r, dne 3 5. marca 1922. 

305. Sedež: Ribnica. 
Besedilo firme: «Velika gora», lesna, trgovska in 

industrija!na družba z omejeno zavezo v Ribnici: 
Izbrisali so se člani nadzorstvenega sveta Franc 

lic, Jožef Oberstar in Franc Križman, vpisali pai so 
se novoizvoljeni člani nadzorstvenega sveta Franc 
Pucelj v Hrovači, Ivan Klun v Ribnici, Ivan Pod
boj v Ribnici in Jožef Lavrič v Gorici, vasi. 

Družbeno firmo podpisujeta poleg do sedaj že 
registriranega Ivana Rusa v Brezah in namesto iz-
stopivših nadzorstvenih članov Franca Ilea in Fran
ca Krizmana šo Ivam Klun in Ivan Podboj v Rib
nici. 

Izbrisal se je dosedanji poslovodja Viktor Сгико. 
N o v o m e s t o , dne 28. marca 1922. ,,,; .. 

Razne objave. 
Delniška družba jeklarne v Beli peči, 

S^Mii.^-. P r eJ GSppinger & Co.,' £;•;•?'.••".:• 
v B e l i peč i . 448 

Gospodje delničarji naše družbe se s tem vljud
no vabijo na 

i z p e d n i o b č n i z1bor>, 
ki bo v petek dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 2 . ob enajstih 
v .sejni dvorani glavne zveze avstrijsko industrije n» 
D u n a j u, III./2, Schwarzenbergplatz št. 4, v hiifi 
industrije, 2. nadstropje. 

Občnega zbora se smejo po § 28. pravil udeležiti 
samo oni delničarji, ki najpozneje osem dni pred od
rejenim občnim zborom polože svoje delnice -

na Dunaju pri bančni in menjabiični delniški 
družbi «Mercur», L, Wollzeile št. 1; 

v Ljubljani pri Kreditnem zavodu za trgovino in 
industrijo; 

v Stuttgartu pri ravnateljstvu diskontne družbe 
(Disconto-Gesellschaft), podružnici v Stuttgartu; 

v Beli peči pri družbeni blagajni 
ter za to dobe založni list, ki služi za vstopnico k 
občnemu zboru. 

D n e v n i r e d : 
Sklepanje o predlogu upravnega sveta, kako bi 

bilo delničarjem v prilog uporabiti 10.000 delni» 
«Tovarne verig d. d. v Lescah pri Bledu» v nomi
nalni vrednosti po 100 Din, ki tvorijo nasprotno 
vrednost strojev in aparatov, katere je delniška 
družba jeklarne v Beli peči, prej Göppingen & Co., 
dobavila «Tovarni verig, d. d. v Lescah pri Bledu» 
za izdelovanje verig. 

V B o l i p e č i , dne 14. aprila 1922. 

Upravni svet delniške družbe jeklarne v Beli peči, 
prej Göppingen & Co. 

4 0 9 Razid druStva. 
«Vojaško bojno društvo za Hum in okolica pri 

Ormožu», politični okraj ptujski, ki je prenehalo po
slovati ob razsulu avstrijske države, so je prost-V 
voljno razšlo. 

N a H u m u, dp> 26. marca 1922. 
Martin Vtičar s. r., bivši predsednik. 

463 Razid društva. 
Bralno društva «Edinost» v Središču, se je po 

sklepu občnega zbora z dne 26. marca 1922. prosto« 
voljno razšlo. 

V S r e d i š č u , dne 6. aprila 1922. 

Dr. Josip Tavčar a.r., bivši rawleedafe. 

fc MloM« Dtfaiikft tWctrm, d. d. • LJràfeat 

:-è^i/iMiJÊaashàéi-É^ii. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 12. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Uredba glede nekaterih izprememb v postopku mešanega razsodišča med našo kraljevino in Bolgarijo. — Uredbe oerednje vlade: Naredba o zavarovanju valute glede 
perutuine. Odločba o kupovanja deviz ва nabavo eirovm. Izprememba v postopku z dvovlaetniki. — Razglasi osrednje vlade: Razglas glede avtomobilov, moternib koleg in velo-
eipedov, ki se začasno uvažajo iz inozemstva. Pojasnilo k odločbi, a katero se je prepovedal izvoz valute iz države. Razglas glede žigosanja eodov, ki prihajajo iz inozemstva. — 

Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo : Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi raznih drugib uradov in oblastev. - Razne objave 

lOOo 
Uredba glede nekaterih izprememb v po
stopka mešanega razsodišča med našo 

kraljevino in'Bolgarijo.* 
: Mešano razsodišče za zasebnopravne spore med 

»ašo kraljevino in Bolgarijo je v interesu boljšega 
nja ukrenilo nekatere izpremembe v svojem po

stopku, natisnjenem v št. 17 «Službenih Novin kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» z dne 25. janu
arja 1922.,** ki se tukaj razglašajo s prevodom 
vred.*** 

V Bo o g r a d u , dne 17. februarja 1922,; št, 982. 

Predsedništvo ministrskega sveta, 
oddelek za izvrševanje mednarodnih pogodb. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

Mešano razsodišče, sestavljeno po kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev in 

Bolgariji. 
Sporazumno z našim razsodnikom drjem. D. 

Arandjelovičcm in bolgarskim razsodnikom St. Kir-
jakovim je ukrenil predsednik mešanega razsodišča 
naše kraljevine in Bolgarije te-lo popravke v bese
dilu sodnega postopka tega razsodišča, objavljenem 
v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca» z dne 25. januarja 1922., št. 17 A: 

1.) Ukinja so tretja alineja člena 2., ki se glasi: 
«Razsodišče si pridržuje pravico zahtevati, da se 
inora rabiti pri obrani pred razsodiščem francoski 
fesik.» 

2.) V členu 16., prvi alineji, mora namesto: «dne 
1. maja 1922.» stati: «dne 30. aprila 1922.». 

3.) V členu 15. b), tretji alineji, mora namesto: 
«dnom 1. junija 1922.» stati: «dnem l.maja 1922.». 

4.) V členu 15. č) mora namesto: «dne 1. junija 
1022.» stati: «dne l.maja 1922.». 

5.) Ukinja so drugi stavek člena 43., ki se glad: 
«Sodišče so sme uradoma in vpoštevaje vse okol
nosti ali pa na obrazloženo zahtevo stranke, ki ji 
je bila prisega ponujena, upreti ponudbi glavne pri
sege.» 

6.) Ukinja so v členu 54. odstavek pod c), ki te 
glasi: «tarifo, pod katero bi spadal njen pooblašče
nec v svoji državi.» 

Potemtakem se mora. člen 2. glasiti tako-le: 
Člen 2. J e z i k . Uradni jezik razsodišča je fran

coski. 
Vendar pa se sme po skupni privolitvi strank 

uporabljati nemški jezik za pisanje pravdnih spisov 
in pri ustni obrani pred: sodiščem. To privolitev je 
smatrati za podano, če je tožba ali katerikoli pravd
ni spis sestavljen v nemškem jeziku in ne bi druga 
stranka v dveh tednih zahtevala uporabe franco
skega jezika. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 55, izdanih due llega 
marca 1922. 

** Uradni list pod št, 20 iz leta- 1922. 
*** «Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i 

Slovenaca» razglašajo srbski izvirnik m francosiu 
prevod. 

Ölen 15. se mora glasiti tako-le: 
Člen 15. R o k . Tožba se mora vložiti pri tajni

štvu v nastopnih rokih, Id se podaljšujejo do dne 
30. aprila 1922., če potečejo prej: 
a) V primeru člena 177. tri mesece od dne, ko je to-

žitelj zvedel za škodo ali za odločbo pristojnega 
oblastva, na katere podstavi se mu njegova 
imovina ne vrača, ali tri mesece od dne, ko je 
prišel v posest svoje imovine. 

b) V primeru člena 188., lit. b), alineje 2. prvega 
stavka, tri mesece od dne, ko bi bilo vprašanje 
pristojnosti nacionalnih sodišč ene izmed zavez
niških, pridruženih ali nevtralnih sil rešeno ne
gativno, bodisi s sodno odločbo, bodisi z izjavo 
pristojnega oblastva te sile. 

Ako tožitelj ne more predložiti take sodne od
ločbe ali take izjave, se prične pravda v rokih, 
določenih spodaj pod črko č). 

V primeru, omenjenem v členu 188., lit, b), na 
koncu, mora stranka, ki hoče spraviti stvar pred 
razsodišče, to storiti pred dnem 1. maja 1922. ter 
obenem predložiti izjavo pristojnega oblastva 
svoje države, ki potrjuje, da njegov nacionalni 
zakon temu ne nasprotuje. 

c) V primeru ölena 189. tri mesece, od dne, ko se je 
razsodba tožitelju priobčila ali, če se mu ni pri
občila, od dne, ko je zvedel za razsodbo. 

č) V vseh drugih primerih, kjer je razsodišče pri
stojno, pred dnem 1. maja 1922. ali, če je toži
telj pozneje zvedel za činjenice, ki so dale povod 
sporu, od dne, ko je tožitelj zvedel zanje. 
Člen. 43. se mora glasiti tako-le: 
Clcn 43. G l a v n a p r i s e g a . Glavno prisego 

sme ponuditi ona stranica, ki jo zadeva breme do
kazovanja, ali pa. jo sme vrniti druga stranka. 

Člen 54. se mora glasiti tako-le: 
Člen 54. I z r a č u n a v a n j e s t r o š k o v. Vsa

ka stranka mora predložiti s svojimi poslednjimi za
ključki: 
a) račun svojih izdatkov v nacionalnem denarju; 
b) seznamek stroškov svojega pooblaščenca v istem 

denarju. 
Razsodišče odloči o stroških na podsta^ teh do

kumentov. Vezano ni na. predložene tarife ter sme 
zmanjšati ono, kar bi smatralo za nesorazmerno z 
važnostjo spora ali z uporabljenim trudom. 

Uredbe osrednje vlade, 
fOl. 

Naredba o zavarovanju valute 
glede perutnine.* 

S členom 16. pravilnika o reguliranju prometa z 
devizami in valutami je določeno, za katere proiz
vode se mora zavarovati valuta. Ker se je ta obvez
nost zavarovanja valute glede penitnine neenako 
tolmačila, odrejam na podstavi člena 16. pravilnika, 
da se mora valuta zavarovati tudi za perutnino, bo
disi da se izvaža perutnina živa, bodisi zaklana. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» st. 76, izdanih dne 5ega 
aprila 1922. 

To zavarovanje valute za izvoz se prične vršiti 
dno 15. aprila 1922. 

V B e o g r a d u , dne 27.marca 1922.; 
I br. 4726. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

f02. 
Odločba o kupovanju deviz za nabavo 

sirovin.* 
S točko 6.) odločbe ministrskega sveta I br. 1957 

z dne 25. februarja t. ].** je predpisano, dai smejo 
odbori pri Narodni banki izdajati dovolila za nakup 
deviz samo na podstavi dokazov, da je naročilo 
sklenjeno. 

Industrijcem pa je za nabavo sirovin neizogibno 
treba imeti v naprej, za izvesten čas, zagotovljmia 
dovolila za, nakup deviz, da si o pravem času pre
skrbe potrebne sirovine, katerih nakup se sklepa 
brzojavno na podstavi brzojavnih ponudb; zato je v 
prilog- naši industriji, da se jim olajša nakup deviz 
za. nabavy sirovin. Zategadelj o d l o č a m : 

Odbori pri Narodni banki in njenih podružnicah 
naj izdajajo indue tri jce ni za nabavo sirovin pogojna 
dovolila za nakup deviz. 

Zaradi tega naj se vsi industrijci pismeno obra
čajo na industrijsko zbornico, kjer pa te ni, na tr
govsko in obrtniško zbornico z obrazloženo zahtevo, 
koliko jim je za eno ali drugo vrsto sirovin treba 
deviz in v kateri valuti. 

To mora veljati za razdobje od enega do treh 
mesecev. 

Industrijska, odnosno trgovska in obrtniška 
zbornica določi za presojanje, ali so te zahteve ute
meljene, odbor iz treh članov, ki poda o vsaki za
htevi svoje mnenje pristojnemu odboru pri Narodni 
banki ali pri njeni podružnici. 

Na podstavi tega mnenja izda odbor pri Narodni 
banki ali njenih podružnicah dotičnemu industrijcu 
p o g o j n o d o v o l i l o za nakup deviz v razdobju 
od enega do treh mesecev z dostavkom, da mor» 
industrijec v roku od enega do treh mesecev odbo
ru pri Narodni banki izpričati kupljene devize a 
pravilnimi trgovskimi sklepi, skladno s točko 6.) 
omenjene odločbe; na njih podstavi mu izda odbor 
pravilno dovolilo, ki služi za uvoz sirovine. 

Banka, ki proda ček na podstavi tega pogoj
nega dovolila, označi to na dovoUlu, odbor pri Na
rodni banki pa zapiše na definitivno dovolilo, da je 
deviza že kupljena po pogojnem dovolilu. 

S pogojnim dovolilom za nakup devize se ne sme 
kupiti in tudi ne plačati drugo! blago nego ono, za 
katero se je dovolilo prejelo. 

Tai pogojna dovolila tudi ne smejo služiti za do
volila za uvoz blaga; zato se morajo bistveno raz
likovati od teh. Besedilo uvoznih dovolil mora nai 
vajati rok, do katerega se morajo izpričati, m kdaj 
prestanejo. 

Kdor v postavljenem roku ne izpriča pogojnega 
dovolila s pravilnim trgovskim sklepom o kupljeni 
sirovini, se kaznuje poleg kazni, določene v členu 
11. pravilnika, še s tem, da se mu ne izda več tako 
dovolilo. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 77, izdanih dne 
6. aprila 1922. 

** Uradni list podi št. 52. 
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Pristojno zbornice smejo dajati po svojem pre
udarku taka pogojna dovolila tudi za nabavo koksa 
in premoga. 

V B e o g r a d u , dne 30. inarca 1922. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

103. 
Izprememba v postopku z dvovlastniki. 

Gospod minister za finance je odredil po zasli-
ianju carinskega sveta z odlokom z dne 13. t. m.. 
C br. 1G.337, da je razpL- C br. 6831 z dne 4. fe
bruarja 1922.* izprenieniti tako-le: 

Od dvovlastnikov ni odslej več zahtevati, da 
bi bili njih delavci opremljeni s fotografijami. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 21. marca 1922.: C br. 18.774. 

Razglasi osrednje vlade, 
Razglas glede avtomobilov, motornih ko
les in velocipedov, ki se začasno uvažajo 

iz inozemstva. 
Na sproženo vprašanje, kako j»; treba postopati z 

avtomobili, motornimi kolesi in velocipedi, ki jih 
potniki iz inozemstva začasno uvažajo v državo, da 
jih potem iznova izvažajo v inozemstvo, sem raz
vi-fei iz dotičnili zakonskih predpisov in iz .!i,e;<;a 
carinskega sveta, da se smejo omenjeni predmeti 
uvažati >aiiK> po že veljavnih predpisih carinskega 
zakona (čhnih 72. do 79.). Na podstavi te odločbe se 
ukinja razpis C br. 12.841/1909. z dne 22. aprila 
1910. 

V B e o g r a d u , dne 21. marca 1922.: 
C br. 18.746. 

Minister za finance: 
dr. Kumanudi s. r. 

Pojasnilo k odločbi, s katero se je 
prepovedal izvoz valute iz države. 

Generalni inspektorat ministrstva za finance je 
priobčil z dopbom I. br. 2624 z dne 8. t. m. pod
pisani direkciji to-le: 

«Po brzojavnem poročilu zagreške trgovske zbor
nice nekatere carinarnice napačno tolmačijo predpis 
točke 5. odločbe ministrskega sveta I. br. 1958 z 
dne 2"). februarja 1922. («Službene Novine* z dne 
28. februarja 1922.**). ki govori o zavarovanju valute 
za izvoz. Generalni inspektorat se usoja prositi to 
direkcijo, naj izvoli izdati najnujnejšo naredbo tako 
carinarnicam v Zagrebu, Ljubljani in S koplju kakor 
tudi ostalim podrejenim carinarnicam. 

da smejo vse. pooblaščene tenke izdajali potrdila 
o zavarovanju valute za izvoz kakor do sedaj (po 
ilenu 16. pravilnika): samo one banke, ki se bavijo 
% izvozom ter izvršujejo izvoz na svoj račun, morajo 
izvrševati to zavarovanje pri Narodni banki ali nje
nih podružnicah. Ako pa izvršujejo ta izvoz na ra.-
8un svojih komitentov, smejo zavarovati valuto ka
kor doslej.» 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 9. marca 1922.: C br. 14.914. 

Razglas glede žigosanja sodov, 
ki prihajajo iz inozemstva. 

Gospod minister za finance, je izvolil po zasliša
nju carinskega sveta odrediti z odlokom z dne 
15. t. m., C br. 16.544, da je razpis C br. 44.786 z 
dne 14. julija 1921. izpremeniti in dopolniti tako-le: 

Carinarnice naj odslej ne pošiljajo več v žigo
sanje sodov, ki prihajajo iz inozemstva, ako so ogla-
Seni za povratek ter so žigosani z žigom one dr
žave,' iz katere prihajajo. Ako pa ti sodi nimajo ta
kih žigov ali so sumljivi, jih morajo carinarnice še 
nadalje pošiljati v žigosanje skladno z razpisom 
C br. 44.786/1921. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 21. marca 1922.; C br. 12.518. 

242 Letnik IV. 

* Uradni list pod It. 40. 
** Uradni liet pod št, 53. 

Razglasi pokrajinske «pravi 
za Slovenijo. 

at.1119. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 8. aprila 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in me.-uii!. 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjer; 
znači število zakuženih krajev, številka za dve. 

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Litija: Moravče 5:7, Polšnik 2:6. Ljubljana 

okolica: Devica Marija v Polju 4: 6, Dobrunje 2: 5, 
Grosuplje 1:2, Iška vas 1:13, Moste 2:4. Račna 
1:8, Rudnik 1:5. Maribor: Gradiška 1:1. Ptuj: Ja-
nežovci 1:1, Slatina 1:1. 

V r a n i č n i9 p r i s a d. 
Črnomelj: Vinica 1:1. Kočevje: Loški potok 1:1. 

Murska Sobota: Centiba 1:1, Dolina 1:1, Petišovci 
1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Ptuj: Sv. Lovrenc na Dravskem polju 1:1, Ju ro
ver. 1:1. Ptuj mesto 1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Bianca 1:1. Celje: Sv. Jur 1:1. Konjice: 

Tepanje 1:3. Krško; Št. Jernej 1:1, Šmarjeta 1:1. 
Ljubljana okolica: Dobrunje 1:1. Novo mesto: Preč
na 1:1. Slovenjgradec: Vuzenica. 1:1. 

G a r j e o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Kamnik: Vodice 1:1. Krško 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Vinji vrh 1:1. Novo mesto: Velika 

Loka 1:1. Žužemberk 2:2. Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljutomer: Bučečovci 1:1, Stara cesta 1:2. Ptuj: 

Puženci 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Ljutomer: Ljutomer 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 8. aprila 3922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

O obrambo pravic Otona Fritscha -se postavlja 
za skrbnika dr. Ludovik S tik er, odvetnik v Bre
žicah. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek II. 
dini 22. marca 1922. 

C 39/22—1. 

Oklic. 
38Î 
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Razglasi drugih uradov is oblastev. 
Cg l a 123/22—1. 460 

Oklic. 
Liza Gerlič, zasebnica v Mariboru, Mlinska ulica 

št. 21, je vložila zoper Ivana G e r l i č a , bivšega 
trgovskega agenta v Mariboru, tožbo zaradi ločitve 
zakona.. 

Poizkusi sprave bodo dne 
2 0. in 2 7. a p r i l a in dne 4. m a j a 19 2 2., 

vselej ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Ivana Gerliča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Fran Kopic, oficial pri okrož
nem sodišču v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 23. marca-1922. 

C 178/21—1. 393 
Oklic. 

Zoper Otona F r i t s c h a , farmacevta v Vöslauu-
Gainfarnu, Hauptstrasse 54, Nemška Avstrija, čigar 
sedanje bivališče je neznano, je podal pri okrajnem 
sodišču v Brežicah Mirko Mastnak, lončar v Breži
cah, tožbo zaradi 900 Din s pripadki. 

Na podstavi tožbe je določen narok na dan 
25. a p r i l a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v razpravni dvorani št. 11. 

Zoper Janeza R e h s n i g a , nedl. Antoa* 
S c h u 11 i n g e r j a in Marijo S c h u l l i n g e r -
1 o v o. katerih bivališče je neznano, sta podala i*ri 
okrajnem sodišču v Kozjem Anton in Ana Bromše, 
posestnika v Anžah, zastopana po notarju Golobu v 
Kozjem, tožbo zaradi priznanja, da so terjatve za
starane, in zaradi dovolitve, da se izbrišejo. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

2 5. a p r i l a 1 9 2 2 . 
ob pol desetih pri podpisanem sodišču v sobi H. 4. 

V obrambo tožencev •se postavlja za skrbnika 
Franjo Robar, sodni kanci ist v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 
dne 22. marca 1922. 

4 0 5 Oklic. 
O tožbi Jerneja Skrbca, posestnika v Gorenje** 

Jezeru št. 14, zoper Franca S k r b ca, posestnika 
istotam št. 3, zaradi 1260 K bo narok dno 
ob devetih. 22. a p r i l a 1 9 2 2 . 

Skrbnik: Alojzij Žnidoršič v Ložu št. 7. 
Okrajno sodišče v Ložu, 

dne 23. marca 1922. 

C 87/22—1. 

Oklic. 
•37« 

Nodoletna Franc in Janoš Petrovič, zastopana po 
materi in varuhinji Frančiški Petrovičevi v Rador-
cili št. 3, sta vložila zoper Mihaela S e v e r j a , po
sestnika v Poznanovcih, tožbo zaradi priznanja, обе-
tovstva in plačila alimentacije. 

Narok za ustno razpravo se je določil na daa 
2 0. a p r i l a 1 9 2 2 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Mihaela Severja neznano, so m« 

postavlja za skrbnika Ivan Car, župan v Poznanor-
cili. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dno 10. marca 1922. 

C III 64/21. 

Oklic. 
«d» 

Zoper Franca Z u p a n c a , prej najemnika v Po-
povcih, čigar bivališče je neznano, jo podal prt 
okrajnem sodišču v Ptuju dr. Tone Gosak, odvetnik 
v Ptuju, tožbo zaradi 2831 K s pripadki. 

Na iwdstavi tožbe se jo določil narok na da« 
29. a p r i l a 1 922 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
V obrambo pravic Franca Zupanca se postarlj», 

za skrbnika Alojzij Mir, posestnik v Ptuju. 
Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III. 

dne 21. marca 1922. 

P 45/22—1. 

Oklic. 
a t 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 15. marc* 
1922., opr. št, L 5/22-4, jo bil Jernej K l o m e » , 
posestnik na Tučni št. 4, zaradi slaboumnosti ome
jeno preklican. 

Za skrbnico mu je postavljena njegova *ев», 
Ivana Klemen. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek I., 
dno 27. marca 1922. 

449 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e firm>e: 

306. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Josip Stojan. 
Obratni predmet: stavbno podjetje. 
Imetnik: Josip Stojan, zidarski mojster v Celju, 

Za kresijo št. 18. 
C e l j e , dne 21. februarja 1922 

Л-Г.^«5.Ч«а&_1*' 
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307. Sedež: Dolenji Logatec. 
Besedilo firme: Franc Maček. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 
imetnik: Frane Maček, trgovec v Dolenjem Lo

gatcu št. 29. 
L j u h 1 j a n a. dne 16. marca 1022. 

3*8. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Fr. Kham. 
Obratni predmet: trgovina s špecerijskim in deli

katesnim blagom. 
Imetnik: Frane Kham. trgovec v Ljubljani, Mi

klošičeva cesta št. 8. 
L j u b l j a n a , dne 23. marca 1922. 

309. Sodež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Andrej Sever. 
Obratni predmet: trgovina z usnjem, čevlji in 

čevljarskim i ]H>trebščinan i i. 
Imetnik: Andrej Sever, trgovec v Ljubljani, Pre

šernova ulica št. 9. 
L j u b l j a n a , dne 23. marca 1922. 

31t. Sodež: Mala vat». 
Besedilo firme: Anton Cimperman. 
Obratni predmet: trgovina •/. lesom. 
Imetnik: Anton Cimponnan, lesni trgovec v Mali 

vjM»i št. 9, eodni okraj velikolaški. 
N o v o ni o s t o, dne 21. marca 1922. 

311. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Tihomir S. Milosevic, carinski po

srednik, špediter. 
Obratni predmet: carinsko posredovanje iu spe-

dJeija-, 
Imetnik: Tihomir S. Milosevic v Mariboru, Ko-

rewëe.va ulica št. 7. 
M a r i b o r , dne 9.marca 1922. 

312. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Josip Mlaker. 
Obratni predmet: trgovina z ribami v konservali, 

«vežim sadjem in zelenjavo v konservah, z vinom v 
sodčkih. •/, lesom in internitno opeko. 

Imetnik: Josip J. Mlaker. orožniški kapetan v p. 
v Mariboru, Grajska ulica št. 3. 

M a r i b o r. dne 9. marca 1922. 

313. Sedež: Nova vas. 
Besedilo firme: Fr. Rupert. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Frančiška Rupert, trgovka v Novi vasi 

M-. 20. okraj logaški. 
L j u b 1 j a u a, dne 7. marca 1922. 

314. Sedež: Nova vas pri Rakeku. 
Besedilo firme: Ivan Usenik. 
Obratni predmet: lesna trgovina. 
Imetnik: Ivan Usenik, posestnik v Velikem vrhu 

št. 26. 
L j u b l j a n a , dne 23. marca 1922. 

315. Sedež: Podlog. 
Besedilo firme: Fedor Fedorovič Jefimov. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Fedor Fedorovič Jefimov, lesni trgovec 

v Podlogu št. 1 pri Velikih Laščah. 
N o v o iu e s t o. dne 21. marca 1922. 

316. Sedež: Kob. 
Besedilo firme: A. Peterlin ml., naslednik. 
Obratni •predmet: trgovina z mešanim blagom. 

- Imetnica: Karolina Zbačnik, rojena Peterim, v 
H obu št. 3. 

N o v o m e s t o, dim 21. marca 1922. 
317. Sedež: Slovenjgradec. 

Besedilo firme: Janko Klun. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Janko Klun, trgovec v Slovenjgradcu. 
C o 1 j e, dne 21. marca 1922. 

318. Sedež: Velenje. 
Besedilo firme: Ivan Skasa. 

' Obratni predmet: umetni mlin in žaga. _ 
Imetnik: Ivan Skasa, posestnik v Velenju št. 29. 
C e l j e , dne 28. februarja 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t -
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

319. Sedež: Gornji grad. 
Besedilo firme: Podbrežnik in drugovi. 
Kot družbenika sto vstopila Albert Cigoj ma

l h * * v Gornjem gradu, in I ™ / o W V T i ? f f i 
to posestnik v Zagrebu, izstopila pa sU družbenika 
Franc Šarb in Alojzij Mikuš. 

C e l j e , dne 4.marca 1922. 

243 Letnik IV. 

320. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Franc Mülleret v Ptuju, veletrgo

vina z živo in zaklano živino: 
Izbrisal se jo vsled smrti družbenik Franc Mül

leret st. 
Sedanji samoinietnik Franc Mülleret ml. svoje-

ročiK) podpisuje besedilo firme. 
M a r i b o r , dne 9. februarja 1922. 

321. Sedež: Rogatec. 
Besedilo firme: Em. Supanc: 
S prokuro je poverjena imetniko.va soproga Milka 

Supanc. 
C e l j e , dne 17. februarja 1922. 

III. I z b r i s a l e su s e n a s t o p n e f i r m e : 

322. Sedež: Celje. 
Besedilo firmo: Šoster & Modesto, družba z ome

jeno zavezo: 
Vsled razdružitve. 

C e l j e , dne 14. marca 1922. 

323. Sedež: Krško. 
Besedilo firme: Franc Zesser. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

prodaja žganja: 
Vsled smrti lastnikove. 
N o v o m e s t. o, dne 21. marca 1922. 

324. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: M. Fon. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 

.Vsled opustitve. 
L j u b l j a n a , dne 28.marca 1922. 

325. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jos. Stopar. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla

gom: 
Vsled opustitve. 
L j u b l j a n a , due 28. marca 1922. 

326. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Fran Ogrizek. 
Obratni predmet: trgovska agentura: . 
Vsled opušta kupčije. 
M a r i b o r, dne 9. marca 1922. 

327. Sedež: Metlika, 
Besedilo firme: Katarina Žigon. 
Obratni predmet: branjarstvo: 
Vsled smrti Katarino Žigonove. 
N o v o m e s t o , dne 21. marca 1922. 

328. Sedež: Št, Vid nad Ljubljano. 
Besedilo firme: Štefan Ennan. 
Obratni predmet: periodično prevažanje ljudi: 
Vsled opustitve. 
L j u b 1 j a n a, dne 28. marca 1922. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki вв 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora predsedniku fcomieije izročiti ia-
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdali 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo, da je 
plačal davek za zadnje četrtletje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo Ucitanti, da morajo na daa 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajne pov-
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom. ki pridejo dne 5. maja t. 1. p» 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti r sobo, kjer se b» 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 10. marca 1922. 

š t 7438/1922. 372 3-8 

Št, 9583/1922. 379 3—3 

Razglas o licitaciji raznega lesenega 
gradiva. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismeno 
ofertalno licitacijo za nabavo raznega lesenega gra
diva. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi splošni in posebnî  pogoji za dobavo tega 
materiala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskom 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo lesenega gradiva "po raz
pisu pod št. 9583/22. za dan 5. maja 1922.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 5. m a j a 1 9 2 2., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 

Licitacija bo o b l i - uri v sobi št. 13 podpisane 
direkcije. 

Vsak ponudnik morajw § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure dne 5. maja 1922., bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

Razglas o licitaciji tiskovin. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na. podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, razglašenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismeno 
ofertalno licitacijo za nabavo tiskovin. Popis njih 
potrebnih količin, splošni in posebni pogoji za do
bavo obrazcev se dobivajo za 3 dinarje pri ekonom
skem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo tiskovin po razpisu pod 
št. 7438/22. za dan 18. aprila 1922. Ponudnik N. N.» 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 18. a p r i l a 19 22., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija bo ob 11. uri v 6obi št. 13 pod
pisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 6 % (odinoano 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure dne 18. aprila 1922., bodisi v gotovim, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. Vsak ponudnik mora 
ostati v besedi najmanj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na Jan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo prodajne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo dne 18. aprila t. 1. p* 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic, 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 11. marca 1922. 

Št. 11.086/1922. 433 3 - 4 

Razglas o dobavi bukovih polen in lesa 
za kurjenje lokomotiv. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
16. februarja 1922., pismeno ofertalno licitacijo z» 
nabavo goriva, in sicer 147.000 m8 bukovih polen 
prve vrste po naših predpisih in 18.046 m» mehkega 
lasa za kurjenje lokomotiv. 

Oferirajo se tudi lahko manjše količine loko po
staje podpisane direkcije. 

Splošni in, posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem od
delku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala za varnostne na
pravo po razpisu pod št. 11.086/22. za dan 10. maja 
1922. Ponudnik N. N.» Ponudbe morajo izročiti ne
posredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsed
niku dražbene komisije. Ponudniki morajo ostati v 
besedi najmanj 30 dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane, direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
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vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbem 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Ponudbe se otvorijo dne 10. maja 1922. točno ol 
enajstih v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. marca 1922. 

Letnik IV. 

na P r e v a l j a h 5 učnih 

St, 8313. 430 3—2 

Razglas. 
Združene papirnice, d. d. v Vevčah, so tuuradno 

zaprosile, da bi se jim dovolilo namesto prvotno 
predlaganih načrtov za jez in z njimi združene za
tvornice, obravnavanih pri komisionaLnih obravna
vah meseca maja, junija in julija 1921., da se vza
mejo za podstavo končne razsodbe na novo pred
loženi načrti za jez in zatvornice, in sicer naj bi bil 
jez zgrajen s strešno obliko po patentu Huberja ic 
Lutza v Ziirichu, zatvornice pa avtomatične. 

Ker bi bila to bistvena izprememba prvotno na-
merjanega projekta, razpisuje okrajno glavarstvo v 
zmislu § 60. zakona z dne 15. maja 1872., dež. zak. 
št. 16, ponovno komisionalno obravnavo na licu 
mesta na dan 2 8. a p r i l a 1 9 2 2 . ob devetih. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-
stavkom, da morajo morebitne pomisleke zoper to 
namerjano izpremembo prvotnega načrta prijaviti ali 
pismeno do dne obravnave pri podpisanem okrajnem 
glavarstvu ali pa najkesneje ustno ali pismeno na 
dan obravnave pri vodji komisije, ker se poznejši 
ugovori ne bodo vpoštevali in se bo končna razsod
ba izrekla brez ozira na take prepozno vložene ugo
vore. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 

dne 20. marca 1922. 

Dr. Ferjančlc s. r. 

5.) na enorazređnici na H o 1 m c u 1 učno raesto: 
6.) na dvorazrednici v K o 11 j a h 1 učno mesto: 
7.) na stirirazrednici v M e ž i c i 3 učna mesta; 
8.) na enorazređnici na O j s t r i c i 1 učno 

mesto; 
9.) na šestrazrednici 

mest; 
10.) na enorazređnici na S t r o j n i 1 učno mesto; 
11.) na dvorazrednici na T o l s t e m v r h u 1 uč

no mesto. 

Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico. 
izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, naj se vložf 
po predpisani službeni poti do dne 

2 3. a p r i l a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet na Prevaljab, 
dne 23. marca 1922. 

dele pohištva iz upognjenega lesa v zabojih ali sodih 
pri predaji .ali ob plačilu za najmanj 5000 kg ea 
vozni list in voz ti-le vozninski stavki od spodaj 
imenovanih postaj do Trsta: 

st 292/3. 3 _ 3 

Razpis službe. 
Po odredbi višjega šolskega sveta se razpisuje v 

stalno namestitev nadučiteljsko mesto na šestraz
rednici na Prevaljah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

3 0. a p r i l a 1 9 2 2. 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet na Prevaljah, 
dne 2. aprila 1922. 

Centeeimor 
za 100 kg 

od«ečn» 
tablica 

Razne objave. 

St. 1482 o. š. sv. 

Razpis dveh nadučiteljskih služb. 
Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 30ega 

marca 1922., št. 2546, se razpisujeta v stalno na
mestitev: 

1.) Mesto za nadučiteija na šestrazredni d e š k i 
osnovni šoli v R i b n i c i . S to šolo je združena tudi 
obrtna nadaljevalna šola. 

2.) Mesto za nadučiteljico na šestrazredni d e 
k l i š k i osnovni šoli v R i b n i c i . (VI. razred te 
iole je začasno združen s VI. razredom deske šole.) 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože naj
kesneje do dne 3 0. a p r i l a 1 9 2 2 . po predpisani 
službeni poti pri podpisanem okrajnem šolskem 

462 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 31. marca 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 393 930.914-11 
Posojila 897,775.132-29 
Dolg države 4.418,621.133-87 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanlc . . 2.138,377.163 — 
Saldo raznih raennov 

, B.ž. 
P. 

U. t .d 
H. K. 

Ü. t. d. 
O. 
O. 

Pr. 
Pr. 
Pr. 
Pr. 

B.ž. 
H K. 

Pr. 
O. 
O. 

.0. 

V 
II 
V 
V 
V 
V 
V 
v 
II 
II 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
v 
II 
II 
II 

Blatno 
Bor u Češke Lfpy 

Bubeneč 
Ceskâ Lipa stâtnf nadražf 

Dečfn severni nadražf 
Dečfn severo-zapadnf 

nadražf 
Hornf Litvfnov 

911 
1245 

880 
1215 
1245 

1245 
1184 

822 
H 2 5 
1171 

941 
1354 
1032 
1336 

761 
792 

1245 
849 
880 
822 
911 

1245 
822 
678 
740 
761 

1970 
1970 
2317 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
2317 
2317 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970! 
1970 
2317 
2317 
2317 

Pa.lV»: 7.848,604.342-77 

Glavnica 15,106.800--
Rezervni fond 1,980 022-62 
Novčanice v tečaju 4.784,779.280 • — 
Razne obveznosti 889,249.610-05 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • 
Saldo raznih računov 19,111.467*10 

7.848,604.342 77 
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svetu. 
Okrajni šolski svet v Kočevju, 

dne 5. aprila 1922. 

Predsednik: dr. Ogrin s. r. 

St. 836. 

Razpis. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta z dne 27ega 

marca 1922., št. 3138, se razpisuje služba za učite
ljico na petrazredni ljudski šoli v K r š k e m . 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
4. m a j a 1 9 2 2 . po predpisani službeni poti. 

Okrajni šolski svet v Krškem, 
dne 4. aprila 1922. 

Predsednik: Svetec 

St. 2246—III. 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

P r e v o z č a s o p i s o v m e d D u n a j e m in T r 
s t o m z D - v l a k i . 

Z veljavnostjo izza dne 1. aprila 1922. do pre
klica., najdalje pa do konca meseca januarja 1923., 
se računi v okviru «Provizorne železniške tovorne 
tarife» z dno 1. februarja 1921. za časopis© od po
staje Wien Südbahn do Trsta, odnosno obratno, ob 
predaji kot brzovozna roba v najvišji kosovni teži 
20 kg in ob prevozu z D-vlakom vsakokrat veljavni 
vozninski stavek za brzovozno robo. 

V L j u b l j a n i , dne 6. aprila 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Hradcc Krâlové 

Kinšperk nad Ohff 
Marianské Lažne 

Million 
Mladâ Bolcslav 

Nčniecke Jablonné 
Opava vychodnf nadražf 
Opava zâ|>adnf nadražf 

Podmokly Č. 8. D. 
Praha Denisovo nadražf 
PrabaMasarykovonâdrazf 
Praha Wileonovo nadražf 

Rakovnik 
Skalice u Češke Lfpy 

Smfchov stâtnf nadražf 
Studénka stâtnf nadražf 

Svinov-Vftkovice 
Tešfn stâtnf nadražf 

Pribitki, odnosno odbitki (sedaj 25%ni odbitek 
odsečne tablico Л in 20% ni odbitek odsečne tabi i ©o. 
B) pri vozninskih stavkih v tej tarifi, ki so bili pri-
občeni drugod, se vpoštevajo tudi pri teh vozninskih 
stavkih. 

Pri izvozu preko morja se znižujejo vsakokrat 
veljavni vozninski stavki v Trst za 20 % (dvajset 
odstotkov). 

Za postajo: Studénka «tatui nadraži so računi И. 
Svinov-Vitkovicp, vsakokrat veljavni stavek, zniSa» 
za 20 %.. 

Pri izračunavanju delnih vozninskih stavkov g* 
zaokrožajo ulomki centesiniov na cele centesime. 

Kolikor je za posamezne relacijo v tariff dolo
čena prevozna pot preko postaj: Homi Dvonšte-Ce-
sky Heršlak, preko avstrijskih zveznih železnic m 
Podbrda, se vodijo pošiljke, odpravljene na podstavi 
prekomorskih vozninskih stavkov, preko postaj: 
Horni Dvorište - Cesky Heršlak, preko avstrijskih, 
zveznih železnic in Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 6. aprila 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 271. 

s. r. 

3—3 
Razpis učnih mest. 

Z dovolitvijo viSjega šolskega sveta z dne 7ega 
marca 1922., št. 3078, razpisuje podpisani okrajni 
šolski svet nastopna učna mesta v stalno name
stitev: 

1.) na stirirazrednici v C r n i 3 učna mesta; 
2.) na enorazređnici v S t . D a n i j e l u 1 učno 

mesto; 
3.) na petrazrednici v D r a v o g r a d u 4 učna 

mesta; 
4.) na Seetrazrednici v G u š t a n j u 6 učnih mest; 

št, 470 2290—Ш. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 
S takojšnjo veljavnostjo je sprejeta postaja Cheb 

C. S. D. v razglas, priobčen v Uradnem, listu 138 
pod št, 7375—Ш. ex 1921. 

V L j u b l j a n i , dne 6. aprila 1922. 

Družba južne železnice v imenti udeleženih uprav, 

St, 467 2293—III. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i z a p o h i š t v o i n d e l e 
p o h i š t v a i z u p o g n j e n e g a l e s a . 

Z veljavnostjo izza dne 1. aprila 1922. do pre
klica se računijo v okviru «Provizorne železniške to
vorne tarife» z dne 1. marca 1921. za pohištvo in 

Javno skladišče in prevozna družba, 
d. d. v Celju, 46» 

sklicuje 
r e d n i o b č n i z b o r 

v zinislu § 24. družbenih pravil na dan 2 7. a p r i l a 
1 9 2 2. ob petnajstih v prostorih družbe s tem-le 

d n o v n i m r e d o ni : 
1.) Čitanje zapisnika ustanovnega občnega zbora. 
2.) Poslovno poročilo in njega, odobritev. 
3.) Zvišba delniške glavnic« od 3,000.000 K * * 

6,000.000 K. 
4.) Slučajnosti. 

Upravni svet. 

45T 

Razglas. 
Avtomobilna zveza Celje-Ljubljana, družba e 

omejeno zavezo s sedežem na Vranskem, je prešla 
po sklepu občnega zbora družbenikov z dno 4. sep
tembra 1921. v likvidacijo. Za likvidatorja sta ii-
voljena družbenika Lavoslav Schwentner, knjigotr-
žec v Ljubljani, in Lavoslav Apat, veleposestnik • 
Pondorju pri Vranskem. 

Vsi upniki to družbe se pozivljejo, naj v treh 
mesecih od dne, ko se objavi ta razglas, naznanijo 
imenovanima likvidatorjema svoje morebitne ter
jatve. 

N a V r a n s k e m , dne 10. aprila 1922. 

Avtomobilna zveza Celje-Ljubljana, 
družba z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Natisnäa m zaioéaa Delirio« tìekwm* d. i. v läabfemi 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 13. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Izpremerabe v osebja. — Zakon o ustanovitvi i p ureditvi glavnega lekarniškega in eanitetnega skladišča. — Uredbe osrednje vlade: Razpis vsem npravam sanitetnih 
naprav. — Raggiasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis mesta okrajne babice v Spodjni 

Slivnici. — Razglasi raznih drugih nradov in oblsetev. — Razne objave. 

izpremembe v osebju, 
Njegovo Veličanstvo kralj A l e k s a n d e r 1. je 

postavii i. Najvišjim ukazom z dne 30. marca 1922. 
na predlog ministra, pravde: 

za. dvornega, svetnika pri višjem deželnem' so
dišču v V. činovuem razredu v Ljubljani Rudolfa 
P o r s e li e t a. svetnika višjega deželnega sodišča 
ljubljanskega; 

za dvornega svetnika i» predsednika okrožnega 
sodišča v Mariboru v V. êinnvnem raz-redu drja. Ja
koba T o ji 1 a k a., podpredsednika istega sodišča-; 

za svetnika višjega deželnega sodišča v VI. či
novuem razredu v Ljubljani Frana P e r n u š a . de-
želnosodnega svetnika1 v Ljubljani, in za višja- dežel-
nosod.na svetnika pri deželnem sodišču v Ljublja.ni v 
VI. cinovnem razredu Alberta L e v i č n i.k a. in drja.. 
Adolfa K a i s e rja., svetnika- lega sodišča. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Z odlokom ministrstva za narodno "zdrav je z dne 
30. marca 1922., št. 10.802, je bil dr. Rafael D o -
I i n š e k imenovan za. kirurškega, prinia-rija pri. obči 
javni bolnici v Ptuju s prejei.iki Vili. čluovnega 
razreda, „ 

Dr. Krajec s. r. 

Imenovani so za uradne živinozdravnike IX. činov-
nega razreda na dosedanjih službenih mestih uradni 
živinozilravuiki X. činovnega razreda Fran E a š v 
Mozirju, Anton S o k v Dolnji Lendavi, Leopold 
V a r ] v Krškem in Pavel K o 1 e n c v Spodnjem 
Dravogradu. Za provizorna- uradna zdravnika .IX. či-
novnega razreda na dosedanjih službenih mestili sla 
imenova,na provizorna uradna živinozdravnika X. či-
iiovnegai razreda Jože S e. r b e e v Ormožu in Simon 
Ž i b e r I v Krškem. ,, .. 

Iv. Hribar s. r. 

.Jožef F e r j a n č i č , paznik nai kr. moški kaz
nilnici v Mariboru, je imenovan za višjega paznika 
istota.ni. Za paznike na kr. moški kaznilnici v Mari
boru su imenovani invalidi: Martin P e s t a-t o r , 
Marko F r a n j o, Valentin A v g u š t i n in Ljudevit 
B o r g a n t : nadalje pomožni pazniki Jožef C v c - t -
k,, ; Franc, C e h ii. Ivan M e š k o. D o j n , n , c o s_,. 

Zakoni in kraljevska тШ 

Ш4. 
Mi 

Л.1<а1*вњгде£еж> i . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave sklenil v VII. redni seji, ki j o je 
imel dne 9. novembra 1021. v Beogradu da je 
uredbo o glavnem lekarniškem in sanitetnem 
skladišču v Beogradu Ap. št. 3919 z dne 18. fe
bruarja 1920. — seznamka uredb ministrstva za 
narodno zdravje št. 21 -* «Službene Npvine kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» st. 195/21. — 

izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o ustanovitvi in ureditvi glavnega le
karniškega in sanitetnega skladišča. 

Člen 1. 
Glavno lekarniško in sanitetno skladišče s 

sedežem v Beogradu je neposredno podrejeno 
ministrstvu za narodno zdravje, ki skrbi za nje
govo vzdrževanje, za postavljanje osebja in za 
popolnjevanje materiala in vsega drugega, kar se 
tiče skladišča. 

Člen 2. 
Naloga skladišču je, da zalaga z zdravili, ob-

vezili, lekarniško opremo, sanitetnim in bolniškim 
materialom vse državne civilne sanitetne naprave 
— stalne in začasne — ministrstva za narodno-
zdravje v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
kakor: bolnice, arabuiatorije, dispanzerje, sana
torije, laboratorije itd. 

člen 3. 
Ves material prcol^ »лјс-skladhKld ministrstvo 

za narodno zdravje po predlogih in zahtevah 
upravnika skladišča, ki se podajajo dvakrat na 
leto, in sicer začetkom leta po izvršeni inventari
zaciji in začetkom drugega poluletja vsako leto; 
toda v izjemnih razmerah se smejo podajati pred
logi za nabavo tudi preko tega roka. 

V skladišču se morajo izdelovati vsa sestav
ljena zdravila, kakor tinkiure, ekstrakti, obliži itd. 

Člen 4. 

, Skladišče se mora zavarovati za vrednost, ki 
je v njem. Zavarovanje izvrši država sama, bo
disi z ustanovitvijo posebnega fonda, bodisi s 
posebno napravo za to. 

Člen 5. 
Vsak prejem in vsak izdatek v skladišču se 

sme izvršiti samo z odobritvijo ministrstva za 
narodno zdravje; istotako odloča o razhodkih 
materiala ministrstvo za narodno zdravje. 

Člen 6. ' *" 
Zaradi čim pravilneišega in lažjega poslova

nja ima skladišče: 
a) lekarniške zaloge; 
b) sanitetne zaloge; 
c) laboratorij za izdelovanje zdravil. 

Člen 7. 
Posle v skladišču opravljajo: 

a) upravnik; 
b) šef laboratorija; 
c) trije oskrbniki zalog; 
č) knjigovodja; 
d) potrebno število magistrov farmacije, lekar

niških pomočnikov, pisarjev in prepisovalcev; 
e) špediter; 
f) potrebno število laborantov in slug. 

Upravnik skladišča sme biti samo magister 
farmacije z najmanj petletno magistrsko prakso, 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 5, izdanih dne 
6. januarja 1922. (Prilog 1. — 1922.) 

postavlja pa se v to službo s kraljevim ukazom na 
predlog ministra za narodno zdravje ter ima čin 
inšpektorja pri ministrstvu za narodno zdravje. 

Šef laboratorija sme biti samo magister far
macije z najmanj dvoletno far,macevtsko-labc»rato-
rijsko prakso. Postavlja se s kraljevim ukazom 
ter ima čin odsečnega šefa pri ministrstvu za na
rodno zdravje. 

Oskrbniki lekarniških zalog smejo biti samo 
magistri farmacije, oskrbniki sanitetnih «zalog рз 
t-mejo biti tudi administrativni uradniki; eni in 
drugi morajo biti uradniki ter imajo referentski 
čin. 

Knjigovodja se postavlja s kraljevim ukazom 
in mora biti absolviran slušatelj trgovske aka
demije; gre mu tajniški čin. 

Izmed osebja pod d) «o magistri farmacije in 
pisarji ukazni. 

Ostalo osebje postavlja minister za narodno 
zdravje. 

Laborantkinje in sluge postavlja upravnik ter 
j imi določa plačo; naknadno pa mora izposlovati 
odobritev ministra za narodno zdravje. 

Dolžnosti osebja. 
Člen 8. 

1.) Upravnik skladišča je nakazovalec ter kot 
tak odgovoren za vse poslovanje v skladišču. 
Predstojnik je vsega osebja v skladišču; torej 
kontrolira šefa laboratorija, oskrbnike zalog, knji
govodjo, magistre farmacije, lekarniške pomoč
nike in ostalo osebje svojega področja v izvrše
vanju njih službe ter ima disciplinarno oblast po 
zakonu o civilnih uradnikih. 

Dolžnost upravnikova je, da pravočasno za
hteva od ministrstva za narodno zdravje popol
nitev zdravil in ostalih sanitttno-bolniških tvarin, 
potrebnih za skladišče, in da podaja ministrstvu 
mesečna poročila o stanju skladišča. 

Upravnik skrbi, da se pravočasno nabavljajo 
potrebščine za bolnice in ostale sanitetne naprave. 
Izmed skladiščnega osebja določa komisijo za 
prisostvovanje pri tehtanju in vkladanju materiala; 
podaja ministrstvu za narodno zdravje predloge 
o osebnih razmerah osebja in predloge za raz-
b celice. 

Upravnik zahteva potrebne kredite za nabavo 
malih potrebščin; za vse drugo se obrača nepo
sredne na ministrstvo. 

Upravnik in oskrbniki za!og> po možnosti pa 
ludi šef laboratorija, imajo pravico do brezplač
nega stanovanja iz dveh sob in ostalih priteklin, 
kurjave in razsvetljave. 

2.) Oskrbnik zaloge ne sme sprejeti nobenega 
materiala, poslanega skladišču, dokler ga komi
sija za sprejemanje materiala ni pretehtala, pre
štela in pregledala. 

Račune o prejetem materialu s komisijskim 
poročilom vred mora skladiščnik takoj vročiti 
knjigovodji, da jih vknjiži. 

Oskrbnik zaloge mora po potrebščinah takoj 
porazdeljevati, tehtati in vkladati material vpričo 
komisije, določene po členu 8., točki 1., te uredbe; 
ta komisija mora na listih pošiljke napisati to-le: 

«Da se je tehtanje (štetje) in vkladanje iz
vršilo točno po prednjih listah, potrjujeta 

Datum člana komisije: 
N. N. 
N. N.» 
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Ko opremi liste s svojim podpisom in pod
pisom upravnilcovim, izroči vskladiščeni material 
«špediterju v ekspedicijo. • 

Oskrbnik zalog-e mora kontrolirati knjigo
vodjo, ah je vknjižil ves material, ki je bil v za
logi prevzet ali iz zaloge izdan. 

Oskrbnik zaloge podaja upravniku predloge 
o popolnjevanju materiala in o vsem drugem, 
kar zahteva služba v njegovem področju. 

Vsak oskrbnik zaloge je odgovoren za škodo 
storjeno v njegovih zalogah. 

Komisijo za prevzemanje materiala določa 
minister za narodno zdravje izmed uradnikov 
skladišča, ako pa teh ni, izmed strokovnjakov. 

3.) šef laboratorija izdeluje sestavljena zdra
vila predpisana po farmakopeji, reagence, po
trebne za kemijske analize in bakteriološke dia-
gBoze. Dozan je, da prejeti material, izdelan po 

ÄÄetiogr003 V UPraVlJanJe Sk,adiŠČ"iku 

4.) Knjigovodja vknjižuje vse prejemke in iz
daje sestavlja za izdani material spremne liste 
v duplikatu po obrazcu «A» ter jih izroča oni 
napravi, ki se ji pošilja material; paziti mora da 
dotična naprava predpisno overovljene liste o 
prevzemu materiala, označivši stran in številko 
inventarja, kjer je material vpisan, vrača pravo
časno t. j . ođ dne pošiljke v 15 do 30 dneh 
kakor je pac kraj oddaljen. 

Knjigovodja sestavlja sporazumno z oskrb
nikom zaloge potrebščine materiala. Vsake tri 
mesece poroča o stanju prejetega in porabljenega 
materiala, in sicer na koncu L, II., Ш. j n IV tri
mesečja; ta poročila se vročajo ministru za na
rodno zdravje zaradi kontrole. Koncem leta za
ključuje knjige. j 

Knjigovodja je odgovoren za škodo, storjeno 
po njegovi krivdi. 

5.) Lekarnarji, lekarniški pomočniki, pisarji 
m prepisovalci morajo opravljati vse one posle. 
za katere jih določi upravnik po njih spodob
nostih. 

Odpis pri zdravilih in ostalem materialu. 

Člen 11. 
Skladiščnik ima pravico koncem vsakega leta 

do ubitka za usušena, izpuhtela, izhlapela zdra
vila ah za ubite posode, in sicer: 
a) pri etrih, etričnih oljih, kloroformu 7%• 
b) pri alkoholu, špiritu, tinkturi in tolšči po 7%-
c) pri travi, koreninah, listju po 10%; 
c) pri vseh drugih zdravilih, ekspedicijski opre

mi po 3 % ; 
d) pri vseh milih ima pravico do usuška po 

20%; F 

c) pri platnu, obvezilu in ostali tkanini, ki se 
prodaja na meter, do ubitka 2 %. 

_ Ta ubitek se odpisuje samo, ako se res po
kažejo umanjki. 

Za vse ostale umanjke, ki so nastopili pri 
delu, ekspedicijah blaga ali pri slučajih, za katere 
m nihče odgovoren, ali po eksploziji, mora 
upravnik skladišča izposlovati posebno odobri
tev ministra za narodno zdravje za razhodek in 
sicer v 15 dneh od dne, ko je škoda nastala.' 

Ako pa se je pri inventariziranju koncem leta 
pokazal prebitek, ga je z odobritvijo ministra za 
narodno zdravje vpisati kot nabavo za prihodnje 

Člen 12. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca», ter namodešča uredbo o clav-
rtom l / , I , „ . ~ . : x l : . . . _ .•• , b " » 

Letnik j V 

gajnali, odnosno finančnih upravah, eamoetojno ob
rabljati petindvajset odstotkov dovoljenih enome»», 
mh kreditov za. materialne izdatke, izvršovaje po
trebne nabave stvari (ki jih ni v glavnem .sani t i 
nem skladišču) aJj poprave. Ako je otvorjen kredit 
aa daljši cas. je trete, vso vsoto razdeliti .ч številom 
mosocev, da se ugotovi enomesečni kredit (25 %). 

_ Uprave nabavljajo do te vsote material ali iarr-
*"Je.io poprave v zmislu zakona o državnem računo
vodstvu, začasnega zakona o izpremembah in dopol
nitvah v zakonu o državnem računovodstvu in pra
vilnika za izvrševanje določil iz oddelka «B. Pogod
be in nabave» zakona o državnem računovodstvu; 
ni pa jim truba pri tem za vsak specialni primer iz
poslovati odobritve nadrejenega oblastva. 

Nabave ali poprave, ki se izvršujejo po licitaciji 
•t. direktnimi pogodbami itd. — na način, kakor jt 
to predpisano z omenjenim zakonom (> državnem ra
čunovodstvu in s i>ravilnikom o nabavah, moraj« 
predlagati v odobritev, in sicer: 
a) .sanitetne oblastno ujn-ave; uprave državnega ke

nijskega laboratorija, glavnega lekarniškega i« 
sanitetnega skladišča, splošne državna bolnice in 
bolnice za duševno bolezni v Beogradu; ooesnti 
poliklinika, ambtdatorij za kožne in venerici!*-
bolezni, dispanzer in bakteriološka postaja v Beo
gradu — ministrstvu za narodno zdravje; 

b) okrožne sanitetne uprave in ostale naprave, ka
terim so jrrvonadrejena oblastva oblastni inspek
torati — oblastnemu inspektoratu; 

c) vse ostale sanitetne uprave — svoji nadrejeni 
okrožni sanitetni upravi. nem lekarniškem in sanitetnem, skladišču v Beo- oicroziu sanitetni upravi 

gradu Ap. št 3919 z dne 18. februarja 1920. - Odločba nadrejenega sanitetnega oblastva (unra-
beznamka uredb ministrstva za narodno zdravje v ,0 je polnoveljavna. Ako so vloži pritožba, izda i>» 
Si. 2Ì — « S i n v h o n i » Mrurinn I,-,.!. - . . . .: 0 . . 1 . . т» . . - „ Л . . : . :U :_,I . .I !.»••!• . . . . ' ' 

seznamka uredb ministrstva za narodno zdravje 
si- 21 — «Službene Novine kraljevine Srba Hr
vata i Slovenaca» št. 195/21. 

Našemu namestniku' ministra za narodno 
zdravje, ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon ter skrbi za nje
govo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa naj se 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 25. novembra 1921. 

•Aleksander 6.) Ekspeditor-spediter opravlja ekspedicijo i 
matenala po carinskih in prometnih predpisih. V l d e ] i n pritisnil državni pečat 

s. r. 

V skladišču morata stanovati vsaj dva slugi. 

Zahteve za material. 

Člen 9. 

Vse sanitetne naprave zahtevajo zdravila in 
ostali material štirikrat na leto, in sicer vsakega 
tretjega meseca v letu po ministrstvu za narodno 
zdravje. Zahteve morajo biti sestavljene posebe 
po materialu, in sicer: 

1.) za zdravila in kemikalije posebe v abe
cednem redu; 

2.) za laboratorijsko in lekarniško opremo; 
3.) za obvezila in sanitetni material; 
4.) za perilo, posteljnino in ostale tkanine; 
5.) za postelje, posode in drugo bolniško po

hištvo. 

Inventariziranje skladišča. 

Člen 10. 

Koncem vsakega leta mora knjigovodja za
ključiti knjige ter izpisati stanje materiala, uprav-

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

Marko Djaričić s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
tos. 

Razpis vsem upravam sanitetnih naprav.* 

Ministrov,, za narodno zdravje je po dosedanji 
pra.,..M otvarjalo sanitetnim upravam kredite na ute
meljene zahteve, ki so jih predlagale te uprave Kre
diti- so uporabljale uprave, tako, kakor s e jim je 
»delo potrebno, toda brez zadostnega sistema, tako 
da ni ministrstvo nikoli vedelo, za kaj so bili tj kre ZA"rfTinTwS. l z -l J r a d l 1 »"»J* mdtcriaia, uprav- aa n, ministrstvo nikoli vedelo, za kaj so bili ti kre 

" ^ P 3 mora zahtevati od ministra za diti uporabljeni. Zato s 0 se Û poimeznY l ™n i 
2SÄ J e 1]° Z a i n v e n t a r i z i r a n i e POTa™'i *«• »abave. ki so po današnji HnantÜ 
SKiamsra. situaciji države popolnoma odveč. 

Na tak način se krediti ne smejo več izrabljati 
Ш bi_ ministrstvo vedelo, za kaj se j>orabljajo do^ 
voljeni krediti, ter se prepričalo o utemeljenosti teh 
potroškov. . 

o d r e j a m 
na podstavi členov 57. in 59. zakona o državnem 
računovodstvu in člena 96. začasnega zakona o iz
premembah in dopolnitvah- v zakonu o državnem 
računovodstvu, potem člena 1. uredbe o ustroju mi
nistrstva za narodno zdravje vsem upravam sanitev 
nih naprav, da se morajo odslej pri uj)orabljanju 
kreditov, otvorjenih po proračunu ministrstva za na
rodno zdravje pri pristojnih državnih blagajnah, od
nosno finančnih upravah, ravnati po tem navodilu: 

1.) Vse uprave posameznih sanitetnih naprav 
smejo po eni proračunski partiji ali poziciji iz kre
ditov, ki so jim otvorjeni pri pristojnih državnih bla-

r *•* •«»»-<•*».» b u u i v . « u n v u l i n i n o i i a ÌJGL 

narodno zdravje komisijo za inventariziranje 
skladišča. 

Preden prične komisija pregledovati material, 
pregleda knjige in se uveri, ali je stanje točno 
navedeno, in šele potem pregleda, pretehta in 
prešteje material; če se uveri, da se material uje
ma s stanjem po knjigah, overi materialne knjige 
po -tetn-le obrazcu : 

«Komisija, določena z odlokom gospoda mini
stra za narodno zdravje z dne , 
št.. . . ., za inventariziranje skladišča, je pre-' 
gledala knjige in material ter našla, da se material 
ujema s stanjem po knjigah. 

D a t u m Člana komisije: 
N. N. 
N. N.» 

Potem se knjiga materiala kopira z vsemi do
kumenti o prejemkih in izdatkih vred, kopija pa 
še pošlje v overovljenem prepisu ministrstvu za 
narodno zdravje, ki jo vroči glavni kontroli v 
pregled, overitev in razrešitev računov. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» st. 35, izdanih dne 16 fe-

I bruarja 1922. 

predpisih izdelano definitivno odločbo prvonadrejono 
oblastvo onega oblastva, ki je licitacijo odobrilo. 
Akoni šef nadrejene sanitetne upravo ukazna oseba, 
posije, predmete s svojim mnenjem vred v rešite r 
svojemu prvonadrejenemu predstojniku (šefu). 

Ako je sef sanitetne naprave ali sanitetnega, ob
lastva, ki vrši licitacijo, obenem šef oblastva prvo-
nadrejemga oblastva, ki odloča, je ves predmet 
poslati v rešitev prvemu višenadrejenemu oblastvu. 

2.) Za vse ostale nabave: invontarskih «tvari, na
bave druge, vrste: pisarniški material, kurjavo, raz
svetljavo, poprave, kakor tudi za jemti.nje v zakup 
iz otvorjenega kredita za. vsoto preko petindvajset 
odstotkov, kakor je to določeno v 1. točki te na
redbe, se mora predhodno izposlovati odobritev od 
j.-rvonadrejenih ^nitetnili oblastov in šele potem M. 
SUH! izvršiti nabava. 

Ako pa ni otvorjenega kredita dovolj, se mora 
najprej za ostanek potrebnega kredita. izposlova,ti p« 
nadrejenih oblastvih kredit od tega ministrstva in 
dobiti, dovolitev za, nabavo; potem Sele sc sme iz
vršiti nabava, ali kaj vzeti v zakup. 

Vselej velja to pojasnilo samo v mejah krediu 
odobrenih dvanajstim ' , 

Rezultate izvršenih nabav je treba priobčevati v 
rešitev pristojnemu oblastvu tako. kakor je to dolo
čeno v 1. točki te naredbe. 
_ 3.; V.-,e nabave življonskih potrebščin. človešU 
m živalske hrane, se morajo vršili z nabavljanjem 
v zmislu zakona 0 državnem računovodstvu,'zaks-
Jiega zakona o izpremembah in dopolnitvah v -za
konu o državnem računovodstvu od člena 85 do' 
iOo.a, členov 138. a in 139. a, in pravilnika za iz
vrševanje določi] «B. Pogodbe in nabave» zakona « 
državnem računovodstvu, razen predmetov: popra, 
pimenta, lovora, rdeče paprike, soli in drugih temu 
podobnih, ki se po svoji naravi ne bi mogli dobivati 
z dobavljanjem; ker se te potrebščino Јифијсјо т 
malih količinah, se lahko nabavljajo s prostim na
kupom. 

Računi za nabave s prostim nakupom morajo 
bit. podprti s poročili občinskih oblastev o tržni 
ceni, ki velja v um času h, y tem kraju. 

Za vse ostale življcnek* potrebščine,'ki se dobi
vajo z dobavljanjem, mora uprava uravnati zala
ganje po proračunskem letu od dne 1. januarja do 
dne dl decembra, v zmislu razpisa tega ministrstva 
z dne 24. januarja 1921., št. 2101, t, j . štirimesečno 
zalaganje, od dne 1. januarja. 
. . . ^XVT^e»o licitacije za nabavo življonskih potreb
ščin pošiljajo v rešitev, in. sicer: sanitetne naprav« 
v Beogradu temu ministrstvu, ostale sanitetne na
prave j>a jih po pristojnih okrožnih sanitetnih upra
vah pošiljajo oblastnim inšpektorjem .s svojim mne
njem. Odločbe oblastnih inšpektorjev so definitivne. 

Pogoji, sklenjeni med dobavljatelji in upravami^ 
morajo določati tudi razvezo obveznosti na korist 
dotične sanitetne naprave, ako se v štirih mesecih 
posamezni predmeti znatno pocenijo; ako so zgodi 

I tako, morajo uprave takoj razpisati drugo licitacijo, . 

> Ј И Н * Љ : -^—7-ï i* . 
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»a ostali čas ali pa naj jih Se nadalje nalaga isti do
bavljate! j , ako pristane na dobavljanje po teh ugod
nejših cenah. 

Ako so licitacije za nabave t« vrste brezuspešne, 
pošljejo dotične ui)rave vse odnosne akte s svojim 
mnenjem vied po pristojnih okrožnih «sanitetnih 
'upravah oblastnemu inspektoratu v rešitev, da «o 
nabave lahko vrže s prostim nakupom ali pa da se 
«vcntualno izvrši -drugiai licitacija ob ugodnejših po
gojih. 

Odločb;t oblastnega inspektorata o tem je defi
nitivna. 

Sanitetne uprav« v Beogradu we obračajo zaradi 
te odobritve neposredno nai to ministrstvo. 

Zalaganje po prosti trgovin no BUIO po enem ra
čunu presezati vsot« 10.000 dinarjev, skladno z raz
pisom ministrstva za finance z dne 16. oktobra 1921., 
D I? br. 73S.975, in razpisa tega: ministrstva, z dne 
20. oktobra 1921., št. 27.488. 

Upravam dotičnih sanitetnih naprav je znana 
dnevna poraba življen.skih potrebščin za. prehrano 
bolnikov in osebja po odločbi tega ministrstva z dne 
20. aprila 1921., Rt. 13.690, in za prehrano živali po 
odločbi z dne 4. junija 1921., Ad. br.' 18.883; torej 
sr ne sme življenskih potrebščin ne s prostim naku
pom ne z dobavljanjem jemati več, nego jih je treba 
za enodnevno porabo; zato je tudi dobavjjatelj za
vezan dostavljati potrebščine, ki se rade kvarijo, 
samo »a. porabo prihodnjega dne. 

Od tega se izvzemajo potrebščine in porabili ma
terial, ki se ne kvarijo rade. in se lahko hranijo v 
skladiščih in založiščih, ka,kor: fižol, leča, moka, 
sladkor, kava, riž, čaj in temu podobno, potem ma
terial za kurjavo, razsvetljavo in pisarniški material. 
»"Semkaj «pada tudi živalska hrana. Vse to morajo 
nabavljati v večjih količinah v času, ko s<> cene teh 
»tvari najugodnejše, samo s posamezno licitacijo za 
vsako stvar, in sicer v mejah njim dovoljenih kre
ditov, s katerimi razpolagajo. Te licitacije se marajo 
pošiljati v odobritev po točki 1. te naredbi-. 

4.; Zdravila, obvezi!:« in sanitetni material je 
treba zahtevati od tega ministrstva. Ako ministr
stvo odgovori, da zahtevanega materiala nima in da 
ga tudi ne bo še imelo kmalu, se sme nabaviti v zmi-
*ln zakona o ureditvi sanitetne stroke (.člen 24.. toč
ka 24.), zakona o državnem računovodstvu in ome
njenega pravilnika o nabavah. Za to zalaganje mora 
imeli dotična sanitetna uprava zadosten kredit, re
zultat izvršene ronibave pa mora priobčiti v rešitev, 
kakor je to predpisano v točki 1. te naredbe. 

5.) Odpisovati in jrrodajati inventairske stvari ka
kor (udi dajatj \ zakup in odsvaja.ti kakršnokoli 
imovino smejo sanitetne naprave v zmislu členov 
82. do 105. zakona o državnem računovodstvu, za
časnega zakona o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o državnem računovodstvu in pravilnika za iz
vrševanje določil iz oddelka «B 1. Pogodbe in na. 
have» zakona o državnem računovodstvu — «Služ
bene Novine kraljevine Srba, Hrvata i »Slovenaca» 
it . 265 iz leta- 1921.,* ko se prej komisionalno oceni 
njih vrednost in ]>ostopa v zmisln člena 33. pravil
nika o delovanju odseka računovodstva pri minist r-
«tvu in specialnih računovodstev in blagajn. 

Ako znaša vrednost do 10.000 dinarjev, je treba 
to z vsemi dotičnima akt i m s svojim obrazloženim 
mnenjem vrod poslati v rešitev oblastnemu inspek
toratu, čigar odločba je definitivna, preko te vsot/-, 
pa temu ministrstvu. Uprav«: državni kemijski labo
ratorij, glavno lekarniško in sanitetno skladišče, 
splošna državna bolnica, bolnica za duševne bolez
ni, očesna poliklinika, ambulatori j za kožne in vene-
rione bolezni, dispanzer, bakteriološka postaja v 
Beogradu kakor tudi oblastni inšpektorji se obračajo 
zaradi rešitve na to ministrstvo. 

Prejoti denar se mora oddajati državni blagajni 
kot izreden dohodek;, o tem je poročati temu ìnini-
»fcrstvu z označbo, kolika vsota se je izročila. 

6.) Iz otvorjonih kreditov pošiljajo naloge za iz
plačilo po računih za izvrševanje nabav na spredaj 
označeni način dotični šefi .sanitetnih uprav (na
prav) kot nakazovalci druge stopnje. — Ako niso 
ukazni, pošiljajo v zmislu člena 51. začasnega pra
vilnika za okrožne in okrajne finančne uprave vse 
račune prvonadrojeni sainitetni upravi v zmislu člena 
1. te naredbo, da odredi njen šef kot ukazna oseba 
»splačilo po pristojni finančni upravi. 

Plačilne priznanice, na katere prejendje osebje 
»vojo plače in ostale užitke, overjajo upravniki (šefi) 
dotičnih sanitetnih uprav. 

7.) Porazdelitev dovoljenih kreditov dobivajo vse 
«anitetne naprave od odseka računovodstva tega 
ministrstva; v njenih mejah se morajo dotične sani-

* Uradni list pod St.-10 iz leta 1922. 

letne uprave* tudi gibati. To porazdelitev kreditov 
pošiljajo dotične sanitetne uprave v prepisu svojim 
prvonadrejenim sanitetnim oblastvom. 

V izrednih primerili, ako se izredno množe bol
niki, s]jrejcmajo uprave bolnike v oskrbo z obvez
nostjo, da takoj od tega ministrstva izposlujejo odo
britev postopka in ustrezni kredit 

S tem razpisom se nadomeščata razpis tega mi
nistrstva z dne 19. novembra 1920., št. 29.200, in 
ra-zpis z dne 17. novembra 1921., Z br. 40.058. 

To naj se priobči ministrstvu za finance, da o 
tem obvesti vse finančne uprave. Vroči naj se dr
žavnemu svetu, glavni kontroli, in izročiti ji je v 
prepisu razpis tega ministrstva z dne 21. januarja 
1921., št. 2101, ter jo naprositi, naj to priobči vsem 
krajevnim kontrolam. 

To jo priobCiti z razpisom: upravi državnega ke
mijskega laboratorija., upravi glavnega lekarniškega, 
in sanitetnega skladišča, vsem oblastnim inspekto
ratom, okrožnim in okrajnim sanitetnim upravam, 
vsem sanitetnim napravam, bolnicam, kopališčem, 
bakteriološkim postajam, ambulatori jem, dispanzer
jem, epidemijskim postajam in Pasteurjevemu zavo
du na ozemlju Srbije in Črne gore z naročilom, naj 
se povsem ravnajo po tej moji naredbi. 

•V B e o g r a d u , dne 12. januarja 1922.; 
Ad br. 1120.* „ . ' . . 

Minister za narodno zdravje: 
dr. H. Karamehmedović s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseke 
za Slovenijo. 

Št. 2670/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 19. do dne 25. marca 1922.) 

O k r a j 4 
a-a 

.g 
'p 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 3 2 2 3 
Celje okolica . . . 4 . 4 
Kamnik 1 . 1 
Kranj 1 . . i 
Eriko 1 1 . 2 
Ljubljana okolica . " 3 8 
Litija 4 j 4 
Maribor okolica. . 1 1 l i . 1 
Murska Sobota . . 1 1 j . j 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Celje okolica . . . | 3 i . j 8 

Š k r l a t i a k a ( S c a r l a t i n a » . 
Brežice . . . . 
Ljubljana mesto 
Kamnik . . . . 
Ljutomer. . . . 
Krško 
Maribor okolica. 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 

2 
7 
2 
1 
1 
6 
8 
2 

2 
2 

, 

3 

13 

D a v i c a « D i p h t e r i a i . 
Celje okolica . . 
Konjice . . . . 
Ljubljana meeto. 
Ljutomer. . . . 
Maribor . . . . 
Murska Sobota . 

Celje okolica]. . 
Kranj 
Ljubljana meeto. 
Slovenjgradec. . 

. 1 
3 
1 

i 

1 

i i 
2 

1 
2 

1 

2 
6 
2 
1 
1 
9 
4 
7 

Okrajna babica ima sedež v občini Spodnji Su>-
nici, sme pa tudi stanovati na Grosupljem. 

Pravilno opremljene prošnje naj so vlože do dn« 
1. m a j a pri okrajnem glavarstvu v Ljubljani (oko
lica). 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 6. aprila 1922. 

Sanitetni Sef: dr. Krajce e. r. 

Razglasi drugih uradov in oblasta. 
Pred«. 765/5/22—2.; 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

Franca . J a n š o , generato oštabnega majorja v p. i» 
zasebnega uradnika v Ljubljani, Gledališka ulica 
št. 2, za tolmača francoskega in angleškega jezika 
pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

V L j u b i j a n i. dne 5. aprila 1922. 

Kavčnik B. r. 

277 T 41/22—2. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Ivana B o h i n c a , posestniki •» Med

vodah, se uvaja postopanje za amortizacijo nastof»-
ne povzetnice; Id jo je prosilec baje izgubil: Povzet-
nica št. 305 v vrednosti 3269 Din, izdana po načel-
idštvu železniške postaje v Kamniku in glaseča e* 
na. ime: Dimitrij G. Stankulović v Beogradu. 

Imetnik te povzetnice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dn* 
15. marca 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je povzetmea brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III. 
dne \. marca 1922. 

T 43/22—3.-

Amortizacija. 
381 

Na prošnjo Ivana T i r m a n n a , industrijca v 
Pielachu pri Melku, se uvaja postopanje za amorti-, 
zacijo nastopnih delnic, ki jih je prosilec baje iz
gubil: Delnice s kuponi iz leta 1919. št. 01817, 
01818, 01819, 01821, 01842, 01895, 01896, 01897 in 

I 02145, nominale à 400" K, Ljubljanske kreditne ban-
j k e v Ljubljani. 

Imetnik teh delnic se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza du« 
1. aprila 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da so delnice brez moči. 

Deželno eodišče v Ljubljani, oddelek III., 
-dne 20. marca 1922. 

T r a h o m . 
. • « I 
г '• • i 
5 ! • i 
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i Б 
i 1 

Zdravstveni ousek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 4. aprila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec Ä. r. 

Št. 3715/22. . 

Razpis. 
V občini Spodnji Slivnici, politični okraj Ljub

ljana okolica, je'odđati mesto okrajne babico z letno 
plačo 450 Din. 

* Ta datum je postavljen po popravku, priobče-
nem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca» št. 68 z dne 27. marca 1922. 

T 52/22—3. " 4 1 4 

Amortizacija. 
Na prošnjo, ki jo je vložil dr. Armin G u b o , 

deželnosodni svetnik v Gradcu, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopnih zavarovalnih polic, ki ju 
je prosilec baje izgubil: Zavarovalni poliei št. 39.199 
in št. 38.498 D zavarovalne družbe «Dunav» na Du
naju, glavnega zastopstva v Ljubljani, za 30.000 K 
in 10.000 K, glaseči se na ime: Karol Teppey v 
Celju. 

Imetnik teh zavarovalnih polic se pozivlje naj 
uveljavi svojo pravice tekom š e s t i h raose'eev 
izza dne 4. aprila 1922., ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da sta zavarovalni polici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IIL, 
dne 24. marca 1922. 

T 61/22—3. 440 

Amortizacija. 
Na prošnjo Viktorije B o c k o v e, poslovodkinje 

v Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne življenske police, ki jo je prosilka baje iz
gubila: Življenska, polica št. 515.805 zavarovalnice 
Assicurazioni Generali v Trstu, podružnice v Ljub
ljani, glaseča se na ime: Viktorija Bock in na zava
rovalno vsoto 10.000 K. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 15ega 
aprila 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 31. marca 1922. : 



38. 

T 21/22—4. 

Amortizacija. 
428 

Na i>red!og Marijo vdove K o v a č i č e v e v Vinji 
vasi §t. 2 se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne hranilno knjižice, ki jo je predlagateljica baje 
izgubila: Hranilna knjižica St. 22.030 mestne hranil
nice v Novem mestu z vlogo 3264 K 0!) v. glaseča 
se na ime: Marija Kovačič v Vini vasi. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoj.?. 
pravice tekom š e s t i h m e s e- e e v. ker bi sicer po 
tem roku hranilna knjižica izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek V., 
dne 24. marca 1922. 

T 14/22—J. 424 

Amortizacija. 
Na predlog Antona D e h e v e a in Marije D e -

b e v č e v e v Ratežu št. 15 se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne priznanice, ki sta jo predlaga
telja baje izgubila: Priznanica serija 092 št. 00413 za 
700 K, izdana po davčnem uradu v Novem mestu. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v, ker bi 
sicer priznanica po preteku tega roka izgubila svojo 
moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek V., 

dne. 30. marca 1922. 

24?i 

5.) Dopolnitev nadzorništva v zmislu § 3 1 . pravil. 
0.) Predlogi in nasveti. 

* * * 

Po § 19. pravil je. občni zbor sklepčen, če je po 
prvem njegovem sklicu na njem zastopana v;,aj če
trtina delniške glavnice. Posest 10 delnic upravičuje 
do enega gLisu. Delnice se morajo do dne 25. aprila 
t. 1. založili v dru/lTiii pisarni v Ljubljani. Aleksan
drova cesta št, 10. 

V L j u b l j a n i , dne 12. aprila 1922. 

Upravni svet. 

„Kovina", 
prva jugos lovanska metalurgična industrija, 

d. d. v Mariboru. 482 

Cista bi lanca z dne 31 . decembra 1921. 
Aktiva. P a s i v a . 

Kotnik IV. 

Direk-
p. c , J 'a 
Д S. D. 

Brt. 

Postaje: 

CcntoeiraoT 
za 100 kg 

odsečnu 
tablica 
A I I T I 

Hačava 
Hnušta-Likier 
Hruštianska roagnesitovà tovâreri 
Chyzna Voda 
Jelšava ' 4 5 2 

321 i 
314 j 
314 i 637 
471 

K 

A 325/15—.10. 461 3—1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Marije K o v a č i č u v c v Vinji vasi 

»t. 2 se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo je prositeljica baje izgubila: 
Hranilna knjižica hranilnice in posojilnice za Kan-
dijo in okolico v Kandiji št. 8471 za 3412 K 77 v. 
glaseča se na ime: Andrej Kovačič v Vinji vasi. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoji; 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 20ega 
aprila 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da jo hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 4. aprila 1922. 

Blagajna . , 
Dolžniki . . 
Bl*go. . . . 
Zgradbe . . 
Stroji 
Orodje . . . 
Inventar . . 
Lokavec . . 
Vrednostni 

papirji . . 

64.144 89, 
3,954.893-22 
4,984.104-97 
2,125.492-87 
2,410.584-88 

207.482 09 
170.872-95' 
190.648 47, 

2.274-

1 

I j Glavnica'. . . 
Upniki . . . . 
Cisti dobiček 

! |jl4,U0.498-34 

K 

6,000.000--
8,054.767-64 

55.730-70 

il 
|! 14,110.498-341 

St. 486/Prod.-. 

V M a r i b o r u , dne 31. decembra 1921. 

Ravnateljstvo: K. W. Stein s. r., Oskar Fišer s. r. 
Dr. Hlnko Hlnkovič s. r., predsednik. 
Za knjigovodstvo: Janko Trošf s. r. 

Primerjali s knjigami ter našli v redu : 
člani nadzorstvenega sveta: 

Pavel Kruger s. r. Dr. Albert Maric s. r. 

I 

Pri bi t k i ali odbitki pri voznin.skih stavkih te ta
rife (sedaj 25%nj odbitek od.sečne tablice A in P, in 
20%ni odbitek odsečno, tablice B), ki su bili priob-
ceni drugod, se vpoštevajo tudi pri Ich vozninskih 
stavkih. 

Pri izračunavanju pribitkov ali odbitkov se. za-
okrozajo ulomki centesimov na cele centesime. 

Razdalje se računijo preko odsečne točke I tor 
znašajo do te točke (na .severni strani) za postaje-

! т

Г а ^ ; а

г - 373 km 
•Inusfa-Likiw 3 6 8 k n i 

llmistianska magnesitovà tovarerj . 308 km 
Cbyznâ Voda 4 1 1 k l „ 

^ 1 « 1 ^ 406 km 
To pošiljke se vozijo preko poti. označeni v ta

nfi (stran 220) z 1 a): Vrut,ky-Žilina-Maroheg.o--WieM 

Sudbahn-Spiclfold-Pos-tojna. 

V L j u b l j a n i , dne 7. aprila 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Ernest Mubič s. r. 

Št. 948—III. 

RazgL las. 
V zmislu § 2. zakona z dne 18. februarja 1922.. 

Ur. 1. št. 78, odreja policijska direkcija v Ljubljani, 
da mora wa,ka eiviLna oseba ljubljanskega policij
skega okoliša, brez ozira na to, ali ima orožni list 
ali ne, prijaviti tej direkciji do dne 1. m a j a 1 9 2 2 . 
vse svoje ali pri sobi shranjeno civilno in vojaško 
orožje. 

Za- prijave je uporabiti prijavnice, ki jih je dala 
natisniti policijska direkcija in ki se dobivajo po 
v«eh policijskih stražnicah in pri policijski direk
ciji v Ljubljani po 25 par. 

Dobro čitljive in točno izpolnjene prijavnice je 
oddati pri policijski direkciji v Ljubljani, II. nad
stropje, v sobi št. 13. 

Kdor ne bi pravilno prijavil svojega orožja, <c 
kaznuje po členu 11. omenjenega zakona z zaporom 
do treh mesecev, odnosno v denarju do 4500 di
narjev. 

Prijave orožja so po tar. post. 1. zavezane kol-
kovini 2 Din. — Kolek je nalepiti na prazni strani 
prijavnice. 

Kr. policijska direkcija v Ljubljani, 

dno 12. aprila 1922. 

Razne objave, 
4 S* VabUo na I. redni občni zbor 

d. d. „ S a l u s " v Ljubljani, 
ki lio v prostorih Jadranske banke v Ljubljani v 

petek dne 2 8. a p r i l a 1 9 2 2. ob It», tiri. 

D n e v n i r e d: 

1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Predložitev letnega zaključka in bilance za 

leto 1921. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Razdelitev čistega dobička za leto 1921. in 

podelitev absolutorija upravnemu svetu. 

409 
D r u ž b a j u ž n e ž e l e z n i c e . Državne železnice. 
D o l o č i t e v d o d a t. n i h d o s t a v n. i h r o k o v 

v s 1 o d i z r e ri n i h j- r o m e t n i h r a z m e r . 
Vsled izrednih prometnih razmer so določaj > z 

odobritvijo mini.x<rstva saobraćaja fit, 3277 z dne 
14. marca 1922. na, podstavi določil § 75. (3) 5 že
lezniškega obratnega pravilnika in § 6. (3) 2 izvr
šilne odredbe k členu 14. mednarodnega dogovora 
o železniškem tovornem prometu iz leta 1890. za 
vso pošiljke, ki se predajajo ali oddajajo v prevoz 
v področju družbe južne železnice in državnih želez
nic, in za vse pošiljke, ki tranzitirajo [»reko teh 
prog, k dostavnim rokom ti-le dodatni dostavni roki: 

a) z a b r z o v o z n o r o b o: 
10 dni. za prvih 200 kilometrov, a za vsakih na

daljnjih, tudi le pričetih 100 kilometrov 5 dni: 
b) z a s [) o r o v o z n o r o h o: 
20 dni za prvih 200 kilometrov, a za vsakih na

daljnjih, tudi le pričetih 100 kilometrov 10 dni. 
Ti roki si' uveljavijo dne l. maja 1922. 
Istočasno se ukinejo dodatni dostavni roki ob

javljeni v dunajskem naredbenem lis.tu «Verord
nungsblatt, für Eisonba.lm und SchiffahrU št, 12ft z 
dne 26. oktobra 1918., dodatni dostavni roki, objav
ljeni v budimpeštanskom naredbenem listu «Valuti 
közlckedesi közlöny» šl. 80 z dni; 31. julija 1914. in 
št. 92 7. dne lo. avgusta 1014.. nadalje dodatni do
stavni roki, objavljeni v »Narodnih Novina h» št. 201 
z dne 22. novembra 1919. 

Drugod ustanovljeni dodatni roki (n. ,„•. v tiir\_ 
fah, ciel H. itd.) predpisi § 94. (4) obratnega pravil
nika in člen 39. t ned narod nega dogovora se s tem 
nikakor ne prikrajšujejo. 

V L j u b l j a n i , dne 7. aprila 1922. i 

Družba južne železnice v imenu udeleženih j 
železniških uprav. j 

St. 2291-111. 4«8 

Češkoslovaško-jadrauski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 1. aprila 1922. do prekli

ca se računijo v okviru «Provizorno železniške to
vorno tarife* z dne 1. marca 1921. Ц-1о vozninski 
stavki: 

Direk-
. cija 
Č.S. D, 
oziroma 

last
ninska 
želez
nica 

I. 
železo 

in jeklo 
izjemne 

tarife 
47 B' 

II. 
Za sirovo že

lezo ob predaji 
kot sporovoz 
na roba in ob 

plačilu 
zi naimanj 

10.000 kg za 
tovorni list 
in voz (glej 
spodaj nave
deno imeno
vanje robe)' 

centosimuT za 100 lig 

Lipina-Karlova Hut 
Tfinec 

odsečna tablica 

i 
433 10271 

Sr. 2292—III. " ' 460 

Ceškoslovaško-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i za. m a g n e z i t. 
Z veljavnostjo izza dne 1. aprila 1922. do pre

klica >e računijo v okviru «Provizorne železniške to
vorne tarife» (z dne l. marca 1921.) za, rnagnezit, 
sirov, tudi žgan ali zmlet (tudi mešan s katranom 
do 12 % [magnezitna katranova masa in magnezit-
na malta]), ki je namenjen izvozu preko morja, ob 
plačilu najmanj za tovorno težo uporabljenega voza 
v prometu od .spodaj imenovanih postaj do Trsta ti-le 
vozninski stavki: 

O. 
Koš. boh. 

drž. 

' Ti vozninski stavki so uporabljajo za sirovo že
lezo vseh vrst v drobcih, kosih (grudah), prizmah, v 
p avžih izdelan fcrosihcij in foromangao, samo ako so 

1 plača vozmna za tovorno težo uporabljenega voza 
Sirovo železo vseh vrst v drobcih, kosih feruđahi 

prizmah, železna goba, volki (lupi) varjenja železa 
ah jekla, tudi volki (lupi) v palicah, cagle, plameni, 
platine, sirovi balvani plavljonr.ga železa ali jekla (in-

j goti), lito, neobdelane kokile, v plavžih izdelan foro-
silicij in feromangan. 

Pribitki ali odbitki pri vozninskih stavkih te ta
rife (*odaj 25%ni odbitek od.sečne tablice A in 
20%ni odbitek odecčne tablice B), ki so bili priob-
čeni drugod, se vpoštevajo tudi p rj teh vozminkib 
stavkih. 

Pri izračunavanju pribitkov ali odbitkov se za-
okrožajo ulomki centesimov na cele centesimo. 

Razdalje se računijo preko odsečne točke II ter 
znašajo do te točke (na severni strani): 

za postajo Lipirie-Karlovo Huf 185 km; 
za postajo Tfinec 215 km. 

Pošiljke se vozijo v prometu s postaj« Lipine-
Karlove Unti preko Frydoka-Misteka, v prometu s 
posfajo Tfinec preko Tesina severni nadraži in od 
toli prehodnih točk dalje po prevozni poti 2. 

V L j u b l j a n i , dno 8. a.prila 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

4 " 4 Razid društva. 
«Strokovno društvo tobačnih rokodelcev (pro-

fesionistov) v Ljubljani» se je po sklopu občnega 
zbora prostovoljno razšlo. 

Jos. Zupan s. r., bivši podpred-sedjiik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d d. v Ljubljani. 

Ш ш Ш п г ^ , . . . ^ . ; 



39. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 21. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave m Slovenijo. 
izpremembah 

pripadle kralje-
dopolnitvah zakona o 

tarifnih dopoluitvah. — Kaplani pokrajinsko uprave za Slovenijo : Razglas o izpremembi v gcrectstvu okrajnega zastopa v Brežicah. Razglasi o izpremembah v občinskih gerentetvih. 
..= _.., 1 A.,—„„i„ih „„„K.S » — i " » ' ' ' « »•-''- '•-- ' - i - ^ - ! v ; i " - i : » ' j . . . . - . ^ _ "-—'as o izpitih živinozdravniSkegafizikata. 

iüpremenjena pravila «Tovarne VOZOT 
, . ,__. , . . . . .. - . , — -Iegai!ije ministrstva financ v Ljubljani: 

Razglas o razdelitvi Apaške kotlino med davčne okraje Gornjo Radgono, Ljutomer, Sv. Lenart in Maribor. Razglas o taksni prostosti voz privatnih bolnic za prevažanje bolnikov. 
Razglas o izplačevanju draginjskih doklad civilnih io vojaških državnih uslužbencev, upokojencev in upokojenk. — Razglasi gradbene direkcijo za Slovenijo : Razglas, da je Viljem 
Lindaucr, inženjer v Celju, upravičeu izvrševati civilno gradbeno inženjersko prakso. Razglas, da so dovoljuje zviSana mostnina na dravskem mostu pri Marenbergu. — Razglasi 

raznih drugih uradov m oblastev. — Razne objave. 
иштпшкшлп 

iz „Službenih Kovin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 77 z dne 6. aprila 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l c k s i i i i - ' 

d r a I. z dno 20. marca 1022., s katerim se dr. Fran 
S t o n i , upravnik državnoga zdravilišča v Rogaški 
Slatini, odlikuju z redom sv. Save IV. vrste. 

Številka 79 z dne JO. aprila 1922.: 
Objava generalne direkcije carin, "da je minister 

za finance, proglasil mesto Emila K r a n j c a , cari
nika lil. razreda beograjske carinarnice, za. izpraz
njeno. 

Objava ministrstva za notranje zadeve,' da sta 
lista «Tagespost» (Gradec) iu «Villag» (Budimpešta^ 
v naši državi zopet dovoljena, ker sta izpremenila 
pisavo. 

Obju\a generalno direkcije neposrednjih davkov, 
ila je Vincenc N e d o l j k o, višji davčni upravitelj 
pri davčni administraciji v Ljubljani, dne 25. febru
arja. 1922. umrl. 

Objava generalne direkcije carin, da je Pavel 
G r a b n a r , carinik IV. razreda carinarnice v Cari-
brodu. dne 17. marca 1922. v pirotski okrožni bolnici 
umrl. 

Številka 80 z dne 31. aprila 1922.: / 
Objavi generalne direkcije carin, da sta postav

ljena za carinika posrednika: izprašani carinski po-
eraluik Jovan L. A ć im o v i ć pri carinarnici na 
Rakeku in bivši carinski revizor Tihomir Mil oš e-
v i č pri carinarnici v Mariboru. 

Številka 81 z dne 12. aprila 1922.: 
Ukaz Njegovega VoličansU a kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 30. marca 1922., « katerim se spre-
jemlje ostavka, ki jo je dr. Fran J e ž , direktor in
validske direkcije pri ministrstvu za socialno poli
tiko, podal na državno službo. 

Številka 82 z dne 13. aprila 1922.: 
РогобПо o svečani avdienci z dne 11. aprila, v 

kateri je poljski podanik O k e n s k i izročil Njego
vemu Veličanstvu kralju najvišje odlikovanje poljV 
«ko države, rod poljskega Belega orla. 

Objava, da je dne 11. aprila madžarski poslanik 
K a 1 o z s Njegovemu Veličanstvu kralju izročil svo
ja akreditivna pisma. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n -
i r -i I z dne" 29. marca 1922., s katerim se postav
ljajo po službeni potrebi: Dragislav M i l o s e v i c , 
pisar II. razreda ambulantno železniške policije, za 
policijskega pisarja istega razreda v Mariboru; Peter 
K o s m a č , pomočnik komisarju železniške policije 
v Mostaru,' za pomočnika komisarju železniške poli
cije v Mariboru v rangu začasnega policijskega pi
sar ja II. razreda; Ilija D r a g i Ć e v i Ć, policijski 
pisar II. razreda pri komisariatu v Koprivnici, za 
policijskega pisarja istega razreda pri komisariatu v 
Mariboru; Danilo V i n k o , policijski pisar II. raz
reda pri komisariatu r Cerknici, za. policijskega pi

sarja istega razreda v Dravogradu; Slavko B r a v 
ili č a r , pisar JI. razreda, ambulantne železniške po
licije, za policijskega pisarja istega razreda, pri ko
misariatu na Rakeku. 

Številka 83 z dne 15. aprila 1922.: 
Objava ministrstva za notranje zadeve, da je list' 

«Sport im Bild» (Berlin) v naši državi prepovedan, 
ker piše zoper njene interese. 

ikoni io kraljevske uredb 
10S. 

Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da jo 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXVI. redni seji, ki jo je imel dne 
0. decembra 1921. v Beogradu, da je uredbo o in
spekciji dela z dne 21. maja 1921. — «Službene No
vine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 139 iz 
leta 1921.* — seznamka uredb ministrstva za so
cialno politiko št, 27 — «Službene Novine kralje
vine Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 195/21. — izpre-

meniti in da se glasi: 

Zakon 
o inspekciji dela.** 

I. poglavje. 
Splošna določila. 

Člen 1. 
Za neposrednje nadzorstvo o izvrševanju zakonov, 

uredb, pravilnikov in ministrskih naredb, ki se ti
čejo delavske socialne in življenske zaščite v onih 
industrijskih, obrtnih, trgovskih in prometnih obra
tih in podjetjih, bodisi da so privatna, bodisi da pri
padajo državi, okrožjem, občinam itd., kjer so za
posleni civilni delavci, seosnavlja pri ministrstvu za 
socialno politiko inšpekcija délai. 

Clon 2. 
Nadzorstvo državnih železniških podjetij ne spa

da v območje inspekcije dela, dokler se po sporaz
umu z ministrstvom za promet tudi ta ne podrede 
nadzorstvu te inspekcije. O nadzorstvu v rudarskih 
podjetjih se izda posebna naredba sporazumno z mi
nistrstvom za gozde in rudnike. 

* Uradni list pod št. 223 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 69, izdanili dne 28ega 
marca 1921. (Prilog IX. — 1922.) 

Člen 3. 
Inspekcija dela se deli: 

a) na, osrednjo inspekcijo dela; 
b) na oblastne inspekcije dela; 
c) na specialne inspekcije dela, 

11. poglavje. 

Posebna določila. 

O s r e d n j a . i n š p e k c i j a. d e 1 a. 

Člen 4. 
Osrednja inspekcija, dela je izvršcvalno oblastvê 

ministrstva za socialno politiko ter se deli na po
trebno število odsekov. 

Osredki inspekciji delà пабеЈије g-lavni inepoJc-
tor dela. 

Gla,vni inspektor dela je referent ministra za so
cialno politiko ter skrbi za izvajanje zakonov, uredb 
in pravilnikov, Id se tičejo delavske zaščite v vseh 
vrstah podjetij. Pomaga mu potrebno število stro
kovnega in drugega osebja. 

Člen 5. 
Glavni inspektor dela ima te-le dolžnosti: 
1.) osebno ali po organih osrednje inspekcije dela 

upravlja, kontrolira in ocenja delo vseh organov in
spekcije dela; 

2.) po potrebi pregleduje osebno ali po organih 
osrednje inspekcije dela posamezne obrate in posar 
mezna podjetja ob spremstvu oblastnih in specialnih 
inšpektorjev dela ali brez njih, da so uverja, ali se 
vrši delo v njih v smislu veljavnih zakonov in i№ 
redb; 

3.) izdaja oblastnim in specialnim inšpekcijam 
dela navodila za enotnp in pravilno postopanje pri 
poslovanju organov, inspekcije dela; 

4.) oddaja mnenje o pritožbah, vloženih pri mi
nistru za socialno politiko zoper odločbe organOT 
inspekcije dela; 

ó.) ocenja vsa poročila in vse predloge posameiS-
nih inšpekcij dela ter podaja ministru za socialno 
politiko predloge o ukrepih za izvajanje in izpopol
njevanje delavskega zaščitnega zakonodajstva in o 
organiziranju inšpekcij dela; v ta namen skliče vsako 
leto vsaj enkrat konferenco vseh inšpektorjev dela; 

6.) zbira, ureja in objavlja statistične podatke o 
delavskem gibanju; 

7) izdeluje in objavlja letno poročilo o celolcup-
nem poslovanju inspekcije dela ter ga podaja mini
stru za socialno politiko in vsem prizadetim oblast-
vom, uradom in zavodom; 

8.) predlaga ministru za socialno politiko imeno-
vanjo ukaznega in neukaznega osebja pri inspekciji 
dela.; 

9.) izdaja vsako leto legitimacije organom inspek
cije dela; 

10.) daje dopuste vsem organom inspekcije dela 
do osem dni; 

11.) se udeležuje kot posvetovalen organ priprav
ljanja zakonov in uredb, ki se tičejo delavskih во-
ciabiopolitičnih vprašanj; 
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12.) podaja ministru za socialno politiko predlogo, 
da se taki državni in samoupravni organi, ki bi pre
prečevali, obteževali poslovanje ali odrekli pomoč 
inspekciji dela pri njenem poslovanju, ovadijo pri
stojnim ministrom. 

O b l a s t n e i n s p e k c i j e d e l a . 

Člen 6. 

Oblastna inspekcija dela je v oblasti, ki spada 
pod njo, neposrednji izvrševalni organ inspekcije dela 
ta uporabljanje in izvrševanje vseh zakonov, uredb 
in naredb delavske socialne zaščite. 

Oblastne inspekcije <lela so pod neposmlnjim 
nadzorstvom osrednje inspekcije dela. 

Člen 7. 

Oblastnim inšpekcijam načelujejo inšpektorji dela 
v činu ministrskega tajnika ali inšpektorju. Za 
opravljanje službenih poslov imajo potrebno število 
neuknznega osebja. 

Člen 8. 
Ozemlje kraljevine &e deli na deset oblastnih in-j 

»pekcij dela. Sedeže oblastnih inšpekcij dela določil 
ministrstvo za socialno politiko s posebno uredbo, i 
Nove oblastne inspekcije je ustanoviti z zakonom, j 

Člen 9. i 

pred vstopom se morajo lastniku podjetja ali njego- '• dela z najetimi delavci, je ustanoviti specialno in-
vemu namestniku javiti in na zahtevo legitimirati; j spekcije dela. Za. poslovanje teh inšpekcij dela ve
ce lastnik ali njegov namestnik ni navzočem sme in- j Ijajo vse dolžnosti, pravice in vsi predpisi tega za-

Naloga oblastnim inšpekcijam dela proti dclo-jskih podjetjih; 

spektor dela zvršiti pregled tudi brez njiju; 
2.) da jemljejo s seboj, kadarkoli se jim zdi po

trebno, strokovnjake (zdravnike, kemike itd.), za
stopnike zaščiti; dece ali predstavnike delavskih or
ganizacij; ' j 

3.) da zahtevajo v pregled in prepih vse knjige, j 
načrte, črteže, svedočbe, spise in listine, kolikor se i 
tičejo seznave delovnih pogojev in delavske zaščite. \ 
in kolikor no bi to nasprotovalo predpisom drugih 
zakonov; 

4.) da imenujejo osebo, ki naj jih spremlja po de
lavnicah ali stanovanjih podjetja; 

5.) da zaslišujejo lastnike podjetij iu njih namest
nike in vsakogar drugega, najsi dela v podjetju ali 
ne. ako bi bilo to nujno ali potrebno za ugotovitev, 
ali se izvršujejo zakonita določila in vobče odredbe 
za delavsko zaščito; skrbeti pa morajo pri tem, da 
se ne moti delo v podjetju; 

6.) da izrekajo kazni za prekrške predpisov v 
zakonu o zaščiti delavcev. 

Člen 13. 

lastniki podjetij morajo poročati inspekciji dela: 

A. redno: 
l.j o pričetku in prekinitvi dela, zlasti v sezon-

dajalcem in delavcem je nadzorstvo o izvrševanju 
predpisov, zakonov, uredb in Daredb delavske za-
gčite. — Oblastni inspektor dela ima te-le dolžnosti: 

1.) nadzira vse naprave, bodisi v delavnicah, bo
disi v stanovanjih, ki so potrebne, za zaščito delav
skega življenja in zdravja; 

2.) nadzira, ali so delavci pravilno zaposleni; nad
iha delovni čas; daje dovolitve za prekočasno delo 
ter kontrolira periodične prekinitve dola; 

3.) kontrolira delavska pravila, veljavna v ]xxl-
jetjih; potrjuje nova delavniška pravila, odnosno od
daja o njih mnenje pristojnim oblastvom; nadzira 
pravilno vodstvo delavskih seznamkov in plačilnih 
knjig; 

4.) nadzira pravilno zaposlovanje učencev in mla
dostnih delavcev, njih pravilno izučevanje in pose
danje obrtnih šol in tečajev, 

5.) proučuje položaj delavcev v delavnicah in 
podjetjih, njih pridobitne razmere in način njih živ
ljenja vobče; 

6.) preiskuje vzroke pridobitnih sporov med delo
dajalci iu delavci; posreduje- pri njih sporih, ako za
hteva to ena stranka, ter vodi točno statistiko o 
stavkah, mezdnih sporih iu o kolektivnih odpovedih 
dela delavcem (izporih); 

7.) poroča osrednji inspekciji dela o opazovanjih 
in pridobljenih izkušnjah pri uporabljanju predpisa
nih odredb glede delavske socialne zaščite; 

8.) se uverja o vzrokih nezgod v posameznih pod
jetjih osebno ali po pristojnem oblastvu, odnosno za
vodu; nadalje postopa po veljavnih predpisih ter vodi 
točno statistiko o nezgodah; 

9.) kontrolira, delo delavskih zaupnikov ter ščiti 
njih pridobljene pravice. 

Člen 10. 
Oblastna inspekcija dela oddaja mnenje o proš

njah, vloženih za odobritev pri napravljanju: novih 
ali prenarejanju žo napravljenih delavnic. V teh pri
merih morajo pristojna oblastva, občina, mestno po
glavarstvo, okrožno načelništvo in obrtna oblastva, 
vročiti oblastni inspekciji dela v oceno vse načrte in 
spise, ob komisijskem ogledu ali kolavdaciji pa po
livati Da sodelovanje kot člana komisije organa in
špekcije dela. Organ oblastne inspekcije dela se mora 
udeležiti teh komisij ali kolavdacij ter odrediti ure
ditev in instaliranje naprav, potrebnih za zaščito de
lavskega življenja in zdravja. 

Političnim in obrtnim oblastvom, istotako zavo
dom za obvezno zavarovanje zoper nezgode morajo 
«lajati oblastne inspekcije dela strokovne referate in 
izjave. 

Člen 11. 
Oblastne inspekcije dela podajajo osrednji in-

epekciji dela mesečna in. letna poročila o svojem po
slovanju po naredbah osrednje inspekcije dela. 

Člen 12. 

Zaradi izvrševanja svoje službe so oblastni in
špektorji dela pooblaščeni: 

1.) da prihajajo kadarsibodi med delovnim časom, 
podnevi ali ponoči, zaradi pregleda v vsa podjetja in 
v vse oddelke, ki se nanje prostira njih območje; 

2.) o vsaki važni tehnični izpremeinbi, kolikor se 
tiče pripomočkov v podjetju; 

3.) o vsaki nezgodi; 
4.) o številu in vzroku bolezni dvakrat na leto, 

iu sicer začetkom meseca januarja in meseca julija 
za minulo poluletje; 

ö.) o vsaki stavki i" vsakem izporu (izključitvi 
delavcev); 

B. ла zahtevo inspekcije dela:' 
1.) o številčnem stanju delavcev, velikosti delav

ske mezde in o delavski prehrani; 
2.) o kaznih in odpuščanju delavcev; 
3.) o delovnem času, o delavskem zavarovanju 

in o delavskih socialnih in kulturnih zadevah; 
4.) o vseh izpremembah, ki se tičejo delovnih po

gojev delavcev. 
., Člen 44. 

Ako zapazi oblastni inspektor dela ob pregledu 
podjetja, da je v delavnicah, stanovanjih aLi drugih 
prostorih, kjer so delavci zaposleni, kaj nedostatkov 
po členu 9. tega zakona ali da so ti kraji v higien
skem ali tehničnem oziru za življenje in zdravje dc* 
lavatva škodljivi ali nezadostni, ima pravico, odre
diti lastniku podjetja, da mora izvesti vse odredbe, 
ki jih smatra, inspektor dela za potrebne. 

To odredbo izda inspektor dela ob pregledu pis
meno ter določi rok, v katerem se morajo nedostatki 
odpravili. Zoper odredbo se sme lastnik po pristojni 
inspekciji dela pritožiti na' ministra za socialno 
politiko v zmislu člena 22. tega zakona. 

Ako lastnik do postavljenega roka. ko poslane 
odredba izvršna.-ne odpravi vseh nedostatkov ter se 
inspektor dela o tem uveri, se kaznuje v zmislu čle
na 23. tega zakona. 

Člen 15. 
Če pristojni inspektor dela ni neposredno sam 

ugotovil nedostatkov v podjetju, se vlagajo prijave 
v teh primerih, ko se prekršijo predpisi in naredbe 
za delavsko zaščito, pismeno pri pristojnih inšpek
cijah dela. Take vročbe sme izvršiti vsako oblastva 
vsaka organizacija ali privatna oseba ter zahtevati, 
naj se v najkrajšem času preiščejo razmere v tem 
podjetju. Če inspektor dela ne m o r e osebno ali po 
svojih organih vršiti poizvedb, mora to naznaniti pri
stojnemu političnemu ali obrtnemu oblastvu, ki mora 
postopati po zakonitih predpisih namesto oblastne 
inspekcije dela. 

Člen 16. 
Oblastni inšpektorji dela morajo vsaj dvakrat na 

leto izvršiti pregled vseh obratov in podjetij, ki spa
dajo v njih območje, kolikor ne spadajo v območje 
specialnih inšpekcij dela. Ugotovljeno stanje vpisu
jejo v nadzorniška poročila, v važnih primerih pa 
v poseben zapisnik, ki ga podpiše tudi podjetni!; 
ali njegov namestnik. 

S p e c i a l n e i n s p e k c i j e d e l a . . 
Člen 17. 

Za specialne stroke, n. pr. za stavDtnstvo, za pro
metna in rudarska podjetja (glede na predpis člena 
2. tega zakona) in za domačo in hišno industrijo, ki 

kona, ki veljajo za oblastne inspekcije dela. Za njik 
specialno območje predpiše minister za socialno po
litiko posebno naredbo sporazumno s pristojnimi 
ministri. 

III. poglavje. 
Osebne razmere osebja. 

Člen 18. 
Glavnu inspektor dela, inšpektorji osrednjo, ob

lastnih in specialnih inšpekcij dela se postavljajo s 
kraljevim ukazom na predlog ministra za socialno 
politiko, in sicer po predlogu osrednje inšpekcij« 
dela. 

Člen 19. 

Mesta inšpektorjev osrednje, oblastnih in special
nih inšpekcij dela se popolnjujejo s konkurzom, ki 
ga razpisuje minister za socialno politiko. Glavnega, 
inšpektorja dela izbere minister za. socialno politike 
izmed inšpektorjev osrednje, oblastnih in specialnih 
inšpekcij dela. 

Za inšpektorja dela se pas t avl ja, kdor ima do- ^ " 
vršeno tehnično fakulteto in triletno prakso i>ri in
spekciji dela razen triletne prakse v večjih podjet
jih. Če takih ni, so sme postaviti za inšpektorja dela, 
kdor ima dovršeno tehnično fakulteto in je najmanj 
pet. let delal kot, inženjer ali. kemik v večjih pod-
J ( l t J i l 1 -

Kandidate za razpisana mesta inšpektorjev in re
ferentov predlaga ministru za socialno politiko glav
ni inspektor dela. 

Člen 20. 

Inšpektorjem dela je prepovedano, da bi za 
svoje delo bodisi od podjetnika ali njegovega na
mestnika, bodisi od delavcev jemali kakršnokoli pla
čilo, odškodnino alt nagrado ali da bi sprejemali go
stoljubnost v kakršnikoli obliki. 

IV. poglavje. 

Izvršilne odredbe. 

Člen 21. 
Ako bi inšpektorji dela ali njih organi ob pregle

dovanju ali zasliševanju v podjetju zvedeli za izvest-
ne tajnosti o vodstvu obrata, o produkciji ali [w-
tentnih stvareh, so s službeno prisego zavezani, ču
vati tajnost. Ako bi take tajnosti izdali ali uporabili 
v svojo korist, bodisi dokler so v službi, bodisi p# 
izstopu iz nje, se kaznujejo po kazenskem zakonu. 

Disciplinarni postopek s tem kaznovanjem ni iz
ključen. 

Člen 22. 

Nezadovoljna stranka je upravičena-, da se zoper 
odredbo inšpektorja dela po pristojni inspekciji cleJx 
v osmih dneh od dne priobčene odredbe pritoži na 
ministra za socialDO politiko. Njegova odločba je iz
vršna. Inspekcija dela, ki prejme pritožbo, mora vse 
spise v treh dneh poslati ministru za socialno poli
tiko. 

če se vloži pritožba, se odredba inšpektorja dela 
ne izvrši, dokler ne izda ministrstvo za socialno po
litiko svoje odločbe. 

Člen 23. 

Z denarno kaznijo od 100 do 300 dinarjev, soraz
merno z velikastjo podjetja, se kaznuje lastnik pod
jetja, ki ne predloži poročil, predpisanih v členu 13. 
tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 500 do 5000 dinarjev,' so
razmerno z velikostjo podjetja, so kaznuje lastnik 
podjetja (obrata), ki zaprečuje ali onemogoča, da bi 
inšpektorji dela v zmislu členov 9. in 12. izvrševali 
svojo dolžnost, aH ki .ne izvrši odredbe inspiktorj» 
dela v roku, postavljenem v zmislu člena 14. tega m 
zakona. 

Vse kazni, navedene v tem zakonu, izreltaja ob
lastni, odnosno specialni inšpektorji dela, zoper ka
terih razsodbo se smo interesent v 14 dneh pritoži« 
na ministra za socialno politiko. 

Člen 24. 

Izvrševalna oblastva, ki so od oblastno ali «pe-
cialne inspekcije dela prejela razsodbo o kaznova
nju, morajo obvestiti pristojno inspekcijo dela o iz
vršitvi v enem mesecu. 

Zoper poslovanje izvrševalnih oblastev ee smi 
inspekcija dela pritožiti na višje pristojno politično 
ali obrtno oblastvo v šestih dnoh. 

i 
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Ölen 25. 

Ministar za socialno politiko se pooblašča, da sme 
sporazumno z ministrom za notranjo zadeve razširiti, 
odnosno izdati nove pravilnike in naredbe za izvrše
vanje veljavnih1 zakonov o delavski socialni in živ-
Ijonski zaščiti. 

Člen 26. 

S lom zakonom so razveljavljajo ti-le zakoni: 
1.) členi 144. do 150. zakona o radnjama z dno 

29. junija 1910.; 
2.) avstrijski zakon o obrtnem nadzorništvu z 

dno 1. junija 1883.; 
3.) ogrski zakoni o obrtnih nadzornikih zak. 

člena XVIII. z dno 11. decembra 1893.; 
4.) naredba deželne vlade za Bosno in Hercego

vino o obrtnem nadzorništvu z dne 9. aprila 1907.; 
5.) uredba o inspekciji .dela ministrstva, za so

cialno politiko z dne 21. maja 1921. 

Člen 27. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Našemu ministru za socialno politiko priporo
čamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapove
dujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur 
pa, naj so mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Mi 
A l e k e a n d e p I . , 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je sklenil zakonodajni odbor narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustavo, da je odločbo gospodarsko-finaneV 
uega komiteta ministrov C br. 27.477 z dne 30. apri
la 1920. — seznamka uredb ministrstva, za finance 
št. 52 — «Službene Novine» št. 195/1921. — izpre-

meniti in da se glasi: 

Zakon, 
s katerim se državni uradi opraščajo 

uvozne carine.* 
Ölen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da smo opra-
Sčati carino in vseh carinskih taks: 

1.) ministrstvo-za vojno in mornarnico in napra
ve in zavode, ki so mu podrejeni, za vse nabave, ki 
»padajo v voj,no in ostalo materialno opremo vojske 
ah v izdelovanje za to potrebnih predmetov, ki jih 
ne morejo dobivati v državi sami, kakor tudi 'za 
prehrano vojsko; 

2.) vsa ostala ministrstva in posebne' naprave in 
uprave, ki so podrejene posameznim ministrstvom, 
kakor: uprava državnih monopolov, razredna lote
rija, državno bolnice itd., za vse nabave, ki jih iz
vršujejo za svojo potrebo, kolikor se to tiče samo 
njïhs službe in izvrševanja njih glavnih nalog. 

'-Te oprostitve veljajo samo, ako se vrši -nabava 
ueposredno, toda ne po dobavljateljih, skladno z za
konitimi predpisi o tem. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
Y ^Službenih Novinah», ter nadomešča odločba go-

*" RazgkŠen v «Službenih Novinah kraljevine 
Z-Ž T ^ 1 * * Slovenaca» Št. 77, izdanih & e 6ega 
*****> 1922. (Prilog XI. - 1922.) 

spodarsko-finančnega komiteta ministrov C br. 
27.477 z dne 30. aprila 1920. — seznamka uredb 
ministrstva za finance št. 52 — «Službene Novin?» 
št. 195/1921. 

V B e o g r a d u, dne 22. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s.r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

№8. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je sklenil zakonodajni odbor narodne skupščino kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave, da je odločbo gospodarsko-finanč-
nega komiteta ministrov z dne 8. aprila 1921., 
O br. 15.766, seznamka uredb ministrstva za finan
ce št. 44 — «Službeno Novine» št. 195/1921. — iz-

premenitj in da se glasi: 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah člena 6., 
točke 24., zakona o splošni carinski 

tarifi.* 
Člen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da smo tudi 
brez posebne pogodbe o vzajemnem postopanju 
uporabljati določila člena 6., točke 24., na selitveno 
predmete inozemskih državljanov srbsko-hrvatsko-
slovenske narodnosti in drugih narodnosti, kadar se 
priseljavajo v kraljevino, bodisi zato, tla bi so bavjli 
s kmetijstvom, obrtom ali tvorniško industrijo, bodisi 
v drug produktiven, znanstven, kulturen aH huma
nitaren namen. 

Clcn 2. 

Ta zakon .stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah», ter nadomešča, odloč
bo gospodarsko-finanenega komiteta ministrov z 
dne 8. aprila 1921., C br. 15.766, seznamka uredb 
ministrstva za finance št. 44 — «Službene Novine» 
št. 195/1921. 

V B e o g r a d u , dne 22. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: _̂ 

dr. L. MaTković s.r. . ., 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pagić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) _ ... 

'";• \®&. 

Mi 

Alekeandep I,, --— 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in- objavljamo vsem in vsakomur; da 
je sklenil zakonodajni odbor, narodno "skupščine 
kraljevine Sr-bovTÌìfvatov in Slovencev na podstavi 
Člena 130. ustave, da je odločbo gospodarsko-
fin&nčnega -komiteta ministrov z dne 2. februarja 
1921., C br. 9151. seznamka. uredb ministrstva za 
finance št. 61 — «Službene Novine» št. 195/1921. — 

iapremeniti in da ee glasi 

* Razglašen, v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 77, izdanin dne 6ega 
aprila 1922. (Prilog XI. — 1922.) 

Zakon 
o izvozu življenskih potrebščin in živali 
v okupirane krajine, ki so po rapallski 
pogodbi pripadle kraljevini Srbov, Hrva
tov in Slovencev, in o uvozu proizvodov 
ribarstva, kmetijstva in tvorniške indu

strije iz teh krajin v kraljevino.* 
Ölen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da sme za pre
bivalstvo v okupiranih krajinah, pripadlih naši državi 
po rapallski pogodbi, dopuščati iz\oz življenskih 
potrebščin iu živali brez plačila carme in brez za
varovanja valute. 

Istotako se pooblašča, minister za finance, da 
sme dopuščati carine prost uvoz proizvodov ribar
stva, kmetijstva in tvorniške industrije, ki jih proiz
vaja naš živelj v omenjVnih krajinah. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Novinah» ter nadomešča odločbo go-
spodaTsko-finančnega komiteta ministrov z dne 2. fet-
brua.rja 1921., C br. 9151, seznamka uredb ministr
stva za finance št, 61 — «Službene Novine» št. 195 
iz leta 1921. 

V B e o g r a d u , dne 22. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Ml 
Aleksander» I., 

po milost] božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXV111. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je odločbo ministrskega 
siveta z dne 5. junija 1920. — seznamka uredb mi
nistrstva za vojno in mornarnico št. 31 — «Službene 
Novine» št. 195 z dne 3. septembra 1921. — izpre-

meniti in da se glasi: 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah zakona 
o ženitvi častnikov, podčastnikov, ka-
plarovin redovov z dne 24. decem

bra 1901.* 
Ölen 1. 

Dolder se pravica do ženitve častnikov, podčast-
nikov, kaplarov in redovov ne uredi z novim zako
nom, .so pooblašča, minister za yojno in mrjrnarnico, 
da sum nekvarno določilom sedaj veljavnega zako
na o ženitvi. častnikov, podčastnikov, kaplarov in 
redovov z dne 24. decembra 1901. načelno in do
končno dovoljevati ženitev vojaškim osebam Tjrea 
ozira na neizpolnjene zakonite pogoje vedno, kadar 
se ti- pogoji niso izpolnili zaradi neredovnih ali iz-
premenjenih razmer v naši vojski. 

. . . " " Ölen 2. 

• Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi, 
ter nadomešča odločbo ministrskega sveta z dne 
5. junija 1920. — seznamka uredb ministrstva za 
vojno in mornarico št. 31 — «Službene Novine» 
št. 195 z dne 3. septembra 1921. 

Našemu ministru za vojno in mornarnico; pripioro-
čamo, naj razglasi ta zakon in ekrbi za njegovo itn 

* RazgliSen v «Službenih Novinah kraljevin« 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 77, izdanfn dne Gega 
aprila 1922. (Prilog; XI. — 1922.) 
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"»rSevâiijè, obiastvom zapovedujemo, naj postopajo 
pa njem, vsem ro vsakomur pa, naj ee mu poko-
MvrajOv 

V B e o g r a d u , dne" 30. januarja 1922.; 
S Ur. 708. _ _ , 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković 6. r. 
Predsednik, ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić B.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Ш . 
Ml 

Aleksander» I., 
po milosti bo£J{ in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, d» 
£& sklenil zakonodajni odbor narodne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na pod-
efetvi člena. ISO. ustave, da je odločbo gospodareko-
îàiaacnega komiteta ministrov z dne 16. junija 1921.. 
C br. 42Л22, seznamka uredb ministrstva za finance 
fit. 43 — cSlužbene Novine» St. 195/1921. — izpre-

meniti in da se glasi: 

Zakon 
o izpremembi in dopolnitvi členov 

78. in 115. carinskega zakona.* 
Člen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da sme po po-
-frebi podaljšati rok, določen v členih 78. in Ilo. ca
rinskega zakona. 

Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo z*dnem. ko se razgla-i 

v «Službenih Novinah», ter nadomešča odločbo gn-
apodarsko - finančnega komiteta ministrov z dne 
Ì6. јахф, 1921., C br. 42.122, seznamka uredb mint-
stretva za finance &V43 —- službene" Novino» 
tt.&s/mt. •••• •"•-"••--••'•,'•".• ; '-; 

V B e o g r a d u , dno 31. januarja' 1922. 

Aleksander r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković e.r. 

PL-~ J " 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s.r. 

(Podpisi vseh ministrov.) 

112. 
; .Mt • . 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo-in objavljamo vsem in vsakomur, da yi 
fetkojhodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov m Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v ХШ. seji, ki jo je imel dne 24. no
vembra les t . "v Beogradu, dar je odločbo ekonom-
sko-fihančnega komiteta z dfee 24. aprua 1921., 

'št. 6026, navedeno pod št. 32 seznamka uredb mini-
*~*östva za finance — «Službene Nofine* kraljevine 
)iSrba, Hrvata i Slovenaca» št. 196/1921. — izpre-
~\ meniti in da-se glasi: 

Zakon, 
i katerim se opraščajo tal» dopisi 
glede posojila 200,000.000 dinarjev.** 

Čim 1. 
Glede posojila 200,iffl)0.000 dinarjev, najetega po 

odločbi ministrskega evUfo~i dne 17. decembra 1919., 

* Razglašen v «Službenih! Novinah kralje »-ine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 77, îaâtoàh dne 6ega 
*groâ>i922. (Prilog XI. — 1922.> 

%** Raeglaeen. v «Službenih Novinah kraljevine 
Sebft, Hrvata i Slovenaca» s t 74, izdanih dne 3ega 

• % p à k i « f t •-.-.. 

D R br. 1, se opraščajo taks vsâ pisma, poročila in 
vsi seznamki zavodov, s katerimi javljajo o bonih, 
ki imajo pravico premije, kakor tudi vloge zaseb
nikov, ki zahtevajo izplačilo teh bonov. 

'Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v «Služ

benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca», 
ter nadomešča, odločbo ekonomsko-finahčnega komi
teta z dne 24. aprila 1921., št. 6026, iz seznamka 
uredb ministrstva za finance št. 32 — «Službene 
Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 195 
iz leta 1921. 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u " , dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Vitji.;! in fii'jt.i.-nil držauii pečat 

čuvar drža-, noga počata, 
iuiiii?.Ut' pravde: 

dr. L. Marković s.r. 

Predsednik minižtrdtega *vet:v: 
Nik. P. Pašic s. r. 

(Potipi-i oralih mini.-trov.) 

« 3 . 
Popravek k začasnemu zakonu o državni 

trošarini, taksah ш pristojbinah.* 
V tretjem od.stavku pripombe 1. k tar. post. 110. 

toga zakona (Ur. 1. pod Št. 259 iz leta 1921.) naj 
-•tojinamesto: « l a s t n i k potrdila» pravilno: «iz
d a t e l j potrdila». 

Oredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo 
o odmerji in pobiranju občinske davščine od po
stelj za prenočevanje tujcev v krajevni občini 
Mošnjah v letu 1922. na podstavi § 81. občin

skega reda. 

§ 1 . • 

Davčni objekt. 

Na 'podatavi sklepa občinskega odbora; z dne 
16. decembra 1921. pobira občina Mošnje v kori*f 

[ občinskemu! zakladu davščino od vseh postelj v pr.> 
etorih, ki se v zmislu § 16., točke a, obrtnega reda 
ali v zmislu določila, ki bi nadomestilo to določilo, 
oddajajo obrtoma. 

A 2 - ••'•• 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti občini Mošnjam jo pre
nočiščar (koncesionar ali zakupnik prenoSevalekega 
óbrtaj. 

§ 3 . . 
Izmera davka. 

' Davščina znaša za vsako posteljo v prostoru, 
1 obrtoma oddajanem v prenočevalne namene, za vsa
kokratno prenočitev vsakega tujca 1 K. 

Prenočišča* sme k čisti oddajni ceni prenoče-
valcu priračuniti .1 K za davščino od .prenočišča. 
Ako je v enem prostoru več istočasnih prenočeval-
cev, mora prenočiščar od vsake postelje vsakemu 
preftoČevalcu priračuniti 1 K k temu, kar mora oseb
no plačati za prenočišče. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
časa proti pavšalni najemšcini za gotovo dobo (te
densko, mesečno), je enokronski davek za enkratno 
prenočitev računiti po številu dni za vsako posteljo. 
Pavšalirani najem prostora in pogoje pa mora pre
nočiščar ob sopodpieui najem nikovem v 24 urah, po 
pogoditvi naznaniti pri županstvu. 

* Priobčen po cglužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 81, izdanih dne 12ega 
aprila 1922. . - - . , - - ' 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcem v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju na
bita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Županstvo ima. v vseh primerih pravico, da na 
željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi davščin« 
pavšalira v sporazumu z obdavčencem.! 

• § ' I . 

Začasne oprostitve. 
Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bivanj« 

v občini Mošnjah in ki je naš državljan, zase ali a 
rodbino vred prisiljena zgolj zaradi tega, ker nima 
stanovanja, prebivati nepretrgoma več nogo tode» 
dui v prenočišču, ki je zavezano tej davščini, mora 
županstvo na kolka prosto pismeno prijavo, ki mora 
•navajati tudi poklic te osebe in. biti podpisana pe 
|H-izad.etl stranki in po prenočiščarju, dotično prono- • 
oišće za čas take uporabe davščine oprostiti, O 
ukrepu pa je obvestiti stanovalca in prenočiščarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar so-
podpisati. 

Osebe, ki so prišle v občino Mošnje Ju po kupčiji 
aH kot. zastopniki zunanjo firmo in so se za dalj« 
časa nastanile v hotelu ali prenočišču, no uživaj» 
ugodnosti § 4. 

§ .". 

Prijava sob in cen. 
Ko nastopi veljavnost to naredbo, morajo vsi 

prenočiščarji županstvu v osmih dneh prijaviti kraj 
(hišno številk->, ime hotela ali prenočišča) prenoče- . 
vaUkega obrta, število davščini zavezanih prosto
rov, in sicer za vsak posamezni prostor z navedbo 
števila postelj, kakor tudi skupni dnevni uspeli 
vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo najdalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) županstvu predložiti 
pismen obračun o tem, koliko postelj v že javljenih 
prostorih je bilo oddajanih zadnjega pol meseca. 

Ce je bil med polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor ali pa če je bil doslej upo
rabljan prostor opuščen, mora prenočiščar to r 
24 urah javiti županstvu z individualno .navedbo 
lega prostora. 

Otvoritev- novega prenočevalekega obrta mora 
köneeeiöftar^ ne glede^na; dòìò^Qa btetaiega reda, žu-
[ianstvu v namen te davščine prijaviti v zmislu pr
vega odstavka, toga paragrafa najkesneje tedaj, ko je 
začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je poleg 
obrtno odglasitve v davčne nameme naznaniti r * 
osmih dneh tudi županstvu opustitev obrta ali iz
menjavo v osebi prenočiščarjevi. 

Kontrola. . ; 

Županstvo ima pravico in dolžnost, da se, če j * 
treba, po svojih organih na licu mesta ali z zasliše
vanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih najemni
kov ali sploh na katerikoli primeren jiačin prepričuje 
o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v namene dav
ščine dani na razpolago po določilih te naredbe ali 
prostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren stik z drugimi jav-. 
nimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje ia 
nadziranje prenočišč, etanovanstva in tujskega pro
meta. 

§ 7. 
Plačevanje davščine. 

To davščino mora prenočiščar plačevati dnt 
16. vsakega meseca in 1. vsakega prihodnjega me
seca dekuravno (za nazaj). Ako jo davščina pavša-
Jiraua, jo je plačevati za vsak koledarski mestec r 
naprej. Pri pavšaliranih najemih prenočišč pa jo je 
plačevati ob vsakem domenjenem plačilnem roku 
najemnikovem, oziroma koncem pavšaliranega najo-
ma, če drug rok za plačevanje najema ni bil dogo
vorjen med prenočiščarjem in najemnikom.. V ta- na
men mora prenočiščar ob sopodpisu гшједоШсо^ет 
-najdalje ob prihodnjem plačilnem roku za davščino 
županstvu naznaniti domenjene: /plačilno roke pav
šalne najemščine. 

• Zakasnelim vplačilom: priračum županstvo 6 % 
zamudnih obresti in izterja dolžne zneske po poli
tični izvršbi, ako je bil plačilni opomin .brezuspešen. 

• v ' § 8. -

Zvišba davščine. . 

1.) Öe davčni zavezanec opusti predpisano pri
javo ali če v teku postopanja navede podatke, ki 
utegnejo prikrajšati davščino, ali če pri. podajanju 

v ** -' - .- SSsCsšdi^vid.Vv'.***. -,<&wiïr k:>% -'.i^V^ttH ' ? . 'Ä ,V -Aii-Ad',' 
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pojasnil zamolči bistvena dejstva, mu mora župan
stvo, no da bi so zoper njega uvedlo kazensko po
stopanje, predpisati zvišani davek v najvišji izmeri 
100 % prikrajšanega ali prikrajšbi namenjenega 
davčnega zneska. 

2.) Ce pa davčni zavezanec dokaže, da je podal 
napačne, podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in ne da bi bil s tem namerjal prikrajšati dav-
Sčino. s«e zviša davščina namesto za 100 % le do 
40 %'. 

§ 9 . 
Prizivi. 

V vseh zadevali je zoper odloke in odredbe žu
panstva dopusten priziv na občinski odbor, v drugi 
in zadnji stopnji pa na pokrajinsko upravo, oddeH; 
za notranje zadeve. 

Priziv je vložiti pri županstvu v 14 dneh od dne. 
ko se vroči stranki odlok županstva, odrodba ali ob
vestilo o sklepu občinskega odbora. 

§ 10. 
Trajanje davščine. 

Ta davščina so pobira v dobi od" dne razglasitve 
ti: naredbe v «Uradnem listu pokrajinske uprave za 
Slovenijo» do dne 31. decembra 1922. 

Podaljšava gorenje davčne dobe je zavisna od 
novega privolila pokrajinske uprave. 

V L j u b l j a n i , dne 11. aprila 1922. 

Paktaji.iska uprava za Slovenijo. 
O.' \'h:k vi\ notranjo zadev, 

l'd'.iajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o tarifnih dopolnitvah.* 

V zvozi z razglasom, priobčonim v «.Službenih 
"Kovinah* št. 30 z dne 17. februarja t. 1.** pod ]\1. S. 
br. 39.465/21.. so izdaja ta-le dopolnitev: 

V izjemni tarifi št. II. na strani 11. tarifo, doki li
ki velja od dno 1.5. avgusta 1920. za progo ohla-sinü 
direkcij v Zagrebu, Subotici in. Sarajevu, je treba 
v točki 2. za besedami: «razen superfosfata» dodati 
.besedi: «Thonuusova žlindra». 

Iz točke 3. a je izbrisati besodi: «Tlionuiisova 
žlindra» in dodati besede: «moka iz Th ornativo 
žlindro». 

V izjemni, tarifi št. 1., na strani 10. zgoraj orno-
njene tarife, ki velja od dno 15. avgusta 1920.. r 
•treba izpustiti predmet: «čilski solifer itd.» do konca 
v«e točke 2, te izjemno tarife (št. 1.), kor jo čil>ki 
«olik'r vpisan v točki 3. a izvzet ne tarife št. 11. 

Iz'pisarne ministrstva za promet v Re o er «du, 
dne 6. aprila 1922.; M. S. br. 9722/22. 

St. 14.135, z dne 11. aprila 1922. 
Poleg dosedanjih prisednikov gerentekega so

sveta v Drobtineih je imenovan, za prisednika tega 
sosveta še Franc S o mm er, posestnik istotam št. 9. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo, 
Oddelek za jiniranjo zadevo. 

Zastopnik pokrajin-krga namestnika: 
ür. Baitič s. r. 

•Št. 1060. 
Razglas. 

Dodatno k naredbi o novem uradnem naslovu 
gozdarskih oblastev v Sloveniji, Ur. 1. št. 37 iz leta 
Ï922., .se dajo na znanje, da je uvedlo ministrstvo za 
šume in rudnike za gozdnonadzorovalne postaje na
ziv: «Državna nadzorovalna postaja šum v ». 

Direkcija šum kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev v Ljubljani, 

dne 0. aprila 1922. 

naniostüi" 

št. 13.588. 

Zastopnik j ukrajinski ga 
dr. Baltic s. r. 

R^-rlas. 

i ; i 

Razglasi pokrajinske uprava 
za Slovenijo. 

St. 12.925. ~ 

Rasglas. 
Namesto od.stopivšega Franca L i p e j a ' j e inio-

novan za namestnika, gerenta okrajnega zastopa v 
Brežicah Martin S l a n i c , hišni posestnik istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 3. aprila 1922. 

l'okfajînska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadene. 

Zastopnik pok raji n.s'i.-oga naim'-.-iij-ik;t: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasa. 
St. 13.532, z dne 5. aprila 1922. 

Namesto odstopivšega Martina B a l a ž i c a jo 
imenovan za. občinskega geronta v Dokležovju Stefan 
M e s a r i c , posestnik istotam. et. 10. 

* Priobčen v «Službenih Kovinah kraljevi') 
-...Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 82, izdanih dne 13ega 

aprila 1922. 
** Uradni liât 20, na strani 151. 

Po-iazpisu ministr.-iva. za notranje zadeve D. Z. 
lir. 3620 z dno 29. marea t! 1. je zahtevati od lukse:i-j 
burškili državljanov- v zniklu reciprocitet o za vidi-j 
ra.njc potnili listov takso 10 belgijskih frankov \\ 
zlatu. 

V L j u b 1 j a n i, dne 10. aprila 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
oddelek za notranje- zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
Kremenšek s. r. 

Razpust društev. 
". 12.500. 12.815 iti 12.952, z dne 1. aprila 1922. 

Društva: 
«Bund deutscher Arbeiter tur die Alpen.länder; 

""'druziùca v Slovenski Bistrici, 
«Bralno društvo N- Vodmatu» in 
«Deutschvölkischer Turnverein ,Grenzwacht-'» na 

Pragerskom. 
so raz]>uSčena ker že več let ne delujejo ini ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev v.:i. 
.-•ravni obsloj. 

'. 1 :•';.()!iT do 13.105, z dne 7. aprila 1922. 
- Društva: 

«Ortsgruppe Laibach des Kojclisbundes dor Skon-
i-ten und Angestellten von Bank-, Kredit- und Yov 

i '••herung^-Instituteii», 
i «Napredno politično in gospodarsko društvu v 
j -lostali», 
I «Verein der Mittel-sehuldirektoren von Kram in 
| i-aibach», i 
! «Slovenski strelski krožek ,Sloga' v Ljubljani-»,! 

«O-srednja ženska podružnica v Ljubljani .Sl^-I 
onske Straže v Ljubljani'», 

«Olepševalno društvo v Rožni dolini». 
«Zentral verband d«r. Bauarl>eikr Österreich--, 

' ni.sgi4tppL' Lai bacìi», 
«Podružnica Ljubljana I. društva ,Branibor'» in 
«Družba za zgradbo kapelico v ča*t presv. Srcu 

Jezusovemu v Rožni dolini» 
s o- razpuščena, ker že več let ne delujejo in ker za-
-adi nezadostnega Števila članov nimajo ]»gojev 
;: ] iravni obstoj. 

st. 13.250, 13.577 do 13.580, z dno 8. aprila 1922. 

Društva: " i 
«Kapredno politično in gospodarsko društvo! 

«t. 384 precis. 

Razglas o izpitih živinozđravniškega 
fizifcata. 

Izpiti živinozđravniškega fizikata se bodo vršiK 
v drugi polovici meseca maja t. 1. 

Prošnje za pripustitev k izpitu naj se vložo pri 
pokrajinski upravi za Slovenijo, oddelku za kmetij
stvo, najkesneje do dne 

3 0. a p r i l a 1 9 2 2 . 
K izpitu se pripuste diplomirani živin ozdravniki 

ob pogojih, Id so bili objavljeni z razglasom, z dut 
14. julija 1921.. št, 549/preds. (Ur. 1. 85). 

V L j u b 1 j a n j , dne 12. aprila 1922. -
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Šef oddelka: Sancin s.r. 

,St. 1172. vet, 

i/kxz o stanju živalskih kužnih bolezni v 
Sloveniji z dne 15. aprila 1922. 

O p a z к a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjona z debelejšimi, imena občil 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženib krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k 1 j e v k a. 
Krško: Čatež 1:1. Litija: Moravče 5 : 7, l-'olšnik 

2 :6, Šmartno 1:1. Ljubljana okolica: Dobranj» 
2 : 5, Moste 2 : 4, Rudnik 1 : 5. Maribor: Gradiška 
1:1, Krčevina 1:1, La-jteršpork 1:1, Na Ranci 1:1. 
Ptuj: Janežovei 1 :1. 

V r an i č n i pr i s a d . 
Črnomelj: Vinica, 1 :1 . Murska Sobota: I). Len

dava 1 : 1 , Petišovci 1 :1. Ljubljana mesto 2. 

M eh u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m c n s k i l 
k on j i h. . 

Celje: Gomilsko 1 : 1 . Litija: št. Vid 1:1. Ptuj: 
Sv. Lovrenc na Dravskem polju 1:1, Jurovec 1 1 . 
Ptuj mesto 1. 

G a r j o k o n j . 
Brežice: Bianca 1 :1 . Celje: Sv. J ur 1 : 1 . Krško: 

,ši, J or.) io j 2 :2 , Šmarjeta 1 : 1 . Ljubljana okolica: 
Dobrunje 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1. Slovenf-
gradec: Vuzeniea 1:1. 

G a r j e o v a c. 
Kranj: Preddvor 1:1. 

Г a s j a s t e k 1 i n a. 

Brežice: Bianca 1:1. Maribor: lliova 1:1. 

S v i n j s k a k u g a , 
Črnomelj: Vinji vrh 1:1. Novo mesto: Velika 

Loka 1:1, Žužemberk 2 :2 . 

S v i n j s k a r d e č i c n, 
Ptuj: Pušonci 1:1, Sv. Lovrenc na Dravskem" 

polju 1:1. 
V L j u b 1 j a n i , dne 15. aprila 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
i •-' '. 1 !, z a k'.'H f ij•'•• '.'d. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Turk s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

j,št. 2226/22. 468 Kmečka moč' za sodni okraj Mokronog», 
«Otroški prijatelj v Šiški», j " Razglas. 
«Schutzengelverein m SiSka», ! . . , . . . " . , 
«Jahalno društvo .Sokol' v Ljubljani» in. ; Ministrstvo za trgovino m industrijo, je odobrilo 
«Zveza slovenskih javnih ljudskih knjižnic- v i izpremembe pravil «Tovarne vozov Peter Keršič, 

Ljubljani» ' 'd- d- v Ljubljani», ki so bile sklenjene na izrednem 
so ravnuščena ker že veB let n« delujejo in ker za-! občnem zboru delničarjev dne 23. decembra 1921. 
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev za Firma, družbe sebo po sodni registraciji glasila: «Slo-
: ira vni obstoj. 

Pokrajinska vlada za Slovenijo. 
n.: : 1 'k vu •';'.•';-;v.\.j' /a ... 

Го u.lîofi'u i -okraji;!.--';'u:i .-.anv-iii 

Kremenšek s. r. 
•;a: 

grad», slovenska gradbena in industrijska delniSka 
družba, Ljubljana. 

Ministrstvo za trgovino In industrijo, 
o.l-Jelek v Ljubljani,-
dne 6. aprila 1922. 

Načelnik: dr. Mara k. t. 

л;&»£&А>;Ј ,! 
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St. 344/pr. 

Natečaj. 
Na tehniški srednji šoli v Ljubljani se razpisuje 

«• pričetkom prihodnjega šolskega leta 1922./1923. 
p e t profesorskih mest za inženjerje, in sicer: 
a) dve učni mesti za arhitektsko stroko; 
b) dve učni mesti za elektrotehniko; 
e) eno učno mesto za «trojno stroko. 

S temi službami so za sedaj spojeni prejemki, ki 
jih določa naredba osrednje vlado o izenačitvi plač 
srednješolskih nastavnikov v kraljevim z dne 3. fe
bruarja 1921., odnosno z dne 15. junija 1921. (Ur. 1. 
št. 53 in 209), t, j . letna plača 2400 Din, ki se po
višuje za 600 Din na leto, izpočetka po tretjem in 
šestem, pozneje pa po vsakem drugem letu do naj
višje letne plače 6000 Din; poleg tega zakonite dra-
ginjske doklade. 

Učna obveznost znaša za začetnike 16 tedenskih 
ur: nadštevilne ure se honorirajo z 20 Din. 

Prosilci za razpisane službe naj izroče pravilno 
kolkovane prošnje, naslovljene na ministrstvo za 
trgovino in industrijo, oddelek v Ljubljani, ravna
teljstvu tehniške srednje šole do dne 

15. j u n i j a 1 9 2 2 . 
Prošnjam jo priložiti kratek curriculum vitae, 

krstni in domovinski list, vsa študijska in usposob-
ljenosrna izpričevala. Kdor ni v državni^lužbi, mora 
tudi pridejati uradno zdravniško izpričevalo in pot-
trdilo pristojnega političnega okrajnega obla-stva o 
nravstveni neoporečnosti. 

Kot pogoj za namestitev se zahteva, da je pro
silec pravilno in uspešno dovršil dotične študije na 
tehnični visoki šoli (П. državni izpit). 

Eventualno se sprejemajo tudi prosilci z absolu-
torijem. in sicer kot suplenti z letno plačo 1800 Din 
in zakonitimi draginjskimi dokladami; zavezati i»a 
so morajo, da opravijo v dveh letih popolni izpit. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 13. aprila 1922. 

Načelnik: dr. Marn s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. Л IV 95/2 ex 1922. 

Razglas. 
Gospod finančni minister je odredil z odločbo z 

dne 6. marca t. 1., št, 3264 G. D. N. P., da se v davč
nem oziru definitivno priklopijo: 

1.) ves del radgonskega davčnega okraja, ki je 
po razmejitveni črti pripadel naši kraljevini, in od 
nekdanjega emureškega okraja, kolikor ga po raz
mejitveni črti pripada naši kraljevini, občine Konji-
šče, Vratja vas, Vratji vrh, Podgorje, Drobtinci, Na-
sova, Ziberci, Grabe in tisti neznatni deli občin Gos-
dorfa, Diepersdorfa in Fluttendorfa, ki leže južno od 
nove državne meje, davčnemu uradu v Gornji Rad
goni, davčnemu okrajnemu oblastvu in evidenčnemu 
uradu zemljarinskega katastra v Ljutomeru; 

2.) da se občine Dražen vrh, Lokavci, Rožen-
grunt, Ščavnica, Velka in Trata, ki so bile doslej 
začasno prideljene davčnemu okraju pri Sv. Lenar
tu v Slovenskih goricah, definitivno priklopijo davč
nemu uradu pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 
davčnemu okrajnemu oblastvu v Mariboru in evi
denčnemu uradu zemljarinskega katastra v Ljuto
meru in "' 

3.) da se občina Sladki vrh, ki je bila doslej za
časno podeljena davčnemu okraju pri Sv. Lenartu, 
definitivno priklopi davčnemu uradu, davčnemu 
okrajnemu oblastvu in evidenčnemu uradu zemlja
rinskega katastra v Mariboru. 

Ta razdelitev velja izza dne 1. januarja 1922. 
Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 5. aprila 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 
št. B II 591 ex 1922. 

Razglas. 
Vozovi privatnih bolnic za prevažanje bolnikov; 

taksna prostost 
Po odloku generalne direkcije posrednjih dav

kov z dne 25. marca 1922., št. 7458, ni treba pri
vatnim bolnicam plačevati takse iz tarifne postavke 

100. taksne tarife za vozove, ki elužijo izključno za 
prevažanje bolnikov do bolnice in iz bolnice. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 8. aprila 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 
Št, 1468/pr. ex 1922. 

Razglas. 
Po brzojavni naredbi gospoda finančnega mini

stra z dne 7. aprila 1922., D R br. 47.402, je odločil 
ministrski svet na podstavi člena 51. zakona o dra-
ginjskih dokladah civilnih in vojaških državnih 
uslužbencev, upokojencev in upokojenk sporazumno 
s. finančnim odborom narodne skupščine, da dobi
vajo uslužbenci, navedeni v členu 7. omenjenega 
zakona, od dne 1. maja t. 1. tudi nadalje osebne in 
rodbinske draginjske doklade po predpisih tega za
kona s tem, da ne sme skupna vsota, osebnih in rod
binskih doklad mesečno presezati, in sicer: 
; v 1. krajevnem draginjskom razredu 1000 Din 

., 2. „ „ „ 900 „ 

„ 4. „ „ „ 700 „ 
,, o. ,, :, „ o50 ,, 
To je unieti tako, da ostane osebna doklada toli

ka, kolikršna je bila do sedaj, a da se onemu" usluž
bencu, ki mu pripada po predpisih zakona o draginj-
skih dokladah manjša vsota od tu odrejenega 
maksimuma, ker je samec ali ker ima malo rodbin
skih članov, izplačuje tudi v bodoče ta dosedanji 
manjši znesek; ako pa bi moral zaradi velikega šte
vila rodbinskih članov prejemati večji znesek od 
določenega maksimuma, so mu ne more izplačevati 
ta večji znesek, ampak samo tukaj določeni maksi
mum. 

Tega predpisa se morajo strogo držat j vsa na
kazujoča obtostva. 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

dne 11. aprila 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi g r a t e e direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 1875. 
Razglas. 

Viljem L i n d a u er, inženjer v Celju, je dne 
29. marca. 1922. pri mestnem magistratu v Celju pri
segel kot civilni inženjer v zmislu § 12. ministrske 
naredbe z dne 11. decembra 1860. ter je izza tega 
dne upravičen izvrševati civilno gradbeno inženjer
sko prakso. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 5. aprila 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Anton Klinar s. r. 

Št. 1819/22. 

Razglas, da se dovoljuje zvišana mostnina 
na dravskem mostu pri Marenbergu. 
Giadbena direkcija odobruje sklep sosveta trške 

občine marenberške z dne 9. maja 1921., « katerim 
se zvišuje mostnina na dravskem mostu izza dne 
15. maja 1921., po t.em-le cenovniku: 

Gorenji zneski se plačujejo pri uporabi mosta na 
eno-.stran. Vojaštvo, vozila vojaškega značaja in dr
žavna vozila so pristojbin prosta. 

Dovolitev za pobiranje zvišane mostnine velja le 
za dobo abnormalnih gospodarskih' razmer po vojni 
in najdalje za tri leta. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 8. aprila 1922. 

Gradbeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi dragih uradov io oblastev. 
U VII 260/22—3. 489 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Marija M i š k o je kriva, da je dne 

27. februarja 1922. v Mariboru na trgu nakupovala 
jajca., da bi jih prodajala dalje z dobičkom, torej v 
svrho preprodaje, ki namer ja podražiti njih cono. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 9. zakona 
o pobijanju draginje; življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacijo z dne 30. decembra 1921., «Služ
bene Novine- kraljevine Srba, Hrvata i Slovena-
ca» št, 5, ter *e obsoja po tem členu na 3 din za
pora in 1000 (tisoč) Din denarne kazni, ob neizter
ljivosti pa na nadaljnjih 20 (dvajset) dni zapora, in 
po § 389. k. pr. v povračilo stroškov kazenskega, po
stopanja in izvršitve kazni. — V zmislu člena 14. 
citiranega zakona se ji odvzema vsa količina, blaga, 
ki je bila predmet kazenskega dejanja. — Po členu 
l . a citiranega, zakona se objavlja razsodba brez raz
loga po pravnomočnosti ob obsojenčinih «t.roških v 
«Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, 
dne 14. marca 1922. 

Cb II 39/22—2. 456 
Oklic. 

Zoper Jakoba S 1 a t i n e g a>, Marijo W e b r o v o 
in Matijo W e b r a , Morica in Ivana S on n e i t 
h e r g a,, Samuela M o y s e s a in Leopolda P u t 
z e r ja, katerih bivališče je neznano, je podala pri 
okrajnem sodišču \r Celju Helena Oplofnik, posest-
nioa v Zabukovici, zastopana po notarju Basu v 
Celju, tožbo zaradi zastaranja vknjiženih stavkov na 
vi. št, 36 kataetralne občine zabukoviške in zaradi 
dovolitve njih izbrisa. 

Na podstavi tožbe <so je določil narok za. ustno 
•sporno razpra.vo na dan 

2 0. m a j a 19 2 2. 
ob devetih v sobi št, 6. 

V obrambo pravic omenjenih tožencev se postav
lja za skrbnika Josip Pogačar, višji pisarniški sodni 
ofic-ial v p. v Celju. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 29. marca 1922. 

Tek. 
št. 

1 

2 

3 

4 

6 

6 

Označba predmeta 
splošna 

Oaebe 

Ročna 
vozila 
Živina 
lahka 
Živina 
težka 

Vozo»i 
lahki 

Vozovi 
težki 

Avto
mobili 

podrobnejša 
do vštetega 6. leta 

starosti proste 

samokolnice, 
ročni vozički 

ovce, koze, teleta, 
svinje 

konji, mule, voii, 
trav« 

enovprežni konjski 
in dvovprežni 

s kravami 

dvovprežna vprega, 
konji ali voli 

tovorni ia osebni 

Zneeek 
kron 

-•40 

-•40 

-•80 

1 -

2 -

. 6 - -

Pripomba 

Od dveh živali 
en gonjač prost 

pristojbine. 

Z vštetim enim 
voznikom ali 

šoferjem ; drage 
osebe plačujejo 
posebe, razen 

osebnih voz in 
osebnih avto

mobilov, kjer ne 
plačujejo poseb

nih pristojbin 
osebe, ki uvozijo.] 

C V 191/22—1. Ufi 
Oklic. 

Hinko Stancer, trgovec v Ljubljani, Dunajska 
cesta št. 10, je vložil zoper drja. Edvarda P o t o č 
n i k a , profesorja, naposled v Ljubljani, tožbo zaradi 
2000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. m a j a 192 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 50. 
Ker je bivališče drja. Edvarda Potočnika, nezna

no, se mu postavlja za skrbnika Tva.n Stiene, davčni 
pristav v p. v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 1. aprila 1922. 

C 41/22—3. 455 
Oklic. 

Helena Popovič v Dolah St. 15 je vložila zoper 
Mika H e r a k a iz Skemljevca št. 10 tožbo zaradi 
1220 K. 

Narok za. ustno razpravo se je določil na dan 
15. m a j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi š t 30. 
Ker je bivališče Mika Heraka neznano, se mu po

stavlja za skrbnika Franc Stublar, župan na So~ 
horju. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 2. aprila; 1922. 
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E 128/22—1. 49R 

Oklic. 
Johnu pi. V o k u - C o 11 i n s u, bivšemu kapi

tanu na Hlodu, jo vročiti v izvršilni stvari zapuščine 
po Adolfu Foglarju, zastopane po Josipini Foglar-
jevi v Poljčanah, sklep z dno 11. aprila 1922., opr. 
fit. E 128/22—1, s katerim so dovoljuje zaradi 49.165 
kron 13 v "izvršba a) z rubežnijo in prodajo premič
nin; b) z vknjižbo vkupne zastavne pravice pri zem
ljiščih vi. št. 369 in .416 katastralne občine želeške. 

Ker jo John pl. Vok-Collins umrl in je bivališče 
njegovih dedičev neznano, se jim postavlja za skrb
nika dr. Ivan Dobravec, odvetnik v Radovljici. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dno 11. aprila 1922. 

450 

490 A IV 93/22—8. 

.Poklic neznanih dedičev. 
Dne 17. februarja 1922. je umrla slaboumna Neža 

N o v a k. rojena Mraz, posestnica v Arclinu št. 28, 
občina Skofja vas. Zapustila je pismeno izporočilo 
poslednjo volje, ki pa se izpodbija. 

Za skrbnika zapuščini je imenovan Jernej Kra
čun, hlapec v ČreSnjici št. 4. 

Ker sodišču zakoniti dediči niso vsi znani, se po-
Mvljcjo, naj tekom e n e g a , l e t a od danes dalje 
prijavijo pri sodišču svoje dedne pravice ali nazna
nijo svoja bivališča ter izkažejo svojo dédinsko pra
vico. 

Po preteku tega roka se izroči dediščina 
kazanim dedičem. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IV., 
dne 24. marca 1922. 

l e 1Z-
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A IV 32/22—6. 

Okiis, s katerim se sklicujejo 
neznani dediči. 

Dne 15. januarja 1922. jo umrla v Polulah pri 
Celju št. 33 zasebnica Marija K r a j u c, vdova po 
Juriju Kraj neu-, umrlem leta 1921.. brez oporoke. 

Ker so sodišču dediči neznani, so s tem pozivljc-
jo vsi, ki imajo pravico do zapuščine, naj v teku 
e n e g a l o t a prijavijo in dokažejo svoje dedne 
pravice. Sicer bi se vršila zapuščinska razprava sar 

mo z onimi, ki so oglaso, odnosno bi se kot broz-
dodna odkazala državi. 

Skrbnik zapuščine je učitelj Franc Krajno 
lulah št. 6. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IV., 
cine 26. marca 1922. 

Po-

Nc I 157/22—2. 48 i 

Amortizacija. 
Na prošnjo d r ž a v n e g a z a k l a d a k r a l j e-

v i n e S r b o v , H r v a t o v i n S l o v e n c e v po 
finančni prokuraturi v Ljubljani se uvaja, postopanje 
ta amortizacijo nastopno carinske priznanice, ki .jo 
je prosilec- baje izgubil: Carbi ska priznanica 
št. 16.575, izdana po.carinarnici I. vrst« v Ljubljani, 
z dno 27. oktobra 1921., glaseča se na 191 Din in 
na ime: F. M. Schmidt. 

Imetnik te priznanice se pozivlje, naj uveljavi 
evoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 
4. aprila t. 1., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da. jo priznanica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 30. marca 1922. 

B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e z a d r u g e : 

329. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gospodarska zadruga akadem

skega društva «Jadran», regisirovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Zadruga ima namen, izboljševati razmere svojih 
članov v gospodarskem oziru; zato 

1.) nabavlja članom oblačilne predmete, knjige in 
učne pripomočke; 

2.) doseza cenejši nakup gorenjih potrebščin s 
tem, da sklepa ugodne pogodbe s producenti in več
jimi trgovci; 

3.) prireja v skupnih jedilnicah članom hrano; 
4.) sprejema hranilne vloge; 
5.) daje članom posojila. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 31. oktobra 

1921. 
Opravilni delež znaša 10 Din (40 K) ter se mora 

plačati ob pristopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa so z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila so izvršujejo z razglasom, nabitim v 

zadružnih prostorih. 
Načelništvo sestoji iz 11 zadružnikov; člani na

čelništva so: Adolf Ribnikar, poverjenik za socialno 
skrbstvo (načelnik); dr. Milko Brezigar, odvetniški 
kandidat; Gustav Nebenführer, višji upravitelj; 
Franja dr. Tavčarjeva; Milena dr. Žerjav ova; Rajko 
Kiauta, stud. pliil. (načelnikov namestnik); Avgust 
Gogala, stud. montan.; Božidar Poncbšek, eand. 
jur.; Jerko Matulovič, stud. geod.; Ivan Tonia, stud. 
pliil.; Slavko Prebevšek, stud. inž. — vsi v Ljub
ljani. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

načelnik ali njegov namestnik in eden izmed odbor
nikov. 

L j u b l j a n a , dne 28. marca 1922. 

330. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Produktivna zadruga kleparjev, 

instalaterjev, kotlarjev in krovcev, registrovana za
druga z omejeno zavezo v Ljubljani. 

Zadruga ima namen, pospeševati gospodarstvo 
svojih članov s skupnim izvrševanjem zgoraj ime
novanih strok, skrbeti za strokovni poni: svojih čla
nov ter uporabljati «ploh Vsa, zakonito dopuSčena 
sredstva za dosego .svojega namena. 

Zadružna pogodba z dne 2. februarja 1922. 
Vsak zadružnik jamči * svojim opravilnim dele

žem in. pa so z njega enkra.lnbu zneskom. 
Oznanila- se izvršujejo z nabitkom v uradnih pro

storih. 
Načelništvo -sestoji iz treh zadružnikov; člani na-

čelništva so: Avguštin Frkov, kleparski pomočnik 
na Selu št. 24, p. Moste (načelnik); Jožef Otorepec. 
kleparski pomočnik y Ljubljani, Velika čolnarska 
ulica št, 10 (tajnik); Franc Strgar, kleparski pomoč
nik v Ljubljani, Hradcckega vas št. 46. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

načelnik in tajnik. 
L j u b l j a n a , dne 16. marca 1922. 

A 325/15—15. - 461 3—2 
Amortizacija. 

Na prošnjo Marije K o v a č i č e v e v Vin ji vasi 
8t. 2 se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
hranilno knjižice, Id jo jo prositeljica baje izgubila: 
Hranilna knjižica hranilnice in posojilnice za Kan-
dijo in okolico v Kandiji št. 5471* za 3412 K 77 v, 
glaseča so na ime: Andrej Kovačič v Vinji vasi. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoj« 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 20ega 
aprila 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
to. je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
_______ dne 4. aprila 1922. 

* Pravilno namesto 8471 v prvi objavi. 

331. Sedež: Ljubno. 
Besedilo firme: Druga pašniška zadruga za trg 

Ljubno in okolico, registrirana zadruga z omejeno 
zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga 
a) nakupuje ali jemlje v najem planinske in druge 

pašnike v gornjegrajskem okraju ter sprejema 
od zadružnikov živino na pašo proti pašnini, 
vendar pa ne jamči za poškodovanje ali izgubo 
živine; 

b) izboljšuje v najem vzete pašnike tako, da z do
volitvijo gospodarskih oblastev trebi nepotrebne 
gozde bi loge, borovje (Pinus mughus Scop.), gr
movje, robidovje, resje, trnje, ruševje in planin
ski plevel ter odpravlja kamenje in pečevje; 

c) ograja s pioti nevarna mesta za živino ob pre
padih, zijalkah, razpokah, vdrtinab, jamah in 
sploh za živino nevarnih krajih ter napravlja in 
vzdržuje vse potrebne piote in ograje; 

č) napravlja studence in vodovode, da dobavlja 
vodo za pasočo se živino; skrbi za namakanje, 
odnosno osuševanje pašnikov; 

d) vzdržuje vremenska drevesa, ki dajo pasoči se ži
vini zavetje ob vremenskih nezgodah; 

e) napravlja potrebna pota- in steze na planinska 
pašniko in po planinskih pašnikih ter jih ozna
čuje z barvo in napisi na kolih, a;ko je to po
trebno; 

f) postavlja pastirske koče in staje za živino ali т 
ograjah pod drevesi ali brez dreves in hleve za 
živino, nadalje korita za vodo ali solišča; 

g) gnoji pašnike, vzete v najem, tako da raztrosi, 
živalske odpadke ob paši, pred njo ali za njo, 
in umetni gnoj; 

h) najema potrebno število pastirjev in drugega, oseb
ja za različno živino, Id -se pase, proti plači, dolo
čeni po sklepih načelništva; 

i) zavaruje živino zoper strelo in razne nezgode, hi 
se lahko pripete na pašnikih ali pri gonji na paz
nike ali s pašnikov; 

j) zavaruje pastirske koče in hleve zoper ogenj; 
k) popravlja pašne kraje, ki so bili zasuti s peskom 

in gramozom po hudournikih, nalivih in drugih 
vremenskih nezgodah; 

1) izpreminja s primernim obdelovanjem in sejanjem 
planinskih travnih semen slabe, nerodovitne ali. 
preveč gnojene pašnike v dobre pašnike; 

m) daje strokovne izjave o planšarstvu v svrho za-
konoda-jstva; 

n) vlaga prošnje in pritožbe na vsa odločilna obla-
stva glede paše, da bi se koristi zadružnikor 
«pravile v sklad z gospodarskhni ali drugimi za
koni, uradnimi ukazi in predpisi; 

o) posreduje pri nakupovanju in prodajanju živm» , 
in pri določanju pasme, ki naj so redi v okrožju 
pašne zadruge; vzdržuje bike-plemenjake določe
no pasme; 

p) zastopa svoje koristi po pooblaščencih ob premo-
vanju živine po kateremkoli oblastvu. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 18. decembra. 

1921. 
Opravilni delež znaša 100 K bi se mora plačati 

takoj. 
Vsak zadružnik jamči s .svojim opravilnim dele

žem in pa z njega 19kratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z oklicem po občini v Ljub

nem, pred cerkvijo in z nabitkom na uradni tabli. 
Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člaui 

načelništva so: Ignacij. Fludrnik, posestnik na Ljub
nem št. 23 (načelnik); Jožef Bačun, posestnik pri 
Sv. Primožu; Franc J era j , posestnik pri Sv. Primo
žu; Franc Brunet, posestnik pri Sv. Primožu; Fran« 
Lichtenegger; posestnik na Ljubnem; Franc Budna, 
posestnik pil Sv. Primožu. 

Pravic-u zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
C e 1 j c, dne 17. februarja 1Ô22. 

332. Sedež: Toplice pri Novem mestu. 
Besedilo firme: Elektrarna Dvor, registrovana za

druga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Namen zadrugi jo, olajševati 

kmetijsko gospodarstvo,-.pospeševati industrijo in 
preskrbovati dobro električno luč v okvbu sedanje
ga novomeškega okrajnega glavarstva. Ta namen do
seza zadruga, л-poštevajc za vsak posamezni posel, 
odnosno vsako posamezno stroko veljavna zakonita 
določila, s tem, da 

1.) zgradi elektrarno na Dvoru bi električne na
prave in obrate za proizvajanje hi uporabljanje 
električnega toka z vsemi pripadajočimi mehanični
mi in strojnimi deli; 

2.) da ukoriuča vse stroke elektrike, da projek
tira in izvršuje električne instalacije za razsvetljavo 
in motorski pogon, da nakupuje bi prodaja elektro
tehnični material za instalacije- motorjev, transfor
matorjev in generatorjev, da sploh nakupuje, pro
daja, razpečava in izposoja vse elektrotehnične stroje, 
orodje, aparate in materialise, potrebne za proizva
janje, razdeljevanje in oddajanje električne energije; 

3.) da obra\uje vsa podjetja, služeča zgoraj na
vedenim namenom, in izvršuje vsa trgovska opra
vila, potrebna za oddajanje električne energije v ka
kršnekoli namene. 

Zadružna pogodba z dne 19. marca 1922. 
Člani prvega načelništva so: Anton Klbic, posest

nik in župan v Gorenjem polju št. 8 (načelnik); 
dr. Konstantin Konva-linka, posestnik v Toplicah 
št. 56 (načelnikov namestnik); Ivan Kulovec, posest
nik v Vaiti vasi št. 23; Franc Vintar, posestnik in 
trgovec v Hruševcu š. 1; Franc Šurla, posestnik v 
Gorenji Stražj št, 38; Franc Može, posestnik na 
Dvoru št. 25; Viktor Kline, posestnik na Dvoru 
št. 39; Alojzij Vintar, posestnik y Gorenji Straži 
št. 28; Rudolf Faleskini, župan in posestnik v Do
lenji Straži št. 68 (odborniki). 

Pravnoveljavno podpisujeta zadružno firmo pod 
sodno registrirano besedilo po dva člana načelni-
žtva. 
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Delež znaša 10.000 K. Vsak član jamči za zadruž

ne obveznosti s svojimi deleži in še z dvakratnim 
wieskom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se izvršujejo z en
kratnim nabitkom na občinski deski v Toplicah; na-
čelništvu pa je svobodno, priobčevati te razglase 
»udi še v katerihkoli listih ali pa jih ob posebno važ-
aih prilikah priobčevati zadružnikom s priporočeni-
Bii dopisi. 

N o v o m e s t o, dne 31. marca 1922. 

Q. V p i s a l e so.s e i z p r e m e m b e in d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

333. Trgovska zadruga «Sloga» V Celju, rcgislro-
vana zadruga z omejenim poroštvom: 

Iz načelništva so izstopili Ju!ko Kovačič, Maks 
Cukola, Josip Saveli, Rudolf Pevec, Frano Oset in 
Vinko Serak; vstopili pa so v načelništvo Josip 
Delakorda, trgovec v Gabrju; Alojzij Drofcnik, trgo
vec v Celju; Josip Osolin, trgovec v Laškem; Ivan 
Vizovišek, trgovec v 2alcu; Anton Naglic, trgovec 
v Storah; Josip Kostajnšek, trgovec v Mozirju. 

Prvi podpredsednik je sedaj Ivan Dečko, dragi 
podpredsednik pa Dušan Zangger. 

G e 1 j e, dne 17. februarja 1022. 

334. Vzajemna posojilnica v Ljubljani, regis trovana 
zadruga z omejenim jamstvom: 

Izbrisal se je umrli član načelništva Avguštin 
Zaje, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Ivan Brozovič, komisar zavoda za pospeševanj'.! 
obrta v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 28. marca 1922. 

335. Hranilnica in posojilnica v Podzemlju, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva načelnik 
Gregor Cerar, vpisal pa se je novoizvoljeni član na
čelništva načelnik Kemigij Jereb, župnik v Pod-
xemlju. 

N o v o m e s t o , dne 25. januarja lfc-~. 

Lotr.uk IV. 
St. 12/22. 4 8 8 

Razglas. 
Preizkušnje iz državnega računovodstva se začno 

v pomladanskem terminu v ponedeljek dne I S e g a 
m a j a, 19 2 2. 

Prosilci naj vlože svoje prošnje, pravilno oprem
ljene in kolkovane, do vštetega dne 

3 0. a p r i l a 1 9 2 2. 
pri predsedniku podpisane komisije, računovodstvo 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 

Prošnjam je priložiti krstni list, zrelostno izpri
čevalo, izkaz o poklicu (dekret o imenovanju) in po
trdilo univerze, da je prosilec vpisan na tukajšnjem 
vseučilišču kot slušatelj predavanj iz državnega ra
čunovodstva. 

V prošnji bodi natančno navedeno, kateri pripo
močki so prosilcu služili pri učenju. 

V L j u b 1 j a n i, dne 12. aprila 1922. 

Izpraševalna komisija iz državnega računovodstva 

odreja podpisano glavarstvo, ustrezaje navedonim 
ukazom in prošnjam komisije za upravo kranjska 
deželne imovine kakor tudi gospodov Ploja in Kle
mena, na podstavi vodopravnega zakona obravnav« 
lui dan 1 o. m a j a t. 1. in n a s l e d n j e d n i a 
z a č e t k o m ob 14. u r i d n e 15. in a j a t. 1. т 
občinski pisarni v Crmošnjicah. 

Udeleženci «e vabijo, naj «e udeleže te obrav
nave. 

Morebitni ugovori naj se podado najkesneje pri 
obravnavi, ker bi se sicer naprošena naprava dovo
lila, ako ni pomislekov iz javnih ozirov. 

Načrti so pri podpisanem glavarstvu do dne ob
ravnave razpoloženi med uradnimi urami vsakemu 
udeležencu v vpogled. 

Okrajno glavarstvo v Novem mestu, 
dne 7. aprila 1922. 

Št. 4174/22. 

Dražba lovov. 
487 

498 

Kr-

St. 284/22. 

Objava. 
Got-pod dr. Stanko L a p a j n e, odvetnik v 

skem, je podpisanemu odboru naznanil sub 
14. aprila 1922., da se v treh mesecih pre-seli s svojo 
pisarno v Ljubljano. 

V L j u b l j a n i , dne 15. aprila 1922. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Dne 2 2. a p r i l a 1922 . so bodo oddajale na 
javni dražbi v zakup lovske pravice, ki jih imajo nai-
stopne krajevne občine: 

1.) Vrholjo — 1038 lia, izklicna cena 50 Din, 
2.) Okoško — 464 ha, izklicna cena 200 Din, 
3.) Oplotnica — 2343 ha, izklicna cena 500 Din, 
4.) Kot — 1501 ha, izklicna cena 112-50 Din. 
Dražba se bo vršila v občinski pisarni v Oplot-

nici pri Konjicah; začetek ob 14. uri. 

Okrajno glavarstvo v Konjicah, 
dne 11. aprila 1922. 

471 Št. 2449—III. 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 
P o p o l n i t e v t a r i f e . 

Z veljavnostjo izza dne 15. aprila 1922. do pre
klica, odnosno do proizvodim v tarifi, najdalje pa d© 
konca: meseca januarja 1923., se računijo v okviru 
«Provizorne železniške tovorne tarife» ti-le voznin-

Št, 8313. 

Razglas. 
430 

«t 23/189. 

Razglas. 
Seznam ek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

31. marca 1922. 
1 listnica z učnim izpričevalom; l mapa z večjo 

vsoto denarja;-1 listnica z manjšo vsoto denarja in 
1 izkaznico; 250 K; 200 R; 1 zlata ura z zapestnico: 
1 par čevljev: 360 K; 200 K: 1600 K; 1 denarnica s 
15 K: 1 jeklena ura z verižico; 1 listnica z listki in 
nekaj denarja; 1 listnica s približno 700 K in 1 legi
timaciju; 1 double-verižiea; 1 denarnica s srednjo 
vsoto denarja; 2 britvi; 1 hranilna knjižica z vlogo 
10.000 K; 1 denarnica s srednjo wsoto denarja-in 
nekaj poštnih recepisov; 1 dežnik; 1 denarnica, ne
kaj denarja in listek urarja Suttnerja; 1 zlata na
prsna igla: 1 torbica a 300 do 400 K denarja, l de
narnico in listki; 1 listnica z večjo vsoto denarja; 
2 srečki; 1 torbica z žepnim robcem; 1 zlat obesek; 
Ï verigi; 1 športna čepica; 1 konjaka odeja. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 31ega 

marca 1922. 
1 listnica z večjo vsoto denarja; 1 ročna torbica 

z manjšo vsoto denarja; 1 srebrna zapestna ura; ena 
ročna, torbica; 1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 
1 srednja vsota/Menarja; 1 listnica z manjšo vsoto 
denarja; 40 K; 1 zlat prstan; 1 ključ; 1 notes s sred
njo vse to denarja; 1 kos blaga v obliki prta; 1 list
nica 7. manjšo vsoto denarja in z vojaško od pus t-
IUCO: t del srebrno zaponke; l železen zavirač; ena 
denai niča z manjšo vsoto denarja; 1 moško kolo; 
1 listnica z 1 fotografijo in 1 razglednico; 1 zlat 
ebroček z monogramom: 1 par leščečih rokavic; 
1 nova žična vrv. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 7. aprila 1922. 

Združene papirnice, d. d. v Vevčah, so tuuradno 
zaprosile, da bi se jim dovolilo namesto prvotno 
predlaganih načrtov za jez in z njimi združene za-
tvornice, obravnavanih pri komisionalnih obravna
vah meseca maja, junija in julija 1921., da se vza
mejo za podstavo končne razsodbo na novo pred
loženi načrti za jez in zatvornice', in sicer naj bi bil 
jez zgrajen s strešno obliko po patentu Ilubcrja in 
Lut7.li v Ziiricim, zatvornice pa avtomatične. 

Ker bi bila to bistvena izprememba prvotno na-
merjanega projekta, razpisuje okrajno glavarstvo v 
zmislu § 60. zakona z dne 15. maja 1872., dež. zak. 
št. 16, ponovno komisionalno obravnavo na licu 
mesta na dan 2 8. a p r i l a 1 9 2 2 . ob devetih. 

Na to obravnavo se vabijo vsi interesenti s pri-
stavkom, da morajo morebitne pomisleke zoper to 
namcrjauo izprernembo prvotnega načrta prijaviti ali 
pismeno do dne obravnave pri podpisanem okrajnem 
glavarstvu ali pa najkesneje ustno ali pismeno na 
dan obravnave pri vodji komisije, ker so poznejši 
ugovori ne bodo vpoštevali in se bo končna razsod
ba izrekla brez ozira na take prepozno vložene ugo
vore. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 20. marca 1922. 

Dr. Ferjančič s. r. 

491 3—1 

ski stavki: 

do poataj 

Wien Zwischen
brücken 

Wien Kaiser
platz 

od T r s t a 

izjemna tarifa 
2 - A 

za robo 
razreda I 
ä 1 b~7 

16 
zakaro 

b 

23 
za ri ž 

b 

Za sladkor 
pozicije 

Z ^ - 1 2 - d 
klasifika

cije za robo 

centesimi* za 100 kg 

2310 2084 2008 1060 1228* 

* üb pri.Tozu kut нр iro\<>?.-;a roba in ob plačilu za 
najmanj 10.000 kg za tovorni list in voz. 

V odseku J (kilometrsko kazalo) imenovane ta
rife naj se vstavita tc-lc postaji: 

Wien Zwischenbrücken 609 km. 
Wien Kaiserplatz 6101cm. 
Pribitki ali odbitki, Id so bili v okviru to tarif* 

priobčeni drugod, se vpoštevajo tudi pri teh voenin-
skili stavkih. 

V L j u b l j a n i , dne 10. aprila 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 3125/22. 
Razglas. 

O razširitvi in ojačitvi že obstoječega črnomalj
skega vodovoda je razsodilo podpisano glavarstvo 
z odlokom z dne 3. julija 1912., št. 11.174, sporaz
umno v. okrajnim glavarstvom v Črnomlju tako-le: 

1.) Načrt, ki ga je predložil bivši deželni odbor 
kranjski, «e c-dobruje. 

2.) Izreka se razlastitev studencev «Kotbrunnen> 
in «Gesundbrunnen», izvirajočih na parcelah 
št. 3163/3, odnosno št. 317G/1, katastralne občine 
blatniške; ugotovitev dotične odškodnine pa še pri
držuje posebni obravnavi. 

3.) Načrtu gospoda Otona Ploja, bivšega notarja 
v Črnomlju, in gospoda Franca Klemena, posestnika 
v Crmošnjicah, se odreka vodopravno privolilo. 

Tuuradno razsodbo z dne 13. septembra 1912., 
št. 15.028, o odškodnini, omenjeni zgoraj pod točko 
2.J, je bivša deželna vlada v Ljubljani z odlokom z 
dne 8. februarja 1913., št, 2943, razveljavila ter uka
zala obnovo postopanja. 

Vsled pritožb zoper tuuradno razsodbo, omenjeno 
začetkom tega razglasa, je bivše poljedelsko mini
strstvo dne 27. junija 1913., št. 23.889, odredilo red
no dopolnilno postopanje v predmetu, ako se zastop
niki nasprotnih si načrtov ne bi sporazumeli glede 
odškodnine. Ker se pa ta sporazum ni mogel doseči, 

499 Vabilo na XXXVI. redni občni zbor 
„Vzajemne zavarovalnice v Ljebljaai", 

ki bo dne 2 6. m a j a 192 2. ob šestnajstih (ok 
štirih popoldne) v društvenih prostorih. 

D n o v n i r e (i ; 
1.) Računsko poročilo nadzorništva. 
2.) Poročilo revizorjev. 
3.) Odobritev letnega računa za leto 1921. 
4.) Dopolnilna volitev nadzomišlva. 
5.) Volitev revizorjev. 
6.) Iapremcmba pravil. 

Predsednik nadzorništva. 
* » • 

V zmislu § 22. društvenih pravil je občni' zbor 
sklepčen, ako zastopajo člani na njem najmanj 20U 
glasov. Ako na rednem občnem zboru ni zastopane 
to število, se eno uro pozneje vrši občni &bor, ki je 
sklepčen ne glede na število glasov. 

500 Razid društva. 
Slovenska Straža na Šen turški yori» Društvo 

se je prostovoljno razšlo. 
N a S c n t u r š k i g o r i 

Jožef Vrhovnik 
, dne 16. aprila 1922. 
«. r., bivši predsednik. 

501 Razid društva. 
«Katoliško slovensko izobraževalno društvo» na 

Scnturški gori pri Cerkljah se je prostovoljno razšlo. 
Na S c n t u r š k i g o r i , dne 18. aprila 1922. 

Mihael Anžič s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



40. 
PoStnina plaëana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 24. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Vsebina: Naredba pokrajinsko upravo za Slovenijo o odmeri in pobiranju obtintke davščine od postelj za prenočevanje tujcev v občini Boh in ski Srednji vasi т letu 1922. na 
podstavi § 81. občinskega roda. — Bazglaei pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas, da so veterinarsko-policijske odredbe glede prometa s parkljato živino v okraju ljubljanskem 
(okolica) razveljavljene. — Eaxglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske upravo za Slovenijo. — Razglasi raznih drugih 

uradov in olilaetev. — Razne objave. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

1.5, 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo 
o odmeri in pobiranja občinske davščine od po
stelj za prenočevanje tujcev v občini Bohinjski 
Srednji vasi v letn 1922. na podstavi § 81. občin

skega reda. 

§ 1. 
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa občinskega odbora z dno 
18. decembra 1921. pobira občina Bohinjska- Srednja 
vae v korist občinskemu zakladu davščino od vseh 
postelj v prostorih, ki so v, zmislu § 16., točke a), 
obrtnega-reda ali v zmislu določila, ki bi nadome
stilo to določilo, oddajajo obrtoma. 

§ 2 . 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti občini Bohinjski Srednji 
vasi je prenočiščar (koneesionar ali zakupnik pre-
mičevalskega obrta). 

§3-
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsako posteljo v prostoru, 
obrtoma oddajanem v prenočcvalne namene, za vsa
kokratno prenočitev vsakega tujca 1 Din. 

Prenočiščar sin© k čisti oddajni ceni prenoče
val cu priraču niti 1 Din za davščino od prenočišča. 
Ako je v enem prostora več istočasnih prcnočeval-
eev, mora prenočiščar od vsake postelje vsakemu 
prenočevalcu priračuni-ti 1 Din k temu, kar mora 
osebno plačati za prenočišče. 

Ako so odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
časa proti pavšalni najemščini za gotovo dobo (te
densko, mesečno), je onodinarski davek za enkratno 
prenočitev računiti po številu dni za vsako posteljo. 
Pavšalirani najem prostora in pogoje pa mora pre
nočiščar ob sopodpi.su najemnikovem v 24 urah po 
pogoditvi naznaniti pri županstvu. 

Ta določila marajo biti v informacijo prenoče-
valcem v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju na
bita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Županstvo ima v vseh primerih pravico, da na 
željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi davščino 
pavšalira v sporazumu z obdavčencem. 

§ * • 

Začasne oprostitve. 

Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bivanje 
v občini Bohinjski Srednji vasi in ki jo naš držav
ljan, zase ali z rodbino vred prisiljena zgolj zaradi 
toga, ker nima .stanovanja, prebivati nepretrgoma 
•*e8 nego teden dni v- prenočišču, ki je zavezano tej 
^•vSčini, mora županstvo na kolka prosto pismeno 
Rfijavo, ki mora navajati tudi poklic te osebo in 
™и podpfeajia pa prizadeti stranki in po preno-
itötöarju, dotično prenočišče za čas take uporabe 
«fcvščine oprostiti. O ukrepu pa je obvestiti stano
valca in prenočiSčarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar so-
podpisati. 

Osebe, ki so prišle v občino Bohinjsko Srednjo 
vas le po kupčiji ali kot zastopniki zunanje firme 
in so .<е za dalje časa nastanile v hotelu ali pre
nočišču, ne uživajo ugodnosti § 4. 

§ 5. 
Prijava sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, marajo vsi 
prenočiščarji županstvu v osmih dneh prijaviti kraj 
(hišno številka, ime hotela ali prenočišča) prenoče-
valskega obrta, število davščini zavezanih prosto
rov, in sicer za vsak posamezni prostor z navedbo 
števila "postelj, kakor tudi skupni dnevni uspeh 
vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo najdalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) županstvu predložiti 
pismen obračun o tem, ko]:ko -.>os-elj v že javljenih 
prostorih je bilo oddajanih zad' pga pol meseca. 

Co je bil inod рсЉн^ао*л1 jvitognjon v obrt prtw 
nočevanja nov prostor ali pa 6e je bil doslej upo
rabljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 
24 urah javiti županstvu z i n d i v i d u a l n o na
vedbo tega prostora. 

Otvoritev: novega prenočevalskega obrta- mora 
koneesionar, ne glede na določila obrtnega reda, žu
panstvu v namene te davščine prijaviti v zmislu pr
vega odstavka, tega paragrafa najkesneje tedaj, ko je 
začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je polng 
obrtne odglasitve v davčne namene naznaniti v 
osmih dneh tudi županstvu opustitev obrta ali iz
menjavo v osebi prenočiščarjevi. 

§ 6 . 

Kontrola. 

Županstvo ima pravico in dolžnost, da se, če je 
treba, po svojih OTganih na licu mesta ali z zasliše
vanjem prenočišČarjev, njih osebja in njih najemni
kov ali sploh na katerikoli primeren način prepričuje 
o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v namene dav
ščine dani na razpolago po določilih te naredbe ali 
prostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren stik z drugimi jav
nimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje in 
nadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega pro
mela. 

§ 7 . 
Plačevanje davščine. 

To davščino mora prenočiščar plačevati dne 
16. vsakega meseca in 1. vsakega prihodnjega me
seca dekurzivno (za nazaj). Лко je davščina pavsa-
lirana, jo je plačevati za vsak koledarski mesec v 
naprej. Pri pavšaliranih najemih prenočišč pa jo je 
plačevati ob vsakem domenjenem plačilnem roku 
najemnikovem, oziroma koncem pavšaliranega naje
ma, če drug rok za plačevanje najema ni bil dogo
vorjen mod prenočiščarjem in najemnikom. V ta na
men mora prenočiščar" ob sopodpisu najemnikovem 
najdalje ob prihodnjem plačilnem roku za davščino 
županstvu naznaniti, domenjene plačilne roke pav
šalne najemščine. , 

Zakesnelim vplačilom priračuni županstvo 6 % 
zamudnih obresti in izterja dolžne zneske po poli
tični izvršbi, "ako je bil plačilni opomin brezuspešen. 

§ 8 . 
Zvišba davščine. 

1.) Ce davčni zavezanec opusti predpisano pri
ja vu ali če v teku postopanja navede podatke, lei 
utegnejo prikrajšati davščino, ali če pri podajanju 
pojasnil zamolči bistvena- dejstva, mu mora župan
stvo, ne da bi se zoper njega uvedlo kazensko po
stopanje, predpisati zvišani davek v najvišji izmeri 
100 % prikrajšanega ali prikrajšbi namenjenega 
davčnega zneska. 

2.) Če pa davčni zavezanec dokaže, da je podal 
napačne podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in ne da bi bil s tem namer jal prikrajšati dav-. 
ščino. se zviša davščina do 40%. 

§ 9 . 
Prizivi. 

V vseh zadevah je zoper odloke in odredbe žu
panstva dopusten priziv na občinski odbor, v drugI 
in zadnji stopnji pa na pokrajinsko upravo, oddelek 
za notranje zadeve. 

Priziy je vložiti pri županstvu v 14 dneh od dne, 
ko se vroči stranki odlok županstva, odredba ali Ob
vestilo o sklepu občinskega odbora. 

§ 10. 
Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne razglasitve 
te naredbe v «Uradnem listu pokrajinske uprave za 
Slovenijo» do dne 31. decembra 1922. 

Podaljšava gorenje davčne dobe je zavisna od 
novega privolila pokrajinske uprave. 

V L j u b l j a n i , dne 15. aprila 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Razglasi pokrajinske nprart 
za Slovenijo. 

(Št. 1085. 

Razglas pokrajinske uprave za Slovenijo, 
oddelka za kmetijstvo, 

z dne 18. aprila 1922., št. 1085, 
da so veterinarsko-policijske odredbe glede pro
meta s parldjato živino v okraju ljubljanskem 

(okolica) razveljavljene. 
Ker je slinavka in parkljevka v olu'aju ljubljan

skem (okolica) »koro popolnoma ponehala, se z» 
navedeni okraj preklicujejo veterinarsko-policijske 
odredbe I. poglavja, zaukazane z razglasom pokra
jinske uprave za Slovenijo, oddelka za kmetijstvo, 
z dne 13. februarja 1922., št, 283 (Uradni list 19). 

Obenem se preklicuje prepoved živinskih in konj
skih sejmov v Ljubljani. 

V veljavi pa še ostanejo za vse območje pokra-i 
jinske uprave za Slovenijo predpisi II., III. in IV. 
poglavja omenjenega razglasa. 

•V L j u b l j a n i , dne 18. aprila 1922. 

Šef oddelka za kmetijetvoi 
Sancin &. r. 
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Razglasi zdravstvenega odseke 
za Slovenijo. 

I t 3987/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dno 26 marca do dne 1. aprila 1922.) 

Okraj 3 
o 

II 
•3 

I ! 
as 

T r e b u š n i t i fus (Typhus a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 3 2 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Litija 
Ljutomer. . . . 

3 
4 
1 
1 
2 
4 
1 

Gr iža (Dyaenter ia) . 
Celje okolica . 
Novo mesto 
Ptuj I 

š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 

Brezice . . . . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Krško 
Ljubljana mesto 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica. 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 

I 

2 
1 
6 
1 
9 

4 
7 

D a v i c a (Diphfceria). 

Celje okolica . . 
Ljubljana mesto. 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica. 
Maribor mesto . 

Celje okolica . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Slovenjgradec. . 

Ptuj okolica . 
Murska Sobota 

Trahom. 

1 
2 ! . 
6 : 1 
1 

Ospice. 
. I 6 
. i 1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 13. aprila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec 8. r. 

Proglasitve za mrtve. 464 

D e ž e l n o e o d i š č e v L jub l jani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-
grešanci za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., drž. zak. 8t. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o katerem koli 
teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njom, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanja 

Razglasi dragih uradov ш M s * . 
Tov. št. 908/56 iz leta 1922. 

Razglas o monopolski taksi na vžigalice. 
Uprava državnih monopolov, administrativni od

delek, je določila odredbo z dne 1. aprila 1922.. 
M. br. 5323, da je za tipa vžigalic-, ki ni.io bili na
vedeni v naredbi te uprave z dne 4. marca 1922.. 
Pov. M. br. 50. pobirati to-le zvišano monopolsko 
takso: 
Male švedske «The Zawati Loncer», škat

lica s 35 do 55 klinčki, po 0'28 Din 
Male »vtxlskc- «Solo», škatlica .s 35 do 55 

klinčki, po 0-28 Din 
Male parafinske «Mikado-Ruše», zavojček 

iz mehkega papirja do 80 ldinčkov, po . 0-22 Din 
Velike parafinske «Mikado-Ruše», zavojček 

iz mehkega papirja z 81 do 110 klinčki, 
po 0-32 Din 

Švedske normalne «Mikado-Ruše*. škatlica 
.s 60 do 05 klinčki, po . . . . . . . 0-50 Din i 

S tem se dopolnjuje tukajšnji razglas z dne 
11. marca 1922., št. 908, Ur. 1. 25 iz leta 1922. 

Pokrajinska monopolska direkcija 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 

dne 18. aprila 1922. 

Direktor: Mandel j K. r. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališčo po

grešancev 

i 
i 

1 Janez Bur Jak, 
| rojen leta 1887., 'samski 
j kočar v Podlipi. 

i 

Valentin Bernik, 
rojen leta 1888 , oženjen 
tvorniški delavec v Dus-
seldorfu, pristojen vâmart-

no pod Šmarno goro. 

Matija Cankar, 
rojen leta I860., obvdovel 

pescatili k na Vrhniki. 

Henrik Ozimld, 
rojen leta 1878., oženjen 

vrtnar v Kranju. 

Janez Oblak, 
rojen leta 1884., oženjen 

mizar v Znpogab. 

Andrej Oblak, 
rojen leta 1888, oženjen' 
tvorniški delavec v' Mali 

vasi pri Ljubljani. 

Anton Blaj, 
rojen leta 1887., samski 
posestnikov sin v Volčji 

jami. 

! 

Janez Daoar, 
rojen leta 1886., oženjen 

delavec v Repnjah. 

Ivan Boble, 
rojen leta 1886., samski 
posestnikov sin v Gozau. 

Frano Alanf, 
rojen leta 1881., oženjen 

posestnik T Besnici. 

Frano Lovšin, 
rojen leta 1878., oženjen 
tvorniški delavec v Ober-
hausnu ob Renu, pristojen 

v Sodražico. 

Mihael Kuhar, 
rojen leta 1887., oženjen 
posestnik v Krivčevem. 

Frano Krak, 
rojen leta 1871. v Vašah, 
oženjen poieetnik, pristo

jen v Medvode. 

Joalp Meglio, 
rojen leta 1849., oženjen 

delavec v Vrbi jen j a. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil ob splošni mobiii-
ZHciji s 17. pehotnim pol
kom na gališko fronto, bil 
ujet tor prišel v taborišče 
Tockij gubernija Samara, 
kjer baje mose;a novem
bra 1916. umrl; od takrat 
vsaj ni več glasu o njem. 

Odrinil lota 1915. s 17. 
pehotnim polkom na gori
ško fronto, odkoder pisal 
zadnjič meseca oktobra 
1915.; od takrat neizve-

sten. 
Odšel leta 1893 v Brazi
lijo; od takrat ni več glasu 
o njem. Prišel po poročilu 
Petra Keržiča z Vrhnike, 
ki je bil v Braziliji, leta 
1895. v bolnico v Jabotic-
cebal, kjer baje meseca ja
nuar ja 1916. umrl za grižo. 

Služil pri 47. pohotnem 
polku ter prišel dno 4. fe
bruarja 1915. v rusko 
ujotništvo; zadnjič pisal 
isto leto iz taborišča v Ta-
škentu, od takrat pa ni 

več glasu o njem. 
Odšel začetkom vojne s 
17. pehotnim polkom na 
gališko fronto tor baje 
padel v noči na dan 28. 
novembra 1914. priDukli; 
od takrat «aaj ni več gla

su o njem. 
Odrinil začetkom vojns н 
87. pehotnim polkom, S. 
stotnijo, na rusko fronto, 
odkoder zadnjič pisal dne 
7. juaija 1915; cd takrat 

ni več glasu o njem. 

Odrinil začetkom mobili
zacije z 12. stotnijo 27. 
domobranskega pohotnega 
polka na gališko fronto; 
na poti tja pisal sredi 
meseca avgusta 1914. raz
glednico iz Budimpešte. 
Od takrat ni več giasu o 

njem. 

Odšel leta 1916. s 7. lov
skim bataljonom, 2. stot
nijo, na italijansko fronto 
ter baje poleti 1915. lota 

padel na Rombonu. 

Prišel meseca oktobra 
1914. kot, vojak 17. pehot
nega polka v ruska ujet
ništvo v Nižnij Novgorod, 
potem v Taikent, kjer 
meseca aprila 1916. zbo
lel za tifuzom; od takrat 

neizvesten. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na gali
ško fronto ter bil v bitki 
pri Krasnem dne 27. avgu
sta 1914. ranjen ; od takrat 

pogrešan. 
Odrinil začetkom vojne z 
29. črnovojnišk im bataljo
nom na srbsko bojišče, 
odkoder pisal zždujič kon
cem leta 1914. iz Sarajeva. 
Prišel ranjen dne 26. ok
tobra 1914. v vojno bol
nico 1/16 v Vlasenice in 

tam bržkone umrl. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji e 27. domobranskim 
pehotnim polkom na gali
ško fronto, odkoder zad
njič pisal pred Veliko 
nočjo leta 1915.; od takrat 

neizvesten. 

Odšel pred 19. leti v Ame
riko, odkoder zadnjič pisal 
pred 14 leti pod naslovom 
Box 46 H; od takrat ni 

več .glasu o njem. 
Odšel nekako pred 34 leti 
v Ameriko, odkoder pisal 
prva tri leta; potem ni 

več sledu o njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Polbrat 
Anton Burjak. 

Žena 
FrančiškaBernik. 

Sin 
Ivan Cankar. 

Žena 
Cecilija Ozimič. 

Očo 
Josip Oblak. 

Žena 
Marija Oblak. 

Ana Skubic. 

Ženn 
Alojzija Dacar. 

Mati 
Helena Robič. 

Žena 
Ana Alauf. 

Že aR 
Helena Lovšin. 

Žena 
Apolonija Kuhar. 

Žena 
Marija Mrak. 

Žena 
Ivana Meglic. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

Franc Krašovec, 
potestnik 

na Vrhniki. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. v Ljubljani. 

— 

— 

Franc Koržič, 
župan 

v Vodicah. 

— 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani. 

Nadaljevan 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

6.4.1922.; 
T 240/21-10. 

6.4.1922.; 
T 260/21-14. 

6. 4.1922.; 
T 280/21-4. 

6.4.1922.; 
T 4/22-7. 

6.4.1922.; 
T 19/22-6. 

6.4.1922.; 
T 21/22-4. 

6. 4. 1922.; 
T 24/22—6. 

6.4. 1922.; 
T 25/22-6. 

6.4.1922.; 
T 26/22-6. 

6. 4. 1922.; 
T 29/22-6. 

6.4.1922.; 
Т.ЗД/22—12. 

6. 4.1922.; 
T 37/22-7. 

6. 4. 1922.; 
T 39/22-4. 

6.4.1922.; 
T 49/22-2. 

ie na prihodn 

Okli eni rok 
poteče dne 

• i 

l 

1. novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

1. maja 
1923 

1. novembra 
1922. 

1. novembre 
1922. 

I 

Ì. novembra | 
1922. 

1. novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

1, novembra i 
1922. j 

1. novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

|i strani. 
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Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje birališče po-

groSancev 

filatevi' Langue, 
lojeu leta 1869., aamsli 
çoBootnikoT brat na Gor-

jušah 

Frano Šlnkoveo, 
rojen leta 1883., ozqnjen 

poBOBtßik т Novi gori. 

Peter Zalokar, 
rojen leta 1881., samski 

posestnik 7 Doba. 

Frano Okorn, 
rojen leta 1867., oženjen 
posestnik v Zgornji Sliv

nici. 

SSatevž Mlinar, 
rojen leta 1883., ožeajen 
posestnik v ; Žirovekem 

vrhu. 

Bistveno okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Odšel leta 1898. z doma 
ter zadnjič pisal dno 12. 
julija 1900. iz Porta Fer
rara v Braziliji ; od takrat 

ni več glasu o njem, 
Odrinil začetkom vojne в 
27. domobranskim pehot
nim polkom na gališko 
bojieče ter zadnjič pisal 
dne 16. septembra 1914.; 

od takrat neizvesten. 
Odrinil začetkom vojno s 
17. pehotnim polkom na 
rusko bojif.čo; od takrat 

ni več glaau o njem. 

Brat 
Josip Langue. 

Žena 
Marija Šinkovec 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani. 

Magdalena 
Bremsak. 

Odšel pred več nego 30 
leti v Ameriko ter delal 
tam kot drvar v Michiganu 
skupaj z Ivanom Žitnikom 
do leta )892ц potem se 
ločil od njäga in od takrat 

ni več glasu o njem. 

Žena 
Frančiška Okorn. 

Odrinil začetkom vojne s 
97. pehotnim polkom na 
gališko fronto ter prišel 
meseca junija 1916. v ru
sko ujetništvo v Sibirijo, 
tam meseca oktobra 1915. 
zbolel in prišel v bolnico; 

od takrat pogrešan. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogrešancu 

Ivan Stieno, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani. 

Žena 
Marija Mlinar. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

6.4.1922.; 
T 67/22. 

6-4.1922.; 
T17/22-6. 

6.4.1922.; 
T 48/22-3. 

6.4.1922.; 
T 267/21-4. 

1. maja 
1923. 

novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

1. maja 
1923. 

6.4.1922.; 
T 274/21-3 

1. novembra 
1922. 

U V Ü9/22—4. 513 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
; Obdolženec Franc K 1 i n a r. rojen <inr 15. no
vembra 1863. v Svetini, .pristojen, v okoliško občino 
celjsko, posestnik na Ložnici št. 2, je kriv, da ji1 na 
Teharjih t.olico, ki jo je dno 17. januarja, t. 1. kupil 
v Leve u od Marije in Terezije Kvedrove za. 6160 K, 
•dne 21. januarja t. 1. prodal za 9125 K, torej zahte
val za življensko potrebščino višjo ceno, nego je 
ona. ki zajamčuje običajni im dovoljeni trgovski do
biček; H tem je zagrešil prestopek po členu 8. za
kona o pobijanju draginje živl jenjih potrebščin in 
brezvestno spekulacije in zato se obsoja po členu 8. 
navedenega zakona z uporabo §§ 2(i6. in 260. b k. z. 
na teden dni zapora, poostrenega z enim poslom in 
trdim ležiščem, in na 1000 (tisoč) dinarjev globe, ob 
neizterljivosti pa na nadaljnjih 20 dni zapora, in po 
§ 389. k. p. r. v povračilo stroškov kazenskega po
stopanja. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 

duo 16. aprila 1922. 

•št. 3125/22. " "~ 4Ö1 3 — 3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Marije K o v a č i č e v e v Vinji vasi 

•št. 2 so uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo jo prositcljiea baje izgubila: 
Hranilna knjižica hranilnice in posojilnice za Kan-
dijo in okolico v Kandiji št. 5471 za 3412 K 77 v. 

.glaseča so na ime: Andrej Kovačič v Vinji vasi. 
Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 

pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 20ega 
aprila 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek 1., 

dno 4. aprila 1922. 

L C/21—S. 
Odločba o preklicu. 

48C 

Z današnjim sklepom podpisanega sodišča je bil 
Janez .! o r e l . posestnik v Plesu št .9, zaradi slabo
umnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika- mu je postavljen Jožef Dobrina, po
sestnik v .Srebrniku št. 7. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek L, 
dne 9. februarja 1922. 

Lotoik i V. 

1.) Načrt, ki ga je predložil bivši deželni odbor 
kranjski, se odobruje. 

2.) Izreka se razlastitev studencev «Kotbrainnen» 
in «Gesundbrunnen», izvirajočih. na parcelak 
št. 3163/3, odnosno št. 3176/1, katastralne občine 
blatniške; ugotovitev dotične odškodnine pa so pri
držuje posebni obravnavi. 

3.) Načrtu gospoda Otona Ploja, bivšega notarja 
v Črnomlju, in gospoda Franca Klemena, posestnika 
v Črmošnjicah, se odreka vodopravno privolilo. 

Tuuradno razsodbo z dne 13. septembra 1912., 
št. 15.028, o odškodnini, omenjeni zgoraj pod točko 
2.). je bivša deželna vlada v Ljubljani z odlokom % 
dne 8. februarja 1913., št. 2943, razveljavila ter uka
zala obnovo postopanja. * 

Vsled pritožb zoper tuuradno razsodbo, omenjeno 
začetkom tega razglasa, je bivše poljedelsko mini
strstvo dne 27. junija 1913., št. 23.889, odredilo red
no dopolnilno postopanje v predmetu, ako se zastop
niki nasprotnih si načrtov ne bi sporazumeli glede 
odškodnine. Ker se pa ta sporazum ni mogel doseči, 
odreja podpisano glavarstvo, ustrezaje navedeni» 
ukazom in prošnjam komisije za upravo kranjske 
deželne imovine kakor tudi gospodov Ploja in Kle
mena, na podstavi vodopravnega zakona obravnavo 
na dan 1 5 . m a j a t. 1. i n n a s l e d n j e d n i i 
z a č e t k o m o b 1 4 . u r i d n e 1 5 . m a j a t. 1. v 
občinski pisarni v Črmošnjicah. 

Udeleženci se vabijo, naj «e udeleže te obrav
nave. 

Morebitni ugovori naj se podado najkesneje pri 
obravnavi, ker bi se sicer naprošena naprava dovo
lila, ako ni pomislekov iz javnih ozirov. 

Načrti so pri podpisanem glavarstvu do dne ob
ravnave razpoloženi med uradnimi urami vsakemu 
udeležencu v vpogled. 

Oltrajno glavarstvo v Novem meetu, 
dne 7. aprila 1922. 

P 42/22—1. 492 

Oklic. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 24. marcai 

Št. 2!). 2—1 

Razglas. 
Pismeni izpiti za z i d a r s k e , t e s a т s k e, k a -

m e n o s e š k e i n v o d n j a- k a r s k e m o j s t r e 
bado vršili v času od dne 8. d o d n e 1 3., potoni 

ni a j a. t, 1. med uradnimi urami 
se 
dne 1 5 . i n 1 6 . 1922.. L 7/21—7. je bil Bogomir V i d r i h. višji j 

geometer v Krškem, zaradi umobolnosti popolnoma j (od pol osmih do štirinajstih) v poslopju gradbene 
preklican. > direkcijo v Ljubljani, Turjaški trg št. 1, ustni izpiti 

postavljen Rudolf Did-ek, višji Za skrbnika mu ji 
geometer v Krškem. 

Окгајло sodišče v Krškem, oddelek 
dne 10. aprila 1922. 

Št. 153. 154 in 155. 
Razglasilo. 

1)" — . ' J ? U CD - " 7 1 

pa dne 1 7. m a j a in naslednje dni vselej ob osmih. 
Popolnoma opremljene prošnje, kolkovane s 

, kolkom za 2 Din, z izpitno takso vied naj vlože 
! kandidati pri izpraševalni komisiji, odnosno naj do-
I polnijo že vložene prošnje do dne 1. m a j a t. 1. 
j V vednost naj služi, da znaša po naredbi mini-
j štrstva za trgovino in industrijo, oddelka, v Ljuli-
| ljani, z dne 26. marca t. 1. izpitna taksa 96 Din. 

Na nedostatno opremljene prošnje se komisija 
ne bo ozirala. 

V L j u b l j a n i , dne 18. aprila 1922. 

Predsednik iz-praševalne 
inž. Hilbert s. r. 

iomisije: 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., kranjski j 
dež. zak. št, 2 iz leta 1888., je pokrajinska komisija j 
za agrarsko operacijo r Ljubljani postavila dvornega 
svetnika drja. Ivana V r t a č n i k a krajniw. komi- j 
sarjem za agrarsko operacije, da s« izvrše nastopne j 
nadrobne razd.elbe: j 
a) skupnega sveta, ki je vpisan pod vi. št. 100j , :; 

davčne občine mršečevaške. sodni okraj krški; j 
b) skupnega sveto, ki jo vpisan pod vi. št. 50 davč- j Razglas o dodatnih dostavnih rokih za 

ne občine mršečevaške, sodni okraj krški; ; 0 2 bj železnici.* -, 
-••) skupnega sveta, ki F -vpisan pod vi. st. 90 d a y - j i* . * r 

- -• • .--xi«, i" -.-i s<- л<оа fia.vn.iw frinirne ј ) л с i . maja. 1922. stopijo na: podstavi § 75. (3) 
železniškega poslovnega predpisnika v veljavo ti-le 
dodatni dostavni roki: 

E 32/22—5. 512 

Dražbeni oklic. 
Na predlog. «Obrtno banke, d. d. v Ljubljanu, 

po dr ju. Janku Žirovniku, odvetniku v Ljubljani, bo 
dne 5. m a j a 1 9 2 2 . ob devetih pri tem .sodišču v 
«obi št. 4 na podstavi odobrenih pogojev dražba 
teh-le nepremičnin: 

.a) Zemljiška knjiga: Kamnik; vi. št. 16 hiša s kor
poracijsko pravico, cenilna vrednost 124.860 K, 
najmanjši ponudek 62.430 K; vi. št. 17 njiva, ce
nilna vrednost 999 K 40 v. najmanjši ponudek 
066 K 66 v. .. 

b) Zemljiška knjiga: Novije; vi. si. 186 njiva, trav
nik, njiva, cenilna vrednost 781 K 66 v, naj
manjši ponudek 260 K 55 v. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek H., 

dne 4. aprila 1922. 

ne občine studenške m vi. št. 426 davčne obemc 
velikotrnske, sodni okraj krški. 
Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 

prične takoj. ,. , , , . . , i J„n 

S tem finem stopijo v veljavne?! določila zakona 
z dne 26 oktobra 1887., kranjski dež. zak. št. 2 iz 
leta 1888'.. glede pristojnosti, oblastev, potem nepo
sredno in' poeredno udeleženih strank kakor tudi 
glede ižrecil, ki jih te oddado, aH poravnav, ki Jih 
sklenejo, naposled glede zaveznosti pravnih nasled
nikov, da morajo pripoznat, pravni _p»ložaj, uatv.»-
jen zaradi izvršitve agrarske operacije. 

Pokrajinska komisija za agrarske operacije 
v Ljubljani, 

dne 1°- aprila 1922. 
Po naročilu pokrajinskega namesLnika 

kot predsednika komisije: 
Detela s. r. 

Št. 3125/22. 
491 3 - 2 

Razglas. 
O razširitvi in ojačitvi že obstoječega črnomalj

skega vodovoda je razsodilo podpisano glavarstvo 
z odlokom z dne 3. julija 1912. št. 11.174 sporaz
umno z okrajnim' glavarstvom v Črnomlju tako-le: 

a) z a b r z o v o z n o b l a g o: 
10 dni za prvih 200 kilometrov, 
a za vsakih nadaljnjih, tudi le pričetih 100 kilo

metrov 5 dni; 
b) z a t o v o r n o b l a g o : 

20 dni za prvih 200 kilometrov, 
a za vsakih nadaljnjih, tudi le pričetih 100 kilo

metrov 10 dni. 
Ti roki se uvedejo v zmislu naredbe ministrstva 

za, promet z dne 14. marca 1922., št. 3277, enotno 
za vse uprave železniškega javnega prometa, v dr
žavi. 

Obenem se istega dne razveljavijo pavšalni do
datni dostavni roki 42, 72 in 56 dni, razglašeni v 
«Narodnih Novinali» št. 264 z due 22. novembra 
1919. 

Iz direkcije državnih železnic v Zagrebu, 
dne 25. marca 1922.; št.2140/c. 5. — 1922. 

* Priobčen v «Službenih Novinali kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 79, izdanih dne lOega 
aprila 1922. 



40. 2G0 Letnik IV. 

Št. 3911/7. Razglas. >ii 

Okrajno glavarstvo v Celju razpisuje v zmislu § 15. zakona z dne 21. septembra 1906., staj. 
dež. zak., in ukaza št. 5 iz leta:1907. za zakupno dobo od dne 1. julija 1922. do dne 30. junija 1928. 
javne dražbe nastopnih občinskih lovišč: 

; Zap. 
! š tev. 
i 

; i 

i 2 

; 3 

i 4 

ô 
i 

i 6 

j 7 

: 8 

• 9 

; 10 
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i u 

i 1 2 

! is 

\ 14 

i 1 5 

'' 16 

; 17 

: 18 
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20 

1 21 

22 
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24 

' 26 

1 26 

27 

, 28 

i 
29 

80 

31 

32 

33 

\ 3* 

35 

; 36 

: 37 

: 33 

: 39 

: 40 

Občina 

D o b r n a 

Dol 

Dramlje 

Frankolovo 

Gomilsko 

Griže 

Grajska vas 

J e r o n i m 

J u r k l o š t e r 

Kalobje 

Ugotov
l jena 

izmera 
lovišča 

v h a 

2973.8362 

.770.2566 

Najnižji ! , . 
p o n u d e k V a ' a J 

v Din ; v D m 

i 

500 1 500 

250 

2467.61731 250 
i 

i 
1644.10021 4C0 

i 

534.27421 150 
i 

2010.9996Î 500 
i 

339.151 li 60 

3412.Ô276J 300 
i 

4789.2988 500 

1983-8139 

L e m b e r g j 236 4640 

Marija R e k a j 1828.7789 

i 

Nezbiše j 192.0765 

Nova c e r k e v |2096.5428 
l 

PoniKva !з826.4531 
i 

P r e k o p a 

R o g i n s k a g o r c a 

S l a d k a g o r a 

Slivnica 

Svet ina 

Sv. Štefan 

Sv. Krištof 

Škofja vas 

Šmarje t r g 

Sv. Ema 

Šmar tno v Rožni dolini ' 

Sv. P e t e r v Savinski dolini 

Sv. Jur i j t r g 

Sv. Jur i j okolica 

Št. Juri j ob Taboru 

Št . Ruper t 

Št. Vid pri Grobelnem 

Sv. Lena r t 

Šmarje okolica 

Tehar je 

Tinsko 

Višnja v a s 

Vransko 

Zibika 

Žusem 

839.8974 

728.8565 

1467.6183 

1737.1295 

1386.6604 

1279.7323 

7263.9481 

3 2 1 5 . -

364.2138 

1178.7123 

Ш 0 . 7 3 7 4 

1356.0256 

298.2856 

4496.3245 

3082.6780 

Ü724.5928 

1226.9343 

1272.9623 

500 

60 

300 

40 

4Ü0 

250 

250 

400 

150 

Čas 
d r a ž b e 

2. V. 1922. 
ob 91/,. uri 

3. VI. 1922. 
ob 13'/2. uri 

2. V. 1922. 
ob 10. uri 

3. V. 1922. 
ob 15. uri 

26. IV. 1922. 
oh 14. ur i 

, m i 30. V. 1922. 
л и и ! ob 9. ur i 

60 

300 

600 

500 

60 

300 

40 

400 

400 400 

150 ! 150 

125 

150 

300 

450 

125 

150 

300 

450 

. 2 0 0 j 200 

1500 

1000 

50 

200 

460 

500 

" 50 " ' " 

1000 

400 

500 

250 

300 

3005.5860J 4M) 

1577.3634i 500 
! 

325.68841 60 
j 1 

1164.8161; 250 

138.".. 6528 

8P5.3845 

1453.9044 

1500 

1000 

50 

200 

450 

500 

60 

1000 

400 

500 

250 

300 

450 

10. Vi. 1922. 
ob 11. ur i 

26. IV. 1922. 
ob 141 ',. uri 

17. V. 1922. 
ob 14. ur i 

2. V. 1922. 
ob 10V.,.uri 

27. V. 1922. 
ob 10. uri 

30. V. 1922. 
ob 9. uri 

l i . V. 1922. 
ob 10. uri 

6. VI. 1922. 
ob 9. u r i 

28. IV. 1922. 
ub 10. ui i 

10. VI 1922. 
ob 11. ur i 

Ž0. V. 1922. 
ob 10. ur i 

28. IV. 1922. 
ob IO1/,, u r i 
28. IV. 1922. 

ob 11. ui i 

18. V. 1922. 
ob 9. uri 

27. V. 1922. 
ob 10. ur i 

3. VI. 1922. 
ob 14. u i i 

18. V. 1922. 
ob 9. u r i 

U . V . 1922. 
ob 10. u r i 

11. V. 1922. 
ob 10. ur i 

8. VI 1922. 
ob 9. ur i 

8. VI. 1922. 
ob 9. ur i 

6. VI. 1922. 
ob 10. ur i 

6. VI. 1922. 
ob 9. uri 

'26".'iV.T9227 
ob 11. uri 

T . " V i 7922." 
ob 14. uri 

27. V. 1922. 
<;b 1(1. uri 

17. V. 1922. 
ob 14. ur i 

2 7 7 v 7 Î 9 2 2 r 
ob 20. ur i 

6 C 0 j 8. VI. 1922. 
i ob 10. ur i 

50 

250 

120 j 120 
1 

10.') j 100 

200 200 

20. V. 1922. 
ob 10. ur i 
9. V. 1922. 

ob 157,- u r i 
10. VI. 1922 

ob 14. ur i 
U . V . 1922. 
ob 10. ur i 

2•••. V. 1922. 
ob 10. ur i 

Kraj d r a ž b e 

._ 
Okrajno g lavars tvo Celje, • 

soba št. 7 : 

Laško, občinski u r a d ! 

Okrajno g lavars tvo Ci.lje, I 
soba št. 7 | 

Frankolovo, občinski u rad i 

Vransko, občinski u r a d ] 

Okrajno g lavars tvo Celje, ; 
soba št. 7 i 

1 
j 

Vransko, občinski u r a d i 

Laško, obč neki u r a d i Okrajno g lavars tvo Celju, j 
soba št. 7 | 

Šmarje, občinski u rad j 

Okrnjno g lavars tvo Celje, 
soba št. 7; 

Šmarje, občinski u r a d 

Okrajno g lavars tvo Celje, 
soba št. 7 j 

Šmarje, občinski u r a d 

Vransko, občinski u r a d 

Šmarje, občinski u r a d 

Okrajno g lavars tvo Celje, 
šoba št. 7 

1 
Šmarje, občinski u r a d 1 

1 
Laško, občinski u r a d j 

Okrajno g lavars tvo Celje, i 
soba št. 7 i 

i 
1 

Šmarje, občinski u r a d i 

1 

i 
j 

Okrajno g lavarstvo Celje, j 
soba št. 7 1 

1 
1 
1 

Vransko, občinski u rad ! 

Laško, občinski u rad 

Šmarje, občinski u r a d 

L a š k o , občinski u r a d j 

Šmarje, občinski u r a d ! 

Okra jno g lavars tvo CeTjei 
soba št. 7 

Šmarje, občinski u r a d 

Višnja vas, občinski u r a d j 

V r a n s k o , občinski u r a d 

! 

Šmarje, občinski u r a d 

Razne objave. 
507 

na-

Vabilo na 47. redni občni zbor 
Kreditnega društva 

Kranjske hranilnice v Ljubljani, 
ki bo v četrtek dne 2 7. a p r i l a 19 2 2. ob 1в.uri 
v poflopju Kranjsko hranilnice, v Ljubljani • 

fc topnim d i) e v n i m r o d o m : 

1.) Poročilo odbora- o društvenem delovanju 
letu 1921. 

2.) Poročilo nadzorstvenega .sveta. 
3.) Dopolnilna volitev odbora. 
4.) Nova volitev nadzorstvenega sveta. 
5.) Slučajna"!i. 

Odbor. 

Zakupnina, dognana na dražbi, se zviša aH zniža, ako se vsled končne odločitve o morebitnih 
prizivih ali v zmislu nadaljnjih določil štajerskega lovskega zakona občinsko lovišče poveča ali zmanjša, 
in sicer v razmerju, kolikor se je povečalo ali zmanjšalo. Ostali dražbeni pogoji za posamezne lovske 
zakupe se lahko vpogledajo med uradnimi urami na okrajnem glavarstvu v Celju teden dni pred 
inem razpisane dražbe ali na dan dražbe pol ure pred napovedanim časom dražbe. 

Okrajno glavarstvo v Celju, dne 15. aprila 1922. 

Vabilo na II. redni letn i občni zbor 
delničarjev ,-,08. 

„Tipografije«, 
grafično - nakladnega zavoda, 
delniške dražbe v Z a g r e b u , 

Id bo dne 4. m a ja 1 9 2 2. ob sedemnajstih v druž
benih prostorih v Zagrebu, Pre-rad ovi ćov trg it. i), 

z nastopnim d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo ravnateljstva za poslovno leto 1921. 
2.) Poročilo nadzorstvenega odbora. 
3.) Predložitev zaključnih računov in podelitev 

ateoflutoraja ravnatelj«t™ in nadzorstvenemu od
boru. 

4.) Predlog ravnateljeva o razdelitvi čistega 
dobička. 

5.) Zvišba delniške glavnice in izprememba dru
štvenih pravil. 

V Z a g r e b u , dne 14. aprila 1922. 

Ravnateljstvo. 
Delničarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora, 

morajo po § 30. družbenih pravil svoje delnice po
ložiti пајкемпф osem dni pred občnim zborom pri 
blagajni «Tipografije», gTafično-nakladnega zavoda 
v Zagrebu, Preradovićev trg št. 9. 

* * + 

Račun bilance dne 31. decembra 1921. 
A k t i v a : Račun blagajne K 160.243-45; račun 

vrednostnih papirjev -K 100.000-—; račun strojev 
K 5,655.475-61; račun črk K 1,877.849-80; račun 
materiala K 410.954-05; račun električnih naprav in 
motorjev K 745.927-45; račun zaloge papirja 
K 3,686.288-92; račun naklade K 2,161.576-07; račun 
pohištva K 275.765-05; račun dolžnikov K 11,584.697 
62 v; račun koiisorcialnih poslov K 5,089.215-74; ra
čun novo gradnje delavskih stanovanj K 1,742.236 
08 v; račun adaptacije K 602.462-53; račun prehod
nih postavk K 13.733-23. Skupaj K 34,106.425-60. 

P a s i v a : Račun delniške glavnico K 11,000.000; 
račun rezervnega fonda K 4,175.000-—; račun upni
kov K 17,369.020-62; račun nedvignjenih dividend 
K 18.400—; račun prehodnih postavk K. 15.520-57; 
prenos dobička iz 1920. leta K 7074-10: dobiček 
1921. leta K 1,521.410-31, torej skupni' dobiček 
K 1,528.484-41. Skupaj K 34,106.425-60. 

P r e g l e d a l in v r e d u Maše I: 

Nadzorstveni odbor. 
+ * * 

Poročilo nadzorstvenega odbora. 
Ugledni občni zbor! 

Čast nam je Vam poročati, da smo v zmislu tr
govskega zakona in družbenih pravil v minulem letu 
poslovne knjige in zaloge ventilo pregledali ter vat 
našli v rodu. 

Predloženo nam bilanco in račun dobička in iz
gubo za. leto 1921. smo pregledali ter ju našli z-glav
nimi in pomožnimi -knjigami v popolnem skladu. 

Zato prosimo slavni občni zbor, naj izvoli za
ključne račune in bilanco za leto .1921. kakor tudi 
predloge ravnateljstva o razdelitvi čistega dobička 
in določitev divid-ende odobriti ter podeliti ravna
teljstvu in nam absolutorij. 

V Z a g r e b u , dne 14. aprila 1922. 

N a d z o r s t v e n i o d b o r : 
Miroslav Perok s. r. Jaroslav Navratil s. r. 

Dr. Branimir Livadič e. r. 

Naturila in »»(ožila DelaiSka tiskarno, d. d. Y let i fer i . 
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PoStnina plaoana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 25. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

raiinske uprave za Slovenijo, 
VfleVtKa: h: „Simonih Novin irraücvwo Sv!«. Hrvata i Slovenaca". — Zakon, s katerim so ukinjajo nekatere odločbe in nekateri ouloki ministrskega »vete m gospođareka-
finančnega komiteta ministrov carinske vsebino. - Ka/.Rlasi pokrajinske npraro *a Slov.nijo: Razglas o reorganizaciji tujekega prometa Y «oranji. Razpust droetva. - Bargia« 
delccaiiijü шт;вив<ла iinaue •/ >,mb!i,.ni : Razgla-. glod'o taksno obveznosti, odnosno prostosti plačilnih nalogov o neposrednjih davkih. Razglas o razpisu volitev v pndobmnek« 

komisijo v Sloveniji. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — llazne ohjave. 

Iz „Slažbenfh Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca11. 

Številka 84 /. dne 19. aprila 1022.: I 
Njihovo Veličanstvo kralj angleški bo Njego-

vftMiu Veličanstvu kralju Aleksandru za, pričo pri 
poroki. Za s\ ojega odposlanca jo odredil kralj 
Ocorge sv-oji'g.'i drugoga sina, Njegovo kraljevsko 
Visokost princa Alberta, Angleški prestolonaslednik 
je, kakor znano, na potovanju po kolonijah, odko
der so vrne inosoca, juliju t. 1. 

Ukaz Njegovoga Veličanstva kralja A l c k s a a -
<i r a I. z dno 30. marca 1922., s katerim se postav
ljata pri ministrstvu pravde: dr. Hinko I r g o 1 i č, 
»krajni sodnik in predstojnik okrajnega, sodišča v 
Gornji Jìadgoni, za inšpektorja 11. razreda: dr. Josi)) 
"K. a s' č i č,, sodnik okrajnega sodišča, v Murski So
boti, za tajnika ]. razreda. 

Številka 85 z dne 20. aprila 1922.: 
Objava dvornega maialata, da morajo vse kor

poracije in deputacije iz v-.г države, ki so se že 
jjrijavile, kakor Indi one, ki so še niso, najkesneje 
d& dno 6. maja* imenoma, predložiti najpotrebnejše 
Stovilo oseb, ki no določene, da izrazijo čestitke ob 
.«oralbi Njegovega Veličanstva kralja. Dan njih spre
jema se objavi o pravem času s programom vseli 
riavnosti vred. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I.'z dne 31. marea 1922., s katerim se poslav
ljajo pri industrijskem oddelku upravi- državnih 
Monopolov: Pavel K o b 1 e r, inženjer-šef odseka za, 
predelovanje tobaka in cigaretnega papirja pri istem 
•dhlelku, za načelnika 1. razreda; dr. Lenart L o -
t r i č, inspektor T. razreda pri ministrstvu za social
no politiko, po službeni potrebi za inšpektorja 
1. razreda; Peter P o 1 e t, t i - K o p e š i č. višji kon
trolor' tobačne tvornico v Ljubljani, za šefa odseka, 
za predelovanje tobaka in cigaretnega papirja. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
« e , 

Mi 

A.leïkeai.x&&<&*> I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
j * »klonil zakonodajni odbor narodne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 

člena 130. u atavo 

Člen 1. 
Ukinja, se in prestane veljali odlok gospodarsko-

iinančnega komiteta ministrov C br. 32.231 z, dne 
10. junija 1921., seznamka uredb ministrstva za fi
nance št. 42 — «Službeno Novino št. 195/1921. --
o uvozu živali iz Albanije, 

Člen 2. . 
Ukinja se in prestane veljati odlok gospodarsko-

nančnega komiteta ministrov št. V. 8306 z dne 
1 decembra- 1020.. seznamka. uredb ministrstva za 

- • št. 195/1921. 
21. decembra- 1020., sezn„ 
finance št. 50 — «Službene Novine» 
— o uvozu cementnih blokov. 

puščena. ker že več let ne deluje in ker zaradi ne
zadostnega števila članov nima pogojev za pravni 
obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po MU-o&ilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

— . + .-&i+tt 

s katerim se ukinjajo 
ločfoe in nekateri odloki ministrskega 
«veta in gospodarsko-finančnega ko
miteta ministrov carinske vsebine.* 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
»it», Hrvata, i Slovena-ca» št. 77, izdanih dne bega 
aprila 1922. (Prilog XI. — 1922,) 

Člen 3. 
Ukinja, se in prestane, veljati odločba ministrske

ga sveta z dne 5. septembra 1919., R br. 3471,̂  se
znamka uredb ministrstva za finance št, 54 — «Služ
bene Novino» št, 195/1921. —- s katero se je znižala 
monopolska, taksa na- razstrelila, ki jih uvažajo ru
darska podjetja. 

Člen -I. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u, dne 31. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

fit. 4028. ~~ 

Razglas o reorganizaciji tujskega 
prometa v Sloveniji. 

V .sporazumu z gradbeno direkcijo za Slovenijo, 
ki je začasno v prenesenem področju imenom pokra-
iiniko uprave pod nazivom «Oddelek za javna dela. 
opravljal*, tujski referat in nadzirala generalni ko
mbinat za tujski promet in turistiko, se prenaša 
izvrševanje teh poslov na predsedstvo pokrajinske 
uprave, odnosno na temu podrejeni generalni komi-
sariat za. tujski promet in turistiko. _ 

S tem je' oddelek za javna dela, ki je bil v likvi
daciji, v celoti prenehal. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 20. aprila 1922. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar a.r. 

Št, 14.105, z dno 11. aprila, 1922. 

Razpust društva. 
Podružnica v Smarjeti, Dolenjsko, «Slovenskega 

osrodnjega čebelarskega društva za Kranjsko, Šta
jersko, Koroško in Primorsko v Ljubljani» jo raz-

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. Bil «19 ex 1922. 
Razglas. 

Taksna obveznost, odnosno prostost plačilnih nalogov 
o neposrednjih davkih. 

< Vaerai na direkcija posrednjih davkov je )>rioh-
čila z razpisom št. 16.867 z dne 1. marca 1922;~n* 
vprašanje, ali jo smatrati plačilno naloge o davkih, 
o katerih govori člen 36. B IV. točka 1. b), zakona 
o proračunskih dvana-jstinah z dne 27. junija- 1921. 
(Uradni list št. 240 iz leta 1921.), za odločbe v znuV 
slu tar. post, 5. zakona, o taksah in j »risilo j bi nah, 
ta-le- pojasnila: 

Plačilni nalogi se izdajajo po zgoraj omenjenem 
zakonu 7. dne 27. junija 1921. samo podjetjem1, ki so 
zavezana p o s e b n i pridobnini, in onim davčnim 
zavezancem, katerim kompetentno obla.st.vo p r v i 
k r a t odmeri občno prid obu i no. rentra davek ali 
dohodnino. Taki plačilni nalogi niso zavezani taksi 
po tar. post, 5. 

Vsem drugim davčnim zavezancem pa davčna 
oblastva ne izdajajo takih plačilnih nalogov, marvel 
jih poziv]jejo z javnim razglasom, naj so zglase pri 
teh oblastvih, in tu se obveščajo o odmeri neposred-
njih davkov. 

Tudi taka obvestila niso zavezana plačilu nikake 
takse. 

Ako pa kdo zahteva poseben plačilni nalog, je ta 
nalog kot odločba zavezan taksi po tar. post. 5. 

Za prizivni rok 1** veljajo tudi v tem jnimeru 
obča določila člena 36. B, točke 11., začasnega za
kona o proračunskih dvanajstinah z dne 27. junij* 
1921.; prizivni rok poteče, torej v 15 dneh ]K> pre
teku splošnega roka za vpogled v odmerne izkaz«. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 18. aprila 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

Št. A I 987/2 ex 1922. 

Razglas o razpisu volitev v pridobninske 
komisije v Sloveniji. 

Pridobninske priredbene komisije, raapuščene * 
naredbo celokupno Narodne vlade za Slovenijo^ « 
dne 29. januarja 1919., št, 330 Ur. L, so z začasnim 
zakonom, z dne 27. junija 1921., št. 240 Ur. 1., u.po-
stavljene v tem zmislu, da se zato, ker je opravilna 
doba razpuščeiiih komisij brez izjeme že potekla, 
sestavijo iznova, . 

Na podstavi pooblastila, ki ga dajo delegacija 
člen 36., E. IV. št. 10, navedenega zakona, so določ* 
Število komisijskih članov in namestnikov za po
samezne priredbene okraje tako-le: 
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Zap. 
it. 

Priredbena 
okraja 

Sedeža 
komisij 

Število 
komisij

skih 
članov 

(in ravno 
toliko 

namest
nikov) 

davöüik dražb I. razreda 

i 

i 

1 
Ozemlje 

bi vie Štajerske 
in Koroške 

1 
| 

1 
1 

] 

a Oeemlje 
bivše Kranjske 

Davčno okrajno 
oblastvo 

v Mariboru 

1 

Davčna 
administracija 

v Ljubljani 

4 

4 

Zap. 
it. 

Priredbena 
okraja 

Sedeža 
komisij 

davčnih družb II. razreda 

1 
Ozemlje 

bivše Štajerske 
in Koroške 

i 

s 

2 

• 

Ozemlje 
bi vie Kranjske 

Davčno okrajno 
oblastvo 

v Maribora 

Davčna 
administracija 

v Ljubljani 

Število 
komisij

skih 
članov 

(in ravno 
toliko 

namest
nikov) 

6 

6 

1 

Zap. 
št. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Priredbeni »kraji 

davčnih družb III. 

politični okraj 
Brežice 

politični okraj 
Celje mesto 

politični okraj 
Celje okolica 

politični okraj 
Konjice 

politični okraj 
Ljutomer 

politični okraj 
Maribor mesto 

politični okraj 
Maribor okolica 

politični okraj 
Ptuj mesto 

politični okraj 
Ptuj okolica 

politični okraj 
Slovenjgradec 

politični okraj 
Črnomelj 

politični okraj 
Kamnik 

politični okraj 
Kočevje 

politični okraj 
Kranj 

politični okraj 
Kräko 

politični okraj 
Litija 

politični okraj 
Ljubljana mesto 

politični okraj 
Ljubljana okolica 

politični okraj 
Logatec 

politični okraj 
Novo mesto 

politični okraj 
Radovljica 

-

Sedeži komisij 

in IV. razreda 

davčno okrajno oblastvo 
Brežice v Celju 

davčno okrajno oblastvo 
v Celju 

davčno okrajno oblastvo 
v Celju 

davčno okrajno oblastvo 
Konjice v Mariboru 

davčno okrajno oblastvo 
v Ljutomeru 

davčno okrajno oblastvo 
v Maribora 

davčno okrajno oblastvo 
v Mariboru 

davčno okrajno oblastvo 
v Ptujn 

davčno okrajno oblastvo 
v Ptuju 

davčno okrajno oblastvo 
v Slovenjgradcu 

davčno okrajno oblastvo 
Črnomelj v Novem mestu 

davčno okrajno oblastvo 
v Kamniku 

davčno okrajno oblastvo 
v Kočevju 

davčno okrajno oblastvo 
v Kranju 

davčno okrajno oblastvo 
v Krškem 

davčno okrajno oblastvo 
Litija v Ljubljani 

davčna administracija 
v Ljubljani 

davčno okrajno oblastvo 
v Ljubljani 

davčno okrajno oblastvo 
v Logatcu 

davčno okrajno oblastvo 
v Novem mestu 

davčno okrajno oblastvo 
v Radovljici 

1 
: tevilo ! 

komisijskih ; 
članov (in ; 

ravno tolik» j 
namestnikov) 

i 

III. IT. 

razreda 

4 

4 

4 

4 

4 

G 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

6 

4 

4 

4 

4 

в 

4 

8 

4 

4 

в 

8 

4 

в 

б 

6 

б 

6 

6 

< 

4 

8 

8 

4 

4 

6 
i 

Polovico članov in namestnikov voJijo po § 10. 
»akona o osebnih davkih davčni zavezanci, polo
vico pa imenuje delegat ministrstva financ v Ljub
ljani. 

Da se izvrže volitve polovice komisijskih čla
nov in namestnikov, so davčna oblaetva I. stopnje 
uvrstila davčne zavezance za. priredbeno dobo 
1922./1923. v davčne razrede (§ 12., odstavek 6., 
1 c) na podstavi razpisa gospoda finančnega mini
stra z dne 30. decembra 1921., St. 43.285, po stanju 
predpisa z dne 1. oktobra 1921., brez ozira na poz
nejše izpremembe v davčne družbe in sestavila se-
snamke pripadnikov davčnih družb. 

Ti seznamki bodo v času od dne 1. do vštetega 
dne 15. maja t. 1. v uradnih prostorih davčnih ob-
lastev I. stopnje razgrnjeni na vpogled davčnim za

vezancem. Celotni seznamki za. davčne družbe 1. in 
II. razreda bodo razgrnjeni le pri davčnem okrajnem 
oblaetvu v Mariboru, odnosno pri davčni administra/ 
ciji v Ljubljani, pri ostalih davčnih oblastvih I. stop
nje pa le delni seznamki onih pripadnikov teh 
družb, ki izvršujejo samostojna podjetja in opravila 
v njih področju. Vpogledati smejo imenike samo 
pridobnini zavezane osebe dotičnega priredbenega 
okraja med navadnimi uradnimi urami. 

Voliti bodo smele le osebe, ki so vpisane v ime
nik, brez ozira na spol, če uživajo vsé državljanske 
in politične pravice, in one, ki si izposlujejo vpis v 
imenike na podstavi reklamacijskega postopanja. 
Rok za vlaganje reklamacij je določen od dne 1. do 
vštetega dne 15. maja t. 1. Vsak davčni zavezanec 
sme vložiti reklamacijo le za svojo osebo. Rekla

macije se vlagajo pri davčnih oblastvih I. stopnja 
in so proste kolka. O njih odloča končnoveljavn» 
delegacija. Vložitev reklamacij sama na sebi ne M-
vira izvršitve veljavnih volitev. 

Po pretoku reklamacijskega roka bodo smeli 
davčni zavezanci vpogledati imenik Se nadalje d» 
vštetega dne 20. maja. t. 1. samo, če se primerno 
legitimirajo, da se jim na ta način omogoči izbral 
kandidate izmed volilnih upravičencev. 

Volitve se bodo vršile v nedeljo dne 28. maja 
t. 1. od 8. do 13. ure. 

Število komisijskih članov in njih namestnikOT, 
ki jih je voliti, potem kraj, volitve, kaže nastopna 
razpredelnica: 

KÉfcLJïiiSïfc-Îj n'tKuZjC&laiae •sz*!r,:--**.!t*Š&~ : 
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! Yelilci, ki izvršm- i 
1 jejo samostojna ! 

Politični okraj ; podjetja in opra- \ 
i vila v Dodročju 

i 
i 

i 
i 

| Brežico 

i 
i 
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Celje mesto 

i 

1 
j Celje okolica 

i 
j 
i 

1 
1 
i 
i A 
1 Črnomelj 
! 

Kamnik 

Kočevje 

i 
! 

; Konjic; 

1 , 
i 

• Kranj 

Krško 

Litija 

davčnega urada 

Brežice 

Kozjo 

Sevnica 

Celje, 
mestna občina Celj e 

Celje, izvun mestne 
občine celjske 

Laško 

Šmarje 

Gornji grad 

Vransko 

Črnomelj 

Metlika 

Brdo 

Kamnik 

Kočevje 

Ribnica 

Velike Lašče 

Konjice 

Kranj 

Škofja Loka 

Tržič 

Krško 

Kostanjovica 

Mokronog 

Radeče 

Litija 

Višnja gora 

Volij* 
v uradnih prestolih i 

davčnega urada 
v Brežicak 

davčnega urada 
v Kozjem 

davčnega urada 
v Sevnici 

davčnega okrajnega 
oblastva v Celju 

davčnega urada 
v Celju 

davčnega urada 
v Laškem 

davčnega urada 
v Šmarju 

davčnega urada 
v Gornjem gradu 

občinskega urada 
na Vranskem 

davčnega urada 
v Črnomlju 

davčnega urada 
v Metliki 

davčnega urada 
na Brdu 

[davčnega okrajnega 
oblastva v Kamniku 

davčnega okrajnega 
oblastva v Kočevju 

davčnega urada 
v Ribnici 

davčnega urada 
v Velikih Laščah 

davčnega urada 
v Konjicah 

davčnega okrajnega 
oblastva v Kranju 

davčnega urada 
v Škof j i Loki 

davčnega urada 
v Tržiču 

davčnega okrajnega 
oblastva v Krškem 

davčnega urada 
v Kostanjevici 

davčnega urada 
v Mokronogu 

občinskega urada 
v Radečah 

davčnega urada 
v Litiji 

davčnega uradu 
v Višnji ,gori 

Število članov (in 
ravno toliko na
mestnikov), ki jih 
je voliti za davčno 

družbo 

I. II. III. i IV. 
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i Politični okrnj -

Ljubljana mesto 

Ljubljana okolica 

i 
Ljutomer 

Logatec 

Maribor mesto 

L 
i 
j 
i 

Maribor okolica 
r 

1 
1 
t 
i 

i Novo mesto 

i 
1 

Ptuj mesto 

• Ptuj okoVca 

Volilci, ki izvršu
jejo samostojna 
podjetja in opra
vila v področju 

Volijo 
v uradnih prostorih 

davčnega urada 
i 

1 
Ljubljana mesto 

Ljubljana okolica 

Vrhnika 

Ljutomer 

Gornja Radgona 

Cerknica 

Logatec 

Lož 

Maribor, 
mestna občina 

Maribor 
Maribor, 

izvun mestne 
občine mariborske 

Slovenska Bistrica 

Št. Lenart 

Novo mesto 

1 
Trebnje 

i 
; Žužemberk 
1 

Ptuj, 
mestna občina Ptuj 

Izvun Ptuja 
v okolišu davčnega 

urada ptujskega 

j Ormož 

Rogatec 

! T> -. ... Radovljica Radovljica . rr ' 
\ - 1 m Kranjska gora 

Slovenjgradec 
1. 
j 

Marenberg 
i 
i 

i Slovenjgradec 

Šoštanj 
1 
1 Preval j e 

davčne administracije 
v Ljubljani 

davčnega okrajnega 
oblastva v Ljubljani 

davčnega urada 
na Vrhniki 

davčnega urada 
v Ljutomeru 

davčnega urada 
v Gornji Radgoni 

davčnega urada 
v Cerknici 

davčnega okrajnega 
oblastva v Logatcu 

davčnega urada 
v Ložu 

davčnega urada 
v Mariboru 

davčnega urada 
v Mariboru 

davčnega urada 
v Slovenski Bistrici 

davčnega urada 
v Št. Lenartu 

davčnega okrajnega 
oblastva 

v Novem mestu 

davčnega urada 
v Trebnjem 

davčnega urada 
v Žužemberku 

davčnega okrajnega 
oblastva v Ptuju 

davčnega urada 
v Ptuju 

davčnega urada 
v Ormožu 

' davčnega urada 
v Rogatcu 

davčnega okrajnega 
oblastva v Radovljici 

davčnega urada 
v Marenbergu 

davčnega okrajnega 
oblastva 

v Slovenjgradcu 

davčnega urada 
v Šoštanju 

davčnega urada 
•'' na Prevalgali 

Število članov (in 
ravno toliko na
mestnikov), ki jih 
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Volilna komisija bo sestavljena i/, predstojnika' 
davčnega oblastva ali davčnega urada in dveh pri-
*edmkov, ki ju imenuje pral volitvijo predsednik j 
{predstojnik davčnega oblastva. ali davčnega urada) ; 
teinr.cl davčnih zavezancev, kateri niso državni na-; 
in-eščcnci. ; 

Ako določena prisednika ne prideta o pravem; 
«asu h konstituiranju komisije, sme predsednik ime-! 
»ovati dva druga prisednika, te pa tudi lakih ni.; 
wee voditi volitve earn.. 

Volilni kraji so sedeži davčnih uradov, v katerih 
•bmočju izvršuje volilec občni pridobnini zavezano 
samostojno podjetje ali opravilo. 

Volitev ho o s e b n a in u s t n a z izključitvijo 
.katerihkoli pooblastil; le nedoletniki in os-ebo pod 
varstvom morajo svojo volilno pravico izvrševati po 
aakonitih zastopnikih. Več sodružbenikor enega 
podjetja ima le en glas, katerega odda eden. izmed 
«fih. Posebno legitimacije in volilno glasovnice .se 
i e razpošljejo; zato jo tudi volitev po pošti, kakor 
> bila dovoljena ob času, ko so eo legitimacije in 
jkwovnice še razpošiljale, izključena. 

Volilci, katerih ne pozna niti predr.ied.nLk niti 
člani volilne komisije, se morajo legitimirati « piar 
čil nini nalogom ali na drug- verodostojen način. 

V zmislu § 20. navedenega zakona se smejo vo
liti le občni pridobnini zavezane osebe moškega 
spola, ki so izpolnile 24. lei o t « uživajo vso držav
ljanske in politične pravice. 

Pridobniiifiki zavezanci 1. j u 11. razreda so po 
§ 16. odstavku 5.. 1 c, upravičeni, izvoliti v davčni 
komisiji namesto enega člana toh davčnih družb 
tudi vodilnega obratnega ..uradnik«, ki je po tem 
členu izrecno pooblaščen za to. 

Po § 20.. odstavku 2., 1 c, se ne ane.jo voliti 
osebe, ki so'zakrivile davčni postopek po §§ 230., 
240. 242. in 243. I e , če n i mi»ilo pet. let- po prav
nomočnosti razsodbe. 

Izid volitve objavi predsednik volilno komisije 
lakoj po volitvi ustno s pristavkom, da ugotovi 
celotni izid za davčni družbi I. in H. razreda davč
no okrajno oblastvo v Mariboru, odnosno davčna 
administracija v Ljubljani, za "davčne družbe III. in 

IV. razreda pa pristojno davčno okrajno oblastvo. 
odnosno davčna administracija v Ljubljani. 

Izvoljeni so kandidati, ki dobe v priredbene« 
okraju relativna največ glasov; ob enakem številu 
glasov odloči žreb, ki ga. potegne predsednik vo
lilne komisije na sedežu davčnega oblastva- I. stop
nje. Komisijski člani in njih namestniki se volij« 
po § 22., 1 c, za dobo osmih let. Koncem četrtega 
leta s.e izloči polovica voljenih članov in namestni
kov. Od lihega števila se izločita premenoma večji 
in manjši del, prvikrat, po večji del. Kateri člani 
naj izstopijo prvič, to določi, žreb. Pred potekom 
poslovne dobe se po § 22., 1 c, izločijo oni člani, ki 
izgube po izvolitvi pasivno volilno pravico, n. pr. 
če niso več zavezani p-rHobnini, ali če izgube dr
žavljanske in politične pravice itd.. 

Pritožbe zoper volilno postopanje, odnosno zo
per izvršene volitve, se po § 41., odstavku 2., vo
lilnega predpisa (priioga D izvrševalnega predpisa I 
k zakonu o osebnih davkih) lahko vlože v 8 dneh 
po volitvi pri davčnem oblastvu I. stopnje. O njik 

. j ^ - ^ C ^ . ^ Î J f c i . * ; ^АШаШћЈЉ^^к v •^h^H'-' :Žamk:^ 
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•dloča delegacija, ministrstva financ v Ljubljani. 
Take pritožbe ne ovirajo konstituiranja komisije. 

Volitve v pridobninsko komisijo za priredbeni 
•kraj Mursko Soboto se razpišejo kosneje. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
. dur 19. aprila 1022. 

Delegat: dr. Savnik ;. r. 

Bugiasi drugih uradov io M a s l u , 
*t. 265/22. 

Razpis. 
Razpisuje se mesto pisarniškega pomočnika (pi-

»arniške pomočnice) pri podpisanem uradu. 
Prosilci гшј vlože svojeručno spisane in kolko-

vauo prošnje « potrebiumi dokazili (kritni list. do-
mo\ in*ki list. zadnje šolsko izpričevalo, zdravniško 
izpričevalo in dokazila o dosedanjem službovanju) 
d u , l n« 2 0. ina j a 19 2 2. 
pii podpisanem uradu. 

Evidenčni urad zemljarinskega katastra v Ptuju, 
dne 19. aprila 1922. 

2 «4 Lcrtuik IV. 

III. V r a n * k i o k r a j : 
1.; H r a s Lov če, šesti az,rednica, eno mm« *» 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je mlak; 
trgovska in obrtniška zbornica i -, .• • ' > ' " 

лг , , ., " ' " ^ - učitelja JU eno me* t o za učitelja ali učifelii™ 
Vsak ponud.uk mora astati v besedi najmanj! 2.) S r, J u r i j o b T a b o t , I J A S « - , г 

30 dm od drazbenega dne. i ,,U1 V 4 J O r ( 8 l , n i ( ! ( , \mo mmUt ^ $ Г * 
Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na- dan j :•}.) P o l z e l a . petrazredniea me, o" ?a »adu*i-

licitacij.! podpisati izjavo, da poznajo nabavno po-iVlja' 
go.;e in da pristajajo dražiti po njih. j 4.) V r a u * k o, s.-snuwerfmca * eno vzporcdni-

Onim liciiantom, ki pridejo na dan licitacije poi co in razredom za oddaljene otroke, ono mesto »a 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo učitelja in ono mesto za. učitelja ali učiteljico 

licitacija Piavilno opremljene prošnje naj .v, vlože м 
Direkcija državnih železnic j službeni poli pri dotičnom krajnom Šolskem «vcf« 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, i d a f 1 '" 1 6. in a ja 1 9 2 2. 

""•' s e c a a p r i , a Ш2- ©krajni žolski svet v Celju, 
dne 14. aprila 1922. 

Predsednik: Žužek a. r. 

Og I 153/22—1. 
Oklic. 

503 

31. 15.811/1922. v g 

Razglas. 
.S tem se daje na znanje, da so licitacije, raz

pisane pod st. 5717/22. te direkcije glede dobave 
raznega železnega materiala (tračnic, kretnic, kri-

Ì zanj. raznih delov za spajanje, tračnic) in določene 
na dan 20.. 27., 28. in 29. aprila 1922., zaradi nepri
čakovanih tehničnih težkoč odgođeno. Novi rok so 
razpihuje za vse. zgoraj omenjene potrebščine na dan 
9. j u n i j a .19 2 2. ob enajstih pri podpisani direk
ciji oh že označenih pogojih. 

Direkcija državnih železnic -
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 19. «j pri la 1922. 

azne iftiave. 
Razglas. 

Pri petnajstem žrebanju 4J/a.%nih zastavnih li«tor 
4'/i%nih komunalnih zadolžnic Kranjske deželne 

! banke, ki se j< 
! izžrebane te-le 

St. 22:3 okr. š. 

Razpis učnih mest. 

Zoper odsotnega Kmiia .M o n t a g n i e ja, inže-
hjeija, baje v Parizu, je podal r>ri podpisanem sodi
šču dr. K. Kuhclj v imenu Jo>ipa Zinca, trgovca v 
Semiču, tožbo zaradi 30.000 K. 

Prvi narok je določen na dan 
4. m a j a 19 2 2. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic toženčevih «o postavlja za i 

•kibnika dr. .Janko Žirovnik. odvetnik v Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I., j s t 0 i n P'; < 

2.) I) r a m i j e , št.irirazrcdniea. nad učiteljsko 

vršilo dne 19. aprila 1922.. so bil« 
<tevilke: 
Vfo%rü zastavni listi 

po 10.000 K št. 32; 
I 'O 

po 
P" 

Razpisujejo 
! namestitev: 

nastopna 

П j s i-

učna nie.-ui v stalno i 

2.000 K št. 35, 114, 128, 140; 
1.000 K št. 82, 129, 149, 165: 

200 K št. 112. 124. 209: 
100 K št. 27.' 

1. 
C e 1 j s !•: 1 o k r a j : 

D o h r n a. štii-irazredmea, nadučitoljsko 
eno mesto za. učitelja in učiteljico. 

•Ine 14. aprila 1922. 

C 47/22—1. 
Oklic. 

515 

O tožbi Janeza Narobeta v Cerkljah zoper Ja
neza E u r g a r j a v Gradu zaradi priznanja in -J., „ ... ., ,, • , j ,.„, j U Z 1 1 , 
\knjižbe lastninske pravice bo narok dne 2. m a ja I rednica. 2 mesti za učitelja 

mesto in po eno mesto za učitelja ali učiteljico 
3.) G o t o vi je. trirazreilniea, eno mesto za uči-j 

velja ali učiteljico. j 
4.) G r i ž e , petrazrodnica z razredom za odda!je-i 

ne otroke, eno mesto za učitelja aH učiteljico. 
5.) ћ t. J u r i j ob južni železnici, deška potrà7,-

1 422. oh devetih. 
Skrbnik tožencu: Rajko Peterlin v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek Ш., 
dne 20. aprila 1922. 

it, НШ1/1922. ruß 

Razglas o nabavi materiala za centralno 
kurjavo. 

Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
a dno 6. marca 1910. in njegovih izpremenvb, odnosno 
dopolnitev, razglašenih v «Službenih Novinah» z dne 
16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921.. pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo materiala za 
centralno kurjavo, in sicer: 

1.) 24 radiatorjev 3 m- kurilne ploščine, višina 
«00 do 800 mm; 

2.) 24 ventilov za reguliranje za parno kurjavo 

3.) 24 zgoščeval (Kondeasstauer) N-—O z V2 " 
za\ojnirai kolčaki (Gewindemuffen); 

t.) 24 kolčakov 1 )< % " .Muffen): 
5.) 24 kolčakov % X V-- " (Muffen). 
Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, s«? 

mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobave materiala za centralno kur-

10.011/22. ш dan 

(i.) L j u b e č na. pelnizrednicn. • luuiuéildjV-ko; 
j mo.-io in 3 učiteljska mesta (vsaj eno za učitelja). 
! 7.) Št. L o v r e n c p o d P r o z i nom, t rira z-
| rednica, po eno mesto za učitelja in učiteljico. 

8.) Nova, c e r k e v , štiri.razrednica, nadučitelj
sko mesto in eno mesto za učitelja- ali učiteljico. 

9.) St. P a v e ! pri Preboldu, Sestrazrednica, z 
razredom za oddaljene otroke, eno meato za uči
telja. 

10.) š t . P e t e r v Sa vinski dolini, trira.zredniea. 
eno mesto za učitelja ali učiteljico. j 

11.) P e t r o v c e , petrazrednica. eno mesto za 
učitelja aH učiteljico. 

12.) Z g o r n j a P o n i k v a , dvorazrednica, nad
učiteljsko in učiteljsko inetto (posebno pripravno za 
učiteljsko dvojico). 

13.) S v e t i n a . , ene/razred niea, mesto z a . učiuuja-
voditelja. 

14.) T e h a r j e , štirirazrednica z eno vzporedni
co, mesto za učitelja ali učiteljico. 

15.) Mesto za okrajnega pomožnega učitelja s se
dežem N' C o ! j u. 

I 
j II. L a š k i o k r a j : 
! 1.) Hen. i n a , krajni šolski «vel, v .Jurkloštru, 
! enorazredniea. inetto za učitelja-voditelja. 
j 2.) S v. K a t a r i n a, krajni šolski S V et v Trbov-
j ljah, dvorazrednica, eno mesto za učitelja ali učife-
j ljič-o. 
, ' 3.) 

4V£-%ne komunalne zadolžnice: 
po 10.000 K št. 345, 418, 436. 444. 455 • 
po 2000 K št. 111, 187, 235, 257, 312. 014 654, 

059. 696, 732, 746, 768, 794, 807. 893: 
po 1000 K št. 125. 322, 452. 509. 535 564 576 

"23, 673, 713, 729; - , 
po 200 K št. 488, 503, 547, 005, 62J. 085. 704: 
po 100 K št. 30, 63, 273, 278, 284, 332. 
Te zastavne liste in komunalne zadolžnice bo iz

plačevala, Kranjska dožolna. banka j/roti vročitvi 
izza dne 1. julija 1922. 

V L ju lil j a 11 i, dne 19. aprila 1922. 

Kranjska deželna bauka. 

1 —/ L a š k o , sestrazrednica z dvoma vz.i»oredtii-
javo po гаЧнм, pod št. 10.011/22. za dan v, mB jaj, : a j n i l ; o n o m ^ 0 ш l l S U î l j a a ) i u č i t e l j ' 

p ' . j , . . .... , , ., .i 4 0 L o k a p r i Z i d a n e m m o s t u , trirazred-
,ii „rv. m'jrajo izročit! neposredno ponudniki I n i c a , ! П ( ) ш е в и > z a u6i le lj ico. 

Ï v ^ M m , m ^ 'f'! '"i i n " • U r ° ' r'-) Sv. M i k l a v ž na,l I^žkin.. enorazredniea 
na dan hcitacje v roke predsedmku dražbene ko-i ! I U ; , t o 7A ncitelja-voditelja. 

0.) T r b o v 1 j o, deška sedemrazredmea z dvt 
misije. 

Licitacija bo dne 3. m a j a 1922 . ob 11. uri v 
e-ohi št. 13 podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora p 0 § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položili kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

ma vzporednicama, eno mesto za učitelja. 
7.) T r b o v l j e , dekliška sestrazrednica z dve

ma vzporednicama, eno mesto za učiteljico. 
8.) T r b o v 1 j e - V o d e, krajin šolski svet v 

Trbovljah, osemrazredna deška šola s tremi vzpo
rednicami, tri mosta za učitelje. 

9.) T r b o v l j e-Vo"de, osemrazredna dekliška 
šola s tremi vzporednicami, tri mesta za učiteljice. 

10.) Z i d a n i m o s t , štirirazrednica z eno vzpo
rednico, eno mesto za učitelja ali učiteljico. 

5 1 9 Vabilo na prvi redni občni zbor 
Prometnega zavoda za premog, 

d. d. v Ljubljani, 
ki ho dne 1 6. m a j a 19 2 2. oh devetih v uradnih. 

irrostorih družbe s tem 
d n c. v n i m r e d o m: 

1.) Poslovno poročilo in predložitev bilance ш 
poslovno leto 1921. 

2.) Poročilo in predlog račun.skih preglednike*. 
3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Volitev računskih preglednikov za leto 1922. 
5.) Izprememba pravil § 2., v katerem naj s« 

vrtovi v prvem odstavku med besedilo družbe: 
«Srbsko-hrvatsko: Prometni zavod za ugalj d. d.». 

6.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 
• » « 

Po § 12. pravil daje posest 25 delnic jnavico d» 
enega^ glasu. Glasovati sme oni delničar, ki založi 
vsaj šest dni pred občnim zl>oroin potrebno .števil© 
delnic z nezapadlimi kuponi, vred pri blagajni «Pro
metnega zavoda za prem oc» т Ljubljani. 

Upravni »vet. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani. 
St. 1881/III. 4 7 2 

Hüzg-Ias družbe južne železnice. 
Go-,pod ministar saobraćaja je odredil «pora*-

umno z generalno direkcijo carin, da нз za pošiljke 
v polnih vozovnih nakiadih, ako iw> poti carinske 
zaporo, ne smo računiti niti pobirati vozovna stoj-
nina za, rok 48 ur od trenutka, ko se pošiljka avi-
zi ra. 

Ako se carinska roba ne iztovori po preteku tega 
roka, zaračunava železnica vozovno stojn.ino, pred
pisano po tarifi. 

Ta naredba velja izza dne 1. aprila t. 1. 
V L j u b l j a n i , dne 1,1. aprila 1922. 

Natisnila k založila Delniška tì*karna, d. d. v Ljubljani 
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Poštnina piaòasia v goïotrint'•"•"• 

V Ljubljani, dne 26. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

ЖЈжСЈљ 
rave m Moveniio 

Vsebina: uredbe osrednje vlade: Pravila, po katerih ee morajo ravnati vsi lekarnarji in zdravniki pri predpisovanju, oddajanju in zaračunavanju zdravil. — Bazgi aei raznih 
drugih uradov in oblastev. — Bazne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

Na podstavi člena 3. uredbe o ustroju ministrstva za narodno 
zdravje z dne 1. decembra 1920., člena 4., točke 7., zakona o čuvanju 
narodnega zdravja; § 19. zakona o lekarnah za Bosno in Hercegovino 
z dne 17. oktobra 1917.; § 7. zakona o lekarnah z dne 18. decembra 1906. 
za Slovenijo in Dalmacijo in zakona o lekarnah iz leta 1876. XIV. za
konskega člena XVI. poglavja 

o d r e j a m , 
da se morajo vsi lekarnarji na ozemljit Srbije, Crne gore, Bosne in Herce
govine, Slovenije, Dalmacije in Vojvodine pri oddajanju zdravil in po
biranju takse držati samo te takse. 

Kdor izmed lekarnarjev se ne bi držal te takse, se kaznuje po pred
pisih zakona. 

To se tiče tudi zdravnikov, ki imajo svoje ročne lekarne. 
Cena enemu izvodu takse znaša 20 dinarjev. Ta taksa velja od 

dne, ko se razglasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca». 

V B e o g r a d u , dne 17. novembra 1921.; Ap br. 40.117.' 

Namestnik ministra za narodno zdravje, 
minister za trgovino in industrijo: ' 

dr. M. Spaho s. ЈЛ 

| kol j čine zdravil zapisati z b e s e d a m i . Take recepte mora lekarnar ob-
I držati, namesto njih pa oddati prepis. 

; § o. 
Ponavljati zdravila po receptu je dovoljeno samo, ako niso pred

pisana zdravila močnega učinka, t. j . ona, ki so omenjena v § 3. in označena 
s križcem. Recepti, na katere zapiše zdravnik izrecno «ne r e p e t a t u r » , 
se ne smejo ponavljati. ' 

§ 6. . 
Pri taksiranju zdravil, ki niso navedena v tej taksi, taksira lekarnar 

po nabavni ceni, jemaje 100% kot maksimalen dobiček. 
Pri taksiranju količine onih zdravil, ki so desetkrat 'večje od enih, 

ki so označena v taksi, taksira lekarnar devetkrat osnovno ceno, od onih, 
ki so devetkrat večje, osemkrat devetkratno ceno; n.pr.: Ako velja 1 gram 
pa taksi 40 par, velja 10 gramov 3-60 dinarjev, 100 gramov pa 28-80 
dinarjev. 

§ 7 . -
I Oddajati zdravila na kopije receptov kakor tudi kopirati recepte v 
j lekarnah je prepovedano, ako spadajo predpisana zdravila med ona, ki so 
! omenjena v § 3. 
| § 8. ' 
I Recepti z označbo «cito» ali «sta ti m» se morajo . dispenzirati 
i kar najhitreje. 
I • § 9 . • 

i 

i 

Na podstavi člena 1. uredbe o ustroju ministrstva za narodno 
zdravje z dne 1. decembra 1920., člena 4., točke 7., zakona o čuvanju 
narodnega zdravja; § 19. zakona o lekarnah za*Bosno in Hercegovino 
z dne 17. oktobra 1*917.; § 7. zakona o lekarnah z dne 18. decembra 
Î906. za Slovenijo in Dalmacijo in zakona o lekarnah iz leta 1876. 
X i V. zakonskega člena XVI. poglavja predpisujem nastopna 

P r a v i l a , 
po katerih se morajo ravnati vsi lekarnarji in zdravniki pri 

predpisovanju, oddajanju in zaračunavanju zdravil.* 

' § 1-
Nova taksa in ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko se razglase 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». 

§ 2 . 
Vsi lekarnarji in zdravniki si morajo nabaviti in vedno imeti po 

en izvod te takse ter se ravnati po njej. 

§ 3 . 
Zdravila, ki so v tej taksi označena s križcem, sme oddajati lekarnar 

samo, ako so jih predpisali 'zdravniki, ki imajo pristojno odobritev za 
prakso. 

§ 4. 
Pri napravljanju in ekspediranju zdravil mora lekarnar povsem 

točno izvršiti vse, kar je zapisano na receptu. 
Po receptih, kjer bi zdravilo presezalo maksimalno dozo, sme oddati 

lekarnar takšno zdravilo samo, ako je zdravnik na-receptu poleg doze 
dotičnega zdravila postavil znak (!). Ob takih prilikah mora zdravnik 

* Lekarniška iaksa po (eh pravilih, razglašenih v „Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 22, z dne 1. februarja 1922. je bila z odločbo 
ministra za narodno zdravje z dne 7. marca 1922., Ap. br. 715S („Službene Novine" 
št. 57 z dne 14. marca 1922.) izpremenjena tako, da so se z v i š a l e : 1.) za 100% 
postavke za očiščeni bombaž, hidrolilno gazo in povezke kalika; 2.) za 80 % postavke 
za jodoformovo gazo, giitaperčo in Billrothov batist ; 3.) za 30 % vse postavke za po
sode; 4.) za 100 •<?,'. vet postavke za lekarniško delo. — Naposled je minister za /ia-
rodno zdravje z odločbo z dne 16. marca 1922., Ap.br. 9012 (poslano zdravstvenemu 
odseku za Slovenijo v Ljubljani), izpremenil lekarniško takso z dne 1. februarja 
1922. v tem zniislu, da se morajo lekarnarji ravnati po teh poslednjih izpremembah, 
po taksi z dne 1. februarja 1922. pa morajo še nadalje taksirati samo ona zdravila, 
ki niso sprejeta v te izpremembe. v , . , . . ' 

Lekarniška taksa je tukaj priobcena v sedaj veljavni obliki. 

L:, Recepti z dodatkom «s e c u rt d a m m e a m p r a e s e r i p t i o n e m » 
ali-s'podobno pripombo, ki bi kazala na sporazum med zdravnikom in 
lexarnarjem, se ne smejo ekspedirati. 

§ 10. 
Recept mora biti napisan jasno in čitljivo. Ako lekarnarju ni dovolj 

jasen, ne sme nanj oddati zdravila, dokler se ni o njega točnosti pre
pričal pri dotičnem. zdravniku. 

Na vsakem receptu mora biti napisano bolnikovo ime. Ako pa 
zdravnik tega ne stori, ga mora lekarnar sam označiti, da se prepreči 
mogoča zamena zdravil. Će oni, ki prinese recept, ne privoli nanj! napisati 
bolnikovega imena, se mora recept oznamenovati z drugim primernim 
znakom. 

§ H-
Ako je na receptu označeno «fiat expe 'd i t io ' s implex», mora 

lekarnar taksirati posodo po najnižji ceni, ki je v tej taksi navedena za 
posode. 

: §'12. 
Ako je na receptu zdravnik zapisal «pro p a u p e r o » , mora lekar

nar odbiti 30% od cene. zdravil, dela in posod po taksi in ta odbitek 
jasno označiti na receptu. 

Istotako mora lekarnar oddajati zdravila in ostalo s 30 % pod takso 
vsem napravam, naštetim v § 26. teh pravil. 

§ 13. 
Ako zdravnik pri indiferentnem zdravilu ne določi količine, nego 

samo « q u a n t u m sat is», mora lekarnar na receptu točno zapisali, 
kolike je porabil tega zdravila, m. toliko tudi taksirati. To velja istotako 
za ona indiferentna zdravila, ki jih je moral lekarnar uporabiti pri na
pravljanju (lege a r t i s), ki pa jih zdravnik ni določil. 

§ 14. 
Recept se sme taksirati pod takso, toda vsak lekarnar, ki to stori, 

mora računiti «expedi ti o s implex» ter na receptu označiti to 
prostovoljno znižano: ceno. 

Prepoveduje se vsakemu lekarnarju javno razglašati, da daje zdra
vila pod takso. 

§ 15. 
Zdravila, predpisana v kapljicah, se računijo tako-le: mastna ah 

težka eterična olja, tinkture, razredčene mineralne kisline in vodene teko
čine vobče: po 20 kapljic na en gra-m. Ostala eterična olja: Aether aceiicus. 
Spiritus A ether is in Chloroform po 25 kapljic. 

Cisti Aether suif uri eus po 50 kapljic na en gram. 

•'.fcšisLvo'/ ^ЈЗШШШЉ^Ша^ pfeife *•. \itâ Ј&*-:Ш&'Е&Ша& j&iït/*>f'd 'ШТ*^-'ШШШа>:* 
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16. 
Ako predpiše zdravnik Alcohol absolutus, se odda namesto njega 

Spiritus vini concentratus. 
§ 17. 

V vsaki lekarni mora oni, ki je taksiral zdravilo, poleg takse po
staviti firmo lekarne in se podpisati, na signaturi pa zabeležiti tudi datum, 
ko je bilo zdravilo ekspedirano. 

§ 18. 
Ako predpiše zdravnik sestavljeno zdravilo s posebnim imenom, ki 

je navedeno v literaturi, ki ga pa ni v uzakonjeni farmakopeji, mora le
karnar pri taksiranju označiti na receptu tudi vse sestavine. Izjema so 
specialitete, ki jim je cena določena. 

§ 19. 
Zdravniki, ki imajo ročne lekarne, morajo nabavljati zdravila, ki jih 

potrebujejo, iz najbližjih lekarn v svojem okraju, odnosno srezu. Te na
bave morajo dokazovati s knjigami, v katerih vselej označijo ime zdravila 
in dan, ko je bilo zdravilo nabavljeno. Taka nabava mora imeti tudi pod
pis lekarnarjev. Zdravnikom, ki imajo ročne lekarne, je dovoljeno pri iz
dajanju taksirati zdravila in zavojni material 20% više od cen, označenih 
v tej taksi. 

§ 20. 
Pri izračunavanju cen za posamezna zdravila po receptih zaokroža 

lekarnar vsoto na 5, odnosno 10 par, sebi v prid za 1, 2, 3 ali 4 pare, 
ako znaša ta vsota do enega dinarja; ako pa znaša preko enega dinarja, 
jo za toliko zniža. 

§ 21. 
Pri ročni prodaji zdravil ne sme biti cena večja, nego je v taksi; 

za delo in ekspedicijo ni računiti ničesar. 

Zdravila. 

Letnik IV 

Dosis 
maximal 

pro 
dosi 

pro 
die 

g г_а_m m 

Koli
čina 
gra
mov 

2 0 0 

1 0 0 
0006 

0 1 0 

Cena 
v Din 

§ 22. 
Zdravila, ki se zapisujejo za živali, se računijo po tej taksi z od

bitkom 20%. 
§ 23. 

Vsak lekarnar ali zdravnik, ki bi zaračunaval zdravila draže od 
predpisane takse in se ne bi ravnal po teh določilih, se kaznuje po zakonu 
za lekarne in lekarnarje; ako pa kaznivo dejanje ni navedeno v kazenskem 
zakonu, se kaznuje do 250 dinarjev. 

§ 24. 
Vsi ostali predpisi, ki se tičejo nabavljanja, prodajanja, čuvanja in 

hranjenja zdravil in strupov, ostanejo še nadalje v veljavi. 

§ 25. 
Lekarnarji morajo oddajati zdravila: 
1.) siromašnim učencem na recepte šolskih zdravnikov, overovljene 

s podpisom šolskih direktorjev; 
2.) železniškemu osebju na recepte železniških zdravnikov, overov

ljene s podpisom postajnega načelnika; 
3.) občinskimi ubožcem na recepte občinskih zdravnikov, overov

ljene s podpisom določenega člana občinskega oblastva; 
4.) sreskim in okrajnim bolnicam na ekstrakte bolniških zdravnikov, 

overovljene po upravniku dotične bolnice; 
5.) sodnim kaznjencem na recepte zdravnikov, overovljene s pod

pisom določenega sodnika; 
6.) kmetijskim postajam na recepte njih zdravnikov, overovljene s 

podpisom postajnega šefa; 
7.) vsem ostalim sanitetnim napravam in zavodom na recepte njih 

zdravnikov, overovljene z upravnikovim podpisom. 
Lekarnarji pridržujejo recepte izdanih zdravil, jih taksirajo s 30 % 

pod takso ter sestavljajo mesečno za vsako napravo, našteto v točkah od 
1.) do 7.), raçun, prilagajo dotične recepte ter jih vročajo dotični napravi 
v izplačilo; naprava pa mora v petih dneh od dne, ko je prejela retaksi-
rani račun, izplačati lekarnarju retaksirani znesek iz svojega kredita, do
ločenega s proračunom za nabavljanje zdravil, ali iz fonda, določene
ga za to. 

Ako naprava v določenem roku ne izplača lekarnarju retaksiranega 
račiL,.; za oddana zdravila in se mora lekarnar zaradi tega pritožiti, se 
taki napravi prepove, da bi se še nadalje koristila s to naredbo, in zdra
vila mora takoj plačevati kakor privatne osebe brez določenega popusta. 

§ 26. 
Za zavpjni material se ne dovoljuje noben odbitek za vse naprave, 

ki se jim daje po zakonu 30%ni popust. 

§ 27. -
Ko stopijo v veljavo ta pravila, se ukinejo vsa prejšnja določila pra

vil in razpisov na ozemlju Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Slo
venije, Dalmacije in Vojvodine (Banata, Bačke in Baranje), ki nasprotujejo 
tem pravilom. 

V Beogradu, dne 17. novembra 1921.; Ap. br. 11.405. 

Namestnik ministra za narodno zdravje, 
minister za trgovino in industrijo: 

'- • df. M. Spaho s. r. 
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Acetum 
„ aromaticum 

t ,, Colchici 
„ pyrolignos. recrif. . . . . . 
» „ crudum . . . . 
„ Scillae . 

Acidum aceticum cone. (1064) . 
>. ii dilut. . . . . . 

açetylo-salicylicum (Aspir in) . 
t t , , arsenicosum pulv 

„ benzoïeum 
„ boricum cryst. et pulv. . .' \ 
„ camphoricum 

t „ carbolicum cryst. ali illiquefac't. . 
„ citricum cryst. pulv 

t „ diaethylo barbit.uricum (Veronal) '. 
„ formicicum . . . . . 
„ hydrochloricum conc. pur. . 
ii ,i dilutum . . . 
„ laeticum ' . . . 

t „ nilriciim conc. pur. . 
ii „ dilut 

t ii „ fumatis . . . . . . 
„ phosphoricum 
>i pyrogaliicum . . . . . ' 
„ salicylicum ' . ' . ' . 

t „ s ulf ur i e um anglic \ ' 
T » » - conc. pur. . 
Acidum sulfuricum dilut. puf. . . .' \. \ 

,, tannicum 
„ tar tar icum aleoholisat. p. 

Adrenalin, hydr. sol. (1 :1000) . . 
Aether aceticus 

. , , chlorat. amp. à 15 g . . 
„ Petrolei 
„ sulfuricus depur 

t t Aethylmorph. hyarochlor. (Dionin) . 
Airolum \ 
Albargin 
t Aloe pulv . . 
Alumen cryst 

P u l v - • • • ' . . . ' • . ' ' ! 
„ ustum 

Aluminium aceticum sol. . . .' \ 
„ sulfuricum . . . . ' [ 

Amidopyrin (Pyramidon) \ 
Ammonia pura liquida . . . . . 
Ammoniacum pulv. -.. . . . '. } 
Ammonium bromatura . . 

„ carbonicum . . . . ' ' ' 
„ chloratum 

Amygdalae amarae [ 
dulces . . . . . \ '. '.. 

» „ decorticatae . . . . 
t A my Hum nitrosum (Amylni/ril) . 
Amylum Oryzae alcoholis . . . . . . . 

„ Tritici alcoholis . . . . . . 
Antidotum Arsenici albi . . . . . 
t Antifcbrin (Acetanilìdum) . . . ' J '. . 
t Antipyrinum 
t Antipyrinum cpffeïno-citricum (Migraeninum) 
t Antipyrinum salicylicum 
t Apomorphinum hydrochlor 
t Aqua Amygdalar. amar. conc. . . . . 

„ Calcis , . . 
„ carbolisata 2% . . . . . \ [ 

Aqua Chlori 
„ chloroforrrrii . . 
„ Cinnamomi simpl. . . . . . . 
„ destillata . . . . 
„ Foeniculi . . . . . . . . . 
„ Ooulardi . . . . . . . . . 

t „ Laurocerasi 
,, Menthae pip 
„ plumbica . 
„ redestillata ree. pa r 
„ Rosarum 

Argentaminum 
Argentum colloidale 
t ., nitric um crystal. . . • . . ' . 
t .. ,, jusum . , 

„ „ cum kal. nitr 
„ proteinicum (Protargol) . . . . 

Argoninum (Argent, nucleinic.) . . . . . 
Assa foetida pulv ' 
Atophan . . . . ! 

t Atropinum boracicum . . . 
t t „ purum • . . ' . ' . . ' . 
t t „ salicylicum 
f t ,i sulfuricum . . ]• \ ' 
Axungia benzoata . . 

„ Porci . . . . . . . . . 
Balsamum canadense . . . . . . . 

„ Copaivae . . . 
„ peruvianum . . . . . . - . 
„ tolutanum 
?, Vitae Hoffmanni . . . 

Benzin 
Benzoë pulv 
Benžolum pur. . 
Benzonaphtholum . . . . . . . . 
Bismuthum benzòicum . 

„ ß = naphthol. . . . . . . 
„ carbonicum 
„ oxychloratum 
„ salicylicum . . . . . . . . 
„ subnitrìcum 
„ tannicum 
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10 

0 1 0 
1 
1 

10 
100 
100 

10 
10 
10 
' 1 
10 
10 
IO 
10 
10 
10 
10 
10 
1 

lu I 
10 I 

po taks! 
1 
1 
1 
1 

0 0 1 
10 

100 
100 

10 
100 
100 
100 
100 
2Ó0 

10 
100 
100 
100 
100 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 

10' 
1 

0-10 
0 1 0 
0 1 0 
0-10 

10 
10 
10 
10 

1 
10 
10 
10 
10 
10 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 - -
2- — 

— 10 
1-20 

— •90 
— •30 
1 — 

••-•45 
- 1 5 

10 
- • 2 0 
- 8 0 
1 — 

- • 6 0 
2'20 

— •80 
- f i O 

-20 
— •16 
•--•15 
- 4 0 
- 3 0 
— 40 
— 05 
— •80 
- 1 0 
1-20 

- 3 0 
— •15 
— 25 

1 — 
2 — 
2-50 

20 — 
3 — 
2 5 0 
2 5 0 
3 - . - -
3 6 0 

- • 6 0 
1-20 
1 6 0 

- 2 5 
- • 2 0 
- • 2 0 

1 3 0 
- • 2 0 

1 20 
- • 5 0 * 
- • 4 0 
- • 8 0 
— •80 

1-20 
1 — 

- • 4 0 
— •26 
za delo 
— 15 
- • 6 0 
- - • 9 0 
- • 5 0 
- • 3 0 
— •60 
— 50 
— •80 
— 30 
1 — 
1 — 

— 40 
1 — 

- • 6 0 
— 60 

1- — 
— 60 
— 80 
2 — 
1 5 0 
6 4 0 
2 8 0 
2 8 0 
2 — 

- 9 0 
3 — j 
4 — 
1-50 | 
3 -
3 -

I'-* 
- • 8 0 
- • 5 0 
- 6 0 
2 — 
- • 9 0 
3 -
1 — 
- • 3 0 
1 — 
- • 2 0 
- • 5 0 

1-
•80 
•80 
•80 
•70 
•80 

-iiiSaikiii 
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. JJ j a m in 

A 

0 5 0 

0 0 7 0 2 0 

»•00 6'00 

0 0 5 0 2 0 

0-06 
0-05 
0 0 5 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 

j 0 1 6 
:0 15 

0002 0006 

0-05 
0 1 0 

0 1 5 0 8 0 

0 0 4 
0 1 0 

»•20 

0 5 0 
0-50 

3 0 0 
2-00 

0 2 0 
0 3 0 

0 2 0 
0 4 0 

0 80 

Bismuthum tribromphenylicum (Xeroform) 
„ subgallicum (Deniiafolum) . 

Bolus alba steril 
t Bromoformium 
t Bulbus Scillae pulv. alcoli 
Bromocoll 
Cacao pulv. desoleat 
Cale, carbon, praeeipitat. pur. pulv 

glycer.-phosphor. cryst. . . 
nypochlorosum 
hypophosphorosum . ' . ' . ' ' 
lacticum 
oxydatum pulv. . . . 
oxysulfurat. sol. . 
phosphoricum . . . . . . . 
sulfuricum ustum . . 

Camphora 
t Cantharid.es pulv. . 
t Capita papa ver i s . . . . . . . 
Carbo animalis pro usu interno . '. 

„ ligni depüratus 
Carminum . 
Carrageen sciss 
Caryophylli pulv. . . . . . . . 
Castoreum pulv. canadense . . . ' . ' 
Catechu pulv 
Cera alba • • . . . . . ' 

„ flava 
Ceresinum . . . . . . . ' 
Cetaceum . . . . . . 
Charta sinapis 100 cm2 . 
Chininum ferro-citricum . ' . ' . ' . ' . 

„ hydrobromicum 
„ hydrochloricum 
„ sulfuricum 
,, tannicum 
» „ neutrum . 
,, valerianicum 

t Chloralum hydrat. cryst 
t Chloroformium 
t » e chloralo . . . . 
Chrysarobinum pur 
t Cocaïnum hydrochloric. . . . . . 
t ,, s à lic y li c um 
Coccioiiella pulv . ' 
t Codeinum pur. . . ' . . ' , 
f t „ hydrochloricum . . . . 
T ,. phosphoricum . . . . ' . 
t Coffeinum, citricurn -
"j ,! nalrio-bcnzokum . . ' . ' . 
t „ purum . . . . . . 
t ,, salicyliciiin . . . . 
Collemplastrum adhaesivum . 

r •• A- " hydrarg. . ' . ; ; : 
CoHodium . . . " 

„ elasticum . . . . . ' 
Colophonium 
Collyrium adstring. lut. . . . . 
Cortex-Aurantior. fruct. sciss. . . . . 

Cascarillae rud. tus. ' 
Cinnamomi . . . . . . . 

pulv. . . . ' . ' .' 
Chiuae suecirubr. tus. . 
Citri ' . ' . ' . 
Condurango rud. tus. . . . ' . ' 
Frangulae sciss 
Granati rud. tus. . . . ' . ' . 
Quebracho rud. tus. . 
Quillaiae sciss \ 

.. Rhamni purshiani . 
Creohnura . . 
.Crocus . . . . . ' 

Cupr. sulfuricum in bacilli» . . '. '. 
T » » pur. cryst. 
T „ ,, pulver. . . . 

„ cirricum 
t Digalen 
Diplosal ' . ' . ' . ' ' 
11 Emctinum pur iss. . . . . . ' 
Eraplastrum Cantharidum . . . . 

» „ perpetuum 
,, Cerussae 
,. Diachylon, comp. . 

U A " - 8 P l X - • • • • 
.. nydrargyri 
» saponatum . . . 

Euchininura . . " . адИсу1- • : : 

t Euphorbium pulv. 
j Extraction Alois . . . ' ' 
T » Belladonna foi. '. 
I » Cannabis ind 

Cascar, s a g / fluid. '. ' ' 
„ Len tauri minor. 
„ Chinae sice. . 
» » fluid. . 
„ Colae fluid. . ' . ' ' ' 
„ Condurango fluid. 
„ Cubebarum . . \ 

t „ Filicis maris aether. 
,, Gentianae . . . .' 

t „ Hydrast. canad. fluid. \ \ 
t ,, H y osci ami fol. . . '. \ 

„ Liquiritiae ep. . r i j 
„ Malati» fern 

t „ Nucis vom 
t „ Opii .' 

„ Quebracho fluid. , „ 
„ Rhei aquo», «ice. , , 

t „ Scillae 

1 
1 

100 
1 

10 
1 

10 
10 

1 
10 

1 
10 

100 
10 
10 

100 
10 
10 

100 
10 
10 

1 
10 
10 

o-10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 kos 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
10 

1 
0 1 0 
o-io 

10 
0 1 0 
0 1 0 
0 1 0 

1 
1 
1 
1 

100 cm' 
100 cm' 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 
1 kos 

10 
10 

1 
1 
1 

0 1 0 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 
10 

1 
1 
1 

10 
10 

1 
1 

10 
10 
1 

10 
1 
1 
1 
1 

10 
1 
1 

10 
1 
1 

50 
5» j 
50 

~ I 

-•80 
2 — 

-•60 
-•50 

120 
2 — 

— •90 
-•60 
-•30 
- 3 0 

1- -
- 6 0 
-•20 
-•70 

1 — 
4' — 
4'80 

— •50 
2 4 0 

-•20 
2- — 

- 6 0 
1-20 

-•50 
— •40 

1 — 
-•90 
-•50 
— •80 
-•60 ! 
2-30 
4 6 0 
4-60 
4 - -
2 3 0 
2'30 
6- — 

- 2 0 
1 — 
1-80 
1 — 
1 
1' 
1 
2' 
2' 
2 — 
1-20 

-•90 
1-20 

- • 8 0 
1-60 
2- — 

— •80 
1 — 

-•20 
— •60 
-•40 

20 
90 

1-20 
1-50 

30 
60 
20 
20 
60 

—•70 
- • 8 0 
- • 2 0 
2 •-
2 5 0 

— •30 
— •40 
-•60 i 

1 -
-•70 

I'—• 
1-50 
2 - I 

-•60 
1 - -

_-60 
_-80 
-•80 

1 — 
8 ' -

-•26 
_ - 2 0 
- • 6 0 

Г — 
1'60 
i 20 
!• — 

-•30 
2 -

1 

1 

1- — 
6 -

-•30 
•2' — 
-•60 
-•30 
-•90 
-•60 
2 8 0 
3 -

-•40 
-•20 

0 2 5 1-00 

0 1 5 
0-20 
0 2 0 

0-20 

0'26 

0 6 0 
0-60 
0 6 0 

1-00 

1 0 0 

0 3 0 1 0 0 

0-05 
1 0 0 

0 2 0 
6 0 0 

0 5 0 

0-005 

0 0 1 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 3 
0-13 
0 0 3 
0-10 

0 3 0 
0 2 0 
0 0 3 

0 0 1 6 

0 5 0 

4-00 

0015 

0 0 4 
0 0 4 
0-40 
0 1 0 
0-10 
0 10 
0 6 0 

1-60* 

roo 

0 1 2 

0 030 

5-00* 

t Extracting Secai, cornuti, spiss. 
t „ „ „ fluid. 

„ Taraxaci 
„ Trifol. librini . 
,, Valerianae 
„ Viburni fluidum . 

Farina Lini sein 
„ Sinapis seni. 

Ferropyrinum . . . 
Ferrum carboniciim sacch. . 

„ citric, ammoniat. . 
„ glycerino-phosphoric. . 
„ hydrogen, reduct. . 
„ lacticum . . . . 
„ oxyd. sacch. solub. '. 
,, pulveratum 
„ sosquichloratum cryst. 
>> „ solut. 
„ sulfuricum purum . 
» „ sicc. purum 

Flores Amicae . . . . . 
„ Chamomillae vulg. . 
„ Cinae 
,, „ condit 
,. „ pulv 
„ Maivae vulgar. . 
,, Sambuci 
„ Tiliae sciss. . ' . 
„ Verbasci 

Fol. Althaeae sciss. . . . . 
t „ Belladonnae sciss. . 
t „ Digitalis alcoholis. . 
t „ Digitalis . . . . , 

„ Eucalypti glob 
t „ Hyoscyami sciss. 

„ Malvae sciss 
„ Melissae 
„ Menthae piperitae sciss. . 
,, Salviae 
„ Sennae de Tinnevelly 
» „ ,. „ .pulv. 
,, „ sine resina . . . 
,, Stramonii . . . . . . 
„ Theae 
„ Trifolii fibrilli . . . . 
„ Uvae ursi 

Formaldehydum pur. 40 % . 
t Frondes Sabinae . . . 
t „ „ pulv. . . . 
Fructus Anisi vulg 

„ pulv. . . , 
„ Cardamomi rud. tuss. . 
„ Carvi 

, .. „ pulv 
T „ Colocynlhid. pulv. . 

„ Coriandri 
,, Cubebae pulv 
„ Foeniculi 
„ Juniperi 
n „ rud. tus. . 
»г ,, pulv. . . . . 
„ Sennae (folliculi) . 

Galbanum 
„ pulv 

Gallae Quercus turc. rud. tus. . 
Gelatina animalis alba . 
Globuli camphor 
Glycerinum 
t Guajacolum spec, teža 1 -12 . 
t ,, carbonic. 
Guaranà pulv 
Gummi Acaciae in toto . 

pulv. . . . ' 
Guttapercha dep 
Herba Absinthii sciss 
t „ Cannabis ind 

„ Centauru minor sciss. . 
,, herniariae 

t ,/ Lobcliae sciss 
„ Millefolii florida 

t Heroinum hydrochloricum 
Hexamethylentetramin (Urotropin) 
Hydrargyrum 
f t Hydrargyrum bichlorat. ammon. 

! Koli-
| čina 
i gra-

1 
1 
1 

10 
) 

Cena 
v Din 

Î0 

t t 
t t 
t t 
t t 
t t 
t t 
t t 

„ corros 
bijodat. rubr. 
jodatum [lav. . 
oxydatum flav. 

rubr. 
salicylicum 
tannic, oxydulat. 

Hydrogenium hyperoxyd. 3<%, 
„ » . , » 3 0 % Hydromel infantum . 
Ichthyolum Ammonium . 
Infusum Sennae cum Manna 
Jodoformium cryst. et pulv. . 
t Jodolum . . . . 
t Jodum purum . . . . 
Kalium aceticum solutum 

bichromicum 
bromat. cryst. et pulv. . 
carbonicum pur. . 
chloricum cryst. et pulv. 
hydro-oxydat. 
hydro-tartaric. pulv. 
jodatum . . . . 
hypermang. cryst. . 

100 
100 

1 
10 
10 

1 
1 
1 

10 ! 
10 
10 I 
io ; 
10 
io I 
io i 
io. I 
10 ! 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 
10 
10 

1 
10 
10 
10 

100 
100 
100 

10 
10 
10 
10 
10 

1 kos 
10 

1 
1 
1 

10 
10 

1 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

0 1 0 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
1 

-•20 
-•60 
-•60 

•30 
1 2 0 
2 50 
1-60 
-•50 

•60 
•15 
•15 
•40 

I —-20 
[ - 6 0 

— •40 
— •50 
— •60 
— 40 
-•40 

4-60 
1-20 
5 2 0 

- 5 0 
— 25 
— •50 
1 -

-•30 
— •40 
— 15 
-•10 
-•40 
— •60 
— •30 
— •50 
-•60 
— •20 
--•60 
- • 6 0 

2 -
— •50 

1 6 0 
— 40 
—•30 
-•70 
— •40 
— •50 
— •60 
-•80 
-•30 
- G O 
-•80 
-•15 
— •60 

3 — 
— •60 

1 -
1 1 0 
120 

--•40 
1-20 
1-30 

-•60 
1-80 

- 8 0 
- 9 0 

1' — 
— 70 
— •60 
— 60 
-•80 
-•60 
— •20 
-•60 
— •30 
- • 6 0 

3 — 
- • 3 0 

3 5 0 
-•35 

2 2 0 
- • 4 6 
— •40 
— •90 
— •90 
-•46 
- 4 5 
-•50 
— •70 
-•20 
— •20 

po taksi za delo 
10 I 1-20 

po taksi za delo 
1 
1 
1 

10 
10 
IO 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

2-50 
1 8 0 

-•60 
- 7 0 
— •70 
-•60 
-•40 
-•90 
1 3 0 

1 3 -
— •80 

* pro Mut intera« 

&аШЈЕ&Шаа?у.*&'~ •,: 
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Ptvexki kaliki **/*• v 1 cm«: 
5 m dolžine, 4 cm Sirine . 
5 m „ 6 cm „ . 
5 m „ 8 cm ,, 
5 m „ 10 cm ,, 

10 m ,, dvojna cena. 
Billrothov baust 80 cm širine, 1 m dolžine 

Cena Din 
6 — 
8— 

. 1 0 — 

. 1 2 — 

4 5 — 

Posode. 
Steklenice zelene aH polbele — navadne: 

d« 5Ü gramov * J 17 
od 50 do 100 gramov 1-56 
„ 100 „ 200 , 1-95 
., 200 „ 300 , 2-34 
„ 300 „ 400 „ 2-73 
., 400 „ 500 , 312 
„ 500 gramov za vsako količino zopet do 500 gramov še 1-04 

P r i p o m b a . Za steklenice te vrste, ampak s širokim vratom, se računi po 
30 % več od navadne cene. 

Za temuordeče, črne ali rumene se računi po 20 % več od navadne cene. 

Steklenice za kapljanje s steklenim zamaškom: 
4» 20 gramov 3-25 
•d 20 do 50 gramov 4-55 
„ 5© „ 100 , 5-85 

Cen» Din 
3.) Za pripravljanje mazil ali linimentov s topljenjem skupno z doda

janjem drugih zdravilnih pripomočkov in s trenjem do 200 gramov . . 2-40 
za večje količine • • • -

za 
4.) Za razdeljevanje mazil na več delov in za lehtanje in voščeni papir 

vsak del 

Lončki, stekleni s pokrovom: 
4o 20 gramov 

20 do 50 gramov 
50 „ 100 „ . ' 

100 „ 200 „ 
200 gramov za vsako drugo količino zopet do 200 gramov še 

Škatlice iz papirja, navadne: 

1-30 
1-82 
2-34 
2-86 
1-04 

do 20 gramov — 7 8 
•d 20 do 50 gramov 1-30 
„ 50 „ 100 „ 1-69 
„ 100 „ 200 , 2-08 
,, 200 gramov za vsakih 100 gramov več še — 6 5 

Škatlice za razdeljene praške: 
d» 6 praškov 1-30 
za vsakih nadaljnjih 6 praškov še — 7 8 

Ta taksa se uporablja pri ekspediciji praškov v oblatah (Capsulae amylaceae), 
beugijev in supozitorijev. 

P r i p o m b a . Ciste posode, ki se prinašajo z receptom vred, se računijo 
sajMo za polovično ceno. 

Cene posod za zdravila za živino: 
, Za zdravila za živino se računi vedno expeditio simplex. 

Lekarniško delo. 
1. Dekokti in infuzi. 

Za dekokt in za koliranje, do 200 gramov, in sicer: 
za četrt ure kuhanja 
za pol ure kuhanja 
za eno uro kuhanja 
za vsakih nadaljnjih 200 gramov 
za vroč infuz s kotiranjem do 200 gramov 
za vsakih nadaljnjih 200 gramov 
Dekokto-infuz se računi za polovico več. 
P r i p o m b a : a) Za decoctum Lini, Salep, Althaeae se računi ' i ure 

kuhanja. 
Za ostale pa se računi taksa y 2

 u r e kuhanja, ako ni z zdravniškim 
»redpisom določen daljši čas kuhanja/ 

P r i p o m b a : b) Ako je pri dekoktih ali difuzih kaj dodatkov, ki se 
Uhko tope, se delo ne sme računiti; samo ako se mora dodatek treti (ekstrakt, 
kamfora, balzam, olja, alkaloidi itd.), se računi za to delo 

2. Dlgestija In maceracija. 
Digestija vsake vrste s tehtanjem in koliranjem, brez ozira na koli-

•*• in ako traja 24 ur, se računi 
Z* vsakih nadaljnjih 24 ur 
Maceracija se računi za polovico ceneje nego digestija. 

8. Tehtanje in štetje kapljic. 
Ako se pri ekspediraniti zdravila ne more računiti nobeno do sedaj 

omenjeno delo, se računi za eno tehtanje ali štetje kapljic . 
za vsako nadaljnje tehtanje ali štetje kapljic . . . . . . . 

9. Latverge. (Eleciuaria.) 
Za pripravljanje mase do 200 gramov 
preko 200 gramov za vsako količino večjo od i 00 gramov '. '. 

10. Kroglice in pastile. 
1.) Za pripravljanje kroglic ali pastil (trohisci) se računi vsaka po . 
P r i p o m b a : Ako zdravnik ni predpisal praška za konspergacijo 

mora lekarnar vedno jemati Pulvis l.iauiritiae. Prašek za konspergacijo sê  
računi po taksi, in sicer se jemlje tretjina vse teže kroglic. 

2 ) Za prevlačenje kroglic s Tolu-balzamom, kolodijem, želatino čoko
lado, sladkorjem itd. se računi, vštevaje tudi material, porabljen za ore-
vlako, za vsako kroglico še . . 

3.) Za pripravljanje bolijev s potrebnim tehtanjem in konsnenraciio 
se računi do 10 bolijev vsak boli 

•30 

•40 
•2в 

preko 10 bolijev vsak boli 

11. Pečatenje. 
Za pečatenje steklenice, ako je izrecno predpisano, se računi 

12. Praški . 
1.) Za mešanje, trenje praškov samih ali s tekočino (tinkturami ete

ričnimi olji itd.), bodisi da se izdelajo razdeljeni, bodisi nerazdeljeni s« 
računi do 100 gramov _ ' 

za vsako količino preko 100 gramov • • . . . . . . . 
. , ?•}- Z a . r a z d e l i evan je malih praškov (bodisi Divida, bodisi Dentar 
tales dosis) ebenem za tehtanje, za kapsule iz navadnega papirja za zavitek 
m signaturo se računi do 10 praškov za vsak prašek po . 

za vsak prašek preko 10 praškov po . . . . ! . " ! ! ] 
Ako j'e prašek tak, da ga je neizogibno treba oddati v ceratnih ali 

pergamentnih kapsulah, se računi poleg navedene cene še za vsak nadaljnji 

3 )i Ako so predpisane Caps, amylac. in Caps, gelât, opeicul, se računi s 
porazdelitvijo vred za vsako kapsulo 

n H ^ - P r i p ° T b v Ako je zdravilo predpisano kot Pulvis, se mora vselej 
oddati ш zaračuniti najdrobnejši prašek (Pulvis stibtilissimus). 
y ,о .ч1 - ) Л к о ^о P"] Pragih predpisane razrezane oblate, se računi zanje 
z zavitkom vred do 10 oblat J 

preko 10 oblat pa za vsako nadaljnjo 

2-40 
3-20 
3-60 

—40 
2-40 

—40 

•60 

2-40 
— 9 0 

3. Dispenzacija. 
Za dispenzacijo zdravil in zdravilnih pripomočkov, z zamaškom, pa

perje«, signaturo, povezilom, voščenim papirjem in zavitkom vred se računi 
za kakršnokoli količino 

4. Emulzija. 
Za emulzijo vsake vrste in za kakršnokoli količino 

5. Želatina. 
Za pripravljanje želatine v količini do 200 gramov 
preko 200 gramov za kakršnokoli količino do 100 gramov še 

6. Komprimiranje. 
Ako je treba po zdravniškem predpisu prašek komprimirati (tablete), 

M računi vsak prašek z vsemi potrebnimi deli vred . . . . . 

7. Mazila in linimenti 
1.) 7л pripravljanje mazil ali linimentov z mešanjem več mazil ali z 

»eeanjem mazil z mehkim milom ali s tekočino, kjer se uporabi tool renie 
«e 200 gramov . ' 

preko 200 gramov • • • . . . . . . . . ' ' 
^ ^ 2.) Za pripravljanje mazil ali linimentov z'dodajanjem praškov, eks-
fcAtov m drugih zdravu, ki niso tekoča, z mazili, kjer ni treba topljenja, 
»e račum do 2(X) gramov po J ' 

preko Î0O g r a a o r 

1 — 

1-80 

3 — 
1-20 

—60 

13. Čaji. 
1.) Za mešanje čajev kakršnekoli količine se računi 

100 graìnw J f t e v č a j e v n a v e č d o z - z a < e h t a n J e in kapsule se računi do 

za vsako dozo preko 100 gramov . . . . . . . ' ' 

14. Topljenje in trenje. 
F l a P n , l ^ Z a ^ " ' J * t r d i h «»«vii: Roob, Extractum (siccum vel spissum), 
P f Z ' a r l l D 1 ( i vfmi- P° s t l-a"9kimi deli vred) v mrzli ali topli tekočin 

ìu-uan^m vred,'. a k o ' e P*1-*™, in za trenje: Electuarium Pulm in 
" Ä ^ 1 " ,P«bira pri pripravljanju tekočih zdravil kakor tudi za trenje 
ne, se ™ > n 9 i s t e " « s tekočino, v kateri se tope jako slabo" aH з Д 

del naštetif °ЛпгГ\"К^? j e f r e b a p r ' P^P^avijanju zdravila'izvršiti'več del, naštetih v gorenji točki, se ne sme za vse delo računiti več nego 

mora ^ , & т ^ Ш . * " * M V t d m o Ш *** i n k o t p r a š e k ' « 
c) Pri topljenju ali trenju substanc, ki so navedene v tei točki se ne 

sme za pripravljanje elektuarijev, obližev ceratov kroglic Čolijev oïstil 
Irene' „ Т Т Г o°nHP

SUPO?HOrÌJeV' j a l o v i n bacilov Т К ^ Ä 
n7soJ predpisane J j e ' " " " ** **"*"*• k i 9 C u P ° r a b l i a J ° z a t o deI°> a 

ii,„i,J?,^ Z a t r e n j e fosforja v mastnih ali eteričnih oljih, v etru ali aiKOiioiu se računi 

1-60 
2-40 

15. Saturacija. 
Za saturaci jo, ako jo je zdravnik izrecno predpisal kamnr snartam 

poleg nje vsa potrebna topljenja, se računi brez ozira na k o S * J 

16. Sirotke. 

ostalih' i n S d S ^ ^ Š m o v ' V I " * " ' * * М " П * П 0 mì*° ^ 
za vsako nadaljnjo količino do 200 gramov 

, 2 ) Z a k!arificirano sirotko z beljakom in precejanjem, v katero ie že 
ingredienc. se račiin. lin onn nr,mn„ • 

1-80 
—66 

—10 

—06 

—40 
—2« 

•46-

2 -
1-

•30 
•12 

•06 

•4© 

1 — 
—06 

•40 

•30 
•60 

3 — 
1-60 

zaracunjeno mleko poleg ostalih ingredienc, se račun do 200 gramov J ' 5-40 
za vsako nadaljnjo količino do 200 gramov . . . '. \ 2-70 

17. Sterilizacija. 
A^,;ù^°, z a l l t ? v a . z d r a v " i k Pri zapisu zdravila izrecno, da se mora to 

zdravilo sterilizirati, računi lekarnar do 500 gramov . . t 0
 ч _ 

za vsakih nadaljnjih 500 gramov '.'.'.' 2— 
• x P r i P o r a b a : Vsako tekočino za steriliziranje je treba Drei filtrirati-

prt tem se računi filtriranje s predpisano takso. P J " " " " " • 

18. Supozitoriji, globuli in bacili 
1.) Za pripravljanje supozitorijev ali globulov s tehtanjem s konsrer-

gacijo in zavitkom vred se računi za vsakega . . _ J e m ' * » « " P « ^ 
2.) Za pripravljanje bacilov a tehtanjem, konspere-aciio 

2 — vred se računi za vsakega po J 

preko 10 bacilov za vsakega nadaljnjega . 

•80 
in zavitkom 

2-40 1-20 
— 8 0 



-., ^7>'> "•p^îfmm 

42. • H l 
19. Filtriranje. Cena Din j 

i 

Za vsako izrecno predpisano filtriranje, ako je potrebno, razen de-_ 
koktov in infuzov, se računi do 100 gramov —30 

Preko 100 gramov do 500 gramov se računi —60 
Za vsakih nadaljnjih 500 gramov se računi po .• —30 

20. Dbliži in cerati. 

1.) Za pripravljanje obližev ali ceratov z omehčevanjem, mešanjem 
in malaksiranjem se računi do 200 gramov 1-20 

Preko 200 gramov za vsako količino do 100 gramov . . . . . 1-20 
2.) Za pripravljanje obližev ali ceratov s topljenjem skupno z doda

janjem drugih zdravil in malaksiranjem se računi do 200 gramov . . . 2-40 
. Preko 200 gramov se računi za vsako količino do 100 gramov . —60 

Letnik IV. 
Cena Din 

3.) Za razmaz obliža ali cerata in za topljenje, ako je potrebno, se 
računi za vsako površino do 100 cm2 1-30 

Za vsakih nadaljnjih 100 cm2 —60 
Za platno, ki se morda uporablja pri pripravljanju obliža ali cerata, 

se računi do 100 cm2 ' . . 2— 

Rp. Liquor Burowii. 
Aluminii sulfurici 60 gramov raztopi v 
Aquae destillatae 500 gramov. Filtrirani raztopini dodajaj polagoma, nepre

stano mešaje, filtrirano raztopino. 
Plumbi acetici cry st. 100 gramov, 
Aquae destillatae 300 gramov; pusti, da stoji na hladnem prostoru 3 do 4 dni, 

in potem filtriraj. . 

Bizfllasi jroeffl uradov ш o t e i e i . 
4 5 1 A. Vpisi v trgovinski register. 

I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

336. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Mejavšek & Hykel, Celje. 
Obratni predmet: Firma, izdeluje umetni kamen, 

tla iz teraca- in az.bes.ta, pokriva .stavbe z lesnim 
cementom, tlakuje ceste z asfaltom in trguje s stavb
nim materialom na debelo. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
20. januarja 3922. 

Osebno za.vozana družbenika.: Lavoslav Mejav-
«ek. trgovec na Bregu št. 36 pri Celju, in. Hugon 
Hykel, islavbni tehnik v Celju, Gosposka ulica št. 15. 

Pravico zastopanja ima vsak družbenik samo
stojno. 

Podpis firme: Firmo podpisuje vsak družbenik 
samostojno. 

C e l j e , dne 4. marca 1922. 

337. Sedež: Cerknica pri Rakeku. 
Besedilo firme: Butina & Kajfež. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

5. avgusta 1921. v. 
Družbenika: Anton Butina, trgovec v Kočevju, 

in Jakob Kajfež, trgovec v Kočevju. 
Družbo zastopa vsak družbenik posamezno ter jo 

podpisuje sam.tako, da postavlja, pod njeno napisano 
ali-, natisnjeno besedilo svojeročno svoje ime. 

L j u b 1 j a n a, dne 23. marca 1922. 

338. Sedež: ;Gabcrje pri Celju. 
Besedilo firme: Alojz in Ivan Knez. 
Obratni predmet: zlatarska in draguljaraka de

lavnica. 
Družbena oblika: javna, trgovska družba izzai dne 

1. januarja 1921-. 
Osebno zavezana družbenika: Alojzij in Ivan 

Km;/,, zlatarja in draguljarja v Gaber.ru it.' 18. 
Pravico.• zastopanja\ ima vsak družbenik .samo

stojno. 
Podpis firme: Eden ali drugi družbenik se pod

pisuje pod besedilo firme. 
C c 1 j e. dne 28. februarja 1922. 

339. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: slovensko: Merkantilna banka, 

nemško: Merkantilbank; italijansko: Banca mercan
tile; francosko: Banque mercantile; angleško: Mer
cantile bank. 

Qbratni predmet: Dražba eskontna in reeskontira, 
menice itcl.; dovoljuje vsakovrstne kredite, posredu
je m izvršuje finančne in kreditne operacije in opra
vila, združena z njimi; nakupuje in prodaja vred
nostne papirje, devi«, denar, kovine, .blago, sirovi
ne terjatve, nepremičnine; posoja proti l U a v i , za 
astra: m za tuj račun, favzemši strogo hipotekarnor 

bančne posle; sprejema denar na tekoči račun proti 
razpolagi s čekom, ali na drug način ali na vložite 
knjižice ali proti obrcsitonosnim blagajniškim listom-
nabavlja in prodaja, privilegije za lastni ali za'tuj 
račun; ustanavlja, pridobiva in upravlja industrijska 
trgovska, poljedelska in druga, narodnogospodarska 
podjetja, ustanavlja delniške dražbe v te svrhe ka
kor tudi pridobitne in gospodarske zadruge, vodi 
nJih i>osle, prodaja dotične delnice, sprejema vrtxl-
nostne papirje, valute in druge predmete v hranjenje 
l n uPi'av]janje; izvršuje vsa bančna, komisijska in 
posojilna opravila, ki spadajo v izvrševanje in obseg 
navedenih^ statutaričnih praivil ali so potrebna za to 
tot.pomožna opravila. Izključene so borane speku-

^cije, mereče le na dobiček pri diferencah brez efek
tivne izpolnitve ( § 11. pravil.). 

Družbena oblika: delniška družba; ustanovitev 
dovoljena z odlokom ministrstva za. trgovino in in
dustrijo z dne 24. januarja 1922., VI. št. 136. pravila 
potrjena po istem ministrstvu, oddelku v Ljubljani, 
pod št. 1247, dne 22. februarja 1922. 

Ustanovni zbori,dne 12. marca 1922. 
Doba dražbe: neomejena. 
Delniška, glavnica: 5,000.000 K, razdeljena na 

12.500 v gotovini popolnoma vplačanih delnic po 
400 K, ki se glase na prinosnika (§ 5.). 

Podpis firme: Firmo podpisujeta pod njeno napi
sano, natisnjeno ali s štampilijo odtisnjeno besedilo 
dva člana upravnega, sveta ali en član upravnega 
sveta ih ravnatelj ali njegov .namestnik aH za to 
pooblaščeni luadnik ali ravnatelj in njegov namest
nik ali za to pooblaščeni uradnik, in sicer prokurist s 
črkama «p. p.» (per procura) pred imenom, uradniki, 
pooblaščeni za sopodpisovanje, pa s pristavkom «s 
p.», t. j . «s pooblastilom» (§§30., 31.). 

Upravni svet sesitoji iz osmih Članov; ti so: Ru
dolf Gulič, bančni ravnatelj v Kočevju; Vinko Heir.-
rihar, lesni industrijec v. Kočevju; Anton Kajfež, 
trgovec in industrijec v Kočevju: Ivan Kl un, trgo
vec v Ribnici; Alojzij Loy, posestnik v Kočevju; Jo
žef Röthel, trgovec v Kočevju; Matija Rom, trgovec 
v Kočevju; Rihard Skubec, ravnatelj Trboveljske 
premogokopne družbe v Ljubljani: 

nadalje prokurist: Jožef lic. pooblaščeni uradnik: 
Ernest Niesner,. banani,i^j^vto^a v Kočevju. 

Razglasi' družbe se objavljajo v «Uradnem listu 
pokrajinske upraive za Slovenijo» in fakultativno v 
drugih listih (§ 4.). 

N o v o m e s t o, dne 8. aprila 1922. 

340. Sedež: Ljubljana. , 
Besedilo firme: Industrijsko-električno podjetje, 

ing. Turnšek & Co. 
Obratni predmet: projektiranje in izvrševanje in

dustrijskih in obrtnih podjetij in naprav, prodajanje 
strojev, orodja in tehničnih potrebščin vsako vrste. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
15. februarja 1922. 

Družbenika: inž. Vile tor Turašek v Ljubljani, To
bačna ulica št. 11, in Fran Saks, iustalater v Ljub
ljani, Rimska cesta. 

Družbo zastopata in podpisujeta, oba družbenika, 
in sicer vsak samostojno, ter jo podpisujeta tako, da 
postavlja pod njieno napisano, natisnjeno ali s 
štampilijo odtisnjeno besedilo eden izmed družbeni
kov svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 23. marca 1922. 

341. Sedež: Ljubljana 
Besedilo firme: Jadranska banka, podružnica 

Ljubljana. 
Glavni zavod z besedilom: «Jadranska banka», 

«Јадранска банка», «Adriatische Bank», «Banca 
Adriatica», «Banque Adriatique», «Banco Adriatico», 
«Adriatic Bank», ima svoj sedež v Beogradu. 

Obratni predmet: Družba se ustanavljal v prvi 
vrsti zato, da .prevzame posle vseh podružnic in po
slovalnic Jadranske banke v Trstu, kar jih je v kra
ljevini Srbov, Hrvatov m Slovencev, in da pre
vzame njeno dunajsko podružnico; opravljati na-
merjavito posle, spadajoče v področje bančnih pod
jetij, kreditnih in denarnih zavodov in vse komer-
ciatne, industrijske, finančne in nepremičninske posle. 

Vpoštovaje zakonita določila, veljavna za vsak 
posamezni posel, je zlasti upravičena za ta-le opra
vila: 
a) Družba ustanavlja, pridobiva ali upravlja, jemlje 

ali daje v zakup ali najem komercialna, industrij
ska, poljedelska, prometna in sploh podjetja, slu-

, žeča povzdigi narodnega gospodarstva, in sicer 

kakršnokoli vrste in družbene oblike fer jim le 
pretvarja; nadalje se udeležuje takih podjetij, 
vodi njih posle ter oskrbuje zanje izdajo in pro
dajo njih delnic. 

b) Podeljuje odprte in menične kredite, diskontira 
menične in .kakršnekoli druge terjatve; sprejema 
in izplačuje obresti in dividende ter opravlja 
vnovčevanje vseh kakršnihkoli terjatev na račun 
tretjih. ,, . 

c) Sprejema vrednostne papirje, valute in vse druge 
predmete v hranjenje in upravljanje ter izdaja 
za to depotne liste. 

č) Sprejema denar na tekoči račun —; vlagatelj sme, 
, razpolagati z vloženim zneskom po četu ali 'pa 

drugače — sprejema denar na vložne knjižice, 
ki se glase na prinosnika ali na- ime in ki se 
smejo tudi v tem primera izplačati prinosniku, 
in proti obrestonosnim ali brezobrestnim blagaj
niškim potrdilom, ki se glase na prinosnika. 

Blagajnjžka nakazila se morajo glasiti naj
manj na 100 K ter morajo biti iziplačna ob dol.o-

• čenem roku' dospelosti ali ob določenem odpo
vednem roku. Prva vloga na hranilno knjižico 
mora znašati najmanj 50 K. 

Vloge, sprejete na vložne knjižice in proti bla
gajniškim potrdilom, je objaviti vsak mesec ter 
jih po izdanih oblastvenih jxredpisih izkazati ob-
last.vom; oba zneska skupaj ne smeta presezati 
dvakratnega zneska vplačane delniške glavnice. 

Za obrazce vložnih knjižic in blagajniških na
kazil je treba državnooblastvene odobritve. 

d) Nakupuje in prodaja vsakovrstne vrednostne pa
pirje, devize, valute in terjatve; posoja na obre- ' 
sti proti zastavi vseh teh reči, nadalje na siro
vine in vsakovrstno blagoin na nepremičnine — 
vse to za lastni kakor tudi za tuj račun. 

e) Kupčuje s piomesami in prodaja srečke na ob-
roke. 

f) Izvršuje zavarovanja zoper kurzno iagubo pri iz-
žrebnih vrednostnih papirjih ali srečkah. 

g) Kupuje in prodaja vsakovrstno blago; sirovine in 
izdelke. 

h)-Nakupuje in prodaja nepremičnine, jih daje ali 
jemlje v zakup ali najem, 

i) Izvršuje vsakovrstne stavbe, 
j) Pridobiva koncesije za železnice ali druge pro

metne naprave ali javne stavbe. 
k) .Napravlja javna- skladišča — tudi prosta skladi-, 

šča; izdaja skladiščna, potrdila (warrants) o vlo-
• ženem blagu; napravlja po prej izposlovani obla
stveni dovolitvi javne tehtnice in meriMce. 

1) Prevzema zakup in upravo javnih davščin. 
m) Posreduje ali izvršuje sama ali skupno z drugimi 

vsakovrstne finančne in kreditne operacije na 
račun državnih uprav, pokrajin, občin, korpora-
cij, zadrug, družb ali zasebnikov v tuzemstvu in ' 
v inozemstvu; se udeležuje pri njih ter sploh iz
vršuje vsa opravila, združena e temi operacijami; 
zlasti tudi prenaša prevzete dolgove v celoti ali 
v delnih zneskih na druge. 

n) Ustanavlja menjalnice in opravlja v njih menjal
ne posle. 

o) Ukorišča tuzemske in inozemske izume, patente 
in privilegije ali posreduje njih ukoriŽčanje. 

p) Izvršuje vsa' bančna, komisijska in posojilna 
opravila, ki spadajo v izvrševanje in obseg ;Zgo-
raj navedenih, po pravilih dovoljenih poslov; ali ^ 
so potrebna, za to kot pomožna opravila, zlasti 
tudi borzne kupčije. . , : 

r) Dovoljuje hipotečna posojila v gotovini ali v- za- ' 
eitavnih pismih posestnikom neprendčnin ali po
deljuje posojila na hipotekarno zavarovane. zne-

. ske za daljši ali krajši čas, jih pridobiva in zopet 
oddaja. 

J S ' ' 
r» Л 

Srn:*'. 
Z. 5. J.. G. O. - Ljuljana 
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42. 272 Letnik IV. 
s) Izdaja na podstavi posojil, označenih v prejš

njem odstavku, dovoljenih v gotovini, do njih 
višine zastavna pisma; tuđi diskontira zastavna 
pisma, izdana samo na podstavi omenjenih poso-, 
jil, ali daje. nanje predjemo. Sicer pa veljajo za 
izdajo zastavnih pisem določila dodatka k tem 
pravilom. 

š) Izdaja lastne obresti m osne zadolžnice (obligacij;";'), 
katerih skupni znesek mora biti vedno popolno
ma zavarovan z vrednostnimi papirji, ki «o ji 
lastni in so v njeni posesti, > kritimi terjatvami 
ali nepremičninami. Skupna vsota teh obveznic 
ne sme presezati zneska vplačane delniške glav
nici'. 

Te zadolžnice ne smejo zapasti prej nego v 
enem h.'tu in se ne smejo nanašati na manjši zne
sek nego KX)() K. Obrazci *e morajo predložiti 
državnemu oblastvu v [«trditev. 

tj Izdaja fundirane bančne zadolžnice, katerih skup
na vsota mora biti vedno popolnoma krita, iti 
sicer: 

I. a) s [Mjsojili, dovoljenimi'v industrijske in trgov
ske namene ali prevzetimi po cesiji. kj so 
knjižno zastavnopravno zavarovana ali za 
katera jamči kot pórok in plaûnik država, po
krajina, okraj ali »ploh tuzomska javna kor
poracija ali je upravičena pobirati davke ali 
doklade; ali z enakimi posojili tem samim; 

b) z lastno posestjo pupilariiovamih vrednostnih 
papirjev aH zadolžnic tuzemskih industrijskih 
in trgovskih podjetij, katerih obrestovanjo in 
pkčilo je zavarovano prav tako kakor ono 
posojil, navedenih pod a): 

c) s posojili, dovoljenimi proti zastavj vrednost;-
nih papirjev, navedenih po<l b); 

JI . a) z dovoljenimi ali po cesiji prevzetimi posojili 
za gradnjo in obratovanje tuzem-skih železnic. 
namenjenih javnemu prometu in koncesiom-
ranih v zmislu veljavnih zakonitih predpisov, 
katerih obrestovanje in plačilo je zavarovano 
na železnici sami ali s plačilnim in poroštve
nim jamstvom države, pokrajine ali sploh na 
način, ki je po državni upra%i priznan za za
dostnega; 
z lastno posestjo takih železniških obligacij; 

l>osojili na njih zastavo. 
Bančne zadolžnice (industrijske kreditne ib-

Iigacije), izdane na temelju pod I. a) do c), je vo
diti in upravljati popolnoma ločeno od zadolžnic, 
izdanih na temelju pod II. a) ilo c) (žeJeznišV"' 
kreditne obligacije). 

Fundirane bančne zadolžnice se smejo upo
rabljati za plodonosno nalaganje glavnic, ki so 
last ustanov zavodov, stoječih pod javnim nad
zorstvom, poštne hranilnice, fidejkomisnega in 
sirotninskega in depozitnega denarja in za služ
bene in p'jslovne kavcij.» samo: 

1.) če so zadolžnice krite z gotovini denarjem 
ali s pupilarnovarjiimi vrednostnimi papirji ali- s j 
takimi hipotečnimi terjatvami, lei so v zmislu za-j 

b) 
CI 

ali en upravni svetnik ali ravnatelj in en prokurist 
družbe. 

ProkurLsfci morajo dostavljati svojemu podpisu 
dodatek, ki kaže na prokuro. 

Člani upravnega sveta so: Franjo Duboković, 
veletržec na Sušaku; Ivan Knez, veletržec v Ljub
ljani; T. G. Stipanovič, veletržec v Jelši; dr. Josip 
Ažman,- odvetnik v Ljubljani; Ante Bogdanović, 
veletržec v Šibeniku: Albert Bonetić, veletržec na 
Sušaku: dr. Melko Cingrija, odvetnik v Dubrovniku; 
ćirb Kamenarovié. bančni ravnatelj v Ljublja.ni; 
Frank Sakser, !>апкјг v New Yorku. 

Ravnatelja družbe sta: Ciro Kamenarovié v 
Ljubljani in Alfred Krstelj v Beogradu. 

Imenovani so bili: 
a) pri centrali v Beogradu za podravnatelja: Jernej 

Pinter iz Ljubljane in Dušan Rapo iz Beograda; 
:-.a prokuristo pa: Dimitrije Bogoj<" ie iz Zagreba. 
Petar Katić iz Šibenika. Marke. Kune i Splitt 
Josip Skojič iz Ljubljane in podeljena jim je bila 
pravica podpisovanja, in zastopanja družbene 
firme za centralo in vse njene podružnice: 

b) pri podružnici v Ljubljani za namestnika diri
ger/tu: Alojzij Lonček iz Ljubljane, za prokuri-
sta pa: dr. J a n k o Berce in Anton Petelin, oba 
družbena uradnika v Ljubljani; ti imajo pravico 
zastopanja, in podpisovanja za podružnico v 
Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 24. marca 1922. 

Št 3125/22. 491 3—3 

Razglas. 
0 razširitvi in ojačitvi že obstoječega črnomalj

skega vodovoda je razsodilo podpisano glavarstvo 
z odlokom z dne 3. julija 1912., it . 11.174, sporaz
umno z okrajnim glavarstvom v Črnomlju tako-le: 

1.) Načrt, ki ga je predložil bivši deželni odbor 
kranjski, se odobruje. 

2.) Izreka se razlastitev studencev «Kotbrunnen» 
in «Gesundbrunnen:», izvirajočili na parcelah 
št. 3163/3, odnosno št. 3176/1, ka ta« traine občine 
blatniške; ugotovitev dotične odSkodnine pa se pri
držuje posebni obravnavi. 

3.) Načrtu gospoda Otona Ploja, bivšega notarja 
v Črnomlju, in gospoda Franca Klemena, posestnika 
v Črmošnjicah, se odreka vodopravno privolilo. 

Tuuradno razsodbo z dne 13. septembra 1912., 
št. 15.028. o odškodnini". Omenjeni zgoraj pod točko 
2.), je bivša deželna vlada v Ljubljani z odlokom z 
dne 8. februarja 1913., št. 2943, razveljavila ter uka
zala obnovo postopanja. 

Vsled pritožb zoper tuuradno razsodbo, omenjen? 
začetkom tega razglasa, je bivše poljedelsko mini
strstvo dne 27. junija 1913., št. 23.889, odredilo red
no dopolnilno postopanje v predmetu, ako se zastop
nik; nasprotnih si načrtov ne bi sporazumeli glede 
odškodnine. Ker se pa ta sporazum ni mogel doseči, 
odreja podpisano glavarstvo, ustrezaje navedenim 

, . ! • * • • „ „ • -,™.,,„ i ukazom in prošnjam komieije za upravo kranjske 
kona popolnoma varne, ah s terjatvami napram . \ J ,. _ л , _ „ , 1 л „ -n,- • i-,, 
. . . . . J j dc/clne imovine kakor tudi go&podov Ploja in Kle-( ' Г 2 п Л ? ' - т . * i- • i i i i „f, Imena, na podstavi vodopravnega zakona obravnavo 

2.) ce je vsota, ki je potrebna za vsakokratno , ' ' . ' • „ „ „ „ i „ л •.. л », • „ 
, ; • • A- ,•• . - -u i , i- •„ na dan 1 5 . m a t a t. 1. i n n a s l e d n j e d m z 

obrestovanje m amortizacijo bančnih zadolžnic, T * , v < л • i r, « i K ~ ; * i „ 
J z a č e t k o m o b 1 4 . u r i d n e 1 5 . m a j a t . 1. v 

občinski pisarni v Črmošnjicah. 
Udeleženci se vabijo, naj se udeleže te obrav

nave. 
Morebitni ugovori naj se podado najkesneje pri 

obravnavi, ker bi se sicer naprošena naprava dovo
lila, ako ni pomislekov iz javnih ozirov. 

Načrti so pri podpisanem glavarstvu do dne ob
ravnave razpoloženi med uradnimi urami vsakemu 
udeležencu v vpogled. 

Okrajno glavarstvo v Novem mestu, 
dne 7. aprila 1922. 

Št. 1673 <>. š. sv. 

Razpis učiteljske službe. 
Po naročilu višjega šolskega -sveta z dne lOega 

aprila 1.922., št. 4797, se razpisuje v stalno name
stitev učiteljsko in voditeljsko mesto na enorazred-
n'i dvojezični osnovni šoli v N e m š k i L o k i . 

Pravilno opremljene prošnjo naj se vlože naj
kesneje do dne 

1 1 . m a j a 1 9 2 2 . 

14) predpisani službeni poti pri podpisanem okraj
nem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 
dne 18. aprila 1922. 

Predsednik: dr. Ogrin s. r. 

krita z enako visoko terjatvijo banke. 
To, da so iKigoji, navedeni pod 1.) in 2.) iz-

polnj'iii. se mora za vsak primer pose he objaviti 
v «Službenih Novinah». 

Taki; bančne zadolžnice je voditi in uprav
ljati popolnoma ločeno od onih, ki nimajo pupi-
larne varnosti. 

Sicer veljajo za izdajanji; bančnih zadolžnic 
določila dodatka k .tem pravilom. 
V»e navedene posle sme družba izvrševati ali 

t tv li samo posredovati za lastni ali za tuj račun. 
Družbena oblika: Delniška družba, ustanovljena 

line 29. junija 1921. za nedoločen čas z dovolitvijo 
ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu z 
dne 17. marca 1921., VI br. 904. 

Delniška glavnica znaša 30,000.000 K (7.500.000 
Din) ter je razdeljena na 75.000 delnic po 400 K 
(100 Din), ki so v gotovini popolnoma vplačane. Ta 
delniška glavnica se sme s oklepom občnega zbora 
zvišati na 200,000.000 K (50,000.000 Din). 

Delnice se glase na prinosnika in so nedeljive. 
Vse družbene javne razglase objavlja upravni 

- n t v uradnem listu na sedežu družbe. 
Družbena firma se podpisuje tako, da se pod 

njeno odtisnjeno, ali po komerkoli napisano besedilo 
v sriiskoiuvatskcm ali slovenskem (angleškem, fran
coskem, italijanskem, špau~>kein ali nemškem) jeziku 
pripisuje: a. d. v Beogradu,, in da podpisujeta svoje 
ime: ali «Iva člana upravnega sveta ali en član 
upravnega svela i u en ravnatelj ali dva ravnatelja 

• ' — . • > Št. 29. 

Razglas. 
Pismeni izpiti za z i d a r s k e , t e s a r s k e. k a -

m e n o s e š k e i n v o d n j a k a r s k e m o j s t r e 
se bodo vršili v času od dne 8. d o d n e 1 3., potom 
dne 1 5. i n 16 . m a j a , t. 1. med uradnimi urami 
(od pol osmih do štirinajstih) v poslopju gradben» 
direkcije v Ljubljani, Turjaški trg št. 1, ustni izpiti 
pa dne 1 7. m a j a in naslednje dni vselej ob osmih. 

Popolnoma opremljene prošnje, kol k o vane s 
kolkom za 2 Din, z izpitno takso vred naj vlože 
kandidati pri izpraševalni komisiji, odnosno naj do
polnijo že vloženo prošnje do dne 1. m a j a t. ].. 

V vednost naj služi, da znaša po naredbi mini
strstva za trgovino in industrijo, oddelka, v Ljub
ljani, z dne 26. marca t. 1. izpitna taksa 96 Din. 

Na nedostatno opremljene prošnje se komisija 
ne bo ozirala. 

V L j u b l j a n i , dne 18.aprila 1922. 

Predsednik izpraševalne komisij'': 
. inž. Hilbert s. r. 

Razne objave. 
6 2 4 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 8. aprila 1922. 
Aktiva: Dinarjev 

Metalna podloga 398,421.462:25 
Posojila . . .; 950,744.404-80 
Dolg države 4.418,522.260-87 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov — 

Paeiva: 7.906,065.290-92 

Glavnica . . 15,106.800---
Rezervni fond 1,980.022 62 
Novčanice v tečajn . . . . . . 4.870,764.135---
Razne obveznosti 861,751.453 10 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov X6fiB6-Mh7--Ц&-

V.90C.065.290-92-

5 2 6 Objava. 
L j u b 1. j a u s k a k r e d i t n a b a n k a na

znanja, da izplačuješ po sklepu občnega zbora z dne 
24. aprila t. J. za leto-1921. 1 ó % n o d i v i d e n d o 
v znesku K 60.— za kupon št. 21 vseh delnic. 

Kupone, vnovčujejo izza dne 25. aprila 1922. cen
trala banke v Ljubljani in podružnico v Brežicah, 
Celju, Gorici, Kranju, Mariboru, Novem Sadu. Ptuju. 
Sarajevu. Splitu in Trstu, Hrvatsko-slavonska ze
maljska- hipofékarna banka v Zagrebu, Živno^ten^ka 
banka v Pragi in njena podružnica na Dunaju. 

V L j u b 1 j a n i , ilne 24. a.]»rila 1922. 

Upravni svet. 

5 2 5 Vabilo na IIL redni občni zbor 
„ N a k u p o v a l n e z a d r u g e , 

r. z. z o. z. v Ljubljani", 
ki bo dne 3 0. a p r i l a t. 1. ob devetih v uiadnih 
prostorih na «Balkanu» v Ljuli 

št. 33. 

D\, 

Ijani. Dunajska erst; 

v n i r o d : 
1.) Poročilo mčelništ.va. 
2.) Predložitev letnega računa in bilance. 
3.) Poročilo nadzorništva in podelitev absolut« 

rija načelništvu. 
4.) Volitev luičelništva in nadzorništva. 
5.) Slučajnosti. 
V L j u b l j a n i , dne 24. aprila 1922. 

Filip Uratnik s. r., predsednik. 

i!« Razid društva. 
Delavsko pevsko društvo «Naprej» v Zagorju s 

je po sklopu občnega zbora z dne 2. aprila t. 1. pro
stovoljno razšlo. 

V Z a g o r j u , dne 13. aprila 1922. 

Anton Ule s. r., bivši predsednik 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



43. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 27. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

«Кл/ЗП^ХкДЛЈ ^ДЈ Лг^, 
'«ад^зДЈТич-кпмздт^.зега, i i mm»! п м в о т в г м 

Vgeblaa: Zakon o orožništvu. Zakou o orožiiiškem pokojninskem fondu. — BazgîsBi raznih rtrupfe nradov in oblaetev. — Bazne objave. 

aioei io kraijevske oredbe. 

«s. 
Mi 

A l e k s a n d e r Ж., 

Po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
.ie zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev sklenil v 
XXXV. redni seji, ki jo je imel dne 25. decem
bra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potrdili in 
potrjujemo,' da je uredbo ministrskega sveti o 
«rožništvu z dne 26. februarja 1919. — «Sinžbene 
Novine» St. 16 iz leta 1919." — seznamka uredb 
i.mmstrsrva za notranje zadeve št. 83 — «Službene 
Novinu» št. 195/1921. — izpremeniti in da se glasi-

** o orožmštvu. 
i. d e i . 

S p l o š n a do loč i la . 

Člen 1. 

'• / 

Orožništvo je "sestavni del vojske stalnega 
kadra kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter 
ima nalogo, kot organ državnih upravnih oblastev 
čuvati javno varnost, vzdrževati javni red in mir 
ter ščititi izvrševanje zakonov. 

Člen 2. 

Oroznistvo je glede uporabljanja in strokov
nega pouka podrejeno ministru za notranje za
deve, glede opremljanja, discipline, osebnega raz
merja m vojaškega pouka pa ministru za vojno in 
»»raarnico. ' 

Proračun, odobren za orožništvo, se uporablja 
izključno za njegove potrebščine po predlogih 
komandanta orožništva. 

Člen 3. 

ke-le" V S t 0 P i o r o ž . n i k v orožništvo, priseže ta-

' » ' e e ^ ß o Ä » ? p r i i m e k > Prisezam na vsemogoč-
S o ž e n e s iU T r r h ° . V n e m u Poveljniku narodne 
cev S s a n d n r ? l j U S r b o v ' H r v a t w i n Sloven-

* > v s l u ž b i - j a v t v a r l 0 s t T T e d a
( 0 r 0 Ž n i Š k i Č a . S t -

in zvesto izvrševal svo?? « f e i V " m i r U v e s t n o 

konih, pravilih i n n ^ S h p f i ' - S 0 U S t a ^ ' **' nega p a s t v a in da b o ^ S S ^ t ^ f e -
lako mi Bog pomagaj!». ^musi. 

Orožniški častniki dajo razen ustne prise™ 
tudi pismeno. unsege 

Člen 4. 

Orožniški častniki, podčastniki, kaplari in 
orožniki spadajo pod vojaško disciplino in vo-
J **° sodstvo po določilih uredbe o vojaški discir 
Pirrri in vojaškosodnih zakonov. 

JI Uradni list pod št. 823 iz leta 1919. 
c . Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
f f**., Hrvata i Slovenaca» št. 73, izdanih dne 
1 • » 1922. (Prüog X.-1922.) 

Člen 5. 
V sestav orožništva spadajo začasno in kadar 

je treba za javno varnost, posebne državne straže 
in občinski organi javne varnosti. 'Toda to se 
zgodi samo po nalogu šefov državnega upravnega 

i oblastva. 
! Kadar se uporabljajo, spadajo pod oblast orož-
j nišMh starejšiu. 
j I i so takrat podrejeni vsem službenim pred-
| pisom, ki veljajo za orožništvo. 

: Cica 6. 
i Ob mobilizaciji in vojni mora dati minister za 
i notranje zadeve ministru za vojno in momarnico 
I na razpolago potrebno število orožniškega osebja. 

! 1 1. d e l . 
F a r a i a c i j a . 

Cimi 7. 
Orožništvu načeluje komandant orožništva. 
komandant orožništva ima štab, čigar sestav 

k- razviden i/ priloge 1. 
Komanda orožništva je administrativni organ 

II. stopnje. ': v 
Sedež štabu komande orožništva je v Beo-

giadu. 
Člen S. 

Orožništvo se deli na šest orožniških brigad, 
ki imajo številčne nazive od I. do VI. 

Sestav štaba orožniške brigade je razviden iz 
piiloge 2. • 

Komande orožniških brigad so administrativni 
organi III. stopnje. 

Orožniške brigade obsezajo začasno ta Jle 
ozemlja: I. severni del kraljevine Srbije (ozemlje 
kraljevine do vojne leta 1912.) in Vojvodino, s 
sedežem štaba v Beogradu; II. Bosno, Hercego
vino in Crno goro, s sedežem štaba v Sarajevu; 
III. južni del kraljevine Srbije (ozemlje, ki je bilo 
osvobojeno leta 1912.), s sedežem štaba v Skop-
Jju ; IV. Hrvatsko in Slavonijo, s sedežem štaba v 
Zagrebu; V. Slovenijo, s sedežem štaba v Ljub
ljani; VI. Dalmacijo, s sedežem štaba v Splitu. 

Člen 9. 

f. orožniška brigada se deli na štiri bataljone; 
II. orožniška brigada se deli na štiri bataljone; 

III. orožniška brigada se deli na dva bataljona; 
IV. orožniška brigada se deli na tri bataljone; 
V. orožniška brigada se deli na dva bataljona. 

Člen 10. 

Po ' potrebi sme minister za notranje zadeve 
i sporazumno z ministrom za vojno in mornarnico 
i izpremeniti' število bataljonov v brigadah. 

c) pri 111. orožniški brigadi: 1. v Skoplju in 2. v 
Kosovski Mitrovici; 

č) pri IV. orožniški brigadi: 1. v Zagrebu, .2. v 
. Osjeku in 3. v OguJinu: 

d) pri V. orožniški. brigadi: 1. v Ljubljani in 2. v 
Mariboru. 

Člen 12. 

Po potrebi sme minister za notranje zadeve 
sporazumno z ministrom za vojno in mornarnico 
izpremeniti sedeže bataljonskih štabov. 

Člen 13. 
1. bataljonu 1. orožniške brigade pripada en 

kadron orožnikov-konjikov; ta bataljon je iz-
b.xno za mesto Beograd. 

Sestav konjiškega eskadrona je razviden iz 
i loge 4. 

Meje okolišev za ostale bataljone določa mi
eter za notranje zadeve po predlogu koman-
inta orožništva, a z ozirom na službene potrebe 
di po sporazumu z ministrom za vojno in mor-
irnico. 

pri I 

ni 
d 
tu 
Ш 

Člen 14. 

Člen 11. 

Bataljoni v posameznih orožniških brigadah 
imajo številčne nazive od 1. dalje/kolikor jih je; 
! ,-Pr.: «1. bataljon I. orožniške brigade». 

Sestav štaba orožniškega bataljona je razviden 
iz priloge 3. 

Sedež bataljonskih štabov je: 
a ) Pri 1.orožniški brigadi: 1. v Beogradu, 2. v 

Novem Sadu, 3. v Kragujevcu in 4. v Nišu; 
b) Pri II. orožniški brigadi: 1. v Sarajevu, 2. v 

Mostam, 3. v Banjiluki in 4. na Cetinju; 

I VI. orožniška brigada in bataljoni ostalih orož-
! niskih brigad se dele na čelo. 

Število čet v VI. brigadi in v posameznih ba
taljonih je tolikšno, kolikršnega je treba za službo, 
toda po možnosti tolikšno, da ima vsak politični 
okrug ali vsaka ustrezna politična upravna enota, 
razen uprave mesta Beograda, po eno četo. 

Člen 15. 
Cete v VI. orožniški brigadi in v posameznih 

bataljonih imajo nazive po nastanišču; n. pr.: 
Valjevska orožniška četa 1. orožniške brigade. 

Cete 1. bataljona 1. orožniške brigade imajo 
številčne nazive od 1. dalje; n. pr.: l.četa 1. ba
taljona I. orožniške brigade. 

Konjiški eskadron ima naziv:' Konjiški eska-
dron I. orožniške brigade. 

Sestav vsake čete je razviden iz priloge 4. 

Člen 16. ' . ' , 
Orožniške čete se dele na potrebno število 

vodov, od katerih je po možnosti po eden za vsak 
upravni okraj (srez, kotyr). 

Vodi imajo nazive po svojem nastanišču; n. pr.: 
Negotinski orožniški vod 1. orožniške brigade. Ce 
sta v istem nastanišču dva voda ali če je več 
vodov, imajo številčne nazive po vrsti; n.pr.: L, 
2. itd. negotinski vod I. orožniške brigade. 

Vodi 1. bataljona I. orožniške brigade imajo 
številčne nazive od 1 dalje; n. pr.: 3.vod 2. čete 
1. bataljona I. orožniške brigade. 

Člen 17. 
Orožniški vodi se dele na potrebno število 

stalnih in začasnih postaj. 
Stalne postaje imajo nazive po nastanišču; 

n. pr.: Zlotovska orožniška postaja II. orožniške 
brigade. 

Začasne postaje imajo nazive, n. pr.: Začasna 
orožniška postaja v Lipiku IV. orožniške brigade. 

Člen 18. 
Orožniške postaje so po potrebi pehotne, ko

njiške, kolesarske ali mešane. 

Clen.l«. 
Za dvorno službo je določena četa dvornega 

orožništva, katere sestav je razviden iz priloge 5. 

•Jte iäärfi. •«'Mfc i i . f i 
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Ccta dvornega orožništva je v sestavu I. orož
ni š k e brigade, ne spada pa k nobenemu bataljonu 
te brigade ter je nastanjena v prestolnici. 

Člen 20. 

Številčno stanje moštva in živali se določa s 
proračunom. 

Število orožnikov pri posameznih četah določa 
• minister za notranje zadeve na predlo« šefov 

državnih upravnih oblastev in po izjavi, ki jo poda 
komandant orožništva, in sicer z ozirom na služ
beno potrebo. 

Cleti 21. 

Razpored orožniških čet, vodov in stalnih po
staj in opuščanje že obstoječih stalnih postaj iz
vršuje minister za notranje zadeve po predlogih 
pristojnih upravnih oblastev in po izjavi, ki jo poda 
komandant orožništva. 

Člen 22. 
Razpored začasnih postaj, ustanavljanje novih 

iti opuščanje že obstoječih postaj izvršuje koman
dant orožništva sporazumno s pristojnimi držav
nimi upravnimi obiastvi. 

Člen 2Л. 

Ko se izvede nova administrativna razdelitev 
države, prilagodi minister za notranje zadeve .spo
razumno z ministrom za vojno in mornaruico 
sedanjo formacijo tej novi razdelitvi. 

I l i . d e l . 

Razmerje orožništva v službi in njegove 
dolžnosti. 

I. Vobče. 

Člen 24. 

Orožništvo opravlja svojo službo po nalogu 
nadrejenih orožniških in službenih oblastev v me
jah zakonov in zakonitih naredi). 

Njegova služba je dvojna: 
i.) redna, ki se opre vi ja po splošnih pravilih, 

predpisih in nalogih ter sestoji iz splošne preven-
tivno-represivne službe (obhodi postajnih okolišev 
zaradi spoznavanja krajev in ljudi, preprečevanje 
izvršitve kaznivih dejanj in odkrivanje že izvršenih, 
zbiranje dokaznega materiala o kaznivih dejanjih 
vobče za preiskovalna oblastva in prijemanje 
krivcev); 

2.) pozivna, ki obseza izvrševanje nalogov 
službenih oblastev. To službo opravljajo orož
niki po posebnih nalogih v posameznih primerih. 

Člen 25. 
Orožništvo se mora kot organ upravnih, držav

nih oblastev odzivati nalogom pristojnih državnih 
oblastev. 

Minister za notranje zadeve, pokrajinski na
mestniki, veliki župani, okružni in sreski načel
niki (okrajni glavarji4/ in njim ustrezni upravni 
or.iiU.ni -majo uradno oblast nad crožništvorn. 

Ostalim civilnim in vojaškim oblastvom orožni
štvo ni podrejeno; toda. vsa oblastva in vse ob
činske uprave smejo zahtevati storitve orožništva 
preko njegovega službenega oblastva. 

Sodna oblastva, sodišča in državni pravdniki 
smejo zahtevati tudi neposredno od orožni.štva 
izvršitev zakonite službe ali naloga. 

Člen 26. 
Če gre za izvršitev posebnih nalog, ki so zdru

žene z izdatki v denarju ali ki so zvezane s po
sebno odgovornostjo (kakršne so: zator nereda 
aH pobune, uporaba orožnikov za službe s pra
vico do dnevnice),"morajo izdajati pristojni na
čelniki upravnih državnih oblastev starejšinam 
orožniških edinic vedno pismene naloge. 

Ako bi se z izdajo pismenega naloga izgubljal 
čas za nujno izvršitev, se sme izdati pismeni nalog 
tudi naknadno, a najkesneje v 24 urah. 

Če opravlja organ službenega oblastva službo 
na licu mesta in so mu orožniki prideljeni za po
moč, ni treba pismenih nalogov. 

Za nalog je odgovoren oni, ki ga je izdal, a za 
način, kako se je izvršila naloga, dotični orožniški 
starejšima, kateremu jo- je bilo izvršiti. 

Člen 27. , 
Če je tfeba zatreti nered, dobi orožniški sta

rejšim od pristojnega oblastva samo nalogo, 
način izvršitve pa si uredi sam ter je, odgovoren 
za to. 

Člen 28. 

Če morajo orožniški starejšine ali orožniki, 
opravljajc orožniško službo, pozvati privatne 
osebe, naj se ravnajo po zakonitih določilih, mo
rajo reči, da jih pozi vi jejo «v imenu zakona». 

Člen 29. 

Orožniki morajo opravljati svoje dolžnosti, ki 
-•o jim naložene z zakonom, najsi bi bilo to zdru
ženo tudi z nevarnostjo za življenje. 

Člen 30. 

Ako ne bi hotel orožnik bodisi zbog nevarnosti 
za svoje življenje, bodisi drugače zaščititi napa-
denca ali ne bi posredoval, da se povrne red in 
ogrožena varnost, se kaznuje po določilih vo-
ja.škosodnega zakona. 

Člen 31. 
Kdor napade orožnika, opravljajočega svojo 

službo, se kaznuje po kazenskem zakonu. 

Člen 32. 

Orožnik sme, ko-opravlja službo, rabiti svoje 
orožje samo, če je treba: 

1.) odbiti od sebe ali od koga drugega namer-
jeni udarec; 

2.) obvladati odpor, ki se ne da obvladati d ru
ft a če; 

3.) preprečiti beg nevarnih hudodelcev, če se 
to ne da učiniti drugače; 

4.) preprečiti beg sumljivih oseb na meji, če 
se to ne da učiniti drugače; in 

o.) preprečiti beg vojaških beguncev v skupi
nah, če se to ne d;'; doseči drugače. 

Če rabi orožje, mora orožnik čuvati človeško 
življenje, kolikorkoli je mogoče; kjer pa mu dopu
ščajo razmere, naj rabi manj nevarno orožje (nož 
Ibajonetl ali sabljo), če,rabi orožje, mora tudi 
paziti na to, da ne trpe škode nedolžni ljudje. 

Člen 33. 

Da se ocenja delovanje orožništva in njegovih 
starejšin v službi javne varnosti, predlagajo vsi 
šefi okružnih, županijskih ali oblastnih upravnih 
državnih oblastev ministru z:t notranje zadeve do 
dne 15. septembra vsakega leta podatke, ki slu
žijo za ocenjanje. . 

Člen 34. 

Minister za notranje zadeve predpisuje pravila 
za izvrševanje orožniške službe in navodila o dolž 
postih orožništva 
vršcvan.iu službe 
tega zakona. 

v specialnih primerih pri iz-
ivne varnosti v zmislu določil 

II. Posebe. 

Člen 35. 
Razen dolžnosti, ki jih odrejajo zakoniti pred

pisi in specialne uredbe za starejšine na ustrez- j 
nih stališih in za vojake v vojski, imajo posa-1 
mezne orožniške osebe še tc-le dolžnosti: i 

1.) K o m a ii d a n t o r o ž n i š t v a : ! 
a) skrbi za dopolnjevanje, vzgojo, pouk, izpopol- J 

njevan.ie in vzdrževanje dobrega moralnega ; 
stanja orožništva, tako da je to vedno na višini 
svojega poklica in da čini bolje ustreza svoji 
dolžnosti; 

b) vpliva z obhodi in navodili koristno na služ
beno poslovanje orožništva po predpisih in 
pristojnih naredbah v tem pogledu; 

c) skrbi za to, da dobiva orožništvo predpisane 
prejemke; 

č) predpisuje dolžnosti osebam v štabu komande 
orožništva z ozirom na njih strokovno izobraz
bo in kolikor ni to določeno z zakonitimi in 
drugimi predpisi; i 

d) poroča vojnemu ministru in ministru za no
tranje zadeve o stanju pri orožništvu po njiju 
naredbah v tem pogledu; 

c) podaja potrebne vloge vojnemu ministru in mi
nistru za notranje zadeve tako glede preskr-
bovanja s potrebščinami kakor tudi glede čim 
prikladnejšega službenega poslovanja in izpo
polnjevanja orožništva. 

2.) K o m a n d a n t o r o ž n i š k e b r i g a d e : 
a) skrbi za sprejemanje orožnikov, vzgojo, pouk, 

izpopolnjevanje in vzdrževanje dobrega mo
ralnega stanja svoje brigade; 

b) vpliva z obhodi in navodili koristno na čim 
boljše izvrševanje orožniške, službe; 

c) skrbi, da dobiva brigada predpisane prejemke; 
č) vzdržuje nepretrgano službeno zvezo s pokra

jinskimi namestniki ter jim poroča o stanju m 
delovanju orožništva, dokler se ne izvede nova 
organizacija državne uprave (člen 65.); 

d) predpisuje dolžnosti osebam v brigadnem šta
bu z ozirom na njih strokovno izobrazbo i« 
kolikor ni to določeno z zakonitimi in dragimi 
predpisi; 

e) poroča komandantu orožništva o stanju v 
brigadi; 

f) podaja komandanti] orožništva potrebne vloge 
tako glede preskrbovanja kakor tudi glede tm 
prikladnejšega službenega poslovanja in izpo
polnjevanja podrejenečv. 

3.) K o m a n d a n t o r o ž n i š k e g a b a t a -
1 j o n a : v 

a) skrbi za vzgojo, pouk, izpopolnjevanje in vzdr
ževanje dobrega moralnega stanja svojega ba
taljona ; * 

b) pazi na to, da starejšine in orožniki vestno in 
točno opravljajo službo; 

c) pregleduje po pravilu za izvrševanje pregledov 
orožniških edinic postaje in nadzira služben* 
poslovanje pri bataljonu ter daje podrejencem 
navodila v tem pogledu; 

č) kontrolira, ali podrejenci varujejo materialne 
opremo in jo vzdržujejo v pravilnem stanju, ter 
vpliva nanje koristno v tem pogledu; 

d) vzdržuje službeno zvezo in občevanje s šefi 
državnih upravnih oblastev v okolišu svoje»« 
bataljona (člen 68.); 

e) izvršuje sporazumno z dotičnimi šefi pristojnih 
upravnih državnih oblastev potire večjega 
obsega xer zadnšu.ie večje nerede, če dobi za t« 
pristojen nalog; 

f) podaja komandantu brigade potrebna poročila 
.o stanju in službi, v bataljonu; 

g) podaja komandantu brigade potrebne vloge v 
interesu čim prikladnejšega službenega poslo
vanja in izpopolnjevanja poclrejencev. 

4.) K o m a n d i r o r o ž n i š k e č e t e : 
a) skrbi za vzgojo, pouk in vzdrževanje dobrega 

moralnega stanja svoje čete; 
b) pazi na to, da podrejenci vestno in točno oprav

ljajo službo: 
c)'kontrolira z obhodi po pravilu za izvrševanje 

pregledov orožniških edinic službo podrejencev 
ter jim daje navodila v tem pogledu; 

č) skrbi, da dobivajo podrejenci predpisane pre
jemke, kakor tudi za to, da varujejo mate
rialno opremo J e r jo vzdržujejp v pravilnem 
stanju; 

d) vzdržuje nepretrgano in ustno službeno zvezo s 
šefi državnega upravnega oblastva (člen 72.); 

e) izvršuje potire in zadušuje nerede po pristoj
nem povelju nadrejenih starejšin ali nalogu 
šefov državnega upravnega oblastva; 

f) podaja nadrejenim, starejšinam in pristojnemu 
šefu državnega upravnega oblastva potrebna 
poročila; 

g) podaja potrebne vloge tako glede preskrbo
vanja čete kakor tudi glede čim prikladnejšega 
službenega poslovanja in izpopolnjevanja pod
rejencev. 

5.) K o m a n d i r d v o r n e o r o ž n i š k e č e t e : 
a) skrbi za vzgojo, pouk in vzdrževanje dobrega 

moralnega stanja svoje čete: 
b) določa posamezne oddelke in orožnike na služ

bo po razporedu prvega adjutanta Njegovega 
Veličanstva kralja ter pazi na to, da se opravlja 
služba vestno in točno; 

c) skrbi, da dobiva četa predpisane prejemke, 
kakor tudi za to, da se materialna oprema 
varuje in vzdržuje v pravilnem stanju; 

č) podaja prvemu adjutantu Njegovega Veličan
stva kralja in komandantu I. orožniške brigade 
potrebna poročila; 

d) podaja potrebne vloge za preskrbovanje čete 
in v interesu službenega poslovanja in izpopol
njevanja čete. 
6.) K o m a n d i r o r o ž n i š k e g a v o d a : 

a) vzgaja, navaja in kontrolira vse orožnike, raz
porejene v okraju (srezu, kotaru), za kar je 
tudi pozvan v prvi vrsti; 

b) pazi na to, da podrejenci vestno in točno oprav
ljajo službo; 

c) doznava o pravem času vse, kar se godi v 
okraju (srezu, kotam) ali v njegovem vodu, 
ter pregleduje po pravilih za izvrševanje pre
gledov orožniških edinic svoje postaje. V kra-
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üaah, kjer je varnost ogrožena, pregleduje 
»ostaje čim pogosteje tudi mimo predpisanega 
navila o pregledih, jih nadzira na licu mesta 
ter jim daje navodila; 

«) kontrolira, ali podrejenci varujejo svojo.mate-
' rialno opremo in jo vzdržujejo v pravilnem 

stanju ; 
*) vzdržuje nepretrgano in •ustno . zvezo s šefi 

državnega upravnega oblastva (člen 74.); 
e) izvršuje potire in zadušuje nerede po pristojnih 

poveljih nadrejencev. ali službenega oblastva; 
I) vodi službene knjige in dnevnike po poveljih in 
< navodilih nadrejenih starejšin. 

7 . ) K o m a n d i r o r o ž n i š k e p o s t a j e : 
a) skrbi za javno varnost v okolišu svoje postaje; 
V) vzgaja, navaja in kontrolira podrejene orožnike 

pri službenem poslovanju; 
e) skrbi, da podrejeni orožniki vestno in točno 

opravljajo službo; 
d kontrolira tudi sam s pogostnejšim patrolira

li jem javno varnost svojega okoliša in službeno 
poslovanje podrejenih orožnikov; 

ei) vodi službene knjige in dnevnike po üöveljih in 
navodilih nadrejenih starejšin; -

e) poroča redno sreskemu načelniku (okrajnemu 
glavarju) o dogodkih in o stanju javne var
nosti v svojem okolišu (člen 75.); 

ђ ptrijavlja preisovalnim oblastvom kazniva de
janja, za katera zve. 

8.) O r o ž n i k : 
a) opravlja orožniško službo vestno in točno po 

poveljih in navodilih nadrejenih starejšin in 
službenega oblastva; 

ti) skrbi za' vzdrževanje reda in miru in za zaščito 
oseb in državne in privatne imovine v okolišu, 
v katerem je postavljen, ter opravlja zaradi 
tega pogostnejše obhode po odkazanih potili 
i« okolišu, prijemlje krivce ter izvršuje razne 
zakonite predpise in .naredbe; 

o) skrbi, da v interesu 'službe čim prej spozna 
razmere,, kraje in ljudi v dodeljenem okolišu; 

è) v vedenju in govorici je vljuden z vsakomer 
brez razlike, toda odločen in zanesljiv v služ-
iKMiem poslovanju. 

Člen 36, 
®rožuiški častniki iri orožniki se ne smejo .od

rejati na službe izvun svoje stroke. Istotako sene 
smejo odrejati orožniki na opravila, ki se ne stri
njajo z njih poklicem, ugledom in službo javne 
varnosti. 

Člen 37. 
Orožnik, ki je odrejen na izvestno službo, je 

»e sme zapustiti, razen ob važnejši službeni po
treti; drugače se smatra, da je zapustil stražniško 
meeto, in za to je odgovoren. 

, IV. del . 
Dopolnjevanje orožništva. 

Člen 38. 
Orožništvo se dopolnjuje iz dobrovoljcev. 

Prvenstveno pravico imajo podčastniki stalnega 
k*dxa. 

Da pa se kdo sploh sprejme v orožništvo, je 
treba: . 

!•) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov 
MI Slovencev; 

. 2->x.da je odslužil rok v stalnem kadra in da ni 
=H«r.«aši od 35 let; 

•J.) da je zmožen čitanja in pisanja; ' 
4J da je telesno in duševno zdrav; 
i.) da ni oženjen; 

že4ne d
m inulos e t?r r e Č n e g a ***** ta" W ° m ^ 

trt leta? S e Z a V C Ž e °S t a t i p r i °rožništvu najmanj 
8.) da se zaveže službovati.. tam, kamor se 

©«(redi. 
Člen, 39. 

Ako ne bi bilo formacijsko stanje orožništva 
^•Dolnjeno s kandidati, ki zadoščajo predpisanim 
Pogojem, a se pokaže nujna potreba, da se do
l i n i formacijsko stanje, sme minister za notranje 
zadeve odrediti dopolnitev z začasnimi (privreme-
**ni) orožniki, ki morajo imeti pogoje vsaj iz 4. in 
Močke člena 38. 

ш а . Гак*пг začasnim orožnikom se smejo v skraj-
. J ~ primerih poverjati samostojne naloge, toda na 
••««•vornost njifa starejJin. 

Člen.40. 
Služba pri orožništvu traja obvezno tri leta. 
Ob vstopu v orožništvo se daje pismena ob

veza. 
Po preteku obveznega roka mora oni, ki hoče 

ponoviti svoj rok službe, 1 do 2 meseca prej pri
javiti svojo željo in dati novo pismeno obvezo za 
nadaljnje službovanje. Ce pa orožnik ponovi ob
vezo, mora služiti leto dni. 

Člen 41. 
Orožniški častniški kader se dopolnjuje: 

a) z aktivnimi častniki, ki so dovršili nižji ali 
tudi višji kurz vojaške akademije; 

b) iz rezervnih častnikov; in 
c) iz neoženjenih orožniških narednikov, ki so 

opravili predpisani izpit za' čiri orožniškega 
podporočnika. 
Pogoji za sprejem častnikov, navedenih pod 

točkama a) in b), so ti-le: 
1. da so poročniškega ali ,podporočniškega 

čina; 
2.) da so popolnoma sposobni za četno službo 

v miru in ob vojni; 
3.) rezervni častniki so morali dovršiti izmed 

civilnih šol najmanj 6. gimnazijskih razredov ali 
drugo srednjo ali strokovno šolo in ne smejo biti 
starejši od 30 let. 

Dokler se formacijsko stanje ne dopolni iri če 
takih prosilcev ni, se smejo sprejemati tudi pro
silci s 4 razredi gimnazije ali druge" srednje ali 
strokovne šole ali pa taki, ki so se udeležili srbsko-
avstrijske vojne. ' 

Člen 42. 
Častniki ostalih vrst orožja ali v rezervi, ki se 

javijo za prevedbo v orožništvo, služijo pri njem 
zaradi priprave leto dni; po preteku tega časa 
pa se prevedejo v orožništvo, ako prej uspešno 
opravijo izpit pred komisijo. 

Častniki, ki ne opravijo tega izpita uspešno, 
se vrnejo v svoje vrste orožja, častniki v rezervi 
pa se razrešijo. 

Aktivni častniki, ki vstopijo v orožništvo za
radi priprave, imajo do preteka enega leta službe 
pravico, tla' se po svoji želji vrnejo v svoje vrste 
orožja, r ^ e r ^ ^ ^ ^ j ^ ^ j c a z r e š i j o j , 

' , . - . • ' Člen 43. 
Strokovne administrativne posle pri orožništvu 

opravljajo strokovni administrativni orožniški 
častniki. 

Orožništvo se dopolnjuje, kolikor je treba, s 
kandidati, ki uspešno dovrše intendantsko šolo 
pri vojski. 

Kandidati za vstop v šolo so: 
a) rezervni častniki — podporočniki ali poročniki, 

ki so dovršili trgovsko akademijo; 
b) aktivni orožniški naredniki, lei dovrše 8 let 

dobre neprestane vojaške službe, ki so dovršili 
•orožniško podčastniško šolo in. so se eno leto 
pripravljali pri intendanturi ter so ocenjeni za 
sposobne za intendantske posle. 

Člen 44. 
Orožniki, kaplari in podčastniki izstopajo iz 

cMožništva: 
1.) če odslužijo svoj obvezni rok službe; 
2.) če postanejo telesno ali duševno nespo-, 

sobni za orožniško službo; 
3.) če postanejo edini hranitelji brezmočne ali 

onemogle (rodbinske) zadruge. 

Člen 45. 

Orožniki, kaplari in podčastniki se odpuščajo 
iz orožništva: 
a) iz disciplinarnih razlogov, ako so škodljivi in

teresom službe in če so ostale vse predpisane 
poboljševalne odredbe brezuspešne, in 

b) ako se obsodijo zaradi hudodelstva ali pre
grešita. 

Člen 46. 
Kaplari in podčastniki, ki izgube čin, se takoj 

odpuste iz orožništva. • ' 

Člen 47. 

Začasni orožniki se odpuščajo iz službe, čim 
mine potreba, odnosno čim se dopolni formacijsko 
stanje s kandidati, ki zadoščajo predpisanim po
gojem. 

člen 48. 
Stalni orožnik, kaplar ali podčastnik, ki izstopi 

na prošnjo, se sme vrniti v 3 mesecih, ako se v 
tem času ni oženil in ako ga za ponovni sprejem 
priporoči komanda, pri kateri je služil prej. 

Čas, ki ga prebije izvun orožništva, se mu ne 
šteje za pokojnino, za povišek na roke in za na
predovanje. 

Za one, lei se odpuste zaradi bolezni, veljajo 
določila zakona p orožhiškem pokojninskem fondu. 

Člen 49. ) 
Dokler služijo orožniki, kaplari in podčastniki 

pri orožništvu, se ne pozivljejo na vaje, toda po 
letih se vodijo v dotičnih seznamkih vojnih okrožij. 

V. del . 
Čini, napredovanja in nagrade 

pri orožništvu. 

Člen 50. 
Pri orožništvu služijo častniki, podčastniki, 

kaplari in orožniki. 
Orožniki so stalni, poizkusili in začasni. 
Stalni so čez leto dni po vstopu, poizkusni de 

leta dni, začasni pa oni, ki se sprejemajo brei 
kvalifikacije po členu 39. tega zakona. 

Člen 51. 
čini pri orožništvu so po postopnosti ti-le: 

1. orožniški kaplar ; 
2. orožniški podnarednik Î orožniški 
3. orožniški narednik II. razreda j podčastniki 
4. orožniški narednik I. razreda ' 
5. orožniški podporočnik * 

nižji častniki 

višji častniki 

6. orožniški poročnik t 
7. orožniški kapetan II. razreda 
8. orožniški kapetan I. razreda > 
9. orožniški major 

10. orožniški podpolkovnik 
11. orožniški polkovnik 
12. orožniški general 

Člen 52. 

Za napredovanje v čine so splošni pogoji ti-le: 
zadostna moč in krepkost vojaškega značaja, 
vestnost v službenem poslovanju, splošna in stro
kovna sposobnost in dobro vedenje in ponašanje. 
Razen tega pa so posebhi pogoji: 

1.) Za orožniškega kaplara, da je služil лан 
manj 18 mesecev za orožnika. 

2.) Za orožniškega podnarednika, da je uspešno 
dovršil orožniško podčastniško šolo in da je služfl 
najmanj eno leto za orožniškega kaplara. 

3.) Za orožniškega narednika II. razreda, da j * 
uspešno dovršil orožniško podčastniško šolo in 'da 
je služil najmanj dve leti za orožniškega podna
rednika. 

4.) Za orožniškega narednika I. razreda, da j« 
uspešno dovršil orožniško podčastniško šolo, 
služil najmanj pet let za orožniškega narednik» 
II. razreda in opravil predpisani izpit. 

Vsi dosedanji orožniški naredniki se smatrajo 
za orožniške narednike II. razreda. .. ' * 

Kaplarski in podčastniški čini, pridobljeni v • 
vojni, se priznavajo za titularne. 

Ti titularni čini se morejo dobiti pri orožništvu 
po splošnih pogojih čez pet let, prebitih v enem 
činu. 

Člen 53. 
Orožniški častniki napredujejo po zakonu o 

ustroju vojske ter opravljajo izpite, predpisane z« 
dotične čine. 

Program izpitov za častniške čine se določa i 
uredbo na predlog ministra,za notranje zadeve, 
podan sporazumno z ministrom za vojno in mor-
rarnico. 

Toda oni orožniški častniki, ki so opravili iz
pite'po gorenjem programu, pa žele, da bi bili pre
vedeni v druge vrste orožja, morajo predhodno 
opraviti izpit iz vsega onega, kar je. predpisano 
za njih čin pri vojski, a tega izpita niso opravili:^ 
orožništvu. 

Častniki se vodijo po splošni in strokovni 
rangovni listi ministrstva za vojno in mornarnico. 

Člen 54. 
Določila zakona o ustroju vojske glede službe, 

ocenjanja, dopustov, bolovanja, ženitve, pokojnine, 
ostavke in izgube čina veljajo ttfdi za orožniško 
častnike. ' 

fa£^£&&№£.»"& ^ШШШ&ШФШЛ*; '••' •"'•& j'E&Jil'^xa&A^ifeìtViì :,*К:.-.,Л'.-. 
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Ucn 55. 
Orožniki, kaplari in podčastniki se nagrajajo: 
s pohvalami, denarno nagrado in odlikovanji. 

Člen 56. 
Polivale in odlikovanja se podeljujejo po pred

pisu o podeljevanju nagrad pri orožništvu. 

Člen 57. 

Denarna nagrada se daje za posebne uspehe, 
če pokažejo posebno marljivost in požrtvovalnost 
v izvrševanju službe. 

Količino-nagrade določa minister za notranje 
nadeve. 

Oni, ki primejo tihotapce, imajo pravico do 
nagrade, predpisane po veljavnih zakonih. 

Člen 58. 

Podčastniki in kaplari se zavarujejo po zakonu 
o ustroju vojske. 

Člen 59. 

Pravico do pokojnine imajo orožniki po zakonu 
o orožniškem pokojninskem fondu. 

Za bolezni in nezgode se sme osnovati pod
porni orožniški fond, katerega pravila predpišeta 
vojni minister in minister za notranje zadeve. 

V I. d e 1. 

P r i s t o j n o s t i . 

Člen 60. 

Komanda orožništva je najvišja orožniška ko
manda v državi. 

Komandant orožništva ima stališ, pravice in 
oblast divizijskega komandanta. 

Člen 61. 

Komandant orožništva je neposredno podrejen 
vojnemu ministru in ministru za notranje zadeve. 

Vojnemu ministru je podrejen glede preskrbe, 
discipline in vojaškega pouka orožništva. 

Miftistru za notranje zadeve je podrejen glede 
uporabljanja in pouka orožništva za vzdrževanje 
javne varnosti in orožniške službe. 

Člen 62. 

Komandant orožništva odloča o ostajanju orož
niških narednikov na rokih in o odpuščanju pod
častnikov, kaplarov in orožnikov iz službe. 

Člen 6.3. 
Pomočnik komandanta orožništva ima stališ in 

oblast brigadnega komandanta. 

Člen 64. 
Ostali častniki v štabu komande orožništva 

imajo oblast kakor častniki na ustreznih stališih v 
divizijskem štabu. 

Člen 65. 

Komandanti orožniških brigad so neposredno 
podrejeni komandantu orožništva glede preskrbe, 
discipline in pouka brigade; glede izvrševanja 
službe javne varnosti in uporabljanja podrejenega 
orožništva pa se morajo odzivati nalogom pokra
jinskih namestnikov (člen 35.). 

Člen 66. 

Komandanti orožniških brigad odločajo o osta
janju podnarednikov,, kaplarov in orožnikov na 
rokih. 

Istotako odločajo o odpuščanju podčastnikov 
in orožnikov, ki so odslužili rok, in sicer na njih 
prošnjo, kakor tudi o odpuščanju poizkusnih orož
nikov iz službe. 

Člen 67. 
Pomočniki komandantov orožniških brigad 

imajo stališ in oblast polkovnega komandanta pri 
vojski. 

<t Člen 68. 
Komandanti orožniških bataljonov imajo stališ 

in, oblast kakor ostali bataljonski komandanti pri 
vojski. Glede disciplinarnega kaznovanja podrejenr 
cev pa imajo oblast odkomandiranega bataljon
skega komandanta, brez ozira na to, ali so deta
širani ali pa na nastanišču brigade. 

Podrejeni so neposredno komandantom orož
nikih brigad glede discipline, pouka in službenega 
poslovanja posameznih bataljonov. 

Glede izvrševanja službe javne varnosti in 
uporabljan/a podrejenega orožništva pa se morajo 
odzivati pozivom šefov državnih upravnih oblastev 
(člen 35.). 

Bataljonski komandanti odločajo o odpuščanju 
začasnih orožnikov iz službe. 

Člen 69. 
Komandant i. bataljona I. orožniške brigade se 

mora glede izvrševanja službe javne varnosti od
zivati nalogom upravnika mesta Beograda. 

Člen 70. 

Pomočniki komandantov orožniških bataljonov 
imajo, če nadomeščajo bataljonskega komandanta, 
in na obhodih oblast komandanta orožniškega ba
taljona. 

Cien 71. 

Komandirji orožniških čet imajo stališ in oblast 
kakor ostali komandirji čet pri vojski; glede disci
plinarnega kaznovanja podrejencev pa imajo ob
last odkomandiranega četnega komandirja, brez 
ozira na to, ali so detaširani ali pa na sedežu 
bataljona, odnosno brigade. 

Podrejeni so neposredno komandantu orožni
ških brigad glede preskrbe, bataljonskim koman
dantom pa glede discipline, pouka in službenega, 
poslovanja svoje čete. 

V brigadah, v katerih ni bataljonov, so koman
dirji čet v vsakem pogledu neposredno podrejeni 
brigadnemu komandantu. 

Člen 12. 

Komandirji orožniških čet se morajo glede iz
vrševanja službe javne varnosti odzivati nalogom 
šefov okružnih ali ustreznih državnih upravnih 
oblastev (člen 35.). 

Člen 73. 

Komandir čete dvornega orožništva je pod
rejen neposredno komandantu I. orožniške'brigade 
glede preskrbe in pouka čete, a prvemu adjutantu 
Njegovega Veličanstva kralja glede discipline in 
službenega poslovanja. 

člen 74. 
Orožniške vode kornaiidirajo vodni častniki ali, 

če je častnikov premalo, naredniki; neposredno so 
podrejeni svojim komandirjem čet glede discipline 
in pouka; glede izvrševanja službe javne varnosti 
pa se morajo odzivati nalogom šefov okrajnih ali 
ustreznih državnih upravnih oblastev (člen 35.). 

Vodniki imajo stališ in oblast kakor ostali vod
niki pri vojski, glede disciplinarnega kaznovanja 
podrejencev pa imajo oblast odkomandiranega 
vodnika, brez ozira na to, ali so detaširani ali pa 
na nastanišču četnega komandirja. 

Cien 75. 
Orožniške postaje kornaiidirajo orožniški pod

častniki ali kaplari; v vsakem pogledu so podred
jem svojim vodnikom, odnosno komandirjem čet, 
a glede izvrševanja službe javne varnosti se mo
rajo odzivati nalogom okrajnih (sreskih, kotar
skih) ali ustreznih državnih oblastev (člen 35.). 

Ce pridejo šefi in uradniki službenega uprav
nega oblastva na nastanišče postaje, se jim mora 
komandir postaje ali njegov namestnik javiti ter 
jim poročati o stanju javne varnosti-v svojem 
okolišu. 

Cien 76. 
Ob nujni potrebi in ob nevarnosti za javni red 

in mir morajo orožniški starejšine na poziv pri
stojnih upravnih državnih oblastev izvršiti grupi
ranje ali četovanje orožnikov v krajih, kjer preti 
nevarnost; toda takoj, ko prestane ta potreba in 
je naloga izvršena/ se morajo orožniki vrniti na 
redno službo. 

Cien 77. 
Za poizkusne orožnike sprejemajo kandidate 

po predpisanih pogojih in v mejah določenega 
števila komandanti orožniških brigad. 

Začasne orožnike sprejemajo komandirji orož
niških čet sporazumno s šefi upravnih oblastev, 
in sicer v odobrenih mejah. 

Cien 78. 
Orožnike povišujejo v kaplarske in podčast

niške čine po potrebi, ob zakonitih pogojih in v 
mejah proračunske možnosti starejšine, ki so za to 
upravičeni po uredbi o stališih, pristojnosti in 
oblasti starejšin pri vojski. 

Da pa se 'Vrši poviševanje v orožništvu ena
komerno in ob istih pogojih, odreja komandant 
orožništva vedno z ozirom na prej podane pred
loge in na rang, koliko orožnikov in v kateri edi-
nici se sme povišati v'kaplarske in podčastniške: 
čine. , 

Cien 79. 

Orožniki se smejo ženiti čez tri leta, ko so sk-
žili pri orožništvu, toda skupni odstotek oženjen* 
ne sme presezati 30 % formacijskega stanja orož
nikov, kaplarov in podčastnikov. 

Zenitvc dovoljuje komandant orožništva. 
To se ne tiče začasnih orožnikov. 

Clcii 80. 
Častniki komandantskega stališa in višji urad

niki pri orožništvu se razporejajo s kraljevi» 
ukazom na predlog vojnega ministra, ki se o tem 
prej sporazumeva 'z ministrom za notranje za
deve. 

Častnike komandirskega in ustreznega kakor 
tudi nižjega naziva, istotako nižje uradnike raz-, 
poreja vojni minister sporazumno z ministrom za 
notranje zadeve na predlog komandanta orož- v 

ništva. 
Brez pritrditve ministra za notranje zadeve 

se ne sme noben orožniški častnik in uradnik ne 
postaviti ne premestiti ne zamenjati. 

Vse to velja tudi za administrativno osebje, ki 
služi pri orožništvu. 

Cien 81. 
Orožnike razporejajo po edinicah in na posa-

•mezne službe v brigadi komandanti orožniških bri
gad, vpoštevaje v mejah možnosti tudi izražene 
želje službenega oblastva. 

Orožnike razporeja iz brigade v brigado ko
mandant orožništva. 

Cien 82. 
Ker zahteva uspešno izvrševanje orožniške 

službe znanje krajev, razmer in ljudi, se smej* 
častniki in orožniki, že razporejeni na stalne 
službe, premeščati samo iz važnih in utemeljenih 
razlogov. 

V I I . d e l . 

Cien 83. 
Pouk orožništva sploh vodi komandant orož

ništva po podrejenih komandantih in komandirjih; 
pri tem se ravna po naredbah in navodiJih ministra 
za notranje zadeve in vojnega ministra za zgolj 
vojaški pouk. 

Skrbi za to, da se vrši pouk pri orožništvu p# 
najboljših metodah in da je vedno na modemi 
višini. 

Cien 84. 

Komandant orožništva izdela načrt za otvar-
janje in delovanje častniških, podčastniških in pri
pravljalnih šol in potrebnih tečajev pri orožništvu; 
nadalje izdeluje učne programe. 

Načrte za šole in tečaje kakor tudi učne pro
grame predlaga v odobritev vojnemu ministru ii 
ministru za notranje zadeve. 

Cien 85. 

Vsi ostali starejšine morajo istotako paziti na 
to, da je podrejeno orožništvo v vojaškem in stro
kovnem pogledu vedno na višini svojega poklica. 

Zaradi tega dajo po potrebi orožnikom ustna 
in pismena navodila iz raznih službenih strok in t« 
kontrolirajo .v praksi. 

Cien 86. ' 
Orožniška podčastniška šola in tečaji za čast

nike so neposredno podrejeni komandantu orož
ništva, pripravljalne šole pa so podrejene koman
dantu pristojne orožniške brigade. 

Sestav orožniške podčastniške ,šole in priprav
ljalnih šol je razviden iz prilog 6. in 7. 

Cien 87. 

Komandant orožniške podčastniške šole ia 
častniki-učitelji imajo stališ in oblast, ki so ju iraeh' 
v stališu, iz katerega so postavljeni na to mesto. 

Komandir pripravljalne šole ima stališ in ob
last komandirja orožniške čete. 

Cien 88. 

Minister za notranje zadeve in vojni minister 
določata, po potrebi vsak v svojem področju, od-
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poslance za pregledovanje pouka pri orožniških 
edinicah. 

V 11Ï. d e 1. 
O p r e m a . 

A. O b o r o ž i t e v. 

Člen 89. • 

Vsak orožnik-pešec dobi od države brzostrelno 
karabinko /. nožem (bajonetom)' in pripremo, re
volver s pripremo, orožniško sabljo, potrebno mu
nicijo in bombe. 

Clcn 90. 
Vsak orožnik - konjik dobi'od države konja 

(ako nima-svojega) z jahaško pripremo, karabinkb 
s pripremo, revolver s pripremo, konjiško sabljo, 
potrebno municijo in bombe. 

Clcn 91. 
Dokler se orožništvo ne opremi z brzostrel-

nirm karabinkami, določa vojni minister model 
orožja. 

Člen.92. 
Vsak orožnik-kolesar dobi od države razen 

oborožitve kot orožnik-pešec velociped ali moto-
cikel s pripremo. 

Člen 93. ' , 
Orožniškim edinicam, šolam in komandam se 

dodeljuje za uspešnejše službeno poslovanje po
trebno število mitraljez, pušk-mitraljez, dvogledov, 
fotografskih aparatov s pripremo in materialom, 
avtomobilov, voz, policijskih psov itd. 

B. O b l e k a . 
Člen 94. 

Orožniki' dobivajo od države obleko po pred
pisu za orožništvo, in sicer v mejah proračuna za 
dotično leto. 

Clcn 95. : 

Obliko orožniške obleke predpiše minister za 
•vojno in mornarnico sporazumno' г ministrom za 
notranje zadeve. 

Clcn 96. 

Orožniški častniki, in častniki ostalih vrst 
orožja, ki služijo pri orožništvu, nosijo, dokler se 
ne .prevedejo, na levem rokavu (bluze, mundirja, 
plašča) sredi rokava na zunanji strani, in počez 
latteo — višji zlato, nižji pa srebrno, dolgo 10 cm, 
üroko 3 cm. 

C. O s t a l a o p r e m a . 
Člen 97. 

Vso ostalo opremo in vse, česar je treba za 
izvrševanje orožniške službe, predpiše minister za 
vojno in 'mornarnico sporazumno z ministrom za 
notranje zadeve. 

Člen 98. 
Opremljanje orožništva se vrši po posebnih 

. predpisih, ki jih izda minister za vojno in mornar
nico sporazumno z ministrom za notranje zadeve, 
tako da prilagodi predpise potrebam in bistvu 
orožniške službe," brez ozira na ustrezne predpise, 
ki veljajo za vojsko. 

Istótako se uredi tudi vprašanje o popravah 
onih državnih zgradb in njih vzdrževanju v pravil
nem stanju, v katerih so nastanjene orožniške 
«dinice. 

' . ' IX. d e l . 
P r e j e m k i : 

A - C a s t n i k o v. 
Člen 99. 

Vsi aktivni orožniški' častniki imajo vse one 
preemke kakor častn ki pri vojski, r a i n tega pa 
posebno doklado na stroko za službena' leta ki jih 
nepretrgoma prebijejo pri orožništvu, brez ozira 
»a čin, in sicer: : " • 

od 1 do 5 let po 800 Din na leto 
»• 5 
» 10 
» 15 
» 20 
» 25 

10 
15 
20 
25 
30 

čez 30 

1040 
1280 
1520 
1760 
2000 
2240 

'.* velja tudi za aktivne administrativne častnike, 
K l služijo, pri orožništvu. 

Člen 100. ; 
.Komandantu orožništva in pomočnikom koman-

<w»ta orožništva gre za naziv in stališ, in, sicer: 

komandantu na leto po 5000 Din, vsakemu pomoč
niku pa na leto po 3000 Din. 

Člen 101. 
Aktivni častniki ostalih vrst orožja in strok ka

kor tudi rezervni, ki se pri orožništvu pripravljajo 
za prestop v orožniško stroko, imajo iste pre
jemke (sistemizirane in vse doklade) kakor orož
niški častniki. 

Člen 102. 
Aktivnim častnikom ostalih vrst orožja in strok 

in častnikom iz rezerve, ki se po opravljenem iz
pitu prevedejo v orožniško strokQ, se računi čas, 
ko se pripravljajo za orožništvo,1 v rok aktivne 
službe pri orožništvu.. 

Člen 103. 
Doklada na stroko, ki se daje častnikom pri 

orožništvu, je sestavni del plače ter vpliva na do
ločitev pokojnine, ako imajo ob upokojitvi vsaj 
pet let orožniške službe in ako so upokojeni zaradi 
nesposobnosti, ki je posledica službe. 

Člen 104. 
Orožniški častniki, ki služijo' izvun orožništva, 

nimajo pravice do doklade na stroko. 

B. O r o ž n i k o v. 

Člen 105. 
Orožniki imajo te-le prejemke: 
i.) plačo; 
2.) oboVožitev, pripremo in municijo; 
3.) obleko in posteljnino; 
4.) ostalo potrebno opremo in pripremo za iz

vrševanje orožniške službe; 
5.) nastanišče s kurjavo, razsvetljavo in po

steljno slamo. 
Člen 106. 

Plaća se deli iy sistemizirano in na doklade. 
Doklade so na rok službe in na prehrano 

(osebno zase in za rodbinske člane). 

Clcn 107. 
Sistemizirana plača ja 1ат1е: 

orožniku 1^0 Din na leto 
kaplaru 1380 » » » 
pcKfnaredniku 1560 » » » 
naredniku II. razreda 1800 » » » 

. naredniku I. razreda 2400 » » » 
Doklade na rok brez ozira na čin: 

I. rok, t. j . čez 3 leta 144 Din na leto 
II. » » » » 5 let 288 » • » » 

III. » » » » 10 » 432 » » » 
IV. » » » » 14 » 576 » » » 
V. » » » » 20 » 720 » » » 

VI. » » » » 25 •» 960 » » » 
Draginjska doklada (osebna in rodbinska), do

ločena s specialnimi odločbami, ostane, dokler se 
ne izpremeni po zakoniti poti. 

Poviški na rok službovanja teko orožnikom 
avtomatsko brez posebne prijave in odobritve 
/a to. 

Člen 108. 

Oženjeni orožniki, ki so aktivni podčastniki, 
prejemajo tudi po 6 nr' drv na leto. 

To velja tudi za aktivne častnike-vdovce, ako 
imajo otroke, katere vzdržujejo. 

1 ' Člen 109. 

Orožniku prestanejo teči prejemki: 
a) če umre; 
b) če se odpusti iz službe; 
c) če pobegne; 
č) če se mu da daljši dopust, nego ga določa' člen 

112.; to ne velja za orožnika, ki se mu dovoli 
pripravljanje za prestop v drugo službo; 

d) če se* dene v zapor, da prestane sodno ali disci-
* plinarno kazen — za čas, dokler je v disci

plinarnem zaporu, izgubi samo plačo in doklado 
na rok; 

e) če se upokoji; \ 
f) za čas predhodne in redne preiskave ali so

jenja; ako je pritvorjen, mu gre samo polovica 
osebne doklade za pfthrano in vsa rodbinska 
doklada za prehrano rodbine, ostanek doklade, 
plača in doklada na rok pa ostane, odnosno se 
izroča za razbremenitev dotičnih proračunskih 
partij. v 

Ako je v preiskavi ali tožen, pa se zagovarja 
v prostosti in opravlja službo, se mu pridržuje 
plača in doklada na rok, prejema pa vso osebn« 
in rodbinsko doklado za prehrano; ,-

g) ako se orožnik, ki*je bil v preiskavi, proglasi za 
nedolžnega, se mu pridržani prejemki izplačajo. 

Ako se oprosti zaradi nedostatka dokazov, 
se mu izda polovica plače, a druga polovica i i 
vsa doklada na rok gresta v državno blagajn« 
za razbremenitev partije njegove plače. 

Ako se obsodi, gre vse v državno blagajno. 
4 

; Člen 110. 
Orožnik se zdravi v civilni, vojaški, samo

upravni in občinski bolnici ob državnih stroškik 
V tem času nima neoženjen orožnik" pravic« 

do osebne doklade za prehrano, ker se hrani т » 
bolnici. 

Oženjen orožnik dobiva, ako se hrani v bol
nici, poleg ostalih prejemkov tudi polovico osebne 
doklade za prehrano in vso rodbinsko doklado. 

Ako je orožnik v bolnici zaradi rane, dobljene v 
službi, dobiva vse prejemke, kakor bi bil na lic« 
mesta. 

Člen 111. 
Ako je orožnik na bolovanju v svoji hiši, v 

kopališču ali v slatinskem zdravilišču, dobiva vs« 
prejemke, kakor bi bil na licu mesta. 

V enem letu sme trajati neprestano bolovanje 
največ šest mesecev: 

Člen 112. 
Orožnik sme biti v enem letu'na dopustu do 

30 dni s tem, da mu za ta čas pripadajo vsi pre
jemki, kakor bi bil na licu mesta. 

Orožnik, kaplar ali podčastnik, ki iz zdrav-
stvemh ozirov ne opravlja službe (ki je pod «po
štedo») ali je na bolovanju dalje časa nego dva 
meseca skupaj v enem letu, izgubi pravico d« 
dopusta v tem letu. 

. Člen 113. 
I Višino dnevnic in natančnejša določila za služ-
! bena potovanja kakor tudi odškodnino stroškov za 

selitev in obračun predpiše minister za vojno i« 
mornarnico sporazumno z ministrom za notranje 
zadeve. 

Cleri 114. 
Ako potuje orožnik kot priča uradoma svedočit 

na poziv preiskovalnega ali sodnega oblastva, se 
mu odmerijo in plačajo stroški po veljavnih po
stopkih. 

Ako potuje orožnik zato, ker je poklican na 
odgovor, ako potuje na dopust ali pa v stano-
vališče po upokojitvi, nirna pravice do povračila 
transportnih in tudi ne potnih stroškov. 

Ako potuje na zdravniški pregled zaradi okate-
gorizacije ali v šolo, ima pravico samo do povra
čila železniških in parniških transportnih stroškov. 

• Člen 115. 
Orožniki se hranijo iz svojih denarnih pre

jemkov. 
Iz teh prejemkov plačujejo tudi svojo po

strežbo, dtva za kuhanje jedi in razsvetljave 
kuhinje. 

Država pomaga pri nabavi kuhinjskih posod in 
kuhinjske opreme. 

Člen 116. 
Kjer so edinice grupirane kakor v Beogradu, 

podčastniških šolah, šolah za vodje patrol in pri
pravljalnih šolah, se dajo orožnikom izjemoma 
drva za kuhanje jedi. 

Za podobne prilike odloča o tem minister za 
vojno in mornarnico sporazumno z ministrom za 
notranje zadeve. , 

. Člen 117. 
Odtegljaji, ki se vrše od prejemkov orožnikov, 

so urejeni s specialnimi zakoni in predpisi. 

Člen 118. 
Orožniki, ki opravljajo po odobritvi službo na 

svojih konjihj prejemajo od države živila v naravi 
ali denarju, potem jahaško, konjsko, hlevsko pri
premo in podkov za konje in' poleg tega za nakup, 
čuvanje in oskrbovanje konj v denarju po 230 di
narjev na leto. 

Če pa postane komu konj zaradi poškodbe, 
dobljene pri izvrševanju službe, nesposoben ali če 
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»>ogine (kakor tudi če pogine v službi), mu ga 
eržava plača po ocenitvi, a od morebitnega pro-
vzročttelja zahteva odškodnino. 

Stroške za zdravljenje lastnih službenih konj 
•rožnikov plačuje država. # 

Člen 119. 
Višina doklade na naziv in stroko po tem za

konu v členih 99. in 100. se izplačuje v mejah pro-
lačunskih kreditov. 

Člen 120. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

•bvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». Takrat prestanejo veljati uredba o for
maciji, opremi, področju, dolžnostih in pouku orož-
mšrva z dne 26. februarja 1919. — «Službene No
vine» št. 16 iz leta 1919. — seznamka uredb mini
strstva za notranje zadeve št. 83 — «Službene No
vine» št. 195/1921. — kakor tudi vsi ostali zakoniti 
predpisi, ki nasprotujejo določilom tega zakona. 

Našemu ministru za notranje zadeve in Našemu 
ministru za vojno in mornarnico priporočamo, naj 
razglasita ta zakon in skrbita za njegovo izvrše
vanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
rjem, vsem in vsakomur pa, naj se mu nokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 18.februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl ici nritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Markovič s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašič s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Priloga 3. 

Sestav štaba orožniškega bataljona. 

N a z i v i n č i n 

Komandant — podpolkovnik ali major 
Pomočnik — podpolkovnik ali major . 
Častnik v službi (nižji) 
Podčastniki-pisarji 

c o 

1 
1 
1. 

no potrebi 

Priloga 4. 
Sestav orožniške čete. 

oz 

N a z i v i n č i n 
£ . * 

C a 
k» > 

a g 
S | 
> .i. 
O * j 

Prlloga 1. 

Šestar štaba komande orožništva. 

9 
10 
11 
U 

13 

14 

116 

17 

N a z i v in čiri X I 

w 
o 

*»-C 
o Ü 

e * •a-s 
C =* 
> 

. % 
o 
> 

Komandant — general ali pol- j 
kovnik i 

Komandantov pomočnik — pol
kovnik 2 4 

Starejši adjutant — višji častnik 1 1 
Mlajši adjutant — nižji častnik 1 1 
Častniki v službi (višja 2 in 

nižjih 12) 14 14 
Pravni referent — nižji sodni | 

častnik 1 
Načelnik intendanture — višji 

častnik 1 
Pomočnik načelnika intendan- i 

ture — višji častnik ali ka
petan I. razreda 1 J — 

Intendanti j 3 | — 
Pregledovalcl računov . . . . j 4 
Knjigovodji | 2 
Blagajnik — nižji administra- ! 

tivni častnik j 1 i — 
Arhivar — nižji administrativni ; j 

častnik ! 1 j -•-• 
Administrativni sodni častnik j ] 

— nižji j 
Diurnista t 

16 Podčastniki-pisarji 
Sluge . 

1 i — 
2 j — 

pe potre!)! 
6 I -

PO Р0]Г8М 

Priloga 2. 

Sestav štaba orožniške brigade. 

1 Komandant — polkovnik . . 
2 Pomočnik — polkovnik ali pod

polkovnik 
Starejši adjutant — major ali 

kapetan . . . . ' . . . . . . 
4 Mlajši ad jutant -'•- nižji častnik 
5 Častniki v službi (višja 2 in 

nižja 2) 
Pravni referent — nižji sodni 

častnik . 
7 Intendant 
8 Intendantov pomočnik . . . , 
9 Blagajnik . 

10 Blagajnikov pomočnik . . . . 
11 Podčastniki-pisarji 
12 Puškar 
13j Sluge 

1 
1 
1 
1 
1 

po potrebi 

111 = 

Po patroli 

i 
Komandir — major ali I 

kapetan 1 • 1 
Vodniki — kapetani, po

ročniki ali podporočniki |4—6;4—6] 
Naredniki 1. razreda . . . | ; j po potrebi 
Naredniki 11. razreda . . . * " • 
Podnaredniki ', f°" ! 
Kolari ; t r e - : 
Orožniki j | | 

Sestav orožniškega eskadrona 

*V1 

N a z i v i n č i n 

I O 
. . L . 

' rt 
le « 

•o c «j -r OJ ЈЛ i 

Komandir — major ali 
kapetan 

Vodnika — kapetana, po
ročnika ali podporočnika 

Naredniki I. razreda . . . 
Naredniki H. razreda . . . 
Podnaredniki 
Kaplari 
Orožniki 
Podkovač 
Sedlar 

po 
po
tre
bi 

1 
1 

i 

po potrebi 

Priloga 5. 

Sestav čete dvornega orožnlštva. 

N a z i v in č i n 

Komandir — major ali 
kapetan 

Vodniki — poročniki ali 
podporočniki 

Naredniki I. razreda . • • 
Naredniki II. razreda . • • 
Podnaredniki . . . . . . 
Kaplari 
Orožniki 

I Konji 

л Cu 

1 

4 
4 
5 

10 
po po
trebi — • 9 

£B 
s 
o. 

a. 

1 

Priloga 6. 

Sestav orožniške podčastniške šole. 

06 

N a z i v in č i n 

Komandant — višji častnik . . 
Adjutant — višji častnik . . . 
Častniki-učitelji (višja 2, niž

jih 6) 
Blagajnik — nižji častnik ali 

nižji administrativni častnik . 
Podčastnilci-pomožni učitelji. . 
Podčastniki-pisarji 
L i t o g r a f . . . . . : 

Gojenci . . . 

Elektrotehnik 
S l u g e . . . . 

•§'§ 
£* 

i 
po po
trebi 
•i 
po 

posebni 
naretbl 

1 
4 

po 
potrebi 

Priloga 7. 

Sestav orožniških pripravljalnih šol. 

: ra 
; c 
•o 
! «J 

i . 
2 

3 

4 

N a z i v in č i n 

Komandir — višji ali nižji 

Podčastniki-učitelji . . . . . . . 

O 

1 
1 

pe po
trebi 

P» 
posebil 
Diretti 

• C 
o 

1 
1 

n 
IN C 

£•;£ 
>** 

POP 

i 

o 
> 

trebi 

1 II 

» M i 

J&ltelsREfcttciex» I . , 
po milosti božji in narodni volji ' 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sklenil v XXXVII. 
redni seji, ki jo je imel dne 27.decembra 1921. v 
Beogradu, in da smo Mi potrdili in potrjujemo, da 
je uredbo ministrskega sveta o orožniškem pokoj
ninskem fondu z dne 26. decembra 1920., J. B. 
br. 29.119 -- «Službene Novine» št. 37 iz leta 1921.* 
— seznamka uredb ministrstva za notranje zade
ve št. 26 — «Službene Novine» št. 195/1921. — i»-

premeniti in da se glasi: 

Zakon 
o orožniškem pokojninskem fondu. ** 

I. d e i. 
Splošna določiia. 

Člen 1. 
Za zavarovanje orožnikov in njih rodbin se 

ustanavlja «Orožniški pokojninski fond». 

Člen 2. 
Namen temu fondu je, da podpira orožnike, če 

postanejo nesposobni in ko se postarajo, po njih. 
smrti pa njih rodbine. 

Člen 3. 
Imovino tega fonda tvorijo: 

a) mesečne vloge orožnikov; 
b) povišek plače in doklade na rok službe za prvi 

mesec napredovanja ali ponovljenega roka; 
c) ves denar, ki so ga orožniki vložili v «Invalidski 

fond» od dne 1. januarja 1919. do sedaj; 
ć) prostovoljni prispevki in volila; 
d) dohodek od gotovega denarja in nepremičnega 

imetja tega fonda. 

. , . . . Člen.4.,. 
Ta fond je pod nadzorstvom države, kigS'a-' 

višnje v imenu države minister za vojno in mor
narnico. 

Gotovina tega fonda se izroča v varstvo upravi 
fondov. 

Člen 5. 
Vsi orožniki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev, aktivni in upokojeni, imajo pravico in 
dolžnost, vlagati v ta fond. 

Vloga znaša 3 % od plače in doklade na rok 
službe, odnosno pokojnine, ter se plačuje v me
sečnih obrokih. 

Člen 6. 
Podpora orožnikom in njih rodbinam iz tega. 

fonda se daje v obliki: 
a) osebne pokojnine orožnikove; 
b) vdovske pokojnine; 
c) vzdrževalnine za otroke; 
č) podpore enkrat za vselej in 
d) pogrebnih stroškov. 

Člen 7. 
Nobene podpore iz tega fonda ne more uživati : 

a) kdor izstopi iz našega državljanstva; 
b) kdor se nastani stalno v tuji državi brez odo

britve ministra za vojno in mornarnico, dokler 
se ne vrne v našo državo; 

c) kdor vstopi v državno službo, dokler je v tti 
službi; 

č) kdor je obsojen zaradi hudodelstva, onečašču-
jočega prestopka ali pregreška iz koristoljubja 
ali na kazen, večjo od šestih mesecev, rte glede 
ha značaj kaznivega dejanja; 

d) kdor se po odslužitvi obveznega roka svoje
voljno odreče nadaljnjemu službovanju pri 
orožništvu; 

e) kdor pobegne iz komande; 
f) kdor je odpuščen iz orožništva zaradi slabega 

vedenja in 
g) komur se na prošnjo dovoli izstop iz orožni

štva. i ' . 

\ 

* Uradni list pod št. 61 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št.73, izdanih dne. 
1. aprila 1922. (Prilog X. —1922.) 
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Člen 8. 
Vsaka mesečna podpora iz tega fonda se daje v 

celih dinarjih. Ulomek v parah se računi, ako 
znaša več nego 50 par, za cel dinar; drugače se 

* ne računi. 
C! en 9. 

Öokler je orožnik v aktivni službi, nima ne on 
ne njegova rodbina pravice do kakršnekoli pod
pore iz tega fonda. 

Člen 1Ü. 
Hod imenom «orožnik» v tem zakonu se raz

umevajo vsi orožniški podčastniki, kaplan in 
rettovi. 

11. d e l . 

O osebni pokojnini orožnikov. 

Cleti 11. 
Pravico do osebne pokojnine dobi orožnik po 

dovršenih desetih letih orožniške službe, od ka
terih mora biti poslednjih pet let neprekinjena 
služba. 

V službena leta se všteva tudi čas, ki ga kdo 
prebije kot poizkusili orožnik. 

Člen .12. 

Pokojnina se določa orožniku po številu služ
benih let pri orožništvu in po velikosti poslednje 
plače in doklade na rok službe tako, da znaša z 
dovršenimi 10 službenimi leti pokojnina 40 % od 
plače in doklade na rok; z vsakim nadaljnjim 
službenim letom pa naraste za 3 %. 

Po dovršenih 30 službenih letih dobiva orožnik 
kot svojo pokojnino vso poslednjo plačo z doklado 
na rok. 

Cleti' 13. 
Pokojnina orožnikova ne sme biti nikoli manj-

-ša ud 480 dinarjev na leto. 

Člen 14. 

V vojnem času se šteje za osebno pokojnino 
orežnikovo vsako službeno leto pri orožništvu za 
dve leti. To velja slede minule balkanske in evrop
ske vojne za orožnike, ki so bili upokojeni po tem 
zakonu.. 

Cleu 15. 
Poslednje službeno leto pri orožništvu se šteje, 

ako se je pri njem odslužil čas šestih mesecev, za 
celo leto; če pa ni tako, se sploh ne šteje. 

Člen 16. 

Cas, ki ga prebije orožnik na dopustu ali bolo
vanju, če znaša ieto dni in več, iii sicer nepre
kinjeno, se- ne všteva za osebno pokojnino v služ
bena leta. 

Cleti 17. 
Orožniku, ki bi bil zaradi svojih pogreškov od

puščen iz orožništva, pozneje pa zopet sprejet v 
orožništvo, se čas, ki ga je prebii v orožniški 
službi pred odpustom, ne všteva v službena leta. 

Člen IS. 

Orožniku, ki je. prejel pokojnino enkrat za 
. vselej v zmislu člena 47. tega zakona, pa se poz

neje vrne v orožniško službo, se čas,, za katerega 
je na ta način odškodovan, ne všteva v službena 
leto ne za osebno ne za-rodbinsko pokojnino. 

Člen 19. 

superrevizijske komisije one armijske oblasti, v 
katere območju je štab orožniške brigade, pri ka
teri je orožnik v službi. 

Člen 23. 
Orožnik, ki je v kazenski preiskavi, se ne sme 

upokojiti, dokler se njegova krivda ne dožene. 

Člen 24. 
Ne slede na čas, ki ga prebije orožnik v orož

niški službi, dobi pravico do pokojnine v znesku 
vse svoje plače z doklado na rok službe, ako po
stane po poškodbi, dobljeni v izvrševanju službe, 
ali zaradi službe nesposoben za vsako delo. 

Člen 2Д 
Orožnik, ki ni dovršil 10 let orožniške službe, 

dobi, če postane v izvrševanju službe deloma ne
sposoben, pravico do pokojnine po členu 13. tega 
zakona. 

Zaradi delne nesposobnosti orožnik ne sme biti 
upokojen na svojo prošnjo, razen v primeru čle
na 19. tega zakona. 

Člen 26. 
Pokojnina teče orožniku od dne, ko se razreši 

aktivne orožniške službe. 

Člen 27. 
Upokojeni orožnik ima poleg pokojnine, ki mu 

pripada, pravico do stanovanske doklade. Ta do- j 
klada se določa po velikosti pokojnine tako-le: ; 
Ob pokojnini do 600 dinarjev na. leto znaša do- \ 
klada 160 dinarjev na leto; ob vsakih nadaljnjih I 
200 dinarjih pokojnine p a naraste doklada za'' 
-10 dinarjev na leto, tako da ne more biti nikoli 
večja od 520 dinarjev na leto. Upokojeni orožnik 
prejema tudi sorazmerno draginjsko doklado 
kakor*ostali upokojeni državni uslužbenci po členu 
J7., točki č). zakona o dravinjskih dokladah 
državnih, civilnih in vojaških uslužbencev, upoko
jencev in upokojenk. 

dn-

f o svoji prošnji sedine orožnik upokojiti : 
a) ce dovrši 30,let orožniške službe 
b) če dovrši 55, leto starosti. m 

Člen 20. 

V interesu službe se sme orožnik upokojiti: 
a) če postane telesno- ali duševno nesposoben za 

službo ; 
b) če dovrši 60. leto starosti in zaradi bolezni ne

prekinjeno leto dni ni izvrševal službe. 

Člen 21. 
. krožniki, upokojeni ]X) točki a) prejšnjega 

'^*ena, se smejo, ko ozdravijo, vrniti v orožniško 
stozbo, ako so zanjo sposobni. 

Člen 22. 

rtai,v
SM?(,1,llost a l i sposobnost orožnikova za wo-

.-uaijnjo službo se ugotavlja samo s pregledom 

Clcn 28. 
Pijavica do pokojnine in do stanovanske 

klade prestane orožniku iz vzrokov, navedenih v 
členu 7. tega zakona, poleg-tega pa še: 
a) če se upokojeni orožnik ne odzove pozivu na 

službo v zmislu člena 21. lega zakona in 
b) če upokojenec umre. 

111. d e l . 

O pokojnini vdov. 

Člen 29. 

Po smrti orožnika, ki je pridobil pravico do po
kojnine, ima njegova vdova pravico do pokojnine 
iz tega fonda, in sicer samo: 
a) če sta stopila v zakon ob času moževe aktivne 

službe pri orožništvu ali pred tem; 
b) če takrat, ko sta se poročila, mož ni bil sta

rejši nego 55 let: 
c) če sta se poročila najmanj tri mesece pred mo

ževo smrtjo, razen če je nastopila smrt pri iz
vrševanju službe, in 

č) če je ob moževi smrti z njim skupno živela v 
zakonu. 

Člen 30. 

Vdovska pokojnina se določa po znesku po
slednje plače in doklade na rok službe ob aktivni 
službi umrlega moža, in sicer tako-le: 

• , o;! 1200 do 1400 dinarjev — vdovska pokoinina 
80t) dinarjev; 

od 1400 do 1800 dinarjev — vdovska pokojnina 
i 000 dinarjev; 

od 1800 do 2400 dinarjev 
1200 dinarjev; 

od 2400 do 3000 dinarjev 
1400 dinarjev. 

Člen 3.1. 

Vdovska pokojnina ne sme biti manjša od po
lovice one vsote, ki bi jo mož dotične vdove imel 
kot pokojnino. 

Najmanjša vdovska pokojnina sme biti 800 di
narjev na leto. 

S to pokojnino so združene tudi draginjske 
doklade' sorazmerno kakor rodbinam ostalih 
državnih uslužbencev po členu 17., točke č), za
kona o draginjskih dokladah državnih civilnih in 
vojaških uslužbencev, upokojencev in upokojenk. 

vdovska pokojnina 

vdovska pokojnina 

Člen 32. 
Vdova orožnika, ki ni pridobil pravice do po

kojnine in ki v izvrševanju službe pade ali zboli m 
umre za to boleznijo, ima pravico do pokojnine, ne 
glede na to, koliko časa je njen mož prebil v orož
niški službi, v znesku 800 dinarjev na leto. 

Člen 33. 
Vdova orožnika, ki je pridobil pravico do po

kojnine, pa" v izvrševanju službe pade ali zboli i* 
za to boleznijo umre, ima pravico do pokojnine, 
za 50 % večje, nego bi jo imela drugače po členu 
30. tega zakona. 

Člen 34. 
Za posebne zasluge orožnika, ki v izvrševanju, 

službe pade ali je ranjen ter umre za to ran» 
tekom enega leta, se sme dati njegovi vdovi vsa 
njegova poslednja plača in doklada na rok ket 
pokojnina. 

Člen 35. 
Ce umre orožnik, ki je imel več žen (mus)i-% 

mani), pa imajo te po določilih tega zakona pra
vico do vdovske pokojnine, se daje za vse njegove 
vdove samo ena vdovska pokojnina, ki jo dete 
med seboj na enake dele, ako ne bi hotele živeti 
skupno. 

Člen 36. 
Vdovska pokojnina teče od dne orožnikove 

smrti, če pa je pogrešan, od dne, ko se proglasi za 
mrtvega. 

Člen 37. 
Ce se pogreša orožnik, čigar vdovi in otrokom 

pripada vdovska pokojnina, odnosno vzdrževal
nimi, po določilih tega zakona, se mora ta pokoj
nina, odnosno vzdrževalnina, določiti začasno, 
dokler se pogrešanec ne najde ali ne proglasi za 
mrtvega. 

Člen 38. 
Pravica do vdovske pokojnine prestane iz 

vzrokov, navedenih v členu 7. tega zakona, poles 
tega pa še: 
a) če se vdova zopet omoži; 
b) če se vdova vda nemoralnemu življenju in 
c) če vdova umre. 

Pravice do pokojnine nima vdova orožnika, ki 
se ma je izplačala izvestna vsota enkrat za vselej 
po členu 47. tega zakona. 

IV. d e l . 
O vzdrževanju otrok. 

Člen 39. 
Za vzdrževanje otrok umrlega orožnika mora 

skrbeti njegova vdova — mati aH mačeha. V ta na
men se izplačuje vdovi iz tega fonda poleg vdov
ske pokojnine še doklaila za vsakega otroka v 
znesku 7.-. njej določene pokojnine. 

Člen 40. 
Samo zakonski otroci umrlega orožnika, ki je 

pridobil pravico 'do pokojnine, imajo pravico do 
vzdrževalnine iz tega fonda. 

Zakonskim otrokom se enačijo otroci, ki so bili 
s poznejšim zakonom priznani za svoje. 

Člen 41. 
Skupna vsota vdovske pokojnine in vzdrževal

nine za otroke orožnika, ki je umrl v aktivni 
službi, ne sme biti večja od njegove poslednje 
plače z doklado na rok službe vred.. 

Člen 42. -

Ce bi vdova ostavila otroke ali ne bi mogla 
živeti složno z njimi, se skupna vsota vdovske 
pokojnine in doklade za otroke delita med njimi 
tako, da debivajo vsi enake dele. 

Člen 43. 

Vzdrževalnina za otroke orožnika, ki je umrl 
kot vdovec, ali pa če je njegova vdova kakorkoli 
izgubila pravico dO vdovske pokojnine, se' določa 
tako-le: 
a) ako je zapustil pokojnik največ dva otroka, 

pripada vsakemu otroku dvojna doklada za 
otroka po členu 39. tega zakona; 

b) ako je zapustil pokojnik tri ali več otrok, se 
povečava doklada iz člena 39. tega zakona 
samo za 50 % za vsakega_otroka. 

- V tem primeru skrbi za vzdrževanje otrok 
varuh. 

ìia&àà^i^'il, • 



u. 230 Letnik IV. 
Clew 44. 

Otrok izgubi pravico do vzdrževainine iz tega 
fetida iz vzrokov, navedenih v čtemt 7. tega za-
koaa, poleg tega pa še: 
a) ko dovrši 16 let starosti; 
b) če mu je vzdrževanje drugače zagotovljeno; 
c) če stopi v zakon; 
tì če se vda nemoralnemu življenju in 
i) če umre. 

Člen 45. 
Vzdrževanje otrokovo se smatra za zadosti za

gotovljeno v zmislu člena 44., točke b) : 
a) če služi s svojim trudom najmanj 600 dinarjev 

na leto; 
b) če je nastanjen v :iavodu, kjer dobiva vse svoje 

potrebščine brezplačno; 
c) če vstopi v delo in je delodajalec prevzel skrb 

za njegovo vzdrževanje, in 
č) če vstopi v samostan. 

Pravice do vdrževanja nimajo otroci orožnika, 
ki se mu je izplačala izvestiui vsota enkrat za 
vselej po členu 47. tega zakona. 

Člen 46. 
Nekvarno točki a) člena 44. tega zakona sme 

minister za vojno in mornarnico dovoliti, da se 
otroku umriega orožnika po dokazanem siromaš
nem stanju podaljša izplačevanje vzdrževainine, 
in sicer: 
a) če je otrok bolan, hrom iu sploh nesposoben 

za delo ter mu je treba negovanja; 
b) če se otrok šola ter ima pri učenju jako dober 

uspeh. 
V primeru točke a) tega člena se izplačuje 

vzdrževalnina, dokler traja potreba, po točki b) 
pa do konca šolanja, a najdalje do dovršenega 24. 
leta starosti, in sicer po prej predloženem šolskem 
izpričevalu o jako dobro opravljenih izpitih. 

V. -del. 
O podpori enkrat za vselej. 

Člen 47. 

se loči od moža, ima pravico do one pokojnine iz 
tega fonda, ki jo je imela pred možitvijo. 

Člen 54. 
Kdor prejme iz tega fonda.podporo enkrat za 

vselej, izgubi vsako pravico proti temu fondu. 

V I . d c I. 
O pogrebnih stroških. 

Ci en 55. 
Za vsakega umrlega ali padlega orožnika, ne 

glede na to, ali je bil v aktivni službi ali v pokoju, 
se plačajo pogrebni stroški iz tega fonda. 

Cleri 56. 
Vsota pogrebnih stroškov se določa po posled

nji plači z doklado na rok v aktivni službi tako-Ie: 
od 1200 dinarjev plaće — pogrebni stroški 300 

dinarjev; 
od 1200 do 1600 dinarjev plače - pogrebni 

stroški 400 dinarjev; 
od 1600 do 2000 dinarjev plače pogrebni 

stroški 500 dinarjev; 
od 2000 do .3000 dinarjev plače pogrebni 

stroški C00 dinarjev. 

Člen 57. 
Pogrebni stroški se izplačajo onemu, ki je 

skrhei za postrežbo in pogreb umrlega orožnika. 

V 11, d e 1. 
Zaključna določila. 

Člen 58. 
Postopek pri zahtevi podpore iz tega fonda in 

način, kako je dokazati pravico do podpore, pred
piše minister za vojno in mornarnico v zmislu do
ločil tega zakona. 

Člen 59. 
; Ce se podpora iz tega fonda izračuni pogrešno, 
j se sme zahtevati popravek, kadarkoli se pogrešek 
i opazi. 

. . . . . . . . . V tein primeru se uravna podpora z novim od-
Na prošnjo upokojenega orožnika se mu sme | 0 k o r n 

pravica do pokojnine izplačati z izvestno vsoto en- j ' £ i c n ßo. 
krat za vselej. ! ,.. , ... , . 

,». . . ., , ,, >• „ • ,„• ! V KO ikri se sme podpora iz tega onda upora-
Ozenjen orožnik sme to zahtevati samo s pri- ; ,. . . . . . '., , . . . , . . 

,., -• . . . • ; . љ ... .• . .. i biti za p o p a a o upnikov, o tem ve jajo predpisi 
voluvijo svoje žene ce pa ima otroke, ki bi imeli; . . . . .. . '., . . , 

. . A x r. • • * , * „ i , -, .,„>,o tivilneca zakonika in civilnosodnega postopka, 
pravico do vzdrževanja iz tega fonda, je treba j 
še dovolitve pristojnega varstvenega sodnika. j 

Člen 48. 
Višina vsote za izplačilo pravice do pokojnine v 

zmislu prejšnjega člena se določa za vsak primer 
posebe. Toda ta vsota rje sme biti večja od dvo
letne poslednje plače z doklado na rok službe 
vred. 

Člen 49. 
Orožniku, ki ni dovršil službenih let za pokoj

nino niti ni potem dobil pokojnine po členih 24. in ' 
25. tega zakona, se sme, ako postane duševno ali j 
telesno nesposoben za nadaljnjo službo, dati pod
pora enkrat za vselej. 

Podpora iz tega člena se določi tako, da se da 
do petih službenih let enoletna plača, od petega 
do desetega leta pa dvoletna poslednja plača z do-, 
klado na rok. 

Člen 50. 
Vdova orožnikova brez otrok se sme odreči 

pravici do vdovske pokojnine in to pokojnino pre
jeti enkrat za vselej, če dokaže z zdravniškim iz-
pričevalom, da je zdrava. 

Skupna vsota vdovske pokojnine po tem členu 
ne sme biti večja od njene dvoletne pokojnine. 

Člen 51. 
Vdova orožnika, ki je zapustil nedoletne otroke, 

se sme odreči vdovski pokojnini in to pokojnino 
prejeti enkrat za vselej, ako v to privolijo varuhi 
in dovoli pristojni varstveni sodnik. 

Člen 52. 
Ce se vdova brez otrok zopet omoži, se ji sme 

;..*n odpravnina izplačati iz tega fonda največ dvo
letna vdovska pokojnina in s tem izgubi vdova 
•vsako pravico iz tega fonda. 

Člen 53. 

Ce se orožnikova vdova, ki ima pravico do 
vdovske pokojnine, zopet omoži in ni zahtevala 
•deravnine iz tega fonda, pa iznova obvdovi ali 

Člen 61. 
O pravici do podpore iz tega fonda odloča ko

mandant orožništva, kjer se vodi tudi vsa admi
nistracija tega fonda. 

V spornih vprašanjih in ob pritožbah odloča 
dokončno minister za vojno in mornarnico. 

Člen 62. 

Določila tega zakona imajo ix>vratno moč za 
rodbine orožnikov, padlih izza dne 1. marca 1919. 

• Člen 63. 

Ce ne bi imel ta fond zadosti sredstev za iz
plačila, pokriva nedostatek država. 

Člen 64. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
NovinaJi»; takrat prestanejo veljati uredba o 
orožniškem pokojninskem fondu z dne 26. decem
bra 1920.. .1.13. br. 29.119. -• «Službene Novine» 
št. 37 iz leta 1921.' •— seznamka uredb ministrstva 
za notranje zadeve št. 26 — «Službene Novine» 
št. 115/1921. — kakor tudi vsi ostali zakoniti pred-

, pisi, ki nasprotujejo določilom tega zakona. 
I Našemu ministru za notranje zadeve in Našemu 

ministru za vojno in mornarnico priporočamo, naj 
razglasita ta zakon in skrbita za njegovo izvrše
vanje, oblasrvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo 

V B c o g r a d u, dne 18. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videi in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečala, 
minister pravde: 

dr. L. Marko vie s. r. 
Predsednik ministrskega sveta. 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

lazjlasi droiife jiradov ie аШт* 
P 16/22-1. ш -

Razglasitev preklica. 
S sklepom pfxJ.pisa.nega sodišča v. dne. 24. иш-са 

1922., opr. št. L 1/22—7, j« bil Ignacij A dl er, po
sestnikov .sin. sianujno na Grintavcu, št. 17. r.wndi 
-slab'ffl.mnosti popolnoma preklican. 

Za .skrbnika, mu j t postavljen Ignacij Adit*- st. 
na Grintavcu št. 1 7. 

Okrajno sedišče v Žužemberku, ortdeiek I., 
dne 20. aprila 1022. 

Bazne objave, 

Trn 

Vabilo na 49. redni občni zbor, 
ki ga bo itnola 

Tr&ovcHSiiK ^гг • :,gi'i;::p;* družba 
! ) . m a j a. '1 C 2 2 . ul> enajV-.tih 

l'ai 
v lastnih 
mirasse 1. poslovnih prostorih na Dunaju. 

1) u c v n i r c il : 
1.) Računsko poročilo in predložitev bilanc. 

Ido 1921. 
2.) Poročilo in predlog revizorjev. 
3.) .Sklcp-rnjc o uporabi čistega dobička. 
-i.) Sklepanje o »viebi delniške glavnice. 
~>.) Izpromemba pravil. 
(>.) Volitev revizorjev- za h-io 1922. 

za ; 

Gospodj,- delničarji, ki žele na obenem /.boru 
izvrševati glasovno pravico, se vabijo v »mislil § 22. 
družbenih pravil, naj deponirajo delnice najmanj 8 
dni prej, t. j . najke-siieje do dne 1. maja t. 1., hi -icer: 

v L j u b l j a n i : pri .Jadranski banki: 
v Z a g r e b u : pri Hrvaški "skoni.ptni banki 

ali Jadranski banki; 
iva. D u n a j u : pri generalnem ravnate'jjvtvu. 

družb«;, I... T'altcCBtrasfco1, ali pti pri Jfkvntfafcuri.Ĵ nkP^—i 
ern-ichhclie ),-j.iк!егbani..- : «Oesb 

pri banki. «Hainiue ile >av> de v l'a r i % u : 
l'Europe Central«»; 

v L y o n u pri zavodili: »Crédit Lyonnais* aH 
«.Société Lyonnaise de Dépôts e.1 de Compte cou
rant.-, et de Crédit Industriel»; 

v Ž en o vi : pri firmah «Lombard Od'uyr k ('ie», 
«Darier & Oie* ali «Union financière de Genève». 

Vsakih 20 delnic daje in-avico do enega glasu 
(§ 21. družbenih pravil.) 

'Upravni svet. 

629 Vabilo na 49. redni občni zbor 
delničarjev 

„Stavbne družbe, 
d. ù. v Ljubljani", 

ki bo v petek dnu 1 9. m a j a 1 9 2 2. ob «xl-nnia.}-
«t-Ui v pisa<rniških prostorih Stavbne dnižbe, d. d. • 

Ljubljani. Levstikova, ulica St.. 19. 

Vsi delničarji, ki imajo pravico do glasovanja, ae 
vabijo, naj polože svoje delnice na.jke-sncje do všte
tega dne 1 3. m a j a 19 2 2. pri blagajni Stavbne 
družbe, pri ljubljanski podružnici JaiLran.ske banke 
ali i>a pri Kreditnem zavodu za trgovino in industrijo-
v Ljubljani; nato prejmejo potrdilo in legitimacija 
za vstop k občnemu zboru. 

Vsakih deset delnic upravičuje do en-oga glasu; 
Število glasov jo neomejeno. 

V L j u b i j a n i , dne 25. aprila 1922. 

Upravni svet. 
D n e v n i r e d : 

bilance in poročilo o poslovanju 

j 
1.) Prodložitev 

za loto 1921. 
2.) Poročilo revizijskega odreka iu predlog gleite 

absolutorija. 
3.) Sklepanje .-o uporabi čistega dobička.. 
4.)/ Določitev pavšala izvrševalnemu о-.Нилгн 

(§ 20. pravil). 
5.) Določitev nagrade preglodovalneinu odboru 

(§ 24. pravil). 
6.) Volitev v upravni «vet (§ 14. pravil). 
7.) Volitev pregledovalnega odbora (§ 24. pravil), 
8.) Eventualni prodlogi v zmislu § 34. pravil. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

Ä 5 i<*dk 



44. 
Poštnina plačana v gotovim. 

V Ljubljani, dne 29. aprila 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

м т а н и м п п w w r w a n w 

Vscbiaa : ^„Shiiiboijih Nori u kra-:,jevi,itì ì.4ba, Hrvata i Slovenaca-', Isipremcmbu -,- osebju. — V ^ i s katerim so ustanavljala hidrou-Lnitc;;. oJiJeiisa v (kiju in Mariboru. 
sa o draginjskih dokladah civilnih in тој&акЉ državu;!; aslužbi-naov, upokojencev io 
ca vino v mestu Ljubljani ; o pobiranju ubi-hickib cìuklau v Ljubljani. — Naredba 

obrtnih poučnih tečajev v Sloveniji. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o železniškem 
. - . ._ --publiko preko avstrijeke republike, btanjo in uspevaaje kullu-uib rAstl.u v dm-i polovic! mesec» 

љагса lUAä. v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Hazglasi pokrajinsko upravo z* Slovenijo: Odobritev šolskih knjig. Rczpurt dn^lev. Ш/фу o ч[<1илф pitnih listo* 
a-e otroke ìv.pod 15 let, ju so EOmšKi državljani in ki potujejo s starši ali eorodn.il: i. Bazglas glede potoka Medije od iiibonüteinskega mlina do izliva. Txksz o stiicjo /rWahkih 
mizam тЏгм v klovomii. — ;sa>:glasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski 1икак o prenosnih boleznih na oznoiju pokra-jiuBke- uprs-v:- г*. Sli.vrii'.jo. Rü;:pi-. -,;c.>:!,[- okrož

nega zdravnika za zdravstveno okrožjo Lož. — Razglasi raznih uradih uradov in cbkeiov — lto.ro thy.:-.v 
м а т ^ а т а п р т ш 

„ S t e r n i Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 85 •/. dno 21. aprila 1922.: 
lika/ Njegovega. Veličanstva kralja A I r k s a n -

lira. 1. •/, dne 30. marca 1922., s kalnim • -• spreje
mata ostavki, ki s;ta ju Adam '/.. M a. r i č. upra.vnik 
111. razreda carinarnice v Gornji. Radgoni, in Andrej 
l j i l 1 1 - carinik I\'. razreda ljubljanske carinarnice, po
dala na državno službo. 

W-л/, Njegovega. Veličanstva kralja A I e k s a n -
ilr a 1. /. duc 30. marca, 1922.. .s katerim se Milan 
V o l n c . r . carinik IV. razreda mariborske carinar
nico, odpušča, iz drža vile službu. 

Objava generalne direkcij.-.- katastra, ila je Sta
nislav P e h a n i . absolvent goometr-kt ga kiirza na 
''iso-ki tehnični šoli v Ljubljani. po,tavljmi; za geo-

• metra v-X. Oinovnem razredu. Službeno inetto mu 
d.olofi ljubljanski delegat finančnega ministrstva. 

. Objava generalne direkcijo nepo.srorlnjih davkov, 
da J e Aleksander O r oz on, višji davčni upravicl j 
v Šmarju pri Jelšah, trajno upokojen. 

0))java niinHivstva. za trgovino in industrijo, da. 
je («viden G u 1 i č, inženjer pri gradbeni direkciji v 
izubijani, postavljen za ravnatelja v Vil. čiiiovnom 
nazredii urada- za pospeševanje obrti v Ljubljani. 

Številka 87 z dne 22. aprila. 1922.: 
Ukaz Njegovoga, Veličanstva kralja A I o k s a n -

t t r a I. z dne, 5. aprila. 1922., .s, katerim se za ća*, 
dokler bo minister za zunanjo zadevo dr. Momčilo 
N i n č i ć po .službenom poslu odsoten ml dolžnosti, 
poistavlja za njegovega, namesitnika Nikola- P P a 
s' i ć. predsednik ministhskega .sveta-. 

Ukaz N jogovega- Veličanstva kralja A 1 e k s a, n '. 
d r a I. z dno K), aprila 1922., s katerim se za Cas. 
ko bo>:ta minister za finance dr. Kasta. K u ni a. n u -
d i in minister za- vero, namestnik ministra za social
no politiko dr. Iva.ri K r s t o l j odsotna od dolžnosti, 
postavljajo: za namostnika, ministra za financ« Zi-
vojin R a f a j l o v i e , minister za- gozd« in rudnike; 
za namestiuka miniistra. za \ ere, d-r. Vojislav M a r i n-
л o y i c, ministe,- za notranje, zadeve;'za- namestnika 
т.пикга za, socialno politiko- Svetozar P r i b i č e -
v i c, munster za. prosveto. 

Razglas generalne direkcijo carin, da j», ostanek 
•contingenta lahloh konj, odločenega za izvoz ,>re.ko 
r^marnice v Gonyj Radgoni (172 konj) prenosen na 
carinarnico dubrovaSko. 

-ki Sobilli |!li-i:-li! -.pi,! ; •;-.; carinarnici \' Hnga.šiA-- li i d I o ì e ]•• il i c i: i od d e l e - k s - č d e 7. e ш v 
čili in da -e jo \ Pni>eiiiako\'cili ol\oril mldelek ca-. Л1 a r i b i, i n . > I: ijlm iabiu jiri-u.-jiii.-ij-.i /.a okrajna 
rinarii-iie v Murski Soboti. glavarstva v Mariboru, na PrcvaljaJi. v Slm'enjgra«!-

: cu biT/. fiosl-unja. \ Piuju !>n-/. Hotrau-a. Ljutmnerii 
,..,.-.,.--- j in Mur.-ki sobiiii. 

: Nas iiiini-ler za kmeiij-i\i/ in vinb1 naj izvrši ta 
ukaz. Izprememlie v osebji i 

\ b ! o g r a d u. dne 31. marca 1922. 

Aleksander 

Ivan Pucelj .̂ r. 

Z ukazom Nji-uu«-,, Vcličan.-i-.a kralja A l . -i 
k -a. n d ra. 1. / dne ;>?. marca 1922. ši, 7762. -> bili; 
ime.nova-ni: računski asi-ieiit Erne*t !•: r j a v c c . i - y»>i ?t 'r za kmetijstvo in vixle: 
.Io-чр N a b e r g o j . \'a!,-ntin P o g a č a r in Viktor] 
K o v a č za, |>om'-čnik'e knjipevodji v N. činovir-m; 
razredu, raèmiski |;:akiika.ii1i -Josip l 'i l e r u e i. : 
Adoll T u r k bi Vini.i. Ì: ;I k u š è e k. za pomočnike; 
knjigovodji v XI. či;..:,o;.|ii Ki/ledu -- vsi \ |n..';-j 
l'-Čjll g r a d b e n e d i r e k c i j . , v I. hibi 'ui li i. ' Uredbe osrednje vlade. 

12Ì. 
Otiiočba ministrskega sveta, 

,-,.,,,,, i.r,„ M -, - k a t e r o se jï.u:-£.iauiijajo ÏÎI d c s o № ; u i e j o n e -
'Komu komi-ariatii v Manijom, sia imenovana za . . . . . . . ~ , - . , . , , , - " ; . 
lefinitivna policijska komisarja na sedanjih službe- j xVfm a e î u ^ ^ n a ° ««^njskih doKtafeah ci-
, ; i ' : l- -'Jlnih in vüjaü?.kib državnik us lužbencev , npo-

hiz. Kbuar -. r. 

Provizorna )K>l;icij-.ka komisarja Viktor K o k a 1 j 
in Karel P os i e \ š... k. prvi dodeljeai policijske-irm 
raviKitelj-tvu \ Ljubljani, drugi dodeljen j-olicij-
skoiiiu komi-ariatii v Mariboru, sia imenovana za ," 

! / • • • , • . . . . . . . . » Г 

11111 mestih 

("krajni tajnik Marko K r u n j c v Logatcu je 
premeščen \ iiaiJaljn.H' shižlnn-.чnji» k okrajnemu gla
varstvu v Muu-ki Soboti. 

Absolvirana pra.vnika Jakob P o č k a j in Dra
gutin S k r i ii j a r sta, «projeta za konceptna pra.kii-
kanta v politično pripravljal no službo v področju 
pokrajinske ujiravr. za Slovonijo ter dodeljena v 
.službovanj' o/ldelkn za notranje zadeve. 

Iv. Hribar 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
!20 * 

Mi 

Al«fcce«.i*cSejr» i., 
po ftillosli božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Številka 88 z dne 24, ap-il«. 1922.: 

smo odredili in odrejamo na predlog Našega mini
stra, za k.mokijs-tvo in vodo in na podista vi členov 37. 

kojer.cev in. u p o k o j e n i ' . 

Ministrski svol je -kleni! v današnji r-eji sj/oraz-
umno s finančnim odborom narodne sku[»cine na. 
podstavi čjena 51- zakona o dragiujskili dokJa-dali 
civilni]) in vojaških državnih uslužbencev, upoko
jencev in upokojenk z din- 28. februarja 1922.:*::r: 

1.) Hodni profesorji vojaške akademije imajo pra
vico (I.e. specialnega povisku- za 75 <;[ ose.brie- dra-
LriiJ.ĵ kc doklade. ki pripada rednim univerziU'-tnim. 

..profesorjem j KI prvem od-si.nv.kii člena 4. toga za-
I k ona. 

. ! 2.) ('le.liill -1. lega zakona -e dorlaja no\-. treiji 
I odsiijivvk. ki --e glasi: 
j «Honorarni, un.vw-y.iletui profe.-orji. Hu.si, dolii-
j vajo kot osebno draginjsko doklado in .-tanovansko 

" j doklado. in sicer: 
j s honorarjem do 299ÌI-— dinarjev po 2 S — di-
• narjtv na dan; 

I s hoiiiorarjcm od :•>()()()•— dinarjev do 4999-— di-
! narjev po 25-— dinarjev na dan; 
i s. honorarjem vii 5000-— dinarjev do 7499—- di-
! na-r.je.v po 30-— dinarjev nn dan; 

s honorarjem od 7500-— dinarjev do pu 
Hi) dinarjev na dan. 

Poleg te doklade imajo ti honorarni profesorji, 
pravico do 3 0 — dinarjev za uro. loda tako hono
riranih ur sinejo imeti največ šest. na teilen.» 

i in ."18. uredbe ,, us-iro.ju irniiistrstva za kmcti.TStvo in 
Ukaz Njegov oga, Veličanstva kralja A 1 e k s a n - i v°'1''-

« t ra I. z di№ 21. aprila 1922., « katerim se za čas.j «bu ji« v območ-iu generalne in.spckc.ije voda v n n i l I h U r 4 , m , K , n m 

iloWer se bo Njegovo Veličanstvo kralj mudil izvin, I Ljubljani usia-m viti dva bidrotelmicna .«Idofka, in! ' „ 4 . , .. 
domovino, pooblašča ministrski svet z izvrševanjem ' sicer: - I 3 0 Уа k o ) K " " d , - " a ''• " ' r a zakona -e. doda-ja n-ov 
s t a v n e kraljevske obkkst-i v mejah ustave. ' j h i ,1 r o 1 e 1, „ i č n i o d d e 1 e k s s e d e ž e m v i ( " l i - l a v e k > k i M" - , M 4 i : 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n -' C 1 1 jn. „ teritorialno pristojnost jo za okrajna gl a,-i «Р(>1иџ tega dobivajo ti Uslužbenci tudi rodbin-
* '-a I. z dne 20. aprila 1922., s katerim si' za ča-s,; varstva v Celju. Konjicah- Brežic.aii. Krškem, sodni j s k , ; '»'aginjske. doklade po tem zakonu. i«la iskii|H 
dokler bos^a. mi.nbter za trgovino in industrijo Os-j okraj šoši arijski' okrajnega -lavarstva v Slovenj-1 n a у**°** osebnih in rm lbin.sk i h doklad ne sine na 
man V i l o v i e in minister za narodno zdravje Der-j gradcu in suini 'okraj rogaški okrajnega glavarslva i i r " > s ' 4 ' .pi'ese.zaii. in sicer: 
v ' s O m e r o v i ć od.sotna od dolžnosti, postavlja za i v Ptuju; ! 

"Jiju namestnika dr. Lazar M a r k o v i č, minister ; ' ' i " R a z g l a š e n a v •Službenih Novinah kraljevinu 
ï*ravde. * j j . l v ] a ž l . n v «.-shižbenih NoviuaJi kra-ljeviu-.: i Srba-, Hrvata i Slovenaca^ št. Kó, izdanih dn,- 20oga 

Objava generalne direkcije carin, da se je can- Srba.. Ilrvaia i Slovenaca» ši. 89, izdanih dne 25ega J aprila 1922. 
xovskj oddelek glavne carinarnice II. vrste v Mur-: aprila 1922. i *? Uradni list pod Si. 70. 
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v I. krajevnem drasmijskem razredu 1200— üi-
nurjev; 

v П. krajevnem ikaginjskeni razredu 1000-—- mli
narjev: 

v IH. krajevnem draginjskom razredu* 850— di
narjev; 

v IV. krajevnem dragiiijskem razredu 800— mli
narjev; 

v V. krajevni ni «ira r̂iti.jskem razredu 750— di
narjev. 

To volja izza dno 1. maja 1922.» 
4.) Clou 7. istega zakona se izpreininja in dopol-

njujo ter so glasi: 
»Vso kategorijo državnih slug. nekvalificirani de

lavci državne tiskarno v Beogradu kakor tudi vso 
ostale kategorije'državnih uslužbencev, ki so glede 
dragtnjskih doklad izeiiaòoni z njimi, dobivajo oseb
ne draginjske doklad*-. in sicer: . 

v I. кгајелтчи draginjskom razredu |н> Ш--— 
dina rjo v na dan: 

v \>i-h o-talih krajih po 14-— dinarjev n« dan. 
Poleg toga dobivajo ti u>lužbenci tudi rodbin-

>fce ilragiu^ke doklade ЈИ> tem zakonu, toda skupna 
\*ota osebnih in rodbinskih doklad ne snvo na, mo-
>oo presezatj. in sicer: 

v I. krajevnem draginjskom razredu 1000-— di
nar jo v: 

v II. krajevnem draginjskom razredu 900-— di
narjev; 

v III. krajevro-in draginjskom razredu 750-— di
narjev: 

v IV. krajevnem draginj.-kein razradu 7(M)— di
narjev; 

v V. .krajevnem draginjskom razredu. 650-— di
narjev. 

To v»Jja izza dne 1. maja 1922.» 

o») Členu 10. se dodaja nov odstavek, ki v 
glasi: 

«Člani glavno kontrole dobivajo kot osebno dra-
ginj>ko doklado in stanovanjsko doklado skupaj po 

" 70— dinarjev na dan. 
To velja izza dne t. januarja 1922.» 
6.) Drugi odstavek člena 11. ,**' dopolnjuje in-

se glasi: 
«Generalni direktorji, njih pomočniki, načeljiikil 

oddelkov ministrstev in načelniki glavne kontrolo; 
dobivajo osebne draginjske doklade za 25 % višje ! 
nego uradniki z itd-o letno plačo. j 

To velja izza dne l. januarja 1922.» ; 

pokojnino, čo >o bili tipokojeni po 25 lotih rt dno j 
•službe, pri coiner sle vojna lota ne štejejo ri vojno.» 

V B e o g r a d u , dno H. aprila 1022.; 
D Ii.br. 47.404.-* 

Predsednik ministrskega .sveta: 
Nlk. P. PaSlć a. r. 

(Podpisi opalin ministrov.) 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

! i 

! 
I 

Ì2.2., 
Naredba pokrajinskega namestnika | 

za Slovenijo» 
o pobiranja zviSane naklade na vin« v mestu ; 

Ljubljani. 
Mestni občini ljubljanski so dovoljuje v zmi-J.u i 

§ 81. občinskega'reda za mesto Ljubljano .sporazum-j 
no z delegacijo ministrstva financ v Ljubljani, daj 
.smo zaradi kritja občinskih potrebščin z vol javnost-, 
jo od dno 15. inarca t. 1. do dne 31. decembra t. l.j 
pobirati zvišano naklado na vino. in sicer: j 

na vino v .-lodili po 400 K od hI. na vino v sto-' 
klenicah po 10 K od. vsako steklenice in i 

na penino po 80 K od vsake steklenico. 
Лко bi su /višala državna trošarina na vino, sei 

mora z onim dnini, ko se prične pobirati zvišana dr-j 
žavna trošarina, gorenja občinftka naklada na vino! 
znižati za. toliko, da ne, bo skupna obremenitev po: 
državni trošarini in po obciaski nakladi presozala • 
zneska 540 K na hI vina v sodih, odnosno 12 K naj 
steklenico viti« v steklenicah. | 

V L j u b i ja n i. dne 20. aprila 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadevo. j 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar т-.т. 

123* 
Naredba pokrajinskega/ namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju občinskih đoklad v Ljubljani. 
Mestni občini ljubljanski -<a dovoljuje v zmislu ; 

, , ,, • - . . , SÇ 40. in .81. mestnega občinskega reda, da sme po-! 
7.) Za načelnike oddelkov ra.m.tnstev v druge.,,. : *» ^ ^ ^ , j a m i . rto dne 30. ju-j 

( s t a v k u člena 11. tega zakona ,,e mnet. tudi on«, ^ %^m ( > b č i l ^ , R I t l i r a e m l j u n a M o | > m > ,,.0J 
Šefe ministrskih kabinetov, ki jun jo z ukazom o , ^ ^ / И г е к М 1 ( , < ( a v k ( _, i m ( )m-h. k i ,„ | l 0 ; 
pœtavitvi izrecno dan rang načelnikov inmistrstva,, ^ ^ ^ . p s L (. (, r : 

in « c e r n a podstavi zakona, odnosno uredbe o ure-1 ; ( J n a h i $ | ) 0 ) ! < 1 | e m ) ) i ( 1 a v c k 

ditv-i t*ga mtanrtrrtva. j n ) n a z c m l j jg k i d a v ( . k i n m *p)0š„o pridolv 
8.) Člen 18. tega zakona je treba unie ti tako, daj п ш о 4 ' r a . z r eda davčnih zavezancev . . 

kuajo pravico do draginjških doklad po členu l.j,.) n a W p o^ale- davke . . . . . . . . 
tega zakona samo oni upokojenci, k" so bili ujio-, v L J „ »>j ja. „ j . ,ir„, ]ß. aprila 1922. 
kojoni |»o zvršetku popolnih Let redne .službe; pri | 
čpinor se vojna leta ne štejejo dvojno. i 

Zarasli jasnosti in pravilno uporalv- so daje temu j 
členu nova redakcija, ki ^c giani: 

«Civilni m vojaški upokojenci in upokojenke, ki j 
uživajo osebno pokojnino ter -so bili upokojeni po j 
zvrSetku popolnih let redne službe, pri čemer sej 
vojna leta ne Štejejo dvojno, istotako aktivni in | 
rezervni častniki, popolni invalidi, dobivajo draginj-: 
sJie doklado iz člena 1. kakor aktivni iifdužibeiiei I 
onega služl«4iega ines-ta. s katerega so bifi upoko
jeni: odnosno s|ioziiani za popolne invalide.» ' 

9.) Na koncu člena 18. м> d (nia.ja nov od>tavck. 
ki *е glasi: 

«lajemonia gro ta pravica tudi onim upokojen
cem, ki so bili upokojeni po zvršetku popolnih služ
benih, let» pri" čemer se štejejo v ta leta tudi vojna 
leta, ob pogoju, da M» na dan upokojitve stari nad 
55 let ali, da *o bili. ko je »rapii ta zakon v veljavo 
nine 1. januarja 1922.), «tari nad 60 let.» 

10.) Člen 27. tega zakona je treba umeti tako, da 

35 % : 

50%; 
85 $ . 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. , 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

— ~ . . , * . * • - • » - • - - • 

Uredbe oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

124. 
Naredba 

ministrstva za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani, 

e katero se urejajo prireditve obrtnih poučnih 
tečajev v Sloveniji. 

. . . . . , , , . Da se prireditvo obrtni h poučnih tečajev, ki jih 
imajo ргамео do dragiujskth doklad, brez ozira na , . ^ , - i r e j a ; 0 d r u è tva , udruge, zavodi in 
višino dohodkov od imovine ali osebnega dela, samo j (l ko rporaci}e, urede z enotnega sUližča v zmfelu 
oni upokojenci (u{>ekojonke), ki so bili upokojeni |x> j < l o t o 6 i , o b r f c n e g a r e ( | a j n p 0 veljavnih predpisih 
avrletku 25 let rodno službe, pri čemer se vojna j v j ^ e p a golskega oblastva, не odreja to-l«: 
l»ta ne štejejo dvojno. i 

Zaradi jasnosti in pravilne uporabe w daje temni *• 
«fenu uova redakcija, ki »o gla«i: Za prireditev obrtnih poučnili tečajev je v prvi 

«Dóto&up člena 2tì., prvega odstavka, ne. velja j vrsti in načelno poklican «Urad za pospeševanje 
ip, upokojen.ee in upokojenke, ki prejemajo osebno ; obrti» v Ljubljani. 

Kadar žele društva, zadrugo, zavodi in druge 
korporacije v svojem področju in samostojno prire
diti obrtni poučni tečaj, morajo vsaj 6 tednov pred 
pričetkom tečaja zaprositi za dovolitev pri oddelku 
ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani. 

V prošnji je navesti obseg in smer tečaja, sezna-
inek učnih o.-seb in podatke o njih strokovni kvali
fikaciji. Če reflektira prireditelj na državno pod
poro, je dotični znesek natančno označiti in ute
meljiti. 

Co je prošnja zadostno opremljena in utemeljena 
in če zadošča zahtevam obrtne naučno upravo, do
voli oddelek ministrstva za trgovino in industrijo 
prireditev tečaja ter ga podpira s tem. da da pri
reditelju, ker je domačih učnih moči (»remalo, na 
razpolago strokovne učitelje «Urada za. pospeše
vanje olirti» ali pa mu nakloni podporo, kolikor to 
dopuščajo razpoložna sredstva. 

Hrez izrecnega dovolila podpisanega oddelka je, 
visaka prireditev tečajev, navedenih pod št. 2., no-
dopii.-'tna. 

ó. 
Posebna izpričevala za udeležence tečajev iwd 

št. 2. so smejo izdajati -samo, če je prireditelja za 
to pooblastil oddelek ministrstva za trgovino in in
dustrijo. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dno 13. aprila 1922. 

Načelnik: dr. Mam s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o železniškem blagovnem pro
metu med kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in češkoslovaško republiko pre

ko avstrijske repuWike.S 
Od dno 1. inaica t. 1. veljajo za odpra.\ lja.nje 

v o /. o v n i h i n k o s o v n. i h p ò š i 1 j k. mod že
lezniškimi postajami-kraljevino .Srbov. Hrvatov' in 
Slovencev na eni strani in železniškimi postajami 
češkoslovaške-ìC'piibljke na. drugi strani v' provozu 
preko železnic avstrijske republiko, in .sicer proko 
vseh jugexdovAiiS'ko-avatri'skih in če&kosdova.ško-av-
strijskih mejnih prehodov, nastopni pogoji: 

ï'oïiljko м> odpravljajo na. podstavi mednarod
nega- dogovora o železniškem tovornem prometu 
(bernski dogovor) z dne 14. oktobra 1890. z vsemi 
dodatki in dopolnilnimi odredbami, kolikor no dólo-
Г-ајо naslednje točke-.izjem. 

1.) Direktnim mednarodnim tovornim liist.oni шо-
liiio tiiti )iii prodaji prilo-žoue v.io caririske. in druge 
- ; .renine listino (uvozna, izvozna., provozna dovolila, 
statistične, prijavo itd.), predpisane z zakoni in ured
bami držav, v katerih se vrši provoz 

Železnica ni dolžma. pregledovati pravilnosti in 
püj>odiijosti teh listin. 

Ako te, liisitine niso priložene, so sme prodaja po
šiljke odkloniti. 

2.) Pošiljatelj mora v tovornem listu predpisati 
prehodno postaje od. državi: do državo. 

3.) Razen predmetov, navedenih v § I, (1) izvr
šilnih določil mednarodnega, dogovora, se izključu
jejo, kolikor se ne uporabljajo določila v prilogi. I. 
tega dogovora, od provoza z direktnimi tovornimi 
listi: . 

Л. Predinoti \y, zlata in .»rebra, platina, denar, de
narne vrednote kovane ali v papirju, listine», dragi 
kameni, pravi biseri, procione, posebno dragocene 
Čipke, posebno dragocene vezenine in ostale drago
cenosti, |K>tetn umetniinie, kakor: elike, kipi, pred
meti iz lite kovine in umetniške starine. 

«Ostalim dragocenostim» se prištevajo oni pred
meti ki «e smatrajo za take po določilih katerekoli 
izmed treh sosednjih držav. 

Take M> taca»: 
a) v češkoslovaški republiki: korale, predmusti iz 

zlata, »rebra in platine, posebno dragoceni'iz-
' delki iz krzna in filmi; 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 78, Izdanih dne 8ega 
aprila 1922. 
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b) \ avstrijski îepubhki . predmeti iz zlata, Mobra 
in platine, dragi kameni in pravi bisèri, precizij-

» site «re, tencìce in žameti iz S a t e svile, ''osto' 
1 svilene tkanine z naltiti, slikami aH vefcenjem. lta-

kor tudi predmeti iz teh. tenôic, žametov in 
tkanin, Mil ene^ tkanine z vaorei za pohištvo, svi
lanu preprog«, posebno dragocena krzna in iz-
<Mki iz kj-zna, in éicer: krzno vidre, modre lisi
ci', činčile, kepena, dehorja, krta, bobra, perzijan-
'•a. tjulenja (seal), morske vidre, bele lisice, 

. *kumkea, kune kakor tudi izdelki iz takih lu-zon, 
pere«a nojev, rajßic (rajskih ptičic) in inarabu-

» jev, izdelki k takih peres in rožno olje; 
c) v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev: rožno 

olje in rožna esenca. 
ŽeJezrace smejo po.-potrebi t a seznamek izpre-

mejuti. \ , 

iT-.'- < ' : ; . ' • . J 

. . _4.)r^e&nina, tovorninski pribitìd in postranski pri
stojbine, carinski in goto%dnski izdatki se morajo 
frankirati- v obeh smereh do jiigoslovansko-avetrij-
*ke meje. Izjemoma pa se- nakazujejo prejemniku ti 
gotovinski izdatki, pristojbine za ..carinsko odpravo 
in <lruge postranske pi^tojbin^. па&к^е^т medpofcni 
'positaji db. juget ìovans^ ali' na ju-
goelovansteo^a^-i^tó^tì^ postaji,', ako ne prese-
siajQ. )tì.. ü^tEijs^&ß'äj; SB. àïnarjey ali 4Ö00 avslrij-

'. sikyì^i^CH^^^/eAòslo-vaSkih kron. 
j .^V^^^fcÔY^ri i iûeki pri bitki, carina in gotovin-

^.-•0&tà'*&ì,.ìk.i narastejo oil jugoiaovansko-avstri j*ke 
;- •••: meje, sé pobirajo od prejennuka. 

Kolikor nj direktnih vozninskih stavkov, je iz
računavati vernino in ostale postranske pristojbine 
po lokalnih, eventualno po uvedenih zveznih tari
fah železniških uprav, udeleženih pri provozu. 

Za izračunavanje voznine so odločilni pri. direkt
ni^ vaaiinskih stavkih oni stavki, ki veljajo na dan 
Ijreidaje.- Aka.m- mora, ker direktnih1' vozninskih 

" • ^ ^ д а 0 ^ ; 1 ^ и ^ predàjnp in namembno postajo iz-, 
^'^^1i|;;Vo^%№jo!mJ^o',...je,,o4Heèiinà ona'lö-
1ca.ha. 'pi4ia-iu^.;.aKžv ,^i;i^^..ici velja, na dan 
prehoda pošiljke na,dotičnih jwehtìdiiìh postajah. 

5.) Povzetja in predjeini v gotovini kakor tudi 
- iiapuved dostavnega interesa niso dovoljeni. 

; - 6.) Ako HO železnice zaradi prometnih ovir ali v/.-
•Jjfdnih prometnih tczï«>6 primorane preokreniti po
šiljke po pomožnih potih, se računi jo voznimi in pri-

•-•""i^Û1,'";, fa t '̂Ĵ l¥lS-<>..iye;.,p êijL(). pot, 

mémbni postaji; '. '.. '" ; ' 
b) a,ko pošiljka še ni јлчЖогасПа meje' pošiljali: 

države; j 
t") a k o 1 se je naknadna oilredba izvršila na. zahtevo i 

želeaiice (člena 18. in. 24. mednarodnega i:ogo-i 

.2.) J a r e s t r m §o ро&ејаве in so dobro лдка-
liie, 'razen- v planinskih krajinah, kjer se setev do-
vršuje.. •_ ' ' - i 

3.) K r ni s k e r a. s i 1 i n «, posejane jeseni in j 
letos zgodaj spomladi, dobro uspevajo, ker', imajo 
zadosti moče. Ponekod j ih.se sejejo in. pripravi jajo 
zemljišča zanje. N a r a v n i t r a v n i k i ,so po po
slednjem deževju dobro nam oženi in trave se ugodno 
razvijajo. ;.i№ 

•L) S e t e v k o r u z c ^ je v gorkejših krajinah 
jničcla. Po ostalih kra j inah 'vse države se zemlja 
naglo pripiavlja z«, sejanje v največjem obsegu. . 

б.) V r t n i p o s e v k i uspevajo. Seraenje je bilo 
piedi-ago in zato ga ni.«.o posejali toliko, kolikor bi 
^a bili radi . - . 

6.) S a d j e se je v gorkejših. krajinah vse države* 
lazcvetlp. V pravih sadnih krajinah', ki tvorijo ve
čino našega sadjarstva, se zaradi poslednjega mrz
lega vremena ni moglo razcvesti, toda nastavilo je 
tako krepko popje, da obeta zdrav in m o č a n cvet. 

7.) P o V i n o g r a d i h v gorkejših krajinah jé 
rezatev končana, v ostalih tò*àpilah pa se rez dovr-
šuje. Cepljenje trte na siüio v zavodih in. učiliščih 
•fc. intenzivno. Tudi . po- privatni iniciativi je dokaj 
Ut eepljenili. •• 

8.) Ž i v i n a je zaradi nezadostne hrane znatno 
opeSala, toda je zdrava in se bo s,svežo krmo hitro 
opomogla.' 

9,) V r e m e z a p o l j s k a d e l a je bilo jako 
ugodno. Zemlja, ob lanjski šuši preveč izničena, je 
napojena z obilnim zimskim sliegom in izdatnim po
slednjim deževjem. Zato oranje .ni zastajalo in se je 
vršilo nepretrgoma, pravilno. 

10.) È i e m » n t a r n i h u c* z g o rt ni bilo, razen 
pri -precej poškodovanih zgradbah v bawmu reke 
Kol ubare in njenih pritokov. 

Iz- ministrstva za kmetijstvo in vode v Beogradu, 

dne 8. aprila 1922.; št. 8906. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo., 

1503, 1513, 1514 in Ï 5 Ï 7 . 

so rà'/puseena, ker že več let n e delujejo in he/t^Or 
ràdi wzadoptiiega Števila -članov ' i â B a j ^ ' . p ô g ^ e * ? ^ ^ 
{jravni 'ohstoj. '-•'. ...•'•-.' ••/. r-' 

Pokrajinska uprava m Slovenijo, 
Oddelek "V.a riotranjé zadeve^ 

P e naročilu pokrajinskega гшЈпе*^!!Ш-«:'-
Kremenšek s. r. -•-•<•' ; t ' : ' ' - \4i, 

Št. 14.250/22. . ,.;r 

Razglas. 
Po raajjisu niinisitrstva za notranje -zadeve: U* ^;ЏШ 

1лг. 3759 ee za otroke izpod 15 let, k i so Uftmški d^->f |§ 
žavljani.in ki potujejo .s starši ali sorodniki t e r s o 
vpisani na njih potnili listih, v zmielu röcq«:oeitete ne 
zahteva nobena taksa za vidiranje potnih* listov.•••'.• 

,V L j u b i j a n j , dne 15. aprila 1922. ^ 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. ..-"..'''';ï%3 

Oddelek z& notranje zadeva. : • < ^ 

¥o naročilu •pokra^nekéjgfa г&иф&фффШ, 

'КгвАепЛ«Ж-?в.;г^'---' ':}$"'"' """ 

St, 2000/21. ' ''- ••' ' . ; £;Г';:Н^ШШ 

Razglas. -'.:-.':v ^v,^vi 
- " •' '..:':?Ш 

Z razglasom o u-sta.no^tvj rilsuiskih. ola-ajev .'V-;?;|g 
upravnem okolišu okrajnega glavarstva litijskega %••'<•'«J 
dne 27. marca- 1895., št. ,2889, je izrekla b i v ^ i d e - ; ; . ^ | 
želna, \ l a d a za Kranjsko, <la je potok Medija :.р&фШ 
eibens-teinskega- mlina, do izliva za•-ribarrtvt» ' а ш ^ 1 а 
pomena. ... . -., •'.',.'.•• '•';.„ - ' ^ ^ f a j 

Dejansko pa se е&Џ ^•^•"^Ш^-}19:^Ш^^ф^Е 
dolgo vrsto k*t. Zategadelj : 'd&tói-p^^'a^tóMìiipì^JfS 
va, oddelek .za; kmetijsitvo, na p o d s l a ^ ^ i ^ j ^ . ^ Ä ? ^ 
Ì2. in 14. rib. zale. z dne 18. avgusta Ш&+'Ш/фШЕШ 
iki. zale: št. 16 iz leta,1890., in. §§ 12. inЛб.-Ш^Ш!Ш 
nega. ukaza, o .ribarskih olcrajih, lu-anjski dež.. zaki-. ;^p 
št. 18 iz leta 1890., ta del jiotoka Medije m.aalqipj^fjj 
okraj Dolenjo Med^ô št. '54 a po -na^opnl -ra^ïrodd^'*" 
n i č i : • • • ; 'i .-

efek 

št.'1503", šol-

vora); 
8.) Ponovna predaja pošiljk brc/, pretovoritve 

(i'eeküpedicije) na jugfoalox'anskili^ mejnih postajali 
, ni dovoljena. . 

.-. , ..^<<'-.f--.- --•..':-.:,v . > . ; - . . : •.:-. j . > , - . ; • • ••-. . '. . . . ...... 

• - ^ Р Ш # 1 # % ÄÄ/Colä^ujeT^in:: pospešuje pi-o-
: . ' ; д а 1 . Ш ! Ш ^ * * 1 . % . ' - ^ - : B f f t a w t r j a j ö poSiJr 

".' I*, ki pritaitjâ|ô' M-1;zadoštn11v ^ î c î ï r a k ,'v «fttòri iz 
Jugoslavije v 'Češkoslovaško:i3a''post^je 'Jéfeeiiice 
(,Slo\'cnija), odnosno Maribor' gl. kolodvôa: ^in y, 
obratni srneći na pasUje Budëjovice (Budwàis^ 
Çmunt (Gmünd) in Bfeclavo (Lundenburg) v direkt-
îie zbirne vozove, ki se odpravljajo, opremljeni z že-

tlezniškimi carinskimi plombami, preko Ал^и-де bi'ez 
,' "']*e№oatviB-. '.' 

'•'''••'•:}'••'-•;'>'-'З* ß6daj vozijo taki УО»ОЛ1 v obeh simrreh samo 
' , -«wd-Bekatrarüni. p o s s a m i , ki so te-le: 

' Je senice- '(Slovenija) — Ceekć Budëjovice (Bud-
wc») prëko pcfitajé: DvofiŽtć H o m i — t V k y HerSlak: 

• r Maribor. gi. köl-VCmünt (Gmünd)-

Maribor ф: k d k ^ B f e o l a y a (Lund4btu-g). 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 

dri« 8.. marca l922:;,;St.: 6491/22. 

Stanje 

b) 

i: V. 

m uspevanje kulturnih rastlin 
4nigi polovici meseca marca 1922. 

evini Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 

- • И « - * 1 ' z i m n c ^ t j ' n ' *e razA-ijajo povoljno. Zgö^ 
Ч , , - ; Л posejane * o , s e !dobi-o obMMJe.ter *» temjib-

: ^ l e i ) « , ; zdrave barve. .-.,.• 

:<£:±*Ш& 

•'•ЏШ 
"aj:r4fe 

Iphàenò .v «Službenih -Kovinah kraljevine 
^^-.^Šl-ovehača».'' šit. 88,, izdanih dnfe,lèega; 

m: 

аргал-а 
j#.odobrila nastopne šolske knjige:' 
a) Z razpisom z dn e. 14. a.prila .1922 

ško knjigo: «Račum|ca za osnovne šole. 
Luka L a v t a r. I. '.,№žja stopnja: Računaii.te v 
prostoru IMI 1 do 1(H)- Pregledana, bistveno ne-
izprernenjena izdaja,- Cena" B Djn. V Ljubljani 
1922. Založila. Ig». Klßimiiayr & Fed, BamWrg. 
Z razpisom z dn« I4i aprila 1922., št. 1513, šol, 
sko' knjigo: «Cit&nkà za megcaiuske šole.» Ш. 
del. Sestavil \; J osip/-Bjìn a r, ra^iatélj meščan 
sktj šole v Celju. Qwia vezani knjigi. 16 Din. 
Ljubljana, 1921. Kr. zaloga šolskili knjig ,m učil 

c) Z razpisom z dne 1 ^aprila 1922.,, St. 1514, učiip 
knjigo: «Premier Плте pòw 1' oiiseignemeni dû 
français de* .jeunes'filles» par Aneta P o t o e -

: ii i k. Ljubljana 19221 Založila kr. zaloga šofekih 
; knjig. — Cena - » l i k o vc-zani knjigi 5, pöltrdö 

vezani 6 Din. ';, ' 
č) Z razpisom z du*'28-' februarja 1922., Št, .1517,. 

šoLsko knjigo: «Di'ja, 'Mart ina Luthra M a l i : k k % 
Idzem a l i glavni -na>ik *ve te Iciiščaiisko Verd» Za 
m l a d i n o . v evangelj^kih šolali. Iz pretonuMščine 
preveden ua pisraeio, slovenščino. V Ljubljani 

-1 1922. Založila 1er.zalbga šolskih knjig in u č i l . — 
Cena mehko v«izani-: knjigi 2 D m 50 р г poOtrdo 
vezani S Din. ; v • / ^ . 

'V L j u b 1 j a n i ; toe 14. армиг\1922. -

Pokrajinaka.-'tfpMva'za Siovenljo. 

Oddelek «fc prösvetb in vere. 

rf' namostu ik : . ïv : Hribar s. r. Pokra. 

Razpust drustey. ; 
š t . 13.877, 14.104 in; 1 | | P 4 , z dne 12. aprila 1922. : ; 

D r u š t v a : . ; ; '"•£/•' '" '; v •)'• - : - •-- . . ' ' 
i . P o d r u ž n i c a , v -^vOto i io j^ '^S love i ieke Straže» ; v 
Ljubljani, - - ' ' - ' ; ' " : ' : r . - -- ..' "•'•••' '--'v'"-./, ' - i ; 

t «Katoliško izobraževalno in bralno 'Љмвј&в» •• v 
.orešnjevcu M... '-- ' :-^7v;-. ' -•'--'••:'•••'.;•• v ;---''-. -' v. 

«Oiiüsgruppe BruJ^dJorf-Marburg dé£ ^Шаффш-. 
d 1 ^ 'dRUt5îchéiP; Eisenbahner (feteiiH-iiobs»!-.?Жу ;.-J«-.vî ' 

'"•"• ' """'i 'â ' -: :Ф-У-:-ШМ" ":' ' " " 

54 a 
Dolenja 

Samosvoj ali za
kupni okraj, une 
posestnika вишо1 

svojega okraja 

Zakupni okraj 

Potok Medija 
od eibeuBteingkega 
mlina nad Lokami 

do izüya v S»yp?< 

. • - . % 

* '''ss 
Wim 

ш 
ш 

• Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinekêga naia« 
šef oddelka: Sant ìn s,r. 

St. 1257. vet. -.,--'• ' . л -.'... -: 

kkaz o stanju živalskih êninm 
v Sloveniji z dne 22. aprila 1922 

O p a z k a " : Imena okrajnih glavarstev, in meetìliiÉ 
magi^xatpv so natisnjena ž debelejšimi, imena 

,pa ž'navadnimi črkami. Številka pred ami 
znači Število zakuženih krajev, êtevùkà, 

piojeni število- zaktìzénih dvorce« f ^Шфаа 
• •'• • 'v".'. : r - : ; : v v Ä t : ; > : 1 * . 

SI i n a v k a. i тур&*Шј&$1£&> Ђ % 

Krško: Cerklje- 2:'l2, Oa4.ež;^х%'/(^0'ШсМ$$. 
5: 7, Polérnlt 2:6, Šmartno 1:1. Ljubljana okolica: 
Dpbrunje 2: 5, Rudnik 1:5. Maribor: Gradiška fr If, 
?ICriSévina. 1:1, Lajle-ršpork 1:1, Na Ranei 1:1 

• V r a n i б n i p r i s a d . ;.'. \-,,j '•} ; 

Murska Sobota: Ceiitì'ba 1: l^ELapca l f i^ 
Poiana 1: 1, Dolnja' Lendava 2: $. ч *?f И .̂Ј 

Logatec: Rakek 1:1, 

M e H u r б a s t i i z pu š & a j рт i p 1 e m e u k k j.liv 
- . '• k ' o à j l b . 

: ;'CtOje: ОошШсоч!;:! Litija: Št, Vid 1 :1 . , , . 
Sv. Lovrenc ria pravnem polju 1 :1 , Jurov^i/îli 

G a r j e k o n j . ' 

okolica: Dobrunje. 
':^lowbnigradec: Vuzenica l t l . 

Krini: Preddv,orU:L ' 

^ , -r"- : '•-"Ü^i4''—-.v'' 

' • • ^ • p M ì s 



44. 2S4 Letnik IV. 

P a s j a . s t e k l i n a . 

Brežice: Zaimkov je 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Vinji vrh 1 : 1 . Novo mesto: Yelika 
Loka 1:1. Žužemberk 2 :2 . Ljubljana mesto 2. Ma
ribor mesto 2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ptuj : Pušenei 1 : 1 . Sv. Lovrenc na Drav.skem 
polju 1 : 1 . 

N' L j u 1» 1 j a n i, dno 22. aprila 1922. ' 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Paulin ». r. 

t''Sa "/.a ženo in za vsakega nepreskrbljenega otroka 
po 90 K na miwcc. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočhami. 
naj se vlože do dne 

2 0. m a j a 1 » 2 2. 
pri |M)dpisa.iicm zibav.stvenem odseku, j 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, j 
ilnc 18. aprila 1922. j 

^•tiiit:'!i:i šef: dr. Krajec .-. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 

i; 118/22—a. 521 

š i . 2987/1 t>3 ex 11)19. 177 

Dražbeni oklic. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

.Šr. 4198/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske nprave za Slovenijo. 

(Od dne 2. do dne 8. aprila 1922.) 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n 
Brežice i 5 ; 2 ; 
Celje okolic» . . . | 3 ; . j . f . 
K r a n j j 1 ; j j 
K o n j i c e : 1 • . j 
И * Ч » : 3 j . j 1 | . 

a lis), j 

Celje okolica, 
NOTO mesto 
Ptuj . . . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

. . . 1 2 ! 1 

1 

Š k r l a t i n k a (Sca r l a t i na ) . 
4 Brežice 

Celje okolica . . . 
Kamnik 
Krško 
Ljubljana, meato 
Ljutomer 
Maribor okolica. . 
Maribor mesto . . 
Ptnj okolica 
Radovljica . 

. I 

1 l 
1 i 
1 j 

5 i 
1 | 
1 
1 i 
2 : 

5 

Kranj . . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor meato 
Ptuj okolica . 

Celje okolica . . 
Kranj 
Ljubljana meato. 
Slorenjgradec. . 

D a v i c a ( D i p h t e r i a . j 

1 

Ptuj okolica . 
Murska Sobota 

Trahom. 
1 
2 
6 i 
1 

OSpice.; 

6 1 . ' 
1 . 

V zinislu rešitve ш inibirsi va pravdi;, odseka, za: 
M'kveüter v Beogradu. z dne 27. jiüija 1921.. S. j 
l>r. filß-t. in z dne 18. decembra 1921., S. br. 10.058,; 
.ч: bo na javni ustni dražbi, ki bo dne 1 9. m a j a : 
1 9 2 2. o d 9. d o 17 . u r e v prostorih ministrstva, j 
za trgovine in industrijo, oddelka v Ljubljani,' na: 
Turjaškem trgu ši. 3/11.. prodajala vsa premična in ' 
nepremična sekvestriiaua imovina nemških podani-' 
kov «Bratje Winkle» \ Sevnici. Slovenija, in sicer: ! 
ni ivorniea za kopita '/- vsemi pripadajočimi stav-! 

Itami io zemljišči, premičnim in nepremičnim in- : 

ventarjrm. z vsemi pravicami in dolžno-.imi; ! 
h) njive, travniki, vrti. pašniki, gozdi in stavhišča 

\' skupni izmeri 32 ha 17 a fini'-'. 
Pogoji: 
l.i Pravico liciiiranja imajo izključim same. naši j 

državljani, i. j . oni. ki nimajo pravice opcije. Za: 
dokaz državljanstva je prinesli s seboj pravilne.) 
uradne izkaze. . ; 

2.) Izklicna cena zn:tóa 1.«00.000 K. \ 
3.) Vsak dražite!j mora pred dražbo položili pri; 

finančni deželni blagajni v Ljubljani 20% izklicne; 
cene, t. j . 320.000 K (tris.torlvajsott.isoc kron) ter vo-; 
diielju dražbe predložiti izvirno'pobotnico o pelini 
ženi varščini. , ; 

j 4.) Zrlražitelj položi po izvršeni licitaciji še 20 % j 
i viška izlic.itirane. crne. I 

o.) Predaja je za državo oh\ozna šele. kn jo odo-.; 
:!iii gospod minister pravde. ;1 za кпж:а lakoj, ko je: 

• iražhu končana. • 
6.) Likvidirana imovina se izroči, kupcu. čim. mi-; 

'niste;!' pravde odobri prodajo in položi kupee izlici-. 
> tirano ceno v roku. ki ga določi gospod minister. . 

Sekcija za sekvestre ministrstva pravde v Ljubljani,! 
dne 21. aprila 1922. j 

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 
Obtoženi Anton G r o š e l j , rojen dne, .13. junija 

1892. v Kokošnjah, pristojen v Brezovico, (»kraj 
Kamnik, katoliški, pekovski mojster na Lefiab, ne
kaznovan, je kriv. da je meseca marca. 1922. kot. 
f>ek na Lošah zahteval pretirano cene za svoje pe
civo, t. j . cene, ki so višje od pristojnega zaslužka 
glede m draginjo v kraju in na dejanske režijske 
stroške obrta, ter * tem z a k r i l i prestopek po členu 
8. zakona o pobijanjiu draginje življenskih potreb
ščin in brezvestno spekulacije z dne 30. decembra 
1921., Ur. 1. št. 6 i/, leta 1922. Zato .se olwoja po tem 
določilu na kazen 24 (štiriindvajset) ur zapora in 50# 
(pet&to) dinarjev, ob neizterljivosti pa- na nadaljnjih 
10 dni zapora in po § 389. k. p. r. v povračilo stro
škov kazenskega postopanja in izvršitve kaani. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek ML,. 
dne 7. aprila 1922.; 

.Sa 1/21--38. 

Sklep. 
v« 

Obravna.va. sklenjena пнч! dolžnikom Orohlavnm 
'".' r ta. 1 i č e m , čigar fin na je registrirana. . pod 
naslovom: Oroslav Crtali«, trgovina z manufaklur-
uini bi špecerijskim blagom \- Ljubljani, Sv. Petra 
cesta št. 33, in njegovimi upniki pri naroku dne. 
25. februarja 1922.. se potrjuje. 

Deželno sodišče v LjubljanL oddelek Ш.3 

dn<' 27. marca 1922. 

t' 1 80/22 -1. 432 

Oklic. 
Zopbr Alojzijo E n g 1 o v o, prej na Dunaju, 111., 

Heim burgers trasse 35, Hochparterre 4, katero se
danje bivališče jo neznaho. sta podala pri okrajnem 
sodišču v Mariboru Ivan in Felicita MermoJja, po
sestnika v Strihovcu in Gačniku, \н> drju. Karlu 
Škapinu, odvetniku v Mariboru, tožbo zaradi \wi-
znanja lastninske pravice s pripadki. 

Na podstavi tožbe bo razprava dne 
1 0. m a j a i 9 22. . - . "•«>-._ 

oli de votili pri tukajšnjem sodišču v sobi ši. 14. 
V obrambo pravic Aloj'/.ije Englove so postavlja 

za skrbnika dr. Leopold Baštjančič, odvetnik v Ma
riboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 24. marca 1922. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 20. ajn-ila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St. 404b\ 

Razpis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 

(.krožnega zdravnika za »Ira vsi veno okrožje L o ž . 
S to službo je spojena osnovna plača, letnih 

IbOO K. aklivitetna doklada 200 K in pa pra
vica do dveh petletnic po 100 K. Po naredbi celo
kupne deželne vlade za Slovenijo i. dne 29. aprila 
1919.. Št. 407 Vi: i., se je nadalje okrožnim zdravni
kom do preklica dovolila draginjska doklada 100 % 
v*eli službenih prejemkov, z odlokom delegacije mi
nistrstva financ z dne 24. januarja 1920., št, 96/V, 
pa do preklica, <xln<xmo do ureditve rednih službe
nih prejemkov, še izredna draginjska doklada celo
kupnih prejemkov, ki znaša v pričujočem primeru 
1 1 0 % . Oženjeni okrožni zdravniki dobivajo poleg 

J 

Št. 72/4 ex 1922 Razgjlas. 

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

5 I t 

c i. 

! I Kosmati dobiček v zadnjem 
Kraj, ulica, hišna številka; Pristojim октајиа i .. ^iH.P1.1 

sedanje trafike 
in davčni okraj 

1* 
Rateče it. 17 
Rateče št. 60 

(davčni okraj Radovljica) 
Mlaka 8t 7 

(davčni okraj Kočevje) 

uprava finančne 
kontrole tobaku 

K i v 

kolkih 

K I i 

postai h 
znamkah 
• — • j " -

Ponudbe je vložiti T ... • c , - Jamscme pri finančnem okraj- ; /v 
nom ravnateljstvu | р 0 / о Ш 

Ljubljani 

do due ure 

Jesenice 
4.608 

i 6.540 

Gora št. 66 
(davčni okraj Kibnica) 

Koseze št. 13 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

Kočevje 

Cerknica 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

110.048 

1.663 

Šujca št. 6 ' 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 
Dobovc št. 34 

(davčni okraj Krško) 
Unec št. 79 

(davčni okraj Cerknica) 
Notranje gorice št. 10 

(davčni okraj 
Ljubljana okolica) 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

Cerknica 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

1.808 

6?905 

1.869 

2.635 

10.702 

61 

12 

04 

12 

96 > 

761 -

62: 

I -

— : 17./6. 192 V io 

i 

18./5. 1922. 

19./5.1922. 

20./5. 1922. 

22./6.1922. 

23./5.1922. 

10 

10 

1700 

300 

300 

4.872 24 i - j - -

— 24./Б. 1922. 

i 

- I 26./б. 1922. 

10 

10 

10 

10 

100.0 

300 

480 

1800 

800 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 

Natančnejši podatki o dohodkih in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so rasvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
teČajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in na 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to Se posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 14. aprila 1922. 
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Ne I П47/22—1. Proglasitve za mrtve. 534 

O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni pogrešan« 
7.3. mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zale. št. 128, do
mnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči sodiseli 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pr i njem, ako še žive, ali naj 
mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, etan 
io sadnje bivališče po-

" »ncev 

Bistveno okolnosti, 
sa katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogreSancu 

Alojzij Javornik, 
rojen dne 3. jnnija 1894.; 
posestnikov sin v Keblju. 

Josip Javornik, 
roječ dne 28. jsDuarja 
1898, posestnikov sin v 

K obi ju. 

Anton Oovlrk, 
rojen dne 20. januarja 
1888., posestnikov sin v 

Šmarju pri Sevnici. 

Frano Зшопкег, 
(Ajtnlk), 

r"jea dno 28. marca 1880., 
posestnik v Psmečah. 

Karel Leakovar, 
rejon leta 1878 , posestnik 

v Zbelovi vasi. 

\ 
Jurij Joöt, 

rojen duo 24. aprila 1884 , 
posestnik v Pristavi. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku ter bil na 
italijanskem bojišču, od
koder zadnjič pi ва1 dne 
17. julija 1917.; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Odšel leta 1915. k 87. pe
hotnemu polku ter bil na 
italijanskem bojišču, od
koder zadnjič pisal dne 
26. februarja 1917.; od 
tskrat ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobiliza
ciji k vojakom ter bil kon
cem vojne na Tirolskem 
pri avtomobilni koloni št. 
360., odkoder zadnjič pi
sal dne 17. oktobra 1918. 

Odšel leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku v Celje in 
z njim leta 1915. na ita-
lijausko fronto; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobiliza
ciji k 87. pehotnemu pol
ku ter bil na ruski fronti. 
Leta 1916. pisal, da jo v 
ruskem ujetništvu; od ta
krat ni več glasu o njem. 

Varuh 
Peter Juhart, 

posestnik 
v Kotu. 

Mati 
Agata Ocvirk. 

Žena 
Elizabeta 
Smonker. 

Odšel začetkom vojne leta 
1914. k87. pehotnemu pol
ku, bil meseca septembra 
1916. na italijanskem bo
jišču ujet ter zadnjič pisal 
iz ujetništva dne 8t. janu

arja 1918. 

Skibnik 
Vioko Kračun, 

posestnik 
v Ločab. 

Ivan Orozel, 
rojen dur. 12. avgusta 
1887., v Št. llju nad Vo-

lenjem, tja prismojen. 

Valentin Orozel, 
rojen dne 4. februarja 
1891. v Silovi, pristojen 
v Št. II? • " -jj nad Velenjem. 

i JoBip Kovač, 
г<>јев dno 10. marca 1891., 
posestnikov sin v Lopati 

št. 36. 

Janez Öernelo, 
rojen dne 28. februarja 
1872., posestnik v Vrheh. 

Janoz Šeleker, 
rojen due 22. oktobra 
1881., posestnik v Imcnem. 

. Fran Mogel, 
rojen dno 15. januarja 
1882., posestnik v Ljubiji. 

T 54/22—3. 

Odšel ob splošni mobiliza
ciji leta 1914. s 4. stotnijo 
2. j,orskega strelekega pol
ka v Galicijo ter bil dne 
15. avgusta 1916. njet; 

od takrat pogrešan. 
Odšel ob splošni mobiliza
ciji z 2. baterijo 12. težke
ga topniškega polka v Ga
licijo, nato leta 1916. na 
soško fronto. Izzapreobra-
ta meseca oktobra 1918. 

pogrešan. 
Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. s 87. pe
hotnim polkom v Galicijo 
terzadnjičpiealletal915.; 
od takrat ni več glasu o 

njeni. 
Odšel leta 1915. s 87. pe
hotnim polkom na rusko 
fronto ter bil pozneje pri-
doljen 3. četi domobran
skega pehotnega polka 
št. 24. Dne 16. oktobra 

1916. baje padel. 
Odšel ob splošni mobiliza
ciji leta 1914. s 87. pe
hotnim polkom na rusko 
bojiščo ter bil baje dne 
6. oktobra 1914. težko 
ranjen; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Odšel ob splošni mobiliza
ciji leta 1914. s 87. pe
hotnim polkom v Galicijo 
tor zadnjič pisal dne 26. 
avgusta 1914.; od takrat 

ni več glasu o njem, 

Sestra 
Marija Jošt 
v Pristavi, 
p. Dobrna. 

28. 3. 1922.; 
T I 27/22—3. 

Dr. J. Skoberne, 
odvetnik 
v Celju. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

novembra 
1922 

22.3.1922.; 
T I 36/22-2 

1.4.1922.; 
T 1 37/22. 

3. 4. 1922. 
T I 38/22—2. 

1.4.1922.; 
T I 42/22-2 

Egid Orozel, 
sloga 

posojilnice 
v Celja. 

Oče 
Mihael Kovač. 

1. novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

Ne 1 500/22—2, 412 
Amortizacija. 

Po prošnji Ivana R o t , n e r j a, dekana v Skalah, 
se. uvaja postopanje za amortizacijo nastopne hra
nilne, knjižice, ki je bila prosite!ju baje ukradena: 
Hranilna, knjižica Južnoštajerske hranilnice v Celju 
št, 30.821 v vrednosti 28.163 K 43 v, glaseča *e na 
ime: župnijska, cerkev v Skalah (za zvonove). 

Imetnik te hranilne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker 
bi se sicer po leni roku izreklo, da. hranilna knjižica 
ni več veljavna. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek L, 
dne 13. marca 1922. 

8. 4. 1922.; 
T I 22/22-2 

novembra 
1922. 

6.4. 1922.; 
T I 46/22-2. 

Žena 
Marija Čemele. 

6. 4. 1922.; 
T I 46/22-2. 

Ž-jna 
Marija Šoleker 

v Imenem. 

Dr. Juro 
Hrašovec, 
odvetnik 
v CeJjn. 

I 

Srak 
Josip Zbil, 

delavec 
v Ljubiji, 

1. novembra 
1922. 

8.4. 1922.; 
X I 47/22-2. 

12.4. 1922.; 
T 1 48/22—2. 

novembra 
1922. 

novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a 1 i s t a .se n a s t o p n i f i r m i : 

Sedež: Oplotnica. 
•.•sedilo firme: Franc Jonke sen., družba z o. z. 

Gesellschaft m. b. H. . 

Amortizacija. 
^a prošnjo Ivane Ž e r j a v o v « , posestnikov e 

иепе v Borovnici, se uvaja postopanje za amortiza-
t ' jo nastopno vložrie knjižice, ki jo je prosilka baje 
^«•ubila: Vložna knjižica, š t 3G02 občinske hranil-, 
"ice na Vrhniki v .vrednosti 2337 K 38 v, glaseča se 
n a à » e : Ivana Žerjav. 

. Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve-
javi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e e e v izza 

4 ^ tega oklica, kor bi se sicer po tem roku izreklo, 
a * v l o ž n a knjižica brez moči. , 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelfek III., 

dne 6. aprila, 1922. 

483 i T 10/22—3. Ì95 

Amortizacija. 
>.'a prošnjo delniške transportne družbe « B a l 

k a n » v Ljubljani se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne provozne deklaracije, ki jo je prosi-
teljica baje izgubila: Provozna carinska deklaracija 
št. 535 z dne 16. septembra 1921., izdana po glavni 
carinarnici v Ljubljani za firmo Stanislav Matte na 
Dunaju. 

Imetnik te 'deklaracije se 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e e e v 
tega' oklica, ker bi se sicer po tem roku izkreklo. <ta 
je deklaracija brez moči. , 

342. 
B 

nemško: Franz Jonke sen 
Obratni predmet: 

a) trgovina z lesom, zvezami ž obratom žage na 
stavbni parceli št. 84 katastralm? občine oplot-
niške, pripisani vložku št. 381 iste katastralne 
občine; 

b) obratovanje umetnega mlina- in elektrarne na 
stavbni parceli št. 96, 97 in 116 iste katastraliie 
občine, pripisani gorenjemu vložku (koncesija za 
elektrarno podeljena dne 23. decembra 1921.); 

c) trgovina, z deželnimi pridelki v hiši št, 28 v Oplot-
nici ; 

č) gospodarstvo z vsem posestvom vL št. 381 kata-
stralne občine oplotniške: 

d) obratovanje v-.--ch obratov, prostih in koneesio-
niranih poslov, združenih z družben ini abrat.>ui. 
Družbena jKigodba z dne 1. februarja 1921., z 

dodatkom z dne 25. februarja 1922. 
Višina OMiovuo gla.vnice: 50.000 K v stvarnih 

vlogah. 
Poslovodji: Franc Jonke ml., trgovec in posest

nik v Oplolniei. in Kamilo Jonke, posestnik v Oploi-
liic.i. 

Pravico zastopanja- imala oba poslovodji kolek
tivno. 

Podpis firme: B<vsedilo> firme podpisujeta skupno 
oba poslovodji. 

Družbena pogodba obseza nastopna določila v 
stvarnih vlogah (apports): Osnovna, glavnica družbe 
znaša 50.000 K. ki se donese v družbo kot s-tvarrm, 
vloga lakoi-le: Družbeniki so po enakih delih, nam
reč vsak po eno petino, ^ola-stjiiki zemljišča vi. št. 3M 
katastralne občine; oplotniške z vsemi pripadajočimi-
stanc-vanskimi, gospodarskimi in trgovskimi ' po
slopji, pripisano zemljo-kakor tudi posestno pritokli-
no in premičnino. Družbeniki donesejo z dnem pod
pisa družbene pogodbe kot stvarno vlogo v družb* 
izključno rabo in užitek vsega navedenega; zom-
ljišča, s poslopji, zemljo, pri tekli no in premičnino 
vred. Ta izključna raba je ocenjena s 30.000 K en
krat za vselej. Vsak družbenik donese torej v druž
bo izključno rabo in užitek svoje petine nave-denih 
predmetov kot stvarno vlogo, torej vsak 10.000 K. 
Družba -prejme navedeno izključno rabo in užiUJc 
izza line podpisa- družbeno pogodbe, nastopi iftti dan 
užitek navedenega -zemljišča, s priteklino in premič
nino vred ter prevzame od. takTat dotične davke in 
druga javna- bremena, v svojo plačilno zavezo. 

( ' c l j e , dne 1. marca 1922. . . . 

343. Sedež: iSlovenjgiad-ee. V 
Besedilo firme: Brata Kopač. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba- r/.za dne 

1. oktobra 1921. 
Osebno zavezana družbenika: Allx:rt Kopač in 

Leopold Kopač, trgovca v Slo\ enjgradcu. 
Pravico zastopanja imata oba družbenika skupno. 
Podpis firme: Firmo podpisujeta oba družbenika 

kupno. 
C e l j c. dne 4. marca. 1922. 

lozivlje, naj u v t ' ] . i a v i }344 
izza- dnef, 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IH., 
v dne 8. aiti la 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d à i -
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Prva jugoslovanska leena indu

strijska družba z omejeno zavezo. 
Ker je- družbenik Karel Teppey umrl, se je druž

ba v zmislu .§ 11. družbene pogodite razdružila- UT 
jo ) ri-sia v likvidacijo. 

-/.w:Wi$£&>kiJi: «.ì. sA&'ÙPikk&L ^%:;^:i^â^S'i^^ièM^saÈê:i'. 
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i : ^ЋЕ&^Шаф. družbe so v zrnislu družbene pogod-
№(0ШШ.: gospö Fini Gubo, gospa Frida Gallent, 
gospod Karei Терреу ml. in gospodična Pavla Kan-
ezucki. 

Letnik IV. 

ma.-. 
SC?».; 

к*' 

J2a nadaljnjega likvidatorja se določa v zmislu 
družbene pogodbe sodišču g. dr. Armin Gubo, d o 
z&nosodni svetnik, sedaj stanujoč v Celju. 

Likvidacijska firma se glasi: Prva jugoslovanska 
lesna Industrijska družba z omejeno zavezo v Hkvi-
•actji. 

C e l j e , dne 24. februarja 1922. 

Proglasitve za mrtve. 4SO 

MS- Sedež: Ljubljana. 
P r e d i l o firmer Karl Čamemik & Ko.: 
Izstopal je družbetoik Oton Wolf; edini 

Rw»e je odslej Viktor Barešič. 
L j u b l j a n a , dne 28. marca 1922. 

imetnik 

S l i . Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Dolničar & Richter, tovarna vo-

вбепш tadelkov v Ljubljani: 

S prokuro je poverjen. Etbin Bežek v Ljubljani, 
Id podpisuje firmo tako, da podpisuje a svojim ime-

nom in z označbo prokure besedilo firme, napisano, 
natisnjeno ali štampUju-ano po komerkoli, kolek
tivno z enim izmed družbenikov- Martinom Dolničar-
jetSv ffinkom Richter jem ali Francem Ravnikarjem. 

L j u b l j a n a , dne 28. marca 1922. 

345fk Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Obrtna banka v Ljubljani: s 

Po eklepu okrožnega kot trgovinskega sodišča v 
Mariboru Firm. 82/22, Rg. B I 22/1, se je ustano
vila podružnica v Ljutomeru, 
i, L j u b l j a n a , dne 28. niarea 1922. 

;'/$tB. (Sedfe£: Ljubljana. 
Besedilo firme: Slovenska banka: 

v i Prokura se je podelila podravnatelju Vinku 
Sleèfoii ki podpisuje firmo kolektivno z enim up-av-

r B M swefaiïkom ali ravnateljem, odnmno z enim џа, 
ï o pooblažeenim prokuristom, s pmtavkom prokuro. 

[':.,. L j u b l j a n a , dne 28. marca 1922. 

^ Sede«: L j u b i c a . ^ J 

^ ;^В€ве^Ш;шивЕ: Stovënska ^ s k p m ^ ^ bàaksî la 

' Po sklepu "okrožnega sodišča v Novem mestu z 
dne 4. marea 1922., Firm. 30/22. Rg. B I 1/1. se je 
ustanovila podružnica v Novem mestu. 

L j u b l j a n a , due 28. marca 1922. - . 

S5»v Sedež: Ljubljana. 
Besed2|) firme: Slovenska eskOmptna banka: 

T.,. Iastopü. je iz upravnega sveta Franc Bonač. in-f 
dustrijec v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 30. marcaV19Ž2. 

O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
pogrešana za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z. dne 31. marca 1918 drž zak. 
š t 128, domnevati, da, so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedei o kateremkoli teh pogrešancev naj to iz-
poroči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem ako še 
žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. J ' 

| ^ 3 & ^ 8 e d e Ž ; Ljublana. 
|Jf v ' I B^sedîb firm»: Slovenska eskomptna banka: 
j i | . y K**- • jte-fe- funkcijska éoba potekla, »o izstopili 
| } ' ш upravnega «svete: dr. Stanko Šverljuga. Karel 
K:v -Kaušchegg, dr. Juro Adlešič, Îr. Ivan Öenie, ai-h. 
ЏК- Vjekoslav Heiitzl in Gjorgje Velfeavljövie. 
Цт' Vstajali so v upravni svet kot člani vsled izv ir
li^..Jìtv^.)»<)^&№m. zbora z dite 23. marca 1922.: doktor 
fe&jStaiest Reka*, lesni industrijec v Ljubljani; Josip 
Ш-^Žf^*"**^tegovec z lesom v Žalni: Franc/Ôolenc st., 
p / ; ; : r 3 | ? o ^ ' z ; tesom v Škofji Loki; Vinko Resman. tr-
^•;'''-'.gé^ee v- Radovljici; Ivan Rakove, tvomičar v 

Клшјо; dr. Jäufeo Krstdkj i-avnatalj; Kmetske' posff-
ßbuee za ljubljansko; okolico v Ljkbljätti; Ivan Ko-
stovc. trgov« v Ljubljani; МШш Bogädy, teuični 
ravnatelj v Ljubljani. 

L j u b I j a n a. dne K), aprila- 1922. 

I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

aS^Hedež: , Ljubljana. , 
.^..l^eâîlo firme: Jadranska banka, podružnica 

LjMđjaiia -^ podnižnica Jadranske banke v Trstu: 
Vfded оф0»Њ. • 

L j u b l j a n a ^ dne 28. marca 1922. 

Ime in rojttoi dan, »Un 
in zadnje bivališče po-

greiancev 

Karel Kavrkoveo, 
rojen doe 1. aprila 1879., 
kelarski mojster r Do-
bronrikn v Prekmnrju. 

âtefan Sintonica, 
rojen dne 21. septembra 
1892., posestnik v Dol
njem Sakošn T Prekmnrju. 

Bittvene okolnosti, 
na katere «e opira 

predlog 

Vojak 48. pehotnega pol
ka; pogrečau izza meeeca 
aprila 1916. na galiikem 

bojišču. 

Frano Zrinski, 
rojen dne 4. julija 1886., 
posestnik T Vučji gomili 

T Prekmnrju. 

Leopold Oeđer, 
rojen dne 30. oktobra 
1882., posestnik v Vanči 

'resi T Prekmnrja. 

Mihael VlaJ, 
rojen dne 24. julija 1886., 

posestnik -.T Bodoneib. 

Frane Bajbar, 
rojen dne 11. maja 1890., 
posestnikov sin т Gra

dišču. 
P e t e r Gergöll, 

rojen dne 28. junija 1883., 
posestnik T Satabovcih 

v Prekmutjn. 

Janas PloJ, 
rojen dne 10. oktobra 
1882., posestnikov sin 

s. v Selcih 
Joaip Oaber, 

rojen dne 1. febraarja 
1882., posestnik v "Vučji 

gomili v Prekmnrju. 

Teodor Kukovce, 
»rojendne, 1, Oktobra 1887., 

ЏеШгеФШ.. v 
' I«jutómeM: — л "„ 

SloJil pri 20. hon^edskem 
pehotnem polku;pogrešan 
izza dne 26. decembra 
1914.nagališkem bojiicn. 

Pešec 18. honvedskega pe
hotnega polka; pogrešan 
izza dne 17. april* 1916. 

na galiikem bojišču. 

Vojak 20. honvedskega pe
hotnega polka; ranjen dne 
6. ektobra 1914. ob Dnje-
strninod takrat pogrešan. 

Služil pri 83. pehotnem 
polku; baje padel dne 7. 
septembra 1914. pri Ivan-
_• ' gorodu. 
Vojak9.pehotnega polka; 
baje umrl meseca no
vembra 1916. v Slovan
skem brodu na Ruskem. 
Slniil pri 18. honvedskem 
pehotnem polku ; pogrešan 
uza dne 7. septembra 
1914. na galiikem bojiicn. 

Vojak 26. brambovskega 
polka; pogrešan izza me

seca marca 1916. 

Desetnik 18. honvedskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza dne 16. marca 
1916. na galiikem bojiicn. 

Složil prii 27. pehotnem 
polku ; baje umrl v ruskem 

1916 
Janez Hajland. 

rojen dne 3. maja 1885., 
pristavnik r Framu pri 

.Mariboru. 

Mate-rt Skok, 
rojen dne 21. septembra 
1873., vinfčar r Hrastovcu. 

Klnael Kepe, 
rojen dne 2. avgusta 1887.; 
posestnik v Radmožanih 

r Prekmurju. 

Zsĵ naolj Sernsra, 
rojen dne 26. aprila lees'; 
poeesteik v Kicirju pri 

Ptuju. 

353. Sedež: Ц о о ^ п а , ,, - ' 
Besedilo firme: \Ф^0^и^ k g w s k a in obrtna 

družba V. Markov, V, Öebp*arevT N. Jefremov in dr. 
Obratni pi'edmet: ркпа^а^пје vu razpečavanje 

vWetmh izdelkov, kakor copte, Wobukov, kra^t. pA 
J'JfilkiW.: -: 

4
 s!VjB|ed opustitve. 

•' Љ | и > 1 J a n a, dne 28. marca 1922. 

Ivan. Clpot, 
rojen doe 20. marea 1890:, 

j posestnik vPoUtd т Prek-
mnrju; 

AlojxlJ Stebre, 
rojen dne 10. julija 1886., 
posestnik na Platn pri 

Mežici. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 18. 
avgusta 1914. na galiikem 

• bojiicn. 
Služil pri 47, pehotnem 
polku ; bajé umrl v ruskem 
vojnem ujetniitru meseca 

oktobra 1917. f 

Vojak 48. pehotnega pol-
ka;'baje v Przemvsiu zbo

lel in umri. 

Služil pri 26. brambov-
skem polku; baje'îne 16. 
oktobra 1919. umrl za 
tifuzom v italijanskem 

vojnem ujetništvu. 

Sluül pri» 7. pehotnem 
polku, pozneje pri 160. 
črnovojniikem bataljonu; 
pogrešan izza bojev v 

Karpatih leta 1917. 

Peter Tornar, 
rojen dne 14: junija 1891., 
posestnik v Nedeliâ v 

Prekmnrju. 

Kart i* Leinjak, 
rojenjdne 4.oktobr»1896., 
poljedelec r LendOTskih 

gprieah v Prekmnrju. 

Frane Ferenöek, 
rojen dne 31. avgusta 
1886, posestnik v Vučji 

gomili v Ргвкшсгјп. 

Jaku» Oabroveo, 
rojen dne 6. decembra 
1881., posestnik v Gru-

ikorju, okraj Ptuj. 

Stefàn Ciarlar, 
rojen dne Ž6. juOja 1878., 
najemnik v Delnji Bistrici 

v Prekmnrjo. 

Vojak 88. pehotnega pol
ka; baje umrl kot njepiik 
koncem meseca maja ali 
začetkom meseca junija 
1916. vSerebrjanki.v Si-

biriji. 
Aktiven vojak 48. pehot
nega polka; pogrešan izza 
dne 6. avgusta 1916. na 

gabikem bojišču. 
Služil pri 48. •'pehotnem 
polku; prišel dne 10.mar
ca 1917. na italijansko 
bojišče ter, izza meseca 

junija 1917. pogrešan. 

Slniil pri 18. honvedskem 
pehotnem polku ; baje umrl 
dne 14. septembre 1914. 
T ujetništvu, na Ruskem. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje utonil v Volgi 

dne 9, julija 1917. 

>A. 
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Im* in rojstni dan, etan 
m zadnje bivaliäce po-

greiarjcev 

Bistveno okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Martin titroia, 
rojen dne 18. oktobra 
1878., posestnik v Dolnji 

Bistrici T Prekmurju. 

Kihael Vlndli, 
rojen dne 2. septembra 
1877., posestnik v Žikar-

cih. 

Joalp Tkaleo, 
rojen dne 81. januarja 
1888. T Lipi, posestnikov 
(in v Lipi T Prekmurju. 

Mihael Toth, 
, rojen dno 26. septembra 
j 1882., posestnik Y Centi bi 

T Prekmurju. 

&t. 870. 

Služil pri 20. bonredskem 
pehotnem polku; baje pa
del dne 16. maja 1915. v 

bitki pri CrnOTJcah. 
Vojak 3./12. trdnjavskega 
topniškega oddelka v Prze-
myélu; baje dne 1. no-

-vembra 1917. umrl т ru
skem vojnem ujetništvu. 
Služil pri 20. bonred
skem pehotnem polku na 
galiskih bojiščih; pogre
šan od začetka svetovne 

_ vojne. 
Vojak 20. bo a vedskega 
pehotnega polka; prešel 
takoj v prvih bojih na 

galiskih bojiiMh. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Marija Utroša. 

Žena 
Julijana Vindiš. 

Sestra 
Ana Tkalec. 

Žena 
Elizabetgtfoth. 

Ime in bivališče > „ 
skrbnika, ki je ! . Ђал ^ 
bil postavljon ! l n ?PJ- **• 

pogre&ancu oklica 

Josip Sernek, 
posestnik 

v Dolnji Bistrici. 

20.4.1922.; 
T 66/82-8. 

Franc Slonic, 
posestnik 

v Zikarcih. 

Matjai Pal, 
posestnik 

v Lipi štov. 186. 

Nikolaj 
Gyertyanagy 

- posestnik 
v Čentibi št. 18 

20.4.1922.; 
T 69/22-7. 

20.4.1922.; 
T 67/22-7. 

20.4.1922.; 
T 77/22-8. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1 ; novembra 
1922. 

1. novembra 
1922. 

1. novembra 
19i2. 

1. novembra 
1922. 

Razpis učiteljskih služb. 
Na osnovnih šolah v šolskem okraju kranjskem sé razpisujejo nastopne učiteljske službe v stalno 

namestitev: - / 

.C 
Število 

KJ 

o 

б 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

r 
16 

16 

Službeni kraj 

! Cerklje pri Kranju 
Daplje 

Jezersko 

• \ Kranj, deška osnovna šola 
i 
i 
I Kranj, dekliška osnovna šola 
! Podblica 

Podlonk 
Poljane 

Preddvor 
! Selca 

Sora 
Šltofja Loka, 

deška osnovna šola 

Trebi j a 

Tržič, deška osnovna šola 

Zali log 

Železniki 

J= 
C > o CXT3 
o 
Vi 
QJ 

a. 

11 

C 
•a 

o o. 

> 
C 

o 
a. 

V kraju 
se dobi 

6 
2 
2 

6 

8 
1 
1 
6 
5 
5 
3 

6 

1 

-

-

_ 
_ 

' _ 
-

1 . 

3 

I _ 

o C 

Opomba 

Samo za učitelje. 

Samo za učitelje. Prednost imajo oni, 
ki so usposobljeni za pouk na obrtnih 

nadaljevalnih šolah. 
Samo ta učiteljice. 

Samo za učitelje. 
Samo za učitelje. 
Samo za učitelje. 
Samo za učitelje. 

Samo za učitelje. Prednost imajo oni. 
ki so usposobljeni za pouk iz risanja 

na obrtnih nadaljevalnih šolah. 

ie^Prednost imajo oni, 
v v ,„ïra^<#>jik*nà:ebrtnih 
nadaljevalni» Solali.; 

j Samo za učitelje. Prednost imajo oni, 
{ ki so usposobljeni za pouk na obrtnih 
l nadaljevalnih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože najkesneje do dne •: 

] ô. m a j a 1 9 2 2 . 
po službeui poti pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za vsako službo posebno prošnjo. 
Prosilci, ki še niso stalno nameščeni v javni ljudskošolski službi na bivšem Kranjskem, morajo 

dokazati z državnozdraVniŠkim izpričevalom, d a so fizično popolnoma sposobni za šolsko službo. 

Okrajni šolski svet v Kranju, dne 20. aprila 1922. 

- Letnik Nty.^ 
star suknjič; 1 plašč; 1 ženski dožnik; 1 * tara pele- . 
rtna.; 1 tftrmr>stekJemca; 2 Jeseni vaza. 

Policijska direkcija v Ljubljani, • 
dne 20. aprila 1922. 

St. 15.898/1922. 527 3—1 

Dražbeni razglas. «-_ 
Podpisana direkcija, razpisuje s tem na podetavi 

člena 94. zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in lia podstavi določil pravilnika, za 
izvrševanje določi] iz oddelka «B. pogodbe in na^ 
bave» zakona o državnem računovodsitvu, natisnje
nega v «Službenih «Novinari» z dne 25. novembra 
1921.. p o n o v n o pismeno ofertalno licitacijo za 
riabavo. sestavnih delov brzinomerov Ha-uahälterje-
vega sistema. 

Licitacija se bo « š i l a due 7. j u n i j a 1 9 2-2. pri 
podpisani.direkciji, ekonomskem oddelk», in ponud
be so bodo .odpirale točno ob enajstih; pozneje došle.' 
ponudbe «p ne bodo vpoštevale. 

Popi« potrebnih količin omenjenih delov ee do
biva za 1 dinar pri ekonomskem oddelku (v sobi 
št. 8) podpisane direkeijè. Glede posebnih hi s-ploš--
nih pogoji«- za to licitacijo veljajo nabavni pogoji ' 
bivših avstrijskih državnih železnic, kolikor ne na
sprotujejo zakonu o državnem računovodstvu. 

Ponudbo mora pismeno v zapečatenem zavitku 
izročiti ponudnik sam aH pa. njegov pooblaščenec 
na dan -licitacije med 10. in 11.'uro. Na zavitku po
nudbe mora stat i : «Ponudba za nabavo po razpisu 
et. 15.898/22 za dan 7."junija 1922.», za tiem pa uno"-. 
ponudnikovo-in-njegov poklic. — Vsak ponudnik 
mora. položiti pred licitacijo )>ri glavni blagajni pod
pisane direkcij? 'kavcije 5 %. odnosno možem ci 10 % 
vrednosti nabavne vsot», v gotovinu ali v vrednost
nih papirjih (člen 88. zakona o državnem računovod
stvu). Reverz. ki ga izda blagajna, mora, ponudnik 
prod začetkom licitacije pokazati, predsedniku licita-
cijskr komisije. Obenem mora Vsak licitant jrâiesti 
in' pokazati izpričevalo o svoji dražiteljskl spjmob-
nosti kakor tudi potutilo.o plačanem davku za zad
nje četrtletje. , ч 

Licitanti morajo poznati- pogoje, po katerih, se 
ojn-avlja licitacija, ter morajo pred. licitacijo to pis
meno potrditi kakor, tudi izjaviti, da, predado fcvoje 
ponudbo po teh pogojih. 

/ Licrta,ntoin4 ki pridejo n a licitacijo po 11. uirv ho 
prepovedano vstopiti v џШиг^ kjer ee bo vrfîla 
licitacija. • . '-..•''• 

Direkcija državnih Železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu 

dne 20. aprila 1922. 

št. (5101. 

Razglas. 
ms 

Št, 235. 

Razpis učiteljske službe. 
Po odloku višjega šolskega .vate z dne 27. marca I Z'. %" , ' " , " — J

I
l u

1 ' " a ' " 
922., st.- 31.38, se razpisuje učiteljsko službo na 11.,,•......,. , . . \. 

, . . . . . . . . , nemi-ke blagajne: 1 < 1) o b o v i 

nai 

sffitra%ralni o-snovni šoli 
nuwtitev. 

Pravilno opromljciu1 jrrošnje 
pred.)«Mani poti <io dne 

. . 2 5. m a j a 1 9 2 2. 
pri podpi«auiMu okrajmim: šolskem svetu. 

Okrajni šolski-svet v Brežicah 
' thie 8. atirila 1922. 

«NAtional-bftnk«!»; 1 denarnica s 75 K; 1 dena-riuc:i. z 
Ifjgitimacijo; 1 denarruca s 120 K; 2 pasji znamki 
št. 207 in 209; 1 denarnica z vsebino lOOKin.J klju

ni ošk j klobuk: 1 kiju« wert-
. , ... blagajne: 1' denarnic;,, * 40 K; i otroški 

v stalno na-j 6 f : v f , j j . , ^ „ a r n i c a s 400 K; j dt:n;vin.ica s 63 K in 
| 8 srečkami Kol ; ( jugosk>\anskili .sester: 1 1 feti i i ca s 

se vlože )K>!4000 K. 

Dne, 3 0. m a j a t. 1. ob desetih se bosta oddajala 
na javni dražbi v zakup za dobo petih let, lova ob
čine šentlamberške in kresniške! 

Dražba «e bo vršila v poslopju okrajnega, glavar
o v a v Litiji. Izklicna, cena 550 Din. 

Nadalje se bodo oddajale dne 7. j u n i j * 1 9 2 2 . 
ob desetih na uradnem dnevu v Višnji gori n a javni 
dražbi v zaku.p-za dobo petih let torate'pravieVki 
jih imajo nastopne občine: 

Dedendol . . . . izklicna cena 500 Din 

Št. 23/212. , 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari,, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 

15. aprila 1922. 

200 K; 1 listnica z vsebino okrog 1600 K in več 
listintuni; 1 denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 vol
nena čepica; 1 torbica za spise; 1 torbica, s .srednjo 
vsoto denarja in, 2 listkoma; 1 večja vsota denarja: 
î prevleka za podzglavnik; i denarnica s srednjo 
vsoto denarja 1 par rokavic; 1 ovratnica iz .jantarja; 
1 torbica s srednjo wsoto denarja; 1 denarnic« z 
manjšo vsoto, denarja; 1 Sal rdeče barve; 1 denarni
ca z 200 K in 1 listkom urarja Zajca; 1 ročna tor
bica z vsebino 800 do 1000 K in 4 ključi; 1 ček 

i Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski? 
! direkcije v Ljubljani v času od dne i . iio dne 15egai 

aprila 1922. 

i 1 li-t.fk firme Š a r e n a ime: M oh uski: 1 kokoà;-; 
j I zlat. pj'tan,; 3 ..listnica z . večjo vsoto denarja ih, 
i dekretom na ime: Marek; 1 delavska knjižica na" 

ime: Ei7>a,r Anton: 1 ]>абја znamka fit,. 192: 1 puran:'! 
120 K; 1 lovski pets brC4"znamke; 1 pes bombardi-' 
nee; 1 denarnica, s srednjo vsoto denarja; 1 torbica,; 
v njej nekaj denarja; 120 K; 1 pozlačena verižica; ! 
1 denarnica z. manjšo vsoto denarja; 1 gos; 1 kiju- '. 
ček; 1 manjža vsota denarja; l-.boa; 1 šllrikodesen i 
ročni voziček: 1 dežnik: 1 fnsica volčja j^asme; 2.0' 
viuč; i kokog; 1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 
in 2 slikama; 1 denarnica z nian,jšo vsoto denarja.;! 
1 kokog. — v železniških vagonih «o se našli ti-lo 
predmeti: 1 rabljena boa; 1 zavitok ..starega perila; 
1 kg govejega ìiwsa; 1 ženski dežnik;-1 star ženski 
dežnik; 1 svetiljka; 1 volnen plod; 1 atlas; 1 dežnik; 
1 sta.r dežnik; l rabljen moški dežnik; 1 moslca pa
lica; 1 črn moški klobuk; .1 prazna ročka; 1 moški 
klobuk; nekaj srebrnih goldinarjev; 1 «Slovenska 
stenografija,»; 1 strgan ženski dežnik; 1 knjiga; en 

Veliki Gaber . . 
Križka va*; . . . . . . » » 
Leskovcc . . . . * » 
Luče ». » 
Polica » ' » 
Prapreče . . . . . » » 
Stehanja. vas . . . » ' » 

Okrajno glavarstvo v Litiji, 
<lne 21. aprila 1922. 

500 
300 
500 
150 
600 

80 
266 

Št.. 19.048. 523 

Razglas o dražbi lovov v mariborskem 
okraju. 

Dražba lovov v mariborskem okraju se bo \r&ila 
1 «> nastopnem redu: 

Dne 8. maja: Ciglence, Dragučova, Spo*feji £W-
plek, Grušova, Sv. JLirjöta na. Pesnici, Sv, Martin pri 
Vurbergu, Sv. Peter pri Mariboru, Vosek. • . * 

4Dne 9. maja: Cirk,nica, Dobrenje, Gradiška, Sent 
ILj v Slovenskih goricah, Kanižaj Pešnički dvor, Plač; 
Selnifia na Muri, Vrriče. 

Dne, 10. maja: Je-lovec pri Kamilici, Kaiiuiicà, Kr
čevina, Sv. Križ, Selnica/ na Dravi1, Svečhia, Bre&ter-
nica, Vukovski dol. - ; 

m 
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D n e 1 1 . m a j a : Sv . J u r i j o b P e r n i c i , Z g o r n j a S v e t a 
Kmngota, Ploderši>ica. P o l i č k a vas, S l e m e n . Spodnj i 
Š e n t j a k o b s k i d o l , Zgornj i Š e n t j a k o b s k i - d o l , Špicnik. 

D n o 12. ma^a.: B i s t r i c a p r i L i m b u š u , Bis t r ica pri 
R u š a h , Čtnžar, L e h e n pr i Ribnici , L o k a . Sv. L o v r e n c 
n a Pohor ju . R e ë e n j a k , R d e č i b reg . 

D n e 1 3 . m a j a : Frson, G o r i c a , S p o d n j e H o č e . .b--
š c a c a . Sv. M a r j e t a n.i D r a v s k e m polju. O r e h o v a va-. 
P ivo la , R a č e . 

D n e 15. m a j a : Dogoše. Morje, Pobrežjo, R a n c i ' . 
R a z v a n j e , S t u d e n c i , T e z n o . 

D n o 16. m a j a : Sv. A n a , Brezje. Jc l»vee-Makol i ; . • 
Lwèecka va*s Modtraže, P o c k e , P e k e l , Poljčam-. Sta- ; 
Hurvsko, S t o p n o , Žabl jek. 

D n o 17. m a j a : S l o v e n s k a Bis t r ica . Zgornja B o r i 
ca . C i g o n c e , Crežnjevec, Lapor je . Zgorn ja Ložii ica. ; 
Sv . Mart in n a Pohor ju , R i t o ž n o j . S m r e č n o , S t u d e n i o e . 

Dtn> 18. m a j a : Bojfina, B u k o v e c . D e ž n o . H o š i n - a . ; 
Kal«' . K o v a č a v a ^ Spori»ja Nova vas . Os l j enžak . : 
Ošolj. 

D n e 19. ш а ј а : F r a j h a j m , G a b e r n i k , Poko&o, Spod
nja Pol j^kava, Zgornja РоДј-skava, P r e t r e ž . Hontovi-c . 
V r h l o g a , V r h o l e . 

D n e 22 . m a j a ; D r v a u j a , K o r e n a , KremluTg-. Svet i ; 
L e n a r t , Z g o r n j a R o č i c a , Šetarova-Ra<lehova, Zimk.a. : 

Od d n e 8. d o <lne 15. m a j a se b o vrš i la dražba v : 
vel iki oVorani okra j r tega g l a v a r s t v a , od dne- 16. d o i 
J Ine 19. m a j a v občinski pisarni v S l o v e n s k i Bistr ici . 1 

d n e 22. m a j a p a v obč insk i pisarni pri Sv . L e n a r t u . 
' Z a č e t e k d r a ž b t v s a k d a n o b osmi uri z jut ra j . Ob-j 
činslri lovi se b o d o klicali p o nedu, po k a t e r e m .-»o j 
navi <leni v tem razg lasu. 

O k r a j n o g l a v a r s t v o v Mariboru, 

•tw 18: apr i la 1922. ! 

Okrajni g l a v a r : d r . La jnš ic s. r. i 

5 3 7 Vabilo na II. redni občni zbor 
Zadružne gospodarske banke, 

d. d. v L jub l jan i , 

ki bo d n e 1 8, m a j a 1 9 2 2 . ob 11. uri v Srebrni 
d v o r a n i hotr-la «Union.» v Ljubljani z naMopnim 

d.n e v n i in r r- d o m : 

1.) Poroči lo u p r a v n e g a s v e t a o poslovnem letu 
1921. in p r e d l o ž i t e v bilance z dne 3 1 . decemiVa 
1921. 

-Ì.) Poroči lu na iv.orstvenega sveta . 
•'j.; Odobr i tev bi lanco za leto 1921., id.:]t:|*iiije o 

razdel i tv i č U t o g a d o b i č k a in o razrešnici upravii-Mei; 
s v e t u ; 

4.) Sk lepanje o zvLVui de ln i ške g lavnice na 
48,000.900 K in o pogojih, za. izdajo novili de lnic . 

5.) iz premem be pravi l . C » 
( l ! Vol i tev n a d z o r s t v e n e g a .-.vola. 
7.1 Slučajnost i . 

V L j u b i j a n i. dne 12. aprila 1922. 

Upravni svet . 

Občnega zbora se smejo udeležiti- oni delničarj i . 
ki so položili (jseiri d n i ' p r e d zborovanjem vsa j pel 
delnic pri Zadružni gospodarsk i banki v Ljubljani, 
pri njenih podružnicah v U j a k o v u . Mariboru. Sara
jevu. S o m b o r u . Spl i tu . Sibeni'ku, pri Sveo | ič i 'Lwiv,\y . 
lijski b a n k i v Z a g r e b u ali njeni podružnic i v Kar
lovcu ali pri G o s p o d a r s k i banki v Xoveni S a d u . Xa 
občnem zberu daje v-akih |M-t. delnic pr> en gla.s. • 

5 4 ' Jugoslovanska Union-hanka, 
p r e j e M a r i b o r s k a e s k o m p t n a b a n k a . 

O b j a v a . 

J'o sk lepu eljćnega zbora mušega y.;ivoda z dne 
2. aprila 1922. bomo izplačevali 

. . . / 
i z z a d n e 1. in a j a 1 9 2 2. 

pri b laga jnah vseh naših podružnic in r k s p o z i i u r za 
pos lovno Loto-1921. dividendo,- in s icer: 

za ce lo le tne k u p o n e K 3 0 * — (tr ideset k r o n ) , 
za polulet i ic p a . . K 1 5 — (petnajs t k r o n ) . 

V L j u b I j a I H . dne 27. apri la ü*23. 

U p r a v n i s v e t 
J u g o s l o v a n s k e Union-banke, 

preje Mar ihotske es |unripriie bank'-. 

.14 Razid društva. 
D r u š t v o «Verein zur Unt<:rs.tützuilg der delil-

.-(•-hen Vr>lkr.-cliule in ('obrežje» -p je- razš lo. - -

F r a n c Fischer >. r.. hivsi pred.-erlnik. 

ù 10 Razid društva. 
» I ' o d p o n i u M r u s t v o vojnih inval idova v .Št. Je r 

neju (Dolenjsko) se je |n os lovol jno razšlo. 

JOS. Zagore >. r.. bivši predsednik . 

510 Razid društva. 
Podružnica , ' .Družbu м\- Cirila in .Vfei.i>.|:i,> v .-Sel

cili se je po sklèjni oV-neg:) finira )u osir.\ oljno 

F r a n c š l iba r s. r., bivši in-f lsednik. 

^S 

Š4.9678/1V.—1922. . 042 

Objava. 
N a b a v a p isarn išk ih p o t r e b š č i n za poè tne u r a d e . 

Za rad i p r e s k r b e poš tn ih u r a d o v s p isarn išk imi |»o-
ttvbEčinami n a k u p i p o š t n o r a v n a t e l j s t v o v Ljubljani 
p o l O g r o s o v r d e č i h i n m o d r i n pisal v losu, 200 k g 
g u m i j a a r a b i c u m , 30.000 pol i n d i g o v a n e g a papir ja, 
20 .600 p o l « t e S e g a o v o j n e g a p a p i r j a 6 3 X 9 0 c m , 
3000 k t o b č i č e v ( p * 200' g r l k o n o p n e g a . m o t v o z a za 
p l ò m b ^ 2000 k g konopiw? preje. 150 k p žig-m-ne 
barve in 300.000 sv inčenih p lomb. 

P o n u d n i k i za i n d i g o v a n i papir in žigoMio liarvo 
m o r a j o za k a k o v o s t b l a g a j a m č i t i 

O b v e z n e p o n u d b e , koHcovanej z 2 d inar jema, na j 
p m t l o ž e i n t e r e s e n t i z vzorci v r e d d o dive 

3 1 . m a j a 1 9 2 2 . 

p o d p i s a n e m u r a v n a t e l j s t v u . 
Pantiiđnik, k a t e r e m u s e pover i dobav-л, mora po

ložiti 5 % n o kavc i jo . _ 

P o š t n o i n b r z o j a v n o r a v n a t e l j s t v o v Ljubljani, 

d n e 26. apr i la 1922. 

4 7 9 Računski zaključek 
JU j xil> 1 j a. ж* s Is: c 

dne 31. decembra 1921. 

Čista bilanca dne 31. decembra 1921. 

kreditne banke 
A k t i v a . P a s i v a . 

: I 

K r o n e 

Razne objave. 
6 8 0 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15. aprila 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Meta le« podlog* . 3 9 8 , 8 6 1 . 2 9 1 14 
Posoji l« 9 4 7 , 3 7 3 9 1 9 - 2 4 
Dolg države . 4 .418,522,260 87 
Vrednost državnih d o m e n , založe

nih za izdajanje novčanic . . 2 . 1 3 8 , 3 7 7 . 1 6 3 — 
Saldo raznih računov . — 

— . 7 . 9 0 3 . 1 3 4 . 6 3 4 - 2 5 

•Pasiva : 
© e * m c a . 1 5 . 1 0 6 . Ö 0 Ü - -
KtìtóhnO fond . 1.980.285 12 
Novčanice v tečaju . . . . . . . 4 . 8 6 8 , 8 0 0 . 2 5 0 ' -
R a z n e o b t e m o s ü . 8 6 8 , 8 5 5 . 2 3 7 - 1 1 
Ter ja tve države za založene demene 2 . 1 3 ^ , 3 7 7 . 1 6 3 ' — 
Saldo raznih računov . , . , 1 5 . 0 1 4 8 9 9 ' 0 2 

. • - • • • ' : f 

2 9 , m ó Ò 4 - 1 8 ' 

5.ï9 168-92J 

i . Blagajna; 
a)' gotovina . '. ' .:'< 
h) žiro račun pri Na-

rodui banki . . 
2. Yainte . . . . . ." ~ : 

3. Menice in devize 
(v*t«vši reeakont): 
à) menice . . . . 42,292.786 • 29 
b) devire j 6,078.122 80| 

4. Vrednostni papir j i , i ' "i 
o. Predjemi: i 

a) na rrednoBtne pa-, 
pirje . . . : 46.698,109-26; 

b) na blage . . . . : 8.245.740• - j 

6. Dalžniki: > ' 
a) denarni zavodi . | 296,233.041-761 • 
b) ostali dolžniki . ' 624,324.544 -171 819,657.^85-92 

7. Realitete (hiše 

23,732.673 10 
2.827.354 01 

47,364.908 09 
71,602.463 12 

54,8»8.84fl-25 

v 
Ljubljani 8plitu, 
i u r i b o m in Celju). 

8. Inventar . ' . . . . 
9. Konzoreienalni ra-

ênni in trajne ude
ležbe 

10. Prebodne postavke 
i 11. Ostala a k t i v a . . . 

4,080.284 69' 
599.259 -П. 

33,792.334 49 
164.869-21 

36,700.799 7» 

\ 

! 1.094.761.371 44 

r 1. DelnïeÎoigliiTnlcasI •• 
2. Rezervni fon l i : 

a) redni rezervni 
foud 1,719.820- — 

b) azijski rezervni \ 
fond. ' i 36.003.639 62 

c) rezerve za bančne : 
zadolžnice . . . ! 1,016.271-37: 

č) vojni rezervni I 
lond j '200000 -

d) reserve za k u t i n e { 
izgube efektov . 2,660.000- — : 

e) izredna rezerva | 
za menične ùgnbe i 728,88397; 

3. Pokojninski fond . i ' ~; 
4. VIote na knjižice . ' 
5. upnik i : j - • # : 

a) denarni zavodi . j 27đ,937 450 • 29: 
h) vloge na tekoči | 

K r o D e 

j 50.00ЛООО; 

račun (vezane) 
c) ostali upniki . . 

6. Trate 
7. T r a s z i t i r a e obresti 
8. le izplaèana divi

denda 
9. Prehodne postavke 

in reeskont: 
a) prehodne postav-

b) reeskont . . . . 

10. Ostala pas iva . . . 
11. Čisti dobitek: 

a) prenos dobička iz 
minulega leta. . 

b) dobiček za- leto 
1921 

174,401.318 18| 
339,946024 801 

3,736 777 93i 
3,860.000—; 

336.792 36! 

41,218.620 86, 
2,363.710 16 

170.S49.421 87 

787,284.799 27, 
6,087,000-86 

416.2в7«60 

219.885 -

7,585,777-9» 
16,026.448 6 1 

12,873.166 9 i | 13,209.959 29 

1.094,7611871 '44 

9 0 3 . 1 3 4 . 6 3 4 2 5 

602 Razid druMva. 

I z d a t k i . Račnn izgube in dobička dne 31. decembra 1921. 
K r o 

1. Upravni stroški . . 
2 Pisce in d o k l a d e . . ; 
3. Davki in pristojbine 
4. Odpis inventar ja . . 
6. Cisti dobiček (vitevtó j 

prenos i« leta 1920.) ! 

n e 

2,684.868-85 
H.301.922'54' 

4,869.865 74 
66^84-37 

18^09.969 29, 

âl,633.200 79 

1. Obresti 
2. Iznos bančnih po

slov 
3. Iznos real i tet . . . 
4. Prenos dobička iz 

let« 1920. . . • . • 

P r e j e i b l d . 
H w r w — L i a 

K r,o n e 
i 

17,628.815 68, 

13,549.580 28; 
128.012 48 

886.792 85 

81,683.200 Ћ 

< D r u š t v o /-i [MKlpiranjc v U o k o l o l ç e v l i t i j skega j 
«öttoegia okra ja» sr; j e fx> s k l e p u o b č n e g a . zbora z j 
<iae 14. "apri la 1922. p r o s t o v o l j n o r a z š l o , j 

\ L i t i j i , dno- 18. apri la 1922. j 

B e r n a r d Andol j šek s. r.. bivši potlprci lK^inik.i 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1921. 

S knjigami in prilogami primerjali in т soglasju našl i : 

N a d z o r s t v e n i s v e t : Dr. Fran Cerne s. r., predsednik. 

i>r. Peter Defrenceschi s. r., Avgnet Jlenko s. r., Evgen Legat s. r., Anton ,Škof s. r., ciani 

Z a k n j i g o v o d s t v o : Jorip Andreje s. r., glavni knjigovodja in proknmt. 

Natisnila m založoa DehliSka tiskarna, d.d. v Ljubljani 

&ШШае£ 
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45. 

Poftnina plačana v gotovini. "•*" 

V Ljubljani, dne 2. maja .1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

ADIVI l i l 
pokrajinske uprave ш Slovenijo. 

Vsebina: Naredba, s katero se začasno ureja postopek za izvrševanje zakona o kontroliranju čistine zlata in srebra v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Razglasi 
osrednje vlade: Konkurz za dva štipendista, ki bi študirala na Karlovi univerzi v Pragi. Konkurz za sprejem gojencev v podčastniško šolo vojne mornarnice. — Razglasi drugi* 

*• uradov In oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
1 2 5 . 

Naredba, s katero se začasno ureja posto
pek za izvrSevanje zakona o kontroliranju 
čistine zlata in srebra v kraljevini Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.* 
Na podstavi kraljevskoga ukaza z dne 25. mar

ca 1921. (razglašenega v «Službenih Novinah* z dne 
<?. aprila 1921., gt. 77*), s katerim se je izvrševanje 
zakona o kontroliranju Čistine zlata in srebra pre
vedlo v pristojnost ministrstva za trgovino in indu
strijo, odrejam tako-le: 

I. Splošna določila. 

Ölen 1. 

Zakoni in predpisi, po Icaterih ,se je do sedaj v 
po«ameznih pokrajinah kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev opravljala služba za kontroliranje či
stino zlata in srebra, ostanejo v veljavi še nadaljCj 
dokler se zakoni ne izenačijo. 

Člen 2. 
Uradi, ki preizkušajo čistino zlata in srebra, se 

imenujejo: «Kontrola dragocenih kovin». 
Ti.uradi se postavljajo pri obstoječih uradih za 

kontroliranje mer (meroizkusni uradi). Kontrole dra
gocenih kovin so podi nadzorstvom in upravo mi-
rvfetistva za. trgovino in industrijo. 

Člen 3. 
Ko etapi ta naredba v veljavo, se otvori j o kon

trole dragocenih kovin za sedaj v Beogradu, Zagre
bu, Ljubljani, Sarajevu, Splitu, Subotici, Skoplju, 
Prizrenu, Celju, Banjiluki, Mostami in Kotoru. 

Po potrebi se bodo otvarjali taki uradi postopno 
tudi v dnigih krajih pri kontroli mer. 

• ' Člen 4. 

Zlatnino m srebrnino domačega izdelka preizku
šajo vsi uradi, našteti v členu 8.; zlato in srebrno 
blago, uvoženo iz inozemstva, pa se pregleduj© samo 
prt kontrolah v Beogradu, Sarajevu, Splitu in Celju. 

Vee carinarnice in vsi poštni uradi, preko kate
rih prihaja iz inozemstva v našo državo tako blago, 
ga,*, pošiljajo v preizkus in Žigosanje v Beograd, Sa
rajevo, Split .aH v Celje. 

II. Žigi. 

Člen 5. 

Za žigosanj« ^ a t a *n srebra se uporabljajo pri 
kontrolah dragocenih kovin žigi v nastopni obliki: 

A. Z a z 1 a t o : 

1.) Večjih domačih izdelkov prve čistine (0.750) 
«Sqln.ce v krogu» z znakom 1. 

2.) Večjih domačih izdelkov druge čistine (0.583) 
<Glava Miloša Obilica v krogu» z znakom II. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 77, izdanih dne 6ega 
aprila, 1922. (Prilog, XI. — 1922.) 

** Uradni list pod št. 95 iz leta 1921. 

3.) Manjjših domačih izdelkov prve Čistine (0.750) 
«Dve ptici z vejico na sredi» in. z znakom Ц 

4.) Manjših domačili izdelkov druge čistine (0.583) 
«Levja glava z odprtimi čeljustmi» in z znakom II. 

5.) Inozemskih izdelkov prve čistine (0.750) «Meč 
med dvema lovorovima vejicama» in z znakom I. 

6.) Inozemskih izdelkov drage čfetine (0.583) 
«Pokal» z znakom II. 

B. Z a s r e b r o : . 
1.) Večjih domačih izdelkov prve čistine (0.900) 

«Mladi mesec, ki obkolja peterokrako zvezdo», in z 
znakom I. 

2.) Večjih domačih izdelkov druge čistine (0.800) 
«Dve kladivci navzkriž; |x>vezani s trakom», in z 
znakom' II. 

3.) Večjih domačih izdelkov tretje čistine (0.750) 
«Merjaščja glava v kvadratu z zaobljenimi ogli» in 
z znakom 111. 

4.) Manjših domačih izdelkov prve čistine (0.900) 
«Merkurjeva palica» z znakom I. 

6.) Manjših domačih izdelkov drage čistine (0.800) 
«Kozlovska glava» z znakom II. 

6.) Maujšjh,Дшл^Ји-мАЉоу^.јассф čistine (0.750) 
«Vranja glava» | ' ' Ш ^ Ш 1 ? г ^ ' ••-.-,.\. 5? ;.. . '" 

7.) Inozemskih izdelkov prve^ čistin© (0.800) 
«Konjska glava» in z znakom I. 

8.) Inozemskih izdelkov druge čistine (0.750) 
«Krona» z znakom II. 

Pri žigih, naštetih zgoraj pod A. in B., pomeni 
rimska številka v žigu stopnjo čistine. Poleg rim
skih Številk so v žigu tudi arabske številke, ki ka
žejo številko kontrolnega urada, kjer se je žigosala 
zlatnina in srebrnina. Številke uradov so navedene 
v točki C. tega člena. 

C. Z n a k i k o n t r o 1 n i h u r a d o v. , 

Za Beograd arabska številka 1. 
» Zagreb - . . . • • » » 2. 
» Celje . . - . . . • • » » 3. . 
» Sarajevo » » 4. 
» Split . . . - • • » . . . . , * ' • 5- •• 
» .Skoplje . ' . . • • » . » 6-
» Subotico . . . • ' • ' » __ » . 7-
» Ljubljano . • • • ' » * 8. 
» M ostai* . ' . • • • * *• 9 ' 
» Banjoluko . • • • * • » 1 0 ' 
» Kotor . . • • • » * 1 1 * ' 
» Prizren . . - . • • » » 12. 

Ti kontrolni znaki se uporabljajo tudi kot po
sebni znalci za obeleževanje postranskih delov zlatih 
in srebrnih, stvari' ali P ^ S visečega žiga (z žico'pri
trjena plomba, na katero se udari žig čistine) na 
predmetih, ki brez poškodbe ne prenašajo večjih ži
gov (pod A. in B.). | 

Natančnejšo obliko .naštetih žigov kaže obrazec 
na koncu te naredbe. 

Člen 6. 

Zlato in srebrno staro blago, izdelano v. državi 
ali uvoženo iz inozemstva, pri katerem se ugotovi 
s predhodnim preizkusom, da je v njem plemenite 
kovine manj nego s1 čistino, predpisano v členu 5., 
a več nego ena četrtina (0.250) skupno teže, ali ki 
jo že obeleženo s starimi žigi bivše kraljevine Srbije 
ali avstro-ogrske monarhije in ki je v zalogi zaradi 
prodaje, se mora opremiti s tako zvanim prehodnim 
žigom (repuncirati). — Blaê°> ^ opremljeno s sta
rimi žigi, se sme tudi prežigosati z novimi žigi ca
stine (člert 5.), ako se plača žigovna taksa (člen 8.). 

Prehodni žig je sestavljen iz črk C. X. C, name
ščenih v elipsi kače, v razporedu in obliki po obra*-
cu na koncu te naredbe. 

' Cleo 7. 

Oni proizvajalci zlatih in srbrnih. stvari, ki se ba
vi jo na ozemlju naše kraljevine s predel ovanjem zlata 
in srebra, morajo opremljati svoje izdelke z iniemkim 
žigom ali tvomiškim znakom. Imen&ki žig je se
stavljen iz začetnih črk imena in priimka dotičnega 
proizvajalca ali dotične firme, in sicer v obliki in po
razdelitvi, kaliršno predpiše ministrstvo za trgovino 
in industrijo. Zlatih in srebrnih Stvari, izdelanih v 
državi, ne sprejemajo kontrolni uradi v preizkusi in 
žigosanje, ako nimajo na sebi imenskega žiga. 

Trgovcem z zlatimi in srebrnimi stvarmi, ki niso 
obenem zlatarji ali srebrarji, je prepovedano imeti 
imenski žig. Imenski žigi se naročajo po korutrolak 
dragocenih kovin proti povračilu cene pri ministr
stvu za trgovino in industrijo. 

III. Takse. 

- •••-••• -.- :Шеа& 

Na ozemlju kraljevine Srbov, Hivatov ia'Slovfen-
cev veljaj«ax) tarifi z dno 16. novembra 1921., Ш. 
br. 3464,* te-le takse za preizkušanje Čistino in Žigo
sanje zlata in srebra: 

1.) za zlate šibke od 1 kg 25 Din 
2.) za srebrne šibke od 1 kg . . . . 10 Dia 
3.) za izgotovljene žice iz srebra s po

zlato od 1 kg . . 45 Din 
4,) za izgotovljene žice iz srebra brez 

pozlate od 1 kg 30 Din 
5.) za izgotovljene zlate predmete od 

l k g . . . . . 300 Din 
6.) za izgotovljene srebrne predmete od 

l k g . . . . . . . . 80 Din 
Za drobiiejše stvari, ako so skupaj lažje od 5 gra

mov, se pobira taksa kakor za celili 5 gramov.. Zlati 
predmeti do l-.-girama-hi srebrni do 2 gramov teže 
so oproščeni vsake ' vrste žigosanja in plačila takse. 
Ta oprostitev se ne tiče postranskih delov pred
metov, kakor n. pr. obročkov pri urah, zapon pri 
verižicah itd. 

Za šibke, ki .so težje od 2-5 kg, se pobira za pre
sežek teže samo polovica takse. 

Člen 9. 

Kontrole dragocenih kovin izročajo: svojo; dohodke 
iz pobranih taks mesečno državni/ blagajni Originale 
svojih denarnih dnevnikov in taksnih listov s pri
znanico državne blagajn© o izročenih dohodkih pred
lagajo za vsak mesec, najkesjieje do 10. dne prihod
njega meseca, ministrstvu za trgovino in industrijo. 

IV. Prijave obrata z zlatom in srebrom. 

Cleo 10. 

Proizvajalci in prodajalci zlatih in srebrnih stvari 
se morajo, preden prično obratovati, prijaviti naj
bližji kontroli dragocenih kovin ter ji priobčiti, kje 
je njih delavnica ali prodajalnica, Lstotako morajo 
priobčiti vsako izpremembo v svojem obratu pet dni 
prej, nego jo izvrše. 

* Uradni list pod št 836 iz leta 1921. 

Л;'-'!.' i-«*iKi*aiKji ' . J U fc:;»fe 



р т - - ^ у ^ ^ 

4 y !90 Letnik IV. 
Ako obrat prestane, morajo to naznaniti kontroli j 

dragocenih kovin najkeeneje v- 8 dneh ter poleg tega ! 
•vrniti svoj imenski žig. Ako prestane obrat vsied go- j 
spodarje-ve smrti, izvrši vse to ono oblastvo. ki je 
izdalo obrtni list. j 

Člen 11. 
Vsi proizvajalci in prodajalci zlatih in srebrnih 

stvari, ki še niso postopali po določilih člena 10., 
morajo predi ožiti prijavo najkesneje v enem mesecu 
od dne, ko stopi ta naredba v veljavo. 

V prijavi morajo označiti točni naziv in adreso 
svojega obrata (firme), s čim se bavijo, z izdelova
njem ali samo prodajanjem zlatega in srebrnega bla
ga, in naposled datum, in številko obrtnega li-s-ta. 
Ako ima oni, ki predloži prijavo, imenski žig (člen 
7.), mora označiti tudi njegovo obliko. 

Člen 12. 

Osebo ali firmo, ki ne postopa po določilih členov 
10. in 11., zadene kazen, ki jo predpisujejo zakoni za 
kontroliranje čistine zlata in srebra. 

V. Prehodna in mešana določila. 

Člen 13. 

Od dne, ko stopi ta naredba v veljavo, morajo 
kontrole dragocenih kovin preizkušene zlate in sre
brne stvari žigosati z žigi, predpisanimi v členu 5. 
te naredbe. 

Člen 14. 
Žigi (punce), ki ÄO se uporabljali v prejšnji kra

ljevini Srbiji in v pokrajinah bivše avstro - ogrske 
nonarhije, so z dnem 1. aprila 1922. razveljavljeni. 

Uradi (carinarnice, finančne uprave, davčni ura
di itd.), ki še za sedaj opravljajo preizkušanje čistine 
in žigosanje zlata in srebra, morajo take žige, ki so 
pri njih. najkasneje do konca meseca aprila 1922. 
vrniti ministrstvu za trgovino in industrijo. 

Oni izmed'teh uradov, ki do dne 1. aprila 1922. 
ne dobe novih žigov, morajo do nadaljnje naredbe 
ustaviti žigovno službo ter pošiljati stranke k naj
bližji kontroli dragocenih kovin. 

Člen 15. 
Proizvajalci in prodajalci zlatnine in srebrnine 

morajo vse nežigosane (nepuncirane) izgotovljene 
predmete, ki jih že imajo, ko stopi ta naredba v ve
ljavo, v dveh mesecih predložiti uradom, naštetim v 
členu 3., v preizkus in žigosanje z noTjimi žigi. Za 
nežigoaano se smatra ono blago, ki nima ne prejš
njega žiga (punce) prejšnje kraljevine Srbije ne 
bivše avstro-ogrske monarhije. 

Predmeti, ki izvirajo iz inozemstva, se morajo v 
feti namen poslati kontroli dragocenih kovin v Beo
grad. Sarajevo, Split ali v Celje. 

Člen 16. 

Prehodno žigosanje (repunciranje) po členu 6. te 
naredba «e priöne-dne 1. aprila 1922. ter s e b o vršilo 
re&no pri kontrolah dragocenih kovin do dne 30oga 
septembra 1923. . -

• Na "zlate, m srebrne-«stvari, ki so zavezane pre
hodnemu žigosanju, net pobira v .korist države mani-
pulecijeka taksa 40 par od vsake. ; 

Proizvajalci in prodajalci,' ki he'po&krbej da H 
se, jim tako blago, ako ga ̂ imajo v zalogi, 0 pravem 
teusu preži^Qealo(repuncffalo), izgube po preteku zgo
raj označenega- roka pravico do prehodnega žigo
sanja; pri komer se ob pregledu najde blago, ki ni 
prežigosano, na tega ee uporabijo kazni, ki so dolo
čene z zakonom. 

Člen 17. 

Izza dne i . oktobra 1923. se bodo smele proda
jati eamo one zlate in srebrne stvari, ki bodo oprem
ljeni z žigi, predpisanimi v členu 6., ali » prehodnim 
Bgom po členu 6. 

Člen 18. 
Prodajalci in proizvajalci zlatih in srebrnih stva

ri morajo imeti to naredbo v svojih delavnicah in 
prodajalnicah razgrnjeno, da lahko vsakdo vpogleda 
žige (punce). 

člen 19. 
Ta naredba stopi v veljavo dne 1. aprila 1922., 

ko ee razglasi v «Službsinh Novinah.> 
V B e o g r a d u , dne 27. februarja 1922.; 

Ш. br. 1253/922. 

.'• " Za ministra za trgovino in industrijo 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. I 

Slike žigov (punc), 
s katerimi se obeležuje zlato in srebro. 

Žigi čistine za večje domače izdelke. 

Z l a t o 

0.750 0.583 

0.900 0.800 0.750 

Žigi čistine za manjše domače izdelke. 

0.750 0.583 

S r e b r o 

0.900 0.800 0.750 

S r e b r o 

0.800 0.760 

Prehodni žig za starejše zlato in srebrno blago. 

> • 

Žigi čistine za inozemske izdelke. 

Z l a t o 

fp. Ж •-Ч' ' 

0.750 : 0.588 - - .' 
'- - ' | - " -

Znaki kontrolnih uradov po točki C. člena 5. te 
naredbe so sestavljeni iz številke urada, obrobljene 
s pravoketmkom. 

Razglasi osrednje vlade, 
Konkurz za dva štipendista.* 

Ministrstvo za prosveto kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev je dobilo od ministrstva za šolstvo 
in narodno prosveto v Pragi ta-le dopis: 

Ker je ministrstvu za šolstvo in narodno pro
sveto do češkoslovaško-jugoslovanskega kulturnega 
zbliževanja, se je odločilo podeliti dve vseletni šti
pendiji po 12.000 češkoslovaških kron (&oč č. K 
na mesec) državnima pripadnikoma kraljevine Sr
bov, .Hrvatov in Slovencev, od katerih bi študiral 
eden č e š k i j e z i k i n č e š k o k n j i ž e v n o s t , 
drugi pa č e š k o z g o d o v i n o na Karlovi uni
verzi v Pragi, in sicer ž o v šolskem letu 1922./1923. 

Obe štipendij] bi bilo treba podeliti v prvi vrsti 
mladima profesorjema, nedavno izprašanima iz sla
vistike, odnosno zgodovine, od katerih bi so hotel 
eden specializirati iz jješkega jezikajn češke knji
ževnosti, drugi pa iz češke zgodovine, zlasti takima, 
ki sta že do sedaj s čim pokazala, da imata resno 
namero postati univerzitetna profesorja; ako pa n« 
bi bilo takih kandidatov, bi bilo treba izbrati absol-
virana kandidata rečenih znanstvenih strok, čim 
bolje kvalificirana; šele v zadnji vrsti bi se mogli 
podeliti štipendiji izvrstnima slušateljema omenjenih 
znanosti iz 5. do. 7. semestra. 

Oba štipendista bi so morala zavezati, da bosta 
ves čas, za katerega se jima podeli štipendija, t. j . 
vse leto, resnično bivala v Pragi. 

Primerna kandidata bi izbralo ministrstvo za 
prosveto kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
izmed prosilcev, ki jih predlagajo in priporoče pro
fesorski z-bori filozofskih fakultet v Jugoslaviji. 

Po pojasnilu našega prosvetnega inšpektorja v 
Pragi «padajo v določeni vsoti tudi potni stroški 
za odhod v Prago in za povratek v domovino. 
Ostala vsota pa se bo izplačevala štipendistoma, po 
našem poslaništvu v Pragi v desetih enakih meseč
nih obrokih od dne 1. septembra t. 1. do dne 30. ju
nija onega leta, v katerem morata štipendista bivati 
v Pragi. 

Piiobčevaje gorenjo objavo češkoslovaškega mi
nistrstva za šolstvo in prosveto, razpisuje ministr
stvo za prosveto kraljevne Srbov, Hrvatov in Slo
vencev po tej poti konkurz za dva štipendista, od 
katerih bi študiral eden v šolskem letu 1922./1923. 
v. Pragi češki jezik s književnostjo, drugi pa češko 
zgodovino. 

Konkurenti, Ici izpolnjujejo navedene pogoje, naj 
vlože svoje prošnjo pri ministrstvu za prosveto naj-
keeneje do dne 3 1 . m a j a . t. 1., da se izvrši njih 
izbor meseca juràjï. 

Iz ministrstva za prosveto (oddelka za višji pouk) 
v Beogradu, 

rine 23. marca 1922.; 'V. N. br. 1342. 

Konkurz za sprejem gojencev v podčast
niško šolo vojne mornarnice. 

.Na podstavi odločbo, gospoda ministra*'za.vojno 
in mornarnico' Moi-, -br. '2766/A z .dne 24.- marca 1922.** 
se .-sprejme ineseca septembra 1922. v pod&astniško 
šolo. vojne mornanfice v Šibeniku (Dalmacija) do 
2M-mla4eničev iz civiln'egä prebivalstva, za gojence. 
- Kandidat mora za sprejem v to'šolo ustrezati 

tem-le pogojem: 
1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva

tov in Slovencev, kar dokaže z domovnico in občin
skim potrdilom. 

2.) Ne sme biti mlajši nego 16 in ne starejši 
nego 18 let, kar- mora dokazati s krstnim ustom ali 
pa s potrdilom dveh državljanov; potrjenim po po
licijskem oblaatvu. 

3.) Dovršiti je moral n a j m a n j štiri razrede 
osnovne (ljudske) šole, kar mora dokazati s šolskim 
izpričevalom, ki navaja oceno iz posameznih pred
metov. 

4.) Biti mora dobrega vedenja in nekaznovan, 
kar dokaže z občinskim ali policijskim potrdilom 
(nravetvienün izpričevalom). \ 

5.) Imeti mora dovolilo staršev (varuhov), v ka
terem ae izjavlja, da se mu dovoljuje vstopiti v pod
častniško šolo vojne mornarnice in služiti pri vojni 
mornarnici pa določilih člena 20. zakona o ustroju 
vojske, t. j . po dovršeni podčastniški šoli še 48 me
secev pri kadru vojne mornarnice. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 83, izdanih dne 
16. aprua 1922. 

i'«a 



m^^MWV^^mf^^™j^^w^^^^ '•''<" ''•'-" к ft' 

45. 291 

To đovolilo ee mora glasiti tako-le: 

Dovolilo, 
« katerim dovoljujem podpisani . 
«vojemu siau (varovancu) vstopiti 
v podčastniško Solo vojne mornarnice in po dovršeni 
šoli služiti pri kadru vojne mornarnice v zmislu 
člena 20. zakona o ustroju vojske. 

V . . . , . , dne . . . . 192 . . 

Potrjuje oblastvo: Podpis: 

ö.) Predložiti mora izpričevalo aktivnega vo
jaškega zdravnika, da je: a) sposoben za službo pri 
mornarnici; b) da njegov vid ni slabši od 6/6 na 
obeli očeh; c) da natanko razločuje barve; č) da do
bro sliši in da nima v ušesih kroničnih bolezni; d) da 
ima dober prehod zraka; e) da nima golše; f) da' so 
mu pljuča in srce brez napake; g) da so njegovi 
zobje in trebušni organi v redu; h) da je njegovo 
spolovilo normalno in zdravo; i) da je njegovo živ
čevje zdravo in j) da ni slabokrven in. da nima 
bezgavk. 

Prednost imajo oni, ki so dovršili več razredov 
meščanske šole. 

Svojoročuo spisane prošnje za sprejem', v kate
rih izjavljajo kandidati, da pristajajo na vse po
goje, predpisane s tem konktirzom, se morajo naj
kasneje do dne 3 0. j u n i j a 19 22. poslati 
komandantu podčastniške šole vojne mornarnice v 
Šibeniku, Dalmacija. Prošnji morajo bki priložene 
zgoraj omenjene listine pod 1.) do 6.). Prošnje, in 
listine morajo biti opremljene s predpisanimi kolki. 
Prošnja mora biti podpisana s č i t l j i v o p i s a 
n i m i m e n o m in p r i i in k o m in & p r v o 
č r k o o č e t o v e g a i m e n a ; r a z e n . t e g a 
j e t r e b a n a v e s t i n a t a n č n i n a s l o v . 

Da se ugotovi sposobnost kandidatov v tcoretič-
111 l ! ! •-'••''•ii M-T-.-ij.. v:: i |:<I/V;I:.; k:i : J ida I i pri ko
mandi podčastniške šole priti k sprejemnemu izpitu. 
Izprašajo se iz čitanja in pisanja v latinici ali ciri
lici in iz'štirih osnovnih računov s celimi in deci
malnimi števili in z ulomki. 

Po dovršenem šolanju v podčastniški šoli vojne 
moTiiai'iiice se uvrste absolventi podčastniške šole 
v posebne tečaje, kjer se po sposobnosti in pripravi 
izobrazijo »a. topničarje, torpediste, minerje, tele
grafiste, liidroaviatike, signaliste itd. 

Gojenci, ici se zaradi slabega vedenja ali neza
dostnega učnega napredka odpuste iz Šole, morajo 
pri vojni mornarnici prebiti čas do popolnega službe
nega, roka in dvakrat toliko časa, kakor so ga pre
bili v šoli. Službeni rok pri vojni mornarnici je dve 
leti. 

Ako bi služili absolventi podčastniške, šole pri 
vojni mornarnici tudi preko obveznih službenih let, 
bodo nadaljevali pri njej svojo strokovno, izobrazbo 
in po sposobnosti lahko dosežejo ukazni čin. 

Kandidatu izda komandant onega vojnega okrožja, 
v katerega območje .spada kandidat, brezplačen li
stek za vožnjo z železnico aH ladjo od najbližje 
postaje kandidatovega «tanovališča do Šibenika, in 
sieer. po naredbi gospoda, ministra, za vojno, in mor-
narnico F. Dj.biv.e223 z-dne 4. julija 192Ó-, in na 
podslavi 'pišmeiKJgar,':potrdil^ komandanta',podčast
niške šole, da je prosilec uvrščen med. kandidate;' 

•za .gojence podčastniške šole vojne morn&ruico. 
. . :Ce 'se katidklat m sprejme, za. gojenca,,..se 'mu. 
izda; brezplačen' vozni listek za- vrnitev m'njegovo 
stanovališče. • • 

Ved oni, ki vlože prošnjo, morajo do njene re
šitve ali do poziva, odnosno po pozivu, komandantu 
podčastniške Sole vojne mornarnice javiti vse 
osebne izpreménibe kakor tudi izpremembo svojega 
naslova. 

Pouk v podčastniški Soli vojne топштасе traja 
dve leti. -.; . -

"V Z e m u n u , dne 24. marca 1922. 

Ministrstvo za Vojno in mornaraico, 
oddelek za mornarnico. 

Razglasi drugih uradov in oblasiev, 
4 6 1 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l a ee j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

354. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Splošna gospodarska zadruga v 

Celju, regietrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga preskrbuje svoje člane 

a äövljemkimi, oblačilnimi in gospodarskimi po

trebščinami kakor tudi sploh z blagom vsake vrste, 
in sicer po nakupu, izdelavi ali predelavi, oddaja to 
blago članom in zbira denarne prihranke. Predaja 
blaga nečlanom je brezpogojno izključena. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 5. marca 1922. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in i>a. z njega devetkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z objavo v celjski «Novi 

Dobi» in v časopisih, ki jih morebiti določi načel
ništvo, ter se morajo nabiti v zadružnih prostorih. 

Načelništvo: sestoji iz 5 zadružnikov; člani na
čelništva so: Drago Zabkar, podžupan v Celj,u, Raz-
lag'ova ulica št. 8 (ravnatelj); Stjepan Kovačevič, 
hišni posestnik in ravnatelj v p. v Celju, Benjamin-
Ipavčeva ulica št. 14 (ravnateljev namestnik); Franjo 
Pavlinič, revident južne železnice v, Celju, Gosposka 
ulica št. 4 (blagajnik); Rudolf Zontič, čevljarski 
mojster v Celju, Kralja Petra cesta št. 33 (blagaj
nikov namestnik); Franjo Jost, trgovec, v Celju, 
Zavedna št, 6 (kontrolor). 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firmo: Besedilo firme podpisujeta, skupno 

ravnatelj, odnosno njegov namestnik, in en član 
načelništva. 

C e l j e , dne 28. marca 1922. 

II. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e in d o d a t 
ki p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

355. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v Do-
bličah, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Zadruga, se je razpustila po likvidaciji. Likvi-
i datorji so člani odbora «Kmetijske nabavne in pro-
i (lajne zadruge» v Črnomlju. 
| Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 
i N o v o m e s t o , dne 11. aprila 1922. 

356. Čevljarska gospodarska zadruga na Dobra-
čevi pri Žireh, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Izstopili so iz načeluištva člani Jakob Loštrk, 
Ivan Zajec, Jakob Strlič in Ivan Bačnar, vstopili pa 
so v načelništvo Matej Malovrh, čevljar na Dobra-
čevi: Franc Poljanšek, čevljar na Dobračevi; Anton 
Bačnar, čevljar v Novi vasi; Franc Istenič, čevljar 
na Dobračevi. 

L j u b l j a n a , di larea 1922. 

357. Posojilnica v DÔbrëpOljah, registrovana zar 
draga z. neomejeno zavezo: 

Po izpremenjenem §__2. pravil ima zadruga na
men, izboljševati razmere svojih članov v gmotnem 
oziru, zlasti izpedbujati varčnost in s svojim za
družnim kreditom preskrbovati članom denarna 
sredstva, potrebna v gospodarstvu. 
• Ta namen doseza zadruga s tem, da 
a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in pa, vloge 

v tekočem računu; 
V) da si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, ko

likor so za dosega zadružnega smotra potrebna, 
- «. svojim zadnižnim'lueditom. v prvi vrsti pri 

«Zadružni zvezi» v Ljulfljani; S ./ . 
«) da daje članom posojila: ' . ; . • /•..•.-

!d) da.oskrbtije с1апеЈп/апкаед. "''/.:••.,. ••;'.'... 
' Po § 41. pravil se-'izvršujejo_•-v'sa- razglasila, za
druge, o^katerin.'ßf v" teh pravilih..izrecno določeno 
kaj drugega^ na' 'način, ki je predpisan v § 28. ;za 
razglašanje občnega «bora.'Š • 28.. novih pravilima 
besedilo kakor prejšnja §§ 30. in 33. 

Po § 17. pravil (prej § 18.) zastopa načelništvo 
zadrug'o z vsemi pravicami, katere mu določa zakon 
z dne 9. aprila 1873., ter podpisuje v imcnji zadruge 
tako, da se podpisujeta dva člana pod zadružno 
firmo. ' ,. 

Kolikor gre za določila zadružne pogodbe, na
vedena v § 5. in oziroma v § 6., ostanejo sicer 
dosedanji vpisi v zadružnem registru v veljavi, toda 
e popolnitvijo, da se vstavljajo v § 12. med besede: 
«po dnevnem kurzu» in: «premakljivo in nepre
makljivo imetje» še besede:, «oziroma po nabavni 
ceni». 

N o v o m e s t o , dne 11. aprila 1922. 

358. Hranilnica in posojilnica na Gornji Poljskavi, 
regisrtrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se ölam načelništva dr. Adolf Pe-
čovnik, Florijan Pristovnik in Peter Sorčnik, vpisali 
pa so se novoizvoljeni öani načelništva Josip Kac, 
posestnik in gostilničar na. Zgornji Poljskavi š t 3; 
Andrej Terglavčnik, posestnik na Zgornji Poljskavi 
št. 9; Ignacij Petrovič, posestnik v Bukovcu št. 14. 

M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

359. Kmečka hranilnica in posojilnica v Kamilici 
pri Mariboru, registrovana zadruga z neome
jeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Andrej 
Sfcrnad, vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Vekoslav Jost, posestnik v Rošpahu št. 96. 

M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

360. I. delavsko konzumno društvo, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Občni zbor je sklenil dne 20. decembra 1921. ia-
premembo zadružnih pravil, in sicer v §§ 5. b, 26., 
30.,'33., 36., 42., 45., 46., 57. in 69. (točki 12.). 

Načelništvo sestoji iz vsakočasnega glavnega 
ravnatelja in iz 5 članov. 

Firmo podpisujeta dva člana načelništva. 
Vpisal se je član načelništva Mihael Moškere, 

urednik v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 29. marca 1922. > 

361. Nova založba v Ljubljani, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru dne 16. decembra 1921. še j * 
sklenila izprememba pravil v § 2., po katerem je 
odslej namen podjetja, pospeševati gospodarsko ko
rist zadružnikov s skupnim izdajanjem, t. j . z zala
ganjem, razmnoževanjem in razpečavanjem razno
vrstnih duševnih proizvodov, zlasti onih proizvodov 
zadružnikov samih, ki obravnavajo pereča dnevna 
vprašanja, s prodajo papirja, pisarniških in šotekik 
potrebščin na drobno in na debelo in z izvrševanjem 
knjigotrškega in grafično-artističnega obrta. 

L j u b l j a n a , dne 29. marca 1922. 

362. Credit- und Sparverein für Marburg und Um
gebung, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba §§ 5., 28. in 37. zadruž
nih pravil. 

Opravilni delež znaša oddej 200 K; vplačevanj* 
v obrokih je rjedopuetno. 

Izbrisal se je član načelništva Emanuel Pfeffer, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Karel 
Nasko, hišni posestnik v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

363. Grosseinkaufvereinigung, sämtlicher gast- und 
schankgewerblichen Betriebe für ganz Slove
nian,lç. XJL m; fc & mit dem Sitze ШМШШкћ 

Po sklepu občnega'zbora z <Lne -icV marca. lDŽS. 
se je vpisala izprememba v §§ 6. in 7. izpremenjenih 
zadružnih pravil. Opravilni delež znaša odslej 500 K. 

M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

364. Hranilnica in posojilnica za Maribor in okolico, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali BO se člani načelništva Franc Jančar, 
Karel Kosem in Demeter Glumac, vpisali pa fio še 
novoizvoljeni člani načelništva Josip Puh^ izprevod-
nik -južne _ železnice v Mariboru, glavni kolodvor; 
Anton Majer, poštni kontrolor v Mariboru, Krčevina, 
št." 201; Andrej Trop, meroizkušni uradnikov Mari-, 
boru, Irankopanova ulica št. .23. /.„- -

M a r i b o r , ; ' d n e .6.'-aprila.l522.. . ' ' .;. .', 

365;. -Marburger Kreditanstalt -4' Maribor^ kreditni 
» zayod;registroVana zadruga z omejeno zavezo: . 

•'• Vpisala.se je izprememba V ;§§v 486V, '49., 63. in 
65..^a^l',\izprém'enjenih po sklepu občnega zbora • 
z dne.6. februarja 1922. • . •-

Vsak .član plača ob pristopu vstopnino v znesku 
40 K. 

Opravilni delež znaša 100 K ter se moia plačaS; 
takoj ob pristopu. 

Vsak član ne sme imeti več nego 30 opravilnih 
deležev. . . 

M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

366. Kmetijsko društvo v Metliki, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba pravil v § 34., dragem 
odstavku. PQ tej izpremembi se razglaša odslej dan* 
iura, kraj in dnevni ied občnega zbora 14 dni prej 
z oklicem, nabitim na uradni deski, ki je na vidäein 
kraju društvenega prostora, ali pa se razglaša, če se 
zdi načelniŠtvu potrebno, z oklicem 8 dni prej pred 
župno cerkvijo. 

N o v o m e s t o , ' d n e 11. aprila 1922. 

367. Ljudska hranilnica in posojilnica v Moravčah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je iz načelništva izetopjivži Anton 
Burja, posestnik v Moravčah št. 60, vpisal pa se je 

r 4»E-^^ââÉij ; 
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aovoizvoljeiti član načelništva Martin Urbanija, po
sestnikov sin v Goricah št. 5. 

L j u b l j a n a , dne 3. aprila 1922. 

368. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Petru na 
Medvedovem selu, regüstrovana zadruga z ne
omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Franc Gomilšek, Stefan 
Inkret, Simon Debelak, Jožef Otorepec in Janez 
Cone, vstopili pa so v načelništvo Anton Pučnik, 
župnik pri Sv. Petru (načelnik); Franc Kovačič, po
sestnik v Lašah; Franc Verk, posestnik v Kačjem 
dolu; Jeronim Zabav, posestnik v Malih Rodnah; 
Florijan Verk, posestnik v Drličah. 

C e l j e , dne 28. marca 1922. 

3W. Mlekarska nakupovalna in prodajalna zadruga 
v Predosljih, registrovana zadruga z omejeno 

. zavezo: 
Izbrisali so se èlani načelništva: Franc Vadnjav, 

posestnik v Suhi; Anton Ribnikar, posestnik Y Pred-
osljah; Matija Sajevic, posestnik v. Predosljah; Ma
tevž Brešar, posestnik v Predosljah; vpisali pa so se 
novoizvoljeni člani načelništva Anton Basa, poseetr 
nik v Suhi; Anton Pičman, posestnik .v Britofu; Ja
kob Sajevic, posestnik v Predosljah; Jernej Mrak, 
posestnik v Kokrici. 

L j u b l j a n a , dne 2. aprila 1922. 

370. Kmečka hranilnica in posojilnica v Ptuju, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba pravil v § 35., točki 
1. in 2. 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Peter 
Žirovnik, vpisal pa se je novoizvoljeni član načeli-
ništva Janez Simonič, posestnik v Brstjah št. 13. 

M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

371. Kmečka hranilnica in posojilnica v Skalah, 
registrovana zadruga z neomejeno, zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Anton Jan in Martin 
Sevčnikar, vstopila pa sta v načelništvo Ivan Oštir, 
posestnik v št. Bricu št. 11., in Ludovik Potočnik, 
posestnik v Skalah št. 9. 

C e l j e , dne 4. aprila 1922. 

372. Električna zadruga v Spodnji Šiški, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Občni zbor je sklenil dne 7. avgusta 1921. izpre-
membo pravil v § 32., II. odstavku. 

Izstopil je iz načelništva Angel Favaj, vstopil pa 
je v načelništvo Franc Bizovičar, mag. phar. in po
sestnik v Spodnji Šiški. 

L j u b l j a n a , dne 29. marca 1922. 

373. Ljudska hranilnica in posojilnica na Vačah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: .. 

Izbrisal se je član načelništva Fr. Majdič, vpisal 
pa se je novoizvoljeni član načelništva Fr. Bogataj, 
posestnik v Gornjih Kandršah št. 33. 

L j u b l j a n a , dne 3. aprila 1922. 

374. «Samopomoč», gospodarsko društvo javnih 
nameščencev in upokojencev, registrovana za
druga z omejeno zavezo v Višnji Gori: 

- Izbrisali so se dosedanji člani načelništiva Anton 
»Vozel, Jožef Praemkar in Rudolf Habjan, vpisali 

pa so se novoizvoljeni člani načelništva Ivan Novak, 
nodal sluga v Višnji gori; Janez Jerovšek, cestar v 
Starem trgu, in Josip Kanduč, kauclist v Višnji gori. 

N o v o m e s t o , dne 11. aprila 1922. 

375. Kmetijsko društvo v Voklem pri Kranju, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izstopila sta iz načelništva Jakob Rogelj in Ja
nez Likozar, vstopila pa sta v načelništvo Franc 
Zmrzlikar, posestnik v Voklem St. 27, in Janez Ce-
l>ašek, posestnik v Voklem št. 12. 

L j u b l j a n a , dne 29. marca 1922. 

376. Hranilnica in posojilnica v Zagradcu, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

izbrisali so se dosedanji člani načelništva Franc 
češark, Franc Lobe, Franc Mustar, Franc štufca 
in Franc Koščak, vpisali pa SQ se novoizvoljeni 
člani načelništva Henrik Lobe, nadučitelj v Zagrad-
ou š t 5; Martin Videnič, trgovec v Zagradcu št. 2, 
itf Benjamin Jernejčič, posestnik v Fužinah št. 15. 

Vpisala se je izprememba pravil v §§ 8., 16., 17,, 
SI.. 33. in 35. Dosedanji tretji odstavek § 8. odpade. 

Po § 16. sestoji načelništvo odslej iz načelnika 
in štirih odbornikov, ki jih izvoli občni zbor za eno 

leto. Načelnik in vsak odbornik mora biti vešč pi
sanju in branju. t 

§ 17. se glasi odslej: V načelništvo se morejo 
voliti izmed članov le fizične, polnoletne ki popoL-
noma samopravne osebe. 

Dragi odstavek § 31. odpade. 
V § 33. so se v prvem odstavku, tretji vrsti na

domestile besede: «mora se razpisati v treh tednih 
drug občni zbor» z besedami: «vrši se eno uro k os
ne je drugi občni zbor.» 

§ 35. se je izpremenil tako, da sestoji odslej 
nadzorništvo iz treh članov. 

N o v o m e s t o . , dne 11. aprila 1922. 

St. 613. 

Razpis učnih mest v konjiškem okraju. 
Na štirirazrednici z eno vzporednico v V i t a n j u 

in na dvorazrednici v S t r a n i c a h se razpisujeta 
nadučiteljski mesti s «lužbonim stanovanjem. 

Pravilno opremljene in kolkovane prošnje naj se 
pošljejo po službeni poti dotičnima krajnima šolski
ma svetoma do dne 

28. m a j a 1 922 . 

Okrajni šolski svet v Konjicah, 
dne 24. aprila 1922. 

Št. 481. Razpis učiteljskih služb. 
V litijskem okraju se razpisujejo nastopne službe v stalno namestiter: 
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O p o m b a 

Prav primerno za zakonsko učiteljsko dvojico. 

! 

Eno mesto samo za učitelja. 
Prav primerno za zakonsko učiteljsko dvojico. 

, 

Samo za učitelja. 
Učitelji imajo prednost. 

Eno mesto za učitelja. 

Učitelji imajo prednost. 
Samo za učitelja. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po predpisani službeni poti do dne 
15. m a j a 1 9 2 2 . . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 
Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za vsako službo posebno prošnjo, opremljeno z 

osebno popisnico. Okrajni šolski svet v Litiji, dne 24. aprila 1922. 

--» mw »M&V* Ц«" — д ~ - ' -

Razne objave. 
0 3 9 Vabilo na redni občni zbor 

Jadranske banke, 
a. d. v Beogradu, 

H bo dne 2 7. m a j a 1 9 2 2. ob desetih v poslovidh 
prostorih Jadranske banke v Ljubljani, Selmbur-

gova ulica št. 7/IL, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega odbora o -delovanju v po
slovnem letu 1921. 

2.) Poročilo nadzorstvenega odbora o delovanju 
v poslovnem letu 1921. 

'• 3.). Odobritev zaključnih računov za,.poslovniO 
leto 1921. in podelitev absolutorija upravnemu in 
nadzorstvenemu odboru za delovanje in račune za 
leto 1921. 

4.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička za po
slovno leto 1921. 

5.) Sklepanje o zvišbi delniške glavnice in v 
zvezi s tem o dotični izpremembi družbenih pravil. 

6.) Volitev v upravni odbor. 
7.) Volitev nadzorstvenega odbora. 
8.) Slučajnosti. 

* * * 

Vsakih 25 delnic daje p r a v i c o (1<> enega glasu. 
Število glasov ni omejeno. Več delničarjev, ki imajo 
manj nego 25 delnic, lahko izvoli izmed sebe skup
nega zaistopnika, ki ima pravico glasovanja na; obč
nem zbora, ako zastopa najmanj 25 delnic. Pravico 
glasovanja na občnem zboru imajo oni delničarji, ki 
najpozneje š e s t d n i pred občnim zborom založe 
delnice (začasna potrdila), na katerih podstavi ima
jo pravico glasovanja, pri Jadranski banki v Beo
gradu in vseh njenih podružnicah, pri Jadranski 
banki v Trstu in vseh njenih podružnicah ali pa pri 
Banki i štedionil za Primorje na Sušaku. 

V B e o g r a d u , dne 24. aprila 1922. 

Upravni odbor. 

6 4 9 Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imel 

Akademski kolegij, 
stavbena in konsumua registrovana zadruga z 

omejeno zavezo v Ljubljani, 
v sredo dne 10. m a j a 1 9 2 2 . ob šestnajstih v pi

sarni Akademskega kolegija. 

D n e v n i red: 
1.) Računsko poročilo in predložitev bilance- «i 

leto 1921. . ' 
2.) Slučajnosti. * • ' . 

A. Ribnikar s. r., predsednik. Fr. Jerari s. r., tajnik. 

Javno skladišče in prevozna družba, 
d. d. v Celja, 350 

sklicuje v zmislu § 28. družbenih pravil 
izreden občni zbor 

na dan 1 5. m a j a 1 922 . ob petnajstih v prostorih 
družbe s tem 

d n e v n i m r o d o m: 
1.) Čitanje zapisnika o občnem zboru j - dne 

27. aprila 1922. 
2.) Sklepanje pogodbe z državo gled'e carinskega 

skladišča in e tem v zvezi potrebna izprememba 
pravil. 

3.) Slučajnosti. ^ Upravni svet. 

545 Razid društva. 
Podružnici «Strokovnega društva železničarjev za 

Slovenijo» v Mariboru št. I in št. П sta ee prosto
voljno razšli. Vsi člani so pristopili k «Savezu že
ljezničara Jugoslavije» e sedežem v Zagrebu ter si 
ustanovili v Mariboru enotna podružnico. 

Simon Lorger s. r., Franc Postrak s. r., 
bivša, predsednika. 

Natisnil« ta založila Delniška tiskarna, d. d v Ljubljani ._ ,-J 
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46. V Ljubljani, dne 5. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov In Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. i 

Vsebin»: Zakon, s katerim se zvišuje- civilna lista Njegovemu Veličanstvu kralju Aleksandru I. Zakon o draginjskih dokladah aktivnih uslužbencev, upokojencev in upokojenk 
državnih prometnih naprav. Zakon o izpremembi in dopolnitvi člena 233. carinskega zakona. — Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo o odmeri in pobiranju občinske dav
ščine od postelj za prenočevanje tujcev v mestni občini Slovenjgradcu v letu 1922. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o izpremembah v občinskih gerentstvih. 
Razpust društev. Dražbeni oklic glede treh barak invalidskega doma v Dolenjskih Toplicah. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni y Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo: Razpis asistentskega mesta na internem oddelku.splošne bolnice v Mariboru. Razpis upraviteljske in praktikantske s užbe pri obči javni bolnici v Murski Soboti. 
Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. —Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglas o kolkovanju šolskih tepnčevA-
Razclas o izplačevanju 6«/„nih državnih bonov v kronah in v dinarjih in o podaljševanju 6°/,nih državnih bonov v kronah. — Razglasi ministrstva za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani: Odobritev šolskih knjig. Razglas, da je stavbni mojster Ivan Bricelj imenovan za člana-namestnika izpraševalne komisije za stavbne mojstre v Ljubljani. — 

Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

M o n i io kraljevske uredbe. 
128. 

Ml 
A l e k e a n d e i ? I . , 

po mlloetl božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
narodna skupščina kraljevine-Srbov, Hrvatov in Slo
vencev sklonila v IV. redni seji, ki jo je imola dne 
6. aprila 1922. v Beogradu, in da smo Mi potrdili 

in potrjujemo 

Zakon, 
s katerim se zvišuje civilna lista Nje-

» govemu Veličanstvu kralju Aleksan
dru L* 

Ta zakon se glasi: v 

Člen 1. 
Civilna lista Njegovemu Veličanstvu kralju Ale

ksandru I. se zvišuje na 24 milijonov dinarjev na 
leto, od katerih se izplačuje ena četrtina v denarju 
one države, v kateri bi se porabljala ali v kateri bi 
se vršile nabave, in sicer po pariteti francoskih 
frankov. 

Člen 2. 
Civilna Ilota po tom zakonu se izplačuje izza dne 

1. januarja 1922. Potreb/na vsota za to se postavi v 
proračun za leto 1922. 

Člen 3. 

Ta civilna lieta se ne smo zvišati brez pristanka 
aar-odne skupščine in tudi ne znižati brez jmstanka 
kraljevega. 

Clon 4. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga narodna 

skupščina usvoji in kralj podpiše. 
V B e o g r a d u , dine 14. aprila 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pecat . 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: ' 

dr. L. Marković š.r. 

Predsednik ministrskega arvota: 
Nik. P. PaSić s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 92, izdanih dno 28ega 
aprila 1922. 

127. 
Ml 

Alekaandei? I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in., objavljam o vsem in vsakomur, da jo 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 180. 
ustavo sklenil v XXXVI. redni seji, ki jo je imel dne 
26. decembra. 1921. v Beogradu, in da smo Mi po
trdili in potrjujemo, da je uredbo o draginjskih do
kladah državnih uslužbencev, upokojencev in upo
kojenk na ozemlju Srbije in Crne gore kakor tudi 
o dopolnitvah uredbe z dne 28. aprila 1921., D. R. 
br. 60.001 z dne 6. junija 1921., D R. br. 80.000 — 
«Službene Novino» št. 129/21.* — in-uredbe o dra
ginjskih dokladah državnih uslužbencev, ki so po 
uredbi z dne 28. aprila 1921., D. R. br. 60.000, pre
vedeni na dinaffskesp^^&tötaik© p draginjwkih, do
kladah učiteljevi M- ~ШШЕИШ.отг' srednjih in viSjih 
Sol v krajinah izvjun Srbije -in Crne.gore — «Službe
ne Novine» St. 111/1921.** — v seznamku uredb 
ministrstva za finance pod št. 16 in 19 — «Službene 
Novine» št. 195/1921. — izpremeniti in da se glase: 

Zakon 
o draginjskih dokladah aktivnih 

uslužbencev, upokojencev in upoko
jenk državnih prometnih naprav.*" 

Ölen 1. 

Aktivni uslužbenci, upokojenci in upokojenke do
bivajo razen .osnovne plače (pokojnine) še draginjske 
doklade po določilih tega zakona. 

L>raginjske doklade so te-le: osebne doklade, sta-
novanske doklade in rodbinsk« doklade. 

Viâina osebnih doklad in stanovanskih doklad se 
določa po viSini plače (pokojnine) in. po službenem 
kraju. 

Člen 2. 
Glade na osebne doklade se dele službeni kraji 

na pet krajevnih draginoskih. razredov, in sicer: 
T. razred: Beograd, Zemun, Suiak. 

II. razred: Bakar, Zagreb, Karlovac, Novi Sad, Pan-
čevo, Senj, Split, Crkvenica in mesta v Srbiji in 
Orni gori. 

III. razred: Veliki BeČkorok, Ljubljana, Maribor, Sa
rajevo, Sombor. Subotica, kraji v Dalmaciji ra
zen Splita, kraji v Prekmurju, ostali kraji v Pri
morju in trgi in vasi v Srbiji in Crni gori. 

IV. razred: Banjaluka,' Belovar, Bihać, Varaždin, Go
spić, Kočevje, Kranj, Logatec, Mostar, Novo 
mesto, Oguldn, Osjek, Petrovaradin, Ptuj, Sisak, 
Sremski Karlovci, Travnik in Celje. 

V.razred: vsi ostali kraji. , 

* Uradni list pod št. 178 iz leta 1921. 
** Uradni list pod M 4 4 iz leta 1921. _ 

*** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 83, izdanih dne 15ega 
aprila 1922. 

Člen 3. 

Glede na stanovanske doklade se uvrščajo neka
teri službeni kraji v tri stanarinske razrede, in sicer: 

I. razred: Beograd in Sušak. 
II. razred: mesta v Srbiji in Crni gori. 

III.razred: trgi in va*i.y Srbiji in Orni gori. 
Ostali kraji ni*o uvrščeni v stanarinske razred« 

ii)! ne gre jim stanovanstka d oklada. 

Člen 4. 

Administrativno pisarniško osebje pri ministrstvu 
za promet in direkcijah prejema draginjske in stano-
vanske doklade po zakonu o draginjskih dokladaM 
civilnih m vojaških državnih uslužbencev, upoko-
joncev in upokojenk; aktivni tehnični uradniki pa 
dobivajo osebne doklade po tej razpredelnici: 

Krajevni draginjski razred 
Letna plača I. II. Ш. IV. V. 

Dinarjev na dan 
do 2999 . : . . . . . - . . . . 30 .28 26 24 Ш 
oà 3000 do 4999"' . . ; .4.82 30 28 26 34 
od 5000 do 7499 . , . . . 3 4 â2 30 28 2» 
od 7500 . . . . . . . 37 35 33 31 ü 

* ' Člen 5. 
Aktivni tehnični zvaničniki dobivajo osebne do-

klad'0 po tej razpredelnici: 
Krajevni draginjski razred 

Letna, plača I. . П. IH. IV. Y. 
Dinarjev na dan 

do 2000 27 26 24 21 1§ 
od 2000 29 28 26 23 21 

Člen 6. 
Aktivni sluge dobivajo osebne doklade, in sicer: 
v I. krajevnem, dragonjskem razredu na- dara 

dinarjev. I t 
v П., IH. in IV. krajevnem draginjskem. raz

redu na dan dinarjev . . . . . , . . , . ig 
v V. krajevnem draginjskem razredu na dan 

dinarjev '. . . 17 

Člen 7. 
Pomožno osebjo dobiva, osebne doklade po tej 

• Krajevni draginjski razred 
Vrsta uslužbencev 

Uradniški 
pripravniki 

do opravljene
ga drugega 
strokovnega 

izpiita . . . 
po opravlje
nem strokov
nem izpitu. . 
do- autorizaci
je, odnosno 
opravljenega 

izpita . . . 
po avIonizaci
ji, odnosno 

opravljenem 
izpitu . • • • 

Vee ostalo pomožno osebje 

Zvanič-
niëlci 

pripravniki 

I. П. =Ш. IV. 
Dinarjev na dan 

22 21 20 18 18 

23 2Л I I 20 I t 

21 20 -1« : 1 8 17 

20 
81 
19 

20 
18 

19 
17 

I t 
1« 
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46. 

CIÖQ 8. 

Aktivnim uslužbencem in upokojencem gre, če 
*o v vojaški službi, ista osebna draginjska doklada 
kakor v civilu. Ce jim gre po činu v vojski višja do
klada od doklade, ki jo uživajo v civilu, jim gre 
•selca doktada tega čina. 

Hrana v naravi ali denarna, Če pripada eni ali 
Augi teh kategorij, dokler so v vojaški »lužbi. se 
odbija od osebne draginjske doklade. 

2 9 4 

Lotna pokojnina 

Člen 9. 

Uslužbenci na Sušaku in v Zadru dobivajo poleg 
«fcebnih dragin>kih doklad, dokler traja okupacija, 
tudi posebne doklade, in sicer: 

. na dan 
uradniki z letno plačo do 4999 

* « * * * . • • • 9 dinarjev, 
uradniki z letno plačo od 5000 

*п*фг • • • • . . . . . . . ladbar**- . 
zvanicrnki, sluge in ostalo osebje . 6.dinarjev! 

Člen 10. 

a) Upokojenci in upokojenke kategorije po čle-
. ou 4-, ki jim je pokojnina določena v kronah, dobi
vajo osebne doklade brez ozira na krajevni draginj-
*ki razred, m sicer: 

do 2999 kron pokojnine po 14-— dinarjev na 
dan; 

od 3000 kron in več pokojnine po 18-— dinarjev 
na dan. 

b) Upokojenci in upokojenke vseh kategorij, na-, 
»tetih v členih 5., 6. in 7., ki jim je pokojnina dolo
čena v kronah, dobivajo osebne doklade, brez ozira 
ça krajevni draginjski razred, po 1 0 — dinarjev na 
dan. 

c) Upokojenci in upokojenke kategorije po členu 
4., ki jim je pokojnina določena v dinarjih, dobivajo 
osebne doklade po tej razpredelnici: 

Krajevni draginjski razred 
Letna pokojnina I. II. Ш. IV. V. 

Dinarjev na dan 
do 2999«— dinarjev . . . 13 12 11 11 ц 
od 8000— dinarjev . . . 14 13 12 12 12 

, б) Upokojenci in upokojenke veeh kategorij, mi
etetti v členih Si, 6. in 7., ki jim je pokojnina dolo-
ttena v dinarjih, dobivajo osebne doklade po tej raz-
prwMnicû „ . 

Krajevni draginjski razred 

_ i. n. m. rv. V. 
Dinarjev na dau 

10 9 9 9. 

do 2999 . . . 
od 3000 in več 

Stanarinski razred 
I. 11. III. 

Dinarjev na dan 
8 7 5 
7 6 4 

Člen 16. 
Določila zakona o draginjskih dokladah civilnih 

in vojaških državnih uslužbencev, • upokojencev in 
upokojenk člena 24. do vštetega člena 46. in člena 
48.* veljajo tudi za aktivne uslužbence, upokojence 
in upokojenke prometnih naprav. 

Člen 17. 
Aktivni uslužbenec, o katerem se «gotovi, da je 

predložil neresnično prijavo za prejem draginjske 
doklade ter jo prejuie po njej, se kaznuje s tem, 
1.) da se mu odvzame plača do treh nneeecev in 2.) 
da izgubi za leto dni- pravico do vseh rodbinskih 
doklad. 

Ce predloži upokojenec ali upokojenka neresnič
no prijavo za prejem draginjske doklade in jo prej
me po njej, ee kaznuje s tem, da ee mu (ji) odvzanie 
osebna in rodbinska draginjska doklada za leto dni. 

Poleg teh kazni se vsak tak uslužbenec, odnos
no upokojenec ali upokojenka, še kazensko obtoži 
zaradi goljufije. 
' Poroki na prijavi, s katero so zahteva draginjska 
doklada. «o v kazenskem in v materialnem ozira 
odgovorni tako kakor predložitelj prijave. Kaznu
jejo se z isto kaznijo, določeno v tem zakonu, kakor 
predložitelj. 

Izrekati kazen, s katero se aktivnim uslužben
cem odvzame plača, kakor tudi kazen, s katero iz
gube aktivni uslužbenci in upokojenci dravinjsko 
doklado, je pristojen, in sicer: 

za osebje ministrstva za promet minister za pro
met; 

za osebje oblastnih direkcij, generalne direkcije 
za rečno brodarstvo, odnosno pomorsko brodarstvo, 
direktor dotične direkcije. 

Zoper odločbo direktorjevo ima uslužbenec ali 
upokojenec pravico pritožbe na ministra za promet, 
čigar odločba je v vsakem primeru izvršna. 

Vsa oblafttva in vse edinice prometnih naprav 
morajo kar najstrože paziti na pravilno izvrševanje 
teh predpisov ter vsako neipravHnost priobčiti direk
torja, odnosno ministru га promet, zaradi izrekanja 
kazni in nadaljnjega postopanja. 

11 

Člen 11. 

Civilni in vojaški upokojenci in upokojenke, ki 
uživajo osebno pokojnino ter so bili upokojeni po 
»vršetku popolnih službenih let, istotako aktivni in 
rezervni častniki, popolni invalidi, dobivajo draginj-
àke doklade iz člena 1. kakor aktivni uslužbenci 
onega službenega mesta, s katerega so bili upoko
jeni, odnosno spoznani za popolne invalide. 

• Člen 12. 

Osebe, ki dobivajo iz državne blagajne milostne 
oskrbnine ali življenske rente, in sicer na podstavi 
in v okviru pokojninskih zakonov, odnosno zakon
s k a predpMsovr ki še veljajo, kakor tudi uradniki, 
ki uživajo miloščino po § 76. zakona o civilnih urad
nikih, dobivajo fete osebne doklade kakor upoko
jenci. 

Člen 13. 
Sirote prometnih uradnikov brez očeta in matere 

dobivajo osobno draginjsko doklado po 5*— dinar-
lev na dan, in sicer ob pogojih, ki veljajo za upo
kojence in glede pravice do osebnih döklad. 

Člen 14. 
Aitóvtìi, tehnični uradniki s službo v. krajih, dolo-

6enih v Členu 3., dobivajo stanovanske doklade po 
tej razpredelnici: 

Stanarmski razred 
Letna plača I. П. Ш. 

Dinarjev na dan 
do 2999 9 6 6 
od 3000 do 4999 12 7 7 
od 5000 do 7499 18 12 12 
od 7500 23 16 16 

Člen 15. 

Upokojenci in upokojenke v krajih, določenih v 
Semi 3., dobivajo stanovaneko doklado, in sicer: 

Člen 18. 
Minister za promet se pooblašča, da daje sporaz

umno z ministrom za finance vsa potrebna pojas
nila zaradi pravilnega izvrševanja tega zakona. Ta 
pojasnila ministra za promet so obvezna. 

Člen 19. 
Vse osebe, ki so dobivale do sedaj draginjske 

doklade iz državne blagajne, a niso obsežene v tem 
zakonu, prejemajo dosedanje doklade še nadalje. 

Ministrski svet se pooblašča, da uredi na predlog 
ministra za promet in po odobritvi finančnega od
bora zakonodajne skupščine njih draginjske doklade. 

Člen 20. 
Ko bi nastala potreba, se pooblašča ministrski 

svet, da sme na predlog ministra za promet sporaz
umno z ministrom za finance in s finančnim odbo
rom zakonodajne skupščine izpremeniti ali dopol
niti ta zakony nadalje uvrstiti službeni kraj v drug 
krajevni draginjski razred in priznati službenemu 
kraju pravico do stanovanske dokJade kateregakoli 
stanarinekega razreda. 

Istotako.se pooblašča.mnistrski svet, da sme na 
predlog miniatra za promet sporazumno z ministrom 
za finance im s finančnim odborom zakonodajne 
skupščine izpreminjati in dopolnjevati vse zakone 
in uredbe, ki ee tičejo dnevnic, potnih stroškov in 
honorarjev uslužbencev državnih prometnih naprav, 
toda te izpremembe smejo biti samo v mejah odo
brenega kredita. 

Člen Џ1.Ј 

Ta zakon velja izza dne 1. januarja 1922. Izpla
čevanje draginjskih doklad, v kolikor eo učinjene 
izpremembe v uredbah, ki so veljale do sklenitve tega 
zakona, ee prično izvrševati tedaj, ko se v ta namen 
odobre potrebni krediti; do tega časa pa ee izpla
čujejo dosedanje draginjske doklade. 

Pravico do dragjnjslrih doklad po tem zakonu 
imajo izza dne 1. januarja 1922. samo oni usluž
benci, ki ostanejo v državni službi po izvršeni revi
ziji in porazdelitvi. 

* Uradni list pod št. 70 iz leta 1922. 

. Letnik IV. 

Izza dne 1. januarja 1922. prestanejo veljati, ko
likor m n p veljavnost podaljšana s tem zakonom: 

uredba o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, upokojencev in. upokojenk na ozemlju Srbijt 
in Crne gore kakor tudi o dopolnitvah uredbe z dne 
28. aprila 1921., D. R. br. 60.001, z dne 6. junija 
1921., D. R. br. 80.000, «Službene Novine» št. 12!) 
iz leta 1921. v seznamku uredb ministrstva za fi
nanc« pod št. 16 in -

uredba, o draginjskih dokladah državnih usluž
bencev, ki so pa uredbi z dne 28. aprila 1921., p . R. 
br. 60.000, prevedeni na dinarske plače, istotako o 
draginjskih dokladah učiteljev in nastavnikov sred
njih in višjih šol v krajinah izvun Srbije in Crne 
gore — «Službene Novine» št. 111/1921., v seznam
ku uredb ministrstva za finance pod št, 19, «Služ
bene Novine» št. 195/1921. 

Našemu ministru za promet priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mn 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković e. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pagić s. r. 
(Podpisi ostalih' ministrov.) , 

128. 
Mi 

A l e k a a n d e p I., 
po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da j« 
sklenil zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 
130. ustave, da je odločbo gospodarsko-finančnega 
komiteta ministrov C br. 25.501 z dne 8. aprila 1921. 
seznamka uredb ministrstva za finance š t 48, «Služ
bene Novine» št. 196/1921., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o izpremembi in dopolnitvi člena 233. 

carinskega zakona.* 
Člen 1. 

Za izvrševanje službenih opravil izvun carinar
nice in izvun časa, določenega za službeno delo, 
imajo carinski zapoalenci pravico do dnevnice; ako 
pa je kraj, kjer, je treba izvršiti uradno opravilo, 
oddaljen od: carinarnice nad dva kilometra, imajo 
tudi pravico do povračila voznih ali potnih stroškov. 

Torej imajo za taka opravila ukazni uradniki 
pravico do dnevnice po 30 dinarjev na dan. ne gle
de na to, koliko časa traja to opravilo, noukazni 
pa po 15 dinarjev na dan. 

Vožnja se daje v naravi ali pa v denarju po 
dolžini pota, skladno s predpisi, ki veljajo za služ
beno potovanje. 

Od tega so izvzeti obhodi meje, katerim je na
men, nadzirati službo finančne kontrole, ker je po
vračilo teh stroškov obseženo v oddelku o ureditvi 
finančne kontrole. 

Dnevnico in voznino plačujejo stranke, v katerih 
korist je opravilo izvršeno. 

Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», ter nadomešča odločbo go
spodarsko-finančnega komiteta ministrov C br. 25.501 
z dne 8. aprila 1921. seznamka uredb ministreitva 
za finance št. 48, «Službene Novine» fit 195/1921. 

V B e o g r a d u , dne 31. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pagfć e.r. 

(Podpisi ostalih mindetrov.) 

* Razglašen v «Službenih Novinah kralje/ine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 87, izdanih dne 22ega 
aprila 1922. (Prilog XII. — 1922.) 
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295 Letnik IV. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

129. 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo 
o odmori In pobiranju občinske davščine od po-
etey za prenočevanje tujcev v mestni občini 
Slovenjgradcu v letu 1922. na podstavi zakona 

z dne 18. maja 1894., dri. zak. s t 41. 

' S ' 1 -
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa občinskega odbora z due 
27. januarja 1922. pobira mestna občina Slovenj-
gradec v korist občinskemu zakladu davščino od 
vseh postelj v prostorih, ki se v zmislu § 16., točke 
a), obrtnega n d a ali v zmislu določila, ki bi nado
mestilo to določilo, oddajajo obrtema. 

§ 2 . 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti občini je prenočiščar 
(koncesionar ali zakupnik prenočovalskega obrta). 

§ 3 . 
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsako posteljo' v prostoru, 
obrtoma oddajanem v prenočevalne namen«, za 
vsakokratno prenočitev vsakega tujca 1 Din. 

Prenočižcar sme k čisti oddajni coni prenoče-
valcu priračuniti 1 Din za davščino od prenočišča. 
Ako je v «nem prostom več istočasnih prenoče
val cev, mora prenočiščar od vsako postelje vsakemu 
prenočevalou priračuniti 1 Din k temu, Icair mora 
osebno plačati za prenočišče. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
ča«i proti pavšalni najemščini za. gotovo dobo (te
densko, mesečno), je enodinarski davek za enkratno 
prenočitev računiti po številu dni za vsako posteljo. 
Pavšalirani najem prostora in pogoje i», mora pre
nočiščar ob »opodpisu najemnikovem v 24 urah po 
pogodifcvi naznaniti pri županstvu. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcem v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro --vidnem kraju 
nabita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Županstvo ima v vseh primerih pravico, da na 
željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi davščino 
pavfialira v sporazumu z obdavčencem. 

§ 4 . 
Začasne oprostitve. 

Ako je osoba, ki jo voze poklic ua stalno bivanje 
v občini Slavenjgradcu in ki je naš državljan, zase 
ali z rodbino- vred prisiljena zgolj zaradi tega, ker 
nima stanovanja, prebivati nepretrgoma več nego 
teden dni v prenočišču, ki je zavezano tej davščini, 
mora županstvo na kolka jn-osto pismeno prijavo, 
ki mora navajati tudi poklic te osebe in biti pod
pisana \té prizadeti stranki in po prenočiščar ju, 
dotično prenočišče za čas take uporabe davščine 
oprostiti. 0 ukrepu pa je obvestiti stanovalca in 
prenočiščarja. 
/ Dan izselitve, mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar 
^podpisati. 

Če je bil med polmesecem pritegnjen v obrt 
prenočevanja nov prostor ali pa če je bil doslej 
uporabljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 
24 urah javiti županstvu z i n d i v i d u a l n o 
navedbo tega prostora. 

Otvoritev novega prenočevatakega obrta mora 
konoesionar, ne glede na določila obrtnega reda, 
županstvu v namene te davščine prijaviti v zmislu 
prvega odstavka tega paragrafa najkesaieje tedaj, 
ko je začel prenočišča, dejansko oddajati. Enako je 
poleg obrtne odglasitve v davčne namene naznaniti 
v osmih dneh tudi županstvu opustitev obrta ali 
izmenjavo v osebi prenočiščarjevi. 

§6. 
Kontrola. 

Županstvo ima pravico in dolžnost, da se, če je 
treba, po svojih organili na licu mesta ali z zasliše
vanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih najem
nikov ali sploh na katerikoli primereni način, pre
pričuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v 
namene davščine dani na razpolago po določilih te 
naredbe ali jirostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren stik z drugimi 
javnimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje 
in nadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega 
prometa- ' 

§ 7 . 
Plačevanje davščine. 

To davščino mora prenočiščar plačevati dne 
1. vsakega meseca dekurzivno (za nazaj). Ako je dav
ščina pavšalirana, jo je plačevati za vsak koledarski 
mesec v naprej. Pri pavšaliranih najemih prenočišč 
pa jo je plačevati ob vsakem domenjenem plačilnem 
roku najeninikoveni, oziroma koncem pavšaJiranega 
najema, če dfrug rok za plačevanje najema ni bil 
dogovorjen med prenočiščar jem in najemnikom. V 
ta. namen mora prenočiščar ob sopodpisu najemni
kovem najdalje ob. prihodnjem plačilnem roku za 
davščino županstvu naznaniti domenjene plačilne 
roke pavšalne najemščine. 

Zakesnelim vplačilom priračuni županstvo 6 % 
zamudnih obresti in. izterja dolžne zneske po poli
tični izvršbi, ako jo bil pla-čilni opomin brezuspešen. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Osiobe, ki so prišle v občino Slovenjetradec le 
po k0P«*:aJi-.k<» zastopniki, zunanje firme in so 
se zA -dalje- časa nastanile-v hotelu ali prenočišču, 

•ne uživajo ugodnosti § 4. i*««*,»™, 

§ 6. -
Prijava sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi 
prenočiščarji županstvu v osmih dneh prijaviti kraj 
(lušno številko, ime hotela ali prenočišča) prenoče-
valskega obrta, števila davščini zavezanih prosto
rov, in eicor za vsak posamezni prostor z navedbo 
Števila postelj, kakor tudi skupni dnevni uspeh 
v«eh prostorov. 

Prenočiščarji morajo najdalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) županstvui predložiti 
pismen obračun o tem, koliko postelj v že javljenih 
prostorih je bilo oddajanih zadnjega pol meseca. 

1.) Če davčni zavezanec opusti predpsano pri
javo ali če v teku postopanja navede podatke, ki 
utegnejo prikrajšati davščino, ali če pri podajanju 
pojasnil zamolči bistvena dejstva, mu mora župan
stvo, ne da bi sie zoper njega uvedlo kazensko po
stopanje, predpisati zvišani davek v najvišji izmeri 
100%, prikrajšanega ali prikrajšbi namenjenega 
davčnega zneska. 

2.) če pa davčni zavezanec dokaže, da je podal 
napačne podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in ne da bi bil s tem namerjal prikrajšati 
davščino, se zviša davščina namesto za 100% le 
do 40%. . -

§ 9. 
Prizivi. 

V vseh zadevah je zoper odloke in odredbe 
županstva dopusten priziv na občinski odbor, v 
dnigi in zadnji stopnji 'pa pa pokrajinsko upravo, 
oddelek za. notranje zadeve. 

Priziv je vložiti pri županstvu v 14 dneh od dnè, 
ko se vroči stranici odlok županstva, odredba ali 
obvestilo o sklepu občinskega odbora. 

§»••• 

Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne razglasitve 
te naredbe v «Uradinom listni pokrajinske uprave za 
Slovenijo» do dne 31. decembra 1922. 

' Podaljšava gorenje davčne dobe jé zavisna, od 
novega privolila pokrajinske uprave. 

V L j u b l j a n i , dne 21. aprila 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
. dr, Baltic;s, r. 

Razglas. 
Št. 14.863, z dne 16. aprila 1922. 

Poleg dosedanjih: prisednikov občinskega gerente 
skega sosveta.v Rajhenburgu je imenovaœ za pri-
sednika tega sosveta še Mihael V u t k o v i Č , po
sestnik istotam. 

St. 15.871. z dne 19. aprila 1922. 
Namesto obolelega Franca R e k a je imenovan 

za občinskega gerente, v Plitvičkem vrhu Frane ž i -
že k, posestnik istotam. št. 27, za njegovega raunest-
nika pa prisednik sosveta Franc P i n t a r i č, po
sestnik istotam. • • -

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek ta notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar >. r. 

Razpust druStev. 
St. 14.498 in 14.975, z dne 21. aprila 1922. 

Društvi: 

«Cerkvena stavbna družba za zidanje nove žup
nijske cerkve v Radečah pri Zidanem mostu» in 

«Arbeiter-Radfahrerverein ,Drauadler' Erunndorf, 
Ortsgruppe Pragerhof,» na Pragerekem. 
sta razpuŠčeni; ker že več let ne delujeta in ker zag
radi nezadostnega števila članov nomata, pogojev, za 
pravni obstoj. 

Št. 15.530 in 15.533, z dne 24. aprila 1922. 
Društvi: 
«Politično društvo ,Vodnik' v Spodnji Šiški» in 
«Osrednja moška podružnica v Ljubljani .Sloven

ske Straže' v Ljubljani» 
staTazpuščeni, ker že več let ne delujeta in ker za
radi nezadostnega števila članov nimata pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po nan&Ut pokrajinskega namsstink*: 

•'; " ' ":;-^*'-' Штшал ».r/ 
Opr. št. m 9722/22. ' " " ' . . ~Л7 

Dražbeni oklic. 
Dne 2 0. m a j a 1 9 2 2 . ob'13. uri se bodo na 

javni dražbi prodajale tri barake invalidskega doma 
v Dolenjskih Toplicah (in sicer dva stanovanjska 
objekta, 32-50 m dolga in 11-20 m Široka, in gospo
darski objekt, 25-30 m. dolg ш 6-40 m širok). 

Barake so zgrajene na zidaru podstavi na tujem 
«vetu. Stone so iz lesenega predalčja, le-to pa je iz-
zidano z opeko. Za strešni krov je-uporabljen eter-
nit, V.vse tri objel;te sta napeljana vodovod in 
električna razsvetljava. 

Stavbno stanje vseh treh objektov je dobro. 
Stavbna, izvršitev je solidna. 

Izklicna cena je 70.000 dinarjev. 
Udeleženci morajo pred začetkom dražbe polo

žiti varščine 7000 dinarjev. 
Potrebna pojasnila dobe interesenti рц 11. uri 

zgoraj omenjenega dne pri. dražbeni komisiji na licu 
mesta (v barakah). 

V L j u b 1 j a n i, dno 21. aprila. 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek &a socialno politiko, 

invalidski odsek. 
Po naročilu .pokrajinskega namestnika: 

dr. Goršlč è. T. 
St. 1363. vet. ~ 

Izkaz o stanju Živalskih knžnih bolezni 
v Sloveniji z dne 29. aprila 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnik 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena obČta 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka M-'• 0& . 

pičjem število zakuženih dvorcev v obëifii..'•:"":•' 

S l i n a v k a i n p a r k i j é V k â - ; ' -% • 
Krško: Cerklje 2:12, Čatež 1: 1..Litija: Moravoe 

6:7, Polšnik 2:6, Šmartno' i :8, Ljttbljàna okolica: 
Dobrunje 2:5. Maribor: Cirkniça i : t , Gradiška 1:1, 
Krčevina 1:1, Lajteršperk Ш , ISfa.Ranei 1:1. 

^î* î f^^-. МШ!Шек^ '^•;*^tSž^s^3teAr:ii;ELi 
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V г a n i 6 n i p r i s a d. 

Murska Sobota: Centiha 1:1, Dolnja Lendava 

1: 3, Kapca 1:1. Mala Polana 1:1. 

S m r k a v o s t . 

Logatec: Rakek 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Celie: Gomilsko 1:1. Konjice: Žice 1:1. Litija: 
B u k V i c a 2 : 2 , Hudo 1:1, Muljava 1:1, St. Vid 1:1, 
Veliki Gaber 2 : 2 , Velike Pece 1:1. Maribor: Spodnji 
Porcič 1:1, Radvanje 1:1, Zgornji Zerjavci 1:1. 
Ицј: Sv. Lovrenc na Dravskem polju» 1:1, Jurovec 

1 :1 . 
G a r j e k o n j . 

Brežice: Bianca 1:1. Celje: Sv. Jur na Taboru 
1:1. Krško: Cerklje 1:1. Št. Jernej 2 :2, Šmarjeta 
1 :1 . Novo mesto: Prečna 1:1. Slovenjgradec: Vu-
zenica 1:1. Ljubljana mesto 1. 

Kranj: 

G a r j e o v a c . 

Preddvor 1 : 1 . 

P a s j a s t e k l i n a . 

Brežice: Sv. Peter 1:1. Murska Sobota: Sv. 
1 :1 . Veoeslavei 1:1. Maribor mesto 1. 

J lirij 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Vinji vrh 1 : 1 . Novo mesto: Veiika 
Loka 1:1. Žužemberk 2:2. Ljubljana mesto 1. Ma
ribor mesto 2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljutomer: Bučečovci 1:4, Noršinci 1:1. Ptuj : 

Puienci 1:1, Sv. Lovrenc na Dravskem polju 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 29. aprila 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenije. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Turk s. r. 

o zdravju, a nravnem vedenju in dovršeni srednji 
šoli z zrelostnim izpričevalom, naj se" vlože do dno 

2 1 . m a j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 29. aprila 1922. 

» Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St. 4429/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 9. do dne 15. aprila 1922.) 

Razglasi zttmstveneoa odseka 
za Slovenijo. 

Št. 3614/22. 3—1 

Razpis. 
Razpisuje se asfetenteko mesto na internem od

delku splošne bolnice v Mariboru z letno plačo 700 
Din in s pripadajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (krstni list, domovinski list, doktorska diploma) j 
in izpričevalo o potrebni kvalifikaciji naj se vlože | 
do dne 3 1 . m a j a 1 9 2 2 . j 

pri podpisanem zdravstvenem odseku. j 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 26. aprila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Št. 4727/22. 3—11 

Razpis. 
Razpisuje >*• služba upravitelja ol>če javne bol

nice v Murski Soboti v X. činovnem razredu držav
nih uradnikov. Pogoj: večletna praksa v upravni 
službi javne bolnice, hiralnice aH sličnih zdravstve
nih zavodov. 

Prosilci morajo priložiti pravilno kolkovanira 
prošnjam, poleg krstnega in domovinskega lista po
trebna dokazila o strokovni izobrazbi in o dose
danjem službovanju. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne 
2 1 . m a j a 1 9 2 2 . 

pri .podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 3. maja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. . 

Št. 3203/22. 3—1 

Razpis. 
Pri upraviteljstvu obče javno bolnice v Murski 

Soboti se razpisuje mesto upravnega praktikanta z 
ad jutom letnih 1200 K. in s pripadajočimi draginj
skimi dnevnicami. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doka-
ziE o starosti, o državljanstvu, o jezikovnem znanju, 
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T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
7 
3 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Litija 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor . . . . 
Slovenjgradec. . 

1 

Celje okolica . 
Novo mesto •. 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
! 3 | 4 I 2 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto. 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj . . . . . . . 
Radovljica . . . 

. 
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5 
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10 
2 
4 
1 
1 
2 
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D a v i c a ( D i p h t e T i a ) . 
Kranj . . . . . 
Krško 
Ljubljana mesto. 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Prevalje . . . . 

2 

3 
1 

2 
. 1 

3 

2 

i 
1 

-

, 

T r a h o m . 
1 I . 
2 | . 
7 I . 

Celje okolica . . 
Kranj . . . . . 
Ljubljana mesto. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 25. aprila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 495/1—1922. 

Razglas o kolkovanju Šolskih izpričeval. 
Ministrstvo za finance, generalna direkcija po-

srednjih davkov, je naznanilo z odlokom z dne 8ega 
april«. 1922-, si. 7205,. <li « ' larifni postavki 3. in. 4. 
člena 10. zakona z dne 27. junija 1921., Ur. 1. št. 259, 
ne nanašata na šolske zadeve in da veljajo v tem 
pogledu še nadalje posebni prietojbinaki predpisi, 
izdani za posamezne pokrajine. V Sloveniji določa 
tarifna postavka 116. pristojbinskega zakona pod 
točko c) za šolska in učna izpričevala, ki jih izda
jajo javni učni zavodi o uspehu enega ali več iz
pitov, opravljenih koncem poluletja ali letnika (ra
zen absolutorijev in izpričeval, ki so po tarifni po
stavki 117., točkah e, g ia k prosta pristojbine) in 
za poluletna obiskovalna izpričevala, običajna na 
univerzah, posebno takso, ki znaša sedaj z ozirom 
na poviške v zmlslu § 9., točke a), cesarske naredbe 
z dne 28. avgusta. 1916., drž. zak. št. 281, in člena 
15., odstavka 1., zakona z dne 27. junija 1921.', Ur. 1. 
št. 259, 2 kroni ali 50 par. Poluletna obiskovalna iz
pričevala na univerzah so zavezana omenjeni pri
stojbini tudi, ako potrjuje več docentov obiskovanje 
več kolegij v istem izpričevalu. Za šolska in učna iz
pričevala, v katerih se sočasno potrjuje uspeh iz
pitov več poluleüj ali letnikov, ne da bi bila abso

lutory, pa je plačati omenjeno pristojbino toliko
krat, kolikor poluletij ali letnikov obsezajo. 

Pristojbine prosta v zmislu zgoraj navedenih 
točk tar. post. 117. 'so zlasti vsa izpričevala o izpi
tih na ljudskih in meščanskih šolah, o krščanskem . 
nauku in o obisku ponavljalnih šol za vajence. 

Delegacija ministrstva tinanc v Ljubljani, 
dne 27. aprila 1922. 

Delegai: dr. Savnik s. r. 

Št, 656ЛГ Val. ex 1922. 

Razglas o izplačevanju 6%nih državnih 
bonov v kronah in v dinarjih in o podalj
ševanju 6%nih državnih bonov v kronah. 

Izplačevanje 6%nih državnih bonov v k r o n a h 
in v d i n a r j i h in podaljševanje 6%nih državnih 
bonov v k r o n a h se bo vršilo v VI. roku, t j . v 
času od dne 1. maja do dne 31. oktobra 1922., kakor 
doslej pri finančni deželni blagajni v Ljubljani ob 
toh-le pogojih: 

1.) Dospeli d i n a r s k i b o n i s e n e b o d o 
v e č p r o l o n g i r a l i , marveč samo izplačevali, 
i n s i c e r s a m o v č a s u o d d n e l . m a j a d o 
d n e 3 1 . o k t o b r a 1 9 2 2., k e r s e p o p o l n o 
m a v z a m e j o i z p r o m e t a . Zanje se ne pri
znavajo nikake dekurzivne obresti. 

2.) Dospeli k r o n s k i boni se i z p l a č u j e j o 
ob roku, l a h k o s e p a t u d i p r o l o n g i r a j o 
za nadaljnjih šest mesecev s 6%nimi anticipativnimi 
obrestmi. 

Ako se zahteva i z p l a č i l o bonov, dospelih že 
v prvem roku, se izplačajo poleg glavnice šest
mesečne dekurzivne obresti le za one bone, ki so 
bili prodani do dne 16. oktobra; 1919., ker jih je 
smatrati v prvem roku za molče podaljšane. Za 
bone, izdane v letih 1920., 1921. in 1922., se dekur
zivne obresti od roka dospelosti do dne izplačila 
ne priznavajo. 

Ako se pa dospeli boni p r o l o n g i r a j u , s e 
i z p l a č a j o n e g l e d e n a d a n , k d a j j e b i l 
b o n i z d a n , vse dekurzivne obresti od poteklega 
roka do dne prolongacije. 

3.) Premije za k r o n s k e bone in za izdana po
trdila o zadržanih premijah se izplačajo, ako ima 
generalna direkcija državnih, dolgov v Beogradu že 
dokaz v rokah, da so bili dotični boni kupljeni v 
času od dne 15. maja do dne 15. junija 1919. 

Ako tega dokaza še ni, kar lahko.pove finančna 
deželna blagajna, naj imetnik potrdila prosi »a iz
plačilo premije p r i g e n e r a l n i d i r e k c i j i 
d r ž a v n i h d o l g o v v B e o g r a d u z obrazlo
ženo n e k o l k o v a n o vlogo, kateri na.j priloži 
prepis potrdila. 

Ko ta direkcija ugotovi, da ima dotični bort: pra
vico do premije, izda naknadno naredbo za izplačilo 
premije. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
. dne 28. aprila 1922. 

Za delegata: dr. Rupnik s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 2502 in 2523. .j 

Odobritev šolskih knjig. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v 

Ljubljani, je odobrilo nastopni šolski knjigi: 
1.) z razpisom št. 2502 z dne 26. aprila 1922. 

šolsko knjigo: «Knjigovodstvo za lesne obrtnike (mj-
zarje, kiparje, rezbarje, strugarje, kolarje in sodarje), 
spisal Henrik P o d k r a j š e k ; cena knjigi mehko 
vezani 26 Din, poltrdo vezani 28 Din. V Ljubljani 
1922.. založila zaloga 'šolskih knjig in učil.» 

2.) z razpisom, št. 2523, z dne 26. aprila 1922. 
šolsko knjigo: «Stavbna mehanika, I. del.: Nauk o 
trdnosti. Učna in priročna knjiga za stavbno. šol« 
in za stavbne obrtnike, spisal ing. Jaroslav F o e r -
s t e r; cena mehko vezani knjigi ' 18 Din, .poltrdo 
vezani, knjigi 20 Din. V Ljubljani 1922., založila za
loga šolskih knjig in učil.» 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 26. aprila 1922. 

Načelnik: dr. Mam s. r. 

^ЈШ 
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Št- 2946/22. 
Razglas. 

Na podstavi določil ministrsko naredbe z dne 
27. decembra 1893., drž. zak. i t 195, se imenuje za 
Člana-namestnika izpraševalne komisije za stavbne 
mojstre v Ljubljani Ivan B r i c e l j , stavbni moj
ster1 v Ljubljani. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 1. maja 1922. 
Načelnik: dr. Marn s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Preis. 2936/18/21—17. 

Razglas. 
Za II. redno porotno zasedanje imenujem za pred 

sednike porotnih sodišč in' njih namestnike: 
I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

za predsednika : predsednika deželnega sodišča 
drja. Otona P a p e ž a ; 

za namestnike: višjo deželno.sodne -svetnike Al
berta L e v i č n i k a , drja. Adolfa K a i s e r j a in 
Frana P e n n i š a , deželnosodna svetnik«, drja. 
Ivana M o d i c a in drja. Pavla S k a b e r n e t a ; 

II. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
za predsednika: dvomosodn.ega svetnika in pred

sednika okrožnega sodišča drja. Josipa K o t n i k a ; 
za namestnike: višje deželnosodne svetnike drja. 

Friderika B r a č i č a, drja. Tvana P r e m s c h a k a 
in drja. Hin.ka S t e p a n č i č a in dcželnosodncga 
svetnika Valentina L e v, i č n i k a; 
III. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r u : 

za predsednika: dvornega svetnika iu predsedni
ka okrožnega sodišča drja. Jakoba T o p l a k a ; 

za namestnike: d vorn oso d nega svetnika Josipa 
F o n a, višja deželnosodna svetnika Aleksandra 
R a v n i k a r j a in Josipa S t e r g e r j a in deželno-
.sodnrga svetnika Frana P o s e g o ; 

IV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

za. predsednika: predsednika okrožnega sodišča 
drja. Jurija P o l e n š k a; 

za .namestnike: višja deželnosodna svetnika drja. 
Vladimira F o c r s t e r j a in; Jurija K o z i n o in 
dcželnosodncga svetnika Antona K u d r a. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 29. aprila 1922. 
Kavčnik s. r. 

U 80/22—17. 5Ö3 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženca Kristina R a b i č in Ivan G r o -

b e l j š e k , trgovca, naposled v Stenjevcu pri 
Zagrebu, s t a k r i v a , 
da sla dne 14. marca 1922. v Črnomlju verižila z 
manufakturnim blagom, kar namer ja podražiti cene 
življenskih potrebščin; zato sta zakrivila prestopek 
zoper člen 9., zakona o pobijanju draginje življen
skih «potrebščin in brezvestno spekulacije z dne 
30. decembra 1921. ter se o b s o j a t a : 

1.) Kristina Rabič po § '460. k. z. z ozirom na 
§ 267. k. z. na 6 tednov hudega zapora, poostre
nega z enim trdim ležiščem na teden; 

2.) Ivan Grobeljšek po členu 9. zakona o pobi
janju draginje z dne 30. decembra 1922. na 3 tedne 
«apora in na 1000 kron denarne kazni, ob neizterlji-

- vosti pa na nadaljnjih 5 dni zapora; 
oba po § 389. k. pr. v nerazdelno plačilo stro

škov kazenskega postopanja, glede izvršitve kazni 
pa vsak zase. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek III., 
dne 22. marca 1922. 

2.) Alojzij Ž or ž, čevljar v Trebnjem; 
3.) Ana P e l k o, trgovka z manufaktiunim 

blagom v Novem mestu; 
4.) Jože M a r n , trgovec z manufakturnim 

blagom v Metliki; 
5.) Franc G r a f , lončar v Gradcu — vsak na 

24 ur zapora in na 50 dinarjev denarne kazni, ob 
neizterljivosti pa še na 24 ur zapora; 

6.) Jurij M i h e H č, trgovec z manufaktur
nim blagom v Starem trgu, na 3 dni zapora in 
250 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa še 
na 5 dni zapora; 

7.) Marko B a d o v i u a c, trgovec z manu
fakturnim blagom v Malinah, na 2 dni zapora in 
300 dinarjev denarne kazni, odnosno na nadaljnjih 
6 dni zapora; 

8.) Jakob S i n k o v i č, mesar v Črnomlju, na 
teden dni zapora in 500 dinarjev denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa še na nadaljnjih 10 dni zapora. 

Vsi so obsojeni zaradi tega, ker niso označili 
na'vidnem kraju cen blaga, ki so ga prodajali dne 
1. februarja 1922. na sejmu v Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek III., 
dne 22. marca 1922. 

T 66/22— 3. 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Anton O ž b o l t , rojen leta 1886., ožeojjeu pu<-

sestnik v Babnem polju, pristojen v Stari trg pri 
Ložu, je odšel leta 1913. v Ameriko, kjer je po po
izvedbi očividcev, po Božiču leta 1918. umrl za; 
špansko boleznijo v mestu Jawi Willagêu ter bil-
tam pokopan. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Anton Ožbolt 
umrl, se uvaja na pirošnjo njegove žene Marije Ož-
boltove-v Babnem polju postopanje za dokaz smrti. 

Vsakdo se pozivlje, naj izporoČi do dne 
1. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

sodišču ali pa obenem postavljenemu skrbniku go
spodu Alojziju Znideršiču, 'posestniku v Ložu, kar 
bi vedel o pogrešancu. 

Po preteku tega roka in po sprejemu dokazov se 
odloči o predlogu. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 1. maja 1922. 

irr? 

U Vil 386/22. 552 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo o obtoïbi upra

vitelja državnega pravdnistva zoper Marijo K r a -
m e r š i č e v o, rojeno dne 20. maja 1868. v Sadinji 
vasi, pristojno v Studence, rimsko-katoliške vere, 
omoženo, strugarjevo ženo v Mariboru, Kolonija, 
VVolfova ulica št. 12, nekaznovano, zaradi prestopka 
zoper člen 9. zakona z dne 30. .decembra 1921., 
«Službene Novine kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» št. 5 ux 1922., vpričo upravitelja državnega 
pravdnistva Trojnerja in obdolženke Marije Kra-
meršičevo po dane,« dognani glavni razpravi na 
predlog javnega obtožitelja, naj se obdolženka 
k,aznuje, tako-le: 

Obdolženka Marija Krameršič je kriva, da je 
dne 16. marca 1922. zaradi preprodaje, ki namerja 
podražiti cene življenskih potrebščin, nakupila v 
Vuzunici za, 160 kron jajc, tla bi jih na Pragerskcm 
prodala z dobičkom. 

Zagrešila je s tem prestopek po členu 9. zgoraj 
navedenega zakona in zato se obsoja po členu 9. 
tega zakona 'î aa** ââ-K^iiiinlodyajset) ur zapora in 
1000 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti > pa 
na nadaljnjih 20 dni zapora, potem po §.389. k._pr.r. 
na povračilo .stroškov kazenskega postopanja in 
izvršitve kazni. 

Po členu 14. draginjäkoga zakona ji je od
vzeti blago, ki je bilo predmet kazenskega dejanja, 
na korist fondu za prehrano siromakov in i>o členu 
19. draginjskega zakona je razsodbo brez razlogov 
po pravnomočnosti objaviti ob toženkinih stroških 
v «Uradnem, lista pokrajinske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek Vili., 
dne 4. aprila 1922. 

T 56/22—8. . . 533 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
I v a n L a j n š č e k, false L a 11 c e k (tudi Lam-

scek), stanovnik v Andrejah, rojen dne 5. novembra 
1888. v Andrejeih, tja pristojen, je odšel leta 1914. v 
Ameriko ter je po uradnem smrtnem lisitu ameri-
kaniskega obkietva y Perth-Amboyju due 12. julija^ 
1919. umrl. 

Priči Ivani Sinko in Matija Kalamar, zaslišani 
pred sodiščem, sta soglasno izpovedali, da je Ivana' 
Lajnščka v mestu Perth-Amboyju; depart. Mid i" 
les ex, povozil vlak in da je bu takoj mrtev. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Ivan Lajn-
šček umrl, se uvaja na prošnjo njegove ženie Lidije 
Lajnščkove, poeestaice v Andrejcih v Prekmurju, 
postopanje za dokaz smrti. 

-Vsakdo se pozivlje, naj izporoči do dne 1. a v-, 
g u s t a 1 9 2 2 . sodišču ali. obenem postavljenemu-
skrbniku, gospodu Štefanu Gregorcu, posestniku v 
Andrejcih, kar bi vedel o pogrešancu. 

Po preteku tega roka in po sprejemu dokazov so 
odloči o predlogu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 12. aprila 1922. 

I XX 

A. I 66/32—6. 
Oklic. 

547 

Gg- I 104/20—4. '543 
Oklic. 

Matilda Rajšp, mlinarica v Gočavi, je vložila 20-
per Antona E l b l a , gostilničarkinega sina, in tova
riše tožbo zaradi .priznanja dedne pravice.^ 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
13. m a j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št, 72. 
Ker jo' bivališče tožencev neznano, se jim po

stavlja za skrbnika dr. Ivan Kimovec, odvetnik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 24. aprila 1922. 

Our. št, lì 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33 in 35/22. 564 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Zaradi [»refttopka zoper člen 6. zakona- z dne 

30. decembra 1921. o pobijanju- draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacijo eo obsojeni z 
razsodbo okrajnega sodišča v Črnomlju, odnosno 
okrožnega sodišča v Novem mestu: 

1.) Marija Z i e g l e r , trgovka z manufaktur-
.nini hlagom v Novem mestu: 

546 C II 84/22—1. 
Oklic. 

Franc Uršič, krojaški mojster v Ljubljani, Spod
nja Šiška, je vložil zoper Ignacija F r a n k o v i c a, 
bivšega mesarja v Spodnji Sigici, tožbo zaradi 944 K. 

Naa-ok za- ustno razpravo se je določil na dan 
13. m a j a 1 9 22. 

'• ob desetih pri tem sodišču v sobi š t 15. 
Ker je bivališče Ignacija Frankoviča neznano, se 

mu postavlja' za skrbnika Mihael GabrijelčiČ, odvet
nik v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 23. aprila 1922. 

Tomaž S l a v e t i č, klobučar v Ptuju, je d i » 
1. januarja 1922. umri. 

Visi, ki imajo terjatve do zapuščine, sei poziv- ; 
ljejo, naj jih napovedo in dokažejo pri tem sođjšću. 
dne 2 6. m a j a 19 22. ob devetih v sobi Št 17 
ustno ali pa do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli 
upniki, ki niso zavarovani z zastavno .pravico, nikake ' 
nadaljnje pravice do te zapuščine, ako bi zatadi pla
čila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek-I., 
dne 22. aprila 1922. -; 

E 80/21—15. SöO 
Dražbeni oklic. 

Dne 19. m a j a 1 9 2 2 . ob pol devetih bo pri 
podpisanem, sodišču v sobi št, 3 dražba nepremičnin: 
parcele št. 348/2 (travnik), parcele št. 349 (njiva, 
deloma travnik) in parcel št. 105/1 in 105/2 (gozd), 
zemljiška knjiga: Guštanj, vi. št. 115. 

Cenilna vrednost: 7600 K, najmanjši ponudek 
7600 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku prtfd 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več Uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelju,, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek II., 
dne 11. aprila 1922. 

; «33 

E 68/21—5. 
Dražbeni oklic. 

. 528 

Dne 12. m a j a 1 9 2 2 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 6 dražba nastopnih nepre
mičnin: r 

1.) vi. št. 59 davčne,občine podgorske: 11 njiv,, 
2 travnika, 1 vrt* 7 pašnikov, 3 gozdi in hiša št. 5 
v Bruhanji vasi z gospodarskimi poslopji; 

2.) vi. št. 346 davčne občine kompoljske: gozd,-, 
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Nepremičninam ad 1.) in 2.) je določena vred
nost s 12SJ67 K, priteklûri pa z 20.943 K. 

Najmanjši ponudek znaša. 96.333 K. 
Drugače pa ee opozarja na dražbend oklic, ki je 

nabit na tiradni deski sodišča. 

О к г ф о eođSče v Velikih Laščah, oddelek IL, 
dne 11. aprila 1922. 

5 3 1 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

3ffT. Sedel: Brod pri Logateu. 
Besedilo firme: R. Križnic. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 

drobno. 
Imetnica: Rooalija Križnic, trgovka na Brodu. 
L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

378» Sedež: Celje, Cankarjeva cesta š t 2. 
Besedilo firme: Karol Florjančič. 
Obratni predmet: trgovina s tehničnimi in elek

trotehničnimi predmeti na debela 
Imetnik: Karel Florjančič, trgovec v Celju, Glav

ni trg St, 16. 
C e l j e , dne 4. aprila 1922. 

379. Sedež: Kranjska gora. 
Besedilo firme: Josip Lavtižar, trgovina z meša

nim blagom, Kranjska gora. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Josip Lavtižar, posestnik v Kranjski 

gori. 
L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

389. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: G. Bakarcič. 
Obratni predmet: lekarna. 
Imetnik: Gvidon Bakarcič, mag. pharm, v Ljub

ljani, Kariovška cesta št. 2. 
L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

381. Sedei: Ljublana. 
Besedilo firme: Gvtdo Cade*. 
Obratni predmet: trgovina s klobuki, perilom in 

modnim blagom. " 
Imetnik: Gvidon Cadež, trgovec v Ljubljani. 

Mestni trg št. 14. *~ 
L j t t b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

382. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ludovik Gerkman ml. 
Obratili predmet: trgovina z usnjem. 
Imetnik: Ludovik Gerkman mL, trgovec v Ljnb-

l$uii, Sv. Petra cesta št. 71. 
L j u b l j a n a , dne 1. aprila 1922. 

383. Sedež: Ljubljana, • •, 
Besedilo firme: log. Lavrenčič. 
Obratni predmet: stavbno irodjetje in tehnična 

ркагаа. 
Imetnik: inž. Alojzij Lavrenčič, mestni stavbnik 

v Ljubljani, Rimska cesta št. 2. 
L j u b l j a n a , dne 1. aprila 1922. 

384. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: R. Ramor. 
Obratni predmet*, lekarna. 
Imetnik: Rudolf Ramor, lekarnar v Ljubljani, 

Bleiweisova cesta št. 13. 
L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

38S% Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jakob Kelc. 
Obratni predmet: izvrševanje krojaškega obrta in 

trgovma e konfekcijo. 
Imetnik: Jakob Kelc, krojaški mojster in trgovec 

s konfekcijskim blagom v Mariboru. Stolna ulica 
š t 5. 

M a r i b o r , dne 6. aprila 4922. 

386. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Karol Kreemk. 
Obratni predmet: trgovina s poljskimi stroji, ko

lesi i» pripadnimi potrebščinami. 
Imetnik: Karel Kresaik, trgovec v Mariboru, Dr

žavna cesta štv 22. 
M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

387. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Anton Po8. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturo na 

drobno in s papirjem. 
Imetnik: Anton. Poš, trgovec v Mariboru, Ale

ksandrova cesta št. 27. 
M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

388. Sedež: Podskrajnik. 
Besedilo firme: Anton Svet. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Anton Svet v Podskrajniku št. 4, okraj 

Logatec. 
L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

389. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: Tomo Svetina. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 

drobno. 
Imetnik: Tomo Svetina, trgovec na Rakeku 

št. 56. ' 
L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

390. Sedež: Šmartno pri Slovenjgradcu. 
Besedilo firme: Mikolič Ivan. 
Obratni predmet: gostilna in mesarstvo. 
Imetnik: Ivan Mikolič, gostilničar in mesar v 

Šmartnem pri Slovenjgradcu. 
C e l j e , dne 28. marca 1922. 

391. Sedež: Vrhpolje. 
Besedilo firme: I. škofic. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Ivan àkofic, trgovec v Vrhpolju št. 27 

(p. Kamnik). 
L j u b l j a n a , dne 1. aprila 1922. 

II. V p i s a 1 e « o se i z p r e m e m b e in d o d a t 
ki p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

392. Sedež: Brod. 
Besedilo firme: Franc Ke. Oblak. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in z živino: 
Obratni predmet odslej tüdi trgovina z deželnimi 

pridelki na debelo, nadalje z onimi, ki so označeni 
v zadnjem odstavku § 1. naredbe št. 327 ex 1920. 

L j v: b 1 j a n a, dne ilt-vpriitf1922'. 

393. Sedež: Brod pri Logatcu. 
Besedilo firme: Jerica Oblak. 
Obratni predmet: izdelovanje cementnih pred

metov: 
Prokura se je podelila Gabrielli Oblaku v Dole

njem Logatcu št. 26. 
- L j u b l j a n a , dne 28. marca 1922. 

394. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ante Grom. 
Obratni predmet: carinska agentura in carinsko 

posredništvo. 
Imetnik: Ante Grom,- carinski revident v p. v 

Ljubljani: 
Besedilo firme odslej: Carinsko - posredniški in 

špedlcijski biro «Grom» ali srbskohrvatsko, v lati
nici ali cirilici: Carinsko-poerednički i špedicioni 
biro «Grom». 

Obratni predmet odslej še: špedicija. 
Nadaljnja podružnica za carinsko posredništvo je 

na Bohinjski Bistrici. 
L j u b l j a n a , dne 21. aprila 1922. 

395. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Josef Jutras. 
Obratni predmet: lesna trgovina: 
Vstopil je kot družbenik Franc Hrastnik, trgo

vec v Mariboru; vsled tega javna trgovska družba 
izza dne 1. januarja 1922. 

Pravico zastopanja imata oba družbenika samo
stojno. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja pod njeno 
natisnjena, napisano ali odtisnjeno besedilo eden iz
med družbenikov svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , <lne 6. aprila 1922. 

Ш. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 

396. Sedež: Metlika. 
Besedilo fkme: Otmar.Sturm, trgovina z meša

nim blagom in deželnimi pridelM na drobno in na 
debelo, trgovina z lesom in шлјет: 

Vsled popolne ustavitve obrata. 

N o v o m e s t o, dne 12. aprila 1922. 

6 8 6 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

397. Sedež: Jezica. 
Besedilo firme: Produktivna zadruga ključavni

čarjev in sorodnih strok, registrovana zadruga z 
omejeno wiwzo na Jožici. x 

Obratni predmet: Namen zadruge je, pospeševati 
gospodarstvo svojih članov s skupnim izvrševanjem 
zgoraj imenovanih strok. 

Zadružna pogodba (Statut) z dne 9. aprila 1922. 
Opravilni delež znaša 1250 Din ter se mora pla

čati ob pristopu ali pa v tedenskih obrokih po 25 Din. 
Vsak. zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa ?. njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po nabitku v uradnih 

prostorih. 
Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov; člani 

načelništva so: Ignacij štembaf, ključaničar v. Rožni 
dolini št. 167 (predsednik); Josip Petrič, ključani
čar na Potu v Rožno dolino št. 40 (tajnik); Matija 
Rozman, mehanik v Stožcah št. 50 pri Ježki (bla
gajnik). 

Pravico zastopati zadrugo imajo vsi člani na
čelništva. 

Podpis firme: Besjedilo firme podpisujeta skupno 
načelnik in tajnik. 

L j u b l j a n a , dne 14. aprila 1922. 

398. Sedež: Komenda. 
Besedilo firme: Lončarska zadruga v Komendi,. 

registrovana zadiiiga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše

vati gospodarske koristi svojih zadružnikov; zato 
1.) skrbi za povzdigo umuega lončarstva svojih čla
nov; 2.) skrbi za skupno izdelovanje lončarskih iz
delkov svojih članov; 3.) nabavlja članom sirovine, 
potrebne pri lončarskem obrtu; 4.) vnovčuje lončar
ske izdelke svojih članov, odnosno posreduje pri 
prodaji takih izdelkov. 

Zadružna pogodba (statut) z dno 28. febru
arja 1922. 

Opravilni delež znaša 100 K ter se mora plačati 
ob pristopu. 

Vsak' zadružnik jamči s »svojim opravilnim de
ležem in, pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo po razglasitvi v «Narod
nem Gospodarju». 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; Člani 
načelništva so: Franc Kepic, posestidk v, Mlaki 
št. 38 (načelitik); Aleš Drolka v Mlaki št. 21 (na
čelnikov namestnik); Janez Koželj v Mlaki š t 14 
(odbornik); Jožef Juhant v Podborštu št. 10 (od
bornik); Mihael Stelo v Podborštu št. 16 (odbornik). 

Pravico zastopati zadrugo imata dva člana na
čelništva. 

Besedilo firme podpisujeta skupno dva člana 
načelništva pjod zadružno firmo. 

L j u b l j a n a , dne 14. aprila 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e ш b e i n d u d a t -
ki p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

399. Hranilnica in posojilnica na Blokah, registro-, 
v&ua zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ivan Ponikvar, 
vpisal, pa se je Jurij Pakiž, posestnik' v Ravnah 
št. 18. 

L j u b l j a n a , dne 14. aprila 1922. 

400. regwtrovana Zadružna elektrarna v Britofu, 
zadruga z omejeno zavezo: 

Dodatno se je vpisalo, da je bil član načelništva 
Ivan Okorn izvoljen za načelnika zadruge, za nje
govega namestnika pa član načelništva Ivan Košnik. 

L j u b l j a n a , dne. 12. aprila 1922. 

401. Živinorejska zadruga v Cerkljah za občino 
in župnijo Cerklje, registrovana zadruga z ome
jenim poroštvom: 

Po sklepu občnega zbora z dne 29. јаашаф 1922. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: Janez Bučar, posestnik v Pšenični 
Polici št. 1; Franc Dolinar, župnik v Cerkljah; 
Franc Kepic, posestnik na Zgornjem Bcrnikiii št. 47. 

Likvidacijska firma: Živinorejska zadruga v 
Cerkljah za občino in župnijo Cerklje, r. z. z o. p. 
v likvidaciji. 

Podpis1 firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

L j u b l j a n a , dne i l . aprila 1922. 

BsaSbtltifZ.** K^tZJie&L-Z?"«s. «... t. imeàL'1 ltó'*?i.«i.. лк,^л*-~- itäf*£S. 
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403. Kmetljek* gospodarska zadrtima v Dolenji vari 
pri Cerknici, regfotrovuna zadruga z omejeno 
zavezo: , 

Po sklepu občnega zbora z dne 28. avvista 1921. 
s» je zadruga raairuìlla tßf je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: člani nacebüötva. 
Likvidacijska firma: Kmeti jeka gospodarska, za

druga v Dolenji vasi pri Cerknici, r. z. z o. z. v 
likvidaciji. 

Podpis firme: Dva izmed likvidatorjev prietav-
ljata firmi svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 12. aprila 1928. 

4ФЗ. Prva slovenska zidarska zadruga v Ljubljani, 
regis trovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sita se člana načelništva Josip Mozetič 
in Valentin Mozetič, vpisala pa sta se Joško Ivančič, 
zidarski mojster v Ljubljani, Tržaška cesta št, 2 
(načelnik) iii Anton Budja. zidar v Rožni dolini Št 15 
(odbornik). 

L j u b l j a n a , dne 12. aprila 1922. 

404. Kmetijsko društvo v Mengšu, regietrovana za-
; druga z omejeno zavezo: 
Občni' zbor je sklenil dne 29. januarja 1922. iz-

premembo pravil v §§ 3., 4., 5.; 17., 18., točkah 8. 
in 4., §§ 19. in 28. — §§ 29., 30., 31. in 32. so se 
črtali. — §§ 33. do 40. so dobili nove zaporedne 
številke od 29. do 36. 

Javna razglasila zadruge se izvršujejo po en
kratni objavi z nabitkom v uradnem prostoru na 
razglasilni doski in, če se zdi načelništvu potrebno, 
z razglasom .pred cerkvijo v Mengšu. 

Načelništvu je svobodno razglašati vrhu tega 
še v listih ter zadružnikom ob posebno važnih pri
likah pošiljati posebna pismena obvestila. 

Na&elništvo sestoji iz načelnika, njegovega na
mestnika in treh odbornikov. 

Izstopili so člani načelništva Vinico Majdič, 
Andrej Verhovnik, Franc Kompare, Mihael Testen 
in Matija tipar; vstopili pa so v načelndStvo Ivan 
Zupan v Velikem Mengšu št. 92, Janez Rozman v 
Malem Mengšu št. 44, Ivan Vrhovnik .v Malem 
Mengšu št. 33 in Janez Škofic v Velikem Mengšu 
št, 39. 

L j u b l j a n a , dne 3. aprila 1922. 

4*5. Tvorna čevljarska zadruga v Ptuju, registro-/ 
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Zadruga temelji odslej na zadružnih pravilih z 
dne 7. aprila 1922. Namen zadruge je, pospeševati 
itrokovno gospodarstvo njenih članov s skupnim 
poslovanjem. Ta namen doseza zadruga z vs^mi 
zakonito dopustnimi sredstvi; posebno pa: . 

1.) nakupuje za člane sirovine, orodje in druge 
čevljarske potrebščine; • 

. 2.) izdeluje v lastnih obratovališčih vse potreb
ščine, spadajoče v Stivi jarski obrt; 

.3.) oskrbuje- skupne . delavnice, v katerih se 
«mejo nečlani uporabljati samo, kolikor, to do
puščajo določila člena 8. izvršilne naredbe z dne 
18. maja 1897., drž. zak. št. 124 k. zak. o osebnih 
davkih z dne 25. oktobra 1897., drž. zak. št. 200, 
orbtosno poznejši zakoniti predpisi, ki nadomeščajo 
ta zakon; ' 

.4.) vnovčuje čevljarske izdelke; 
5.) elcrbi za strokovno izobrazbo /svojih članov. 
Zadružni delež znaša 1500 dinarjev. Vsak član 

fcnit; imeti s privolitvijo načelništva tudi več de
ležev. 

Bazglasila' zadrugo se objavljajo z nabitkom v 
zadružni pisarni in tudi z objavami v krajevnem 
.časopisju. . . 

Na^]^WQ : e^to j i . .k načelnika, njegovega ha-

Gospodarsko društvo na Vrhniki, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal ee je član načelništva Josip Brencič, 
vpisal pa ee je Franc Kavčič, posestnik v Lesnem 
brdu š t 28. 

L j u b l j a n a , dne 12. aprila 1922. 

III. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a z a d r u g a : 
408. Sedež: Motnik. 

Besedilo firme: Živinorejska zadruga v Motniku, 
registrovana zadruga z omejenim poroštvom, v li
kvidaciji: 

VsJed opustitve. 
L j u b l j a n a , dne 12. aprila 1922. 

Št. 15.898/1922. " 527 3—2 

Dražbeni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

člena 94, zakona o državnem računovodstvu z. dne 
6. marca 1921. in na podstavi določil pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B. pogodbe in na
bave» zakona o državnem računovodstvu, natisnje
nega v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 
1921., p o n o v n o pismeno ofertalno licitacijo za 
nabavo sestavnih delov brzinomerov Haushälterje-
voga sistema. 

Licitacija se bo vršila düe 7. ju n i j a 1 9 2 2. pri 
podpisani direkciji, ekonomskem oddelku, in ponud
be se bodo odpirale točno ob enajstih;,pozneje došle 
ponudbe so ne bodo vpoštevale. 

Popis potrebnih količin omenjenih delov se do
biva za 1 dinar pri ekonomskem oddelku (v sobi 
št, 8) podpisane direkcije. Glede posebnih in sploš
nih pogojev za to licitacijo veljajo nabavni pogoji 
bivših avstrijskih državnih železnic, kolikor ne na
sprotujejo zakonu o državnem računovodstvu. . 

Ponudbo mora pismeno v zapečatenem zavitku 
izročiti ponudnik sam ali pa njegov pooblaščenec 
na dan licitacije med 10. in 11. uro. Na zavitku po
nudbe mora stati: «Ponudba za nabavo po razpisu 
š t 15.898/22 za dan 7. junija 1922.», za tem pa une 
ponudnikovo in njegov poklic — Vsak ponudnik 
mora položiti pred licitacijo pri glavni blagajni pod
pisane direkcije kavcije 5 %, odnosno inozemci 10 % 
vrednosti nabavne vsote v gotovini ali v vrednost-
nih papirjih (člen 88. zakona o državnem računovod
stvu). Reverz, ki ga iada-^blagajna, mora. ponudnik 
pred- г^фј^.Ш1јШј^^^^-Јр1^МаШа ücita-

Zgradba inspektorata mora biti dovršena do dio» 
81. decembra 1922. 

Za izvršitev gradbenih del veljajo polegi grad
benega elaborata splošni in posebni pogoji, nave
deni v službenem navodilu za bivše avstrijske dr
žavne železnice. Proračuni in obrazec ponudbe- še 
dobivata pri progovni sekciji državnih železnic v 
Ljubljani; pri tej sekciji so tudi načrti na vpogled. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca aprila 1922. 

Št. 6047. 

Razglas. 
884 

Lov občine podgorske so bo dne 1 3. m a j a t I. 
ob štirinajstih na uradnem dnevu v Velikih Laščah 
oddajal na javni dražbi v najem za dobo od dm 
1. junija 1922. do dne 31. maja 1927. 

Dražbeni in zakupni pogoji se lahko vpogledaje 
pri podpisanem uradu med uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Kočevju, 
dne 29. aprila 1922. • 

Št, 28.776/21. • M9 

Objava. 
Na podstavi členov 128., 129. in 131. carinskeg* 

zakona bo prodajala glavna carinarnica ljubljanska 
dne 8. m a j. a 1 9 2 2. ob_ petnajstih v carinekei* 
skladišču «D» pri «Balkanu»: 
50 tovorkov izdelkov iz gline, stekla in železa, potem 

papir v brutto teži 4041 kg. 
Skupna vrednost: 12.230 Din. 
Licitanti polagajo za kavcijo 10 % cernine vred

nosti v gotovini. ' -

Iz pisarne glavne carinarnice ljubljanske, 
dne 3. maja 1922. 

Razne objave. 
566 

cijsko kjwmsîjë.- Ш6 iKJrä'Sfisafc îid^ritf prïixêsti J.'-
in pokazati izpričevalo o? Svoji- dražiteljsM sposob
nosti kakor tudi potrdilo o plačanem davku za zad
nje četrtletje. . 

Licitanti morajo poznati pogoje, po katerih se 
opravlja licitacija, tei' morajo pred licitacijo to pis
meno potrditi kakor1 tudi izjaviti,, da predado svoje 
ponudbe po teh pogojih. 

Licitantom, Id pridejo na licitacijo po 11. uri, bo 
prepovedano vstopiti v prostor, kjer se bo vršila 
licitacija. D i r e k c i j a državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 20. aprila 1922. 

Št. 551 3—1 11.564/D.—1922 
Dražbeni razpis. 

Podpisana direkcija razpisuje na podstavi §§ 86. 
do 98. zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in odločbe ministrstva za promet 
št. 8865/22. ponovno-pismeno ofertalno licitacijo za 
zgradbo poslopja za inspektorat v Ljubljani 

iiestiùkâ, tajnika ü> blagajnika. 
Objave, odnosno vabila na občni zbor se priob-

•бијф vsaj tri dni prej vsem. Slanom e posebnimi 
vabili, po sklepu načelništva pa tudi v krajevnem 
3a*opißju. Vabilo mora navajati dan, uro,- kraj in 
dnevni red občnegA zbora. 
'. M a r i b o r , cine 12. aprila 1922. 

406. Vodovodno društvo v Škofjllokt, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva »ta izstopila AJidrej Jamnik in 
Ivan Potočnik, v načelništvo pa sta vstopila Ivan 

v prostorih inšpektorata državnih železnic *v Ljub
ljani. 

Ponudbo, ki bodo obvezne za mesec dni, je brez
pogojno izročiti do predpisanega roka; opremljeno 
morajo biti s kolkom za: 20 dinarjev, zapečatene in 
brez vsake prii>ombe podpisane po ponudniku. Ob-
sezati morajo proračun s čitljivimi in brezpogrešni-
mi cenami in zneski. 

Varščina v znesku 60.000 Din, to je: Scstdeset-
tisoč dinarjev, v gotovini ali v veljavnih vrednostnih 
papirjih se mora brezpogojno do rečenega roka po
ložiti pri blagajni državnega kolodvora v Ljubljani. 

V proračunu je treba postaviti cene^tako, da bodo 
fiksne (stalne), obvezne, najsi bi poskočile cono bo
disi za material, bodisi za delavske, mezde, ker se 
ne bo vpošteval nobenpovišek. 

Na obravnavi se bodo uvaževale samo one po
nudbe, ki se podado brez pripombe in katerih pro
računi bodo istnUko sestavljeni brez pripombe. 

Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Staaj* dne 22. «prila 1022. 
Aktiva: Dinarjev 

Metalna podloga 397,196.104-55 
Poeojila . . . . . . . 938,216.794'79 
Dolg države. . . . . . . . . 4.418,522.703'37 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.168 — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

Pasivan 
Glavnica; . . . . . . . . 
Rezervni fond 
Novcanipe v tečaju . . . . . " , 
Razne obveznosti . . . . . . , 
Terjatve države za založene domena. 
Saldo raznih računov . . . . 

' - . . • • : , : • & 

7 892,310.76*-71 

16,106.800- — 
1,980.285 -12 

4 .819,207.6%^ 

а Д 3 8 ^ 7 Т . 1 ^ *— 

T.8»2,S1-0;76S;.*71 

Popravek. 
ur 

Izredni občni zbor Javnega skladišča in prevozne 
družbe, d. d. v Се1јсц bo dne 1 6. m a j a 1 1 . oh pet-

Ta obravnava, bo dne. 1 7. m a j a t, 1. ob enajstih..najs-tih in ne due 15. maja t 1., kakor je bilo ,џ& 
glašeno v Uradnem listu 45 na strani 292, 

Kjošir, posestnik in trgovec v Škof ji Loki št. _94 ^ | račum bodo istotako sestavljeni brez pripombe. 
112, in Ivam m e r i , posestnik in gostilničar v Škof ji j Podjetništvo, ki se mu poveri giadnja, mora do-
Ltfei, Карисишко predmestje St. 14. j polniti vadij na 5%no varščino, in sicer tako, da so 

L j u b 1 j a. n a,, dne 11. aprila 1922. j mu bo odtezala pri izplačevanju zaslužita v obrokih. 

m : Naznani^ 
Pri škriolomski zadrugi v Dolskem, z. z o. z., bo 

ledni občni zbor v nedeljo dne 14. m a j a 1 9 2 2 . 
ob i7. uri, in sicer v gostilni Frajnca Zupančiča. RHO 
uro prej bo skupna seja načelniStva in nadaoraiSfcva. 

škrlolomaka zadruga v Dolskem, r. z. z o. z., 
pošta Dol pri Ljubljani, 

dne 4. maja 1922. ф 4+, 

' — • .•••••'•fi' 

674 ObÖni zbor 
„Občekoristne zadruge zu niwke i* 

y 
bo v torek, djie 10. m; a J a ,i$$& И&Џо ob/ ф»јг 
setihv Ljub,]^ v ааДдеи*\p&M0& ШР^^ ов-в*а) 

- . . • * • ' 
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46. 300 Letnik IV. 
1.) Čitanje zapisnika zadnjega občnega zliora; 

2.) poročilo predeedništva; 3.) poročilo nadzorništva 
• poslovnem računu in bilanci za leto 1921. in 
predlogi; 4.) izprememba pravil, načel za oddajo 
fctanovanj in hišnega reda; 5.) zvišba najemnine: 
(i.) slučajnosti. 

V L j u b l j a n i , dne 2. maja 1922. 
Načelništvo. 

P r i p o m b a : Za izpremembo pravil je po
ti ehna navzočnost polovice članov, zaradi tega so 
1#омјо člani za obilno udeležbo. 

Vabilo za XIII. sejo upravnega odbora 
„Hranilnice kmečkih občin v Ljubljani", 
t i bo dne 17. m a j a 192 2. ob petnajstih v sejni 
dvorani «Ljudske posojilnice» v Ljubljani. Miklo

šičeva cesta. 

D u e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o XII. seji upravnega od

bora. 
2.) Poročilo ravnateljstva o poslovanju v XI. 

upravnem letu. 
3.) Poročilo gospodov pregiedovalnoga odseka. 
4.) Volitev dveh članov ravnateljstva po § 37. 

krauilničnih pravil. 
5.) Slučajnosti. 

Ivan Zabret s. r., 
*> 4 1 ' t. č. predsednik upravnega, odbora. 

6 8 3 Vabilo na VIII. redni občni zbor 
» K x* e d i t n e z a , < i r > u g r e " , 

reg. zadr. z omej. z. v Ljubljani, 
ki bo v četrtek dne 18. m a j a t. 1. ob 16. uri v za

družni pisarni v Ljubljani, Kongresni trg št. 4. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika prejšnjega oljčnega zbora. 
2.) Poročilo in predlogi načelništva. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Potrditev računskega sklepa za leto 1921. 
5.) Čitanje revizijskega poročila. 
6.) Poročilo o sanaciji. 
7.) Popolnitev načelništva in nadzorništva. 
8.) Slučajnosti. 

*• * * 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotna ali zasto-
|tana vsaj ena desetina članov, upravičenih za glaso
vanje. Ako bi občni zbor, sklican na 16. uro, ne bil 
«klepčen, se sklicuje z istim dnevnim, redom na isti 
dan ob 17. uri na istem prostoru drugi olični zbor, 
ki sklepa veljavno brez ozira na število navzočnih 
»adružnikov. 

V L j u b l j a n i , dne 5. maja 1922. 
Načelništvo. 

Vabilo na prvi redni občni zbor delničarjev 
„ S l o v e n s k e b a n k e " 

6 7 3 v Ljubljani, 
ki bo dne 2 0. m a j a 19 2 2. ob desetih v pro
storih «Slovenske banke», Stritarjeva \ilica ät. 9 

(Filipov dvorec), s tem-le 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju za 
leto 1921. in predložitev bilanc z zaključkom z dne 
31. decembra 1921. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobrit?v bilance za leto 1921. in sklepanje 

o pTedlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička v zmislu pravil. 

4.) Absolutorij -ravnateljstvu in upravnemu 
svetu za upravno leto 1921. 

5.) Slučajnosti. 
* * * 

V zmislu pravil izvršujejo pravico glasovanja 
na občnem zboru delničarji sami ali pa s pooblasti
lom drugi delničarji, upravičeni za glasovanje. 

Pravico glasovanja imajo v^i oni delničarji, ki 
so najmanj 8 dni pred občnim zborom založili 10 
delnic pri Slovenski banki v Ljubljani. 

Delničarjem, ki na ta način dokažejo svojo gla
sovalno pravico, se izda brezplačna legitimacija z 
označbo števila delnic, Id jih zastopajo, in števila 
giisov, Ici jim pristoje. 

V L j u b l j a n i , dne 3. maja 1922. 
Upravni svet. 

6 7 6 Vabilo na izredni občni zbor 
Slovenske eskomptne banke v Ljubljani, 
ki bo dne 2 0. m a j a 192 2. ob enajstih v bančnih 

prostorih. 

D n c- v n i r e d: 
l.J Odobritev \>eh sklepov, storjenih na zboru 

delničarjev dne 23. marca 1922. 
2.) Sklepanje o razdražbi. sočasno sklc]»anje o 

združitvi Slovenske eskomptne banke, v Ljubljani s 
Trgovsko banko v Ljubljani in odobritev dotične 
pogodile. 

3.J Absolutorij upravnemu svetu in nadzornUtvu. 
4.J Slučajnosti. 

O p o m b a : l.J V zmislu § 13.-bančnih pravil se 
sinejo udeležiti občnega zbora eni delničarji, ki so 
Izložili osem dni pred zborovanjem vsaj deset del
nic: pri blagajni našega zavoda v Ljubljani in. njega 
podružnicah v Novem mestu, Rakeku in Slovenj-
gradcu. pri Trgovski banki v Ljubljani in njeni po
družnici v Mariboru, pri Hrvatski eskomptni banki 
ali pri Srpski banki v Zagrebu. 

2.) Pri razpravi o razdružbi zavoda morajo v 
zmislu § 22. bančnih pravil navzoči)i delničarji za
stopati vsaj polovico vplačane glavnice in se mo
rata dve tretjini oddanih glasov izreči za razdružbo 
in fuzijo. 

V L j u b l j a n i , dne 3. maja 1922. 

Upravni svet. 

Vabilo na prvi redni občni zbor delničarjev, 
ki ga be i mehi 

„Dpava", *71 

lesna industrijska d. <?. v Mariboru, 
v soboto fine 2 7. m a j a 1922 . ob petnajstih т 
ravnateljskih prostorih «Drave», d. d. v Mariboru, 

Aleksandrova cesta i\. öl. 

D n e v M i r e d: 
1.) Predložitev bilance in |K>ročilo o poslovanjn 

za leto 1921. 
2.) Poročilo in predlog revizorjev. 
3.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4.) Sklepanje o zvišbi delniško glavnice- »à 

10,000.000 K na 15,000.000 K. 
5.) Izprememba pravil (§ 6. in § 24.j. 
6.J Volitev revizorjev za leto 1922. 
7.) Poročilo o ustanovnih stroških. 
8.) Slučajnosti. 

Vsi delničarji, ki imajo pravico dp glasovanja, s« 
vabijo, naj polože svojo delnice, najkesnr.je do všte
tega dne 23. maja 1922. pri blagajni «Drave», lesu« 
industrijske d. d. v Mariboru, Aleksandrova cesta 
št. 51; nato prejmejo potrdilo in legitimacijo za 
vstop k občnemu zboru. 

Vsakih 1.0 delnic upravicujo do enega glasu. 
V M a r i b o r n. dne 1. maja. 1922. 

I Uprav«! svet. 

6 8 2 Vabilo na izredni občni zbor I 
T r g o v s k e b a n k e , 

d. d. v Ljubljani, ! 
ki bo dne 2 0. m a j a 19 22. ob petnajstih v za-i 
časnih bančnih prostorih v Ljubljani, Beethovnova 

ulica št. 10. 

D n e v n i r e d : 
Ï.) Sklepanje o fuziji s. Slovensko eskoinptno 

banko in odobritev dotične pogodbe. V »vezi s tem 
sklepanje o zvišbi glavnici.' od 30.000.000 K na 
60,000.000 K. 

2.) Izpremembe pravil. 
3.) Dopolnilne volitve v upravni svet. 
4.) Dopolnilne volitve v nadzorništvo. 
5.) Slučajnosti. 

* * * 
O p o ni ba : 1.) V zmislu § 16. bančnih pravil se 

lahko udeleže občnega zbora v,si oni delničarji, ki 
se izkažejo z interimniini potrdili najmanj 25 dodelje
nih delnic. Več delničarjev, ki imajo manj nego 25 
delnic, lahko izvoli izmed sebe skupnega zastopni
ka, ki ima pravico glasovanja na občnem zboru, ako 
z a s t o j najmanj 25 delnic. 

2.) Za veljavnost sklepanja o točki 1.) dnevnoga 
reda je potrebno, da so osebe, navzočne na občnem 
zboru, upravičene- glasovati v svojem ali pooblasti-
teljevem imenu najmanj za tretjino delniške glavni
ce in da se izvrši sklep z večino, ki ne znaša manj 
nego tri četrtine oddanih glasov. 

Upravni »vet. 

Ljudska posojilnica v Ljubljani, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 

vabi na 
redni o b č n i zbor, 563 

ki bo dne 2 2. m a j a 1 9 2 2 . ob šestnajstih * 
v posvetovalnici lastnega doma v Ljubljani, 

Miklošičeva cesta št. 6. 
D n e v n i r e d : 

1.; Citati jo zapisnika, o zadnjem občnem zboru. 
2.) Poročilo načelništva, 3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Sklepanje o potrditvi računa. 5.) Sklepanje o 
porabi dobička. 6.) Čitanje revizijskega poročila. 
7.) Dopolnilna volitev načelništva. 8.) Volitev nad
zorništva. 9.) Slučajnosti. 

V L j u b l j a n i , dne 4. maja 1922. 

Načelništvo. 

* Ako bi bil občni zbor nesklepčen, bo v zmislu 
§. 33. pravil pol ure pozneje, na istem, mestu in z 
istim dnevnim redom drug občni zbor, ki bo sklepal 
brezpogojno. 

1679 Prodaja lesa. 
! Na naši žagi v Pasjeku (postaja Sa vaj prodamo 
i takoj: 2 vagona hrastovih plohov ncžaganilv od 
12-5 m dolžine in 24 cm širine navzgor, debelih 9, 
! 11 in 13 cm, [totem hrastove deske, od 2 m dolžine 
in 15cni «rine navzgor, debele 4 in 3 cm. Nadaljnji 
trije vagoni-enakega lesa se oddado pozneje. 

Is to tak o se, proda približno 400 m3 hrastovega 
okroglega lesa 2 do 5 m dolžine in 20 do 40 cm de
lfine. Ogled lesa na licu mosta se priporoča. 

Ponudbe z navedbo cene za 1 in3 na žagi, odnos
no v gozdu, ali z navedbo cene predajne postaj« 
(Sava in Litija) naj se pošljejo do dne 1 4. m a j a 
t. 1. podpisanemu oskrbnižtvu, ki daje na željo na
tančnejša, fK>ja«mla. 
Uprava veleposestva kneza Windisch-Grätza v Slatmi, 

pošta Šmartno pri Litiji. 

5 0 5 Razid društva. 
Podružnica «Kinoteko delavske zveze» v St-ra-

Žišču se je prostovoljno razšla. 
Karel Gorijanc s. r., bivši predeednik. 

506 Razid društva. 
«Vojaeko-veteraiisko društvo» pri Sv. Juriju ob 

Sčavnici -se je prostovoljno razšlo. 

Hrašovec ». r., bivei načelnik. 

6&',t Razid društva. 
«Katoliško politično društvo za Škofjeloški sod

ni okraj v Škofji Loki» se je prostovoljno razšlo. 
M. Mrak s. r., bivši predsednik. 

478 Št. 2832—Ш. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
R a z š i r i t e v z n i ž b e z a v ž i g a j l i e o t u d i 
n a p o s t a j a h v C e s k yjc h B u d ë j o v i c a h 

in Li p ni k u. 
S takojšnjo veljavnostjo se popolnjuje razglas, 

priobčen, v Uradnem listu 149 (ex 1921.) pod 
št. 7492/IIL, s sprejemom pošiljalnib postaj v Ceskych 
Budëjovicah* in Lipniku.* 

Pošiljke, ki se odpravljajo na podstavi znižanega 
vozninskega etavka, so vodijo preko postaje Homi 
Dvorište—Ceeky Horšlak C. S. D., preko avstrijskih 
zveznih železnic in, Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 26. aprila 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

• Za vžigalice s postaje v Cestych Btidèjovicali se računi 
20%ni popust od ustreznega vozninskega stavka, vsakokrat 
veljavnega /a Plzeft, s postaje v Lipniku,' 20°/,ni popust pa 
je računui ed ustreznega vozninskega sUvka, 
veljavnega za Opavo VJchodnf ii«dr«žf. 

vsakokrat 

Natisnil» ж založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani 



47. 
Poitnina pl&čana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 9. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
uprave za Slovenijo. 

VeaMna: Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o olajšavi carinskega in veterinarskega poslovanja pri izvozu mesa v Italijo. Razglas, da je italijanska vlada raz
širila uvoz naše goveje živine tudi na pot po suhem z uporabo železnic. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razglas o podelitvi koncesij za lekarne v Podčetrtku 
Cerknici in Ljubljani. Razpis službe primarija v javni bolnici v Ptuju. Razpis asistentskega mesta na internem oddelku splošne bolnice v Mariboru. Razpis upraviteljske in prakti-
Kantske službe pri obči javni bolnici v Murski Soboti. Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani: Cenovnik za dopolnjene in popravljene mapne odtiske, mapne posnetke, prepise posestnih listov in drugih izdelkov. — Razglasi gradbene direkcije za Slovenijo-

Razpis službenega mesta za pisarniško pomožno meč. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Sazelasi pokrajinske apravi 
za Slovenijo, 

St.. 1449. vet. 

Razglas. 
Ministrstvo za zunanje zadeve jo priobčilo z raz

pisom K. T. fit, 2110 z dne 20. aprila 1922. ministr
stvu za kmetijstvo in vode to-Je: 

Kakor jo naznanilo italijansko ixislanistvo v 
Beogradu, je italijanska vlada dovolila, da se sme 
odslej pri prometu z mesom našega izvora od meje 
do namembnega kraja, carinsko in veterinarsko po
slovanje, ki se je do sedaj opravljalo aia mejni ca
rinarnici v Postojni, izvrševati na namembni postaji 
*ami. 

Ta olajšava jo dovoljena samo za Trident, No-
varo, Corno, Milan, Genovo, Benetke, Udine, V crono, 
Florenco, Rim, Trst in Turin. 

V L j u b l j a n i , dne 3. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
šef oddelka: Sancin s. r. 

Št. 14o(). vet. 

Razglas. 
Ministrstvo za zunanje zadeve je priobčilo z do

pisom z dne 24. aprila. 1922., K. T. št, 2254, ministr
stvu za kmetijstvo in vode to-le: 

Italijansko poslaništvo v Beogradu je naznanilo, 
<la jo la-, italijanska vlada razširila u v o z g o v e j e 
ž i v i n o iz kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
tudi iia pot po suhem z uporabo železnic. 

Po novih odredbah italijanske vlade pa je do
voljen le uvoz živine, ki je namenjena za klahrice in 
mesta, ob železniških progah, in sicer za Turin, Milan, 
Trento, Benetke, Trst, Genovo, Florenco, Rim in 
Neapol; uvoz mora ustrezati občim odredbam, za
ukazanim po (italijanskem) ministrstvu za notranja 
«bla. 

To se daje na občno znanje po razpisu ministr-
»tva za kmetijstvo in vode v Beogradu z dne 28ega 
aprila 1922., vet. št. 3487. 

V L j u b l j a n i , dne 3. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
šef oddelka: Sancin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 4491, 4609 in 4612. 597 

Razglas. 
Ministrstvo za narodno zdravje je podelilo: 
z odlokom z dne 5. aprila 1922., št. 10.801, lekar

niško koncesijo mag. pharm. Lovru J u r š e t u v 
Podčetrtku; 

z odlokom z dne 8. aprila 1922., št. 5158, mag. 
pharm. Ivanu K a r n e l u t i j u koncesijo za otvori
tev in obratovanje nove javne lekarne v Cerknici 
pri Rakeku; 

z odlokom z dne 8. aprila 1922.. št. 5127, mag. 
pharm. Franju K u r a l t u koncesijo za otvoritev in 
obratovanje nove javne lekarne v Ljubljani, s sto
jiščem na Go.sposvetski cesti. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 1. maja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Št. 4645/22. 

Razpis. 
3—1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 
primarija v javni bolnici v Ptuju s prejemki Vili. 
činovnega razreda in pripadajočimi rtraginjskimi 
dnevnicami. 

Prosib". ki morajo • ;* v! vrsti dokazati strokov
no izobrazbo v kirurgiji, naj vložo pravilno kolko
vane prošnje, opremljene z dokazili o dosedanjem 
službovanju, pri zdravstvenem odseku za Slovenijo 
najkesnejc do dne 

3 1 . m a j a 1 9 2 2. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 3. maja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Št, 3614/22. 3—2 

Razpis. 
Razpisuje se asistenbsko mesto na internem od

delku splošne bolnice v Mariboru z letno plačo 700 
Din in s pripadajočimi dravinjskimi dnevnicami. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (krstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
in izpričevalo o potrebni kvalifikaciji naj se vlože 
d o dne 3 1 . m a j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 26. aprila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Št. 4727/22. 3—2 
Razpis. 

Razpisujo -s« služba upravitelja obče javne bol
nice v Murski Soboti v X. činovnem razredu držav
nih uradnikov. Pogoj: večletna praksa v upravni 
službi javne bolnice, hiralnice ali sličnih zdravstve
nih zavodov. 

Prosilci morajo priložiti pravilno kolkovanim 
prošnjam poleg krstnega in domovinskega lista po
trebna dokazila o strokovni izobrazbi in o dose
danjem službovanju. 

Prošnje naj se vlože najkesneje do dne 
2 1 . m a j a 1 9 2 2. 

pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dno 3. maja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec e. r. 

Št. 3203/22. 

Razpis. 
3—t 

Pri upravite! js tv u obče javne bolnice v Murski 
Soboti, se razpisuje mesto upravnega praktikanta % 
ad ju tom letnih 1200 K in s pripadajočimi draginj-
skimi dnevnicami. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z doka
zili o starosti, o državljanstvu, o jezikovnem znanju, 
o zdravju, o nravnem vedenju in dovršeni sreduji 
šoli z zrelostnim izpričevalom, naj se vlože do dne 

2 1. m a j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 29. aprila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
Št. 4611/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od. dne 16. do dne 22. aprila 1922.) 

] 

O k r a j o 
C3.Q 

2 o 

«.o 
> t/i 

ca 4ЕГ 

o«3 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Konjice . . . , 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
L j u t o m e r . . . . . 1 . . . i 
Maribor okolica . . 1 . . ! . 1 
Slovenjgradec. 

7 
3 
1 

i 1 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

i 
1 

2 

1 ! 

2 

i 

. 

Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Ljubljana mesto. 

Griža (Dysenteria). 
5 I . 
. ; 1 
• I 1 

Škr l a t i nka (Scarlatina). 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto. 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica, . . 
Radovljica . . , 

5 
1 

10 
2 
4 
1 
1 
2 
5 
2 

2 

3 

3 
1 

2 
1 
1 
t 

3 
1 

, 
1 

, 
1 

i 

1 

4 

14 

3 

i 
2 
4 
2 

D avi ca (Diphteria). 
Krško 
Ljubljana mesto. . 
Maribor mesto . . 
Prevalje . . . . . 

2 
1 
3 
2 

• 
1 
2 
• 

Trahom. 
1 
2 
7 . 

1 
2 

% 
. 

1 
1 

• , 

• 

2 
1 
3 
• 

1 
2 
7 

Celje okolica . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 

Zdravstvo! odsek u Slovenijo v Ljubljani, 
d,ae 1. maja 1922. 

gaaitotoi Ut: it. Krajec ».r, 



47. 302 Letnik 

Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 
Št. A VI 30/4 ex 192:!. 
Cenovnik za dopolnjene in popravljene mapne odtiske, mapne 

posnetke, prepise posestnih listov in drugih izdelkov, 
Iti ga je izdala generalna direkcija katastra z naredbo z dne 

21. aprila 1922., š t 1703. 

i Predmet in deia, za katera morajo 
! stranke plačati 

Ako se dopolnijo mapni odtiski, in sicer 
a) za mape v merilu 1:5760: 

za vsakih 100 parcei . . . . 
za vsakih 100 hektarov . . . 

b) za mape v merilu 1:2880, 1:250t 
in 1:2000: 

za vsakih 100 parce! 
za vsakih 100 hektarov . . . . 

c) za mape v merilu 1:1440, 1:1250 
in 1:1000: 

za vsakih 100 parcel 
za vsakih 100 hektarov . . . . 

č) za mape v merilu 1:720 in 1:025: 
za vsakih 100 parcel 
za vsakih 100 iiektarov . . . . 

d) za mape, ako je več nego tretji del 
ploščine izmerjene sekcije (map-
nega lista) pokrit s stavbinskimi, 
potnimi in vodnimi parcelami, po
leg pristojbine, pripadajoče pod 
iit. a), odnosno b), c) in č), tudi 
od izmerjene sekcije doklada v 
znesku-> 

; I 

I 3 

Ako se pobarva in popiše mapni skelet 

Ako se celotno pobarvajo mapni odtiski : 
a) po merilu, v katerem je mapa iz

delana, šestkratni troškovni znesek, 
pripadajoč pod zap. št. 1, lit. a), 
odnosno b), c) in č); poleg tega 

b) za mape, ako je več nego tretji del 
ploščine izmerjene sekcije (map-
nega lista) pokrit s stavbinskimi, 
potnimi in vodnimi parcelami, od 
izmerjene sekcije doklada v znesku 

Ako se pobarvajo izvestni deli mapnega 
odtiska : 

a) za mape v meriiu 1:5760, 1:2880, 
1:2500 in 1:2000 do vštetih 10 
parcel in 6 hektarov 

za vsako nadaljnjo parcelo. . . 
za vsak nadaljnji hektar: 

1.) v merilu 1:5760 j 
2.) v merilu 1:2880, 1:2500 in | 

1:2000 ! 
b) za mape v merilu 1:1440, 1:1250 ; 

in 1:1000: j 
do vštetih 10 parcel in 6 hektarov ! 
za vsako nadaljnjo parcelo. . . ! 
za vsak nadaljnji hektar. . ._. 

c) za mape v merilu 1:720 in 1:625: 
do vštetih 10 parcel in 6 hektarov 
za vsako nadaljnjo parcelo. . . 
za vsak nadaljnji h e k t a r . . . . 

Ako se celotno vpišejo parcelne šte
vilke v mapne odtiske : 

za vsakih 100 parcel 

Ako se zaznamenujejo parcele izvestnih 
delov mapnega odtiska s števil
kami: 

a) do vštetih 20 parcel 
b) za vsakih nadaljnjih 20 parcel . . 

Ako se vrišejo poznejše izpremembe v 
mapne odtiske: 

a) do vštetih 5 na novo nastalih aH 
v obsegu izpremenjenih parcel : 

1.) v merilu 1:5760 in 1:2880. . 
2.) pri večjem merilu (1 : 1440, 

1 :1250 itd.) 
b) za vsako nadaljnjo na novo nastalo 

ali izpremenjeno parcelo: 
1.) v merilu 1:5760 in 1:2880 . 
2.) pri večjem merilu (1 : 1440, 

1 :1250 itd.) 
c) ako se vrišejo potne, vodne parcele 

ali železnice, za vsak decimeter 
dolžine dotičnega predmeta na mapi 

Ako se izbrišejo parcele v mapnih od-
tiskih: 

a) do vštetih 10 parcel, ki jih je treba 
izbrisati 

b) za vsako nadaljnjo parcelo, ki jo je 
treba izbrisati 

Ako se napravijo mapni posnetki, s pro
sto roko narisani, ter zaznamenujejo 
parcele s številkami in podatkom 
obdelovalne vrste: 

A. a) ako ne obseza zemljiška skupina, 
ki jo je treba narisati, več nego 
10 parcel In 6 hektarov: 

3 i 

I 

3 ! 

86 

13 

30 

16 

16 

1 

34 

6 

O p o m b a 

20 
03 

20 
32 

20 

20 
12 

60 

20 

— i 60 

K zap. št. 1. 
j Dopolnitev obseza po-
] barvanje stavbinskih, vod-
! nih iti potnih parcel, po-
: tem jam za pesek in ilo-
i vico. Povračilni stroški se 
I zaračunavajo po številu 
I parcel in hektarov zazna-

menovanih na mapah, ne 
glede na število dejansko 
dopolnjenih parcel. 

Ulomki izpod 100 par
cel, oziroma hektarov, se 
štejejo za polne. 

K zap. št. 1 d. 
Ako je ti. pr. ozemlje 

katastralne občine, ob-
sezajoče 3070 parcel in 
1030 ha, na 17 mapnih 
listih (izmerjenih sekcijah) 
narisano v merilu 1 : 2880 
in je treba od imenovanih 
17 sekcij uvrstiti 10 par
cel v razred, označen pod 
točko 1 d, znaša pristoj
bina 991 Din 20 p. 

K zap. št. 3a. 
Na primer: Pristojbina 

za celotno pobarvanje map j 
občine, ki obseza 1100 par
cel in 632 ha ter je na
risana v merilu 1 : 2880, 
znaša 332 Din 54 p. 

K zap. št. 4. 
Na primer: Ako je mapa 

izdelana v merilu 1 :28\S 
in ako obseza dotični del 
2 parceli in 5 ha, znaša j 
pristojbina 16 Din; ako 
obseza dotični del 4 par
cele in 28'77 hektarov, 
po 29 Din 70 p; pri enem 
delu, obsezajočem 100 
parcel in 11 "5 hektarov, 
73 Din 30 p. 

60 
60 

60 
40 

j K zap. št. 5 in 6b. 
i Ulomki izpod 100, od-

65 ; nosno 20 parcel, se šte-
I jejo za polne. 

— I 
I 

60 

20 

K zap. št. 7. 
Ako se vrišejo potne ali 

vodne parcele ali želez
nice, se štejejo samo ti 
predmeti, ne pa tudi par
cele, prerezane po njih. 

K zap. št. 9. 
Na primer: Pristojbina 

za ročni narisek v merilu 
1: 2880 znaša, ako obseza 
zemljiška skupina 2 par
celi in 5 ha, 35 Din; ako 
obseza skupina 4 parcele 

a, 
c; 

10 

11 

! « 

I M 

15 

16 

17 

19 

20 

21 

Predmet in dela, za katera morajo 
stranke nlačati 

1.) v merilu 1:5760, 1:2880, i 
1 :2500 in 1 :2000 . . . . j 

2.) v merilu 1 : 1440, 1 : 1250 • 
in 1 : 1000. ! 

b) ako je mapa izdelana v merilu : 
1 :720 ali 1 :625 pri zemljiški \ 
površini, ki ne preseza [ 

1.) 10 parcel in 1 hektara . j 
2.) 10 parcel in 3 hektarov . ! 
3.) 10 parcel in 6 hektarov . j 

B. Pri večjih ročnih nariskih : poleg i 
pristojbine, določene pod A., da- j 
ije še, kakor je mapa izdelana: j 

a) v merilu 1 :5760: | 
za vsako nadaljnjo parcelo . j 
za vsaka nadaljnja dva hektara ! 

b) v merilu 1 :2880, 1 :2500, in i 
1:2000: I 

za vsako nadaljnjo parcelo . i 
za vsak nadaljnji hektar 

c) v merilu 1 : 1440, 1 : 1250 in : 

1 : 1000: j 
za vsako nadaljnjo parcelo. . j 
za vsak nadaljnji hektar. . . 

č) v merilu 1 :720 in 1 : 625 : ; 
za vsako nadaljnjo parcelo. . j 
za vsak nadaljnji hektar. . . i 

C. Povračilo za porabljeni posnemaini | 
papir ali posnemalno platno za 
vsak kvadratni decimeter . . . 

Ako se dokaže popolna enakost zemljišč 
po katastralnih mapah glede na 
sedanje stanje, izkazano v zem-
Ijiškodavčnih izdelkih, in glede na 
stanje po stalnem katastru, in sicer: 

a) za spis primerjalne sestave starih 
in novih parcelnih označb do 
10 parcel 

b) za spis primerjalne sestave starega 
in novega stanja z dodatkom po
vršine posameznih parcel ali par
celnih delov, za vsakih 10 parcel, 

Ako se napravijo prepisi posestnih listov: 
do 5 točk 

za vsako nadaljnjo točko . . . 
za vpis imena in prebivališča vsa

kega soposestnika 
za vsako naslovno stran . . . . 

Ako se napravijo izpiski iz posestnih 
listov: 

A. ako se izkaže vsaka posamezna par
cela: 

a) do vštetih 5 parcel 
b) za vsako nadaljnjo parcelo. . . . 
B. ako se tiče izpisek le celotne po

vršine in čistega donosa posestnega 
lista, za izpis 

Ako se dostavijo izpremembe v posestne 
liste: 

a) do vštetih 5 točk 
b) za vsako nadaljnjo točko . . . . 

Ako se prepišejo parcelni zapisniki in 
se dopolnijo z vpisom imen zem
ljiških posestnikov, bivališča in hišne 
številke, za vsakih 20 točk . . . 

Ako se dodatno vpišejo izpremembe v 
prepise parcelnih zapisnikov: 

a) do vštetih 10 vpisanih parcel . . 
b) za vsako nadaljnjo vpisano parcelo 

Ako se pristavi nižjcavstrijska ploskovna 
mera v prepise, naštete pod zap. 
št. 12 do 16, za vsakih 20 parcel 

Ako sc prepišejo popisi občinskih mej 
in drugi spisi katastralnega merje
nja, pola 

Ako se napravijo izpiski iz trlangulacij-
skih izdelkov katastra, glede koordi
nat in topografije trigonometričnih 
točk: 

a) do vštetih 5 točk 
b) za vsako nadaljnjo točko . . . . 

Ako se napravijo izpiski iz poligonalnih 
izdelkov katastra, glede koordinat 
In topografije poligonskih točk: 

a) do vštetih 5 točk 
b) za vsako nadaljnjo točko . . . . 

Kamenoplsne pregledne karte katastrskih 
občin, list 

Tiskovine: posestni Ust in parcelni za
pisnik, za vsako polo 

35 

45 

i 
35 ! 

65 ' 

1 ! 

_ 7 ! 

10 

20 

5 ! 

10 

10 

60 
20 

60 
40 

60 
80 

60 
20 

20 

20 
60 

50 

40 

10 
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10 
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— 
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in 28-77 hektarov, 44 Din 
11 p, pri skupini, obseza-
joči 100 parcel in 11 -5 ha, 
91 Din 20 p. 

Za ročni narisek v me
rilu 1 : 720 odpade na zgo
raj omenjene zemljiške 
skupine pristojbina 45 Din, 
odnosno 85 Din 99 p in 
106 Din 92 p. 

Mapne posnetke s pro
sto roko narisati je do
voljeno samo: a) brez 
ozira na obseg zemljiške 
skupine in število parcel, 
ako ni v zalogi mapnih od-
tiskov, natisnjenih na su
ho; b) vselej, kadar je 
treba narisati zemljiško 
skupino, ki ne obseza več 
nego 10 parcel in 6 hek
tarov. 

Parcele, ležeče v isti ob
čini in pripadajoče k iste
mu posestvu, ki jih je 
treba posneti, se smatrajo 
skupno za eno skupino. 

K zap. št. 10. 
Da se izračunijo povra

čilni stroški, se morajo se
šteti parcele novega in | 
starega stanja. 

Ulomki izpod 10 parcel 
se štejejo za polne. 

K zap. št. 11. 
Vsaka vodoravna rubri

ka se računi za eno točko; 
tako n. pr. znaša pristoj
bina za prepise 150 po
sestnih listov s 3000 toč
kami 694 Din. 

K zap. št. 12 in 13. 
Osnovna taksa (12 A a, 

13 a) se računi, ne glede 
na to, ali obseza naročilo 
stranke le eno ali več po
sestnih pol, samo enkrat, 
toda za vsako katastralno 
občino posebe. — Vsaka 
parcela, ki odpade ali pri
raste, potem vsaka izka
zana nova vsota se mora 
računiti posebe za eno 
točko. 

K zap. št. 14. 
Vsaka parcela, potem 

vsak odnos, oziroma glav
ni odnos, kakor tudi vsota 
glavnih odnosov se mora 
računati posebe za eno 
točko. Ulomki izpod 20 
točk se štejejo za polne. 

K zap. št. 16. 
Ulomki izpod 20 parcel 

se štejejo za polne. 

Ta cenovnik stopi v veljavo z dnem 1. maja t. 1. 

Delegacija ministrstva financ v LJubljani, 
dne 27. aprila 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 



47. ;0. Letnic IV. 

Razglasi gradbene direkcije 
za SìoveoiiOe 

i», aes. 3—1 
Razpis. 

Pri okrožni gradbeni sekciji v M a r i b o r u se 
•dda mesto pisarniškega pomočnika (pisarniške po
močnico) i>roti dnevnici, ki znaša za začetnike 
Ћ Din 50 p ter se stopnjuje po službeni dobi po 
zakonu z dne 14. marca 1922.. št. 82 Ur. L, s pra
vico do osebne draginjske doklade, ki znaša sedaj 
17 Din dnevno, in do eventualnih rodbinskih dra-
ginjtikih doklad. 

Prošnje s prilogami, pravilno kol kovane, naj se 
vložc pri gradbeni direkciji v Ljubljani do dne 

3 1. m a j a 19 2 2. 
Prosilci (prosilke)) ki so v javni službi, naj vlože 

prošnje po .službeni poti. 
Prošnji je priložiti: dokazilo o starosti, držav

ljanstvu in domovinski pristojnosti, nravstveno iz
pričevalo, izpričevalo uradnega zdravnika o telesni 
sposobnosti in popolni sposobnosti za razpisano 
službo glede zdravja, izpričevala o šolski izobrazbi, 
znanju jezikov, strojepisja in eventualno stenogra
fije. Prosilke morajo predložiti tudi dokazilo, da so 
neomožene ali vdove, brez otrok in eventualno, da 
so hčere ali vdovo po civilnih državnih nameščen
cih ali vojaških osebah. 

Vojni invalidi ali dobrovoljci naj predlože do
tična dokazila. 

V prošnji je treba tudi navesti eventualno raz
merje sorodstva do sedanjih nameščencev okrožne 
gradbene sekcije v Mariboru in izjaviti, da se pro
silec (prosilka) odreka povračilu selitvenih in potnih 
*troškov za nastop službe v Mariboru. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7. maja 1922. 

Gradbeni direktor: inž. KHnar s. r. 

Razglasi drugih uradov in 'oblastev 
-St. 2987/1(56 ex 1922. 092 

Razglas. 
Z ozirom na dražboni oklic o prodaji tvornice 

kopit «Bratje Winkle» v Sevnici je odločil gospod 
minister pravile pod S. br. 2347 z dne 21. aprila 
1922., da mora vsak dražitelj položiti pred začetkom 
dražbe namesto prvotno določenih 20 •% le 10 c/,: 

izklicno cene kot varščino pri finančni deželni bla-

Oddado se pa tudi sodniška mesta vseh činovnik 
razredov, ki so morda izpraznijo po imenovanjih ali 
premestitvi ali pa kako drugače tekom razpisa. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje po službeni poti najkesneje do dne 

3 0. m. a j a 1 9 2 2., 
in sicer za mesta pri višjem deželnem sodišču pri 
pred-sedništvu višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
za ostala mesta pa pri onem zbornem sodišču prve 
stopnje, v čigar okolišu žele biti nameščeni. Oni, 
ki prosijo za različna, mesta v okolišu različnih zbor
nih sodišč prve stopnje, morajo vložiti izvirne in po
polnoma opremljene prošnjo pri predsedništvu onega 
zbornega sodišča, v čigar okolišu žele biti v prvi 
vrsti nameščeni; predsedništvom drugih zbornih so
dišč, v čigar okoliš prosijo v drugi vreli, pa mo
rajo poslati prepis svojih prošenj s prepisom kvalifi
kacijske razpreglednice brez ostalih prilog. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 4. maja 1922. 

Kavčnik s. r. 
U 10/22—3. 077 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišč* v Mariboru kot vzklicno sodišče 

je danes pod predsedstvom višjega deželnosodnega 
svetnika Ravnikarja vpričo deželnosodnih svetnikov 
Guzèlja, Posege in. Lenarta kot sodnikov in pisar
niškega oficiala Ka.rbe kot zapisnikarja odločilo pu 
ponovni presoji odločbe občinskega sodišča za pobi
janje draginje na Prevaljah z dne 6. decembra 1.921., j 
7/21— k—7, s katero je bil Josip V a jn c e r 1̂  za
radi kaznivega dejanja po členih 5. in 14., točki 1., 
uredbe o pobijanju draginje z dne 17. maja 1921., 
št. 253 Ur. 1., spoznan za krivega in obsojen na 
50 kron denarne kazni, po glavni razpravi, oprav
ljeni dne 11. aprila 1922. v si ed odredbe /. dne 14ega 
marca 1921., BI. 103/22—1, vpričo državnega pravil
nika drja. Grassellija kot. javnega ohložitelja in pro 
stega obtoženca. Josipa Vajncerla na predlog, 
je podal obtoženi Josip Vajncerl, da bi se 
stil krivde in kazni, in javnega obtožitelja, da bi 
potrdila občinskosodna odločba: 

Odločba občinskega sodišča za pobijanje dra
ginje na Prevaljah z dne (>• decembra 1921. 
M. 7/21—k, se potrjuje. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 
•dne 30. aprila 1922. 

Cb 1/22—1. 609 
Oklic. 

O tožbi Jerneja. Onušiča zoper Uršulo O n u -
š i č e v o v Viševku št. 10 zaradi 400 K bo narok 
dne 3. j u n i j a t. 1. ob devetih. 

Skrbnik: Alojzij Znidaršič v Ložu št, 7. 
Okrajno sodišče v Ložu, 

dne 2. maja 1922. 

Št, 5920. 

ki ga 
opro-

e 

U 24/22—4. - - - - - G 6 8 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obd.olženi Ivan Š k a f a r , železniški delavec v 

Ljubljani, je kriv, da je v času od dne 13. do dne 
24. februarja 1922. v Trebnjem prodal 2325 jajc, 208 
jajc pa- poizkušal prodati po 9-50 K, dočim jih je 

gajni v Ljubljani, po izvršeni licitaciji pa istotako j j,o i n. (.j ]Uipjj v mestni aprovizaciji v Ljubljani nekaj 
namesto prvotno določenih 20 <д le 10 % viška iz- 7 K i u n (, k y j p 0 S K, da je torej zagrešil več-
licitirane cene. 
Sekcija za sekvestre ministrstva pravde v Ljubljani, 

dne G.-maja 1922. 
Dr. Marn s. r. 

Preds. 855/4/22—3. 3 - 1 
Razpis. 

V področju višjega deželnega sodišča v Ljubljani 
se razpisujejo nastopna, mesta sodnikov: 

I. 1 mesto svetnika v VI. činovnem razredu pri 
višjem deželnem sodišču v Ljubljani; 

II. 1 mesto podpredsednika v VI. činovnem raz
redu pai okrožnem sodišču v. Mariboru; 

III. 1 mesto deželnosodnega svetnika v Vii. či 
novuem razredu pri okrožnem sodišču v Mariboru; 

IV. 1 mesto okrajnega sodnika in sodnega pred
stojnika v Vin. činovnem razredu pri okrajnem so
dišču v Gornji Radgoni; 

V. 2 mesti okrajnih sodnikov v V1U. činovnem 
razredu pri okrožnem sodišču v Mariboru; 

VI. mesta sodnikov v IX. činovnem razredu, in 
.-sicer: 

2 mesti pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani, 
3 mesU pri deželnem sodišču v Ljubljani, 
2 mesti pri okrožnem sodišču v Mariboru, 
1 mesto pri okrajnem sodišču v Cerknici, 
1 mesto pri okrajnem sodišču v Črnomlju, 
1 mesto pri okrajnem sodišču v Kozjem, 
1 mosto pri okrajnem sodišču v Krškem, 
3 mesto pri okrajnem sodišču v Litiji, 
1 mesto pri okrajnem sodišču v Murski Soboti. 
1 mesto pri okrajnem sodišču v Ptuju m 
1 mosto pri okrajnem sodišču na Vranskem. 

P° - - . . 
kratno preprodajo in nečisto spekulacijo, ki namer-
ja podražiti cene življenjskih potrebščin. S tem je 
zakrivil prestopek po členu 9. odstavku 1., zakona 
z dne 30. januarja- 1922., št. 5 «Službenih Novm», 
ter se obsoja po členu 9. citiranega zakona., z upo
rabo § 2G0. b k. z, na 2 (dva) dni zapora, poostrenega 
z enim trdim ležiščem, in na 500 (petsto) dinarjev 
i' 

lenaril© kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 
10 (deset) dni zapora in po § 389. k. pr. v plačilo 
stroškov kazenskega postopka in izvršitve kazni. 

Po členu 14. citiranega zakona mu je odvzeti vso 
količino blaga, ki je predmet kaznivega dejanja po 
členu 19. citiranega zakona pa je objaviti razsodbo 
brez razlogov po pravnomočnosti ob obsojoncevili 
stroških v «Uradnem listu pokrajinske uprave za 
Slovenijo». 

Okrajno 

C 46/22—1. 

sodišče v Trebnjem, oddelek I., 
4ue 31. marca 1922. 

690 

Oklic. 
Jožef Šutoj v Cepljah št. 30 toži Marijo, Kate in 

Rožo V o l f o v o , istotako Petra m Jožefa V o l t a 
iz Zadrca zaradi neobstoja služnosti vozne pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. m a j a 1 9 2 2. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št, 7. 
Neznano kje bivajočim. tožencem se je postavila 

za skrbnico Marjeta Mavrin v Brezovici št, 16. 
Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek IL, 

dne T- aprila 1922. 

Izpisek iz zapisnika seje višjega šolskega 
sveta z dne 27. aprila 1922. 

Po poročilu o tekočih predsedstveno rešenih za
devah so bili imenovani za strokovne učitelje na 
deški meščanski šoli v Celju Mirko K o v a č , Iva» 
Č e m e j in Josip G r a š e r . Služba strokovnega 
učitelja za petje in glasbo se vnovič razpiše. Na de
ški meščanski šoli v Mariboru so se oddale učiteljske 
službe Viktorju R o d e t u, Josipu P o 1 j a n c u, Jo
sipu L a m. p e t u , služba za petje in glasbo pa Vi
ljemu Š u š t r š i č u . Na dekliških meščanskih šolah 
v Mariboru so bile imenovane Marija R o z m a n, Ana 
P e t e 1 i n in Ljudmila P o 1 j a n e c, za učitelji м 
ženskih ročnih del pa Beatrika S e d e v č i č . Os'aia 
mesta se ali na'novo razpišejo ali pa se imenovanj« 
odloži, ker so kompeteivfi Primorci, za katerih na
mestitev v Sloveniji je treba posebne dovolitve po
krajinske uprave. 

izključil se je krajevno učenec državne gimnazij* 
v Kranju. 

Sprejel se je predlog: 1.) § 11., odstavek 4., dis
ciplinarnega reda za srednje šole naj se glasi: Posei 
vsakojakih zabav, prireditev, predstav in zborovanj, 
ki mladini niso primerna in škodujejo njeni vzgoji, 
zlasti njeni nravstvenosti, mora ravnateljstvo brez
pogojno prepovedati. Najstrože je šolski mladini pre
povedano, posečati gledališke predstave, ki so na 
gledaliških listih označene za neprimerne šolski mla
dini. — 2.) Kot 5. odstavek istega paragrafa discipli
narnega reda se uveljavlja nastopno določilo: Isto-
lako je šolski mladini strogo prepovedano, da bi so
delovala- v kakršnikoli vlogi pri gledaliških pred
stavah, ki niso dovoljene po šolskem oblastvu; po-
sebe pa je še šolskim deklicam prepovedano, da bi 
sodelovale pri baletu. 

Poročilo o dvodnevnem poučnokmetijskem tečaju 
za učiteljstvo kranjskega šolskega okraja na Prim-
skovem pri Kranju se je sprejelo odobrovaje na 
znanje. 

Nadučiteljsko in učiteljsko mesto v Koprivniku 
se zopet razpišeta. 

Za učiteljico v Štalcerjih je bila imenovana Te
rezija T u r k, v Žužemberku pa Rafaela H r o v д t. 
Učiteljsko mesto v Mozlju se vnovič razpiše. Nadalju 
so bili imenovani: za učiteljico ženskih ročnih del 
na osnovni šoli v Ribnici Franja F r i č , za vodite
ljico 1. otroškega, vrtca v Ljubljani Ana O s r e d -
k a r - G o r u p, za nadučitelja v Mengšu P«ter S i r e , 
za.učitelja na deški osnovni šoli v Kamniku Julij 
C c n č i č * za učiteljico v Dolenji vasi pri Rib; ki 
Nežika K1 u n, za učiteljico na dekliški osnovni soli 
v Novem mestu Milena S u š n i k - K a v č i č, za uči
telje na deški osnovni šoli v Novem mestu Ludovik 
K o ž e l j , Viktor P i r n a t in Stanislav M e n a r d, 
za nadučitelja v Vodicah Gustav F er j a IL Uči
teljska služba v Šinartnem v Tuhinju se iznova raz
piše. Službo otroške vrtnarice v Dolnji Lendavi j« 
dobila Franja G o r i š e k - M a l . Nadalje so bili ime
novani: za učiteljico v Mozirju Amalija L o či o n i k, 
za učiteljico v Cadiamu Dragica B r g l e z - K o s i , 
za nadučiteljko na I. dekliški osnovni šoli v Mari
bora Amalija V o b i č, za učitelja v Jarenini Vladi
mir S k r b i n š e k in za nadučitelja v Racah Ivan 
M o h o r k o, za učiteljico ženskih ročnih del--v Sent 
Ilju pod Turjakom, Šmiklavžu in Št. Vidu nad Val-
dekom Marija P i r n a t, za nadučitelja na Bregu pri 
Ptuju Fran C v e t k o , za učitelja pri Sv. Rupertu v 
Slovenskih goricah Fran J a k o p e c, za učitelja na 
šestrazrednici v Brežicah Josip J e r š e in za učite
ljico pri Sv. Petru pod Svetimi gorami Hedka L o v-
r e c. — Oddaja nadučiteljskih mest v Framu in na 
deški okoliški šoli v Celju in učiteljskega mesta pri 
Sv. Marjeti ob Pesnici se je odložila, oziroma se j« 
sklenilo, spis vrniti pristojnemu okrajnemu šolskemu 
svetu v izpopolnitev tropredloga. — Mesto za učite
ljico ženskih ročnih,del pri Sv. Tomažu na Runču 
in za učiteljico pri Sv. Rupertu v Slovenskih gori 
cali se vnovič razpišeta. 

Sklepalo se je o nekaterih disciplinarnih zadevali 
učiteljstva na osnovnih šolah. 

Sklenilo se je razširiti osnovni soli na Polzeli v 
šestrazrednico. na Dolu pri Hrastniku v petrazral-
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îiico. Predsedstvo višjega šolskega sveta se je po
oblastilo, izpremeniti dvorazredno ekspozituro' v 
Podpeči v samostojno dvorazrednico, ko bodo dani 
vsi pogoji. Hiša št. 44 v Ločici, občina Vransko, se 
je prešolala v šolski okoliš Št. Jurij ob Taboru. S 
početkom šolskega leta 1922./1923. se sistemizirata 
dve stalni učni mesti zâ srbohrvaščino, in sicer na 
I. dekliški in I. deški osnovni šoli v Mariboru; isto-
tako služba za nadučiteljico- na petrazredni osnovni 
šoli v Ljutomeru. Na III. deški osnovni šoli v Mari
boru se kot stalne sistemizirajo štiri vzporednice, in 
sicer po ena k L, П., III. in IV. razredu, na II. de
kliški osnovni šoli istotani pa ena vzporednica k 
II. razredu. 

Na lastno prošnjo so se predlagali za upokojitev: 
Marija P i r k m a j e r - K u k o v i č, Terezija K o -
v a č i č, Peter W u d 1 e r. Marija A 1 b a n o s e -
P 1 e š k o in Antonija L o r g e r (Junis). 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 4. maja 1922. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

iOi 

Razne objave. 

Št. 1042. 
Razpis. 

Z dovolitvijo višjega šolskega sveta z dne 13ega 
aprila 1922., št. 4947, se razpisuje učiteljska služba 
na trirazredni osnovni šoli pri Sv. K r i ž u p r i 
K o s t a n j e v i c i v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj «e vlože do dne 
2 8. m a j a 19 2 2. 

po predpisani službeni poti. 
Okrajni šolski svet v Krškem, 

dne 28. aprila 1922. 

Št. 251—254/0. 

Razpis učiteljskih služb v ormoškem 
okraju. 

Z dovolitvijo višjega šolskega sveta se razpi
sujejo v ormoškem šolskem okraju nastopne uči
teljske službe: 

1.) Sv. L e n a r t p r i V e l i k i N e d e l j i , 
štirirazredniea: 2 učiteljski službi (le za učitelja); 

2.) S r e d i š č e o b D r a v i : 1 učiteljska 
služba; 

3.) S v e t i n j e , trirazrednica: 2 učiteljski nlužbi; 
4.) S v . T o m a ž p r i O r m o ž u , šestrazrednica: 

2 učiteljski službi (ena le za učitelja). 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

IH-edpiaani službeni poti do dne 
2 6. m a j a 1 9 2 2 . 

]>ri dotičnem krajnem šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet ormoški v Ptuju, 

due 28. aprila 1922. 
Predsednik : dr. Pirkmaier s. r. 

Št. 2820—III. 474 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 1. maja 1922. do pre

klica, najdalje pa do konca meseca maja 1922., so 
računijo v «Provizorni železniški tovorni, tarifi» (z 
dne 1. marca 1921.) delni vo.zninski stavki odacene 
tablice B (glej odsek G v tarifi na straneh 194 do 
199, odnoMio delno vozni uske stavke, uvedene z 
razglasi) s 30%nim odbitkom. 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro-
žajo ulomki eentesimov na cele centesime. 

Veljavnost razglasa, priobčenega v Uradnem listu 
31 t. 1. pod št. 2134/111.. preneha z dnem 30. aprila 
1922. 

V L j u b 1 j a n i, dne 27. aprila 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 2822—111. ~ 475 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f o . 
Z veljavnostjo izza dne 1. maja 1922. do pre

klica se računijo delni "voavinski stavki odsečne 
tablice A—1, A—2 in A—3, odnosno z razglasi uve
deni delni vozninski stavki odsečne tablice A v 
«Provizorni železniški tovorni tarifi» (z dne l.mar-i 
ca) z odbitkom 10 % (deset odstotkov). I 

Pri izračunavanju delnih vozninskih stavkov se | 
zaokrožajo ulomki eentesimov na cele centesime. \ 

Veljavnost razglasa, priobčenega v Uradnem listu j 
28 t. 1. pod št. 1838/IIL, preneha z dnem 30. aprila j 
1922. ! 

V L j u b l j a n i , dne 27. aprila 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

505 Št. 2909—III. 
! 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. j 
V p o t i t e v p r e k o p o s t a j e v G r a m m a t u- ' 

N e u s i e d 1 u. 
Z veljavnostjo izza dne l._maja t. 1. do preklica 

se je nadomestilo v «•Provizorni železniški tovorni 
tarifi» (y. dne ]. marca 1921.) na strani 220 pri šte
vilkah 1, l 1 ' . I 2 ) , 2, 2D, 2 2 \ 2'<>, 2 4 ' , 3 in 4 
prevozne poti postajno ime Wien Süd bahn s postaj
nim imenom: Grammat-Neusiedl. 

V L j u b l j a n i , dne 28. aprila 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 581—588/P. 

Razpis nadučiteljskih in učiteljskih služb 
v ptujskem okraju. 

Z dovolitvijo višjega šolskega sveta se razpisu
jejo v ptujskem, šolskem okraju nastopne, naduči-
teljske in učiteljske službe: 

1.) Sv. A u d r a ž v S 1 o v e n s k i h g o r i c a h, 
trirazrednica: nadučiteljska in ena učiteljska služba; 

2.) Sv. B o l f e n k v S l o v e n s k i h g o r i -
e a h, dvorazrednica: nadučiteljska in ena učiteljska 
služba: 

3.) C i r k o v c e , šestrazrednica: dve učiteljski 
službi (ena le za učitelja); 

4.) H a j d i n a , šestrazrednica: dve učiteljski 
tlužbi (ena le za učitelja); 

5.) M a j š p e r g, štirirazrednica: ena učiteljska 
služba; 

6.) Sv. M a r k o n i ž e P t u j a , šestrazrednica 
z dvema vzporednicama: štiri učiteljske službe (dve 
Je za učitelja); 

7.) P t u j o k . o l i c a , deška šestrazrednica: ena 
učiteljska služba; 

8.) V u r b e r g , trirazrednica: dve učiteljski 
službi. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

26. m a j a 1 9 2 2 . 
pri dotičnem krajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet ptujski v Ptuju, 
dne 28. aprila 1922. 

Predsednik: dr. Pirkmaier g. r. 

Vabilo na II. redni občni zbor delničarjev 
Kemične tovarne, d. d. v Šoštanju. 

Upravni svet Kemične tovarne, d. d. v Šoštanju, 
sklicuje drugi redni letni občni zbor delničarjev na 
dan 2 9. m a j a 1 9 2 2 . ob 14. uri v pisarni 
g. drja. Frana Mayerja v Šoštanju s tein dnevnim 
redom. 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju v 
zadnjem poslovnem letu. 

2.) Predložitev in odobritev računskega za
ključka in bilance minulega poslovnega leta. 

3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4.) Razdelitev čistega dobička, odnosno dolo

čitev honorarja članom upravnega sveta in nadzor-
ništva. 

5.) Volitev članov nadzorništva. 
fi.) Eventualne dopolnilne volitve v upravni svet. 
7.) Izpopolnitev § 6. družbenih pravi] z ozirom 

na izvršeno zvišbo debiiške glavnice. 
8.) Slučajnosti. 
Š o š t a n j , dne 9. maja 1922. 

Upravni svet. 
* * •:' 

Po § 17. upravičuje posest. 10 delnic do enega 
glasu. Da smo delničar galsovati, mora. vsaj 6 dni 
pred občnim zborom založiti potrebno število delnic 
z nezapadlimi kuponi na kraju, navedenem v sklice-
valnem razglasu. Upravni svet mu izda pred občnim 
zborom legitimacijo, ki se glasi na njegovo ime ter 
navaja, koliko delnic je založil in koliko odpada 
nanj glasov. Po končani založitvi ima vsak glasu
joči delničar pravico, vpogledati v listo založiteljev. 

Delničarji, ki žele imeti na občnem zboru glaso
valno pravico, naj založe delnice pri Ljubljanski 
kreditni banki v Ljubljani ali pa v pisarni Kemične 
tovarne, d. d. v Šoštanju. 574 

Let;.» k IV. 

569 Vabilo na III. redni občni zbor, 
ki ga bo imela delniška družba 

„Združene opekarne, d. d." 
v Ljubljani, 

v ponedeljek dne 2 9. m a j a 1 9 2 2 . ob *ostnajstih 
(ob štirih popoldne) v posvetovalnici Jadranski» 
banke v Ljubljani, šelenburgova ulica št. 7/JI, a ton» 

d n o v n i m r e d o m: 
a) Poročilo o poslovanju v minulem poslovnem letu 

in predložitev bilance. 
b) Poročilo nadzorništva, odobritev bilance in po

delitev absolutorija. 
c) Razdelitev čistega dobička. 
č) Dopolnilna volitev upravnega sveta. 
d) Dopolnilna volitev nadzorništva. 
e) Slučajnosti. 

•-•: -j: :\-

Posest 10 delnic upravičuje do enega glasu. Da. 
srne delničar glasovati, mora vsaj šest dni pred 
občnim zborom založiti potrebno število delnic z ne
zapadlimi kuponi pri Jadranski banki, podružnici v 
Ljubljani. 

V L j u b i j a ni. dno 8. maja 1922. 
Upravni svet. 

Slovenska eskomptna banka v Ljubljani. 
V zmislu sklepa občnega zbora je k u p o n 1 9 2 1 . 

miših delnic plačljiv takoj s 

za delnico pri blagajni centrale v Ljubljani in njenih 
podružnic v Novem mestu, na Rakeku in v Slovonj-
gradcu. 

O p a z k a : Posestniki delnic v emisiji, ki še ni 
dotiskana, lahko dvignejo protivrednost tudi proti 
predložitvi interimnih potrdil. gs7 

Delniška družba jeklarne v Beli peči, 
prej Göppinger & Co., 

v B e l i peč i . 570 
Po sklepu izrednega oljčnega zbora z dne 2Sega 

aprila 1921. se je delniška glavnica izprcmenila т 
937.500 iir italijanske veljave, razdeljena na 3125 
delnic po 300 italijanskih lir. 

Ker je ta sklep potrdila kr. italijanska vlada, je 
treba delnice opremiti z žigom, ki kaže izpremembo 
nominalnega zneska 300 kron v 300 italijanskih lir. 

Zaradi žigosanja morajo lastniki delnic delniške 
družbe jeklarne v Beli peči, proj Göppinger & Co., 
proti potrdilu o prejemu založiti delnice najkesnoje 
do dne 2 0. m a j a 1 9 2 2. 

pri bančni in menjalnični delniški družbi «Mer-
cur» na Dunaju, L, Wollzeile 1; 

pri Kreditnem zavodu za trgovino in industrij» 
v Ljubljani; 

pri ravnateljstvu diskontne družbe (Disconto-
Gescllschaft), podružnici v Stuttgartu; 

ali pa pri družbeni blagajni v Beli peči. 
Po izvršenem žigosanju se delnice vrnejo Imet

nikom. 
V B e 1 i p o č i, dne 5. maja 1922. 

Upravni svet delniške družbe jeklarne v Beli geli, 
prej Göppinger & Oo. 

7 0 0 Splošna prometna banka, 
podružnica v Ljubljani, prej J. C. Mayer. 

Vloge na hranilne knjižice. 
Stanje dne 1. aprila 1922. . . . Kj. 9,967.489-06 
Tekom meseca aprila je vložilo 

37 strank . . Kj. 564.459— 
Tekom meseca 

aprila jo dvig
nilo 65 strank . Kj. 1,011.606-94 Kj. 447.147-94 

Stanje dne 30. aprila 1922. . . • Kj. 9,529.341-11 
. V L j u b l j a n i , dne 8. maja 1922. 

696 Razid društva. 
cVendvidćki Magyar Közmüvelödesi Egyesület — 

Vogreko javno kulturno društvo za okraj Vendov» 
se je po zasedbi Prekmurja dne 12. avgusta 19®. 
prostovoljno razšlo. 

V M u r s k i S o b o t i , dno 5. maja 1922. 
Dr. Јалоб Czifrak s. r., bivši predsednik. 

Natisnile ta zaloiaa DetóaU tiektri», U T kjefefcant _ „J 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 13. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Vieblna- Iz «Službenih Novin kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon o poštnohranilnem, čekovnem in virementskem prometu v kraljevini 
Srbov Hrvatov in Slovencev. Zakon o ureditvi naših vojaških pokopališč in grobov v domovini in v inozemstvu kakor tudi pokopališč padlih vojakov in mornarjev, vojnih 
ujetnikov in internirancev, državljanov Nemčije, Avstrije, Ogrske in Bolgarije, pokopanih na našem državnem ozemlju. - Uredbe osrednje vlade: Naredba o postopanju pri 
vojaških nastanitvah. Odločba o prodajanju izvoznih deviz. - Razglasi osrednje vlade: Pojasnili k odločbi o kupovanju deviz za nabavo sirovln. - Razglas pokrajinske uprave 
za Slovenijo: Razglas o izpremembah v gerentstvlh okrajnih zastopov. Razglas o izpremembah v občinskih gerentstvih. Razpust društev. Izkaz o stan m živalskih kužnih bo ezni 
v Sloveniji - Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o dnevnicah za člane davčnih komisij. Razglas o tretji emisiji kolkov. - Razglasi gradbene direkcije 

za Slovenijo: Razpis službenega mesta za pisarniško pomožno moč. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 90 z dne 2(5. aprila 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Al e k-s a n 

il ra 1. z dne 21. aprila 1922.. s katerim so Vojislav 
N. V u l o v i ć, minister na razpolag, postavlja v 
stanje pokoja. 

Objave, generalno direkcije državnega računo
vodstva, da so trajno upokojeni: višji računski svet
nik Josip B o ž i č i>ri delegaciji finančnega ministr
stva v Ljubljani; višji računski svetnik Ivan K o -
v a č pri računovodstvu iste delegacije; ravnatelja 
Immanuel J o s i n in Rudolf V e s e l pri finančni 
deželni blagajni v Ljubljani. 

Številka 91 z dno 27. aprila 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n -

d r a I. z due 11. marca 1922., s kale-rim se v Alba
niji ustanavlja kraljevsko poslaništvo. 

Številka 9'J z dne 29. aprila 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a 1. z dne 30. marca 1922., s katerim se postav
ljajo pri glavnih carinarnicah I. v rete: 

v Beogradu: Adolf L u n a ček, carinik IV. raz
reda kastavske carinarnice, za carinika istega raz
reda, po prošnji; 

v Mariboru: Žarko Va k a n j a c, carinik II. raz
reda subotiške carinarnice, za revizorja V. razreda, 
po službeni potrebi; Miodrag J a n k o v i ć , carinik 
III. razreda iste carinarnice, za revizorja V. raz
reda; Dragoljub P a v 1 o v i č, carinik IV. razreda 
ljubljansko carinarnice, za carinika istega razreda, 
po prošnji; 

v Ljubljani: Aiuhej G r o š e 1 j , inženjer kemije, i 
za kemika I. razreda. 

številka 94 z dne 1. maja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k .s a n -

d r a I. z dne 8. aprila 1922., s katerim se dr. Ale
ksander P r i m o ž i č , tajnik I. razreda primorskega 
obIa<stva v Bakru, postavlja za referenta odloka za 
pomorsko brodarstvo pri prometnem oddelku mini
strstva za promet. 

Številka 96 z dno S. maja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Al e k s a n 

il r a l . z dne 27. marca 1922., s katerim se Frau 
V i š e r, inženjer VIII. činovnega razreda pri grad
inili direkciji v Ljubljani, po pristanku postavlja za 
inženjerja III. razreda pri gradbeni sekciji v Ku-
manovu. 

— * • i « i * i i . _ 

Izpremembe v osebju. 
Josip T u r č i n o v i ć , arhivar ministrstva za 

notranje zadev«, je imenovan za pisarniškega pri
stava IX. činovnega razreda pri pokrajinski upravi 
/a. Slovenijo, oddelku za notranje zadeve. 

Ivan K o n d a , posestnik v Prapročah pri Se
miču, je sprejet v državno službo za provizornega 
kmetijsko-strokovnega uradnika VI. činovnega raz
reda- in poverjen s posli pomočnika okrajnega eko
noma jrri okrajnem glavarstvu v Črnomlju. 

Iv. Hribar s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
ISO. 

Mi 
A l e k s a n d e r I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, 
da je zakonodajni odbor narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sklenil v 
XVI. redni seji, ki jo je imel dne 28. novembra 
1921. v Beogradu, da je uredbo o poštnohranil
nem, čekovnem in virementskem prometu v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 26. ju
lija 1921.* — seznamka uredb ministrstva za 
pošto in brzojav št. 2 — «Službene Novine» 

št. 195/1921. — izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o poštnohranilnem, čekovnem in vire
mentskem prometu v kraljevini Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.*' 
I. del. 

Splošna določila. 

Člen 1. 

V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev se 
ustanavlja v državni upravi in pod državnim 
jamstvom državna hranilnica z naslovom: «Po
štanska štedionica kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca» («Poštna hranilnica kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev»), kateri se je baviti s posli, 
določenimi s tem zakonom. Sedež te hranilnice 
je v Beogradu. 

Za izvrševanje čekovnega in viremenrskega 
prometa so ji podrejeni poštni čekovni zavodi, 
ki jih je otvarjati po naredbi ministra za pošto 
in brzojav v sporazumu z ministrom za finance 
in ministrom za trgovino in jndustrijo po po
trebi prometa v glavnih krajih države. 

Poštna hranilnica s poštnimi čekovnimi za
vodi je pravna oseba. Vsa njena, aktiva jamčijo 
v prvi vrsti za kritje vlogov in drugih njenih 
pasiv. Jamstvo države, določeno v prvem odstav
ku, nastopi šele, če poštna hranilnica ne bi 
mogla zadostiti svojim obveznostim. 

Člen 2. 

Poštna hranilnica s čekovnimi zavodi je pod
rejena ministru za pošto in brzojav, ki izvršuje 
vrhovno upravo ini kontrolo. 

V mejah tega zakona uredi minister za pošto 
in brzojav s pravilnikom področje in ustroj 
poštne hranilnice in čekovnih zavodov, njih med
sebojno razmerje in stanje njih osebja. 

* Uradni list pod št. 305 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 77, izdanih dne 
6. aprila 1922. (Prilog XI. — 1922.) 

Za posredujoče pošte služijo one pošte v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki jih za 
to določi minister za pošto in brzojav. 

i Posredujoče pošte so glede izvrševanja pošt-
I nohranilne, čekovne in virementske službe ne-
| posredno podrejene poštni hranilnici, odnosno 
i.čekovnim zavodom. 

Člen 3. 

Poštna hranilnica se bavi s hranilnim, čekov
nim in virementskim. prometom in s prometom 
vrednostnih papirjev kakor tudi s sorodnimi stro
kami tega posla. 

Razen tega sme minister za pošto in brzojav 
sporazumno z ministrom, za finance in ministrom 

! za trgovino in industrijo pooblastiti poštno hra-
1 nilnico, da se bavi z nastopnimi posli: 

1.) da daje posojila na zastavljene vrednostne 
državne papirje, papirje, za katere jamči država, 
papirje samoupravnih teles, zastavnice hipotekar-

' nih zaivodov in obveznice zadružnih zvez, razen 
na delnice (glej člen 34., točko 2. b); .. c , 

2.) _da eskonrira vrednostne papirje, ki se 
smejo zastaviti, in njih kupone, kolikor so iz-
plačni najkesneje v treh mesecih (glej člen 34., 
točko 2. c) ; 

3.) da vinkulira vrednostne papirje in da iz-
posluje njih devinkulacijo; 

4.) da predlaga v izplačilo menice vsake vrste, 
akceptirane in neakceptirane, potem čeke, nakaz
nice, akreditive, ki se glase na določen znesek 
in na naredbo, in račune vsake vrste; 

5.) d!a odkupuje (plačuje) menice, ki so iz-
plačne ali demicilirane pri poštni hranilnici, ko
likor je zanje kritja; 

6.) da komisionalno kupuje in prodaja tuje 
valute, menice in čeke, ki se glase na inozemstvo; 

7.) da sprejema vrednostne papirje in pred
mete v hranjenje v predalih, ki se zapirajo s 
ključi, katere imajo stranke (safedeposits). 

Člen 4. 
Poštni čekovni zavodi se bavijo razen s če

kovnimi in virementskimi posli tudi še z onimi 
strokami službe poštne hranilnice, za katere jih 
pooblasti minister za pošto in brzojav. 

Člen 5. 
Za kontrolo tekočega poslovanja, za posveto

vanje o posebno važnih stvareh in za oddajanje 
mnenj in predlogov se postavlja pri poštni hra
nilnici, in po potrebi tudi pri čekovnih zavodih, 

, stalen nadzorni svet. 
j Minister za pošto in brzojav izda sporaz-
| umno z ministrom za finance in z ministrom za 
j trgovino in industrijo predpise o sestavi tega 
' sveta ter opredeli njegovo področje. 

II. del. 
Določila o hranilnem prometu. 

Člen 6. 
Za vsak prvi vlog, o katerem da posredujoča 

pošta vložitelju začasno priznanico, izda poštna 
hranilnica hranilno knjižico, v katero se vpisuje 
vsaka izprememba v imovini. Vlogi m izplačila 
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na hranilne knjižice se lahko vrše pri vsaki po
sredujoči pošti. 

Člen 7. 
i 

Hranilna knjižica se izda brezplačno ter je j 
oproščena plačila takse. I 

Poštna hranilnica otvori za vsakega vložitelja j 
račun (konto). ! 

Ćlen 8. 
Za vložitelja se smatra oni, na čigar korist 

se vplača prvi vlog. 
Vložitelj lahko postane vsaka privatna oseba, 

trgovska firma, vsako oblastvo (urad), vsaka 
pravna oseba, vsako društvo ali vsak zavod. 
Tudi nedoletniki smejo samostojno vlagati pri
hranjene zneske ter prejemati izplačila, ako se 
temu ne protivijo njih zakoniti zastopniki, ki 
morajo to pismeno javiti poštni hranilnici. 

Prvi vlog lahko vplača vložitelj sam ali zanj 
kdo drugi. Oni, ki vplača na vložiteljevo korist 
prvi vlog, se zove vplačnik. Vplačnik je lahko 
vsaka fizična ali pravna oseba. 

Ako prvega vloga ne vplača vložitelj, nego 
namesto njega vplačnik, smatra poštna hranilnica 
vplačnika toliko časa za upravičenega, razpola
gati z vložno knjižico in njeno imovino, dokler 
vložitelj pri katerikoli posredujoči pošti svoje-
ročno ne podpiše hranilne knjižice. 

Člen 9. 
Hranilna knjižica se izda na ime vložiteljevo 

ter obseza poleg podatkov, ki so potrebni za 
overitev njegove osebne istovetnosti, tudi podpis 
vložiteljev ali pa, če je vplačal prvi vlog vplačnik, 
podpis vplačnikov. Vložitelj, odnosno vplačnik, 
ki ni zmožen pisanja, mora priti z zanesljivo 
pričo, ki potrdi njegovo istovetnost in ki se zanj 
podpiše v hranilni knjižici. 

Ölen 10. 
Odstop hranilne knjižice komu drugemu uva-

žuje poštna hranilnica samo, če se opravi čin 
prenosa pri posredujoči pošti ali če je prenos iz
kazan z overovljeno listino. V teh primerih se 
smatra za lastnika hranilne knjižice oni, kateremu 
se je odstopila. 

Člen 11. 
Na ime posamezne osebe kot vložitelja se 

sme pri poštni hranilnici izdati samo ena hra
nilna knjižica. 

Kdor si nabavi dve ali več hranilnih knjižic, 
izgubi obresti onih imovin, ki so vpisane v dru
go, odnosno v ostale pozneje izdane knjižice, 
kakor rudi koristi iz člena 20. (prvega odstavka). 

Člen 12. 
Najmanjši vlog mora znašati en dinar, vsako 

vplačilo pa se sme izvršiti samo v vsotah, ki ob-
sezajo popolne dinarje; maksimum vložne vsote 
in kapitaliziranih obresti ne sme presezati vsote 
5000 dinarjev. 

Zneski do enega dinarja se lahko vlagajo 
rudi tako, da se na poštne hranilne karte prilep-
ljajo poštne pisemske znamke ali posebne poštno-
hranilnične znamke, ako odredi minister za pošto 
izdajo takih znamk. 

Člen 13. 
V'šino obrestne mere za hranilne vloge, ki 

ne sme presezati 4 % na leto, določa minister za 
pošto in brzojav z naredbo sporazumno z mi
nistrom za finance in ministrom za trgovino in 
industrijo; vsako izpremembo je treba razglasiti 
v «Službenih Novinah». 

Veljavnost take na novo določene obrestne 
mere se prične, ako je razglašena med 1. in 15. 
dnem, šele 16. dne istega meseca; ako pa je raz
glašena med 16. in poslednjim dnem meseca, 
velja od prvega dne naslednjega meseca ter se 
razteza rudi na vloge, ki so bili vplačani poprej. 

Člen 14. 
Obrestovanje hranilnih vlogov se prične dne 

1. onega meseca, ki nastopi za dnem vplačila, 
odnosno 16. dne istega meseca, prestane pa po
slednji dan meseca, preden dospe poštni hranil
nici odpoved', odnosno 15. dan istega meseca. 

Zneski izpod 2 dinarjev ne nosijo nobenih 
obresti. 

Dne 31. decembra vsakega leta se narasle ob
resti pripišejo h glavnici ter nosijo obresti od 
dne 1. januarja novega leta. 

Pri računanju obresti se računi vsa k mesec; 
za 30 dni. 

Člen 15. i 
i 

Na znesek, ki preseza 5000 dinarjev prihra- ; 
njene imovine, se ne dajo obresti. 

Člen 16. 
Poštna hranilnica mora s priporočenim pis

mom pozvati vložitelja, naj razpolaga z glavnico, 
ki preseza s kapitaliziranimi obrestmi vred do
ločeni maksimum 5000 dinarjev. 

Ako vložitelj v mesecu, ki nastopi za tem ob
vestilom, ne razpolaga s presežkom, ki je višji 
od dovoljenega maksimuma, mora poštna hra
nilnica po tem roku kupiti po dnevnem kurzu 
državne papirje v nominalnem znesku najmanj 
500 dinarjev, o čemer je treba obvestiti vlo
žitelja. 

Če vložitelj ne dvigne kupljenih papirjev, jih 
poštna hranilnica shrani in upravlja na vložite
ljevo korist po določilih, ki veljajo za posle z j 
vrednostnimi papirji. 

Člen 17. 
Imovina ali njen del se vrne viožitelju ali 

njegovemu pravnemu nasledniku ali pooblaščencu 
proti odpovedi, ki se sme izvršiti pri vsaki po
sredujoči pošti, katero označi lastnik hranilne 
knjižice. 

Zneski izpod dveh dinarjev se smejo odpove
dati samo, ako nima hranilna knjižica večje imo
vine cd odpovedane vsote. 

Izplačilo izvrši na predloženo hranilno knji
žico posredujoča pošta, ki je označena v odpo
vedi, na podstavi naloga, ki ji je dospel od pošt
ne hranilnice. Izvzet je primer, če teče postopek, 
naveden v členu 18., ali če je učinjena pripomba 
po drugem odstavku člena 8. ali po tretjem od
stavku člena 20. 

Poštna hranilnica vroča odpovedane zneske 
do 100 dinarjev s prvo pošto, posredujoče pošte 
pa jih izplačujejo, ko dospe nalog od poštne 
hranilnice. Zneski nad 100 do 1000 dinarjev se 
izplačujejo najkesneje v 15 dneh, zneski preko 
1000 dinarjev pa najkesneie v enem mesecu od 
dne, ko je dospela odpoved. 

Vendar pa ima minister za pošte in brzojav 
pravico, da dovoli izplačilo do 100 dinarjev na 
kratko pri posredujoči pošti, pri kateri se znesek 
odpove, in brez poprejšnjega naloga poštne hra
nilnice. 

Člen 18. 
Ako se hranilna knjižica izgubi, se postopa 

tako-le: 
Lastnik izgubljene nranilne knjižice mora, 

ako hoče dobiti njen duplikat, to pismeno prija
viti, bodisi neposredno poštni hranilnici, bodisi 
po najbližji posredujoči pošti, in čini točneje 
označiti podatke o knjižici. 

Poštna hranilnica odredi takoj, naj se v knji
gah vpiše prepoved, da se do nadaljnje naredbe 
ne sme nikomur nič izplačevati na izgubljeno 
hranilno knjižico. 

Obenem izda poštna hranilnica razglas, ki ga 
je treba nabiti na kraju, pristopnem občinstvu, 
pri oni posredujoči pošti, v katere okrožju se je 
hranilna knjižica izgubila, in pri oni pošti, ki je 
pristojna z ozirom na stanovališče lastnika hra
nilne knjižice. S tem razglasom se vsakdo opo
zarja, da se proglasi hranilna knjižica za ne
veljavno in da se izda nova, ko mine mesec dni 
po objavi, ako v tem roku kdo drugi ne zahteva 
izgubljene knjižice. 

Ako v enomesečnem roku nihče ne prijavi 
svoje zahteve na dotično knjižico, izda poštna 
hranilnica duplikat proti povračilu stroškov, ki 
se odpišejo cd terjatve na dotični hranilni knji
žici, izgubljena hranilna knjižica pa se proglasi 
za neveljavno. 

Ako pa zahteva v enomesečnem roku kdo • 
drugi to knjižico, mora poštna hranilnica stranko i 
napotiti, naj sodno uveljavi svoje zahteve, ter ne ! 
sme izdati duplikata in tudi ne dopustiti, da bi i 
se karkoli odločilo glede izgubljene knjižice, 
preden postane sodna razsodba izvršna. 

Vložitelj trpi vso škodo, ki bi nastala, ako 
se hranilna knjižica zlorabi, preden dospe pri 
poštni hranilnici prijava, da se je knjižica iz
gubila. 

Tega se vložitelj lahko obvaruje, ako si iz
bere geslo, ki ga mora čuvati tajno. 

Člen 19. 
Obresti hranilnih vlogov so oproščene pla

čila vsakega davka. 
Člen 20. 

Na vloge, vplačane pri poštni hranilnici, se 
ne sme do zneska 2000 dinarjev niti izreči pre
poved niti pridobiti zastavna pravica. Istotako 
niso dopustne eksekucije na poštne hranilne knji
žice do zneska 2000 dinarjev. 

Ako je vložitelj v konkurzu, je upravitelj 
(oskrbnik) konkurzne mase upravičen, poštni hra
nilnici odpovedati imovino, da jo vnovči, in o 
tem izdati priznanico. 

Prigovor zoper izplačilo hranilnih vlogov se 
uvažuje samo, če teče pravda o lastninski pravici 
do dotične knjižice ali če so dani pogoji, ob
seženi v drugem odstavku člena 8. 

Tak prigovor je treba pismeno vročiti poštni 
hranilnici z dokazili, ki so potrebna za presojo. 

III. del. 
Določila o čekovnem in virementskem prometu. 

Člen 21. 
Poslovanje in obračunavanje čekovnega in 

virementskega prometa se mora vršiti ločeno od 
hranilnega prometa. 

Udeležbo pri čekovnem in virementskem pro
metu dovoli poštna uprava onemu, ki položi 
osnovni vlog. 

Kdor se udeležuje čekovnega prometa, pri
stopi tudi k virementskemu prometu. 

Poštna hranilnica, odnosno čekovni zavod, 
otvori vsakemu deležniku poseben tekoči račun. 
Ena in ista oseba sme imeti tudi več tekočih ra
čunov. 

Člen 22. 
Osnovni vlog ostane pri poštni hranilnici, 

odnosno čekovnem zavodu, dokler je lastnik ra
čuna deležnik čekovnega in virementskega pro
meta. 

Lastnik računa sme izstopiti iz čekovnega in 
virementskega prometa, kadarkoli hoče, toda sa
mo na podstavi odpovedi. 

Poštna hranilnica, odnosno čekovni zavod, 
sme istotako vsak čas odpovedati vsak račun, a 
ni dolžna niti opravičiti odpovedi niti vpošte-
vati prošnje za udeležbo pri čekovnem in vire
mentskem prometu. 

Ako se račun odpove, ne sme njegov lastnik 
več razpolagati z imovino svojega konta po čeku 
ali virementu, in sicer ne od dne, ko je odpoved 
dospela, odnosno ko je bila vročena. Odpove
dana imovina na računu se izplača z osnovnim 
vlogom vred najkesneje v 15 dneh od dne, ko 
dospe odpoved poštni hranilnici, odnosno če
kovnemu zavodu. 

Člen 23. 
Višino osnovnega vloga določa minister za 

pošto in brzojav sporazumno z ministrom za 
finance in ministrom za trgovino in industrijo 
občasno z naredbo; ta določitev se sme tudi iz
vršiti tako, da se osnovni vlog zviša, ako pre
seza promet na računu največji znesek, ki je 
označen v naredbi. 

Člen 24. 
Višina obrestne mere za vloge v čekovnem in 

virementskem prometu^ sme znašati največ 3 % 
na lete. Minister za pošto in brzojav sme sporaz
umno z ministrom za finance in z ministrom za 
trgovino in industrijo v mejah tega maksimuma 
določati obrestne mere za omenjene vloge; sme 
pa tudi določiti, da ne nosijo dotični vlogi, zlasti 
osnovni vlogi, nobenih obresti ali da nosijo 
samo delne obresti. 

Obrestovanje se prične ). dne onega meseca, 
ki nastopi za dhetn vknjižbe, odnosno 16. dne 
istega meseca, prestane pa poslednji dan meseca, 
preden se znesek odpiše od računa, odnosno s 
15. dnem istega meseca, ko je znesek odpisan. 

Drugače veljajo določila člena 14. 

člen 25. 
Na tekoče vloge, ki so pri poštni hranilnici, 

odnosno čekovnih zavodih, se sme vršiti ekse-
kucija do onega zneska, ki je lastniku računa na 
razpolago, ko prispe izvršilni sklep. 

Člen 26. 
Za uporabo čekovnega in virementskega pro

meta se plačujejo posebne takse. Razen tega se 
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pobirajo stroški za obrazce, ki se dajo strankam 
na razpolago. 

Višino teh taks in stroškov za obrazce do
loča minister za pošto in brzojav. 

Člen 27. 
Poštna uprava ne prevzema jamstva za pra

vočasno vknjiževanje vplačil na tekoči račun (kon
to) lastnikov računa, niti za pravočasno izvrše
vanje kakršnihkoli nalogov, izdanih po strankah, 
aego odgovarja edino za vsote, vplačane pri 
poštnih blagajnah. 

Poizvednice (reklamacije) za vplačila, naloge, 
izplačila, obresti in takse se rešujejo samo v roku 
treh let. Po tem roku prestane jamstvo poštne 
uprave. 

Za poizvednice poštnih pošiljk (poštnih na
kaznic, priporočenih pisem, vrednostnih pisem 
itd.) veljajo roki poštnih predpisov. 

Če se lastniku tekočega računa izpremeni 
pravni položaj ali civilno zvanje, se mora o tem 
obvestiti poštna hranilnica, odnosno čekovni za
vod, ki vodi dotični tekoči račun. 

Poštna uprava ni odgovorna za posledice, 
i/.virajoče iz izprememb, ki niso bile pravočasno 
priobčene. 

Člen 28. 
Z imovino na tekočem računu je mogoče raz

polagati po čeku ali po plačilnem nalogu. 
Čeki niso podložni nobeni taksi, razen za

koniti taksi za čeke. 
Čeki, ki se morajo izplačati na pokaz (a vista) 

v gotovini, se smejo glasiti saino na prinosnika; 
vendar pa je dopuščeno z nahrbtnim vpisom 
(prenosom, indosamentom) označiti osebo, kateri 
naj se izplača ček. Poštna hranilnica, odnosno 
eekovni zavodi, izplačujejo prinosnikom čeke z 
nahrbtnim vpisom (prenosom, indosamentom), ki 
se glase nanje, samo proti priznanici in dokazu 
o istovetnosti. 

Plačilni nalogi se morajo neposredno po
šiljati poštni hranilnici, odnosno onemu čekov
nemu zavodu, ki vodi pripadni tekoči račun, kjer 
se z njimi postopa v zmislu veljavnih pravilni
kov. Plačilni nalogi niso podložni fiskalnim 
taksam. 

Drugače veljajo za čekovni in virementski 
promet predpisi čekovnega, odnosno civilnega 
prava, kolikor ne določa ta zakon drugače. 

IV. del. 
©oločila o prometu z vrednostnimi papirji. 

Člen 29. 
• Na zahtevo vložiteljev hranilnih vlogov ali 

lastnikov tekočih računov (kont) se smejo vlogi, 
kolikor so zadostni, uporabljati za nakup vred
nostnih papirjev, pa tudi za opravljanje ostalih 
poslov, navedenih v členu 3., in sicer po dolo
čilih, ki jih izda minister za pošto in brzojav 
v ta namen. 

Vložitelj (deponent) dobi potrdilo za svoje 
vrednostne papirje, ki jih hrani poštna hranilnica. 

Po nakupu efektov mora ostati kot kupčeva 
imovina v gotovini hranilni vlog najmanj en 
dinar, v čekovnem prometu pa ves osnovni vlog. 

Določila četrtega odstavka člena 8. o pravici 
vplačnikovi, da razpolaga ob določenih pogojih 
v imenu vložiteljevem z njegovo prihranjeno imo
vino, veljajo tudi za vrednostne papirje, ki jih 
hrani poštna hranilnica. 

Člen 30. 
Vložitelj (deponent) mora skrbno hraniti po

trdilo o deponiranih vrednostnih papirjih in trpeti 
vso škodo, ki bi nastala, ako se mu je potrdilo 
izgubilo ali se je uporabilo neupravičeno, če ni 
pravočasno obvestil poštne hranilnice, da pre
preči izročitev papirjev neupravičenim osebam. 

Vložitelji iz hranilnega prometa morajo na
vesti na prijavi o izgubi tudi geslo, ako ga imajo. 

Za izgubljena potrdila o hranjenju se izda
jajo duplikati. Poštna uprava sme zahtevati, da 
izposluj oni, ki je izgubil potrdilo, najprej sodno 
odločbo o amortizaciji izgubljenega potrdila o 
deponiranih vrednostnih papirjih. 

V. del. 
Končna določil*. 

Člen 31. 
Poitni hranilni vlogi in terjatve «a tekočih 

rafruuh tako v glavnicah kafeor tuđi v obrestih 

zastarevajo na korist poštne hranilnice, ne glede 
na vložiteljevo pravno stanje, v 30 letih. 

Zastaranje prekine vsak novi vlog (vplačilo) 
in vsaka odpoved (izplačilo). 

Vrednostni papirji, deponirani pri poštni hra
nilnici, postanejo, ne glede na vložiteljevo pravno 
stanje, lastnina poštne hranilnice, ako v 30 letih 
nihče ne zahteva ne vrednostnih papirjev ne 
obresti od njih niti ne učini dispozicije glede 
njemu vpisane glavnice ali njenih obresti pri 
poštni hranilnici. 

Leto dni, preden poteče rok zastaranja, opo
zori poštna hranilnica, odnosno čekovni zavod, 
v «Službenih Novinah» prizadete osebe na iz
gubo, ki jim preti. 

Člen 32. 
Oproščene so plačila fiskalnih taks vloge v 

poslih s poštno hranilnico, odnosno s čekovnimi 
zavodi, ako so te vloge namenjene poštni hranil
nici ali čekovnim: zavodom, poštnim oblastvom 
in njih organom, istotako pa tudi vloge za spre
jem v čekovni in virementski promet im prenosi 
hranilnih knjižic. 

Oproščene so fiskalnih taks priobčitve, od
nosno naredbe, ki so jih čeku, odnosno plačilne
mu nalogu, dodali njih izdatelji, zlasti s kate
rimi se kdo drugi označuje za prejemnika naka
zanih zneskov ali s katerimi se nalaga, naj se do
ločenim, osebam izdado poštne nakaznice, vr
nejo listine itd., potem pooblastila in potrdila o 
prejemu, ki jih izdajajo stranke poštni upravi. 

Oproščeni so poštnine in vseh postranskih 
poštnih taks dopisi poštne hranilnice in čekov
nih zavodov kot poštnih naprav v njih poslih, 
istotako pa tudi prijave za sprejem v promet 
poštne hranilnice, odnosno čekovnih zavodov, 
nadalje vprašanja strank in odgovori nanje. Po
sredujoče pošte odpravljajo kot vrednostna pis
ma brez poštnine vse pošiljke, v katerih so hra
nilne knjižice, odnosno potrdila o deponiranih 
vrednostnih papirjih z nalogi, naj se kupijo, pro
dado ali pošljejo vrednostni papirji. 

Za pošiljanje denarja v gotovini kakor tudi 
vrednostnih papirjev privatnih oseb tem osebam 
pa se plačuje poštnina. 

Oproščeni so taks službeni telegrami in tele
fonski pogovori postite' hranilnice in čekovnih 
zavodov kot poštnih naprav. 

čekovni računi poštnih oblastev in pošt so 
oproščeni manipulativnih pristojbin in provizij. 

Člen 33. 
Uslužbenci poštne hranilnice, čekovnih zavo

dov in posredujočih pošt morajo varovati po
slovno in uradno tajnost; strogo jim je prepove
dano, da bi, razen svojim predstojnikom, dajali 
drugim osebam kakršnekoli podatke o imenih vlo
žiteljev ali onih, ki vplačujejo, o vloženih in 
vrnjenih zneskih ali o višini imovine. 

To določilo velja tudi za ostale poslovne 
stroke poštne hranilnice in čekovnih zavodov. 

Poštni hranilnici in čekovnim zavodom je do
voljeno dajati podatke samo, ako so za dajanje 
podatkov v zmislu zakona upravičena druga 
poštna oblastva. 

Člen 34. 
Poštna hranilnica, odnosno čekovni zavodi, 

morajo po odbitku onih vsot, ki so potrebne za 
vzdrževanje prometa, ves denar, ki ga prejemajo 
v hranilnem ali čekovnem prometu, kakor tudi 
druge glavnice, kar jih je odveč, nalagati plodo
nosno, tako da je vsak čas zagotovljeno popolno 
izpolnjevanje prevzetih obveznosti. 

Nalaganje se vrši: 
1.) definitivno: 

a) z nakupovanjem državnih papirjev in papir
jev, za katere jamči država, in posojil samo
upravnih teles; 

b) s pridobivanjem lastnega posestva v nepre
mičninah; 
2.) provizorno: 

a) z nalaganjem na tekoči račun proti kratkemu 
odpovednemu roku pri dobro fundiranih za
družnih in nezadružnih denarnih zavodih, ki 
so protokolirani v kraljevini (kontokurentni 
vlogi); , , ., 

b) z lombardiranjem vrednostnih papirjev, razen 
delnic; 

c) z eskontiranjem vrednostnih papirjev in ajih 
kuponov, ki se smejo zastaviti; 

č> s kupovanjem d^*8-

Minister za pošto in brzojav odloča sporaz
umno z ministrom za finance in z ministrom za 
trgovino in industrijo na predlog poštne hranil
nice, odnosno čekovnih zavodov, o posamezno
stih, kako se nalagaj denar. 

Člen 35. 
Z dohodki plodonosno naloženega denarja je 

treba pokrivati obresti hranilnih in čekovnih vlo
gov, istotako pa tudi vse upravne in druge iz
datke. 

Ako se iz dohodkov naloženih fondov ne mo
rejo pokriti obresti vlogov in upravni stroški, je 
treba manjek kakor tudi stroške za ustanovitev 
novih naprav te vrste pokriti iz obstoječih re
zervnih podlog (rezervnih fondov) za hranilni, 
čekovni in virementski promet, če pa so te izčr
pane, izposoditi iz tekočih dohodkov poštne, brzo
javne in telefonske uprave. Taka posojila se mo
rajo povrniti poštni, brzojavni in telefonski bla
gajni brezobrestno iz presežkov, ki ostanejo na 
koncu poslovnega leta. Ako tudi teh poslednji! 
ni, je treba manjke vpoštevari v rednem državnem 
proračunu, in sicer v oddelku ministrstva za 
pošto in brzojav. 

Presežek, ki ostane po poravnavi gorenjih 
posojil, se mora uporabiti: 

1.) do 1% za nagrado članov nadzorstve-. 
nega sveta; 

2.) do 5%> za nagrado onih uslužbencev 
poštne hranilnice in čekovnih zavodov, ki so za
služili s svojim delom posebno nagrado, in sice* 
na podstavi pravilnika, ki ga izdela ministrstve 
za pošto in brzojav; 

3.) 1 % se daje na razpolago ministru za pro-
sveto, da lahko po pravilniku, ki ga predpis* 
sam, nagraja marljive učence osnovnih šol z vlož-
nimi knjižicami poštne hranilnice, vinkuliranimi 
dò polnoletnosti; 

4.) 30% ostanka za ustanovitev, odnosne 
zvišbo podloge (rezervnega fonda) do višine, 
predpisane v prihodnjem členu 37. 

5.) Kar ostane, se mora vložiti v državno bla
gajno kot proračunski dohodek poštne uprave. 

Člen 36. 
Glavna kontrola mora pregledati bilanco in 

račun o dobičku in izgubi najkesneje v štirih me
secih od dne, ko se ji pošlje v pregledi Ta pre
gled vrši glavna kontrola v hranilnici sami, od
nosno po potrebi tudi v čekovnih zavodih. Ako 
se glavna kontrola uveri, primerjaje knjige in xdt-
čune poštne hranilnice s predloženo bilanco in 
računom; o dobičku in izgubi, da je vse točno in 
pravilno, potrdi točnost bilance in računa o do
bičku in izgubi z izjavo svojih odposlancev na 
bilanci v dveh izvodih; enega pridrže odposlanci 
za glavno kontrolo, drugi pa se shrani pri poštni 
hranilnici. Ako glavna kontrola navedenih raču
nov ne spozna za točne, pošlje svoje pripomb» 
ministrom, ki so po členu 39., tretjem odstavku, 
pristojni za preizkušanje letnih računov. 

Ako glavna kontrola v štirih mesecih od dne, 
ko so ji bili računi poslani v pregled, ne pre
gleda bilance in računa o dobičku in izgubi, je 
smatrati omenjeni račun poštne hranilnice za 
pravilnega. 

Člen 37. 
Za poštno-hranilno, čekovno in virementsko 

službo je treba ustanoviti podlogo (rezervni 
fond), ki je določen za kritje eventualnih poslov
nih manjkov, odnosno izgub poštne hranilnice i* 
čekovnih zavodov. 

Podloga mora doseči 5%, stanja vlogov, ki 
ostanejo na koncu poslovnega leta v hranilnem, 
čekovnem in virementskem prometu, ko se od
bijejo zneski, vrnjeni med letom, toda podloga n*. 
sme presezati zneska 20,000.000 dinarjev. 

Imetek podloge (rezervnega fonda) je treba 
plodonosno naložiti po predpisih člena 34. in do
tični dohodek uvrstiti v letni račun. 

Člen 38. 
Dohodek poštne hranilnice in čekovnih za

vodov je prost davka. 
Poslovne knjige, beležnice, računi in podobne 

poštne hranilnice in čekovnih zavodov so opro
ščeni takse, istotako pa tudi hranilne knjižice ia 
potrdila o deponiranih vrednostnih papirjih, ki 
jih izdaja poštna hranilnica. 

Potrdila o prejemu in izpiski iz kont, ki jih 
izdaja poštna uprav* efcrenkam, eo «prosceni fi
skalnih tak». 
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Za denar, ki je vplačan na tekoče račune pri 
|K>šrni hranilnici, odnosno čekovnih zavodih, se 
«e plačuje nobena taksa. 

Člen 39. 
O čekovnem poslovanju morajo poštna hra

nilnica in čekovni zavodi po načelih dvojnega 
knjigovodstva sestavljati skupni zaključni letni 
račun (bilanco z računom o dobičku in izgubi). 

V tem letnem računu je treba po odbitRu zne
skov, vrnjenih med letom, označiti stanje vlogov, 
kakršno je koncem poslovnega leta, posebe v 
kranilnem in posebe v čekovnem in virementskem 
prometu, istotako pa tudi končno stanje elociranj, 
izvršenih po členu 34., in podloge (rezervnega 
fonda). 

Preizkušanje letnih računov spada v pod
ročje ministra za pošto in brzojav, ministra za 
finance in ministra za trgovino in industrijo. 

Računsko poslovanje poštne hranilnice in če
kovnih zavodov je podložno kontroli najvišjega 
državnega računskega oblastva. 

Koncem vsakega poslovnega leta mora poštna 
hranilnica sestaviti podrobno poročilo o svojem 
poslovanju in o poslovanju čekovnih zavodov. 

V «Službenih Novinah» je treba objaviti za
ključni letni račun poštne hranilnice in čekovnih 
zavodov. 

Člen 40. 
Začasno, do otvoritve poštne hranilnice v 

Beogradu, se razširja hranilna služba poštne hra
nilnice v Sarajevu postopno na vso državo. 

Po otvoritvi poštne hranilnice v Beogradu 
preide hranilna služba za vso državo na to hra
nilnico; čekovna in virementska služba ostane 
razdeljena na obstoječe zavode, dokler se ne 
ustanove novi po členu 1. tega zakona. 

Člen 41. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah». Tega dne prestanejo ve
ljati vsi zakoni, vse uredbe in naredbe o poštnih 
hranilnicah, kar jih je bilo do sedaj na ozemlju 
kraljevine. Ta zakon nadomešča uredbo o pošt-
no-hranilnem, čekovnem in virementskem pro
metu v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 26. junija 192!. — seznamka uredb ministr
stva za pošto in brzojav št. 2 — «Službene No
vine» št. 195/1921. l 

Našemu ministru za pošto in brzojav pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, ministru za finance in ministru za 
trgovino in industrijo, naj postopata po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

M. S. Djnričić s. r. 
Predsednik ministrskega sveta 
in minister za zunanje zadeve: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

131. 
f M i 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, 
da je zakonodajni odbor narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
Ciena 130. ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, 
ki jo je imel dne 28. decembra 1921. v Beogradu, 
in da smo Mi potrdili in potrjujemo, da je 
uredbo o ureditvi in vzdrževanju naših vojaških 
pokopališč in grobov v domovini In v inozem
stvu z dne 12. decembra 1919., razglašeno v 
«Službenih Novinah» št. 3 z dne 3. januarja 
1920.* in navedeno pod št. 3 seznamka uredb 
ministrstva za verstvo — «Službene Novine» 
St. 195 z dne 3. septembra 1921. — izpremeniti 

in da se glasi: 

• Uradni list pod št. 41 iz leta 1920. 

Zakon 
i 

jo ureditvi naših vojaških pokopališč in 
j grobov v domovini in v inozemstvu kakor 
j tudi pokopališč padlih vojakov in niornar-
jjev, vojnih ujetnikov in internirancev, 
j državljanov Nemčije, Avstrije, Ogrske in 
; Bolgarije, pokopanih na našem državnem 
i ozemlju.* 
1 Člen 1. 
j Vsa vojaška pokopališča, po možnosti tudi 
j posamezni grobovi naših borilcev za svobodo 
| in ujedinjenje našega naroda, brez ozira na vero-
| izpovcdauje pokojnikov, iz časa od dne 6. oktobra 
j 1912. do dne 1. avgusta 1913. in od dne 1. av
gusta .1914. do konca evropske vojne se morajo 
urediti in vzdrževati v redu kot svetel spomin 
na težke drsi borbe za svobodo in ujedinjenje 
našega troimenskega naroda. 

Člen 2. 
Vsa pokopališča kakor tudi posamezni gro

bovi padlih in umrlih vojakov, vojnih ujetnikov 
m internirancev, ki so na državnem ozemlju kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in v katerih 
so pokopani bivši državljani Avstrije, Nemčije, 
Ogrske in Bolgarije, se morajo čuvati in vzdrže
vati v redu po členih 225. in 226. versailleske, 
členih 171. in 172. saintgermainske, čienih 155. 
in 156. trianonske in členih 116. in Î17. neuiilvj-
ske mirovne pogodbe. 

Člen 3. 
Vrhovno skrbstvo in nadzorstvo glede ure

ditve in vzdrževanja naših vojaških pokopališč 
in grobov v domovini in v inozemstvu, istotako 
pokopališč, imenovanih v členu 2. tega zakona, 
opravlja ministrstvo za vere kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev po področnih verskih in 
političnih upravnih oblastvih. 

Člen 4. 
Naloga ministrstva za vere glede skrbstva in 

nadzorstva o ureditvi in vzdrževanju tako naših 
kakor tudi pokopališč iz čiena 2. tega zakona je: 

Ministrstvo za vere 
1.) sestavlja uradne seznamke grobov za vse 

naše vojaške grobove v naši domovini in izvun 
nje ter poleg tega zbira načrte pokopališč; 

2.) zbira podatke o grobovih prejšnjih prija
teljskih vojakov; 

3.) izsleduje in ugotavlja grobove ter kontro
lira dokaze o njih v domovini in v inozemstvu; 

4.) skrbi, da so v redu vsa pokopališča, ka
mor se štejejo tudi grobovi iz člena 2. tega za
kona, na našem ozemlju, ter ureja vprašanja o 
lastništvu posestev in pravico počivanja; 

5.) skrbi in se briga za grobove naših vo
jakov, ki počivajo v zemlji naših zaveznikov; 

6.) popravlja in porazdeljuje proračunska 
sredstva za celokupno skrb in brigo za naše gro
bove v domovini in v inozemstvu; in 

7.) zbira poročila o stanju in položaju poko
pališč in grobov. 

Člen 5. 
Pokopališča in grobovi naših vojakov, padlih 

in umrlih v vojnah za osvoboditev in ujedinjenje, 
istotako grobovi vojakov, vojnih ujetnikov in in
ternirancev iz člena 2. tega zakona na našem 
ozemlju, se izročajo glede ureditve in vzdrževa
nja v varstvo in skrbstvo verskim in političnim 
občinam, katere nadzira njih nadrejeno oblastvo 
in materialno podpira ministrstvo za vere. 

Duhovniki župnij, v katerih so taka pokopa
lišča, morajo na Vidov dan in na vseh zadušni-
cah prihajati na ta pokopališča ter v imenu so
rodnikov in v imenu hvaležne domovine oprav
ljati na njih predpisane spominske pobožnosti in 
o tem po svojih nadrejenih oblastvih poročati 
ministrstvu za vere. 

Člen 6. 
Vsak grob se mora označiti z gričem, na 

trajnem nagrobnem znamenju — križu pa je 
treba napisati ime in priimek in vse druge po
trebne značilne znake dotičnega pokopanca. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 87. izdanih dne 
22. aprila 1922. (Prilog XII. — 1922.) 

Glavno načelo, da se spravijo vojaška poko
pališča v red, je enotnost pri postopanju z vsemi 
grobovi brez razlike. 

Člen 7. 
Pokopališča se morajo vzdrževati v popol

nem redu in popolni čistoti. 
Za nagrobna znamenja je uporabljati križe 

iz kamena ali betona. Dosedanje križe iz lesa je 
postopno nadomestiti z betonskimi kot trajnimi 
nagrobnimi znamenji. 

Grobovi, ki jih je teže najti, se morajo ozna
čiti z razločneje vidnimi znaki. 

Člen 8. 
Vsa pokopališča se' morajo ograditi s trajno 

ograjo. 
Grobovi, ki so razpadli, se morajo isposta

viti po členu 6. tega zakona. 

Člen 9. 
Prekopavanje in prenašanje mrličev se sme 

dovoljevati na zahtevo sorodnikov, toda po ve
ljavnih predpisih o tem. 

O vsakem prekopu sestavita točen zapisnik, 
in sicer za vsakega prekopanca posebe, krajevno 
politično in versko ali policijsko oblastvo. Vsi 
taki zapisniki se pošiljajo ministrstvu za vere. 

Člen 10. 
Vojaška pokopališča in vojaški grobovi tako 

naših kakor tudi vojakov iz člena 2. tega zakona, 
ki so na našem ozemlju, na državnihfobčinskih 
in cerkvenih posestvih, ostanejo še nadalje na 
svojem mestu. •--

Člen 11. 
Za pokopališča in grobove tako naših kakor 

tudi vojakov iz člena 2., ki so na zasebnih po
sestvih, je treba doseči sporazum z lastniki po
sestev. Za zavzeto posestvo dobiva lastnik po
sestva odškodnino, ako jo zahteva. 

Odškodnina se daje po ocenitvi komisije treh 
članov, ki jo določa minister za vere. Enega 
člana predlaga lastnik. Komisijo plačuje ministr
stvo za vere. 

Za to odškodnino se postavlja v proračun 
vsota, ki je potrebna, dokler so pokopališča na 
dotičnem zemljišču ali dokler država ne odkupi 
posestev. 

Lastniki zemljišč, na katerih so grobovi, mo
rajo, ako jih ne bi hoteli več trpeti na svo
jih posestvih, to izjaviti po redni poti ministrstvu 
za vere, ki preseli po sporazumu z državnim, 
pristojnim cerkvenim ali samoupravnim oblast-
vom pokopališča na državno, cerkveno ali samo
upravno posestvo. 

Vsa pokopališča z manj nego 200 grobovi, 
pa tudi posamezni grobovi se morajo osredo
točiti v eno že obstoječe največje pokopališče ali 
v splošno selsko ali mestno pokopališče. 

Člen 12. 
Lastniki, na katerih posestvih so vojaška po

kopališča, ne smejo, dokler se ne urede njih raz
merja po členu 10., teh posestev nikakor upo
rabljati; drugače se kaznujejo po § 365. kazen
skega zakona. 

Člen 13. 
Prekopavati kakor tudi prenašati posmrtne 

ostanke smejo sorodniki samo z odobritvijo mi
nistrstva za vere in po predpisih pravil o izkopih 
in prenosih mrličev z dne 30. avgusta 1919., 
K.br. 16.521, členih 6., 8., 9. in 13., in uredbe o 
prevozu potnikov in blaga po železnici iz leta 
1907., § 41., kar velja tudi za ladje. 

Za osebe iz člena 2. se dovoljuje prenos po 
predhodni odobritvi njih vlade in ko se ugotovi 
identiteta pokopančeva. 

Člen 14. 
Župnijski duhovniki vseh konfesij kakor tudi 

občinski uradi (opštinski sudovi) morajo vsako 
izpremembo na onih pokopališčih, ki so v njih 
področju, po pristojni poti naznaniti ministrstvu 
za vere zaradi nadaljnjega poslovanja. 

Člen 15. 
Za pokopališča in grobove zaveznikov in 

nam prijaznih držav je skleniti glede njih vzdrže
vanja poseben sporazum! z njih vlado. 
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Čle« 16. 
Pokopališče, ki so zunaj mejâ na*e kraljevine, 

se izročajo v varstvo in skrbstvo kraljevskim po
slaništvom, zlaeti pa konzulatom, v katerih ob
močju so. 

V krajih, kjer so grupirana večja pokopališča, 
je postaviti posebne duhovnike-varuhe kot organe 
ministrstva za vere, ki imajo te-le dolžnosti: 

Duhovniki-varuhi 
1.) pregledujejo vsa pokopališča in skrbe za 

to, da se spravijo v red in vzdržujejo v čim 
boljšem stanju; 

2.) zbirajo in urejajo seznamke grobov in 
- poročila o položaju grobov ter jih pošiljajo mi

nistrstvu za vere; 
3.) v zvezi so z ministrstvom za vere glede 

zadev, ki se tičejo pokopališč in grobov; 
4.) podpirajo rodbine pokojnikov ob njih po-

setih zaradi opravljanja spominskih pobožnosti 
in postavljanja nagrobnih spomenikov po želji 
in sredstvih teh rodbin; 

5.) odgovorni računodajniki so za vse vsote, 
ki bi se jim dajale za ureditev pokopališč; 

6.) na Vidov dan in na vseh zadušnicah oprav
ljajo potrebne spominske pobožnosti v imenu 
hvaležne domovine; ob vseh državnih praznikih 
darujejo pri poslaništvu sveto mašo (liturgijo) 
ter izvršujejo vse obrede in vsa bogosliižna 
opravila naših kolonij, ki so tamkaj, in vse posle, 
ki so v zvezi s tem. 

Člen 17. 
Kraji, v katerih je postaviti duhovnike-varuhe, 

so ti-le: 
1.) na Krfu za pokopališča na Krfu, otoku 

Vidu in Lazaretu; 
2.) v Solunu za pokopališča na grškem ozem

lju od Soluna do Lerina in Kanala in vzdolž 
srbsko-grške meje; na pozicijah Kajmakčalana, 
Ostrva, Soroviča, po selih monglenske ravnine, 
Kožuhu, Zborskem, Veterniku, Dobrem polju, 
Sokolcu, Veterkopu, pokopališča od Lerina do 
Čegana kakor tudi pokopališče pri Solunu; v 
Zejtinliku, Mikri, Sedesu; 

3.) v Skadru za pokopališča na albanskem 
ozemlju; 

4.) v Parizu za pokopališča na Francoskem, 
na Korziki, v Tunisu in Algieru; 

5.) v Bukarešti za pokopališča v Dobrudži, 
Bolgariji in Jedrenu; in 

6.) v Pragi za pokopališča v Češkoslovaški, 
Nemčiji, Avstriji in Madžarski. 

Na Kajmakčalanu se mora postaviti za du
hovu ika-varuha duhovnik-menih. 

Člen 18. 
Za vsa večja pokopališča, ki niso grupirana, 

določa ministrstvo za vere zaradi lažjega vzdrže
vanja tudi varuhe kot pomočnike duhovnikov-
varuhov. Njih število se določa s proračunom 
po dejanskih potrebah. 

Člen 19. 

Duhovniki-varuhi so ukazni državni uradniki. 
Ubirajo se po natečaju izmed duhovnikov z višjo 
duhovniško izobrazbo ali z najmanj 10 leti du
hovniške ali administrativne službe. Njih čin je 
enak činu generalnega konzula. 

Po plači se dele na štiri razrede: I. razred 
6500, II. razred 6000, III. razred 5000, IV. raz
red 4000 dinarjev na leto. 

Poleg plače uživajo tudi specialne doklade, 

rač4mom° ° V S a k° l e t° z đ r ž a v n i m P r o -
Varuhi so neukazne osebe ter nimajo razen 

place nobenih drugih prejemkov. » 
Najemnina za pisarno duhovnika - varuha 

»troški za pisarno, pošto in brzojav se določajo 
z državnim proračunom. 

Člen 20. 
Vsa maša vojaška pokopališča v domovini in 

v inozemstvu je treba smatrati za začasna. 
i Ko nastopi možnost, se osredotočijo poko
pališča tako, da se v vsaki pokrajini, kjer so, 
postavijo ugledni spomeniki v obliki kapel, cer
kev, mavzolejev z grobnico pod njimi. Vsa 
okostja posameznikov, ki so pokopani na poko
pališčih dotične pokrajine in katerih imena so 

znana, je treba zbrati, njih imena označiti, vpi
sati v knjige in položiti v posebni pregraji v 
grobnice, da jih pozneje potomci lahko najdejo; 
ostale kosti brezimenskih junakov pa je položiti 
v nalašč za to napravljen oddelek. 

Člen 21. 
Vsa pokopališča iz člena 2. ostanejo na svo

jem mestu ter uživajo pravico večnega bivanja, 
kolikor ne odrede njih vlade drugače. 

Člen 22. 
Po preteku leta 1928. poskrbi ministrstvo za i 

vere, da se preneso kosti v eno splošno grob- I 
nico. Ministrstvo za vere določi sporazumno z 
ministrstvom za gradbe in oblastnimi oblastvi 
za pokopališča v državi in z diplomatskim pred
stavništvom v inozemstvu kraj, kjer naj se na
pravijo grobnice s kapelami. • 

Za vse kapele z grobnicami mora ministrstvo 
za vere po natečaju nabaviti potrebne načrte in 
proračun. 

Člen 23. 

nje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo pe 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokora
vajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik minstrskega sveta: 

Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
132, 

Naredba o postopanju pri vojaških 
nastanitvah. 

Komisije, ki bi jih poslale vlade Nemčije, ; Gospod minile,- za vojno in mornaraico je h-
Avstrije, Ogrske, Bolgarije in Turčije, da izslede i voli] z E. G. br. 3261 z dne 20. marca 1922 izdati 
padle in umrle osebe, se morajo obračati na mi- ! nastopno pojasnilo: 
nistrstvo za zunanje zadeve, to ministrstvo jih i v l . . , 
takoj dovaja v stik z ministrstvom za vere, ki !, , f \ ^ T J % ! n T i " o m a n d a n t f a " ^ 4 . i ! l ' -j j m d>jje. Mimiau > : jasti, kako je postopati, da se zagotovi prenočišč» 
J ' vojaških oddelkov in transportov v krajih, kjer ni 

1.) vsa pojasnila o številu in kraju, kjer se ; 
grobovi vseh pokopancev, in 

2.) seznamke mrb/ecev po možnosti z vsemi . 
podatki, potrebnimi, da se ugotovi njih iden
tičnost. 

Člen 24. : 
Potrebne kredite za ureditev in vzdrževanje i 

vseh vojaških pokopališč brez razlike v domo- j 
vini in v inozemstvu, za njih pregledovanje, i 
istotako za vse druge izdatke, ki se zahtevajo s i 
tem zakonom, postavlja v svoj proračun mini- ; 
strstvo za vere. 

Prav tako se nalaga tudi oblastnim samo
upravam, in občinam, da morajo postavljati po-

vojaških zgradb, pojasnjujem: 
V vseh garnizijah, kjer ni državnih in vojaških 

poslopij, občinskih in drugih zgradb, ki bi se mogle 
uporabljati za prenočišče vojaških oddelkov in 
transportov, nego se morajo v ta namen jemati za
sebne hiše, je postopati tako-le: 

1.) Po točkah 41G. in 417. vojne službe se -sestavi 
v dotičnih garnizijah n a s t a n i t v e n a l i s t a , 
sporazumno s krajevnimi oblastvi. To izvrše ko
mandanti mesta, odnosno garnizonarji, kjer ti ob
stoje, kjer pa jih ni, komandanti vojnih okrožij ad
ministrativno. 

Te liste se morajo dopolniti še z eno rubriko 
«velikost odškodnine» ter se hranijo pri komandi 
nesta, odnosno garnizijski upravi ali vojn-eiu 

! ? £ . " * ! S O t e V v o f c p r o r a č u n e za: ureditev" in j 0 " ^ u i n d 0 ( i č j j i h о Ш ш К 

vzdrževanje pokopal se. ki so na nun ozeml u vr * i i- * i i i y ,• .-, • -, • 
._,•.. J . • . ' . . . .. „ J , u u^ni4", Na teh listah so določene tudi velikosti odsko-l kolikor ne bi tega storila država 

Za izdatke preko 10.000 dinarjev v oblastnih 
proračunih je treba v to svrho odobritve mini
strstva za vere. 

Člen 25. 

unie po zavzetih lokalih in krajevnih cenah, ki ло 
jih določila vojaška in krajevna oblastva. 

2.) Kadar se mora neizogibno uporabili pre
nočišče po zasebnih hišah, je pravočasno obvestiti 
dotične komandante mesta, odnosDO garnizonarjo 

j ali komandante vojnih okrožij o prihodu vojaških 
Dokler se posmrtni ostanki dokončno ne pre- j oddelkov ali transportov, 

nesejo v grobnice, dovoljuje ministrstvo za vere \ Ti morajo obvestiti dotično občinsko oblastv« 
prenos posmrtnih ostankov posameznih pokoj- i ter odrediti po nastanitveni listi ss krajevnimi (ob-
nikov iz kraja v kraj kakor tudi iz inozemstva I črnskimi) oblastvi, katere zasebne hiše se morejo т 
v domovino. Rodbine padlih vojnikov uživajo | danem momentu uporabiti; nadalje izvrše nastani-
pri prenosu možne olajšave. j t. e v, pričakajo oddelali ali transport ter odrede ra*-

' viMlbo za prenočišče. 
Prehodila določila. ''• K j M" komande vojnega okrožja ni v kraju, ka-

I mor dospevajo vojaški oddelki ali transporti, i»-
Člen 26. : vršujejo te dolžnosti občinska oblastva po brzojav-

.nom ali telefonskem nalogu komandanta dotičnega 
Vsi dosedanji oddelki za skrbstvo o vojaških | vojnega okrožja. Starejšina oddelka ali transport* 

pokopališčih pri pokrajinskih upravah v Za- s c m o r a p ü prihodu v kraj takoj javiti omenjenim grebu, Sarajevu, Splitu in Ljubljani se spajajo v 
en centralni oddelek pri ministrstvu za vere, ki 
se zove «Centralni obveščevalni oddelek za vojna 
pokopališča in vojne izgube» («Centralno iz-
veštajno odelenje za ratnička groblja i ratničke 

vojaškim oblastvom, kakor je to določeno tudi » 
pravilom službe, I. del; kjer pa takih oblaste v ni, 
občinskemu, oblastvu, ter od njih zahtevati mest* 
za prenočišče. 

3.) Na podstavi člena 40. ustave in v zvezi t 
gubitke»). Proračunski krediti, določeni zanje, | členom 40. zakona o vojaški administraciji vpišejo 
se dajo na razpolago ministrstvu za vere. 

Vsi zapiski v aktih, ki se tičejo vojaških po
kopališč tako naših kak°r tudi vojakov iz člena 
2. ter pomagajo izsledbvati in ugotavljati gro
bove, pa se hranijo pri vojnem ali finančnem 
ministrstvu, je izročiti v nadaljnje poslovanje mi
nistru za vere, centralnemu obveščevalnemu 
oddelku za vojna pokopališča in vojne izgube. 

Člen 27. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah», ter nadomešča uredbo o 
ureditvi in vzdrževanju naših vojaških1 pokopa
lišč v domovini in v inozemstvu z dne 12. de
cembra 1919., «Službene Novine» št. 3 iz leta 
1920., seznamka uredb ministrstva za vere št. 3, 
«Službene Novine» št. 195/1921. 

Našemu ministru za vere priporočamo, naj 
razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrseva-

velikost določene odškodnine krajevna in vojaška 
oblastva v nastanitveno listo, izplačilo pa se izvrši 
takoj iz rednih proračunskih kreditov dotičnoga 
leta, po odločbi dotičnega komandanta armijske ob
lasti; zato jih za izdajanje takih odločb pooblaščam. 

Krajevna oblastva morajo predložiti račune do-
• učnem u komandantu mesta, garnizonarjui ali ko
mandantu dotičnega vojnega okrožja poimenoma » 
označbo cea iz nastanitvene liste. Dotični koman
danti pošljejo, ko preizkusijo zahtevo občine, račun 
po pristojni poti svoji armijski komandi, da ta od
loči o odobritvi kredita. Ko armijski komanda..ti 
odobre, kredit, se da kredit na razpolago dotičnim 
komandantom, da izplačajo občine. 

Čim občine prejmejo denar, izplačajo tok o j last
nike proti priznanicam, ki jim elužijo za- dokument 
o izdani vsoti. 

Kjer niso komande organi III. stopnje in ii" raz
polagajo z blagajno, izplačujejo odškodnino koman
danti vojnih okrožij, ki jim je treba odobriti kredit. 
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4.) Zaradi evidence o zneskih, izdanih za taka 

iiplačila, postavljajo komandanti armijskih oblasti 
te vsote med denarne potrebščine posebe na dotično 
partijo in pozicijo. 

Odrejam, da je odslej postopati po teh pred
pisih. 
Ministrstvo и vojno in mornarnico v Beogradu, 

dne 20. marca 1922.; E. G. br. 3261. 

133. 
Odločba o prodajanju izvoznih deviz.* 

Gospod minister za finance je odredil v zvezi 
« evojo odločbo I br. 2022 z dne 18. februarja 1.1.:** 

Izvoznik, ki bi prodal devizo za izvoz po drugi 
pooblaščeni banki in ne po oni, pri kateri je za
varoval valuto, mora to istega dne pismeno nazna-
miti banki, pri kateri je zavaroval valuto. 

Ako se ta dopis ne izroči banki osebno, nego se 
pošlje po pošti, služi za dokazilo o tem povratni 
poštni recepis. 
Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 

finance v Beogradu, 
dne 24. aprila 1922.; I br. 6262. 

i n4fllfliy№i ' 

deviz 

Razglasi osrednje vSade. 

Pojasnili k odločbi e kupovanju 
za nabavo sirovin.*** 

Gospod minister za finance je izdal z odlokom 
1 br. 6259 z dne 24. aprila t. 1. to-le pojasnilo: 

»Poslednji odetavek odločbe I br. 4728 z dne 
SO. marca t. 1д je uporabljati tudi na veletržce s 
koksom in premogom. 

Pristojne zbornice naj ocenijo vsak posamezni 
Brimer, vpoštevaje obseg poslovanja dotično firme, 
ter naj na podstavi te svoje ocene oddajajo svoje 
mnenje pristojnemu odboru pri Narodni banki in 
njenih podružnicah o pogojnih dovolilih za nakup 

Ta dovolila se morajo izpričevati po odločbi 
I br. 4728 z dne 30. marca 1922.» 

* 
Gospod minister za finance je izdal z odločbo 

1 br. 6260 z dne 24. aprila t. 1. nastopno pojasnilo: 
«Odbori pri Narodni banki in njenih podružni-

e&h izdajajo industrijcem pogojna dovolila za naku
povanje deviz za nabavo sirovin, polsirovin, strojev 
in strojnih delov ob istih pogojih, kakor je to od
rejeno v odločbi I br. 4728 z dne 30. marca 1922.» 

U generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

*ne 24. aprila 1922.; T br. 6259 in I br. 6260. 

Razglasi pokrajinske aprave 
za Slovenijo. 

Razglasa. 
fci. 15.902, z dne 25. aprila 1922. 

Namesto odstopivšega Josipa D i v j a k a je ime
novan za prisednika gerentskega sosveta okrajnega 
zastopa celjskega Karel L e š n i k v Vojniku. 

St. 16.S15, z dne 3. maja 1922. 
Za namestnika gerentu okrajnega zastopa ormoš

kega je imenovan Franc H a n z e l i č , posestnik in 
•bčinski predstojnik v Hardeku. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novkiah kraljevine 
Srba Hrvata i Slovenaca» et. 95, izdanih dne 2ega 
maja' 1922. 

** Uradni list fit. 59. 
*** Razglašeni r «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» it. »5, izdanih dne Žega 
maja 1922. 

t Uradni Ust M. 1<$. 
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Razglasa. 
St. 16.383, z dne 29. aprila 1922. 

Namesto odstopivšega Mihaela B e r k e t a je 
imenovan za občinskega gerenta v Vaneči Ivan 
B e r k c, poseslnik isl.ota.in št. 12. 
Št. 16.663, z dne 3. maja 1922. 

Namesto odstopivšega Nikolaja K r i ž a n i č a je 
imenovan za občinskega gerenta v Kotu Matjaž K o -
t e r , posestnik istotam št. 5. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega nameetnika: 
dr. Baltic s.i. 

Razpust društev. 
St. 15.534, z dne 25. aprila 1922. 

Društvo «Slovenski strelski krožek J^odgolovec' 
v Ljubljani» je razpuščeno, ker že več let ne deluje 
in ker zaradi nezadostnega števila članov nima po
gojev za pravni obstoj. 

Št. 15.998, z dne 27. aprila 1922. 
Društvo «Militär-Veteranen-Verein» v Slovenski 

Bistrici je razpuščeno, ker do sedaj še sploh ni delo
valo in ker zaradi nezadostnega števila članov nima 
pogojev za pravni obstoj. 
Št. 16.164, z dne 27. aprila 1922. 

Društvo «Deutscher Schulbauverein» na Ranci je j 
razpuščeno, ker že več let ne deluje in ker zaradi j 
nezadostnega števila članov nima pogojev za pravni J 
obstoj. i 
Št. 15.547, z dne 29. aprila 1922. 

Društvo «Jezdni in vožnji klub» v Ljubljani je 
razpuščeno, ker že več let ne deluje in ker zaradi 
nezadostnega števila, članov nima pogojev za pravni 
obstoj. 
Št. 15.531, z dne 3. maja 1922. 

Delavsko tamburaško društvo «Proletarec» v 
Mostah jé razpuščeno, ker se ni konstituiralo in tudi 
ni nikoli delovalo ter sedaj nima pogojev za pravni 
obstoj. 
Št. 15.536, 16.014. 16.075, 16.076 in 16.405, z dne 

3. maja 1922. 
Društva: 

«Verein der Ingenieure de* k. k. Staatsbahndien
stes in Krain» v Ljubljani, 

«Kranjska deželna gasilska zveza* v Ljubljani, 
«Napredno, politično in gospodarsko društvo za 

sodni okraj Kostanjevico» v Kostanjevici, 
Podružnica v Krškem «Slovenske Straže» v Ljub

ljani in 
«Društvo uslužbencev mestnega užitmnskega za

kupa v Ljubljani» 
so razpuščena. ker že več let ne delujejo in ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 

Krenienšek s. r. 

Št. 1485. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolem! 
v Sloveniji z dne 6. maja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavari lev in mostnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občie 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičje» 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Krško: Cerklje 5: 17, Čatež 1:1. Litija: Moravče 

5:7, Polšnik 2:6, Šmartno 1:3. Maribor: Cirknioa 
1:1, Gradiška 1:1, Krčevina 1:1, Lajteršperk 1:1, 
Na Ranci 1:1. 

V r a n i Č n i p r i s a d . 
Krško: Št. Jernej 1:1. Murska Sobota: Čentiba 

1:1, Dolnja Lendava 1: 3, Kapca 1:1, Mala Polana 
1:1. 

S u m e č i p r i « * 4 -
Krško: Kostanjevica 1:1-

LL IV, 

M e h u r č a e t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i S 
k o n j i h . 

Celje: Gomilsko 1:1. Kočevje: Ribnica 2:2, So-
dražica 1:1. Konjice: Žico 1:1. Litija: Bukovica 2: 2, 
Hudo 1:1, Muljava 1:1, Št. Vid 1:1, Veliki Gaber 
2: 2, Velike Pece 1:1. Maribor: Jablanci 1:1, Spodnji 
Porčič 1:1, Radvanje 1:1, Zgornji Žorjavci 1:1. 
Ptuj: Jurovec 1:1, Sv. Lovrenc na Dravskem polju 
1:1. Radovljica: Losco 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Bianca 1:1. Celje: Sv. J ur na Taboru 

1:1. Krško: Cerklje 1:1, Št. Jernej 2:2, Šmarjeta 
1:1. Novo mesto: Prečna 1:1. Slovenjgradec: Vu-
zenica 1:1. Ljubljana mesto 1. 

G a r j o o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Brežice: Sv. Peter 1:1. Maribor: Pekel 1:1. Ma

ribor mesto 1. 
S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Vinji vrh 1:1. Novo mesto: Nov© 
mesto 1:1, Velika Loka 1:1, Žužemberk 2: 2. Ljub
ljana mesto 1. Maribor mesto 2. 

Ptuj: 
S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljutomer: Bučečovci 1:4, Noršinct 1:1. 
Breg 1:1, Hlaponci 1:1, Krčevina 1:1, Puäenci 1:1, 
Sodinci 1:1, Sv. Lovrenc na Dravskem polju 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 6. maja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenije. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Po naročilu pokrajinskega nasaeetiùfea: 

Turk s. r. 

8 m r k » T » * t . 

Legatee: RaJctk 1:1. 

Razglasi delegacije ministrstva ta 
v Ljubljani. 

Št. A I 1037 ex 1922. 

Razglas. 
Dnevnice za člane davčnih komisij. 

Gospod finančni minister je odločil a razpisom z 
dne 5. marca 1922., št. 40.704/g. d. n. p., da pripa
dajo odslej članom davčnih komisij v Sloveniji in 
Dalmaciji, če niso državni uradniki, dnevnice po 
40 K, ako stanujejo na sedežu davčnih' komisij, pie 
80 K pa onim, lu ne stanujejo na sedežu teh komieij. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 25. aprila 1922. 

Delegat: dr. Šav ni k s. r. 

St. B II 10/42 ex 1922. 

Razglas o tretji emisiji kolkov. 
Uĵ rava državnih monopolov, oddelek za indu

strijo, jo odredila z odločbo a dne 28. julija 1921., 
St. 3877, ob naročilu tretje emisije kolkov (taksnih 
mark;, чл je ustaviti izdelavo kolkov po 0-02, 0-30, 
0-40, 0-60,4- 8, 12, 16, 24, 30 in 40 Din, ker niso 
kolki te vrednosti vusled zvišbe taksne tarifo neiz
ogibno potrebni, ampak se plačila lahko izvršujej© • 
kombinacijo ostalih vrednosti. 

Z ozirom na to se izdelujejo v tretji ©misiji »am» 
te-le vrsto kolkov: po 0-05, 0-10, 0-20. 0-50, 1, 2, 
3, 5, 10, 20, 50 in 100 Din. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 5. maja 1928. 

Ka delegata: dr. MUhleisen ». r. 

Bazelasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

ti 2Ö8. *—» 
Razpis. 

Pri »krožni gradbeni sekciji v M a r i b o r u »e 
odda mesto pisarniškega pomočnika (pisarniške po
močnice). 

Natančnejši razpis glej v Uradnem lista 47. 
Gradben« direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 7. maja 1928. 
«tarifera «irtfctor: äff. КИиаг s. r. 
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Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Prob-, 855/4/22—:J. 3—2 

Razpis. 
V področju višjega deželnega sodišča v Ljubljani 

je razpisanih več sodniških mest v činovnih razredih 
VI. do IX. 

Prošnje se morajo vložiti do dne 
3 0. m a j a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 47. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne -I. maja 1922. 

Kavčnik e. r. 

544 

Oklic. 
Simun in Jožeta- Perline, pos-e-stuika v Tremi 

•št. 85. sta vložila '/.opor Tomaža T e r n j a k a. od-
noMK. njegovo zapuščino, tožbo zaradi izdaje iz-
liri>.n»! pohotnh-e. 

Narok za ustno razumno s« je določil na dan 
2 7. m a j a- 19 2 2. 

ob dvvetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Tomaža Ternjaka neznano, .-д; 

mu izstavlja, za skrbnika dr. V. "Rapotee. odvetnik 
v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek H., 
dne 22. aprila 1922. 

t'I, Ì1 79/22 1. 

Proglasitve za mrtve. 5G4 

Deželno sodišče v Ljubl jani je uvedlo postopanje, da se proglaee spodaj navedeni po-
greSanci za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., drž. zak. st 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogreSancev, naj to izporoèï sodiSčn ali skrbniku. Pogresance pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njem, ako še žive, ali naj mn dado to kako drugače na znanje. 

C (is/22—:$ in C 69/22-H. 5K1 

Oklic. 
Ivan Kmet v Sadinji vasi št. 17, ki gii zastopa 

notar A. Carli v Žužemberku, je vložil a) zoper Jo
žefa K o e j a n, č i č a iz Saditi je vasi, odnosno nje
govo zapuščino, tožbo zaradi neobstoja terjatev- v 
.znesku 65 fl. 72>/г kr. in 8 IL 21У2 kr.; 

b) zoper Ano K m e t o v o iz Saditi j« vasi, od
nosno njeno zapuščino, tožbo zaradi neotatoja ter
jatve v znesku 248 gld. 

Narok za itdno razpravo *o jn določil na dan 
1 9. m a j a 1 9 2 2. 

ob (t-r.-.etih pri tem sodišču v sobi št. (i. 
Ker je, bivališče- obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Gregor Potočnik v Žužem
berku. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek H., 
dne 22. amila 1922. 

(•bi l 22—H. 5G2 

Oklic. 
Marija Rogelj v Sadinji vasi št. 9, ki jo zastopa 

notar A. Carli v Žužemberku, je vložila zoper Jo
žefa in Janeza P o č j a k a iz Budganje vasi št. 0 
IOŽTKI zaradi iieohstoja torjatvo 181 K 78 v. 

N.irok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 9. m a j a, 1 9 2 2. 

ob iK»l desetih pri torn sodišču v sobi št. (i. 
K«r j<< bivališče, ob.'li tožencev neznano, se jima 

postavlja, za skrbnika Gregor Potočnik v Žužem
berku. 

Okrajno sodišče v Žužemberku, oddelek II., 
drv> 24. aprila 1922. 

A 2&Î/14—5. (591 .3-

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Jw.vf p ;,. v l a k o v i č, posestnik v Grduuih št. 2. 
je dw. 10. decern bra 1914. umrl, ne da bi bil zapustil 
nare<ibo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, àli je kaj dedičev. 
Ул skrbnika zapuščini se je postavil Juro Pavla-

kovič v Grdumh št. 2. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase,, inora to v 

i n e r i i l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega roka 
<iv. zapuščina, kolikor so zahteve izkazane, izroči de
dičem, kolikor pa s« to ne bi zgodilo, se zaseže, v 
prid državi. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek I., 

dne 6. aprila. 1922. 

Ime In rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Joilp Rabič, 
rojen leta 1896., samski 
posestnikov sin v Moj

strani. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogresancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Odšel spomladi leta 1915. 
s 17. pehotnim polkom 
na rusko bojišče, bil dne 
2. septembra 1915. ranjen 
ter prišel v neko vojaško 
bolnico; od. takrat ne-

izvesten. 

Anton Noč, 
rojen leta 1884., samski 
delavec na Javorniškem 
Rovtu, pristojen na Koro

ško Belo. 

Valentin Ličo!, 
rojen leta 1893., samski 
tvomiški delavec na Po

tokih. 

Jakob Jensterle, 
rojen leta 1892., samski 
železniški delavec na Je

senicah. 

Odrinil leta 1916. z 21. 
domobranskim pehotnim 
polkom na soško fronto, 
odkoder pisal koncem leta 
1916. zadnjo dopisnico iz 
neke bolnice; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Mati 
Terezija Rabič. 

Svakinja 
Marija Noč. 

Odrinil začetkom meseca 
novembra 1914. s 17. pe
hotnim polkom na gališko 
fronto, se udeležil bojev 
pri Nowem miastu ter 
pisal zadnjič dne 18. no
vembra 1914.; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Janez Ropret, 
rojen leta 1897., samski 

delavec na Javomiku. 

Franc Avsenek, 
rojen leta 1899., samski 
posestnikov sin pri Sv. 

Luciji. 

Janez Zaje, 
rojen leta 1894., samski 
posestnikov sin v Šmart-

nem ob Savi. 

Janez Strah, 
rojen leta 1895., samski 
posestnikov sin v Cerovcu. 

Pavel Avgustlnek, 
rojen leta 1874., oženjen 
delavec v Novem Vod-

matu. 

Peter Robič. 
rojen leta 1893., samski 
posestnikov sin na Plavžu. 

Janez Ravnik. 
rojen leta 1875., oženjen 
kočar na Bohinjski Beli. 

Anton Košnfek, 
rojen leta 1890., samski 
posestnik v Srednji Bell. 

Odrinil ob splošni mo
bilizaciji s 4. domobran
skim pehotnim polkom 
na gališko fronto, odkoder 
pisal zadnjič dne 10. no
vembra 1914.; od takrat 

neizvesten. 

Odrinil začetkom leta 
1915. na gališko fronto 
ter prišel leta 1916. na 
tirolsko fronto, kjer je bil 
prldeljen 2. polku tirol
skih cesarskih strelcev. 
Zadnjič pisal meseca av
gusta 1916.; od takrat 

pogrešan. 

Odrinil s 47. pehotnim 
polkom dravske divizije 
meseca januarja 1919. na 
koroško fronto, se tam 
udeležil leta 1919. raznih 
bojev ter bil baje dne 
29. aprila 1919. blizu La
boda ubit; od takrat vsaj 

ni več glasu o njem. 

Odrinil koncem leta 1914. 
na rusko bojišče, potem 
pa se ni več zglasil. Po 
došlih poročilih prišel v 
rusko ujetništvo ; vse na
daljnje uradne poizvedbe 
po njem so ostale brez

uspešne. 

Brat 
Franc Ličof. 

Oče 
Jakob Jensterle. 

Oče 
Janez Ropret. 

Oče 
Ivan Avsenek. 

Odrinil dne 31. januarja 
1919. s 6. oddelkom de
želne brambe pod povelj
stvom stotnika Kneza na 
koroško fronto, se tam 
udeležil raznih bojev ter 
dne 29. aprila 1919. baje 
padel v Glinjah; od ta

krat vsaj pogrešan. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na srb
sko fronto ter prišel v 
bolnico v Nišu, odkoder 
pisal zadnjič meseca ju
nija 1915.; od takrat ni 

več glasu o njem. 

Odrinil začetkom vojne s 
17. pehotnim polkom na 
gališko bojišče, bil tamkaj 
ujet, prišel v taborišče v 
Dvinsku, odkoder meseca 
novembra 1916. pobegnil; 

od takrat neizvesten. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na ga
liško fronto ter prišel v 
rusko ujetništvo, odkoder 
pisal zadnjič dne 18. mar
ca 1915. izIrbitaGoroda; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji s 17. pehotnim pol
kom na gališko fronto; 
od takrat ni več glasu 
o njem. Vse poizvedbe 
po njem so ostale brez

uspešne. 

Oče 
Janez Zaje. 

Brat 
Alojzij Strah. 

Žena 
Frančiška 

Avguštine!;. 

Brat 
Janez Robič. 

Žena 
Antonija Ravnik. 

Svakinja 
Frančiška 
Košnjek. 

1.5. 1922.; 
T 20/22—8. 

1.5. 1922.; 
T 32/22—4. 

1.5. 1922.; 
T 33/22—5. 

1.5. 1922.; 
T 34/22—5. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1.5. 1922.; 
T 35/22—4. 

1. decembra 
1922. 

1.5. 1922.; 
T 40/22—5. 

1.5. 1922.; 
T 42/22—3. 

1.5. 1922.; 
T 45/22—4. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1.5. 1922.; 
T 46/22—2. 

1.5. 1922.; 
T 47/22—3. 

1.5.1922.; 
T 50/22—3. 

1.5. 1922.; 
T 51/22—2. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

Nadal|evuje na prihodnji itraii. 
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Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Bistvene okolnosti. 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče i 
skrbnika, ki je 
bil postavljen j 

pogrcšancu j 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 

j poteče dne 

Josip Rupar, 
rojen leta 1884., oženjen 

posestnik v Škriljah. 

Viktor Kocjančič. 
rojen leta 1893., samski 

zidar na Fužinah. 

Odšel dne 15. februarja 
1915. s 17. pehotnim pol
kom na rusko fronto, bil 
ujet ter prišel v taborišče v 
Tomsku; tam spomladi le
ta 1917. zbolel in menda 
kmalu umrl. Od takrat 
vsaj ni več glasu o njeni. 

Odrinil začetkom vojne s 
17. pehotnim polkom na 
gališko fronto ter baje pa
del v bitki pri Solotwini. 

Žena 
Marija Rupar. 

Mati 
Frančiška 
Kocjančič. 

i Ivan Sliene, j 
I davčni pristav j 
; v p. v Ljubljani, j 

I I 

1.5. 1922.; 
T 55/22—1. 

1.5. 1922.; 
Г 56/22-3. 

Josip Povšnar, 
rojen leta 1877., oženjen 
posestnik v Zgornji Kokri. 

Matevž Sodja, 
rojen leta 1888., samski 
posestnikov brat na Bo

hinjski Češnjici. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na gali
ško fronto ter se dne 19. 
in 20. oktobra 1914. ude
ležil bojev pri Nowem 
miastu; od takrat po

grešan. 

Žena j 
Helena Povšnar. 

i 1.5. 1922.; 
j T 58/22—3. 

Odrinil ob splošni mobili
zaciji s 7. lovskim bata
ljonom na gališko fronto 
ter se udeležil bojev pri 
Grodku in Nowem miastu; 

od takrat pogrešan. 

Helena Jeršln, 
rojena Kumše, zopet omo-
žena Oblak, rojena leta 
1872., žena železniškega 

delavca v Ljubljani. 

Odšla koncem leta 1908. 
v Ameriko, odkoder pi
sala dvakrat meseca janu
arja in februarja 1909.; 
od takrat ni več glasu o 

njej. 

Brat 
Franc Sodja. 

1.5. 1922. 
T 59/22—3 

decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

I 

Sin 
Karel Jeršin. 

I Odrinil začetkom vojne s 
: 17. pehotnim polkom na 

Josip Pokovec, j gališko fronto, prišel v 
rojen leta 1891., samski j rusko ujetništvo ter baje 
tvomiški delavec v Vev- ! leta 1916. umrl v bolnici. 

čah. Zadnje poročilo o njem 
iz Moskve z dne 23. maja 

1915. 

Martin Justin, 
rojen leta 1851., samski 
posestnikov sin na Koro

ški Beli. 

Janez Koprive. 
rojen leta 1893., samski 

posestnik v Horjulju. 

Bil leta 1878. udeležen 
pri bosenski okupaciji, 
odkoder se ni več vrnil. 
Vse poizvedbe po njem 

so ostale brezuspešne. 

Odrini! spomladi leta 
1915. v vojaško službo, 
bil prideljen 5. domobran
skemu polku ter se z 
njim koncem meseca ju
lija udeležil' bojev na ga-
liški fronti, baje pri Stani-
slawówu; od takrat po

grešan. 

Marija Zaje. 

! . 

Sestra j 
Irma Medvešček. 

Oče 
Janez Koprive. 

1.5. 1922.; 
T 60/22—4. 

1.5. 1922.; 
T 62/22-3. 

1.5. 1922.; 
T 63/22—4. 

1.5. 1922.; 
T 69/22—4. 

decembra 
1922. 

1. junija 
1923. 

Letnik IV. 
551 :i 

I 
i 

1. decembra I 
1922. 

Vincenc Loboda. 
rojen leta 1891., samski 

posestničin sin v Dolu. 

Miha Močnik. 
rojen leta 1872., samski 

posestnik v Bistričici. 

Leopold Cesar, 
rojen leta 1896., samski 
posestnikov sin v Rožni 

dolini. 

Odrinil začetkom vojne s 
3. stotnijo 27. domobran
skega pehotnega polka 
kot četovodja na gališko 
fronto ter baje dne 28. ju
lija 1914. blizu Lwówa 
padel; od takrat vsaj ni 

več glasu o njem. 

Odšel leta 1903. v Ame
riko, živel v Solaidru ter 
pisal leta 1918. večkrat 
domov. Od takrat ne-

iz vesten. 

Mati 
Marija Loboda. 

Odrinil meseca avgusta 
1915. s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na so
ško fronto ter se udeležil 
raznih bojev. Sredi me
seca oktobra 1915. ga je 

, baje raztrgala sovražna 
' granata; od takrat vsaj 
I ni več glasu o njem. 

Anton Lebar, 
rojen leta 1879., oženjen 

posestnik na Prcvaljah. 

Odrinil spomladi leta 
1915. s 7. lovskim bata
ljonom, 1. stotnijo, na ga
liško fronto, odkoder do
spelo zadnje poročilo o 
njem dne 28. julija 1915. 
Baje padel dne 22. julija 

1915. 

Andre) Potočnik, 
rojen leta 1888., samski 
posestnik v Dobroslovci. 

P 5 2 / 2 2 - 1 . 

Brat 
Andrej Močnik. 

1.5. 1922.; 
T 70.-22- 3. 

1. junija 
1923. 

1. decembra 
1922. 

St. 11.564/D.—1922. 

Dražbeni razpis. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi ^ Sli. 

do 98. zakona o državnem računovodstvu /. dne 
6. marca 1921. in odločbe ministrstva za promet 
št. 8865/22. ponovno pismeno ofertalno licitacijo za 
zgradbo poslopja za inspektorat v Ljubljani. 

Ta obravnava bo dne 1 7. m a j a t. 1. ob »najstih 
v prostorih inK])ektorata državnih železnic \ L.iuh-

! ljani. 
I Ponudbe, ki bodo obvezne za телсс dni. u- brez-
j pogojno izročiti do predpisanega roka; opremljene 
I morajo bili s kolkom za 20 dinarjev, zapečatene in 
j brez vsake pripombe podpisane pO ponudniku. Oh-
i sezati morajo proračun s čitljivimi in brezpnirivšni-
: mi cenami in zneski. 
! Varščina v znesku 60.000 Din. Io je: ši-.-.t.dcset-
: tisoč dinarjev, v gotovini ali v veljavnih vrednostnih 
•j papirjih se mora brezpogojno do rečenoga roka po-
-, ložiti pri blagajni državnega kolodvora v Ljubljani. 
I V proračunu je treba postavili cene tako. da bodo 
i fiksne (stalne), obvezne, najsi bi poskočilo cune bn-
! disi ш material, bodisi za delavske mezde, ker -e 
j ne bo vposteval noben povišek. 
| Na obravnau se bodo uvaževale samo one po-
' nudbe. ki se podado brez pripombe in kab-rih pro

računi bodo istotako sestavljeni brez pripombe. 
Podjetništvo, ki se mu poveri gradnja, mera do

polniti vadi j na 3%no varščino, in sicer tako. da se 
mu ho (xltezala pri izplačevanju zaslužka v obrokih.. 

Zgradba inspektorata mora biti dovršena do dne 
31. decembra 1922. 

Za izvršitev gradbenih «.lei veljajo jK)leg grad-
oenega elaborata splošni in posebni pogoji, nave
deni v službenem navodilu za bivše avstrij-ke dr
žavne železnice. Proračun in obrazec ponudbe se 
dobivata pri progovni sekciji državnih železnic v 

| Ljubljani; pri tej sekciji so tudi načrti na vpogled. 

, j Direkcija državnih železnic 
[ ; kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu,. 
• I iii'-seca aprila 1922. 

• - • I 

Brat 
Franc Cesar. 

1.5. 1922.; 
T 73/22—2. 

1.5. 1922.; 
T 36/22—6. 

1. decembra 
1922. 

1. junija 
1923. 

decembra 
1922. 

Razne objave. 

Odrinil spomladi leta 
1916. s 27. domobran
skim pehotnim polkom 
najprej na italijansko, po
tem na rusko fronto, kjer 
so bili meseca septembra 
1917. hudi boji; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Žena 
Marija Lebar. 

1.5. 1922.; 
j 7] /22 2. 

1. decembra 
1922. 

Sestra 
Ana Trpin. 

. 5 . 1922.; 
j T 76/22—2. 

1. decembra 
1922. 

49:1 ! P 28/22—8. 

Razglasitev preklica. 
^ sklejwm podpisanega, hodišča z dne 3. marca 

095 

Razglasitev preklica. 
ч -L-ii-imni i)odni-anc"-a sodišča dne 26. februarja S -klei)oin poupi-sanega, bouisca z une o. inarca o мш-рот puujn,.um0» * 

'- - К 1 ч™ • ' = . , „-,., 5 t T 15/01 6 ie bila Magdalena P u e, 
1Ч->'-> our št. L 4/22—9. je bü Trane K 1 e m e n - ! vili., opj. st. ÌJ Ј.у-л o, je »*> 
ù i ï ' u S k a r v Mideuski vasi št. 3. zaradi slaboum- j posesti,ica na Zgoši št. 26, «midi slaboumnosti orne- ft67 

.msti omejeno preklican. j jeno preklicana 
Za o8krbiiikari)om.)čnika ш» k P l a v l j e n Janez Za pomočnika p je p o š l j i " l u n e Zupan, po 

Klemcnčič. posestnik v Goriški vasi. ; sostnik v Smokucu. 
Okrajno sodišče v Nove« mestu, oddelek L, j Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek L, 

dne 4. aprila 1922. | «ne 3. maja 1922. 

5 8 ' Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 30. aprila 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 401,054.540 ' 7 1 
Poeojila 935,772.972-04 
Dolg države . .- 1.418,622.723 37 
Vrednost državnih domen,, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov . . . . — 

7.893,727.399 12: 
Pasiva : 

Glavnica 15,106.800 • 
Rezervni fond 1,980.285 12 
Novčanice v tečaju 4.815,489.485 • — 
Razne obveznosti 901,612.257 • 16 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 21,161.408-84 

7.893,727.399-12 

5 7 5 Vabilo na I. redni občni zbor 
„Puškarne v Kranju", 

j r . z . z o . z . , 

i ki bo dne 2 3. m a j a 1 9 2 2 . ob 18. uri v Kranju 
I v mestni posvetovalnici 7. nastopnim 

i d n e v n i m r o d o m : 
• 1.) Poročilo uačelništva. 

2.) Poročilo nadzomištva. 
3.) Potrdilo letnega računskega zaključka г-л. 

leto 1921. 

4.) Volitev 

sodišca. 
o.) Slučajnosti. 
V K r a n j u, dne H- maja 1922. 

uačelništva,, luulzornišltva 111 l';«.z-

Načelništvo. 

Razid društva. 
«Katoliško slovensko izobraževalno društvo 

.Krek'» v Olševku nad Kranjem se je po sklepu 
j oljčnega zbora z dne 23. aprila 1922. prostovoljno. 

j razšlo. jo^ei Dolinšek s. r., bivši, predsednik-

Natisnila in založila DehiiSkm ttakarea, i.e. v MaWaei 
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Pcïtnlna plftSftna r gotovini 

V Ljubljani, dne 15. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V.ebina- Uredba o razdelitvi države na oblasti. Zakon o obči upravi. Zakon o oblastni in sreski samoupravi.-Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o razpustu 
o^^'^SiakiS^zrì^oÌMtììM Apaške kotline k okrajnima glavarstvoma v Ljutomeru in v Mariboru. Razpis kanclistovske službe. - Razglasi zdravstvenega 
okrajnega zasiopa lasnega. «"K"» ° „,мГ» „ i,«n« hnlnici v Ptuiu RazDis asistentskera mesta na internem odde ku splošne bolnice v Mariboru. Razpis upraviteljske in prakti-
k £ d ^ < A f l % a ^ ^ ^ & ^ V ^ ^ ^ t ^ ^ o t a t d n , W l o . oddelka v Ljufljani, da so izpremenjena pravila «Textilie., trgovske in 
S s t t j s k e Mnakft^tyLìm^l.odSbttnM. - Raigiasi gradbene direkcije z! Slovenijo: Razpis službenega mesta za pisarniško pomožno moč. - Razglasi razmh drugih 

' uradov In oblastev. — Razne objave. ^ ^ 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
134. 

V imenu Njegovega Veličanstva 
A l e k s a n d r a . I.» 

po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov In Slovencev, 

in na podstavi pooblastitve (člen 59. ustave) 
je ministrski svet kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev na predlog ministra priprave za ustavo
tvorno skupščino in izenačitev zakonov in na pod

stavi člena 135. ustave odredil in odreja 

Uredbo 
o razdelitvi države na oblasti.* 

Člen 1. 
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev se deli 

teritorialno na 33 oblasti, ki so: 
1.) Ljubljanska oblast, s sedežem v Ljubljani. 
To oblast sestavljajo: mesto Ljubljana; poli

tični okraji: Črnomelj; Kamnik, razen občin Mot-
nika, Trojan in Spitaliča; Kočevje; Kranj s koro
ško občino Jezerskim; Krško; Litija; Ljubljana 
okolica; Logatec; Novo mesto; Radovljica; sodna 
okraja Brežice in Sevnica; občini Veliki Kamen in 
Mrčna sela sodnega okraja kozjanskega; sodni 
okraj Laško razen občine Sv. Ruperta; in Kastav. 

2.) Mariborska oblast s sedežem v Mariboru. 
To oblast sestavljajo: mesta Celje, Maribor in 

Ptuj; politični okraji: Ljutomer; Maribor; Pre-
valje; Ptuj; SI o ven j gradeč; sodni okraj Kozje 
razen občin Velikega Kamena in Mrčnih sel; 
sodni okraji: Celje, Vransko, Gornji grad, Šmarje 
in iz sodnega okraja laškega občina Sv. Rupert; 
iz političnega okraja kamniškega občine Motnik, 
Trojane in Špitalič; Prekmurje in Medjimurje. 

3.) Primorsko-krajiška oblast s sedežem v 
Karlovcu. 

To oblast sestavljajo: županija liško-krbavska; 
županija modruško-reška; iz županije zagrebške 
kotari: Vrgin most, Glina, Dvor, Kostajnica, Pe-
trinja-in mesto Petrinja, mesto Karlovac; občine 

.: Puga resa, Netretič, Ribnik šreza karlovškega in 
Lasinska sreza pisarovinskega. 

Ko bo Sušak evakuiran, odloči oblastna skup-
ščina/ali bodi Karlovac ali Sušak oblastno mesto. 

4.) Zagrebška oblast, s sedežem v Zagrebu. 
To.oblast sestavljajo : županija zagrebška razen 

kotarov Vrginéga mosta, Gline, Dvora, Kostajnice, 
Petrinje in mesta Petrinje, mesta Karlovca in ra
zen občin Duge rese, Netrèticà, Ribnika srezà kar
lovškega in razen občine Lasinske sreza pisarovin
skega; mesto Zagreb; županija varaždinska in 
mesto Varaždin;, kotara Čazma in Križevci župa
nije belovarsko-križevške.-

5.) Osješka oblast s sedežem v Osjeku. 
To oblast sestavljajo: županija virovitiška z 

meštom Osjekom; županija požeška; županija 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 92, izdanih dne 
28. aprila 1922. ; 

belovarsko-križevška razen kotarov Čazme in Kri-
ževcev in mesta Križevcev. 

6.) Sremska oblast, s sedežem v Vukovaru. 
To oblast sestavlja sremska županija. 
7.) Baška oblast, s sedežem v Novem Sadu. 
To oblast sestavljajo: Baranja; županija Bačka 

skupno z mesti: Novim Sadom, Somborom in 
Subotico, razen srezov: Sente, Starega Bečeja, 
Zabije in Titela brez kačske in opasovške občine 
in razen mest Stare Kanjiže, Sente in Starega 
Bečeja. 

8.) Beograjska oblast, s sedežem v Beogradu. 
To oblast sestavljajo: mesto Beograd; od beo

grajskega okroga sreza posavski in vračarski; 
od Banata srezi: Pančevo z mestom Pančevim, 
Kovačica, Veliki Bečkerek z mestom, Turski Bečej, 
Cenej, Zombolja, Velika Kikinda, Turska Kanjiža; 
od županije baške srezi :• Senta, Stari Bečej, Zabalj 
in Titel brez kačske in opasovške občine; in mesta 
Stara Kanjiža, Senta in Srari Bečej. 

9.) Podunavska oblast, s sedežem v Smederevu. 
To oblast sestavljaj«:- okjrog sanederevski; iz 

okroga beograjskega srezi: kosmajski, kolubarski 
in gročanski; od Banata srezi: kovinski, belo-
crkvenski, vršaški, alibunarski, zičifalvanski in 
itebejski. 

10.) Podrinjska oblast, s sedežem v Žabcu. 
To oblast sestavlja podrinjski okrog. 
11.) Valjcvska oblast, s sedežem v Valjevu. 
To oblast sestavlja valjevski okrog. 
12.) Šumadinska oblast, s sedežem v Kragü-

jevcu. 
To oblast sestavljata okroga kragujevški in 

rudniški. 
13.) Moravska oblast, s sedežem v Ćupriji. 
To oblast sestavlja moravski okrog. 
14.) Požarevška oblast, s sedežem v Poža-

revcu. 
To oblast sestavlja požarevški okrog z Velikim 

Ostrovom. 
15.) Timoška oblast, s sedežem v Zaječaru. 
To oblast sestavljata okroga krajinski in ti-

moški, samo da odloči srez zaglavski z glaso
vanjem, ali hoče pripasti tej ali niški oblasti. 

16.) Niška oblast, s sedežem v Nišu. 
To oblast sestavljata okroga niški in pirotski, 

od vranjskega okroga pa sreza: leskovški in 
vlasotinški. 

17.) Vranjska oblast, s sedežem v Vranju. 
' T o oblast sestavljajo: od vranjskega okroga 

srezi: pčinski, masuriški in poljaniški; srez bosilj-
grajski; od kumanovskega okroga sreza: pre-
ševskiin krivopalanškU.m od kosovskega okroga 
srez giljariski. - • 

18.) Kosovska oblast,, s sedežem v Prištini. 
' T o oblast sestavljajo: okrog kosovski brez gi-

ljanskega sreza; okrog topliški; okrog prizrènski; 
in srez jablaniški okroga vranjskega. ' ' 

19.) Skopska oblast, s sedežem v Skoplju. 
To oblast sestavljajo: okroga skopski in tetov-

ski; od kumanovskega okroga sreza: Žegligovski 
in kratovski. 

20.) Bregaltiiška oblast, s sedežem v Stipu: 
To oblast sestavlja okrog bregalniški. 

21.) Bitoljska oblast, s sedežem v Bitolju. 
To oblast sestavljajo: okrogi bitoljski, ohridski 

in tikveški. 
22.) Raška oblast, s sedežem v Čačku. 
To oblast sestavljajo okrogi: raški, zvećanski 

in čačanski. 
23.) Užiška oblast, s sedežem v Užici. 
To oblast sestavljajo okrogi: užiški, bjelo-

poljski, plevaljski in prijepoljski. 
24.) Kruševška oblast, s sedežem v Kruševcu. 
To oblast sestavlja kruševški okrog. 
25.) Zetska oblast, s sedežem na Cetinju. 
To oblast sestavljajo okrogi: barski, cetinjski, 

nikšiški, podgoriški, andrijevški, kolašinski, beran-
ski in metohijski, s kotarom bokokotorskim. 

26.) Splitska oblast, s sedežem v Splitu.. 
To oblast sestavljajo politični kotari: benkov-

ški, braški, imotski, kninski, sinjski, splitski, šibe-
niški, prekobiograjski in otok Krk. 

27.) Dubrovniška oblast, s sedežem v Dubrov
niku. 

To oblast sestavljajo politični kotari: dubrov-
niški, korčulanski, metkoviški in makarski. 

28.) Tuzlanska oblast, s sedežem v Tuzli. 
To oblast sestavlja okrožje tuzlansko. 
29.) Sarajevska oblast, s sedežem v Sarajevu. 
To oblast sestavlja okrožje sarajevsko. 
30.) Mostarska oblast, s sedežem v Mostaru. 
To oblast sestavlja okrožje mostarsko. 
31.) Travniška oblast, s sedežem v Travniku. 
To oblast sestavlja okrožje travniško. 
32.) Vrbaška oblast, s sedežem v Banjiluki. 
To oblast sestavlja okrožje banjeluško. 
33.) Bihaška oblast, s sedežem v Bihaću. 
To oblast sestavlja okrožje bihaško. 

Člen 2. . 
Dve ali več manjših.oblasti je dopustno spojiti 

v eno večjo. Dokončno odločajo o tem oblastne 
skupščine dotičnih oblasti. Vendar pa tudi tako 
obradovana oblast ne sme imeti več nego 800.000 
prebivalcev. 

člen 3. 
Za število prebivalcev ene oblasti velja ljudsko 

štetje z dne 31. decembra 1921. 

."..,,, - Člen 4. 
Posamezne občine ali posamezni srezi se smejo 

tekom prvih pet let, ko stopi ta uredba v veljavo, 
izločiti iz "Svojih ;"oblasti in pripojiti drugi oblasti, 
alto pristanejo na to-njih samoupravna predstav
ništva in - oblastna skupščina oblasti, kateri. še 
hočejo pripojiti", ter odobri njih sklep minister z,a 
notranje posle'po pristanku ministrskega sveta; 
Čez pet let se smejo take izpremembe izvršiti 
samo z zakonom. 

Člen 5. 
Spajanje oblasti v Bosni in Hercegovini se vrši 

s sklepom oblastnih skupščin dotičnih oblasti, 
sprejetim z dvotretjinsko večino «lasov, v mejah, 
ki jih-določa tretji odstavek člena 95. ustave. Ven
dar pa se smejo posamezne občine ali posamezni. 
srezi izločiti iz svojih oblasti in pripojiti drugi 



4 9 . 314 Letnik IV. 

oblasti v sedanjih mejah Bosne in Hercegovine 
ali izvun njih, ako pristanejo na to njih samo
upravna predstavništva s sklepom treh petin gla
sov in odobri ta sklep narodna skupščina. 

Člen 6. 
Razdelitev na okroge (županije), sreze (kotare, 

okraje) ostane, kolikor ne bi bila izpremenjena z 
razdelitvijo na oblasti. 

Ce je s to razdelitvijo na oblasti en okrog 
(županija), srez (kotar, okraj) ali ena občina raz
deljena na več oblasti, se pooblašča minister za 
notranje posle, da določi po odobritvi ministr
skega sveta okrožne, odnosno sreske in občinske 
sedeže srezom, odnosno občinam in vasem, katerih 
dosedanji sedeži so ostali izvun ozemlja okroga ali 
sreza, kateri so pripadle. 

Člen 7. 
V ljubljanski oblasti sestavljajo sreze sedanji 

politični okraji, nadalje sodna okraja Brežice in 
Sevnica en srcz, a sodni okraj Laško en srez. 

V mariborski oblasti, razen Medjimurja, sestav
ljajo sreze: 

1.) mariborski levi breg: mesto Maribor, sodni 
okraj Maribor levi breg in sodni okraj Sv. Lenart ; 

2.) mariborski desni breg: sodni okraj Maribor 
desni breg in Slovenska Bistrica; 

3.) dravograjski: sodna okraja Marenberg in 
Guštanj ; 

4.) slovenjgraški: sodna okraja Slovenjgradec 
in Šoštanj brez občine Smartnega na Paki ; občini 
Gornji Dolič in Kozjak iz sreza konjiškega; 

5.) konjiški: sodni okraj Konjice brez občin 
Gornjega Doliča in Kozjaka; 

6.) gornjegrajski: sodni okraj Gornji grad in 
občina Šmartno na Paki iz sodnega okraja Šo
štanj skega; 

7.) celjski: sodna okraja Celje in Vransko; 
8.) šmarsko-rogaško-kozjanski: sodni okraji: 

Šmarje, Rogatec, Kozje in občina Stoprce iz 
sreza ptujskega; 

9.) ptujski: sodni okraj Ptuj brez občine Sto-
prc; sodni okraj Ormož; 

10.) ljutomersko-radgonski: sodna okraja Ljuto
mer in Gornja Radgona z Apaško kotlino; 

11.) sodni okraj Murska Sobota; 
12.) sodni okraj Dolnja Lendava. 

Člen 8. 
Mesto Beograd in mesto Zagreb se podrejata 

velikemu županu dotične oblasti s to izjemo, da 
ostane uprava mesta Beograda tudi nadalje pod 
neposrednjo nadzorno oblastjo ministra za no
tranje posle. 

Člen 9. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 26. aprila 1922. 

Minister priprave 
za ustavotvorno skupščino 

in izenačitev zakonov: 
Marko N. Trifkovič s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

135 
V imenu Njegovega Veličanstva 

A l e k s a n d r a I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

in na podstavi pooblastitve (člen 59. ustave) 
proglaša in objavlja ministrski svet kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev vsem in vsakomur, 
da je narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev sklenila v XLII. redni seji dne 
21. marca 1922. in da je ministrski svet potrdil 

in potrjuje 

ki se glasi: 

Zakon 
o obči upravi/ 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 92, izdanih dne 
21. aprila 1922. 

1. 

Obče odredbe. 

Člen 1. 

V občo upravo spadajo -vsi posli iz sedanje 
pristojnosti ministrov za notranje posle, za pro-
sveto, za agrarno reformo, za poljedelstvo in vode, 
za gradbe, za trgovino in industrijo, za narodno 
zdravje, za socialno politiko, za vere in za šume 
in rude, kolikor se ne nanašajo na upravo državnih 
domen. 

Odnošaji obče uprave proti drugim upravnim 
granam in sodelovanje upravnih oblastev obče 
uprave v njih poslih se določajo s posebnimi 
zakoni. 

Člen 2. 
Posle obče uprave opravlja po navodilih v me

jah zakona in pod nadzorstvom pristojnih mini
strov v oblasti oblastni veliki župan, v srezu (ko
taru, okraju) sreski poglavar. 

Člen 3. 

Veliki župani in sreski poglavarji opravljajo 
posle, ki spadajo v njih pristojnost, samostalno ter 
so osebno odgovorni zanje. Njim dodeljeni refe
renti in pomožno osebje izvršujejo svoje delo po 
njih navodilih in ob njih odgovornosti. V oddajanju 
strokovnih mnenj v čisto tehničnem poslovanju 
so referenti samostalni. 

Člen 4. 

Pri poslih, ki spadajo v pristojnost več od
delkov ali se rešujejo v več oddelkih, morajo 
starejšine oddelkov na skupnem sestanku pretresti 
stvari, preden se izda odlok. 

Člen 5. 
'• Nadzorstvo državnih upravnih oblastev nad 
samoupravnimi oblastvi urejajo posebni zakoni o 
samoupravi oblasti, srezov, mest in občin. 

II. 
Veliki župan. 

Clén 6. 

Obči upravi v oblasti načeluje veliki župan. 
Njemu so podrejeni vsi uradi in vsi organi obče 
uprave v oblasti; v mejah svoje pristojnosti jim 
daje naloge in navodila ter sprejema njih poročila. 

Veliki župan je glede poslov, ki spadajo v pri
stojnost ministra za notranje posle, podrejen temu 
ministru, a glede poslov, ki spadajo v pristojnost 
drugih ministrov, dotičnim ministrom. 

Člen 7. 

Veliki župan je politični predstavnik vlade; 
predstavlja jo tudi proti obiastni samoupravi. 

Člen 8. 
Za opravljanje poslov se dodeljuje velikemu 

županu potrebno število pravnih in strokovnih 
referentov in pomožnega osebja. Ako je treba, 
srne opravljanje izvestnih poslov svoje pristojnosti 
poveriti tudi osebju, ki je pri sreskem državnem 
upravnem oblastvu na sedežu oblasti. 

Člen 9. 

Veliki župan nadzira vsa oblastva obče uprave 
v oblasti ter odloča o pritožbah zoper njih upravne 
akte. 

Člen 10. 
V pristojnost velikega župana spadajo vsi posli 

obče uprave, ki so po veljavnih predpisih izvzeti 
iz pristojnosti sreskih upravnih oblastev ter niso 
pridržani za pristojnost ministrov. 

Člen H. 
V pristojnost ministrov spadajo vsi posli glede 

organiziranja upravnih oblastev, vrhovno vodstvo 
celokupne administracije in vrhovno nadzorstvo 
nad upravnimi oblastvi in organi, razen tega vsi 
posli, ki so z zakoni o ustroju posameznih ministr
stev ali z drugimi posebnimi zakoni pridržani za 
nristojnost ministrov. 

Člen 12. 
Veliki župan mora o vseh važnih stvareh lokal

nega značaja, kamor spadajo tudi policijske na
redbe, razen onih za vzdrževanje javnega miru, 
zaslišati oblastni odbor ali zahtevati njegovo 
mnenje. 

Člen 13. 

Veliki župan se postavlja s kraljevim ukazom 
na predlog ministra za notranje posle in po pri
stanku ministrskega sveta. Za velikega župana 
smejo biti postavljeni samo pravniki s pred
pisanimi izpiti, ki so prebili najmanj 15 let v 
državni službi. 

Člen 14. 
Velikega župana nadomešča, ako je zadržan, 

po činu najstarejši pravni referent oblastne uprave. 

III. • 
Okrožni načelniki. 

Člen 15. 
Okrožni načelniki (v županijah podžupani), 

kjer obstoje, so pomožni organi velikega župana 
v okrogu (županiji). V njegovem imenu nadzirajo 
sresko upravo. Njih dolžnost je, da prepotujejo, 
kadarkoli to zahteva potreba, najmanj pa dvakrat 
na leto, sreze ter pregledujejo poslovanje sreskih 
upravnih oblastev vobče in posameznih uradnikov 
posebe ter pošiljajo o tem velikemu županu svoja 
poročila in svoje predloge. Okrožni načelnik ima 
pravico, kaznovati uradnike sreske uprave zaradi 
nerednosti, uvesti zoper nje disciplinarno preiskavo 
ter jih začasno suspendirati od službe. O tem mora 
takoj poročati oblastnemu velikemu županu. 

Okrožni načelnik odloča kot zastopnik velikega 
župana o pritožbah zoper upravne akte sreske 
uprave v policijsko-kazenskih stvareh. 

Okrožnemu načelniku sme oblastni veliki žu
pan z odobritvijo ministra za notranje posle po
veriti samostalno opravljanje tudi drugih poslov 
iz pristojnosti oblastnega velikega župana razen 
onih, ki zahtevajo po svoji naravi enotno izvrše
vanje pri oblastni upravi ali ki presezajo teritorial
no pristojnost posameznih okrogov ali ki zahtevajo 
zbog svoje važnosti, da jih opravlja neposredno 
oblastno upravno oblastvo. Tak prenos poslov se 
mora objaviti v «Službenih Novinah», odnosno v 
uradnem listu dotične oblasti, ako izhaja tak list. 

Člen 16. 
Okrožni načelnik se postavlja s kraljevim uka

zom na predlog ministra za notranje posle. Za 
okrožnega načelnika smejo biti postavljeni samo 
oni, ki imajo kvalifikacijo, katera se po tem za
konu zahteva za sreske poglavarje, ter so prebili 
najmanj 10 let v državni službi. 

Člen 17. 

Ako je okrožni načelnik zadržan, mu določi ve
liki župan za namestnika enega izmed svojih prav
nih referentov. Ako je okrožni načelnik zadržati 
dlje nego mesec dni, mu določi namestnika mini
ster za notranje posle. 

Potrebno pomožno osebje določa okrožnemu 
načelniku oblastni veliki župan. 

IV. 

Sreski poglavar. 

Člen 18. 
Sreski poglavar je neposrednu izvrševalec obče 

upravne oblasti v srezu ter je pod nadzorstvom 
oblastnega velikega župana. V njegovo pristojnost 
spadajo vsi posli obče uprave razen onih, ki so s 
posebnimi predpisi naloženi drugemu oblastvu. 

Člen 19. . 
Sreskemu poglavarju se dodeljujejo po potrebi 

pravni in posebni strokovni referenti: sanitetski, 
tehnični, prosvetni, veterinarski, ekonomski, šu
marski in drugi, kakor tudi potrebno pomožno 
osebje. 

Člen 20. 
Po posebnih razmerah smejo biti posamezni 

strokovni referenti postavljeni tudi za dva ali več 
srezov. Sedež dotičnega referenta določa, na pred
log oblastnega velikega župana, minister za notra
nje posle sporazumno z ministrom dotične stroke. 

V večjih srezih sme minister za notranje posle, 
na predlog oblastnega velikega župana, za po
samezne kraje, ki so daleč od sreskega sedeža, 
ustanoviti sreske izpostave. Sreski izpostavi na
čeluje uradnik s predpisanimi pravnimi izpiti, ki 
ga določi za to minister za notranje posle na pred
log oblastnega velikega župana. Ostalo osebje mu 
določa oblastni veliki župan. Starejšina sreske 
izpostave opravlja pod neposrednjim nadzor
stvom oblastnega velikega župana v obsegu svoje 
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krajevne pristojnosti samostalno vse posle, ki spa
dajo v pristojnost sreskega upravnega oblastva, 
razen poslov, ki zahtevajo po svoji naravi enotno 1)rejeiTiajo oblastni veliki župani osnovno plačo 

Člen 26. 
Dokler se ne sklene zakon o civilnih uradnikih, 

izvrševanje v vsem srezu. 

Člen 21. 
Sreske poglavarje postavlja minister za notra

nje posle. Postavljeni sinejo biti samo pravniki, ki 
imajo najmanj 8 let državne službe ter so opravili 
»oseben praktični izpit. Ta izpit se ne more oprav
ljati pred potekom dveh službenih let. 

Člen 22. 
Praktični izpit se opravlja pred posebno komi

sijo, ki se ustanovi pri upravnih sodiščih. Tej ko
misiji predseduje predsednik upravnega sodišča 
aH njegov namestnik, sestavljena pa je iz štirih 
«anov, ki jih določi za vsak izpit predsednik 
upravnega sodišča izmed članov, katere imenuje 
za dobo treh let minister za notranje posle izmed 
državnih svetnikov, upravnih sodnikov, profesor
jev pravnih fakultet, višjih upravnih uradnikov in 
•dvetnikov. Natančnejša določila o tem predpise 
minister za notranje posle. 

V. 
P r e h o d n e o d r e d b e . 

Člen 23. 

V treh mesecih od dne, ko stopi ta zakon v 
veljavo, se izvrši imenovanje oblastnih velikih žu
panov. Minister za notranje posle mora pripraviti 
vse, česar je treba, da se namesti in prične poslo
vati oblastna uprava. 

Člen 24. 
V oblastih, katerih sedeži so v krajih, kjer ni 

pokrajinskih uprav, je obenem postavati tudi po
trebne referente in pomožno osebje. 

Začetkom četrtega meseca se prične poslo
vanje oblastnih uprav v teh oblasteh, obenem pa 
prestane poslovanje okrožnih upravnih oblastev. 
Okrožni načelniki bodo od tega dne opravljali sa
mo one posle, katere jim nalaga ta zakon. 

Uradniki okrožnih uprav, ki ne bi bili postav
ljeni pri oblastnih upravah, se postavijo na raz
polago. 

Vsi posebni uradi splošne uprave, ki so nepo
sredno podrejeni ministrstvom, se podrede veli
kemu županu, čim prične oblastna uprava svoje 
poslovanje, ter bodo opravljali svoje posle v okviru 
oblastne uprave (člen 1.). 

Clcn 25. 
V oblastih, katerih sedeži so v krajih, kjer ob

stoje pokrajinske uprave, je dodeliti oblastnemu 
velikemu županu potrebne referente in pomožno 
esebje iz dosedanjih županijskih, odnosno okrožnih 
uprav kakor tudi pokrajinskih uprav na predlog 
pokrajinskega namestnika tako, da prične od za
četka četrtega meseca oblastna uprava svoje po
slovanje s prevzemom županijskih, odnosno okrož
nih poslov. 

Obenem se podrede oblastni upravi posebni 
fddelki posameznih ministrstev, ki obstoje v 
pokrajinah, a spadajo v splošno upravo po čle
nu 1. tega zakona; svoje delo bodo izvrševali na
dalje v okviru oblastne uprave. 

V oblasti, kjer lakih oddelkov ni, se postavijo 
pri oblastni upravi referenti za dotične stroke. 

Oni posli pokrajinskih uprav, ki ne spadajo v 
»bčo upravo v zmislu tega zakona, se smejo na 
predlog pristojnega ministra in po pristanku mini
strskega sveta takoj prenesti na ministrstva. 

O postopnem prenašanju ostalih poslov po
krajinske uprave na ministrstva in oblasti kakor 
tudi o preureditvi obstoječih stalnih komisij za 
opravljanje specialnih upravnih poslov mora podati 
pokrajinski namestnik sporazumno z dotičnimi 
'(oblastnimi velikimi župani potrebne predloge pri
stojnim ministrom na njih zahtevo po ministru za 
notranje posle; končna odločba pa se prepušča 
pristojnim ministrom ix) pristanku ministrskega 
sveta. 

Okrožna načelništva (županije), ki obstoje v 
krajih, kjer so sedeži oblastnih uprav, se ukinjajo. 

Dosedanji veliki župani, ki načelujejo župa-
Bijam, se postavijo na razpolago, čim preide župa
nijska uprava na oblasti. 

V kolikor so po dosedanjih predpisih županijske 
skupščine, odnosno županijski upravni odbori, iz
dajali upravne akte v stvareh obče uprave, odloča 
• tem oblastni veliki župan, zaslišavši v vsakem 
posameznem primer« oblastni odbor. 

9000 dinarjev na leto. 

Člen 27. 
Mesta, ki imajo upravno oblast prve stopnje 

(kraljevska svobodna mesta, odnosno mesta z last
nim statutom), opravljajo to funkcijo še nadalje, 
dokler se ne sklene zakon o samoupravi mest. 

Mesta (gradovi in varoši) na ozemlju dosedanje 
kraljevine Srbije, ki so bila sedeži okrožnih načel-
ništev, bodo spadala v teritorialno pristojnost one 
sreske uprave, katere sedež je v tem mestu. Ako 
bi bilo takih sedežev v tem kraju več, določi mi
nister za notranje posle, v čigavo teritorialno pri
stojnost naj spada dotično mesto (grad ali varoš). 

Člen 28. 
Za oblastnega velikega župana se smejo tekom 

prvih treh let postaviti tudi oni, ki so prebili naj
manj deset let v državni službi ter izpolnjujejo 
ostale pogoje iz člena 13. 

Tekom istega časa smejo biti, ako ne bi bilo 
uradnikov s pogoji, določenimi za službeno mesto 
okrožnega načelnika in sreskega poglavarja, po
trjeni, odnosno postavljeni tudi oni, ki so sedaj 
na teh službenih mestih ali so bili prej na njih, 
kakor tudi oni, ki imajo kvalifikacijo po tem za
konu in so prebili v državni službi vsaj polovico 
onega časa, ki se zahteva po tem zakonu, ter so 
stari 30 let. 

Določilo o opravljanju praktičnega izpita stopi 
v veljavo leto dni potem, ko stopi v veljavo ta 
zakon. 

Člen 29. 
Razhodki osebne in materialne naravi, potrebni 

za izplačevanje izdatkov oblastnih uprav, se po
krivajo iz prihrankov, ki se tekom proračunskega 
leta dosežejo pri razhodkih pokrajinskih namest-
ništev in okrožnih načelništev, katera bodo uki
njena, kakor tudi ministrstev, naštetih v členu 1. 
tega zakona. 

Clcn 30. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko.sc; razglasi v «Službenih 
Novinah». 

1 V B e o g r a d u , dne 26. aprila 1922. 

Minister priprave 
za ustavotvorno skupščino 

in izenačitev zakonov: 
Marko N. Triiković s. r. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. Lazar Markcvić s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

Člen 2. 

V področje oblastne samouprave spadajo ti-le 
posli: 

1.) oblastne finance: a) določanje oblastnega 
proračuna, b) razpolaganje z oblastnimi davšči
nami, ki se dajo oblastim na podstavi zakona za 
kritje oblastnih razhodkov; 

2.) gradbeni predpisi in oblastna javna dela 
(napravljanje lokalnih železnic, kanalov, prista
nišč, mostov, cest, avtomobilnih in aeroplanskik 
zvez, reguliranje potokov in hudournikov, odvrača
nje nevarnosti od poplav, ukoriščanje prirodnik 
zakladov itd.); 

3.) skrb za pospeševanje oblastnih gospodar
skih interesov: ratarstva, živinoreje, vinograd
ništva, sadjarstva, šumarstva, rečnega in jezer
skega ribarstva, lova kakor tudi za tehnične polje
delske izboljšave; 

4.) podpiranje obrta, industrije in zadružništva 
v oblastih; 

5.) upravljanje oblastnih imovin, napravljanjt 
in ukoriščanje oblastnih ekonomskih podjetij; 

6.) skrb za narodno zdravje v oblasti kakor 
tudi za vse naprave, s katerimi se pospešuje 
zdravstveno stanje v oblasti; upravljanje in uko
riščanje zdravilnih voda in vrelcev, na katere bi 
dobile koncesijo od države; 

7.) skrb za socialne naloge v oblasti; 
8.) oblastne humanitarne naprave; 
9.) oblastne prometne naprave; 
10.) sodelovanje pri pospeševanju prosvete v 

oblasti; 
11.) sodelovanje pri strokovnem izobražanju 

v oblasti; 
12.) sodelovanje pri pospeševanju pomorskega 

ribarstva v oblasti; 
13.) ustanavljanje in vzdrževanje hranilnic in 

kreditnih zavodov, naprav za vzajemno podpira
nje in zavarovanje, skrb za prehrano naroda ok 
slabih letinah in elementarnih nezgodah; 

14.) zbiranje in urejanje statističnih podatkov 
za potrebe oblastne samouprave; 

15.) vobče skrb za pospeševanje gospodarskik 
in kulturnih nalog čisto oblastnega interesa; 

16.) oddajanje mnenj na zahtevo vlade o za
konskih predlogih, ki se tičejo oblasti, kakor tudi 
vobče o vseh drugih predmetih, o katerih zahteva 
vlada njih mnenje. 

Tudi drugi posli smejo biti z zakonom po
verjeni oblastni samoupravi. 

Cien 3. 

Organa oblastne samouprave 
skupščina in oblastni odbor. 

sta oblastna 

in 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

136. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

a i e f e s a n d p a Ж., 
po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

na podstavi pooblastitve (člen 59. ustave) 
proglaša in objavlja ministrski svet kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev vsem in vsakomur, 
da je'narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev sklenila v 42. redni seji dne 
21 marca 1922. in da je ministrski svet potrdil 

in potrjuje 

Zakon 
in sreski samoupravi,* 

A.' Oblasti. 
I. Obče odredbe. 

Člen 1. 

Oblasti so kot samoupravne edinice pravne 
osebe po javnem in po zasebnem pravu. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slevenaca» št. 92, izdan* dne 
28. aprila 1922. 

O 
ki se glas« 

II. Oblastna skupščina. 

a) V o l i t e v . 

Člen 4. 

Oblastna skupščina se voli z občim, enakim, 
neposrednjim in tajnim glasovanjem na štiri leta. 

Volilno pravico imajo vsi oni, ki jim gre ta pra
vica za volitve narodnih poslancev. 

Volilne edinice so srezi (kotari, okraji), mesta 
(gradovi in varoši), ki štejejo preko 5000 prebi
valcev. Mesta (gradovi in varoši) pod 5000 pre
bivalcev volijo skupno s srezom. 

V volilnih edinicah, ki štejejo preko 10.000 pre
bivalcev, spada na vsakih 10.000 prebivalcev po ем 
član oblastne skupščine; ako je presežek prebi
valcev večji od 5000 prebivalcev, se voli še en član. 

Število članov za posamezne volilne edinice 
določa pristojno upravno sodišče v 8 dneh po raz
pisu volitev. 

Člen 5. 
Volitev članov oblastne skupščine se vrši p# 

dokončno potrjenih volilnih imenikih za narodne 
skupščino, ki veljajo za to leto. 

Člen 6. 

Za člana oblastne skupščine sme biti izvoljea 
samo oni, ki ima pogoje za narodnega poslane« 
po prvem odstavku člena 72. ustave ter je nasta
njen v oblasti najmanj tri leta do dne, ko se raz
pišejo volitve; narodni poslanci pa ne smejo bit* 
istočasno člani oblastne skupščine. 

Člani oblastne skupščine ne smejo biti obenem 
oblastni dobavljatelji ali oblastni podjetniki. 

Člen 7. 
Policijski (politični), finančni in šumarski urad

niki, sodniki vobče kakor tudi uradniki aerarne re-
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ferme in oblastne samouprave se ne smejo kandi
dirat* za člane oblastne skupščine. 

Ostali uradniki, ki se izvolijo za člane oblastne 
tkupščine, imajo po zakonu pravico do dopusta za 
ins, dokler zaseda oblastna skupščina. 

Člen 8. 
Volitve članov oblastne skupščine, ki se morajo 

vršiti na isti dan v vsej državi, in sicer prvo ne
deljo v mesecu oktobru, se odrede s kraljevim 
ukazom na predlog ministra za notranje posle. 

Ukaz se razglasi v «Službenih Novinah» in v 
•Mastnem uradnem listu, ako izhaja tak list, ta
koj, ko se izda ukaz, in sicer najkesneje mesec 
dni pred volitvami. 

Pet dni pred volitvami za oblastno skupščino 
•e sme nobeno oblastvo skupno pozivati volilcev 
иа skupno delo ali raboto ali v vojaške svrhe ali na 
vaje, razen ob nenadejani nevarnosti; istotako ne 
sme pozivati posameznih volilcev, razen ob neod-
ložni potrebi pri izsledovanju in sojenju hudodel
stev, pregreškov in prestopkov tatvine in goljufije. 
Ako so bili volilci prej kamorkoli poklicani ali 
zbrani, se morajo razpustiti pet dni pred volitvami. 

Člen 9. 
V času od 9. due do vštetega 25. dne po 

razglasitvi ukaza o volitvah se morajo pred
ložiti kandidatne liste za vsako volilno edinico v 
potrditev pristojnemu prvostopnemu (kolegial-
Hemu) sodišču. 

Na vsaki kandidatni listi je treba označiti: 
ime, priimek, poklic in prebivališče predlaganih 
kandidatov, ki jih mora biti toliko, kolikor jih je 
voliti za srez, odnosno za mesto (grad in varoš), 
razen tega na isti način toliko namestnikov, ko
likor je kandidatov. 

Potem tudi ime, priimek, poklic in prebivališče 
po enega predstavnika in po enega namestnika te 
liste za vsako volišče kakor tudi za glavni volilni 
odbor dotičnoga sreza, odnosno mesta, ako jih 
predlagatelji določijo. 

To listo mora podpisati najmanj 25 vpisanih 
volilcev dotičnega sreza, odnosno mesta (grada 
ali varoši), ter v njej poleg svojega imena ozna-
ëiti tudi svoje prebivališče; izročiti jo sodišču 
dva predlagatelja proti potrdilu. Listi je treba 
priložiti pismen pristanek dotičnih kandidatov in 
namestnikov. 

Z izvirno listo vred morajo predlagatelji pred
ložiti še toliko natisnjenih ali z roko spisanih iz
vodov kandidatne liste brez podpisov predlaga
teljev, kolikor je v dotičnem srezu ali mestu volišč. 
Na vsakem takem izvodu je treba zgoraj označiti, 
za katero volišče je namenjen. 

Brez vprašanja in privolitve se ne sme nihče 
označiti za predstavnika ali namestnika in na
pisati na listo. 

Ce kdo zve, da je na katerikoli listi vpisan za 
predstavnika ali namestnika brez svoje vednosti 
in privolitve, ima pravico, izjaviti pri sodišču, kjer 
je lista, da tega ne sprejme, sodišče pa ga mora 
Izbrisati ter o tem obvestiti enega izmed pred
lagateljev kandidatne liste. 

Za predstavnike liste smejo biti označeni ali 
predlagatelji sami ali druge osebe, ki so vpisane 
v volilne imenike ene izmed občin dotičnega sreza, 
ednosno mesta (grada ali varoši). 

Predstavniki liste na voliščih morajo biti iz 
•ne občine, v katerih se vrši glasovanje. 

Predpisi tega člena se morajo primerno upo
rabiti tudi, ako se predlaga en kandidat v volilnih 
edinicah, ki volijo enega člana oblastne skupščine. 

Sodišče mora na zahtevo dopustiti vsakemu 
volilcu vpogled v predloženo listo". 

V eni in isti volilni edinici se ne sme ena 
•seba kandidirati na več kandidatnih listah. 

V eni in isti oblasti se ne sme ena oseba kandi
dirati na več nego tri volilne edinice (sreze, kotare, 
•kraje, mesta [gradove, odnosno varoši]). 

Lista ne sme obsezati ničesar drugega nego 
besedilo, predpisano z zakonom. 
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Po en izvod potrjene kandidatne liste brez 
podpisov predlagateljev za vsako volišče pošlje 
sodišče takoj dotičnemu občinskemu predstoj-
ništvu (opštinskemu sudu, občinskemu poglavar
stvu). 

Ako lista ne ustreza predpisom zakona, jo so
dišče s svojo odločbo zavrne. 

j Prvostopno sodišče mora ves ta posel izvršiti 
v 24 urah, ko je prejelo kandidatno listo v 
potrditev. 

Namesto zavrnjene kandidatne liste se sme 
predložiti v potrditev nova kandidatna lista v 
zakonitem roku. 

j Odločba prvostopnega sodišča, s katero po-
j trjuje ali zavrača kandidatno listo, je izvršna. 
I Potrjene kandidatne liste z ostalim volilnim 
materialom vred izroče občinska predstojništva 
(opštinski sudovi, odnosno občinske uprave ali 
občinska poglavarstva) volilnim odborom na dan 
pred volitvami. 

Vsaka potrjena kandidatna lista mora imeti 
na dan volitev svojo posebno skrinjico na vseh 
voliščih dotičnega sreza, odnosno mesta (grada 
ali varoši). Volilni odbor mora kandidatne liste 
prilepiti na glasovalne skrinjice in te postaviti v 
taki vrsti, kakor so bile kandidatne liste potrjene, 
tako da pride skrinjica, na kateri je lista z manjšo 
številko sodnega vložnega zapisnika, pred skri
njico, na kateri je lista z večjo številko, in dalje 
po vrsti, tako da pride skrinjica, na kateri je 
lista z najmanjšo številko, vedno na prvo mesto 
od strani, na kateri se glasovanje prične. 

Letnik IV. 

Člen 10. 
Ko se sodišče prepriča iz volilnih imenikov, 

da so predlagatelji, podpisani na izvirni listi, nje 
predstavniki in namestniki resnično vpisani v 
volilne imenike in da so imena predlaganih kandi
datov in namestnikov kakor tudi predstavnikov 
liste in njih namestnikov na priloženih izvodih za 
posamezna volišča in za sreski, odnosno za glavni 
volilni odbor, enaka imenom na kandidatni listi, 
potrdi to listo In vse priložene izvode ter izroči 
po en izvod predlagateljem. 

Člen 11. 
Kandidatna lista, ki je že izročena sodišču, 

se ne more, tudi ako še ni potrjena, več preklicati 
in tudi ne izpremeniti. 

Člen 12. 
Material za glasovanje pri oblastnih volitvah 

je isti kakor pri volitvah v narodno skupščino. 

Člen 13. 
Volilci smejo glasovati vsak samo po enkrat, 

samo osebno, samo na volišču svoje občine in 
samo za potrjene kandidatne liste, odnosno 
kandidata. 

Člen 14. 

Volišča so ista kakor za volitve v narodno 
skupščino. 

Člen 15. 
Vsako poslopje, v katerem se vrši glasovanje, 

mora imeti, ako ni samo dovolj prostorno, ogra
jeno dvorišče, ki se lahko zapre. 

Člen 16. 
Na vsakem kraju, kjer se vrši glasovanje, 

mora biti volilni odbor, sestavljen iz enega ob
činskega odbornika, ki ga je izvolil občinski od
bor; potem iz po enega predstavnika onih kandi
datnih list, ki imajo svojega predstavnika, in iz 
enega sodnika ali absolviranega pravnika ali sod
nega uradnika. Sodnik, absolvirani pravnik ali 
sodni uradnik ali oni, ki ga nadomešča, je pred
sednik volilnega odbora. 

Predsedniki volilnih odborov imajo pravico 
glasovati v občini, kjer opravljajo na dan volitev 
predsedniško dolžnost, ako predlože potrdilo, da 
so vpisani v abecedni volilni imenik svoje občine. 
To potrdilo se mora priključiti zapisniku volilnega 
odbora. 

Člen 17. 
Najdalje 15 dni pred volitvami določi upravno 

sodišče za vsako volišče po enega sodnika, od
nosno sodnega uradnika ali absolviranega prav
nika, za predsednika volilnega odbora. Ce teh ni, 
določi upravno sodišče za preglednike volilnih 
odborov v prvi vrsti osebe, ki so dovršile katero
koli fakulteto, če pa takih ne bi bilo dovolj, tudi 
osebe, ki so dovršile katerokoli strokovno šolo, 
samo če niso v policijski (politični), šumarski služ
bi ali v službi agrarne reforme. Ako bi kdo izmed 
teh, ki jih je upravno sodišče določilo za predsed
nike aH člane v glavnih volilnih odborih, imel po
sebno važen vzrok, da ne sprejme te dolžnosti, 
se mora v treh dneh od dne, ko je izšla porazdeli
tev upravnega sodišča v «Službenih Novinah» ali 
v oblastnem uradnem listu, ako izhaja tak list, 
obrniti s prošnjo na upravno sodišče ter navesti 
vzroke, iz katerih ne more sprejeti te dolžnosti. 
Ako prizna upravno sodišče navedene vzroke za 
utemeljene, razreši prosilca dolžnosti ter določi 

j namesto njega drugega. Ako pa upravno sodišče 
| navedenih vzrokov ne spozna za utemeljene, ob-
j vesti prosilca po političnem (policijskem) oblastvu, 
I da prošnji ne more ugoditi. 
j Kandidati ne smejo biti v svoji edinici pred-
j sedniki volilnega odbora ter morajo, ako so do-
i ločeni, upravnemu sodišču poročati o tem. 
i Prošnja, ki se predloži po navedenem roku, se 
• nikakor ne vpošteva. 

Samo v tem izrednem in nepričakovanem pri-
I meru, da bi predsednik volilnega odbora, določen 

PO upravnem sodišču, iz nepremagljivega vzroka 
ne mogel priti, ga nadomešča občinski predstojnik 
(predsednik občine) ali njegov namestnik v ob
činah, kjer se vrši glasovanje samo na enem kraju. 

V občinah pa, kjer se vrši glasovanje na več 
krajih, določi v tem primeru namestnike predsed
nikom volilnih odborov občinski odbor najprej iz 
članov občinskega starejšinstva (opštinskega suda, 
poglavarstva), kjer pa lakih ni, iz občinskih sveto
valcev dotične občine ter jim o tem izda listin» 
proti potrdilu. Kjer ni občinskih odborov, imenuje 
take namestnike predsednikom volilnih odborov 
pristojno sodno oblastvo izmed volilcev dotičnega 
volišča. 

Upravno sodišče mora vsakomur, ki ga je do
ločilo v volilni odbor, izdati proti potrdilu listino o 
imenovanju, podpisano po predsedniku, in sicer 
osebam, ki stanujejo na sedežu upravnega sodišča, 
neposredno, drugim osebam pa po pristojnih ob-
lastvih, ki morajo vročilnico takoj vrniti uprav
nemu sodišču. 

Člen 18. 
Istotako mora najpozneje pet dni pred volit

vami občinski odbor določiti enega svojega odbor
nika za člana volilnega odbora in enega za na
mestnika; kjer ni občinskih odborov, se postopa 
po členili 16. in 17. 

Člen 19. 
Na dan pred volitvami ob treh popoldne se 

morajo vsi člani volilnega odbora ali njih namest
niki sestati v poslopju, kjer se bo vršilo glaso
vanje, in tu sprejeti proti potrdilu od občinskega 
predstojništva (opštinskega suda) potrebno šte
vilo skrinjic in zabojčkov s kroglicami, abecedni 
volilni imenik, knjigo za pisanje zapisnika, kandi
datne liste, občinski pečat in drugo, kar je po
trebno. Skrinjice morajo pregledati, se prepričati, 
ali so v redu, zlasti ali so usta skrinjic s platnenim 
prerezom, skozi katera gredo kroglice, dobro od
prta in nezamašena; nato jih morajo pritrditi na 
posebno mizo, nasproti mizi, za katero bodo sedeli 
člani volilnega odbora; potem morajo skrinjic« 
zakleniti z vsemi tremi ključi ter jih zapečatiti, 
tako da so tudi usta skrinjic popolnoma zaprta. 
En ključ vzame predsednik volilnega odbora, dru
gega občinski odbornik, tretjega pa predstavnik 
ali njegov namestnik dotične kandidatne liste, ak* 
je označen. Ako predstavnika ali njegovega na
mestnika ni, ker ni prišel ali pa ker ni označen, 
vzame predsednik volilnega odbora tudi tretji 
ključ. Na vsako skrinjico se mora zunaj prilepiti 
kandidatna lista. 

Člen 20. 
Ko volilni odbor vse to izvrši, izbere potrebne 

število zapisnikarjev in drugih pomočnikov ter 
sploh pripravi vse, kar mu bo potrebno drugi dan 
za sprejemanje glasov, mora o vsem tem napraviti 
zapisnik o tem svojem prvem sestanku ter v njem 
izrecno navesti število vsake skrinjice, kandi
datno listo, ki pride nanjo, kakor tudi, da so vst 
skrinjice v pravilnem stanju in prazne. 

Ta zapisnik morajo podpisati vsi člani volilne«« 
odbora; potem zapro okna, odidejo iz glasovali!« 
sobe, jo zaklenejo in vrata zapečatijo. Ključ od 
vrat vzame predsednik volilnega odbora. Naposled 
določi volilni odbor stražo, ki mora neprestan* 
straziti poslopje, kjer se bo glasovalo. 

Člen 21. 
Na dan volitev se mora volilni odbor ob sedmik 

zjutraj sestati v poslopju za volitve pred vrati 
glasovalne sobe, jo odpreti, vstopiti vanjo in, k« 
se je prepričal, da so skrinjice in zabojčki s krog
licami kakor tudi vse drugo v redu, mora sestaviti 
zapisnik, v katerem se ugotovljeno stanje potrdi. 
Nato mora odpreti usta skrinjic in tudi to zabeležiti 
v zapisniku. Zapisnik morajo podpisati vsi člani 
volilnega odbora. Nato se začne sprejemanje 
glasov. _ 

Člen 22. 
Da se ob glasovanju vzdržuje red, za to skrbi 

predsednik volilnega odbora. Ce je treba, sme aa-



49. 
Letnik IV. 

litevati pomoč od občinskega ali državnega obla-
stva in to se mora odzvati njegovemu pozivu. 
Člani odbora, ki mislijo, da to ni potrebno, imajo 
pravico, da svoje mnenje zabeležijo v zapisniku. 

Člen 23. 
Ves čas glasovanja morata za glasovalno mizo 

sedeti vsaj dva člana volilnega odbora. Eden iz
med njiju mora biti vedno predsednik volilnega 
odbora ali občinski odbornik, ki je član volilnega 
odbora, ali njegov namestnik. 

Člen 24. 
Ako kdo izmed predstavnikov kandidatnih list 

odide z volišča, ne da bi pustil namestnika, se 
volitve nadaljujejo tudi brez njega; v zapisniku 
pa se mora to zabeležiti. 

Člen 25. 
Nihče ne sme stopiti na volišče z orožjem ali 

m z orodjem, porabnim za boj, razen v primeru, 
določenem v členu 22. tega zakona, kadar pozove 
predsednik volilnega odbora oboroženo pomoč, da 
vzdržuje red na volišču. 

Niti državni niti samoupravni uslužbenci, ki 
nosijo po službenih predpisih orožje, ne smejo 
priti na volišče z orožjem izvrševat svojo volilno 
pravico. 

Člen 26. 
V sobo, kjer se glasuje, je volilce spuščati po 

vrsti, po enega ali več, nikakor pa ne več nego po 
pet naenkrat. 

Člen 27. 
Vsak volilec, ko stopi v glasovalno sobo, mora, 

preden glasuje, povedati glasno, da ga slišijo vsi 
člani volilnega odbora, ime, priimek in poklic, v 
mestih, kjer je več volišč, pa tudi svoje stano
vanje. Ako volilca nihče v volilnem odboru ne 
pozna, ga predsednik odbora, ko se je prepričal, 
da je volilec vpisan v volilni imenik, vpraša, ali je 
res oni, pod čigar imenom se je javil h glasovanju, 
ter ga opozori na zakonske posledice, če bi glaso
val na tuje ime. Če volilec potrdi, da je on tisti, 
pod čigar imenom se je javil h glasovanju, sme 
odbor, ako se mu zdi potrebno, o tem neznanem 
volilcu sestaviti zapisnik, v katerem se zabeleži 
njegov osebni popis kakor tudi ulica in številka nje
govega stanovanja, ter dejati V zapisnik volilčev 
podpis, ako je pismen. Predsednik ima pravico od
rediti, da se tak neznan volilec tudi fotografira. Ako 
tak neznan volilec na zahtevo odbora o svoji iden
tičnosti ne predloži dokazil, ki bi bila po presoji od
bora zadostna, ga odbor ne sme pripustiti h glaso
vanju. Ako se v volilnem odboru glede volilca po
javi dvom o njegovi identiteti, mora odbor odločiti 
z večhro glasov, ali se tak volilec pripusti h glaso
vanju ali ne. Ako se ne pripusti, ga je takoj iz
ročiti pristojnemu policijskemu (političnemu) 
oblastvu. Predsednik ali eden izmed članov volil
nega odbora mora vsakemu volilcu, preden ga 
pripusti h glasovanju, glasno povedati, katero ali 
čigavo kandidatno listo predstavljajo glasovalne 
skrinjice. Ako je volilec nepismen, mu mora na nje
govo zahtevo predsednik ali član odbora precitati 
vsa imena na kandidatnih listah. Ako se vse to 
ne zgodi, ima vsak član odbora pravico, da temu 
ugovarja in da, ko še glasovanje izvrši, zabeleži v 
zapisnik protest zoper nepravilno postopanje od
bora. Vsak predstavnik liste ali njegov namestnik 
ima pravico, volilcu povedati, kateri stranki ali 
politični skupini pripada ta ali ona kandidatna lista 
ali skrinjica. 

Predsednik da volilcu, preden prične ta glaso
vati, eno kroglico; ko volilec prejme kroglico, jo 
dene v desno roko ali pa, če ima to roko pohabljeno, 
v levo roko, zapre roko in gre s tako zaprto roko 
od skrinjice do skrinjice po vrsti, vtakne v vsako 
skrinjico roko, kroglico pa pri tem spusti v ono 
skrinjico, na kateri je prilepljena ona kandidatna 
lista, za katero hoče glasovati. 

Ko potegne roko iz poslednje skrinjice, jo mora 
vpričo vseh odpreti, tako da lahko vidi vsakdo, 
da nima več kroglice v njej in da je glasoval. Ves 
čas, dokler volilec glasuje, morajo predsednik in 
člani volilnega odbora paziti na to, da volilec ne 
dene kroglice v drugo roko in je ne odnese s seboj. 

Oni volilec, ki zaradi težke telesne hibe ne bi 
mogel glasovati tako, kakor je povedano v tem 
členu, ima pravico, pred volilni odbor privesti 
pooblaščenca, da namesto njega odda glas. O tem 
mora sklepati volilni odbor ter sklep zabeležiti v 
zapisnik. 

Člen 28. 
Ko je volilec oddal glas, mora oditi z volišča. 

Za volišče se smatra poslopje, kjer se glasuje, in 
njegovo dvorišče. 

Člen 29. 
Volilni odbor ne sme zabraniti nikomur, ki je 

vpisan v abecedni volilni imenik, da ne bi glasoval. 
Če pa ima odbor ali posamezen član odbora kaj 
pripomniti, mora odbor ali oni član, ki ima kaj 
pripomniti, to postaviti v zapisnik. Ako se volilec 
prijavi h glasovanju, pa je na njegovo ime že 
glasoval kdo drugi, mora predsednik volilnega 
odbora, ko je postopal po prvem odstavku člena 
27. ter se nedvomno prepričal o glasovalčevi iden
tičnosti in njegovem vpisu v abecedni volilni ime
nik, odrediti, da se njega ime, priimek in poklic 
vpiše v poseben seznamek, ki se vodi kot sezna
ni ek takih oseb. Ta seznamek priloži volilni odbor 
volilnim spisom, v volilnem zapisniku pa je tak 
primer zabeležiti in navesti število takih oseb. Pri 
verifikaciji volitev s takimi primeri se vpošteva 
tudi število teh oseb, ako to vpliva na izid volitve. 

Člen 30. 
Lista se imenuje po imenu osebe, ki je na njej 

zapisana na prvem mestu. 

Člen 31. 
Nobeno oblastvo ne sme nikoli in nikjer vo

lilca klicati na odgovor za glas, ki ga je oddal 
pri volitvah, niti ne zahtevati od njega, naj pove, 
za koga je glasoval. 

Člen 32. 
Glasovanje traja neprestano ves dan do šestih 

popoldne. Samo če nastane nered, se sme s pri
stankom odborske večine glasovanje prekiniti, 
dokler se ne povrne red. Povod nereda in čas, za 
katerega se je moralo glasovanje prekiniti, se mora 
zabeležiti v zapisnik. Ob šestih se zapre dvorišče 
ali poslopje, ako dvorišča ni, in se ne sme nihče 
več pustiti vanje; nadaljevati pa se mora spreje
manje glasov od onih volilčev, ki so že bili na 
dvorišču ali v poslopju, dokler ne izglasujejo vsi, 
ne glede na to, do kdaj to tr-aja. Ako se je moralo 
zaradi nereda glasovanje prekiniti za dlje nego 
eno uro, se za toliko časa po šestih prestanejo 
puščati volilci na volišče. 

Člen 33. 
Ves čas glasovanja se mora voditi zapisnik o 

vsem, kar bi se dogodilo in kar smatra katerikoli 
član volilnega odbora za vredno, da se zabeleži. 
Vsi člani volilnega odbora morajo zapisnik pod
pisati. Ako pa bi ga predstavniki kandidatnih 
list ne podpisali, velja zapisnik tudi brez njih 
podpisa. 

Vsak član odbora sme oddajati svoje posebno 
mnenje in svoje pripombe. 

Člen 34. 
Na dan volitev, na dan pred volitvami in na 

dan po volitvah je prepovedano točiti ali kakorkoli 
dajati alkoholne pijače. To prepoved mora ob
činsko predstojnišvo (opštinski sud) o pravem 
času razglasiti. 

Člen 35. 
Ko se glasovanje konča, se morajo takoj za

kleniti in zapečatiti zabojčki, iz katerih je pred
sednik jemal kroglice ter jih dajal volilcem. Ključ 
ostane pri predsedniku. 

Člen 36. 
Potem se mora prešteti po seznamku glaso

valcev, koliko volilčev je glasovalo. To število se 
mora zapisati z besedami na koncu seznamka; 
pod tem se morajo podpisati vsi člani volilnega 
odbora. • ., 

Člen 37. 
Ko se je to zgodilo, se mora zabeležiti v za

pisnik: ob katerem času je bilo glasovanje za
ključeno, koliko volilčev je glasovalo po seznamku 
glasovalcev in vse drugo, kar se nanaša na potek 
volitev, pa ni bilo zabeleženo že prej. Vsi člani 
volilnega odbora se morajo podpisati; vsak od 
njih pa ima pravico, da poda ločeno mnenje In 
pripombe. . . 

Člen 38. 
Po vsem tem se prično odpirati skrinjice in 

šteti kroglice po oni vrsti, kakor so skrinjice po
stavljene po členu 10. tega zakona. 

Najprej se odpre ena skrinjica in iz nje se 
iztresejo vse kroglice v posodo. Predsednik volil
nega odbora prešteje vse kroglice vpričo vseh 
članov odbora. Ko jih je odštel 100, jih da članu 
občinskega odbora, da jih prešteje tudi on, ta jih 
pa da dotičnemu predstavniku kandidatne liste, 
da jih tretjič prešteje še on. Tako se ravna z vsako 
stotino, dokler niso preštete vse kroglice. Nato se 
takoj v zapisniku zabeleži z besedami številka 
skrinjice, dalje, za katero kandidatno listo je ta 
skrinjica prejemala glasove, in koliko je bilo krog
lic v njej. Vsi člani odbora se morajo podpisati 
pod to zabeležko. Prav tako se morajo prešteti 
kroglice tudi v drugih skrinjicah. Ko se vse to 
zgodi, se zapisnik sklene; podpišejo ga vsi od
borniki in potrdi se tudi z občinskim pečatom. 
Ločena mnenja in pripombe o poslovanju odbora 
so dopuščena tudi tukaj. 

Nato je treba zapisnik, seznamek glasovalcev 
in abecedni volilni imenik dejati v zavoj in pod 
pečatom nasloviti na glavni sreski, odnosno mestni, 
volilni odbor ter pustiti na mizi volilnega odbora. 

Ko se je vse to zgodilo, odide volilni odbor iz 
glasovalne sobe, jo zaklene tako kakor prejšnjega 
dne ter postavi stražo, da čuva sobo, v kateri so 
ostali volilni spisi; ključ od sobe pa shrani pred
sednik pri sebi. 

Postavljena straža ne sme to noč nikogar z 
nobenim izgovorom pustiti v to sobo. 

/ 
Člen 39. 

Dan po izvršenem glasovanju se vsi člani volil
nega odbora sestanejo ob sedmih zjutraj pred 
vrati glasovalne sobe, jo odpro ter vstopijo. Ko 
so se prepričali, da je vse v redu in tako, kakor 
je bilo puščeno, morajo ves volilni material vrniti 
občinskemu predstojništvu (opštinskemu sudu, po
glavarstvu, odnosno uradu) ter od njega vzeti po
trdilo nazaj. Ako opazijo, da ni vse v redu, morajo 
o tem sestaviti poseben zapisnik, ki se z drugimi 
volilnimi spisi vred izroči glavnemu volilnemu 
odboru. Nato vzame predsednik zavoj, pripravljen 
za glavni volilni odbor, in se odpravi na pot, da 
ga izroči glavnemu volilnemu odboru. S predsed
nikom vred imajo pravico iti tudi predstavniki 
kandidatnili list ali njih namestniki, kdor izmed 
njih hoče. 

Člen 40. 
Dan po izvršenih volitvah se ob devetih do

poldne sestane glavni volilni odbor za vsako 
volilno edinico v sreskem kraju, odnosno mestu 
(gradu ali varoši), ki voli posebe, v poslopju in v 
sobi, nalašč pripravljeni za to. 

Temu odboru predseduje sodnik, ki ga postavi 
upravno sodišče izmed sodnikov prvostopnih in 
sreskih sodišč; člani glavnega volilnega odbora 
pa so krajevni občinski predstojnik (predsednik 
opštinskega suda, načelnik ali poglavar občine) in 
po en predstavnik vsake kandidatne liste. 

Ako bi predsednik glavnega volilnega odbora 
ne prišel na sestanek, ga nadomešča v predsedstvu 
in nadaljnjem poslovanju prvoimenovani član. 
Glavni volilni odbor sme začeti in nadaljevati 
svoje delo, ako sta poleg predsednika ali njego
vega namestnika navzočna še vsaj dva člana; to 
se mora v zapisniku ugotoviti. 

Ako glavni volilni odbor iz katerihkoli razlogov 
ne bi mogel začeti ali pa dovršiti svojega posla, 
morajo predsedniki volišč volilne spise poslati 
upravnemu sodišču, ki odloči o izvršeni volitvi. 

Celokupni sestav teh odborov mora biti objav
ljen v «Službenih Novinah» ali pa v oblastnem 
uradnem listu, ako izhaja tak list, 20 dni po ukazu 
o volitvah. 

Člen 41. 
Predsednik in oni člani volilnega odbora, ki 

nesejo volilne spise glavnemu volilnemu odboru, 
se morajo tema prijaviti ter mu izročiti zapečateni 
zavoj z volilnimi spisi in naknadnim zapisnikom, 
ako je bil ta sestavljen po členu 39. 

O izročitvi in prejemu vseh volilnih spisov se 
mora sestaviti kratek zapisnik, ki ga podpišejo vsi 
člani glavnega volilnega odbora, predsednik in 
predstavniki list ali njih namestniki, ako je tudi 
kateri izmed njih prišel s predsednikom, da izroči 
spise. 

• Člen 42. 
Ako bi se na dan volitev zaradi nereda ali iz 

kakršnegakoli drugega vzroka na enem ah na vec 
voliščih ne bilo izvršilo glasovanje, mora glavni 
volilni odbor takoj odrediti, da se na vseh teh krajih 
izvrši glasovanje prihodnjo nedeljo. Pri tem glaso
vanju se mora povsem postopati tako kakor pri 
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prvem glasovanju. Občinski predstojnik (predsed
nik opštinskega suda) mora to, da se bo glasovalo 
naknadno, v dotični občini razglasiti isti dan, ko 
mu to javi glavni volilni odbor. 

Ako se tudi sedaj na nekaterih voliščih ne izvrši 
glasovanje, mora glavni volilni odbor, ako se to pri
peti v manj nego v eni tretjini volišč, izvršiti svoj 
posel brez ozira na to neizvršeno glasovanje. Ako 
pa se je to dogodilo v eni tretjini ali več volišč, se 
smatra, da se volitve za dotični srez ali dotično 
mesto niso mogle izvršiti. 

V takem primeru odloči upravno sodišče, ko 
se sestane, ali se mora v dotičnem volilnem telesu 
na novo vršiti glasovanje na vseh voliščih ali pa 
samo na onih, kjer glasovanje ni bilo izvršeno. 

Razen v tem primeru ne sme upravno sodišče 
odrejati nobenih naknadnih ali ponovnih glasovanj 
na posameznih voliščih. 

Člen 43. 
Glavni volilni odbor mora pregledati vse vo

lilne spise, ki so mu izročeni, sklepati o ločenih 
mnenjih in pripombah, vpisanih v zapisnike, ter 
podati svoje pripombe glede poteka volitev na 
raznih voliščih, če se mu vidi to potrebno. 

Člen 4-4. 
Nato mora odbor prešteti in sešteti po glaso

valnih seznamkih in po zapisnikih o številu krog
lic, ki so bile najdene v skrinjicah na vsakem 
volišču, koliko volilcev je glasovalo v volilni edi-
nici. Ako ugotovi razliko med številom glasovalcev 
po glasovalnih seznamkih in številom kroglic po 
zapisnikih, mora vzeti število glasovalcev po se-
/.namkih ter po njih prešteti skupno število glaso
valcev. 

Izid volitev v volilnih edinicah, ki volijo dva 
ali več članov oblastne skupščine, se ugotavlja 
tako-le: Skupno število glasov se razdeli s šte
vilom članov oblastne skupščine, ki spada na to 
volilno edinico. Dobljeno število se vzame za količ
nik. Kandidatne liste, ki niso dobile niti toliko 
glasov, da ne znaša njih število dveh tretjin volil
nega količnika, se ne vpoštevajo pri porazdelitvi 
članov oblastne skupščine. Z ostalimi listami ali 
pa, če nima nobena lista celega količnika, z vsemi 
listami se izvrši izračun tako-le: Skupno število 
glasov, ki ga je dobila vsaka lista, se razdeli z 1, 
potem z 2 itd. in naposled s številko, ki ustreza 
številu članov oblastne skupščine, kolikor jih je 
voliti v dotični volilni edinici. 

Od delitvenih izidov z vseh list, dobljenih 
s takim deljenjem, se izloči skupaj toliko največjih, 
kolikor je v dotični volilni edinici voliti članov 
oblastne skupščine. Vsaki listi pripade toliko član
skih mest, kolikor je na ta način izločenih njenih 
največjih delitvenih izidov. Ako se pripeti ob tem 
izločanju delitvenih izidov, da se na dveh ali 
več listah enaki, ani toliko članskih mest, da 
bi se vsem tem enakim delitvenim izidom dalo 
člansko mesto, odloči žreb, kateri teh list z 
enakimi izidi je dati neporazdeljena članska me
sta, in sicer: ako gre za eno člansko mesto, 
se potegne žreb za vse te liste z enakimi delit
venimi izidi, ako pa je teh neporazdeljenih mest 
več, se potegne za vsako neporazdeljeno mesto 
žreb posebe, samo da se lista, ki dobi po enem 
žrebanju eno člansko mesto, ne udeležuje nadalj
njega žrebanja. Žreb poteza glavni volilni odbor. 

V volilnih edinicah, ki volijo samo enega člana 
oblastne skupščine, je izvoljen oni kandidat, ki je 
dobil največ glasov. Ob enakem številu glasov 
odloči žreb, kateri kandidat je izvoljen. 

Člen 45. 
Glavni volilni odbor mora objaviti izid volitev 

in izdati izvoljenim članom pooblastila, ki jih 
morajo podpisati predsednik in vsi člani volilnega 
odbora, ter jih takoj izročiti izvoljenim članom. 

Ako izvoljenca ni v kraju in mu volilni odbor 
ne more takoj osebno izročiti pooblastila, mora 
volilni odbor pooblastilo v zapečatenem zavitku, 
na katerega napiše: «Qlavni volilni odbor . . . . 
sreza mesta . . . . pooblastilo za 1.1, v I.», 
izročiti pristojnemu političnemu (policijskemu) 
oblastvu proti potrdilu, da ga to vroči adresatu 
ali njegovi rodbini najpozneje v šestih dneh. Obra
zec pooblastila predpiše minister za notranje posle. 

Člen 46. 
Glavni volilni odbor mora o vsem tem delu 

voditi točen zapisnik, iz katerega je razvidno, kako 
se je po vrsti pojavilo in rešilo vse to, kar je zgoraj 

določeno, da se prouči in reši. Zlasti mora biti v 
zapisniku navedeno, koliko je bilo vseh kandi
datnih list, katere osebe so bile predlagane na 
posameznih listah, koliko je vsaka kandidatna lista 
dobila glasov in katere osebe iz posameznih list 
so, proglašene za člane oblastne skupščine, dobile 
pooblastila. Zapisnik morajo podpisati vsi člani 
glavnega volilnega odbora, vsak pa ima pravico, 
podati ločeno mnenje in svoje pripombe. 

Člen 47. 
Tako napravljeni in podpisani zapisnik se mora 

drugi dan z vsemi prilogami in vsemi volilnimi 
spisi vred, ki jih je dobil glavni volilni odbor z 
raznih volišč, poslati upravnemu sodišču. 

Člen 48. 
Vsa pooblastila izvoljenih članov oblastne skup

ščine overja pristojno upravno sodišče. 
Volitev članov oblastne skupščine se sme iz

podbijati s pritožbo protizakonitosti volilnega po
stopka razen sestavljanja volilnih seznamkov in 
sprejemanja kandidatnih list. S pritožbo se sme 
zahtevati, da je volilni postopek razveljaviti v 
celoti ali pa na posameznih voliščih. Pritožbe se 
smejo vlagati v 14 dneh, ko se objavi izid volitev. 
Pritožba, vročena pošti na povratni recepis, se 
smatra za tega dne vročena tudi sodišču. O pritož
bah odloča upravno sodišče. To sme ali razvelja
viti volilni postopek v celoti ali pa na posameznih 
voliščih, ako spozna, da je pritožba utemeljena in 
da je potizakonitost bistveno vplivala na izid vo
litve; ali pa sme popraviti objavljeni, izid volitve, 
ako je bil zaključni izračun volilnega posla 
pogrešen. 

Upravno sodišče vroča seznamek overovljenih 
članov oblastni skupščini. 

Člen 49. 
Oni, ki bi bili izvoljeni za člane iste oblastne 

skupščine v več krajih, morajo izjaviti v treh dneh 
po sestanku oblastne skupščine, katero člansko 
mesto obdrže. Ako tega ne store, jih skupščina 
proglasi za člane onega kraja, kjer so dobili največ 
glasov, ter odloči, da se njih druga mesta popolnijo 
tako, kakor je razloženo v prihodnjem členu tega 
zakona. 

Člen 50. 
Ako ostane po kakršnemkoli slučaju člansko 

mesto oblastne skupščine prazno, se popolni z 
osebo, ki je na vrsti na oni kandidatni listi, iz 
katere je član, čigar mesto je treba popolniti. 

Ako so vse osebe iz kandidatne liste izčrpane, 
pridejo na vrsto namestniki. Ako so vsi namest
niki izčrpani, odredi veliki župan nove volitve naj-
kesneje v osmih dneh, ko je prejel poročilo od 
oblastne skupščine. 

Člen 51. 
Člani glavnih volilnih odborov, člani volilnih 

odborov, razen predstavnikov kandidatnih list, 
dobivajo iz oblastne blagajne dnevnico. Povračilo 
potnih stroškov dobi samo oni, ki opravlja službo 
izvun svojega prebivališča. 

Dnevnico določa oblastni odbor. 

Člen 52. 
Glede kaznivih dejanj pri oblastnih volitvah 

in kazenskega postopka je primerno uporabljati 
dotične predpise zakona o volitvah narodnih po
slancev. 

b) D e l o v a n j e o b l a s t n e s k u p š č i n e . 

Člen 53. 
Oblastna skupščina se sklicuje s kraljevim 

ukazom na predlog ministra za notranje posle v 
glavni kraj oblasti vsako leto na dan 5. novembra 
na redno zasedanje. Ukaz o sklicu se objavlja v 
«Službenih Novinah» ali pa v oblastnem uradnem 
listu, ako izhaja tak list. 

Veliki župan sme sklicati skupščino po potrebi 
na izredno zasedanje, sklicati pa jo mora na za
htevo oblastnega odbora ali tretjine članov oblast
ne skupščine. 

V izrednem zasedanju se sme baviti skupščina 
samo z zadevami, zaradi katerih je sklicana. 

Veliki župan otvarja in zaključuje zasedanje 
oblastne skupščine v kraljevem imenu. 

Člen 54. 

Skupščina izvoli za vso dobo predsednika, pod
predsednika in tajnike. 

člen 55. 
Vse volitve v oblastni skupščini se vrše s 

tajnim glasovanjem. 

Člen 56. 
Skupščina je sklepčna, ako je navzočim tretjina 

njenih članov. Sklepa se z absolutno večino glasov 
navzočnih članov. Ob enakosti glasov je predlog, 
o katerem se je glasovalo, odklonjen. Glas se sme 
oddati samo osebno. 

Člen 57. 
Seje oblastne skupščine so javne. 
Skupščina sme svojo sejo izpremeniti v tajno, 

ako se temu ne protivi veliki župan. Sklepi se pro
glašajo v javni seji. 

Clcn 58. 
Člani oblastne skupščine morajo redno pri

hajati k sejam ter se udeleževati delovanja skup
ščine. 

Član oblastne skupščine se ne sme udeleževati 
odločanja, ako gre za osebni neposrednu interes 
njegov ali njegovih sorodnikov do vštetega če
trtega kolena po krvi, po svaštvu pa do vštetega 
drugega kolena. 

Člani oblastne skupščine, ki ne stanujejo v 
kraju, kjer se vrše njene seje, dobivajo iz oblastne 
blagajne za prihod in povratek potne stroške, ki 
jih določi oblastna skupščina. Člani oblastne skup
ščine dobivajo dnevnico za vsako sejo, katere so 
se udeležili. Dnevnico določa oblastna skupščina. 

Člen 59. 
Sej oblastne skupščine se smejo udeleževati 

veliki župan in njegovi odposlanci kakor tudi 
samoupravni uradniki, ki jih določi oblastni odbor. 

Veliki župan in njegovi odposlanci kakor tudi 
člani oblastnega odbora imajo pravico govoriti, 
kadarkoli zahtevajo besedo od predsednika ob
lastne skupščine, ne smejo pa prekinjati govor
nikov. 

Člen 60. 
Disciplinarne kazni, s katerimi se morejo kaz

novati člani oblastne skupščine, so: 
1.) opomin na red ; 
2.) odvzem besede; 
3.) izključitev za največ 8 sej z izgubo 

dnevnice. 
Prvi dve kazni izreka predsednik, tretjo pa 

oblastna skupščina na predlog predsednikov. 

Člen 61. 
Noben predlog oblastne uredbe, kamor se šteje 

tudi oblastni proračun, se ne sme pretresati, dokler 
ni prešel pristojnega skupščinskega odbora. 

Člen 62. 
Oblastna skupščina predpisuje v mejah tega 

zakona svoj poslovnik. 

Člen 63. 
Oblastna skupščina je sklepajoči in nadzorni 

organ oblastne samouprave. Postavlja vse samo
upravne organe razen onih, katerih imenovanje 
je z oblastno uredbo prepuščeno oblastnemu od
boru. 

Člen 64. 
Oblastna skupščina ima pravico izdajati ob

lastne uredbe o vseh stvareh svoje pristojnosti. . 
Izdaja uredbe o notranjem ustroju in poslo

vanju oblastnih samoupravnih oblastev, zavodov 
in naprav kakor tudi o uporabljanju oblastnih 
sredstev. 

Z oblastno uredbo se smejo izdajati samo po
drobni predpisi k odredbam zakonov, kolikor je 
to potrebno zaradi uporabljanja zakona v dotični 
oblasti. Toda oblastne uredbe se ne smejo izdajati 
za vzdrževanje javnega miru in reda, javne var
nosti in javne nravnosti. 

Oni, ki se ne pokoravajo oblastnim uredbam, 
se kaznujejo v denarju po imovinskem stanju od 
5 do 300 dinarjev ali ob neizterljivosti z zaporom 
od 1 do 7 dni, v težjih primerih ali ob ponovnem 
prestopku pa v denarju do 1000 dinarjev ali z 
zaporom do dveh tednov. 

Prestopke iz predhodnega odstavka preiskujejo 
in presojajo na tožbo oblastnega odbora ona ob-
lastva, ki so pristojna za preiskovanje in pre
sojanje prestopkov. 

1 
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Člen 65. 
Pravico, predlagati oblastne uredbe, imajo 

oblastni odbor in člani oblastne skupščine. 

Člen 66. 
Predsednik oblastne skupščine vroči velikemu 

županu zaradi proglasitve najkesneje v petih dneh 
besedilo oblastne uredbe, ki jo je sprejela oblastna 
skupščina. Besedilo morata podpisati predsednik 
in en tajnik pod pečatom skupščine. 

Oblastni veliki župan mora ustaviti proglasitev 
uredbe, ki jo smatra za neutemeljeno v ustavi in 
zakonih. V tem primeru pošlje tako uredbo v 
14 dneh od dne, ko mu je bila vročena, s svojim 
mnenjem vred državnemu svetu v odločbo ter o 
tem poroča- pristojnemu ministru. Ako državni 
svet spozna, da uredba ni utemeljena v ustavi aH 
zakonih, se uredba ne proglasi in ne objavi. 

Državni svet mora izdati svojo odločbo v dveh 
mesecih. Ako je ne izda v tem roku, postane 
uredba izvršna. 

Veliki župan mora s svojim podpisom proglasiti 
in v «Službenih Rovinali» ali pa v oblastnem urad
nem listu, ako izhaja tak list, objaviti oblastno 
uredbo takoj po preteku 14dnevnega roka, ako ni 
ustavil njene izvršitve, odnosno v 8 dneh, ko se 
mu vroči odločba državnega sveta, ali 8 dni po 
preteku roka, v katerem bi bil moral državni svet 
izdati odločbo. 

Člen 67. 
Oblastna uredba dobi obvezno moč 15. dan po 

razglasitvi v «Službenih Novinah» ali pa v oblast
nem uradnem listu, ako izhaja tak list, če ni 
uredba sama določila daljšega roka. Dan raz
glasitve se všteva. 

Člen 68. 
Oblastne uredbe imajo obvezno moč za posa

meznike in za gosposko, toda vsa sodišča kakor 
tudi državni svet in upravna sodišča imajo po
polno pravico, ocenjati zakonitost oblastnih uredb 
v vsakem posebnem primeru, o katerem jim je 
odločati v krogu zakonito določene pristojnosti. 

Člen 69. 
Oblastna skupščina sklepa o oblastnem pro

računu vsako leto za prihodnje leto po predlogu 
oblastnega odbora, ki se ji vroča pred vsemi dru
gimi predlogi. Oblastni proračun se sklene v 
obliki oblastne uredbe. 

Ako skupščina ne sklene proračuna v rednem, 
zasedanju najkesneje v dveh mesecih od dne, ko 
je bila sklicana, se podaljša veljavnost starega 
proračuna še za leto dni. Ako niti v prihodnjem 
rednem zasedanju ne sklene proračuna, se razpusti 
s kraljevim ukazom. Nove volitve se morajo iz
vršiti in nova skupščina se mora sestati v dveh 
mesecih. 

Obenem s proračunom se predloži oblastni 
skupščini tudi zaključni račun poslednjega minu
lega računskega leta. 

Člen 70. 
Naknadne kredite sme ob nujni potrebi dovoliti 

odbor po predhodni odobritvi ministra za finance. 
O teh naknadnih kreditih mora odbor predložiti 
oblastni skupščini posebno poročilo začetkom 
prvega prihodnjega zasedanja. 

Člen 71. 
O oblastnem proračunu se glasuje po partijah. 

Brez odobritve oblastne skupščine se prihranki iz 
ene partije ali enega proračunskega leta ne smejo 
porabljati za potrebe druge partije in drugega leta. 

Člen 72. 
Razhodki, ki jih je treba vsako leto postaviti 

v oblastni proračun, so ti-le: 
i.) vsi izdatki, ki po posebnih zakonih obreme-

njajo oblast; 
2.) osebni izdatki oblastne skupščine, oblast

nega odbora, oblastnih uradov in naprav; 
3.) materialni izdatki za oblastno skupščino, 

oblastni odbor, oblastne urade in naprave; 
4.) odplačilo oblastnih dolgov in obresti; 
5.) davki in takse, ki po zakonu obremenjajo 

oblast kot pravno osebo, in 
(•••) izdatki za nepričakovane potrebščine. 

Člen 73. 
Redni dohodki oblasti so: 
O dohodki imovin, ki pripadajo oblasti; 
2.) dohodki raznih oblastnih naprav, zavodov, 

"Podjetij, del itd.; 

3.) samostalni oblastni davki in takse; 
4.) oblastna doklada na državni davek. 
Izredni dohodki oblasti so: 
1.) prejemki za prodane oblastne imovine; 
2.) vsote, dobljene od sklenjenih oblastnih po

sojil; 
3.) državne podpore in dotacije, ki so določene 

z državnim proračunom in državnimi zakoni, kakor 
tudi vsote, ki jih darujejo privatne osebe; 

4.) vsota dolgov, izplačanih oblasti, in dohod
kov, zaostalih iz prejšnjih let; 

5.) dohodki od daril ali volil; 
6.) ostali nepričakovani dohodki v verjetnem 

znesku. 
Vsi izredni dohodki morajo biti postavljeni v 

proračun. 
Od čistega dohodka ukoriščanih gozdov, rud

nikov, vodnih sil in drugih imovin izloča država 
15 % ter ustanovi fond, iz katerega podpira samo
upravna telesa pri ostvarjanju poslov iz člena 2. 
tega zakona. 

Člen 74. 
Dokler se ne sklene obči zakon o samostalnih 

davkih in taksah, se smejo take davščine določati 
s proračunom, in sicer z odobritvijo ministra za 
finance. Toda one oblastne takse, ki se pobirajo za 
uporabljanje, uživanje in ukoriščanje oblastnih na
prav, zavodov, podjetij, del itd., predpisuje ob
lastna skupščina sama. 

Člen 75. 
Oblastne doklade do 50 % državnega neposred-

njega davka, kamor se vštevajo tudi državne do
klade na neposrednu davek, je upravičena v 
oblasti odmerjati oblastna skupščina sama. Za 
doklade preko 5 0 % je jjotrebna odobritev mini
stra za finance. 

Člen 76. -
Oblastni proračun se pošilja po velikem žu

panu v vpogled, odnosno odobritev ministru za 
finance. Minister za finance ima pravico, postaviti 
v proračun razhodkov zakonske razhodke, navede
ne v členu 72. tega zakona, ako bi jih v proračunu 
sploh ne bilo ali pa bi bili postavljeni v nezadost
nem znesku. Minister za finance odobruje v pro
računu dohodkov samostalne oblastne davke in 
takse (člen 74.), doklade preko 50 % od celokup
nega davka, posojila preko 10,000.000 dinarjev in 
odsvojitev oblastne imovine v vrednosti preko 
enega milijona dinarjev. Minister mora izdati 
svojo odločbo v enem mesecu. Ako je ne izda, se 
smatra, da je dobil proračun, odnosno sklep, iz
vršno moč. 

Po prejemu ministrske odločbe se sme oblastni 
odbor v enem tednu pritožiti zoper njo na državni 
svet, ako se mu zdi, da je minister prekoračil svojo 
zakonsko pristojnost. Ako o tej pritožbi državni 
svet ne odloči v enem mesecu, se smatra, da je 
dobil proračun, odnosno sklep, tako, kakor ga je 
sprejela oblastna skupščina, izvršno moč. 

Ako so postale zato, ker je minister za finance 
postavil v proračun izvestne zakonske razhodke in 
ker ni odobril izvestnih zakonskih razhodkov, ki 
so potrebovali njegove odobritve, potrebne izpre-
membe v celokupnem proračunu, mora te izpre-
membe izvršiti oblastni odbor. Tako izpremenjeni 
proračun se pošlje v vpogled ministru za finance, 
ki mora oceniti, ali se je povsem postopalo po nje
govih pripombah. Minister mora vrniti proračun 
oblastnemu odboru v enem mesecu, sicer se 
smatra, da je dobil proračun izvršno moč. 

Člen 77. 
Samostalne oblastne davke in takse kakor tudi 

oblastne doklade na državne davke pobirajo organi 
državne davčne administracije. Kako je pobirati 
ostale oblastne dohodke, o tem izda oblastni od
bor potrebne predpise. 

Organi državne davčne administracije morajo 
od vsote, pobrane od posameznikov, kot državni 
davek, oblastni davek, doklado in takso, točno iz
ločali po odstotku, koliko pripada od pobrane vsote 
državi kot davek in doklada, koliko pa oblasti kot 
oblastni davek, oblastna doklada in taksa, ter te 
poslednje izročati oblastni finančni upravi najkes
neje do konca meseca. 

Člen 78. 
Vse oblastne dohodke in razhodke upravlja šef 

oblastne finančne uprave, ki ga izvoli oblast za 
samoupravnega uradnika. Podrejen je onemu čla
nu oblastnega odbora, ki so mu poverjeni oblastni 
finančni posli. 

Šef oblastne finančne uprave vodi blagajno in 
oblastno knjigovodstvo po pravilih, ki veljajo za 
državno računovodstvo. 

Vsi denarni prejemki za oblast se pošiljajo ne
posredno šefu oblastne finančne uprave. " 

Člen 79. 
Nakazovalci za izdatke po proračunu so člani 

oblastnega odbora, vsak za svojo grano. Predsed
nik je nakazovalec za svojo grano in za vse posle,-
ki ne pripadajo nobeni posebni grani ali o katerih 
se je izdala odločba v seji odbora. Računodajnik je 
šef oblastne finančne uprave. 

Nalogi za izdatke se smejo izplačevati samo v 
mejah otvorjenih proračunskih kreditov. 

Člen 80. 
Zaključni račun izdela oblastna finančna uprava 

vselej v šestih mesecih po preteku finančnega leta 
ter ga predloži oblastnemu odboru, ki ga pošlje v 
pregled in odobritev glavni kontroli. Tako pregle
dani in odobreni račun se potem priobči oblastni 
skupščini. 

Člen 61. 

Za nujne potrebščine, ki se ne dado pokriti iz 
nobenega proračunskega kredita, je oblastni odbor 
upravičen, najemati s predhodno odobritvijo mini
stra za finance posojila v višini do enega milijona 
dinarjev. 

Člen 82. 

Oblastna skupščina predpisuje uredbe o plačali 
in pokojninah samoupravnih organov, ki jih po
stavlja oblastna skupščina ali oblastni odbor. 

Člen 83. 

Oblastna skupščina sklepa o izdatkih, potrebnih 
za ustanavljanje in pospeševanje oblastnih naprav. 

Člen 84. 

Oblastna skupščina odobruje pogodbe o posoji
lih in o prevzemanju poroštva na račun in v imenu 
oblasti. 

Člen 85. 

Skupščina odobruje pogodbe o nabavljanju, od-
svajanju in zamenjevanju nepremičnin in premičnin 
oblasti, odobruje vse druge akte razpolaganja, ki 
se nanašajo nanje, kakor tudi poravnave (nagodbe) 
in odstopanja od tožbe, odnosno od pritožbe. Isto 
velja za dediščine, volila (legate) in darila. Oblast
na skupščina pooblašča vsako leto oblastni odbor, 
do katere vsote in do katere vrednosti sme raz
polagati s premičninami. O uporabi tega poobla
stila poroča oblastni odbor prvi prihodnji skupščini. 

Člen 86. 

Oblastna skupščina sklepa o izdatkih, potrebnih 
za napravljanje cest, železnic, kanalov in drugih 
javnih del, katerih izvrševanje v celoti ali deloma 
obremenja oblast. 

Člen 87. 
Oblastna skupščina odobruje predloge, načrte 

in proračune, za katere določa kredite. Pri manjših 
delili sme oblastna skupščina pooblastiti oblastni 
odbor, da ta odobri načrte in proračune. 

Člen 88. 

Za izvrševanje večjih ekonomskih in kulturnih 
poslov, ki bi zahtevali skupno delovanje, se smeta 
dve ali več oblasti združiti. O tem odločajo ob
lastne skupščine z odobritvijo kraljevske vlade. 

III. Oblastni odbor. 

Člen 89. 

Oblastni odbor ima najmanj 5 in največ 8 
članov. 

Člani oblastnega odbora se ne smejo udeleže
vati razpravljanja in prevzemanja obveznosti v 
predmetih, ki se tičejo njih interesov ali interesov 
njih sorodnikov po krvi do vštetega četrtega in 
po svaštvu do vštetega drugega kolena. 

Odborniki ne smejo ne sami ne po tretjih ose
bah sodelovati pri licitacijah, zakupih in tudi vobče 
ne pri podjetniških poslih oblasti. 

Člen 90. 
Odbornike izvoli oblastna skupščina za vso do

bo. Državni in samoupravni uradniki ne smejo biti 
člani odbora. 
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Za vsakega odbornika izvoli skupščina obenem 
po dva namestnika, ki nastopata dolžnost po vrsti, 
kakor sta bila pri volitvi imenovana, ako se mesto 
njiju odbornika dokončno izprazni. Plače odbor
nikov se določajo z oblastno uredbo začetkom 
vsake skupščinske dobe za to dobo. Odbor posluje, 
dokler ne prevzame novoizvoljeni odbor poslov od 
njega. 

Člen 91. 
Odbor izvoli izmed sebe predsednika za vso 

svojo poslovno dobo. Predsednik in vsak član od
bora upravlja eno grano samoupravnih poslov. 
Na koliko in kakšnih gran naj se razdele samo
upravni posli, predpiše oblastna skupščina s svojo 
uredbo. Ako se člani oblastnega odbora ne morejo 
sporazumeti, kateri član naj prevzame eno ali 
drugo grano, odloči o tem vprašanju predsednik. 
Ako je predsednik odbora zadržan, ga nadomešča 
najstarejši član odbora. 

Odborska seja sklepa o vseh stvareh občega 
značaja in o vseh važnejših predmetih posameznih 
gran. Sklepčna je, ako je navzočna več nego 
polovica vseh odbornikov. Sklepa se z absolutno 
večino glasov navzočnih članov. Ob enakosti gla
sov se smatra za usvojenega oni predlog, za 
katerega je glasoval predsednik. 

Člen 92. 
Odbor predpisuje svoj poslovnik kakor tudi 

pravilnike za svoje pisarne. Odobruje pravilnike 
vseh oblastnih naprav. 

Člen 93. 
Oblastni odbor je izvrševalni organ oblastne 

samouprave. Izvršuje sklepe oblastne skupščine, 
vodi samoupravno administracijo ter nadzira vse 
oblastne naprave in njih organe. Posluje tudi ta
krat, kadar je oblastna skupščina zbrana. 

Oblastni odbor pretresa in odobruje dokončno 
ali odklanja proračune občin, ki so v sestavnem 
delu dotične oblasti in katerih občinska doklada 
na neposrednu davek preseza 5 0 % . Za doklado 
preko 300% je potreba odobritve ministra za 
finance. 

Člen 94. 
Oblastni odbor izdaja navodila in razpise za 

uporabljanje oblastnih uredb. V nujnih primerih, 
kadar oblastna skupščina ni zbrana, sme oblastni 
odbor izdajati začasne uredbe o vseh predmetih 
razen o proračunu. Glede začasnih uredb pripadajo 
velikemu županu vse pravice iz člena 66. Začasne 
uredbe se predlagajo oblastni skupščini v prvi seji 
prihodnjega zasedanja v naknadno odobritev. Ako 
se v tem roku ne predlože, izgube veljavo brez 
škode za pridobljene pravice. V prvem primeru 
izgube veljavo od prvega dne one seje, ko jih je 
bilo predložiti, v drugem primeru pa od prvega 
dne po skupščinskem sklepu. 

Člen 95. 
Oblastni odbor sklepa pravne posle, ki se tičejo 

oblasti, ter zastopa oblast pred sodiščem in ad
ministrativnimi oblastvi. V vseh teh primerih velja
jo omejitve člena 85. tega zakona. 

Člen 96. 
Oblastni odbor predlaga oblastni skupščini po

ročilo o svojem delovanju in o delovanju vseh 
samoupravnih naprav. Poleg tega so predsednik 
in člani odbora dolžni odgovarjati na vsa ona 
vprašanja članov oblastne skupščine, ki se tičejo 
samoupravne administracije. 

Člen 97. 
Odbor oddaja mnenje o vseh vprašanjih, ki mu 

jih pošilja vlada. Na zahtevo velikega župana mora 
sodelovati z državnimi administrativnimi organi, 
kadarkoli predpisuje zakon to sodelovanje. Po svo
jem pristanku sme sodelovati tudi v drugih pri
merih, če to zaprosi veliki župan. 

Člen 98. 
V onih primerih, kjer je državni posel z za

konom poverjen oblastni samoupravi, mora ob
lastni odbor skrbeti za njegovo izvršitev po na
vodilih velikega župana. 

Člen 99. 

Ce oblastni odbor odreče sodelovanje, določeno 
v členu 97. (drugi stavek) ali če ne izvrši navodil 
v primerih člena 98., sme pristojno upravno sodišče 

na tožbo velikega, župana kaznovati odgovorne 
člane oblastnega odbora v denarju do 2000 di
narjev. 

Člen 100. 
Oblastna skupščina ima pravico obtožiti bodisi 

ves oblastni odbor, bodisi posamezne njegove 
člane za njih uradna dejanja. 

Člani oblastnega odbora, odnosno ves odbor, 
odgovarjajo: 

1.) za neizvrševanje uredb, sklepov in drugih 
odločb oblastne skupščine; 

2.) za kršitev zakonskih predpisov in za škodo, 
učinjeno oblasti; 

3.) za dejanja, kazniva po občem kazenskem 
zakoniku. 

O dejanjih pod 1.) in 2.) sodi pristojno upravno 
sodišče, o dejanjih pod 3.) pa pristojno redno 
sodišče. 

Clane oblastnega odbora sme obtožiti oblastna 
skupščina tako v času, ko traja njih služba, kakor 
tudi v treh letih po njih odstopu. 

O obtožbi oblastnega odbora sklepa oblastna 
skupščina z dvotretjinsko večino glasov navzočnih 
članov. 

Za ona dejanja, ki jih sodi upravno sodišče, 
smejo biti člani oblastnega odbora obsojeni na 
izgubo zvanja in na povračilo škode. V težjih pri
merih se jim sme odvzeti sposobnost za izvrše
vanje javne državne in samoupravne službe naj
dalje za pet let. Ako ugotovi upravno sodišče 
odgovornost za učinjeno škodo, pošlje stvar pri
stojnemu rednemu sodišču, da določi višino dolžne 
odškodnine. 

O pravici tožbe, ki gre državljanom, velja 
člen Г8. ustave. 

B. Srezi. 
I. Obče odredbe. 

Člen 101. 
Srezi so kot samoupravne edinice pravne osebe 

po javnem in po zasebnem pravu. 

Člen 102. 
V področje sreske samouprave spadajo ti-le 

posli: 
1.) sreske finance: 

a) določanje sreskega proračuna; 
b) razpolaganje s sreskimi davščinami, ki se dajo 

na podstavi zakona srezom za kritje sreskih 
razhodkov; 
2.) sreska javna dela; 
3.) skrb za pospeševanje poljedelstva v srezu; 
4.) upravljanje sreskih imovin; 
5.) ustanavljanje in upravljanje sreskih za

vodov za siromake in za oskrbo bolnikov; 
6.) sreske prometne naprave; 
7.) ustanavljanje in vzdrževanje hranilnic in 

kreditnih zavodov, naprav za vzajemno podpiranje 
in zavarovanje; 

8.) podpiranje obrta, industrije in zadružništva 
v srezu; 

9.) oddajanje mnenj na zahtevo vlade, velikega 
župana in oblastne samouprave in drugi posli, ki 
so z zakonom poverjeni sreski samoupravi. 

Člen 103. 

Organa sreske samouprave sta sreska skup
ščina in sreski odbor. 

Člen 104. 

Sreska skupščina se voli z občim, enakim, ne-
posrednjim in tajnim glasovanjem na štiri leta. 

Volitev se vrši po istih volilnih imenikih, po 
katerih se vrši volitev za oblastno skupščino. 

Na vsakih 1500 prebivalcev spada po en član 
sreske skupščine. 

Člen 105. 

Število članov določi za vsake volitve pristojno 
upravno sodišče'v 8 dneh po razpisu volitev. 

Člen 106. 
Za člana sreske skupščine sme biti izvoljen 

samo oni, ki ima pogoje za narodnega poslanca 
po prvem odstavku člena 72. ustave ter je na
stanjen najmanj dve leti do dne, ko se razpišejo 
volitve, v eni ali drugi občini dotičnega sreza. 

Ciani sreske skupščine ne morejo biti obenem 
sreski dobavljatelji ali sreski podjetniki. 

Člen 107. 
Policijski (politični), finančni, šumarski urad

niki, sodniki vobče kakor tudi uradniki agrarne 
reforme in sreske samouprave se ne smejo kandi
dirati za člane sreske skupščine. Ostali uradniki, 
ki se izvolijo za člane sreske skupščine, imajo po 
zakonu pravico do dopusta za čas, dokler zaseda 
sreska skupščina. 

Člen 108. 
Volitve članov oblastne skupščine, ki se morajo 

vršiti na isti dan v vsej oblasti, in sicer na nedeljo, 
odreja veliki župan. 

Odločba velikega župana se razglasi v «Služ
benih Novinah» ali pa v oblastnem uradnem listu, 
ako izhaja tak list, in sicer najkesneje tri tedne 
pred volitvami. 

Člen 109. 
Kandidatne liste veljajo za ves srez ter morajo 

imeti toliko kandidatov, kolikor šteje sreska skup
ščina članov po predpisu člena 105. tega zakona. 

Člen 110. 
Predpise členov 8. do 52. je primerno uporab

ljati za sreske volitve. 

Člen 111. 

Sreske skupščine sklicuje veliki župan na redno 
zasedanje najmanj dvakrat vsako leto, in sicer 
spomladi in jeseni, na sedež sreskega upravnega 
oblastva. 

Sklic se objavlja v «Službenih Novinah» ali pa 
v oblastnem uradnem listu, ako izhaja tak list. 

Redna zasedanja trajajo največ 15 dni. 
Veliki župan sme sklicati sresko skupščino po 

potrebi na izredno zasedanje, sklicati pa jo mora, 
ako to zahteva sreski odbor ali tretjina članov 
sreske skupščine. 

Vsako izredno zasedanje sme trajati največ 
5 dni; taka skupščina se sme baviti samo s 
stvarmi, zaradi katerih je sklicana. 

Člen 112. 
Skupščina izvoli za vso dobo predsednika, pod

predsednika in tajnika. 

Člen 113. 
Na sresko skupščino je primerno uporabljati 

predpise členov 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. in 62. 
tega zakona, samo da se namesto velikega župana 
razumeva sreski poglavar. 

Člen 114. 
Sreska skupščina je sklepajoči in nadzorni 

organ sreske samouprave. Postavlja vse samo
upravne organe, razen onih, katerih imenovanje 
prepusti sreska skupščina sreskemu odboru. 

Člen 115. 

Sreska skupščina ima pravico, izdajati v mejah 
zakona pravilnike za opravljanje samoupravnih 
poslov sreza in za notranji ustroj in poslovanje 
sreskih zavodov in naprav kakor tudi o uporab
ljanju sreskih sredstev. 

Člen 116. 

Sreska skupščina sklepa o sreskem proračunu 
vsako leto za prihodnje leto po predlogu sreskega 
odbora, ki se ji vroča pred vsemi drugimi pred
logi. Ako sreska občina ne sklene proračuna o 
pravem času, se podaljša veljavnost starega pro
računa še za leto dni. Ako niti v prihodnjem red
nem zasedanju ne sklene proračuna, se razpusti 
z odločbo velikega župana. Nove volitve se morajo 
izvršiti in nova skupščina se mora sestati v dveh 
mesecih. 

Obenem s proračunom se predloži sreski skup
ščini tudi zaključni račun poslednjega minulega 
leta. 

Člen 117. 
Na sreski proračun se primerno uporabljajo 

predpisi členov 72. do 88., samo da izvršuje pra
vice, ki pripadajo ministru za finance, veliki župan. 

II. Sreski odbor. 

Člen 118. 

Sreski odbor ima razen predsednika 4 člane. 
Predpise člena 89., drugega in tretjega odstavka, 
členov 90., 92., 93., 95., 96., 97. in 98. je primerno, 
uporabljati tudi na sreski odbor. 
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Cle« 11». 
Predsednik sreeke skupščine je obenem pred

sednik odbora. 
Odbor rešuje posle v svojih sejah. Seja odbora 

je sklepčna, «ko «o navzočni najmanj trije člani. 
Sklep« se z absolutno večino glasov navzočnih 
čtenov. Ob enakosti «lasov se smatra za usvo
jenega oni predlog, za katerega je glasoval pred
sednik. 

Odbor predpiše svoj poslovnik ter izdaja na
vodila z* izvrševanje sreskih pravilnikov. 

Člen 120. 

Sreskt odbor je izvrševalni organ sreske samo
uprave. Izvršuje sklepe sreske skupščine, vodi 
samoupravno administracijo, nadzira sreske na
prave m izvršuje disciplinarno oblast zoper svoje 
vi £<ШФ, 

Sestaja se po potrebi na poziv predsednikov. 

C. Nadzorstvo državne uprave. 
Člen 121. 

Državno upravno gospostvo nadzira posle ob
lastnih samoupravnih oblastev po oblastnem veli
kem županu in posebnih strokovnih organih. 

Oblastni veliki župan ima pravico, ustaviti iz
vršitev vsakega sklepa samoupravnih organov, ki 
ne bi bil utemeljen v ustavi, zakonih ali oblastnih 
uredbah, po predpisih členov 122. in 123. tega 
zakona. 

Člen 122 
Zapisnik 

pošlje, ko 
o vsaki seji oblastne skupščine se 

se prečita in odobri v skupščini, v 
overovljenem prepisu velikemu županu proti 
potrdila. 

Veliki župan sme v 8 dneh ustaviti izvršitev 
sKiepa oblastne skupščine razen oblastnih uredb, 
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dajati pravno pomoč v svojem zakonitem pod
ročju. 

Člen 129. 
Veliki župan mora priobčiti vsako leto oblastni 

skupščini na znanje poročilo o stanju- obče admini
stracije v oblasti. Dajati mora zahtevana obvestila 
o notranji državni upravi v oblasti, kolikor se 
dotika oblastne samouprave, toda o tem skupščina 
ne sme razpravljati in tudi ne sklepati. 

Isto velja tudi za sreskega poglavarja glede 
sreske samouprave. 

Člen 130. 
Kolikor se izjemoma s posebnimi zakoni do

ločijo skupni uradi za iste stroke državnega in 
samoupravnega področja tako v oblasti kakor tudi 
v srezu, so organi teh uradov, opravljajoči samo
upravne posle, vezani na odločbe samoupravnega 
oblastva. 

Ako jih ne izvrše, smejo samoupravna oblastva 
zahtevati pomoč od višjega državnega oblastva. 

Člen 131. 
Ako ne morejo organi sreske samouprave iz

vršiti odločb s svojimi močmi, smejo zahtevati 
pomoč od občine, ako pa ta pomoč ne zadošča, 
pomoč pristojnega državnega oblastva. 

Člen 132. 
Uradniki za posamezne oblastne in sreske 

samouprave morajo imeti strokovno kvalifikacijo 
kakor državni uradniki iste vrste. 

Uradniki za opravljanje administrativnih po
slov oblastne samouprave so morali dovršiti 
pravno fakulteto ali vsaj srednjo ali strokovno 
šolo; za administrativne uradnike sreske samo
uprave pa smejo, ako takih ni, ostati tudi urad
niki, ki so doslej opravljali te posle, ali pa se 
smejo sprejeti indi občinski uradniki, ki so bili 

za^ katere je predpisan postopek v členu 66. tega j v t€i s l u žbi najmanj leto dni. 
Uradnikom oblastne in sreske samouprave s 

fakultetno izobrazbo se priznavajo, ako so bili prej 

zakona 
Oblastni odbor sme zoper odločbo velikega 

župana v 15 dneh, ko se mu je vročila, vložiti • držuvni uradniki a so potem zopet postali državni 
pritožbo na drzavm svet, ki jo izroči velikemu i uradniki, leta, ki so jih prebili v samoupravni 

j službi, tako, kakor da so jih prebili v državni 

i,',-.; 

jfapanu. 
Ako državni svet ne odloči najkesneje v enem 

mesecu od dne prejema, postane sklep izvršen 
v Sldep postane tudi izvršen, ako obvesti veliki 
mpan odbor v 8 dneh po prejemu zapisnika, da 
ne namerja ustaviti izvršitve skupščinskega sklepa 
ah ko mine 24 ur po preteku tega roka. 

Člen 123. 

Veliki župan ali njegov namestnik sme pri
sostvovati sejam oblastnega odbora 1er vsak čas 
povzeti besedo, ne da Iri prekinjal člane odbora, 
ni pa upravičen glasovati. 

Veiiki župan sme ustaviti sklep odbora v 
8 dneh, ko prejme prepis zapisnika o odborski 
seji. Za nadaljnji postopek velja isto, kar je v 
tretjem, četrtem in petem odstavku predhodnega 
*»»a rečeno glede sklepa oblastne skupščine. 

Člen 124. 

Veliki župan je upravičen zahtevati od oblast
nega odbora potrebna poročila. 

Člen 125. 
Sreski poglavar ima proti sreskemu odboru in 

sceski skupščini isto pravico kakor velilci župan 
proti oblastnemu odboru in oblastni skupščini, 
Samo da je zoper njegove odločbe dopustna pri
tožba na upravno sodišče, kateremu se izroča po 
»osti ne povratni recepis. 

Člen 126. 
Ako ne more oblast ali srez posameznih poslov 

svojega področja izveš« s svojimi sredstvi, poroča 
• tem ministru za finance. Minister za finance 
mera po členu 96. ustave vročiti to zahtevo s svo-
jtm mnenjem vred v odločitev narodni skupščini. 

Člen 127. 

Ako samoupravna oblastva po pozivu nad
zornega oblastva ne izvršujejo onih upravnih po
slov, ki so jim izrecno naloženi s posebnimi zakoni, 
»me te posle izvršiti nadzorno oblastvo na račun 
samoupravne edinice. 

Člen 128. 
Samoupravna oblastva kakor tudi državna 

p r a v n a oblastva so zavezana, si medsebojno 

SillZHl. 

Upokojencem s fakultetno izobrazbo, ki so po
stali uradniki oblastne ali sreske samouprave, se 
šteje čas, ki so ga prebili v samoupravni službi, 
v službena leta; po številu teh let in onih let, ki' 
so jih prebili v državni službi, se obračunava 
pokojnina po plači, ki so jo imeli, ko so bili 
upokojeni. Dokler opravljajo službo samoupravnih 
uradnikov, ne prejemajo pokojnine; dolžni pa so 
vplačevati v pokojninski fond. 

Prehodne odredbe. 
1.) Ta zakon stopi v veljavo obenem z za

konom o razdelitvi države na oblasti in z zakonom 
o obči upravi. 

2.) V treh mesecih, ko stopi v veljavo, se 
morajo izvesti volitve za oblastne skupščine. 

3.) Veliki župani morajo na račun oblastnega 
proračuna začasno pripraviti vse, česar je treba, 
da se morejo sestati oblastne skupščine. Minister 
za finance da velikemu županu za to potrebna 
sredstva iz državne gotovine. 

4.) Minister za notranje posle predpiše s svojo 
uredbo poslovnik za oblastne skupščine, ki bo 
veljal, dokler ne sklene skupščina sama svojega 
poslovnika. 

5.) Takoj, ko se konstituira oblastna skupščina, 
se mora izvoliti oblastni odbor. 

' 6.) Z izvolitvijo oblastnih odborov preidejo vsi 
oni posli okrožnih in županijskih samouprav, ki 
spadajo po tem zakonu v pristojnost oblastne 
samouprave, na oblastno skupščino in oblastni 
odbor dotične oblasti, v kateri so okrogi, odnosno 
županije. 

7.) Kolikor bi po veljavnih zakonih županijska, 
odnosno okrožna samouprava (a v Dalmaciji in 
Sloveniji pokrajinska) izvrševala nadzorno ali 
disciplinarno oblast nad občinami, preide ta oblast 
na ustrezne organe oblastne samouprave. 

8.) Istotako preide vsa imovina (aktivna in 
pasivna) okrožne, odnosno županijske samouprave 
na oblastno samoupravo. Okrožne, odnosno župa
nijske doklade in samostalni davki se bodo po
birali na račun oblastne blagajne. 

9.) Okrožni, odnosno županijski (pokrajinski) 
samoupravni uradniki postanejo uradniki oblastne 
samouprave ter bodo opravljali svoje funkcije po 
navodilih oblastnega odbora. Uradniki, ki jih ob-
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lastna skupščina ne bi potrdila, se upokoje, ake 
so pridobili do tega pravico po prejšnjih predpisih. 

Uradniki v županijah, bodisi samoupravni, bo
disi državni, kakor tudi uradniki pri pokrajinskih 
upravah se smatrajo za državne uradnike. Izmed 
njih postanejo samoupravni uradniki samo oni, ki 
jih sprejme oblastna ali sreska samouprava v svoj* 
službo. 

10.) Ako bi se posamezni okrogi ali posamezne 
županije ob razdelitvi države na oblasti razcepili 
na dve ali več oblasti, se oceni in razdeli njih 

imovina na dotične oblasti po povprečnem raz
merju števila prebivalstva in velikosti ozemlja, ki 
pripade posameznim oblastim. 

O sporih, ki bi nastali iz tega, odloča dokončne 
razsodišče, sestavljeno iz dveh predstavnikov 
vsake oblasti, ki jih izbere odbor dotičnih oblasti, 
in enega člana rednih ali upravnih sodišč, ki ga 
izvolijo ti predstavniki. 

11.) V petih mesecih po volitvi oblastnih skup
ščin se morajo izvršiti volitve za sreske skupščine 
in sreske odbore po predpisih tega zakona. 

12.) Tam, kjer sreske samouprave do sedaj ni, 
mora veliki župan po posvetovanju z oblastnim 
odborom pripraviti račun sreskih proračunov in 
vse, česar je treba, da se morejo sestati sreske 
skupščine; minister za notranje posle pa predpiše 
začasni poslovnik za sresko skupščino, ki bo veljal, 
dokler ne sklene skupščina sama svojega po
slovnika. 

13.) Predpise točk 5., 9. in 10. prehodnih odred» 
je primerno uporabljati na sreze. 

14.) Kjer ni organiziranih občin, mora pristojne 
sresko oblastvo v pravem času poskrbeti za na
bavo sreskih pečatov. 

15.) Kjer ni občinskega odbora, opravlja funk
cijo občinskega odbornika v volilnem odboru voli-
lec, ki ga določi prvostopno sodišče. 

16.) Do organizacije upravnih sodišč moraje 
opravljati njih posle po tem zakonu redna apelacij
ska sodišča za oblastni sedež. 

17.) Predpis člena 93. glede doklade preke 
300% ne velja za leto 1922. 

V B e o g r a d u , dne 26. aprila 1922. 

Minister priprave 
za ustavotvorno skupščino 

in izenačitev zakonov: 
Marko N. Trlfković s. r. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi pokrajinske aprili 
za Slovenijo, 

Št. 17.336. 
Razglas. 

Dosedanji gèrent okrajnega zastopa laškega i* 
vsi dosedanji prisedniki gorenjskega sosveta so raz
rešeni dolžnosti. 

Na njih mesto so nanovo imenovani: za gerente 
Avgust D r u k e r , notar v Laškem, za pri&ednike 
gerentskega sosveta pa: Jožef S m r t n i k , ravnatčij 
delniške pivovarne v Laškem; Friderik D r o le, 
ravnatelj trboveljskega premogovnika v Hrastniku; 
Alojzij B a s a , načelnik železniško postaje v Zida
nem mostu; Josip O&ol in, trgovec v Laškem; Blaž 
Z u p a n e , brivec v Laškem; Rudolf S i m o n i š e k , 
trgovec v Hrastniku; Mihael H r a s t n i k , posestnik 
v Brstniku, občina Marija Gradec; Franc K o r e n. 
lH)sestnik v Loki pri Zidanem mostu; Blaž B a h i e, 
posestnik v Dolu pri Hrastniku; Jurij K r a j n e , 
posestnik v Mariji Gradcu; Jakob G. a s p o r i è , 
župnik pri Sv. Rupertu: Alojzij S mid , veleposest
nik v Jurkloštru; Ivan P u s t , posestnik v Loki. 
občina Trbovlje; Florijan Majd ' iö, rudar v Trbov
ljah; Ivan J a z b e c , rudar v Hrastniku; Fran* 
G a h r i 6, rudar v Brcah, občina Sv. Krištof. 

V L j u b l j a n i , dne 7. maja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 



49 . 3 22 Letnik IV. 
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Razglas. 
tìospod minister za notranje zadeve je odredil z 

odločbo z dne 6. aprila 1922.. št. 3480, da se z ve
ljavnostjo izza dne 15. aprila 1922. prideljujojo: 

I. O k r a j n e m u g l a v a r s t v u v L j u t o 
m e r u : 

a) od radgonskega sodnega okraja: 
krajevne občine Plitvički vrh, Plitvice, Lutvereî. 

Segovei, Apače, Žepovei in Črnci; 
b) od nekdanjega emureškega sodnega okraja: 

krajevne občine Konpče, Podgorje, Drobtinci. 
Na*ova in Žiberci; 
v) nam pripadli deli občin Gosdorfa. Dieper.sdorfa in 

Fluttendorfa, ki se spoje s krajevno občino K o -
u j i š č e m , in nam pripadli del občine Donners-
dorfa, Id se spoji s krajevno občino Apačami. 

II. O k r a j n e m u g l a v a r s t v u v M a r i bo r u: | trebna dokazila o strokovni izobrazbi in o 
a; od nekdanjega emureškega sodnega okraja: j d a n . i e m službovanju. 

krajevne občine Rožengniml. Trati-. Volka. Slad-! Р г о б , , Ј е n a J s e v , o ž e uaJkesneje do rine 
ki vrh, Ščavniea in Dražen vrh: j 21 . m a j a 1 9 2 2 . 
b) nam pripadli del občine Scldo.>sberga-Gradišča, i P r i podpisanem zdravstvenem odseku. 

ki se priklopi krajevni občim S e l n i c i oli! Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 3. maja 1922. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (krstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
in izpričevalo o potrebni kvalifikaciji naj se vlože 
do dne 3 1 . m a j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 26. aprila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec e. r. 
St. 4727/22. з_.,з 

Razpis. 
Razpisuje *e služba upravitelja obče javne bol

nice v Murski Soboti v X. činovnem razredu držav
nih uradnikov. Pogoj: večletna praksa v upravni 
službi javne bolnico, hiralnice ali sličnih zdravstve
nih zavodov. 

Prosilci morajo priložiti pravilno kolkovanim 
prošnjam poleg krstnega in domovinskega lista po-

lose-

D r a v i , nam pripadle štiri hiše občine (jlanza, 
ki se priklopijo krajevni občini St. J u r i j u ob 
P e s n i c i , in nam pripadlo ozemlje občin«! Spiel-
felda, ki se spoji s krajevno občino St. lijem. 
V L j u b 1 j a n i, dne 13. aprila 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

St. 4666. 2—1 

Razpis kanclistovske službe. 
Razpisuje se služba kanclista v XI. činovnem 

razredu državuih uradnikov pri okrajnem glavar
stvu v Murski Soboti. j 

Prednost imajo prosilci, ki so uspešno dovršili l 
»I>odiije razrede srednje šole, in oni, ki so že v dr- j 
Savni pisarniški službi kot oticianti; med temi pa! 
imajo prednost invalidi, dobrovoljci in certifikatisti. | 

Prošnjam je priključiti: 1.) rojstni in krstni list;! 
8.) domovnico; 3.) nravstveno izpričevalo: 4.) izpri- ! 
čevalo o šolski izobrazbi; 5.) izpričevalo uradnega) 
•dravnika, da je prosilec zdrav in sposoben za sluz-' 
bo; 6.) eventualno potrdilo, da je prosilec invalid, i 
prostovoljec ali certifikatist. 

Tako opremljene in pravilno kolkovane prošnje 
naj se vlože pri predsedstvu pokrajinske uprave za 
Slovemjo v Ljubljani najkesneje do dne 

2 5. m a j a 1 9 2 2 . 
Prosilci, ki so državm nameščenci, morajo vlo-

Hii prošnjo po službeni poti. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 6. maja 1922, 

Razglasi ž e t v e n e g a odseke 
za Slovenijo. 

i t . 41И5/22. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

St. 3203/22. з _ з 

Razpis. 
Pri upraviteljstvu obče javne bolnice v Murski 

Soboti se razpisuje mesto upravnega praktikanta z 
adjutom letnih 1200 K in s pripadajočimi draginj-
skimi dnevnicami. 

Pravilno kolkovane prošnje, opremljeno z doka
zili o starosti, o državljanstvu, o jezikovnem znanju. 
o zdravju, o nravnem vedenju in dovršeni srednji 
šoli z zrelostnim izpričevalom, naj se vlože do dne 

2 1 . m a j a 192 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 29. aprila 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

Prošnje se morajo vložiti do dne 
3 0. m a j a 1 9 3 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 47. 
Predeedništvo višjega deželnega aodKča v Ljubljani, 

dne 4. maja 1932. 
Kavčnlk s. r. 

A 236/14-5. m 8 - 2 

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Jožef P a v 1 a k o v i č, posestnik v Grdunih št. 2, 
je dne 10. decembra 1914. umrl, ne da bi bil zapustil 
naredbo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se je postavil Jure Pavla-

kovič v Grdunih št. 2. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od danes dalje javili sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. Po pretoku tega roka 
«e zapuščina, kolikor so zahteve izkazane, izroči de
dičem, kolikor pa se to ne bi zgodilo, se zaseže; v 
prid državi. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek L, 
dne 6. aprila 1922. 

571 

Razpis. 
3 - 2 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 
primanja v javni bolnici v Ptuju s prejemki VIII. 
fcnovnega razreda in pripadajočimi draginjskimi 
dnevnicami. 

Prosilci, ki morajo v prvi vrsti dokazati strokov
no izobrazbo v kirurgiji, naj vlože pravilno kolko
vane prošnje, opremljene z dokazili o dosedanjem 
službovanju, pri zdravstvenem odseku za Slovenijo 
«ajkesneje do dne 

31. m a j a 1 9 2 2 . 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 3. maja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 

*+. 8614/28. »_S 
Razpis. 

Razpisuje se asiste-nteko mesto na internem od
delku splošne bolnice v Mariboru z letno plačo 700 
Din in s pripadajočimi draginjskimi dnevnicami. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani, 

Št. 2649/22. 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je odobril iz
pranem be §§ 13., 25., 26., 27., 44. in 45. pravil 
«Textilie», trgovske in industrijske delniške družbe 
v Ljubljani, kakor so bile sklenjene na izrednem 
občnem zboru delničarjev dne 9. decembra 1921. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne. 4. maja 1922. 
Načelnik: dr. Marn e. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

A 205/21—15. 582 

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Skrbljenka Marija R a z b o r n i k v Dravogradu 
št. 6 je dne 14. aprila 1919. umrla, ne da bi bila za
pustila naredbo poslednje volje. 

Sodišču, ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se postavlja Josip Saše, 

poseetuik v Dravogradu. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to 

v e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter 
izkazati svojo dedinsko pravico. Po proteku tega 
roka se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravico, le-tem. kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
se zaseže v prid državi. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek L, 
dne 6. maja 1922. 

V,- V i l 2404/20—8. " W 7 

Oklic. 
V kazenski zadevi zoper Antona U a č k a zaradi 

hudodelstva tatvino, se hrani pri podpisanem wodiéèu 
dvokolo do sedaj neznanega lastnika. 

Lastnik tega dvokolesa naj se javi tekom enega 
lota po objavi tega oklica. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek VII. 
dne 25. aprila 1922. 

Št. 265. s - a 
Razpis. 

Pri okrožni gradbeni sekciji v M a r i b o r u se 
odda mesto pisarniškega pomočnika (pisarniške po
močnice). 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 47. 
Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 7. maja 1922. 
- Gradbeni direktor: ini. Klinar e. r. 

azglasi drugih uradov in oblasfev, 
Precis. 855/4/22—3. 3—3 

Razpis. 
V področju višjega deželnega sodišča т Ljubljani 

je razpisanih več sodniških mest т linovnih razredih 
VI. do IX. 

»73 T 68/22—3. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Alojzija D r u f o y k e, trgovca v 

Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo ea-
stopne vložne knjižice, ki jo jo prosilce baje izgubil: 
Vložna knjižica št. 3515 Jadranske banke, podruž
nice v Ljubljani, v nominalni vrednosti 3330 K. ")a-
soča se na imo: Pina Tutto. 

Imetnik te knjižico se pozivlje, uaj uveljavi »voj» 
pravice tekom š e s t i h m e « e e o v izza dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da j * 
vJožna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 16. aprila 1922. 

T 229/21—4. W2 

Amortizacija. 
Na proSnjo J a d r a n s k e b a n k e , podružnice 

v Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne garancije, ki jo je prositeljica baje izgubila: 
Garancija št. 1050 za 52.952 Din Strojnih livarn iu 
tovarn, d. d. v Ljubljani, proti ministrstvu za УОЈП* 
in mornarnico v Beogradu. 

Imetnik to listine ле pozivlje, naj uveljavi »roje 
pravice tekom š e s t i h m e s e • e т ј ^ г а <ine teg a 

oklica, ker bi »e sicer po i&n roku kreklo, da je 
garancija brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IH. 
«be 28. aprila HM. 
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Dražba nepremičnin. 
Dne 3. ju n i j a 1 9 2 2. bo v Za vrtačah dražba 

nepremičnin vi. št. 19 in 21 davčne občine Križko 
vasi, sestoječih iz hiše z gospodarskim poslopjem, 
4 gozdov, 3 njiv, 2 travnikov in 2 pašnikov. 

Izklicna cona 21.650 K. 
Okrajno sodišče v Višnji 

dno 8. maja 1922. 
gon, 

ftl-. 524/9. 593 

opeke v segmentih, 

Razpis. 
Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani 

razpisuje v /mislil odloka upravo državnih monopo-
• lov v Beogradu E. M. br. 4609/22. ofertalno dražbo 

ш dobavo nastopnega materiala: 
1.000 kg navadnega škroba, 
1.000 kg alikantne slame. 
1.000 kg slame za ustnike, 

800 kg Spago, 
800 1 rektifioiranega špirita, 

30.000 kosov valovite lepeid<o, prikrojene, 
5.500 kg žičnikov, 

390.000 etikot za. smotke, 
600 kg skrobiiega sirupa. 
100 kg storaksa, 
200 kg tavotne masti, 
500 l<g pralnega mila, 

1.000 kg cilindrskega olja, 
2.000 kg strojnega, olja, 

300 kg petroleja, 
50 kg stearinskih sveč. 

3.000 škatlic vžigalic, 
150.000 kontrolnih listkov. 

1.000 kg cementa, 
2.000 ko.sov samotno 

100 kg bencina, 
1 vagon bukovega oglja, 

10.000 kg rjavo lepenke, 
300 sirkovih metel in 
200 omel. 
Oferfalna dražba bo dne: 

1 9. j u n i j a 19 2 2. 
ol t 11. uri v ] ri san ii tobačne tvornice v Ljubljani. 

Ponudbe, naj se vlože do istega dne ob 10. ш 
pn pokrajinski monopolski direkciji v Ljubljani. Tu 
zemei morajo vložiti pravočasno pri blagajni to 
hiične tvornice v Ljubljani 5%no, 
10%no kavcijo. 

Natančnejši podatki, pogoji in vzorci so na raz
polago v ekonomiji tobačne tvornice v Ljubljani. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne 12. maja 1922. 

Direktor: Mandelj .-. r. 

št- »Г..898/1У222. 527 3 - 3 

Dražbeni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

clona 94, zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. inarca 1921. in пд podstavi določil pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B. pogodbe in na
bave» zakona o državnem računovodstvu, natisnje
nega v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 
1921., p o n o v n o pismeno ofertal.no licitacijo za 
nabavo sestavnih delov brzinomerov Haushiütcrjc-
vega sistema. 

in pokazati izpričovalo o svoji dražiteljski sposob
nosti kakor tudi potrdilo o plačanem davku za zad
nje četrtletje. 

Licitanti morajo poznati pogoje, po katerih se 
opravlja licitacija, ter morajo pred licitacijo to pis
meno potrditi kakor tudi izjaviti, da predado svoje 
ponudbe po teh pogojih. 

Licitantom, ki pridejo na licitacijo po 11. uri, bo 
prepovedano vstopiti v prostor, kjer se bo vršila 
licitacija. D i r e k c j j a d r ž a v n i h ž e i e z n i c 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 
dne 20. aprila 1922. 

685 

blagajn 
inozemci pa 

Licitacija, se bo vršila dne 7. j u n i j a 19 2 2. pri 

St. 17.011/1922. 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
•/. dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah* z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo službene ob
leke, in sicer: 
a) suknenih bluz, hlač in plaščov za poduradnike: 
b) suknenih bluz, hlač in plaščev za sluge; 
c) poletnih hlač in bluz za sluge. 

Popis potrebnih količin omenjene obleke, splošni 
in posebni pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 
3 dinarje pri nabavnem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 Din, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako : «P o n u d b a. z a d o b a v o s l u ž b e n e 
o b l e k o po r a z p i s , u pod št. 9 3 2 9/2 2. za 
d a n 10. j u n i j a 1922., p o n u d n i k a N. N.» 
Ponudbo morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 10. junija, in sicer med 10. in 
11. uro na dan licitacije v roke predsedniku licita
ci jske komisijo. Licitacija bu ob 11. uri v ekonom
skem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, 
ako jo tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri 
blagajni podpisane direkcije, najkasneje do 10. ure 
na ilan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v. vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna 
reverz, ki so mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije Iz
pričevalo o svoji dražite!jski sposobnosti, ki ga je 
izdala- trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekočo tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. aprila 1922. 

Št. 11.564/D.—1922. 551 3 - 3 

Dražbeni razpis. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi §§ 86. 

do 98. zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in odločbe ministrstva za promet 

Podjetništvo, ki se mu poveri gradnja, mora do
polniti vadij na 5%no varščino, in sicer tako, da se 
mu bo odtezala pri izplačevanju zaslužka v obrokih. 

Zgradba inspektorata mora biti dovršena do dne 
31. decembra 1922. 

Za izvršitev gradbenih del veljajo poleg grad-
oenega elaborata splošni in posebni pogoji, nave
deni v službenem navodilu za bivše avstrijske dr
žavne železnice. Proračun in obrazec ponudbe se 
dobivata pri progovni sekciji državnih železnic v 
Ljubljani; pri tej sekciji so tudi načrti na vpogled. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca aprila 1922. 

. . . . . . a a - - - - - j - - . v , J110.1 \jtii Л.^/иЛ.. ALL УЈ\** .~*. .л* ш* t>. 

poupisani direkciji, ekonomskem oddelku, in ponud- i gt 8865/22. ponovno pismeno ofertalno licitacijo za 
be se bodo odpirale točno ob enajstih; pozneje došle " " 
ponudbe a;e ne bodo vpoštevale. 

Popis potrebnih količin omenjenih delov se d o 
b.va za 1 dinar pri ekonomskem oddelku (v sobi i liani. 
*Ud) podpisane direkcije. Glede posebnih in sploš- J Ponudbe, 
n i l nfxmip.v 7.!i r» n t(i/.;;^v ,„o;...- ..... . ' i ' 

Št. 23/246. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. "do 

dne 30. aprila 1922. 
1 rjava denarnica z vsoto 500 K in nekaj potr

dili; 1 siva povleka za kovčeg, v njej prepis igre 
«Mladost»; 1 nikeljnasta moška ura; 1 pes volčje 
pasme, ki sliši na ime «Dok»; 1 srebrn uhan s 4 
manjšimi in 1 večjim briljantom; 2 bankovca po 
100 dinarjev; 1 poročni list na ime: Officia Alojzij; 
1 zlat uhan; 1 črna usnjata denarnica z vsebino ca. 
440 K; 1 zračna sesaljka za kolo; 1 zlata naprsna 
igla v obliki dveh deteljic z briljanti; 1 torbica z 
rokavi carni in žepnim, robcem; 1 zlata zapestnica v 
obliki verižice; 1 listnica; 80 K; 280 K; 1 biserna t 
ovratnik, sestavljen iz 108 do 109 biserov; 1 naku
povalna knjižica za mew na ime Ferlan; 1 pismo, 
naslovljeno na l'inno J. C. Mayer s 180 K denarja.; 
1 pes nočni čuvaj, ki sliši na ime «Paf», srednje, 
velik, bel z rjavimi lisami; 1 črn svilen; dežnik; 
1 pismo, naslovljeno na Ljubljansko kreditno banko 
z menico od 280.000 do 320.000 K; 400 K; 1 lisi 
niča z 1200 K in dokumenti Srpekega kreditnega 
zavoda. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

30. aprila 1922. 

1 ročna usnjata torbica z manjšo vsoto denarja, 
1 robcem, 2 ključema; 400 K; 1 avtom.obilua se-
saljka; 1 ženski klobuk; 1 zapestna ura; 1 denar
nica z manjšo vsoto denarja; 1 ročna torbica z le-
ščečimi rokavicami in malenkostmi; 1 vzorec za 
vezenje; 1 otroško rokavice; 1 zračna sasalj-
ka.: za kolo; 1 zapestna ura; 1 meter rja
vega blaga; 1 zlata kravatua igla; 1 pes «Leon-
perger»; 1 zlata zapestnica; 1 etui z manjšo vsoto 
denarja in receptom drja. I. Jenka; 1 naočniki; 
1 športna čepica; 1 denarnica z manjšim zneskom 
denarja; 1 note; 1 dežnik; 1 pero za-damski klobuk; 
1 par zlatih uhanov; 1 vojaška puška; 1 cerkven 
žametast-prt; 1 sod žgane smole; 1 listnica z manjšo 
vsoto denarja in kuponi investicijskega posojila; 
400 K; 1 srebrna zapestnica. — V železniških vo
zovih so se našli ti-le predmeti: 3 dežniki; 1 ovoj 
perila; 1 moška palica; 1 zavitek papirnatih izdel
kov; 1 klobuk; 1 žepna ura; 1 železna palica. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 2. maja 1922. 

St 

nih pogojev za to licitaeijo veljajo nabavni pogon 
bivsih avstrijskih državnih železnic, kolikor ne na
sprotujejo zakonu o državnem računovodstvu. 

Ponudbo mora pismeno v zapečatenem zavitku 
izročiti ponudnik sam ali pa njegov pooblaščenec 
na dan licitacije med 10. in 11. uro. Na zavitku po
nudbe mora stati: «Ponudba za nabavo po razpisu 
št. 15.898/22 za dan 7. junija 1922.», za tem pa ime 
ponudnikovo in njegov poklic. — Vsak ponudnik 
mora položiti pred licitacijo pri glavni blagajni pod
pisane direkcije kavcijo 5 %, odnosno inozemci 10 % 
vrednosti nabavne vsoto v gotovini ali v vrednost
nih papirjih (člen 88. zakona o državnem računovod
stvu). Reverz, ki ga izda blagajna, mora, ponudnik 
pred začetkom licitacije pokazati predsedniku licita-
•oijske komisije. Obenem mora vsak licitanl prinesti 

.gradbo poslopja za inspektorat v Ljubljani 
Ta obravnava bo dne 17. m a j a t i , ob enajstih 

' prostorih inspektorata državnih železnic v Ljub
ki bodo obvezne za mesec dni, je brez

pogojno izročiti do predpisanega roka; opremljene 
morajo biti s kolkom za 20 dinarjev, zapečatene in 
brez vsake pripombe podpisane po ponudniku. Ob-
sezati morajo proračun s čitljivimi in brezpogrešni-
mi cenami in zneski. 

Varščina v znesku 60.000 Din. to je: šestdeset-
tisoč dinarjev, v gotovini ali v veljavnih vrednostnih 
papirjih se mora brezpogojno do rečenega roka po
ložili iiri blagajni državnega kolodvora v Ljubljani. 

V proračunu je treba postaviti cene tako, da bodo 
fiksne (stalne), obvozne, najsi bi poskočile ceno bo
disi za material, bodisi za _ delavske mezde, ker so 
ne bo vpošteval noben povišek. 

Na obravnavi se bodo uvaževale samo one po
nudbe, ki se podado brez pripombe in katerih pro
računi bodo istotako sestavljeni brez pripombe. 

486/7—prj'.d's. 

Razglas. 
Gospod minister za notranje zadeve je odredi) z 

odlokom z dne 22. marca 1922., J. B. br. 5906, na 
podstavi člena 1. zakona z dne 18. februarja 1922.. 
Ur. 1. š t 78, da je v mestih in trgih posesjt pušk in 
revolverjev vezana na posebno dovolilo policijsko, 
direkcije, odnosno okrajnega glavarstva. 

Na podstavi tega odloka razglaša podpisana di
rekcija, da mora v Ljubljani vsaka civilna oseba, 
ki nima orožja, v 8 dneh vložiti prošnjo, ako hoče, 
da se ji dovoli posest strelnega orožja. 

Vse one osebe pa, Id imajo veljavne orožne liste, 
s katerimi je dovoljena posest in nošenje orožja, 
morajo 14 dini, preden, poteče veljavnost'orožnega 
lista, vložiti posebno prošnjo za posest orožja. 

Ta prošnja je zavezana kolkovini 2 dinarjev; 
priložiti ji je za dovolilo kolek 5 dinarjev. 

Posest in nošenje vojaških pušk je prepovedano 
in se ne dovoljuje nikomur. 

Pregreške zoper ta predpis kaznuje sodišče po
leg zaplembe orožja z zaporom do 3 mesecev ali v 
denarju do 4500 dinarjev. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 8. maja 1922. 
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Razne objave. 
5 8 8 Vabilo na Ш. redni občni zbor 

Strojnih t o v a r n in Livarn, 
d. d. v Ljubljani, 

ki bo dne 3 0. m a j a 1 9 2 2 . ob 16. uri v Ljub
ljani. Dunajska cesta. št. 35. 

D n e v u i r e d: 

a) Letno [>oročUo upravnega sveta. 
b) Odobritev bilanco minulega poslovnega leta. 
v) Poročilo nadzorstvenega sveta in predlog o raz

delitvi čistega dobička. 
č) Dopolnilna volitev treh članov v upravni svet. 

V L j u b l j a n i , dne 8. maja 1922. 

Avgust Žabkar s.r., 
podpredsednik upravnega sveta. 

* * * 
O p o m b a : Po § 25. družbenih pravil so izsto

pili trije Člani upravnega sveta, in sicer gg. Vinko 
Majdič, dr. Josip Ažman in ravnatelj Hanuš Krof ta. 

Delničarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora in 
žele glasovati, morajo višaj šest dni pred občnim 
•/.borom založiti potrdilo o vplačanih delnicah pri Ja
dranski banki, podružnici v Ljubljani, pri Ljubljan
ski kreditni banki v Ljubljani ali pa pri Zadružni 
zvezi. r. z. z o. z. v Ljubljani. 

5!i« Št. 2816/III. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v t a r i f e . 
A. Z veljavnostjo izza dne 1. maja 1922. do preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje 

pa do konca meseca januarja 1923., se uvajajo v okviru „Provizorne železniške tovorne tari fe" (z 
dne 1. februarja 1921.) nastopni vozninski stavki, in sicer: 

d o T r s t a ali o d T r s t a : 

5 7 8 Razid društva. 
«Sveta vojska», protialkoholno društvo Gori

cah, «e je prostovoljno razzio. 

Urška Žepič s. r., bivša predsednica. 

I z j e m n a t a r i f a 

Od Trsta ali do Trsta 

1 ! 
i 

brzovozna roba j 
v vozovnih ! 

tovorih 

za robo 
razreda 

II. 

10 

mine
ralno 
olje 

11 

žito 

A in C B 

12 
steklo 

in votla 
stek
lena 
roba 

D 

13 

kože 

Passau ! 2677 
Salzburg j 2072 
Simbach \ 2401 

vozninski stavki za 1(10 kg v centesimih 

2484 1747 1034 804* 673 
1635 — 809 622* 566 
2011 1580 934 7 2 1 * 633 

* Velja samo za koruzne odpadke, koruzne pogače, majceno krmo in sladin. 

d o T r s t a ali o d T r s t a : 

I z j e m n a t a r i f a 
17 I ~l~9 " 

1034 
834 
934 

1913 
1480 
1716 

B 

1689 
1307 
1515 

I 

Od Trsta ali do Trsta 

Passau . 
Salzburg 
Si m bach 

14 
dre

vesna 
«mola 

15 

les 

16 

kava 

Л 

cement mineralna 
voda 

20 

pohištvo 

B C I 
vozninski stavki za 100 kg v centesimih 

1235 
956 

1108 

824 
637 
739 

2225 
1722 
1996 

1811 
1402 
1624 

524 
405 

1502 
1162 
1347 

1359 
1052 
1219 

1771 
1371 
1589 

1557 1516 
1205 1174 
1396 i 1360 ! 

do Trsta ali od Trsta: 

0 6 9 Razid dniätva. 
«Narodno napredno in politično društvo za sodni 

okraj Škofjo Loko» se je vsled izpreinenjenih po
litičnih razmer j>o prevratu prostovoljno razšlo. 

Fr. Dolenc s. r., bivši predsednik. 

473 St. 2819—III. " ~~ 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 1. maja 1922. do pre

klica, najdalje pa d o konca meseca maja 1922., se 
računijo vozninski stavki «Provizorne železniške to
vorne tarife» (z dne 1. februarja 1921.) kakor tudi 
vozninski stavki, priobčeai v okviru te tarife, s 
30%nim odbitkom glede vseh postaj, ki so oddaljene 
od Trsta po kilometrskem kazalu (stran 186 do 194) 
več nego 350 km, razen južnoželezniških postaj v 
Bleiburgu in Völkermarktu-Kühnsdorfu. 

Pri izračunavanju voznimkih stavkov se zaokro-
žajo ulomki ceotesimov na cel© centesime. 

Za postaji Bleiburg in Völkermarkt-Kühnsdorf, 
nadalje za vse druge postaje, katerih razdalja od 
Trsta znaša 350 km ali manj, veljajo vozninski 
stavki, navedeni v tarifi, brez odbitka. 

Veljavnost razglasa, priobčenoga v Uradnem listu 
35 t. 1. pod et. 2133/III.. preneha z dnem: 30. aprila 
1922. 

V L j u b l j a n i , dne 27. aprila 1922. 

Družba Južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Od Trsta ali do Trsta 

I z j e m n a t a r i f a 
21 

oljnati 
sadovi 

! 22 i 
• papir 
! in le-
'penka 

B 

24 

žveplo 

I 27 

vino in moit 

П 

A 

b 

B 

vozninski stavki za 100 ker v centesimin 

St. 3169—III. * r,00 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet 

P o p o l n i t e v t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 15. maja 1922. do pre

klica, odnosno do uvedbe v tarifi, najdalje pa do 
konca meseca januarja 1923., je sprejeta postaja 
Haag.>v izjemno tarifo 20 (za pohištvo) «Provizorne 
zeleaniške tarif*» (z dne 1. februarja 1921.) g temi 
vozminskimi stavki, in sicer: 

do Trsta, odnosno od Trsta 

Od postaje, 
odnosno do postaje 

T Haaga 

A | B C 
vozninski stavki za 100 kg 

v centesimih . 
1796*— 1679 — 1538 — 

Odbitki, odnosno pribitki, ki «o bili v okviru te 
tarife priobčeni drugod, veljajo tudi za te vozninske 
stavke. 

V L j u b l j a n i , dne 9. maja 1922. 

Družba južne železnice v imena udeleženih uprav. 

Passau 1245 ! 804 
Salzburg i 904 ! 622 
Simbach i 1117 ! 721 

| 1406 
i 1088 
| 1261 

1747 
1412 
1580 

1238 
958 

1111 

1963 
1519 
1761 

1811 
1402 
1624 

1618 
1252 
1452 

1518 
1175 
1362 

1075 1006 
832 778 
965 ' 902 ; 

do Trsta ali od Trata: 

Od Trsta ali do Trsta 

I z j e m n a t a r i f a 
28 

opeka 

IB in C i 

29 

asfalt 

B ! 

30 

ko
noplja 

31 

frize 

32 

kabel 

33 
koko
sovi-

orehi 

34 

les (Bruyer-
Pitsch-Pine) 

B 
vozninski stavki za 100 kg v centesimih 

Passau | 755 
Salzburg j 584 
Simbach j 677 

534 
432 
483 

1719 
1331 
1543 

1618 
1252 
1452 

767 
594 
688 

1618 
1252 
1452 

1489 
1153 
1336 

1679 
1300 
1507 

1842 
1426 
1653 

1285 j 1226 
994 I 949 

1153 i 1100 

do Trsta ali od Trsta: 

Od Trsta ali do Trsta 

Passau . 
Salzburg 
Simbach 

35 

stipa 

I z j e m n a t a r i f a 
36 
se

stavni 
deli za 

par
ketna 

tla 

37 

rast' 
linska 
žima 

38 

porcelanska roba 

39 

bar
var
ski 
les 

40 

mast in olja 

B 

41 

ribje 
olje 

42, 431 

jutna 
preja, 
spiri 
tuoze j 

' I 
I 

vozninski stavki za_100 kg y centesimih 

1847 
1450 

1719 
1331 

1 6 8 1 ! 1543. 

1719 
1331 
1543 

1377 
1065 
1235 

1552 
1201 
1392 

1067 
826 
957 

1770 
1370 
1588 

1638 
1268 
1470 

1388 
1074 
1245 

1708 
1322 
1533 

1347 
1042 
1208 

1638 
1268 
1470 

B. Takisto se uvajajo z veljavnostjo izza dne 1. maja 1922. do preklica, odnosno do proizvedbe 
v tarifi, najdalje pa do konca meseca januar ja 1923., v okviru „Provizorne železniške tovorne tari fe" 
(z dne 1. februarja 1921.) spodaj navedeni vozninski stavki za žito pozicije G — 6 po klasifikaciji robe» 
ki je za to tarifo odločilna, ob. predaji kot sporovozna roba in ob plačilu za najmanj 10.000 kg za 
tovorni list in za voz, in sicer 

od Trs ta do posta j : centesimov za 100 kg . 
Passau .. . . , v . . . . 741 
Salzburg . . . . . ". 574 
Simbach . . . . . . . . . . . . . 7121 

K A in B: Odbitki, odnosno pribitki, ki so bili v okviru te tarife priobčeni drugod, veljajo tudi 
za te vozninske stavke. 

V L j u b l j a n i , dne 3. maja 1922. 
Družba južne železnice v Imenu udeleženih uprav. 

Natisni* m raiožMa DefoflHrV nakar», d. d. v t|nM»nM. 



50. 
Poitnina plačana т gotovini. 

V Ljubljani, dne 17. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon o proračunskih dvanajstinah za meseca maj in junij 1922. — Razglasi 
osrednje vlade: Pojasnilo, kako je ocarinjati brinovice. Pojasnilo o uporabljanju točke 8. občih pripomb k V. delu splošne carinske tarife. Pojasnilo o pripombi 1. k št. 360. tarife, 
priložene odločbi o uvozni prepovedi. Pojasnila in navodila o dvodnevnem roku za prosto ležanje blaga. Razglas o taksi za prošnje pri konzulatih ali poslaništvih v inozemstvu. 
Razglasa glede trasiranja normalnotirnih železnic od Kočevja in Črnomlja do Vrbovskega in od Črnomlja do Ogulina. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razpii 
kanclistovske službe. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis mesta sanitetnega referenta pri zdravstvenem 
odseku za Slovenijo. Razpis službe primarija v javni bolnici v Ptuju. Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi delegacije 
ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o popisu meničnih golic nove emisije in o zamenjavi meničnih golic stare emisije. Razglas, da so tudi v Sloveniji legitimacije državnih 

nameščencev, upokojencev in njih rodbinskih članov za znižane vožnje na železnicah oproščene takse. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

iz „SlHžbenfii Novin kraQerine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 98 z dne 5. maju 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 14. aprila 1922., s katerim se postav
ljata: na filozofski fakulteti ljubljanske univerze 
dosedanji izredni profesor dr. Karel O z v a 1 d za 
rednega profesorja; na teološki fakulteti iste uni
verze dr. Lambert E h r l i c h za rednega profesorja 
primerjalnega veroslovja. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n -
l i r a i , z dne 15. aprila 1922., s katerim se Friderik 
J u v a n č i č, prejšnji upravnik narodnega gledali
šča v Ljubljani, postavlja za profesorja na realni 
gimnaziji v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 30. aprila 1922., s katerim se Oskar 
K a H e n e g g er, dvorni isvetnik pri pokrajinski 
upravi za Slovenijo, posiavlja v stanje pokoja. 

Številka 100 z dne 9. maja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 15. aprila 1922., s katerim se spre
jema ostavka, ki jo je Mitro Š. H a d ž i ć, pisar 
II. razreda pri komisaviatu na Rakeku:, podal na 
državno službo. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

Številka 101 (Prilog XV. — 1922.) z dno 
10. maja 1922.: 

Odločba ministra za 
16. marca 1922., Ap. br. 

narodno zdravje » dno 
9012, s katero se izpre-

minja lekarniška taksa z dno 1. februarja 1922. v 
tem zamislil, da se morajo lekarnarji ravnati po teh 
poslednjih izpremcinbah; po taksi z dne 1. februarja 
1922. pa morajo še nadalje taksirati samo ona zdra
vila, ki niso sprejeta v te izpremembe. (Glej Uradni 
list pod št. 117, kjer je lekarniška taksa priobčena 
tudi že s temi izpremembami.) 

Izpremembe v osebju. 
Premeščeni so: okrajni komisar Mihael Z a -

v a d i a l od okrajnega glavarstva v Črnomlju k 
okrajnemu glavarstvu v Ptuju; provizorni vladni 
koncipist dr. Mirko P o t o č n i k od okrajnega gla
varstva v Ptuju k okrajnemu glavarstvu v Črnom-
>ju; provizorni vladni koncipist Adolf M o r i e od 
okrajnega glavarstva v Slovenjgradcu k oddelku za 
notranje zadeve v Ljubljani; konceptui praktikant 
Leopold E i 1 e t z od oddelka za notranje zadeve v 
Ljubljani k okrajnemu glavarstvu v Slovenjgradcu; 
kanclist Božidar B u d i n od okrajnega glavarstva 
v Murski Soboti k okrajnemu glavarstvu v Logatcu; 
kanclist Josip Z a d n i k a r od okrajnega glavar
stva v Novem mestu k pokrajinski upravi za Slo
venijo, oddelku za notranje zadeve v Ljubljani. 

Iv. Hribar s. i. 

Dr. Rafael D o l i n š e k , primarij obče javne 
bolnico v Ptuju, je pod-il ostavko na državno službo. 

Dr. Krajec s. r. 

137. 
V imenu Njegovega Veličanstva 

2Llel£sa>:n.cl.x>ai I., 
po milosti božji in narodni volji kralja Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

in na podstavi pooblastitve (člen 59. ustave) 
proglaša in objavlja ministrski svet kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v LXIII. redni seji dne 29. aprila 

1922. in da je ministrski svet potrdil in potrjuje 

Zakon 
o proračunskih dvanajstinah za meseca maj in junij 1922.* 

Splošna določila. 

Člen 1. 

Proračun državnih razhodkov in dohodkov za leto 1920./1921., odobren i začasnima zakonoma z 
dne 21. avgusta in z dne 26. oktobra 1920. in podaljšan z začasnim zakonom o proračunskih dva
najstinah za mesece: junij —december 1921. z dne 27. junija istega leta, nadalje potrjen, izpremenjen 
in dopolnjen z zakonom o proračunskih dvanajstinah za mesece: junij — december 1921. z dne 
30. novembra 1921. in naknadno podaljšan z zakonom o proračunskih dvanajstinah za meseca januar 
in februar 1922. z dne 31. decembra 1921. in za meseca marec in april 1922. z dne 28. februarja 
1922., se podaljšuje tudi za meseca maj in junij 1922. 

Državni razhodki naj se vrše v tem času kakor za meseca januar in februar 1922., odnosno tudi 
za meseca marec in april istega leta, v višini nastopnih zneskov: 

a) dve dvanajstim kreditov, označenih v Členu 1. finančnega 
zakona za leto 1920./192L, in kreditov, označenih v prilogi 1., 
delu II., začasnega zakona o proračunu državnih razhodkov in 
dohodkov z dne 26. oktobra 1920 Din 524,199.330'04 K 832,773.708'24 

b) dve dvanajstmi kreditov, označenih v členu III. začasnega 
zakona o proračunu državnih razhodkov in dohodkov z dne 21. av
gusta 1920. Din 48,500.000 — 

c) dve dvanajstim specialnega kredita 100,000.000 Din iz 
člena VII. začasnega zakona z dne 21. avgusta 1920., zvišanega 

|z začasnim zakonom z dne 27. junija 1921. in z zakonom z dne 
' 30. novombra 1921. o sedmih dvanajstinah za mesece: junij — 
december 1921. za vsoto 140,000.000 Din, kar znaša . . Din 56,666.666-66 

č) dve dvanajstim rezervnega proračunskega kredita za neza- \ 
dostuo preliminirane razhodke, partija 1974. proračuna za leto 
1920./192L, kateri znesek je obsežen v točki a) tega člena, zviša
nega z začasnim zakonom z dne 27. junija 1921. in z zakonom z 
dne 30. novembra 1921. o sedmih dvanajstinah za mesece: junij — 
december 1921. za vsoto 70,000.000 Din, kar znaša . . . Din 20,000.000- — 

d) dve dvanajstini zvišane partije 859., poz. 2. po členu IX. 
začasnega zakona z dne 21. avgusta 1920. v znesku . . . Din 6,666.666'66 

Skupaj Din 656,032.663-36 K 832,773.708'24 
Po odbitku izvršenih znižb za dve dvanajstmi, navedenih v 

prilogi 1. tega zakona (glej pregled znižb v izredni številki «Služ
benih Novin» št. 294A z dne 31. decembra 1921.)**. . • Din 107,651.031 -60 K 54,400.625'36 

Skupni znesek kreditov иа dve dvanajstini Din 742,974.902- 48 (sedemstodvain-
štiridesot milijonov devetstoštiriinsedemdeset tisoč devetstoindva Din 48/100). 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 93 A, izdanih dno 
30. aprila 1922. 

** Ta priloga v Uradnem listu ni bila priobčena, 
ker je bila ljubljanska delegacija ministrstva za fi
nance itak nakazovalce že obvestila o redukcijah. 

Člen 2. 
Vsa določila finančnega zakona za leta 1920./j 

/1921. z vsemi njegovimi prilogami in dopolnitvami, 
ki so stopile v veljavo z začasnima zakonoma z dne 
21. avgusta in z dne 26. oktobra 1920., nadalje V6a 
določila začasnega zakona z dne 27. junija 1921. in 
zakona z dne 30. novembra 1921. o proračunski!* 



50. 326 
dvanajätinah za mesece: junij—december 1921. ve
ljajo tudi za čas, za katerega se s tem zakonom 
odobrujejo krediti, kolikor niso ta določila izpre-
menjena ali se ne izpremene z določili tega zakona 
ali odločbami zakonodajnega odbora narodne skup
ščine v zmielu člena 130. ustave. 

Veljati prestanejo določila poslednjega odstavka 
v členu 5. finančnega zakona za leto 1920./1921., 
potem določila členov 12., 14. in 17. začasnega za
kona z dne 27. junija 1921. in zakona z dne 30. no-
rembra 1921. o proračunskih dvanajsttnah za me
sece: junij—december 1921.; člen 11. istega zakona 
z dne 27. junija 1921. pa se izpreminja tako, da se 
namesto vsote 500 milijonov dinarjev, določene za 
eedem dvanajstin, postavlja vsota 188,571.428 Din 
56 par, potrebna za dve dvanajstim'. 

Določila dodatka k finančnemu zakonu za leto 
1920./1921., razložena v členih 9., 10. in 11. o upravi 
fondov, se ukinjajo. 

Člen 3. 

Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 
da sme definitivno odobriti sklep odbora zadužbine 
Vase in Nikole bratov Radojkovicev z dne 21. apri
la 1921. o prodaji enega dela zadužbene nepremič
ne imovine, in sicer zato, da se z izkupilom izvrši 
flavna naloga te zadužbine, t. j . sezida poslopje za 
trgovsko akademijo v Beogradu. 

Letnik IV. 

Določila o dohodkih. 

Člen 4. 

Minister za finance se pooblašča, da odreja in iz
vršuje pobiranje davkov in drugih «kžavnih dohod
kov sikladno z uredbami in zakoni, ki že veljajo, 
kakor tudi z onimi, ki stopijo v veljavo v času, za 
katerega velja ta zakon. 

Člen 5. 
Odmero «poreza mi radnje» («tečevinski porez») 

razen davka družb, zavezanih javnemu polaganju 
računov, rudarskega davka ih davka na krošnjar-
*tvo in krošnjarske obrte izvrše za loto 1922. in 
bodo izvrševali v bodoče v Bosni in Hercegovini 
davčni odbori. 

Davčni odbor se ustanavlja za vsak srez. Za me
sta Sarajevo, Tuzlo, Mostar, Travnik, Banjoluko in 
Bihać se ustanavljajo posebni odbori, minister za fi
nance pa sme take odbore ustanoviti tudi za območ
je kotarske ekspoziture, ako se mu vidi potrebno. 

Davčni odbor je sestavljen iz predsednika ali 
njegovega namestnika in štirih, a v zgoraj omenje
nih mestih iz šestih članov. 

Predsednika in njegovega namestnika postavlja 
delegat ministra za finance izmed davčnih uradni
kov. Člane odbora in na vsaka dva člana po enega 
namestnika volijo z večino glasov izmed sebe za
vezanci «poreza na radnje> iz dotičnega sreza. V 
zgoraj omenjenih mestih predlaga te člane trgovska 
zbornica, volijo pa jih dotični občinski odbori izmed 
predlaganih oseb. 

Vsak odbor ima svojega referenta, ki ga postav
lja pristojni davčni urad. Referent nima pravice gla
sovanja, sme pa v imenu državne blagajne vlagati 
pritožbe zoper ocenitve odbora v 30 dneh od dne, 
ko je odbor ocenil dohodke. Referentsko službo sme 
opravljati tudi predsednik sam ali njegov namest
nik, v tem primera pa se mu ne jemlje pravica gla
sovanja. 

Za sklepčnost morajo biti razen predsednika in 
njegovega namestnika navzočni v sreskem odboru 
veaj trije, v mestnem pa vsaj štirje člani. 

Natančnejša določila o kraju, času in načinu vo
litve članov davčnih odborov določi minister za fi
nance z naredbo. 

Izvoljeni odbor podeluje tudi zaostanke v od
meri «poreza na radnje» in davka na vojne dobičke 
sa minula leta. 

Drugače pa se uporabljajo zmiselno določila §§ 8., 
9-, 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. naredbe o reformi 
točarme iz leta 1907. ' 

Članom davčnega odbora, ki niso uradniki, se 
priznavajo za zamudo časa in uporabljeni trud dnev
nice in potni stroški v isti višini kakor v Hrvatski. 
Ti izdatki se zaračunavajo v breme poglavja 209. a, 
partije 887. a, pozicije 6. 

Vsa ostala določila o odmeri, reševanju prav
nih lekov in pobiranju «poreza na radnju», kolikor 
niso tukaj izpremenjena, ostanejo še nadalje v ve
ljavi. 

Člen 6. 

kom, doseženim leta 1920., z vrednostjo štirikratne
ga produkta. Kjnr ni predvojnega dohodka- aJj kjer 
je manjši od 10.000 dinarjev, se jemlje z 10.000 di
narji. 

Davek na vojne dobičke za leto 1920. se ne po
bira od onih oseb, katerih presežek dohodka preko 
predvojnega, povprečnega, odnosno minimalnega, ni 
večji od 25.000 dinarjev. Nikoli ne sme ostati davč
nemu zavezancu, ko plača davek, manj nego 25.000 
dinarjev davku zavezanega presežka. 

Gorenja določila veljajo za vse one, ki so zave
zani davku na vojno dobičke. 

Davčna dolžnost po členih 13. in 52. zakona o 
davku na vojne dobičke se določa za leto 1920. z 
najmanj 40.000 dinarji. 

Za leto 1920. se izvrši nova odmera tega davka. 

Člen 7. 

Vkljub zakonitim predpisom, ki veljajo v dotič
nih pokrajinah, ne plačujejo privatni nameščenci za 
davčni leti 1921. in 1922. davka na doklade, ki jih 
prejemajo poleg plače, v tolikem znesku, kolikor 
prejemajo državni uradniki kot doklade po uredbi 
o draginjskih dokladah. 

Na ono vsoto doklad, ki jih imajo privatni na
meščenci več od doklad, katere prejemajo državni 
uradniki, morajo plačati davek in pribitek po pred
pisih, ki veljajo o tem v zakonih dotične pokrajine. 

Člen 8. 

Za izvršitev redne odmere tecivarine 111. razreda, 
dohodnine, davka na imovine in davka na vojne 
dobičke na ozemlju Banata, Bačke in Baranje se po
stavlja šest komisij. 

Sef vsake komisije je uradnik, dobro izveden v 
poslih neposređnjih davkov rečenega ozemlja; do
deliti mu je še potrebno osebje izmed uradnikov po 
kraju delovanja pristojne okrožne ali sreske uprave 
kakor tudi izmed organov one občine (mesta),, za 
katero se vrši odmera. Ako bi občine (mesta) ne 
dale komisiji na razpolago potrebnih delovnih moči, 
sme minister za finance odrediti, da se s stroški ko
misije za posle, ki bi jih morali opravljati občinski 
organi, obremeni dotična občina (mesto) in da po
stavi na račun občine (mesta) organe, ki izvrše to 
delo. 

Ako se ugotovi s pravilnimi potrdili političnih 
oblaetev, da ne morejo 51ani komisije, ki ne služ
bujejo v kraju, kjer posluje komisija, s predpisa
nimi dnevnicami pokrivati stroškov za hrano in 
stanovanje, sme minister za finance dovoliti doda
tek k dnevnici, toda ne več nego 25 % predpisanih 
dnevnic. 

Za to delo ne veljajo določila člena 28. zakona o 
proračunskih dvanajstinah za meseca marec in april 
1922. 

Do nagrade za uspešno pobiranje davka imajo 
pravico tudi člani teh komisij. 

Stroški obremenjajo kredit, določen v partiji 
1092. b. 

Člen 9. 

Člen 12. 

Ko stopi ta zakon v veljavo, prestane nadaljnja 
uporaba zakona o oddajanju uradniških mest, iz
praznjenih med vojno. 

Izza dne, ko stopi ta zakon v veljavo, se ne 
smejo več sprejemati v državno službo dijaki-štu-
denti. 

Nestrokovno (administrativno) osebje, ki n« 
opravlja poslov na terenu, nima pravice do terensk» 
doklade. 

Novi uslužbenci in uradniki se smejo sprejemati 
odslej v državno službo samo na izpraznjena mesta 
in ako izpolnjujejo strokovne pogoje za dotične 
mesto. 

Kdor postopa zoper to določilo, odgovarja za 
oškodbo države v znesku plače in dodatkov, ki bi 
jih prejemal tako postavljeni uradnik ali usluž
benec. 

Člen 13. 
Člen 4. priloge 2. «Določila za ureditev mesta 

Beograda», navedene v členu 186.' finančnega za
kona za leto 1920./1921., se izpreminja ter ee glasi: 

^ «Za izplačilo novih regulacij in otvarjanje novih 
ulic se pooblašča beograjska občina, da sme usta
noviti regulacijski fond1 ter v ta namen pobirati od 
vsakega lastnika nepremične imovine, katere vred
nost se po regulaciji ali preseku ulice pove&u, so
razmeren del vsote, ki jo je morala občina potrošiti 
za izvršeno regulacijo in presek ulice. 

Beograjska občina se pooblašča, da sme za ure
ditev mesta pobirati do 0-50 % na povečano vred
nost nepremične imovine po nje predvojni vredno
sti, in sicer samo na one imovine, katerih sedanja 
vrednost preseza 100.000 dinarjev današnje vred
nosti. 

Ta povečana vrednost se ugotovi, ako se pred
vojna vrednost nepremičnino odbije od šestine da
našnje njene vrednosti. Natančnejša določila za iz
plačilo tega davka predpiše pravilnik, ki ga izdela 
odbor beograjske občine in ga odobri minister za 
financo.» 

Člen 14. 
Člen 5. priloge 2. finančnega zakona aa leto 

1920./1921. se izpreminja tako, da se v peti vrsti 
namesto števila 100,000.000— postavlja števil» 
150,000.000--. 

člon 15. 

Za izvajanje državnih računov in računovodstva 
v vnaj državi se uporablja, ko stopi v veljavo novi 
proračun za leto 1922., samo dinarska veljava. 

Člen 16. 

Vkljub določilom zakona o davku na vojne do
bičke ee jemlje predvojni povprečni dohodek, ki je 
ugotovljen v kronah, oh primerjanju 5 čistim dohod-

V onih občinah v Srbiji, v katerih je katastrska 
izmera zemljišč izvršena, se izvrši odmera zemlji
škega davka za leto 1921./1922. nekvarno določi
lom zakona o odmeri davka za leto 1921./1922., v 
Srbiji in Črni gori na podstavi nove katastrske 
izmere. 

Določila o razhodkih. 

Člen 10. 

Vkljub prvemu odstavku člena 3. zakona o dr
žavnem računovodstvu se smejo vršiti izdatki v bre
me izrednih kreditov za vso kraljevino, določenih 
v proračunu državnih razhodkov za leto 1920./1921., 
toda samo po specialnih odločbah ministra za finan
ce do vsote 1,000.000 dinarjev, preko te vsote' pa po 
odločbi ministrskega sveta na predlog ministra za 
finance. 

Člen 11. 
V breme partije «Državne obveznosti iz prejšnjih 

let» se smejo vršiti izdatki za Srbijo in Črno goro 
za obveznosti, prevzete v času od dne 1. januarja 
1913. do dne 31. maja 1921., za ostale krajine kralje
vine pa od osvoboditve in ujedinjenja do dne 31. ma
ja 1921., toda samo, če je büa obveznost prevzeta, 
preden je bil ustrezni kredit za • to obveznost iz
črpan, pa .ni bil iz kakršnihkoli razlogov izdatek iz
vršen ali likvidiran do konca računskega leta 
1920./1921. 

Glede osebnih dohodkov in računov o potnih 
in selitvenih stroških ni treba, da bi bil omenjeni 
pogoj izpolnjen; izplačila' pa ee emejo vršiti za to 
vrsto obveznosti, prevzetih tudi do dne 81. decem
bra 1921. j 

Predmeti, kj so neposredno potrebni za ladjar-
stvo, istotako material za tehnično opremo in grad
njo ladij ne plačujejo carine, če se taki predmeti ne 
izdelujejo v državi ali če se ne izdelujejo v zadostni 
množini, in ob pogojih, ki jih predpiše minister za 
finance. 

Pripomba po št. 437 uvozne tarife se izpreminja 
ter se glasi: 

«Vrodnostni papirji kakor tudi tečajni bankovci, 
menice, čoki, kuponi in akcije (formulari,!) so prosti 
carine». 

Člen 17. 

Posamezne direkcije se dele na oddelke, eddelki 
pa na odseke. Njih področje določa pristojni mini
ster s svojo naredbo po značaju poslov. 

Posamezne direkcijo, oddelki in odseki se smejo 
z uredbo pristojnega ministra po potrebi spajati, 
deliti v mejah proračunskega kredita, odnosno uki
njati. 

To velja tudi za kabinete in za generalne in
spektorate. 

Člen 18. 

Zakon z dne 28. aprila 1916. o prisilni poravnavi 
izvun konkursa in o izpremembi nekaterih odredb 
konkurznega zakona in zakona o izpodbijanju prav
nih dejanj glede imovine insolventnih dolžnikov, ki 
velja za ozemlje Hrvatsko in Slavonije, se raaSirja 
na vso kraljevino z naredbami vred, s katerimi je 
ta zakon izveden. 

Minister za pravosodje so pooblašča, da predpiše 
uredbo za uporabo tega zakona v pokrajinah izvun 
Hrvatske in Slavonije. 

Člen 18. a. 

Minister za finance se pooblašča, da sme iz kre
dita po členu 1., točki c, tega zakona zvišati znesek 
dveh dvanajstin po partiji 78., poziciji 1., prora
čuna ministrstva za pravosodje na znesek 4715-20 
dinarjev. Dotični sodniški krediti, iz katerih eo ti 
uradniki do sedaj prejemali plačo, so ukinjajo. 

i 
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Člen 19. 
Minister za promet se pooblašča, da sme spo

razumno z ministrom za finance potrošiti iz svo
jega kredita za- dve dvanajstim, označenega v čle
nu 1., točki b: 

1.) vsoto 19,000.000 dinarjev za popravo loko
motiv in vagonov; 

2.) za razsvetljavo pristanišč na jadranski obali 
250.000 dinarjev; 

3.) za izdelavo grafikonov in voznih redov 
400.000 dinarjev; 

4.) za dela na progi od Užic do Vardišta 2,2(30.06« 
dinarjev namesto za namene, označene v členu IV.. 
točkah 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8. in 9. proračuna o držav
nih dohodkih in razhodkih z dne 21. avgusta 1921. 

Kredit za dovršitev proge od Užic do Vardišta, 
odobren z zakonom o proračunskih dvanajstinah za 
mesece marec in april, maj in junij, se sme, kolikor 
f-e ne potroši do konca meseca aprila, odnosno do 
konca meseca junija, potrošiti po proračunskih dva
najstinah tekom tega leta. 

Ölen 20. 
Minister za promet se pooblašča, da «me sporaz

umno z ministrom za finance, ker se je naglo po
dražil uporabni material, za kritje kreditov, neza
dostno preliminiranih po proračunskih dvanajstinah 
potrošiti po partijah 1324., 1352., 1399. in 1410 b 
mesečno še 22,372.850 dinarjev, in sicer: 

za potrebščine premoga kot redni potrošek in 
te % kot rezervo pri direkcijah 

1.) v Beogradu 5,500.000 Din 
2.) v Zagrebu 8,078.000 »' 
3.) v Subotici 3,668.500 » 
4.) v Sarajevu 2,584.050 > 

skupaj . . 19,830.550 Din 
in za potrebščine maziva pri direkcijah 

1.) v Beogradu 1,375.000 Din 
2.) v Zagrobu 395.200 » 
3.) v Subotici 486.650 » 
4.) v Sarajevu 285.450 » 

«kupaj . . 2,542.300 Din 
Te razhodke je pokrivati iz zvišanih železniških 

dohodkov. 
Ölen 21. 

Minister za finance se pooblašča, da erne izdatd 
začasno iz nepotrošenega dela investicijskega poso
jila, v znesku 500,000.000 dinarjev ministru za pro
met vsoto 30,000.000 dinarjev, potrebno direkciji 
državnih železnic v Beogradu za izplačilo in monti
ranje naročenih konstrukcij za mostove; toda mini
ster za. promet mora vrniti to vsoto po odobritvi 
proračuna za leto 1922. 

Člen 22. 
Direkciji državnih železnic v Beogradu .se do

voljuje, da sme preko kreditov, ki 60 ji dovoljeni ß 
proračunom, potrošiti iz presežkov .svojih dohodkov 
za meseca maj in junij t. 1. še sorazmeren del zvi
šanih' kreditov, ki so ji bili dovoljeni za mesece ja
nuar, februar, marec in april t. 1. z odločbama D R 
br. 21.501/22 in D R br. 38.946/22 v skupnem znesku 
6,129.529-64 dinarjev. 

;,-•. Člen 23. 
Krediti, ki «o bili odobreni v členu 16. zakona o 

proračunskih dvanajstinah za meseca januar in fe
bruar 1922. z dne 31. decembra 1921., ne veljajo. 
Potrebščine, katerim so bili ti krediti namenjeni, se 
»lorajo, dokler velja ta. zakon, pokrivati z zneskom 
odobrenih dvanajstin specialnega kredita, označe
nega v členu 1., točki c, tega zakona. 

V breme tega zneska se morajo postavljati tudi 
izdatki, učinjeni za te potrebščine meseca januarja 
m februarja tega leta. 

Ölen 24. 

Mildster za finance se pooblašča, da sme dajati 
mesečno ministru za prometna razpolago vsoto 
249.489-33 dinarjev za osebne, materialne in izredne 
razhodke za avtomobilni promet v Črni gori za me
seca maj in junij 1922. 

Vest ta izdatek obremenja račun dohodkov iz 
tega avtomobilnega prometa ter se mora izvršiti v 
nastopnih mejah: 

A. Osebni razhodki: 

1. P l a č e u k a z n e g a o s e b j a : 
1 delegat — višji kontrolor . . . 458-33 Din 
1 uradnik 375.— » 
1 knjigovodja 300-— » 

1.133-33 Din 
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2. P l a č e n; e u k a z n e g a o s e b j a : 
1 zvaničnikj 200-—Din 
2 skladiščnika 200— » 
1 prepisovalec 150— » 
1 sluga 105-— » 
15 šoferjev, odnosno spremljevalcev 3.150-— » 
5 čistilcev 525-— > 
1 nočni stražnik 105-— » 

4.435-— Din 
B. Materialni razhodki. 

1. R a z n i m a t e r i a l n i i z d a t k i : 
1.) Mezde delavcev, stanarina in 

prekočasno delo 10.000-—Din 
2.) Potni, selitveni in vozni stroški 1.000-— » 
3.) Vzdrževanje delavnic, razsvet

ljava, zavarovanje avtomobilov in 
garaže, kanalizacija in voda, kurjava, 
najemščine in poprava zgradb, pisar-
nišlci material itd. 14.000— » 

25.000— Din 

2. R e z e r v n i p o t r o s n i m a t e r i a l : 
1.) Rezervni deli gume . . • • 40.000—Din 
2.) Orodje in priprema . . . . 1.000-— > 
3.) Potrošni material, bencin, ma

zivo, petrolej, karbid i. dr 151.790-— » 

192.790— Din 
C. Izredni razhodki. 

D r a g i n j s k e d o k l a d e : 
1.) Doklade 
ukaznega osebja, osebne in rod

binske .^ . . 5.250—Din 
neukaznega osebja, osebne in rod

binske 11.250— > 

16.500— Din 
2.) 30%ni poviški mesečnih pre

jemkov po J B br. 16.537/1920. . . 9.631— » 

26.131— Din 

Skupaj . . 249.489-33 Din 

Ölen 25. 
Minister za finance se pooblašča, da sme izdati 

iz kredita po členu 1., točki c, tega zakona minietra 
za kmetijstvo in, vođe vsoto 102.020 dinarjiev kot 
proračunski dvanajstim za meseca maj in junij t. 1. 
za ustanovitev kmetijske šole v Aleksincu. 

Ölen 26. 

Minister za finance se pooblašča, da se nabave 
na račun države, ki so bile izvršene v breme repara
cij, izplačajo našemui reparacijskemu fondu v korist 
privatnih oseb, ki imajo pravico do odškodnine, ko
likor bi bila ta pravica vsled teh nabav zmanjšana. 

Člen 27. 

Nobena pogodba, po kateri bi morala država iz-
vršiti plačilo v inozemski valuti, se ne sme skleniti 
brez soglasne odločbe ministra za finance. 

Člen 28. ~"'~ 

Minister za finance se pooblašča, da sme «spo
razumno z ministrom za gradbe skleniti pogodbo s 
privatnimi osebami v državi ali v inozemstvu 'za 
postavljanje državnih zgradb. Pogodbe o posojilu se 
morajo predložiti v odobritev narodni skupščini. Po
trebne anuitete se postavijo v proračun. 

Člen 29. 

Dokler se ne isklene poseben zakon o regulaciji 
položaja državnih uslužbencev in slug, se državni 
uslužbenci in sluge v Srbiji in črni gori, ki so do 
dne 1. januarja 1922. dovršili 15 službenih let, ne 
smejo odpuščati iz službe. 

Člen 30. - -

Ministru za gradbe se dovoljuje, da sme iz kre
ditov, odobrenih z zakonoma o proračunskih dva
najstinah za mesece januar, februar, marec in april, 
maj in1 junij 1922., prvenstveno izplačati vsa ona 
gradbena dela, izvršena leta 1921., za katera ni bilo 
dovolj kreditov iz odobrenih sedmih! dvanajstin pro
računa za leto 1920./1921., po začasnem zakonu o 
proračunskih dvanajstinah za meseco: junij—decem
ber 1921. 

Člen 31. 
Minister za finance se pooblašča, da sme pred

ložiti glavni kontroli v pregled zaključne račune za 
1913., 1914. in 1916. leto, sestavljene na podstavi 

Letnik J V. 

originalnih knjig, toda brez dotičnih originalnih li
stin, kolikor so bile uničene za okupacije leta 1915. 

Člen 32. 

Ministru za finance se dovoljuje, da sprejme za
ključne račune finančnih delegacij v Zagrebu, Ljub
ljani, Splitu, Sarajevu in Novem Sadu. in sicer za 
čas od meseca oktobra 1918. do dne 31. maja 1921., 
ki služijo za gradivo splošnemu državnemu računu, 
brez formalnosti, predpisanih za sestavo teh raču
nov. 

Da glavna kontrola pregleda račune finančnih 
delegacij, morajo finančne delegacije svoje račune 
redno zložiti in povezati. 

Člen 33. 

Nadzorstvo in pristojnost glavne kontrole se raz
širja na vse finančne in druge naprave v vsej kra
ljevini, skladno s členom 118. ustave. 

Člen 34. 

. Vsi uradniki, poslani po službeni potrebi z na-
redbami na .službovanje izvun kraja, kjer so postav
ljeni ali kjer morajo prejemati plačo po ukazu in 
zakonu, se morajo vrniti na svoja stara mesta ter 
opravljati službo v onem kraju, kjer so z ukazom 
postavljeni. 

Člen 35. 

Določila četrtega odstavka člena 7. in člena 28. 
zakona o proračunskih dvanajstinah za. meseca ma-
ree in april 1922. se ne nanašajo na resort ministr
stva za narodno zdravje, kolikor se tičejo zdravni
kov in strokovnjakov, ki se postavljajo ali odrejajo 
za preiskovanje in zatiranjo nalezljivih bolezni v 
krajinali, kjer je premalo zdravnikov, ali zaradi od
služitve roka v sanitetnih napravah, predpisanega z 
zakonom, toda samo v mejah odobrenega, prora
čuna. 

Lstotako se smejo izjemoma šefi in uradniki po
slaništev uporabljati z odločbo ministra za zunanje 
posle začasno za službovanje pri ministrstvu. 

Člen 36. 

Ministei za pros ve to se pooblašča, da trne vkljub 
členu 123. zakona o državnem računovodstvu pri
držati še nadalje na poslovanju: 

1.) učitelje in učiteljice meščanskih, in narodnih 
Sol, dodeljene v službovanja ministrstvu za pro-
sveto in pokrajinskim upravam, do dne 1. jiulija 1.1., 
Se dalje pa, ako so nesposobni za šolsko delo; v do
movih za zaščito dece; v oblastnih, okrožnih in kra
jevnih zaščitah; v domu za gluhoneme in moralno 
izpiljene otroke; v dec jih varovališčih in diiovaiih 
zavetiščih; v dijaških domin in kuhinjah; v sred
njih, strokovnih in meščanskih šolah in na službe
nem mestu onih, ki opravljajo posle namesto šol
skih nadzornikov; 

2.) nastavnike in nastavnice srednjih in strokov
nih šol, dodeljene v službovanje ministrstvu za |iro-
svoto in .pokrajinskim upravam, do dne 1. julija t 1., 
še dalje pa, ako so nesposobni za šolsko delo; v 
muzejih, pri gledališčih,, v obrtnoumetniških šolah 
in na univerzah, ako m z ukazom postavljeni na to 
mesto; istotako nastavnike, ki so prosvetni inšpek
torji za študente v inozemstvu, in lektorje snhsko-
hrvatskega jezika na inozemskih univerzah in slo
vanskem institutu v Parizu, naposled one, ki oprav
ljajo službo šolskih nadzornikov. 

Člen 37. 

Delovni čas v pisarnah' državnih administrativnih 
obla&tev je najmanj 7 ur na dan; ako pa se dela 
zdržema, traja delovni čas &Vz ure na dan. 

Oh sobotah se dela 6 ur, ob nedeljah pa dela 
samo potrebno število dežurnih uradnikov. 

Minister -4irm odrediti vsako leto največ za 20 dni, 
da trajaj delovni čas 1 ali 2 uri več brez posebne 
nagrade. 

Ako zahteva potreba službe, sme ministrski svet 
delovni čas tudi podaljšati. 

Člen 38. 

Pošiljatelj denarne pošiljke, ki označi manjšo 
vrednost, nego jo ima pošiljka, pa to ugotove pri
stojni poštni organi komisionalno, je odgovoren za 
jweva.ro JN> knzenKk.em zakonu in se razen tega kaz
nuje, da plača desetkratno vrednost manj plačane 
takse. To denarno kazen izreče poštni urad predaj-
nega kraja. 

Člen 39. 
Tiskovni urad (pres-biro), ki se ustanavlja samo 

za uradna priobčila, prehaja, iz pristojnosti predsed-
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niStva ministrskega sveta v pristojnost ministrstva 
za zunanje ix>sle. Zato stopajo Iznova v veljavo 
členi 19., 20. in 21. uredbe o organizaciji ministr
stva za zunanje posle, diplomatskih in konzularnih 
zastopništev kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v inozemstvu z dne 5. maja 1919. 

Krediti, potrebni za vzdrževanje tiskovnega 
urada, določeni po pristojni jxîti. prehajajt n; mim 
strstvo za zunanje i>osle. 

Člen 40. 

Vkljub členu 27. zakona o državnem računovod
stvu se sme partija 821., poz. 3., zvišati iz kredita 
za nezadostno preliminirane razhodke za 30.000 fran
coskih frankov. Minister za zunanje i>o.sle določi 
naknadno, katerim poskinikom. v katerih krajih in 
po koliko je izdati iz tega poviška 30.000 francoskih 
frankov. 

Člen 41. 

Minister za finance se pooblašča, da sine, sklad
no s členom 31. zakona o proračunskih dvanajsti-
nah za meseca marec in april 1922., dati ministru za 
zunanje posle na razpolago vsoto 348.767-66 dinar
jev za osebne in materialne razhodke tiskovnega 
oddelka, za meseca maj in junij t. 1., in sicer: v dr
žavi 235.793-66 dinarjev, v inozemstvu pa 37.658 
zlatih dinarjev. Ves ta izdatek 348.767-66 dinarjev 
obremenja kredit, določen v členu 1.. točki c, tega 
aakona ter se mora izvršiti v mejah niže razloženih 
l>aitij in pozicij. 

A. V* d r ž a v i : 
Partija 811.. poz. l/a: 

ш * š e f a 1.166-0« Din 
Partija 812.. poz. l/a: 

a) iiraktikanti. daktilografi in rtiur-
»kti 11.324—Din 

>>J časnikarji, referenti 
in dopisniki . . . 20.400— » 31.724— » 
Partija 812.. poz. 2/ai 

z a 5 s luff 1.568— » 
Partija 817. a: 

poz. 1. splošne pisarniške i>otrebščine 16.667— » 
» 2. naročnina na domače liste . 2.500— > 
» 3. kurjava . 2.167 » 
» 4. razsvetljava 1.334- » 
» 5. poštnobrzojaMii stroški . . 166.667— » 
» 6. najemščina za zgradbo . . 12.000-

Skupaj . . 235.793-66 Din 
B. V i n o z o m* t v u: 

Partija 822. dopisniki . . . . 23.058--- Din 
Partija 822. c potni, vozni in se

litveni «troški 5.000- * 
Partija 823. a: 

l>oz. 1. naročnina na inozemske li
ste 2.500— Din 

IKJz. 2. splošne časnikar
ske pisarniške po
trebščine . . . . 7.100— » 9.G00— * I 

Skupaj . . 37.658— Din \ 

En tajnik in en pisar se postavita izmed tajnikov 
in pisarjev pri ministrstvu za zunanje posle. 

Člen 42. 

Minister za finance se pooblašča, da sme dati. 
skladno s členom 33. zakona o proračunskih dva-
najstinah za meseca marec in april 1922., ministrstvu 
za zunanje posle na razpolago vsote, potrebne za 
vzdrževanje poslaništva v Albaniji, to pa za meseca 
maj in junij 1922. v breme kredita, določenega v 
členu 1., točki c, tega zakona, in sicer: 

Partija 821., poz. 1. plače in do-
klade ukaznega osebja 8.833-32 Din 
(od te vsote prejme poslanik 5000, 
svetnik 2500 in tajnik 1333-32 Din). 

Partija 821., poz. 3. doklada za 
poslanikovo reprezentacijo . . . . 1.200— > 

Partija 823., poz. 1. pisarniški 
stroški 800— » 

Partija 823.. poz. 2. poštnobrzo-
javiri stroški 4.000— -

Partija 823.. poz. 3. najem stano
vanj 3.000— » 

Partija 30. dragiujska doklada: 
noslamku 1.800—.Din 
svetniku 1.750— » 
tajniku 1.868— » 5.418--

Skupaj 23.251-32 Din 
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Člen 43. 

Minister za zunanje posle se pooblašča, da sme, 
v zvezi s členom 44. uredbe o orgamzaciji ministr
stva za zunanje posle in diplomatskih zastopništev 
in konzulatov v inozemstvu, postavljati pri zastop
ništvih arhivarje in protokoliste; toda ti smejo biti, 
dokler se no sklene obči zakon o uradnikih, samo v 
pisarskem činu in njih prejemki se jim morajo da
jati iz kredita, določenega s (/raračunom za pisarje. 

Člen 44. 

Minister za finance se pooblašča, da sme iz kre
dita po členu 1., točki c, tega zakona dati ministra 
za zunanje posle na razpolago vsoto 50.UuO dinarjev 
za potrebe izprašcvalne komisije o konkurzu kan
didatov, prijavljenih za diplomatsko in konzularno 
stroko. 

Člen 45. 

Minister za zunanje posle se pooblašča, da sme 
število tajnikov v ministrstvu povečati za 10 in za 
toliko zmanjšati njih število pri zastopništvih. V 
zvezi s tem je kredite ministrstva za zunanje pošlo 
zvišati v znesku prejemkov 10 tajnikov, kredite za
stopništev pa za toliko znižati. 

Člen 46. 

Minister za zunanje pasle se j>ooblaèca, da sme 
partijo 812., poz. 1.: plače neukaznega osebja pri 
ministrstvu, zvišati za 35.060 dinarjev, za toliko pa 
znižati paru jo 822., poz. l. : plače neukaznega oseb
ja pri zastopništvih. 

Člen 47. 

Ministru za finance se dovoljuje, da sme sporaz
umno z ministrom za narodno zdravje v breme spe
cialnega kredita, označenega v členu 1., točki c, 
tega zakona, zvišati partije za vzdrževanje bolnic, 
in sicer v znesku: 

2,000.000 dinarjev za bolnice v Srbiji; 
228.000 dinarjev za bolnice v Črni gori in 

1,700.000 dinarjev za bolnice v drugih krajinah, 
in sicer po teh partijah: 

736 poz. 1. . . . 426.400— Din 
737 »2. . . . 40.000— » 
737 » 3. . . . 1.533.600— » 
/58 76.200— » 
759 » 2. . . . J52.000— » 
Tiö I) * 4. . . . 200.000— » 
775 v » 4. . . . 50.000— » 
796 a 200.000— 
796 dj 50.000— 
800 a »2. . . . 150.000— 
3001) » 4. . . . 300.000— 
805 v » l. . . . 1.166-75 
805 v » 3. . . . 95.000— 
805 v » 4. . . . 3.310— 
805 v » 5. . . . 25.311-23 
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805 v » G. . . . 100.000— 
805 v -, 7. . . . 1.147-75 
805 v » S . . . . 2.166-75 
805 v » 9. . . . 1.585-50 
805 v » 10. . . . 333-25 
805 v »11. . . . 2.077.— 
805 z » 1. . . . 374-91 
805 z » 2. . . • 41-75 
805 z » 3. . . . 10.000— 
805 z » 4. . . . 14.000— 
805 z » 5. . . • 415-83 
805 z » 6. . . . 52-08 
805 z » 8 . . . • 312-50 
805 lj » 1. . . . 406-25 
805 lj » 2. . . • 20.000— 
805 lj » 3. . . • 125— 
805 lj >, 4. . • • 50.000— 
805 lj » 5. . . - 708-33 
805 lj » 6. . . - 406-41 
8051 j » 7. . . • 62-50 
805 lj » 8. . • • 645-75 
805 o . . . . . • 90.000— 
805 p » 1. . • • 3.125— 
805 p » 1. . • • 312-50 
805 p » 2. . . • 1.626— 
805 p » 8 . • • • 1.145-91 
805. p > 4. . . • 30.000— 
805 r . . . . . . 208-41 

kredita, označenega v členu 1., točki c, tega zako
na vsoto 1,000.000 dinarjev kot državno podporo za 
bolnice izvun Srbije in Črne gore za meseca maj in 
junij. 

Člen 49. -

Minister za finance se pooblašča, da sme v breme 
specialnega kredita, označenega v členu 1., točki c, 
tega zakona, dovoliti ministra za narodno zdravje 
kredit v znesku 500.000 dinarjev za ustanovitev bol
nice za nalezljive bolezni v Beogradu. 

Člen 50. 

Bolniški računi za oskrbo bolnikov naših držav
ljanov onih bolnic, ki se vzdržujejo iz oskrbnin, ka
tero se morajo po zakonih plačevati iz državne bla
gajne, se izplačujejo v breme ustreznih partij pro
računa, ko jih pošljejo v izplačilo pristojni nakazo-
valci, ne glede na čas oskrbe in zdravljenja bolni
kov, samo če so izdani izza dne 1. decembra 1918. 

Člen 51. 

Minister za finanec so pooblašča, da sme za kritje 
bolniških stroškov ruskih beguncev v bolnicah, ki 
se vzdržujejo iz bolniških stroškov, dati ministru za 
narodno zdravje na razpolago izredne kredite v zne
sku predloženih in pravilnih računov, ki se preiz
kusijo, in sicer v breme specialnega kredita, ozna
čenega v členu 1., točki c, tega zakona. 

Člen 52. 

Minister ZÌI narodno zdravje se pooblašča, da 
sme iz sanitetnega fonda potrošiti vsoto 1,500.000 
dinarjev za ustanovitev in gradnjo instituta za pre
iskovanje in zatiranje tropskih bolezni v Skopi ju; 
toda to vtsoto mora vrniti sanitetnemu fondu iz spe
cialnega proračuna za leto 1922. ali pa iz gradbe
nega posojila. 

Člen 53. 

Minister za finance se pooblašča, da sme isza-.rtne 
1. januarja 1.1., dokler se no odobri proračun za leto 
1922., izplačevati prejemke okrožnim in okrajnim 
(sroskim) ekonomom in njih pomožnemu osebju ka
kor tudi slugam v starih mejah Srbije v breme odo
brenih dvanajstin specialnega kredita 100,000.001) 
dinarjev, nadalje da sme v breme istega kredita 
odobriti potrebne vsote za odpis začasnih izdatkov, 
izvršenih za te prejemke v času od d.ne 1. junija rio 
dne 31. decembra 1921. 

Člen 54. 

Minister za finance se pooblašča, da sme v breme 
specialnega kredita, označenega v členu 1., točki c, 
tega zakona, dati ministru za prosveto na razpolago 
vsoto 325.000 dinarjev za izplačila štipendij in iz
enačitev Stijwmdij v vsej kraljevini in v inozemstvu. 

člen 55. 

810 
810 

» 10. 
»15. 

50.000— 
300.000— 

Člen 48. 

Minister za finance so pooblašča, da sme izdati 
ministru za narodno zdravje v breme specialnega 

Vsem državnim nameščencem in upokojencem se 
izplačujejo izza dne 1. aprila rtraginjske doklado po 
zakonu o draginjskih doklada!i državnih civilnih in 
vojaških uslužbencev, upokojencev in upokojenk ka
kor tudi po zakonu o draginjskih dokladah aktivnih 
uslužbencev, upokojencev in upokojenk držav nil i 
prometnih uradnikov, sprejetem v zakonodajnem 
odboru dne 2«. decembra 1!tt1. 

Razlika med dokladami po gorenjem zakonu in 
izplačanimi dokladami za mesece januar, februar in 
marec se izplača v dveh obrokih, in sicer dne 1. apri
la in dne 1. maja, v Dalmaciji pa se prične izplače
vanje tekom meseca marca, ako to dovoli prora
čunska možnost. 

Uradnikom in uslužbencem, službujočim v krajih 
na ozemlju, ki ga. je okupirala italijanska vojska 
(III. pas) in. ki mora po rapallski pogodbi pripasti 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, se priznava 
osebna in rodbinska doklada, zvišana za 50:9i> Ta 
povišek velja izza dne 1. marca 1922. 

Kolikor no bi vsote, dobljene z redukcijo urad
nikov, uslužbencev in slug, zadoščale za kritje zvi-
šanih doklad, m pooblašča vlada, da sme v ta namen 
uporabiti dve dvanajstim specialnega kredita, ozna
čenega v členu 1., točki c, tega zakona. 

člen 56. 

Minister za finance se pooblašča, da eme dali 
ministra za notranje posle na razpolago iz kredita, 
določenega v členu 1, točki c, tega zakona: 

i 



50 329 Letnik IV. 
I. j za likvidiranje izvršenih 

proračunskih prekoračitev policijske 
direkcije v Sarajevu do dne 1. de
cembra 1921 1,521.242-97 Din 

2.) za ne izplačane popotne čast
nike, podčastnike in orožnike za 
potovanja v službi javno varnosti 
v času od dne 1. junija do dne 
31. decembra 1921 1.950.000— » 

3.) za zavarovanje meje zoper 
vpade Arnavtov: 200.000-— » 

4.) za poviške po partiji 704., 
poz. 3., organom zaupne službe v 
Banatu, Bački in Baranji od dne 
1. januarja do dne 1. julija 1921. . 220.000— » 

5.) za nabavo obleko in obutve 
policijske straže v Dalmaciji . . 100.000— » 

skupaj . . 3,991.242-97 Din 

Član 57. 

Minister za v we se pooblašča, da sme sporaz
umno z ministrom za finance za. kritje kreditov iz 
partij 569., 579., 581., 590., 590. a, 597. in 598., ki 
niso po proračunskih dvanajstinah preliminirani za
dostno ali sploh ne, potrošiti mesečno še 72G.144 di
narjev za meseca maj in junij. 

Ölen 58. 

Minister za narodno zdravje se pooblašča, da 
smo odobriti sklep Zakladnoga odbora o prodaji ne
premičnin Zakladne bolnice v Zagrebu zato, da bi 
se z izkupičkom sezidala nova sanitetna naprava, 
t. j . bolnica. Minister za narodno zdravje se poob
lašča, da odobri izpremembe v zemljiški knjigi in 
da prenese vse imovine Zakladne bolnice na eno 
ime: «Bolnica v Zagrebu». 

Člen 59. 
Ministru za promet so dovoljuje, da sme sporaz

umno z ministrom za finance potrošiti do konca me
seca junija t. 1. vsoto 19,000.000 dinarjev kot izpla
čilo voznine avstrijskim železnicam, ker iso prevo
zile del voznega parka one količine, ki nam jo daje 
Nemčija kot vojno odškodnino. Ta.vsota se izplača 
v breme zvišanih železniških dohodkov. • 

Člen 60. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dati 

ministru za agrarno reformo na razpolago vsoto 
90,000.000 dinarjev za likvidacijo kmetovskih in 
begluških odnošajev v zmislu členov 3. in 4. uredbe 
o finančni likvidaciji agrarnih odnošajev v Bosni 
in Hercegovini. 

Člen 61. 

Ministru za jiromet se dovoljuje, da sme sporaz
umno z ministrom za finance iz presežkov železni
ških dohodkov potrošiti v mesecih maju in juniju 
vsoto 30,000.000 dinarjev, da se izdela del tirov za
radi razširitve železniških positaj. 

Ta izdatek se sme učiniti po proračunskih dva
najstinah tekom tega leta. 

Člen 62. 

Vse s ki e po samoupravnih teles, ki se- tičejo obre
menitev, odsvojitev in duklad in katerih izvršitev 
je zavisna od odobritve državnega sveta, rešuje do
končno državni svet v odsekih, razen samoupravnih 
proračunov v oblastih. 

Člen 03. 
Določila člena 51. a zakona o proračunskih dva

najstinah za inceseci; junij—december 1921. veljajo za 
Okrožna mesta na ozemlju Črne gore brez ozira na 
Število prebivalcev dotičnih občin. 

Člen 64. 

V partiji 7. proračuna razhodkov za leto 1920./ 
/1921. se dodaja pri oddelku za izvrševanje med
narodnih pogodb službeno mesto šefa politične sek
cije z letno plačo 5000 dinarjev, to službeno mesto, 
đoločenio v partiji 8. a, pa se z ustreznim kreditom 
9000 dinarjev vred ukinja, 

člen 68, 
Določila člena 5. zakona o državni trošarini, 

taksah in pristojbinah veljajo tudi za vino, ako so 
napravlja iz melase. 

Člen 66. 

Oni, ki učinijo tihotapska kazniva dejanja z žga-
mjem in vinom, so nekvarno vol javnim, predpisom 

kaznujejo z dvakratnim do štirikratnim zneskom 
redno trošarine poleg plačila redne trošarine, samo 
da se mora tam, kjer se je "po dosedanjih predpisih 
določala najmanjša kazen po času 48 ur kuhanja, ta 
čas jemati samo za 24 ur. Te kazni sme generalna 
.direkcija posrodnjih davkov iz utemeljenih razlogov 
ob razpravi o kaznivem dejanju na pritožbo intor-
esentovo znižati na četrtino. Za ta. kazniva dejanja., 
učinjena na carinarnicah, veljajo predpisi carinskega 
zakona tudi glede višine kazni. 

Za. vsa kazniva dejanja, učinjena pri kuhanju 
žganja do konca leta 1921., in sicer za ona, o ka
terih do sedaj, kazni še niso izrečene, se ustavlja 
nadaljnje kazensko postopanje, in pobrati je samo 
redno trošarino; za one, o katerih so razsodbe iz
rečene, a kazni niso pobrane, se te kazni ne pobero, 
ampak pobere se samo redna trošarina, za one pa, 
o katerih so razsodbe izrečene in kazni pobrane, 
se te vsote ne vrnejo. 

Člen 67. 

Nekvarno predpisom, zakona o taksah iu pristoj
binah posameznih pokrajin je dajati odslej dvood-
ätotno provizijo samo pooblaščenim prodajalcem, in 
sicer samo, ako kupijo obenem kolkov ali taksnih 
papirjev ali menic v vrednosti najmanj 200 dinarjev 
po naročilni listi. 

Taksne vrednotnice smejo prodajalci prodajati v 
neomejenih količinah in vrstah. 

Kjer ni pooblaščenih prodajalcev, mora občina 
prodajati vso taksne vrednotnice; v tem primeru 
ima vse pravice pooblaščenih prodajalcev. 

Prodajalci tobaka morajo imeti v zalogi in pro
dajati tudi taksne vrednotnice v količinah po kra
jevnih razmerah, ako se jim to odredi. Kdor tega ne 
stori, temu se odvzame pravica tobačne prodaje. 

Provizija se daje v kolkih. 
Privatno osebe ne smejo pri kupovanju taksnih 

vrednotnie dobivati nobene provizije. 

Določila o finančni kontroli. 

Člen 68. 
Čuvanje meje v carinskem oziru se prenaša na 

finančno kontrolo, zakon o organizaciji finančne 
kontrole pa se mora uporabljati tudi v Srbiji in 
Črni gori glede carinske kontrole. 

Obmejna četa se ukinja, toda opravljati mora 
svojo dosedanjo službo še tri mesece od dne, ko 
dobi finančni zakon za proračunsko leto 1922. ob
vezno moč; dotlej pa je obmejni četi odvzemati 
mejo postopno. 

Minister za finance se pooblašča, da sme izje
moma sprejeti v službo finančne kontrole tudi one, 
ki nimajo vseh pogojev iz člena 36. zakona o orga
nizaciji finančne kontrole. 

Zaradi sprejema graničarjev v finančno kontrolo 
mora komanda obmejne čete takoj poslati seznamek 
svojega celokupnega moštva ministrstvu za financ • 
s podatki, ki bi bili potrebni. 

Graničarji, ki jih ministrstvo za finance na- pod
stavi tega seznamka izbere in prevzame v službo 
finančne kontrole, morajo odslužiti oni rok, za- ka
terega so zavezani pri obmejni četi. 

Natančnejša določila o sprejemanju v službo fi
nančne kontrole jn-edpišo minister za finance. 

Člen 69. 

Minister za finance mora o pravem času opre
miti z obleko in obutvijo vse poduradniko finančne 
kontrole, in sicer ne samo sedaj določenega števila, 
ampak tudi ono število, ki se z ozirom na člen öS. 
«тугејше v finančno kontrolo. 

Istotako mora minister za finance o pravem času 
izvršiti nabavo potrebnih posteljnih stvari in po
hištva za finančno kontrolo. 

V ta namen se pooblašča minister za finance: 
a) da sme po partiji 1138. k razen dveh dvanajstim, 

odobrenih s tem zakonom, potrošiti še 15,466.000 
dinarjev; to vsoto mora minister za finance vr
niti iz dotično partije, ko se odobri proračun za 
leto 1922.; 

b) da sme takoj odrediti licitacijo za nabavo obleke 
in obutve, posteljnih stvari in pohištva za finanč
no kontrolo. 

Člen 70. 
Organi finančno kontrole smejo, ako opravljajo 

službo, brezplačno uporabljati državne in privatne 
železnice in ladje. 

Člen 71. 

Ministrstvo za. vojno in mornamico mora nemu
doma iz svojih skladišč izdati za finančno kontrolo 

potrebno neoporečno orožje, orožno in taboriško 
opremo in municijo. 

Komanda obmejne čete mora finančni kontroli 
izročiti vse potrebne zgradbe na meji, čolne, pse za 
zasledovanje in prijemanje tihotapcev in v&e ostale 
predmete, potrebne za službo na meji. 

Člen 72. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga ministrski svet 
podpiše, obvezno moč pa dobi dne 1. maja 1922. 

Ministru za finance priporočamo, naj razglasi ta 
zakon, vsem ministrom, naj skrbe za njegovo izvr
ševanje, oblastvom odrejamo, naj postopajo, po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 29. aprila 1922. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašio e.r. 

(Pod[lisi ostalih ministrov.) 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo, kako je ocarinjati brinovice. 

Na podstavi člena 20. zakona o eplošui carin&ki 
tarifi in po zaslišanju carinskega sveta dajem, na 
vprašanje, kako je ocarinjati brinovice, nastopno 
pojasnilo: 

«Brinovice se smatrajo za. gozdni plod ter ee 
ocarinjajo po št. 98 zakona o splošni carinski tarifi.» 

V B e o g r a d u , dne 18. aprila 1922.; 
C br. 29.151. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za šume in rude: 

Ž. Rafajlović s. r. 

Pojasnilo o uporabljanju točke 8. občih 
pripomb k V. delu splošne carinske tarife. 

Na podstavi člena 20. zakona o splošni carinski 
tarifi in po zaslišanju carinskega sveta o. uporab
ljanju točke 8. občih pripomb k V. delu splošne 
carinske tarife dajem nastopno pojasnilo: 

«Tkanino, čipke, trakovi, vezenine in drugi iz
delki iz predilnih materij in klobučine, izdelani z 
odmerjeno dolžino in opremljeni samo s prepro
stimi robi, posameznimi šivi in preprostimi pridatki, 
a ne izrazito sestavljeni iz več delov, plačujejo do
datek k carini 25 % za odmerjeno dolžino in še isti 
dodatek za obrobljanje (skupaj torej 50 •%), in sicer 
ne glede na to, ali se uporabljajo minimalno aH 
maksimalne postavke.» 

V B e o g r a d u , dne 19. aprila 1922.; 
C br. 8422. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za šume in rude: 

Ž. Rafajlović s r . 

Pojasnilo o pripombi 1. k St. 360. tarife« 
priložene odločbi o uvozni prepovedi. 

Na vprašanje, Juiko je tolmačiti pripombo 1. k 
št.. 361. seznamka predmetov, priloženega odločbi 
ministrskega sveta, o uvozni prepovedi z dne 1. marca 
1922., C br. 13.381, št. 48 «Službenih Novin» z dne 
3. marca t. 1.,* se daje carinarnicam nastopno po
jasnilo: 

«Po pripombi 1. k »t. 360. splošne carinske ta
rife je prepovedan samo uvoz obleke, modnega bla
ga in ostalih šivanih predmetov s čipkami in veze
ninami, prost pa je ostal uvoz omenjenega blaga, 
ki je samo okrašeno s čipkami in vezeninami. Ak» 
jo blago šivano iz čipk ali vezenin, je prepovedane 
za uvoz, kolikor so prepovedane za uvoz dotične 
čipke ali vezenine. 

Natančnejša pojasnila o tam, katero šivane 
blago (obleka, modno blago in ostali šivani pred
meti) se smatra za šivano blago s čipkami in veze
ninami ali okrašeno s čipkami in vezeninami, od
nosno iz čipk in, vezenin, so dana carinarnicam v 
razpisu C br. 73.446 z dne 21. decembra 1921.» 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 12. aprila 1022.; C br. 20.501. 

* Uradmi list pod! i t 04. 
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Pojasnila [in navodila o dvodnevnem roku 
za ̂ prosto ležanje blaga.* 

Na podstavi Člena 20. zakona o eploSni carinski 
tarifi in po zaslišanju carinskega eveta dajem »a 
» topna pojasnila in navodila o uporabljanju člena 
32. omenjenega zakona, izpremenjenega z zakonom 
i dne 23. septembra 1921., cSlužbene Novink» 
it. 216:** — 

Dvodnevni rok, določen za prosto ležanje blaga 
s členom 22. omenjenega zakona, teče od dne, ki 
nastopi za dnem, ko je carinarnica po členu 26. 
carinskega zakona izročitelju blaga predala dupli
kat razkladnice; če pa je ta dan nedelja ali praz
nik, ko carinarnice ne uradujejo, odnosno če je več 
rakih dni zaporedoma, teče omenjeni rok od nasled
njega delavnika. Ce je drugi dan za prosto ležanje 
blaga nedelja ali praznik ali če je več takih dni za
poredoma, se šteje za drugi dan prvi delavnik, ki 
nastopi po tem. Na unikatu in duplikatu razkladnice 
se potrdi z izročiteljevim in prejemnikovim pod
pisom poleg prejema blaga (člen 20. carinskega za
kona) dan in ura, ko je izroČitelj razkladnice. prejel 
njen duplikat. 

Za blago, izročeno carinarnici brez razkladnice 
(člen 17. carinskega zakona), je analogno potrditi 
prejem blaga na reverzu in na prijavi. 

Carinski uradniki, določeni za prejem blaga, 
morajo nemudoma in najpozneje še tisti dan, ko «e 
je dejansko izvršil prejem blaga, izročitelju blaga 
predati duplikat razkladnice (reven). 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 14. aprila 1922.: C br. '9167. 

Razglas o taksi za proSnje pri konzulatih 
ali poslaništvih v inozemstvu.*** 

Vsi oni, ki se obračajo na naše konzulate ali 
naša poslaništva v inozemstvu, morajo na &voje 
f>rošnje prilepiti po 10 Din v kolkih, ker se sicer 
njih prošnje ne vpoštevajo. 

Administrativni oddelek ministrstva za zunanje posle 
v Beogradu. 

Razglas. 
Gospod minister za promet je podelil z odlokom 

z dne 29. marca 1922., št. 2644, odboru za zvezo 
dolenjskih železnic z reško progo za leto dni dovo
litev za trasiranje nonnalnotirne železnice od postaje 
v Kočevju in postaje v Črnomlju — prog državnih 
aeleznic — preko Severina ob Kolpi do postaje v 
Vrbovskom na zagrebško-bakarski progi. 

Iz direkcije za gradnjo novih železnic kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu, 

dne 30. marca 1922.: št. 493. 
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Razglas.f 

Gospod minister za promet je z odlokom z dne 
31. marca 1922. odboru za gradnjo belokranjske že
leznice od Črnomlja preko Vinice in Bosiljeva do 
Ogulina v Bosiljevu podaljšal za leto dni predhodno 
koncesijo za trasiranje normalnotirne železniške 
proge na parni pogon z izhodno točko v Črnomlju 
proge državnih železnic od Novega mesta do Bub-
njarcev preko Vinice in Bosiljeva na Ogulin zagreu-
Sko-bakareke proge. 

Iz direkcije za gradnjo novih železnic kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu, 

dne 31. marca 1922.; št. 1614. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

št. 4 Ш . 2—2 

Razpis kanclistovske službe. 
Razpisuje se elužba kanclista v XI. činovncin 

razredu državnih uradnikov pri okrajnem glavar-
»tvu v Murski Soboti. 

* PriobČena v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 98, izdanih dne 5. maja 
1922. 

** Uradni list pod št. 311 iz leta 1921. 
*** Priobčon v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 97, izdanih dne 4..maja 
1922. 

f Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 98, izdanih dne 5. maja 
1922. 

G a r j e k o n j . 

Črnomelj: Dragatuš 1:1. Krško: Cerklje 1:1, 
Šmarjeta 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1. Šlovenj-
gradec: Vuzenica 1:1. Ljubljana mesto 1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1 : 1 . 

P a s j a s t e k l i n a . 

Celje: Sv. Pavel 1:1. Maribor: Šmarjeta 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Vinji vrh 1:1. Novo mesto: Novo 

mesto 1:1, Velika Loka 1:1, Žužemberk 2:2. Ljub
ljana mesto 1. Maribor mesto 2. 

S v i n j s k a r d e č i e a . 
Ptuj : Breg 1:2, Hlaponci 1:1, Podvinci 1:1, 

Sodinci 1:1, Sv. Lovrenc n a Dravskem polju 1:1. 
V L j u b 1 j a n i, dne 13. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namofttinika: 
Turk s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 4999. 3 _ i 

Razpis. 
Pri zdravstvenem odseku za Slovenijo se raz

pisuje mesto sanitetnega referenta v VI. činovnem 

Prednost imajo prosilci, ki so uspešno dovršili 
spodnje razrede srednje Šole, in oni, ki so že v dr
žavni pisarniški službi kot oficianti; med temi pa 
imajo prednost invalidi, dobrovoljci in certifikatisti. 

Prošnjam je priključiti: 1.) rojstni in krstni list; 
2.) domovnico; 3.) nravstveno izpričevalo; 4.) izpri
čevalo o šolski izobrazbi; 5.) izpričevalo uradnega 
zdravnika, da je prosilec zdrav in sposoben za služ
bo; 6.) eventualno potrdilo, da je prosilec invalid, 
prostovoljec ali certifikatist. 

Tako opremljene in pravilno kolkovane prošnjo 
naj se vlože pri predsedstvu pokrajinske uprave za 
Slovenijo v Ljubljani najkesneje do dne 

2 5. m a j a 1 9 2 2. 

Prosilci, ki so državni nameščenci, morajo vlo
žiti prošnjo po službeni poti. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 6. maja 1922. 
Št. 1528. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 13. maja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občia 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičje« 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Bizeljsko 1:1, Cerklje 5 :21. Litija: Mo
ravče 5:7, Polšnik 2 :6, Šmartno 1:3. Maribor: Cirk-
nica 1:1, Gradiška 1:1, Krčevina 1:1, Lajteršperk 
1:1. Na Ranči 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Celje: Sv. Pavel 1:1. Črnomelj: Vinica 1:1. 
Krško: Št. Jernej 1 :1. Murska Sobota: Čentiba 1:1, 
Dolnja Lendava 2:4, Kapca 1:1, Kobilje 1:1, Mala 
Polana 1 : 1 . , , 

S u m e č i p r i s a d . 
Krško: Kostanjevica 1:1. 

S m r k a v o st. 
Logatec: Rakek 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Celje: GomiLsko 2:2. Kočevje: Ribnica 1:1, So-
dražica 2: 2. Konjice: Žice 1:1. Litija: Bukovica 2: 2, 
Hudo 1:1, Muljava 1:1, Št. Vid 1:1, Veliki Gaber 
2: 2, Velike Pece 1:1. Maribor: Jablanci 1:1, Spodnji 
Porčič 1:1, Rad vanje 1:1, Zgornji Žerjavci 1:1. 
Ptuj: Jurovec 1:1, Sv. Lovrenc na Dravskem polju 
1:1. Radovljica: Lesce 1:1. 

razredu. V področje te službe spada zaščita mater 
in dojencev, nadalje vodstvo dizpanzerja za matere 
in dojence v Ljubljani. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (rojstni list, domovnica, doktorska diploma) in 
izpričevali o potrebni kvalifikaciji naj, ee vložn do 
d n e 1 0. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 11. maja 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer ч. r. 

Št. 4645/22. 3_.;3 

Razpis. 
_ Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje .službo 

primanja v javni bolnici v Ptuju s prejemki Vili. 
činovnega razreda in pripadajočimi draginjskimi 
dnevnicami. 

Prosilci, ki morajo v prvi vrsti dokazati strokov
no izobrazbo v kirurgiji, naj vlože pravilno kolko
vane prošnje, opremljene z dokazili o dosedanjem 
službovanju, pri zdravstvenem odseku za Slovenijo 
najkesneje do dne 

3 1 . m a j a 1 9 2 2 . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 3. maja 1922. 

Sanitetni šef: dr. Krajec s. r. 
St. 5009/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 23. do dne 29. aprila 1922.) 
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Zdcavetveai odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 10. maja 1922. 

Sanitetni Sef: dr. Krajec ». r. 

Razglasi delegacije ministrstva finani 
v Ljubljani. 

Št. B II 10/40—1922. 

Razglas. 
Popis meničnih goiic nove emisije. 

Zamenjava meničnih golic stare emisije. 

Z ozirom na odločbo gospoda miniatra za finance 
z dne 28. februarja 1922., št, 4363, da je izza dne 



X 
50. 

1. maja 1922. dati v promet novo emisijo meničnih 
golic, ki veljajo za VBO kraljevino, se priobčuje 
vsem in vsakomur, da so nove menične golice take: 

Vse menične golice so natisnjene z dvema vrsta
ma kližejev. 

Menične golice I. vrste so teh-le vrednosti: j)o 
0-60; 1-20; 2 — ; 4-—; 6-20; 9-80; 13-20; 1 9 — in 
po 25-.— dinarjev. Natisnjene eo z enak o vrstnimi 
Wizeji, dolgimi 275 mm in širokimi 110 mm. 

Vsaka menična golica je sestavljena iz kolka in 
prostora za menično besedilo. 

Sredi kolka in prostora za menično besedilo je 
"vtisnjen državni grb, okoli katerega je v krogu na
pisano besedilo v. cirilici in latinici: «Kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Vsa ornamentika teh meničnih golic je v bizan
tinskem slogu. 

B a r v a t i s k a j e v p o d l o g i ( d n u ) 

meničnih golic po 0-60 Din: bledorožasta, 

331 
na železnicah, ker je to njih z zakonom zajamčena 
pravica. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 12. maja 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

» 1-20 » : zelenkastosiva. 
• 2-— » : modrikastosiva, 
» 4 — » : bledorumena, 
» 6-20 > .: rumenkaetosiva, 
• 9-80 » : rožasta, 
• 13-20 » : rumena, 
» 19-— » : šamoa, 
> 2 5 — » : živorjava. 
љ 11. vrste eo teh-le vrednosti: 
2-—; 6 1 — ; 70-—; 79—; 94-

139—; 154—; 192-—; 230-
383-—: 458-—; 534—: 610-— 

po 

in 

Menične golice 
» 4 — ; 43 — 
1 0 9 — ; 124-
268v-; 306 •-
7 6 0 — Din. 

Natisnjene so z enakovrstnimi klišeji, dolgimi 
275 mm in širokimi 109 mm. 

Vsaka teli meničnih golic je sestavljena iz kolka 
in prostora za menično besedilo. Sredi prostora za 
menično besedilo je državni grb; na njegovi levi 
etrani je simbolično predstavljeno «poljedelstvo», 
na desni etrani pa «industrija». Na levi in desni 
strani grba je napisano besedilo, in sicer na levi v 
cirilici in na desni v latinici: «Kraljevina Srba, Hr
vata i Slovenaca». 

Tudi ornamentika teh 
«logu. 

B a i 

meničnih 
» 
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» 
» 
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» 
» 
» 
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» 
» 
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k a j o 

3 4 — 

4 3 — 
5 2 — 
6 1 — 
7 0 — 
7 9 — 
9 4 — 

109— 

124— 
139— 
154— 
192— 
230— 
268— 
306— 
383— 
458— 
534— 
610— 
760— 

besedilom 

klišejev je v bizantinskem 

v p o d l o g i (d n u) 
Din 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 
» 
» 
» : 
» 
» 
» 
» 
*> : 
» : 
» : 
» 
» 

nav 

: živoruinena, 
• živomodra, 

rožasta, 
temnopomarančasta. 
modrikastosiva, 
bledorožasta, 
zelena, 
rumenkastopepelnala, 
jasnorožasita, 
modrovijoličasta, 
modrikastozelena, 
rumenozelenkasta. 
temnorumena, 
živopomarančasta, 
zclenovijoličasta, 
siva, 
rdečkastošamou. 
živordeča. 
bledozelena, 
živomodra. 

edenih meničnih golic 
vred so natisnjene v črni barvi. 

Vse golice so izdelane v treh besedilih, in sicer: 
poeebe 6rbohrvatsko v cirilici, posebe srbolirvatsko 
v latinici in slovensko v latinici. 

Stara emisija meničnih golic se mora zamenjati 
v Srbiji in Črni gori do dne 1. avgusta 1922., me
nične golice izdaje ostalih pokrajin pa se morajo 
vzeti iz prometa do istega roka. 

Menične golice etare emisije poedinih pokrajin 
»e »mejo uporabljati še do dne 1. j u n i j a 1 9 2 2. 

Delegacija ministrstva financ v 

dne 4. maja 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Pr VII 3/22—1. " 627 

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo na predlog držav

nega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Naša vas» št. 26 v Celju z 

dne 11. maja 1922. utemeljuje v članku: «Zakaj 
smo republikanci?» od besed: «V državi t a k i h . . . » 
do besed: «ne velja» pregrešek po § 91. b, v, srb. 
kaz. zak. 

Po členili 13. in 138. ustave potrjuje sodišče pre
poved razširjanja in prodajanja navedene tiskovine, 
izvršeno po varstvenem oblastvu v Celju po §§ 487. 
in 489. k. pr. r., ter odreja, da je uničiti vse izvode 
te tiskovine. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Celju, oddelek VIL, 
dne 12. maja 1922. 

U VIII 109/22—4. 589 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrožno sodišče kot vzklicno sodišče 

jo razsodilo tako: 

A. Vzklica obtožeuke Marije K o v a č i č e v e . 
delavke y Morju, zaradi izreka o krivdi in javnega 
obtožitelja zaradi prenizke odmere kazni zoper raz
sodbo okrajnega sodišča v Mariboru z dne 6. marca 
1922., opr. št. U VIH 109/22—2, se kot neuteme
ljena zavračata. 

B. Ugoditi pa je vzklicu obtoženke Marije Ko
vačičeve zaradi izreka o kazni zoper razsodbo okraj
nega sodišča v Mariboru, citirano pod A., in izpod
bijana razsodba glede izreka o kazni se torej izpre-
minja tako, da se obtoženka obsoja po členu 9. za
kona z dne 30. decembra 1921., «Službene Novine» 
št. 5, na 24 ur zapora in 10 dinarjev denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 12 ur zapora. 

Fo členu 14. citiranega zakona ji je odvzeti vso 
količino blaga, ki j e bila predmet kaznivega de
janja, i)o členu 19. pa je objaviti razsodbo brez raz
logov ob stroških obtoženkinih v «Uradnem listu». 

Po § 390. k. pr. se obsoja obtoženka v povra
čilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 
dne 18. aprila 1922. 

Ljubljani, 

Za delegata: dr. Mtihleisen s. r. 

Št. B II 521/2 ex 1922. 

Razglas. 
Generalna direkcija posrednjih davkov je priob

čila z razpisom š t 9802 z dne 21. aprila 1922.,. da 
eo na podstavi § 12. zakona z dne 19. julija 1902., 
drž. zak. š t 153, tudi v S l o v e n i j i oproščene pla
nila, takse legitimacije državnih nameščencev, upo
kojencev in njih rodbinskih članov za znižane vožnje 

U VI 179/22—7. 608 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razpravljalo danes vpričo 

drž. pravd, opravi tel ja ofieiala Modica in obdolženca 
Jakoba Krampa o obtožbi, ki j 0 ju naperil javni ob-
tožitelj zoper Jakoba K r u m p a zaradi prestopka 
navijanja cen, ter je na predlog, podan po obtožitelju, 
naj se kaznuje, razsodilo tako-le: 

. Obtoženec je kriv, da je dne 4. marca 1922. na 
živinskem sejmu v Petrovčah kupil od Janeza Škof-
leka kravo po 13 kron za kilogram žive teže ter jo 
potem takoj tamkaj prodal Matevžu Belaju po 
14 kron za kilogram žive teže in 50 K po vrhu; 
kupil jo torej na sejmu življensko potrebščino za
radi preprodajo v istem kraju in v času, dokler je 
trajal ta semanji dan, in s tem zagrešil prestopek 
po členu 9., 1. odstavku zakona o pobijanju dra
ginje življenskih potrebščin in; nečiste spekulacije 
z dne 30. decembra 1921-, Ur. 1. št. 6 iz leta 1922. 
Zato se obsoja po navedenem členu z uporabo 
§§ 266. in 260. b k. z. na teden dni zapora, poostre
nega z dvema postoma in к trdim ležiščem, in v de
narno kazen 250 dinarjev, ob neizterljivosti ]>a na 
pet dni zapora in po § 389. k. pr. r . v povračilo stro
škov kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek VI., 
dne 9. maja 1922. 

Cg I a 65/22—1. 
Oklic. 

613 

Tu toži Uršula Briški, posostnica v Banjiloki 
št. 12,, ki jo zastopa dr. Flego, Josipa B r i š k e g a , 
posestnika iz Banjeloke št. 12, sedaj v Šopronju na 

Letnik IV. 
Madžarskem, Georgigasse 13, zaradi neeporazumn« 
ločitve zakona od mize in postelje. 

Ker tožencu ni moči vročiti tožbe, se mu po
stavlja za skrbnika dr. Ivo Cesnik, odvetnik v Ne
veni mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, 
dne 8. maja 1922. 

Št. 3294/2 I. 5 e e 

Razglas. 
Podpisano okrajno glavarstvo naznanja, d a s« 

bodo lovske pravice v občinah političnega okraja 
ptujskega za dobo od dne 

1. j u l i j a 1 9 2 2 . do dne 3 0 . j u n i j a 1 9 2 8 . 

oddajale na javni dražbi v zakup največ ponujajočira 
draži loi jem. 

Kraj dražbe 

Središče, 
v občinski 

pisarni 

Dan 
in začetek 

dražbe 

22. maja 
ob 10. uri 

Občine, katerih 
lovska pravica 
se bo oddajala 
na javni dražbi 

Središče 
K o g . . 
Jastrebci 
Vitan . 
Vodranci 
Šalovci. 
Obrez . 

Ormož, 
v pisarni 
okrajnega 

zastopa 

23. maja 
ob 7,10. uri i 

23. maja 
ob 14. uri 

27. maja 
ob 9. uri 

27. maja 
ob 14. uri 

Žerovinci . 
Lahonci . 
Sv. Tomaž 
Savci. . . 
Bratonečlce 
Runeč . . 
Veličane . 

Sv. Miklavž. 
Brebrovnik . 
Mihalovcl. . 
Vičanci. . , 
Litmerk . , 

Sardin j e . . . 
Sodinci. . . . 
Sv. Lenart pri 
Veliki Nedelji 

Samošani. . . 
Cvetkovci . . 
Trgovič. . . . 
Velika Nedelja 

JS C 

.s SQ 

SI 
** cu ** 

1147 
480 
183 
480 
555 
660 

1462 

500 
200 
80 
160 
240 
280 
600 

514 
402 

1115 
767 
723 
666 
444 

732 
964 
485 
615 
182 

Ormož . . 
Hardek. . 
Hum. . . 
Pušenci . 
Frankovci. 

Okrajno 
glavarstvo 
v Ptuju, 

v sobi št. 6, 
II. nadstropje 

29. maja 
ob 9. uri 

Moškanjci 
Mezgovci. 
Borovci. . 
Brstje . . 
Zabovci . 
Prvenci. . 
Sv. Marko 

1385 
501 

907 
595 
779 
608 
834 

583 
466 
885 
294 
780 

100 
80 

300 
240 
210 
180 
80 

280 
400 
150 
200 
80 

500 
100 

400 
150 
240 i 
1801 
400 

300 
200 
160 
120 
640 

643 
277 
156 
290 
487 
636 
927 

200 
120 
60 
90 
150 
150 
270 

Sv. Lovrenc 
v Slovenskih 

goricah, 
v stari šoli 

30. maja 
ob 9. uri 

30. maja 
ob 14. uri 

Sv. Andraž v 
Slovenskih go
ricah . . . . 

Trnovska vas . 
Ločič . . . . 
Sakušak . . . 
Rucmanci. . . 
Dragovič . . . 
Sv. Lovrenc v 

Slovenskih go
ricah . . . . 

Slome . 
Poland. 
Polenšak 

1340 
699 
418 
714 
840 
512 

1388 
603 
768 
544 

390 
120 

80 
140 
160 
150 

400 

180 
160 
100 

6. junija 
ob 9. uri 

Okrajno 
glavarstvo 
v Ptuju, 

v sobi št. 6, 
II. nadstropje 

7. junija 
ob 9. uri 

10. junija 
ob 8. uri 

Bukovci . 
Stojnci . . 
Muretinci. 
Mala vas . 
Gajovci. . 
Sv. Marjeta 
Formin. . 
Zavrč . . . 
Gradišče . . 
Dravci . . . 
Vareja . . . 
Jurovec. . . 
Lancova vas 
Pobrež . . . 
Breg. . . . 

Jiršovci. . . 
Trnovski vrh 
Bišečki vrh . 
Sv. Urban . 
Dolič . . . 
Destine! . . 
Levanjcl . . 
Vinterovci . 

675 
479 
349 
256 
427 
336 
316 
693 
494 
608 
928 
357 
441 
827 

1043 

210 
100 
60 
90 

160 
120 
90 

180 
100 
100 
270 
200 
200 
400 
800 

10. junija 
ob 10. uri 

Vurberk . 
Drstelja . 
Janežovci. 
Pacinje. . 
Mestni vrh 

456 
279 
474 
624 
137 
265 
679 
312 

100 
30 

100 
100 
60 
60 

280 
60 

1980 
282 
688 

1223 
628 

800 
120 
120 
360 
200 

.u 



50. 332 Letnik IV. 

Kraj dražbe 

Okrajno 
glavarstvo 
v Ptuju, 

v sobi št. 6, 
II. nadstropje 

| 
i 

. 
i 

i 

! Sv. Andraž 
! v Leskovcu, 
: v hiši Janeza 
| Vindiša pri 
: Sv. Andražu 
j v Leskovcu 
| št. 12 

» 
; 
; 

• | 
1 

i 
Rogatec, 

v gostilni 
i „Pri pošti" 

i i 
i 
i 

1 

! 
i Rogaška 
i Slatina, 
i v občinski 

i 

Dan 
in začetek 

dražbe 

16. junija 
ob 8. uri 

16. junija 
ob 10. uri 

2Ü. junija 
ob 9. url 

20. junija 
ob 14. uri 

19. junija 
ob 10. uri 

19. junija 
ob 4,\5. uri 

23." junija 
ob 10. uri 

2-1. junija 
ob '/,10. uri 

! ce 2 
Občine, katerih ,g > 
lovska pravica 
se bo oddajala 
na javni dražbi 

bi № 

•2,.c 

Cd ХЛ 
<u > 

eo 

ga 
a > 
JX 

, *- D. — 1 

1 ! > 
Sv. Bolfenk . . 
Majšperk . . . 
D o l e n a . . . . 
Zgornja Pristava 
Trnovec-Sela . 
Sv. Lovrenc na 

Dravskem po
lju 

Cirkovce . . . 
Šikola . . . . 
Slovenja vas . 

1301 130 
1721 
1393 

730 
499 

3096 
3378 
1193 
1860 

Hajdin . . . . i 780 

Gruškovje . . 
Scdlašek . . . 
Nova cerkev . 
Sv. Trojica v 

Halozah . . . 
Podlehnik . . 
Sv. Andraž v 

Halozah . . . 
Velika Varnica 
Veliki Okič. . 
Skorišnjak . . 
Sv. Elizabeta . 
Gruškovec , . 
Sv. Barbara v 

Halozah . . . 
Gorenjski vrh. 
Turski vrh . . 

1439 
957 
646 

876 
419 

739 
789 
790 
274 
399 
664 

822 
730 
893 

Slatina . . . . i 416 

Dobrina . . . | 686 
Kočice . . . . j 643 
Nadole . . . . 1 637 
Stoprce. . . . 11600 
Crmožiše . . . Il 145 
Žetale . . . . 1258 
Donačka gora. 
Sv. Florijan . . 
Rogatec . . . 
Sv. Rok . . 

Nimno . . . . 
Sv. Katarina. . 
Rajnkovec . . 
Brestovec. . . 
Sv. Trojica pri 

Slatini. . . . 
Sv. Mohor . . 
Plat . . . . . 
SpodnjeSečevo 

340 
210 
210 i 
300 : 

i 
i 

1320 
1360Ì 
440 
760 
320 

300 
100 
100 

75 
40 

140 
90 

160 
60 ! 
80' 

140 ; 
i 

2401 
210 i 
90 j 
80: 

36i 
60 : 
60 : 

160! 
1151 
1301 

1485 280 ! 
1148 
430 

1843 

220: 
80: 

360 ' 

117 20 ! 
153 
221 
121 

300 
146 
255 
346 

Kostrivnica . . J2072 
Rogaška Slatina j 188 
Okolica Slatina 11611 
Takačevo . . . 274 

30 
40; 
20 

60 ' 
25 i 
90 
80 

600 
20 

500 
60, 

Pred začetkom dražbe mora vsak dražitelj polo
žiti znesek, enakoveljaven izklicni ceni, kot varšči
no v gotovini, v hranilni čnih ali Raiffeisnovih vlož-
nih knjižicah ali pa v drugih za pupilanio proglaše
nih vrednostnih papirjev. 

Največ ponujajoči dražitelj mora takoj po sklepu 
dražbe v roke voditelju dražbe in zastopniku okraj
nega glavarstva položiti stroške diažbe, enoletni za
kupnini enako veljavno varščino (kavcijo) in eno
letno zakupnino, le-to v gotovini. 

Končno se po § 15., odstavku 2., zakona z dne 
21. septembra 1916, dež. zak. št. 5 iz leta 1Ö07., iz
recno pripominja, da se zakupnina, dosežena na 
dražbi, v razmerju površine prirastka ali odpadka 
zviša ali zniža, ako se po končnoveljavni razsodbi v 
morebitnem še nerešenem postopanju ali v zmislu 
nadaljnjih določil tega zakona ojjčiusko lovišče po
veča ali zmanjša. 

Razpis javne dražbe onih občinskih lovov, glede 
katerih postopanje še ni končnoveljavno rešeno, .-e 
naknadno prekliče, ako bi se dovolila oddaja lova 
kako drugače. 

Ostali dražbeni pogoji se lahko vpogledajo na 
tukajšnjem uradu med uradjiimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Ptuju, 
dne 21. aprila 1922. 

Vodja okrajnega glavarstva: 
dr. Pirkmaier s. r. 

* t . 4954 590 2—1 

Dražbeni oklic. 
V zmislu odloka deželne vlade za Slovenijo, po-

verjeništva za javna dela, z dne 4. avgusta 1921., 
št. 1241, odnosno št. 4434/1920., in na prošnjo fi
nančne prokurature v Ljubljani ee bodo na podstavi 
predloženih dražbenih pogojih v zmislu § 271. izvun 
spornega patenta prodajala na prostovoljni javni 
dražbi 

v v t o r e k d n e 1 3 . j u n i j a 1 9 2 2 . 

ob %12. uri (po prihodu vlaka iz Celja) pri pod
pisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 6 zemljišča 
vi. št. 39 katastralne občine skorenako-šoštanjske, 
ki so last državnega zaklada. 

Označba nepremičnin: 
1.) katastralna občina S k o r n o : pare. št. 108/2 

in 108/5 (pašnik), pare. št. 103/7 (njiva), pare. 
št. 108/1 (njiva), pare. št. 103/10 (njiva). 

2.) Katastralna občina L o k o v i c a: pare. št. 2/1 
(stavbišče; rudniška hiša), pare. št. 3/2 (stavbišče), 
pare. št. 14/1 in 14/10 (gozd)r 

3.) Katastralna občina Š o š t a n j : pare. št. 403/1, 
(pašnik), pare. št, 403/2 (gozd). 

Rudnik ni predmet dražbe. 
Prodaja se bo vršila za vse parcele skupno. Ge

mina, odnosno izklicna cena znaša za vse parcele z 
vodno močjo vred 60.000 K; pod to ceno se ne bo 
prodajalo. 

Dražbeni pogoji so interesentom na vpogled pri 
podpisanem okrajnem glavarstvu, v sobi št, 2, med 
uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Slovenjgradcu, 

dne 5. maja 1922. 

Okrajni glavar: dr. Ipavic s. r. 

Št, 1003. 

Razpis učiteljskih služb. 
V šolskem okraju kamniškem se razpisujejo t a l e 

učna mesta v stalno namestitev: 
1.) Po eno učno mesto za učitelje na šestrazredni-

cah v M e n g š u in M o r a v č a h , na petrazrednici 
v K o m e n d i. 

2.) Učiteljsko-voditcljsko mesto na enorazredni-
cah na G o l e m in v S e l i l i . 

3.) Po eno učno mesto za učiteljice na dvoraz-
rednicah v Š m a r t n e m, v Š t . V i d u , na triraz-
rednici v V o d i c a h , na šestrazrednici v M e n g -
š u , na petrazrednici v K o m e n d i . 

4.) Mesto učiteljice ženskih ročnih del za osnov
ni šoli v D o m ž a l a h i n T r z i n u s sedežem v 
Domžalah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože naj-
kesnoje do dne 

1 5 . j u n i j a 1 9 2 2 . 
po službeni poti pri podpisanem okrajnem šolskem 
svetu. 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 
vsako službo posebno prošnjo. 

Prosilci, ki še niso stalno nameščeni v javni 
osnovnošolski službi na bivšem Kranjskem, morajo 
dokazati z držuvnozdravniškim izpričevalom, da so 
fizično sposobni za šolsko službo. 

Prednost za moško učno mesto v Mengšu imajo 
oni prosilci, Id so usposobljeni za pouk na obrtnih 
nadaljevalnih šolah. 

Okrajni šolski svet v Kamniku, 
dne 10. maja 1922. 

Predsednik: Loger s. r. 

Razne objave. 
Št. 697/22. «06 

Razglas. 
XIV. redni občni zbor 

K r e d i t n e g a d r u š t v a m e s t n e h r a n i l n i c e l jubljan
s k e v Ljubljani 

bo dne 2 3. m a j a t, 1. ob petnajstih v hra.nilnični 
posvetovalnici s tem-le 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Čitanje zapisnika o XIII. rednem občnem 
zboru. 

2.) Poročilo odbora o društvenem poslovanju 
leta 1921. 

3.) Poročilo raČun-skopregledovalno komisije o 
računskem zaključku za trinajsto poslovno dobo. 

4.) Določitev števila odbornikov in njih na
mestnikov in volitev teh upravnih organov. 

5.) Volitev članov računskopregledovalne komi
sije in njih namestnikov. 

6.) Raznoterosti. 

Kreditno društvo mestne hranilnice ljubljanske, 
dne 16. maja 1922. 

6 1 5 Vabilo na ustanovni občni zbor 

„ S l z r c i j e " , 
jugos lovanske zavarovalne banke v Ljubljani, 

ki bo v petek dne 2 6. m a j a 1 9 2 2 . ob devetih v 
prostorih «Ljubljanske kreditne banke» v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 

1.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in 
končni ugotovitvi družbenih pravil, kakor jih odobri 
vlada. 

2.) Volitev prvega upravnega sveta. 
3.) Volitev revizorjev in njih namestnikov. 
V L j u b l j a n i , dne 16. maja 1922. 

Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani, 
Jadranska banka v Beogradu — podružnica v Ljub

ljani, 
Obrtna banka v Ljubljani, 

kot koncesionarke. 

Št. 3200—111. 602 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

V o z n i n s k i s t a v k i z a m i n e r a l n o v o d o . 
Z veljavnostjo izza dne 15. maja 1922. do pre

klica se računijo v okviru «Provizorne železniške 
tovorna tarife» z dne 1. marca 1921. za mineralno 
vodo, tudi umetno, ki je namenjena za izvoz preko 
morja, v prometu do Trsta od spodaj imenovanih 
postaj ti-le vozninski stavki: 

centesiinov za 1C0 kg 

do Trsta od postaj: odsečna tarifska tablica 
_A~3 i B 

5 t I 10 t j 5 t I 10 t 
I I 

Bečov na Teple. . . . j 836 543 
Bilimt ßtatni nadražf. . ! 790 467 
Buina teplické nađraži . ! 790 467 
Brzvany I 771 j 458 
Bystfany i 890 j 543 
Frantiskovy Laznč buštč- j j 

hradskâ drâha . . . 1 7 9 6 i 489 
Karlovy Vary buštčhrad- J 

ské nađraži . . . . j 864 563 
Karlovy Vary ustredni \ 

nadražf j 864 
Kinžvart Laznč. . . . | 674 
Klašterec ! 848 
Krondorf* i 884 654 

903 
900 
896 

-1200 

563 
406 
б25 
550 
393 
552 
551 
558 

И 0 8 6 

Marianské Lâznë . . . 
Teplice-Sanov . . . . 
Toplice zâmeckà z uh rad a 
Vojkovice v Čechach . 

* Prejšnje postajno ime: Hauenstein-Varta 

Pri imenovanih vozninskih stavkih se vpošte-
vajo pribitki, odnosno odbitki, vsakokrat posebe 
priobčeni (sedaj 10%ni odbitek odsečne tablico A 
in 30%ni odbitek odsečne tablice B). 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov so zaokro-
žajo uloinki centesimov na cele centesime. 

Razdalja za postajo Bečov na Teple se računi 
preko odsečne točke V ter znaša do nje (na severni 
strani) 308 km. 

Pošiljke, odpravljene na podstavi teh prekomor
skih vozninskih stavkov, se vodijo preko postaje 
Horni Dvorište—Cesky Heršlak—preko avstrijskih 
zvcznili železnic in Trbiža. 

V L j u b l j a n i , dne 10. maja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

6 7 0 Objava. 
Podpisano društvo je danes razpustilo svoj šport

ni odsek. Zato je ustavilo za imenovani odsek ve* 
kredit ter preklicuje izza dne 2. t. m. vse terjatve 
proti društvu za ta odsek. 

S. D. J . Z. «Svoboda», podružnica v Celju, 
dne 2. maja 1922. 

Edo Mlinar s. r., Ciril Böhm s. r., 
t. č. tajnik. *• б« predsednik. 

693 Razid društva. 
Krajevni odsek Zagorje ob Savi deželnega po

možnega društva za bolne na pljučih na Kranjskem 
se je po sklepu občnega zbora z dne 8. aprila t. 1. 
prostovoljno razšel. 

V Z a g o r j u o b S a v i, dne 5. maja 1922. 

Dr. Tomo Zarnik s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



51. 
PoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 19. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov is Slovencev. 

LIST 
okrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o upostavitvi strokovnih častnikov v vojni mornarnici in prevedbi tehničnih poslovodij v strokovne častnike. Zakon o prevedbi tehničnih upraviteljev v mor
narnično-tehnične častnike. Zakon o zastavah na vojnih, trgovskih in privatnih ladjah. Zakon, s katerim se ureja sprejemanje državljanov kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
v vojno mornarnico in njih plača. — Uredbe osrednje vlade: Pravilnik o likvidacijski banki. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis mesta sanitetnega referenta 

pri zdravstvenem odseku za Slovenijo. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
138. 

Mi 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavliamo vsem in vsakomur, 
da je zakonodajni odbor narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave sklenil v XXXIII. redni seji, ki 
jo je imel dne 28. decembra 1921. v Beogradu, 
in da smo Mi potrdili in potrjujemo, da je od
ločbo ministrskega sveta Pov. Mor. br. 2620/A 
iz leta 1921. — seznamka uredb ministrstva za 
vojno in mornarnico št. 45 — «Službene No
vine» št. 195 z dne 3- septembra 1921. — izpre-

meniti in da se glasi: 

o upostavitvi strokovnih častnikov v 
vojni mornarnici in prevedbi tehnič
nih poslovodij v strokovne častnike.41 

Člen 1. 
V vojni mornarnici se upostavljajo strokovni 

častniki z nastopnimi čini: 
1.) Strokovni kapetan 1. razreda vojne mor-

narnice je istovrsten s kapetanom I. razreda su
hozemske vojske. 

2.) Strokovni kapetan II. razreda vojne mor-
narnice je istovrsten s kapetanom II. razreda 
suhozemske vojske. 

3.) Strokovni poročnik vojne mornarnice je 
istovrsten s poročnikom suhozemske vojske. 

4.) Strokovni podporočnik vojne mornamice 
je istovrsten s podporočnikom suhozemske vojske. 

Člen 2. 
Plače, doklade in vsi ostali prejemki strokov

nih častnikov so enaki plačam, dokladam in vsem 
ostalim prejemkom častnikov ustreznih činov. 

Člen 3. 
V te čine napredujejo po potrebi strokovni 

podčastniki vojne mornarnice, in sicer palubne, 
topniške, torpedne, minerske, signalne, brzojav
ne, hidroaviatične, profozne, sanitetne in proviant-
ske stroke, ki so opravili izpit za strokovnega 
podporočnika, predpisan po ministru za vojno 
in mornarnico. 

Člen 4. 

Vse tehnične poslovodje, ki so dobili ta na
ziv kot strokovni podčastniki strok, navedenih v 
členu 3., je prevesti v ustrezne čine strokovnih 
častnikov. 

Člen 5. 
Službena doba, potrebna za napredovanje v 

prihodnji višji čin v posameznih činih, je enaka 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 89, izdanih dne 
35. aprila 1922. (Prilog XIII. — 1922.) 

dobi, predpisani za tehnične poslovodje ustrez
nih činov. 

Člen 6. 
V čin strokovnega poročnika napredujejo sa

mo oni strokovni podporočniki, ki so opravili 
izpit za strokovnega poročnika, predpisan po 
ministru za vojno in mornarnico. 

Člen 7. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi, ter nadomešča odločbo ministrskega sveta 
Pov. Mor. br. 2620/A iz leta 1921. — seznamka 
uredb ministrstva za vojno in mornarnico št. 45 
— «Službene Novine» št 195 z dne 3. septembra 
1921. 

Našemu ministru za vojno ш mornarnico pri
poročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za nje
govo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922.; 
Mor. br. 2317/A. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

139. 
Mi 

Ä l e k s a n d e s » I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, 
da je zakonodajni odbor narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, 
ki jo je imel dne 28. decembra 1921. v Beogradu, 
in da smo Mi potrdili in potrjujemo, da je od
ločbo ministrskega sveta Pov. Mor. br. 2619/A 
iz leta 1920. — seznamka uredb ministrstva za 
vojno in mornarnico št. 44 — «Službene Novine» 
št. 195 z dne 3. septembra 1921. — izpremeniti 

in da se glasi: 

Zakon 
o prevedbi tehničnih upraviteljev v 

mornarnično-tehnične častnike.* 
Člen 1. 

Pri naši vojni mornarnici se ustanavljajo 
mornarnično-tehnični častniki strojne in elektro
tehnične stroke, in sicer s Temi čini: 

mornarnično-tehnični podpolkovnik ; 
mornarnično-tehnični major; 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 89, izdanih dne 
25. aprila 1922. (Prilog XIII. - 1922.) 

mornarnično-tehnični kapetan I. razreda; 
mornarnično-tehnični kapetan II. razreda; 
mornarnično-tehnični poročnik; 
mornarnično-tehnični podporočnik; v ta čin 

napredujejo strokovni podčastniki strojne in 
elektrotehnične stroke, ki izpolnijo pogoje, iz
recno predpisane po ministru za vojno in mor
narnico, in po izpitu, ki se predpiše. 

Člen 2. 

Vse tehnične upravitelje vojne mornarnice je 
prevesti v mornarnično-tehnične častnike, in sicer: 

višje tehnične upravitelje I. razreda v mor
narnično-tehnične podpolkovnike, 

višje tehnične upravitelje II. razreda v mor
narnično-tehnične majorje, 

tehnične upravitelje I. razreda v mornarnično-
tehnične kapetane I. razreda, 

tehnične upravitelje II. razreda v mornar
nično-tehnične kapetane II. razreda, 

tehnične upravitelje II. razreda v mornar
nično-tehnične poročnike, 

tehnične upravitelje IV. razreda v mornar
nično-tehnične podporočnike. 

Člen 3. 
Mornarnično-tehnični častniki imajo letno 

plačo, doklade in vse ostale prejemke, ki jih do
bivajo drugi aktivni častniki ustreznih činov. 

Člen 4. 
^ Pogoji za napredovanje mornarnično - teh

ničnih častnikov so enaki pogojem, predpisanim 
za tehnične upravitelje v odločbi ministrskega 
sveta F. Dj. br. 34.820 z dne 28. septembra 1920.; 
toda v čin mornarničnotehničnega podpolkov
nika smejo napredovati mornarnično-tehnični 
majorji, ki so prebili pet let v činu mornarnično
tehničnega majorja ter so imeli ves čas v tem 
činu priporočljive ocene. 

Člen 5. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi, ter nadomešča odločbo ministrskega sveta 
Pov. Mor.br. 2619/A iz leta 1920. — seznamka 
uredb ministrstva za vojno in mornarnico št. 44 
— «Službene Novine» št. 195 z dne 3. septembra 
1921. 

Našemu ministru za vojno im mornarnico pri
poročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za nje
govo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922; 
Mor. br. 2314/A. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 
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140. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, 
da je zakonodajni odbor narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
Ciena 130. ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, 
ki jo je imel dne 28. decembra 1921. v Beogradu, 
in da smo Mi potrdili in. potrjujemo, da je od
ločbo ministrskega sveta Pov. Mor. br. 148I/O. 
iz leta 1920. — seznamka uredb ministrstva za 
vojno in mornarnico št. 46 — «Službene Novine» 
št. 195 z dne 3. septembra 1921. — izpremeniti 

in da se glasi: 

Zakon 
o zastavah na vojnih, trgovskih in 

privatnih ladjah. 
Člen 1. 

Vojna zastava. 
Vojna zastava ima razmerje 1:1-5 ter je se

stavljena iz treh vodoravnih, enako širokih polj 
modro-belo-rdeče barve. 

Na tretjini dolžine od notranjega robu ima 
zastava državni grb s krono. Grb in krona (brez 
jabolka in križa) sta pol toliko visoka, kolikor je 
zastava široka. 

Člen 2. 
Trgovska zastava. 

Trgovska zastava ima razmerje 1:1-5 ter je 
•estavljena iz treh vodoravnih, enako širokih 
polj modro-belo-rdeče barve. 

Člen 3. 
Zastava za rezervne pomorske častnike. 

Zastava za rezervne pomorske častnike je 
enaka trgovski zastavi. V modrem polju do no
tranjega robu ima z vrvjo navito belo sidro, nad 
katerim visi kraljevska krona rumene barve. Raz
dalja krone od notranjega robu zastave je enaka 
njeni širini, ta pa meri tretjino tega, kolikor je 
modro polje široko. 

Člen 4. 
Zastava luške policije. 

Zastava luške policije je enaka trgovski za
stavi. Na polovici dolžine, in sicer od notranjega 
robu, ima v belem polju dve modri sidri navzkriž. 

Člen 5. 
Prapor ministra za vojno in mornarnico. 

Prapor ministra za vojno in mornarnico ima 
razmerje 1:1. (kvadrat) ter je sestavljen iz treh 
vodoravnih, enako širokih polj modro-belo-rdeče 
barve. Prapor je obrobljen z okvirom, katerega 
širina meri 33. del tega, kolikor znaša osnovna 
dolžina prapora. 

Zgornji in spodnji del okvira je razdeljen na 
33 navpičnih polj tako, da so krajna polja mo
dre barve, med njimi pa se vrste polja belo-rdeče-
belo-modro itd. 

Levi in desni okvir imata istotako po 33 vo
doravnih polj, v katerih so barve teh polj poraz-
vrščene tako kakor pri zgornjem in spodnjem 
okviru. 

V oglih so po tri bela polja, eno modro, eno 
rdeče, tako da so ta polja med belimi polji in da 
so vsa obrnjena drugo proti drugemu po diago
nali kvadrata v oglu okvira. 

V levem oglu prapora je na modrem polju 
dvoglavi beli orel z državnim grbom in krono. 
Velikost tega znaka se ravna po velikosti polja 
samega, ustreza pa osemkratni širini malih polj 
v okviru. Navpična os orla mora biti oddaljena 
od levega robu za 4-5 širine malih polj v okviru. 

Člen 6. 
Prapor konteradmiralov. 

Prapor konteradmiralov je moder v razmerju 
1: 1 ter je obrobljen z istim okvirom kakor pra-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 89, izdanih dne 
25. aprila 1922. (Prilog XIII. — 1922.) 
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por ministra za vojno in mornarnico. V drugi 
četrtini modrega polja na praporu je kraljevska 
krona, ki je 8 y2krat toliko široka, kolikor so ši
roka mala polja v okviru. 

Člen 7. 
Prapor komodorjev. 

Prapor komodorjev je moder v razmerju 1 :2 
ter se končuje v obliki lastovičnega repa, tako da 
meri globina tega vreza eno tretjino tega, kolikor 
je prapor dolg. 

V notranjem zgornjem oglu je kraljevska 
krona, katere višina znaša četrtino tega, kolikor 
je prapor širok. Krona je postavljena v levem 
zgornjem kvadratu prapora; stranice tega kva
drata merijo pol toliko, kolikor je prapor visok. 

Člen 8. 
Prapor starejšinstva (ansienitete). 

Prapor starejšinstva (ansienitete) je moder 
kakor prapor komodorjev, toda nima krone. 

Člen 9. 
Praporec vojnih ladij. 

Praporec vojnih ladij je bel prapor v raz
merju 1 : 100; konec mu je koničaste oblike. Na 
prvi desetini dolžine od notranjega robu so tri 
vodoravna, enako široka polja v državnih bar
vah. Konica prapora ima bel čop. 

Člen 10. 
Carinski znak. 

Carinski znak ima obliko trikotnika ter je raz
deljen na tri. polja modre, bele in rdeče barve 
Osnovmca belega polja je enaka .polovični višini 
znaka, osnovnica modrega in rdečega polja pa 
njegovi četrtinski višini, širina tega znaka meri 
poldrugo višino. Vrhovi vseh polj se družijo v 
vrhu trikotnika. 

Člen H. 
Poštni znak. 

Poštni znak ima razmerje 1:1 ter je sestav
ljen iz treh vodoravnih polj modro-belo-rdeče 
barve. Belo polje ie dvakrat tako široko kakor 
modro ali rdeče in v njem je poštni rog temno-
modre barve. Dolžina rogu znaša polovico, vi
sina pa četrtino, njena razdalja od notranjega 
in zunanjega robu četrtino in od modrega in 
rdečega polja osmino tega, kolikor je zastava 
dolga. 

Člen 12. 
Razvijanje (uporabljanje) zastav, praporov, zna

kov in praporcev. 
Za razvijanje (uporabljanje) standart veljajo 

odredbe Njegovega Veličanstva kralja. 
Samo zastava za vojne ladje, trgovska za

stava, zastava za rezervne pomorske častnike in 
zastava luške policije so razvite na krmilu kot 
znak ladijske narodnosti. Zastavo za vojne ladje 
imajo razvito samo vojne ladje; trgovsko zastavo 
ostale državne in privatne ladje; zastavo za re
zervne pomorske častnike imajo razvito one 
trgovske ladje, katerim poveljujejo rezervni po
morski častniki in ki so z dekretom pridobile 
pravico, da imajo to zastavo razvito; zastavo lu
ške policije imajo razvito vse ladje, ki so v 
službi pomorske uprave. 

Prapor ministra za vojno in mornarnico 
konteradmiralov, komodorjev, starejšinstva (an
sienitete) in praporec za vojne ladje imajo razvit 
samo vojne ladje; carinski znak samo ladje v 
carinski službi, poštni znak pa vse ladje ki slu
žijo poštnemu prometu. ' 

Člen 13. 
Ministrstvo za vojno in mornarnico izdela 

pravila o razvijanju zastav na vojnih ladjah in 
sporazumno z ministrstvom za promet predpis, 
po katerem bodo dobivali rezervni častniki vojne 
mornarnice pravico, da imajo razvito zastavo za 
rezervne pomorske častnike. 

Ministrstvo za promet izdela pravila o raz
vijanju zastav na drugih državnih, trgovskih in 
privatnih ladjah kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev sporazumno z ministrstvom za zuna
nje posle, za trgovino in industrijo, za pošto in 
brzojav, za notranje posle in za finance. 

Za izdelavo potrebnih načrtov o zastavah, 
za nabavo potrebnega števila raznih zastav da 

Letnik IV. 

ministrstvo za finance na razpolago potreben 
kredit ministrstvu za vojno in mornarnico, od
delku za mornarnico, ki mu bo izvesti ta posel. 

Člen 14. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi, ter nadomešča odločbo ministrskega sveta 
Pov. Mor. br. 148I/O iz leta 1920. — seznamka 
uredb ministrstva za vojno in mornarnico št. 46 
— «Službene Novine» št. 195 z dne 3. septembra 

Našemu ministru za vojno in mornarnico pri
poročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za nje
govo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922.; 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Ml. 
Mi 

A l e k a a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur 
da je zakonodajni odbor narodne skupščine kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, 
ki jo je imel dne 28. decembra 1921. v Beo
gradu, in da smo Mi potrdili in potrjujemo, da 
ie odločbo ministrskega sveta Pov. Mor. br. 178/1 
iz leta 1919. — seznamka uredb ministrstva za 
vojno in mornarnico št. 43 — Službene Novine» 
st. 195 z dne 3. septembra 1921. — izpremeniti 

in da se glasi: 

Zakon, 
s katerim se nreja sprejemanje držav
ljanov kraljevine Srhov, Hrvatov in 
Slovencev v vojno mornarnico 

njih plača.* 
Člen 1. 

Ш 

Minister za vojno in mornarnico upravlja in 
administrira vojno mornarnico po direkciji za 
mornarnico. 

Vojni .mornarnici poveljuje v imenu vladar-
levem. 

Člen 2. 
Vojna mornarnica je sestavljena iz komande 

vojne mornarnice, pomorskega brodovja, rečne 
»lotile, arzenala in ostalih naprav na kopnem. 

Člen 3. 
Minister za vojno in mornarnico predpiše 

začasno formacijo vojne mornarnice, notranjo 
organizacijo, oborožitev, službeno razmerje in 
vsa pravila za službo, pouk in disciplino. 

Člen 4. 
V vojni mornarnici so sploh te-le stroke-
.pomorska, 
tehnična, 
duhovniška, 
sodna, 
sanitetna, 
intendantska in administrativna. 
Sodno, sanitetno, intendantsko in administra

tivno ukazno osebje vojne mornarnice se pre
vaja v ustrezne stroke suhozemske vojske. 

Člen 5. 
Čini v vojni mornamici so po postopnosti 

ti-le: 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 91, izdanih dne 
27. aprila 1922. (Prilog XIV. — 1922) 
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I. Pri pomorski stroki: 

Mornar II. razreda i 
Mornar I. razreda / 
Pomorski podnarednik) 
Pomorski narednik [ 
Pomorski vodja j 
Strokovni podčastnik ч 

II. razreda | 
Strokovni podčastnik i 

I. razreda > 
Pomorski kadet 
Korvetni poročnik 
Fregatni poročnik 
Poročnik vojne ladje 

II. razreda 

Poročnik vojne ladje 
I. razreda 

mornarji 

pod
častniki 

stro
kovni 
pod

častniki 

nižji 
častniki 

Korvetni kapetan ) .*.. 
Fregata! kapetan Ä 
Kapetan vojne ladje J 
Konteradmiral admirali 

ustreza pri suho-
zemski vojski: 

redovu 
kaplaru 
podnaredniku 
naredniku 
naredniku 

naredniku 

naredniku 
naredniku 
podporočniku 
poročniku 

kapetanu 
II. razreda 

kapetanu 
I. razreda 

majorju 
podpolkovniku 
polkovniku 
generalu 

_33& 
Dinarjev 

Korvetni kapetan 4500 
Fregatni kapetan 5500 
Kapetan vojne ladje 7200 
Konteradmiral 10.104 

Duhovnik V. razreda 1800 
Duhovnik IV. razreda 2200 
Duhovnik III. razreda 2600 
Duhovnik II. razreda 3150 
Duhovnik I. razreda 4500 

Letnik IV. 

II. Pri tehnični stroki: 

\ mornarji 

stro
kovni 
pod

častniki 

Mornar II. razreda 
Mornar I. razreda J 
Pomorski podnarednikì d 
Pomorski narednik } АЈО^ПН 
Pomorski vodja J C a s t n i k l 

Strokovni podčastnik Ï 
II. razreda | 

Strokovni podčastnik 
I. razreda 

Tehnični upravitelj 
IV. razreda 

Tehnični upravitelj 
III. razreda 

Tehnični upravitelj 
II. razreda 

Tehnični upravitelj 
I. razreda 

Višji tehnični upravitelj 

Tehnični poslovodja 
IV. razreda 

Tehnični poslovodja 
III. razreda 

Tehnični poslovodja 
II. razreda 

Tehnični poslovodja 
I. razreda 

Inženjer II. razreda 

Inženjer I. razreda 

Višji inženjer II. razreda 
Višji inženjer I. razreda 
Glavni inženjer 

redovu 
kaplaru 
podnaredniku 
naredniku 
naredniku 

naredniku 

naredniku 

podporočniku 

poročniku 

kapetanu 
II. razreda 

kapetanu 
I. razreda 

majorju 

podporočniku 

poročniku 

kapetanu 
II. razreda 

kapetanu 
I. razreda 

kapetanu 
II. razreda 

kapetanu 
I. razreda 

majorju 
podpolkovniku 
polkovniku 

Tehnični poslovodja IV. razreda 
Tehnični poslovodja III. razreda 
Tehnični poslovodja II. razreda 
Tehnični poslovodja I. razreda 
Tehnični upravitelj IV. razreda . 
Tehnični upravitelj III. razreda . 
Tehnični upravitelj II. razreda . 
Tehnični upravitelj I. razreda 

1800 
2200 
2600 
3150 
1800 
2200 
2600 
3150 

Višji tehnični upravitelj 4500 
Inženjer II. razreda 2600 
Inženjer I. razreda 3150 
Višji inženjer II. razreda 4500 
Višji inženjer I. razreda 5500 
Glavni inženjer 7200 

Mojster 
Višji mojster 

P o m o ž n o o s e b j e : 

III. Pri duhovniški stroki: 
Duhovnik V. razreda 
Duhovnik IV. razreda 
Duhovnik III. razreda 

Duhovnik II. razreda 

Duhovnik I. razreda 

podporočniku 
poročniku 
kapetanu 

II. razreda 
kapetanu 

I. razreda 
majorju 

Člen 6. 

L e t n e s i s t e m i z i r a n e p l a č e : 
Dinarjev 

Mornar II. razreda 120 
Mornar I. razreda 240 
Pomorski podnarednik 360 
Pomorski narednik 780 
Pomorski vodja 1300 
Strokovni podčastnik II. razreda . . . 1800 
Strokovni podčastnik I. razreda . 2000 
Pomorski kadet '. . . . 1650 
Korvetni poročnik 1800 
Fregami poročnik 2200 
Poročnik vojne ladje II. razreda . . . 2600 
Poročnik vojne ladfe I. razreda . . . 3150 

Mojster 1300 
Višji mojster 1650 

Člen 7. 
Vsak častnik razen kadeta, tehnično ukazno 

osebje in duhovniki, brez razlike čina, prejemajo 
na leto po 243 dinarjev za slugo in po 
27-25 m« drv. 

Oženjenim podčastnikom sme minister za 
vojno in mornarnico dovoliti, da se jim daje na 
leto : do 6 m3 drv aH v denarju, in sicer v znesku, 
ki ga določi minister za vojno in mornarnico. 

Razen teh stalnih dbklad so še odškodnine, 
ki se dajo častnikom, duhovnikom in tehničnemu 
ukaznemu osebju ob selitvi in službenem poto
vanju po suhem tako, kakor je določeno po čle
nu 28. zakona o ustroju vojske. 

Neukaznemu osebju določa dnevnico, odškod
nino za selitev in ostale prejemke minister za. 
vojno in mornarnico. 

Vendar pa imajo častniki, duhovniki, tehnič
no ukazno osebje in uradniki vobče, dokler služ
bujejo na opremljeni ladji in v domačih vodah, 
ako traja to službovanje nad! 12 ur, pravico do 
dnevnice, določene s členom 28. zakona o ustroju 
vojske. 

Na torpednih in podvodnih edinicah 2 0 % več. 
Ta dnevnica teče od ure, ko se vkrcajo na 

opremljeno ladjo. 
Za službovanje izpod 12 ur na opremljenih 

ladjah kakor tudi za službovanje na neoprem
ljenih ladjah se plačuje polovica dnevnice. 

Strokovni podčastnik I. razreda, strokovni 
podčastnik II. razreda, vodja in' mojstri imajo 
ob prej navedenih prilikah, ako ne prejemajo 
hrane v naravi, dnevnico po 5 dinarjev, na tor
pednih in podvodnih edinicah pa 6 dinarjev in 
na neopremljenih ladjah 2-50 dinarjev. 

Člen 8. 
Strokovnim podčastnikom in tehničnemu ne

ukaznemu osebju se rezervira pravica do po
kojnine. 

Člen 9. 
Pomorskim narednikom in podharednikom 

se daje letni povišek v razmerju s ponovljenimi 
roki po tem obrazcu: 

so sedaj v službi vojne mornarnice, z istimi pre
jemki, ki jih uživajo ostali častniki in uradniki 
istega čina in stališa, ako in kolikor je to po
trebno. 

Členi 12. 

Odslej sme minister za vojno in mornarnico 
po potrebi sprejemati v vojno mornarnico tuje 
državljane za kontraktualne. 

Člen 13. 
Minister za vojno in mornarnico se poobla

šča, da sme za častnike in ostalo osebje vojne 
momarnice, ki vlože prijave, overovljene po pri
stojnih organih, občasno predlagati ukaze za 
njih sprejem. 

Člen 14. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi, ter nadomešča odločbo ministrskega sveta 
Pov. Mor. br. 178/1 iz leta 1919. — seznamka 
uredb ministrstva za vojno in mornarnico št. 43 
— «Službene Novine» št. 195 z dne 3. septembra 
1921. 

Našemu ministru za vojno in mornarnico 
priporočamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za 
njegovo izvrševanje, oblastvom pa zapoveduje
mo, naj postopajo po njem, vsemi in vsakomur 
pa, naj se mu pokoravajo. 

. V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922.; 
Mor. br. 2313/A. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Rok 

Na II. roku 
Na III. roku 
Na IV. roku 
Na V. roku 

Pomorski Pomorski 
jiarednlki podnarednik! 

na leto v dinarjih 

170 
190 
210 
240 

130 
150 
170 
190 t 

Člen 10. 
Podčastnikom, ki dovrše 12 let neprestane in 

dobre vojaške službe, se daje, ako zažele in se 
javijo za izstop, eden izmed nazivov, določenih 
s členom 24. zakona o ustroju vojske. 

Člen 11. 
Minister za vojno in mornarnico se poobla

šča, da obdVži proti pogodbi tuje državljane, ki 

Uredbe osrednje vlade. 
142. 

Na podstavi člena 41. zakona o likvidaciji 
moratornega stanja z dne 24. aprila 1920. pred
pisuje minister za trgovino in industrijo sporaz
umno z gospodom ministrom za finance ta-le 

Pravilnik 
o likvidacijski banki.* 

člen 1. 
Pri upravi fondov se ustanavlja kot poseben 

oddelek likvidacijska banka z vsemi pravicami in 
dolžnostmi, določenimi v zakonu o likvidaciji 
moratornega stanja z dne 24. aprila 1920. 

Člen 2. 
Potrebno glavnico za posle, ki jih opravlja 

likvidacijska banka na račun države, ji daje na 
razpolago minister za finance. 

" 4 . 

člen 3. 
Likvidacijska banka vodi knjige po sistemu 

dvojnega knjigovodstva, ločeno od knjigovod
stva o ostalih poslih uprave fondov. 

Člen 4. 
Knjige likvidacijske banke kakor tudi izpiski 

iz njih, overovljeni po členu 2. zakona o ureditvi 
uprave fondov, imajo veljavo javnih listin. 

Člen 5. 
Posle likvidacijske banke opravlja upravni 

odbor. 
Upravni odbor je sestavljen tako-le: upravnik 

uprave fonđov, odnosno njegov namestnik; dva 
člana upravnega odbora uprave fondov, ki ju ta 
odbor izvoli izmed sebe. Minister za trgovino: in 
industrijo, minister za finance in minister za 
pravosodje odrejajo po enega svojih višjih urad
nikov na dve leti. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 77, izdanih dne 
6. aprila 1922. (Prilog XI. — 1922.) 
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Upravnik uprave fondov je predsednik uprav
nega odbora. 

Poleg upravnega odbora posluje pri likvida
cijski banki kontrolni odbor. 

Kontrolni odbor sestavljajo: dva člana kon
trolnega odbora uprave fondov, ki ju izvoli ta 
odbor; en član glavne kontrole, ki ga odredi 
predsednik ministrskega sveta, in po en višji 
uradnik ministrstva za trgovino in industrijo in 
ministrstva za finance, ki ju določita dotična mi
nistra za dve leti. 

Kontrolni odbor nadzira posle likvidacijske 
banke po določilih člena 92. zakona o ureditvi 
uprave fondov, ki velja za kontrolni odbor pri 
upravi fondov. 

Člen 6. 
Članstvo v upravnem in kontrolnem odboru 

likvidacijske banke prestane, ako niso člani več 
na položaju, ki je pogoj za njih članstvo v ome
njenih odborih. Njih mesta se tedaj popolnjujejo 
na isti način. 

Ako so člani upravnega odbora, ki jih odre
jajo posamezni ministri, odsotni ali pa zadržani 
vršiti dolžnost, jim odrede ministri namestnike. 

Člen 7. 
Minister za trgovino in industrijo postavlja 

z ukazom na predlog upravnega odbora likvi
dacijske banke šefa likvidacijske banke, ki ima 
isti čin kakor šef direkcije uprave fondov. 

Člen 8. 
Uradnike in drugo osebje likvidacijske banke 

voli in predlaga upravni odbor. 
Uradniki se postavljajo s kraljevim ukazom 

na predlog ministra za trgovino in industrijo. 
Uradniki imajo čin, plače in kvalifikacijo 

uradnikov pri upravi fondov, toda uradniški iz
pit zanje ni obvezen. 

Neukazno osebje postavlja minister za trgo
vino in industrijo s predpisom na predlog uprav
nega odbora. To osebje sme imeti poleg plače 
še doklade kakor ukazni uradniki. 

Honorarno osebje in služabništvo postavlja 
upravni odbor. 

Izdatki za plače in ostale prejemke uradnikov 
in ostalega osebja kakor rudi vsi materialni iz
datki za pisarniške in ostale stroške se pokrivajo 
iz vsote, določene v členu 41. zakona o likvida
ciji moratornega stanja za režijske stroške. 

Člen 9. 
Likvidacijsko banko podpisujeta pravnoveljav-

no ali en član upravnega odbora in šef likvida
cijske banke ali pa, če je šef odsoten, dva člana 
upravnega odbora. 

Člen 10. 
O poslovanju v likvidacijski banki vodita 

upravni in kontrolni odbor svoje zapisnike. 
Upravni odbor sklepa pravnoveljavno, ako so 
pri seji navzočni vsaj štirje člani, razen v pri
meru, navedenem v členu 33. zakona o likvidaciji 
moratornega stanja. 

JSeje kontrolnega odbora so pravnoveljavne, 
ako so navzočni vsaj trije člani. 

Člen 11. 
Koncem vsakega leta sestavi upravni odbor 

splošni popis vseh aktiv in pasiv likvidacijske 
banke ter sestavi na njega osnovi bilanco vsega 
stanja in račun o izgubi in dobičku. 

Krajevna kontrola pri upravi fondov pregle
duje med letom samo proračunske razhodke likvi
dacijske banke; drugače veljajo za sestavo, pre
gled in overitev bilance in računa o izgubi in 
dobičku povsem predpisi členov 98., 99. in 100. 
zakona o ureditvi uprave fondov. 

Člen 12. 
Za opravljanje poslov likvidacijske banke do

bivajo člani upravnega odbora za vsak dan de
žurstva po 100 dinarjev, za vsako sejo pa 80 di
narjev. Dnevnica za seje ne gre dežurnemu članu. 
Člani kontrolnega odbora dobivajo za vsako sejo 
in navzočnost pri pregledovanju po 60 dinarjev. 
Te nagrade obremenjajo režijske troške. 

Člen 13. 
Likvidacijski banki izroče denarni zavodi v 

Srbiji in Črni gcri vse menice, ki so jih imeli 

dne 12. јиНја 1914. in ki so bile izplačne v dobi 
od dne 17. septembra 1912. do vštetega dne 
24. marca 1920., kot dne, ko je bil objavljen 
ukaz obče demobilizacije. 

Člen 14. 
Ob zaključevanju knjig in seznamkov o me

nicah, ki jih je izročiti likvidacijski banki, izraču
nava zavod obresti tako-le: 
a) dogovorjene obresti do vštetega dne 12. ju

lija 1914.; 
b) 6%ne obresti od dine 1. januarja 1920. do 

vštetega dne 24. septembra 1920.; 
c) dogovorjene obresti od dne 25. septembra 

1920. do dne obračuna, kakor določa prihod
nji člen tega pravilnika. 

Člen 15. 
Likvidacijska banka izplača takoj po prejemu 

meničnega portfelja denarnim zavodom eno četr
tino glavnice in eno četrtino obresti do dne ob
računa po členu 14. tega pravilnika, ostanek 
terjatve (glavnega dolga in obresti) pa izplača 
v petih enakih šestmesečnih obrokih vselej po 
20%, 

Ob vsakem izplačilu pridrži likvidacijska ban
ka 5% izplačane vsote za svoje režijske stroške 
ter jih vknjiži po posebnem računu. Od čistega 
dobička, ki se dobiva iz teh vsot, pridržanih za 
režijske stroške, se izplačujejo po izplačilu oseb
nih in materialnih izdatkov kot tantiema 4%: 
uradnikom in neukaznemu osebju sorazmerno s 
plačami in časom službovanja v tem letu, samo 
da se za tantieme skupaj ne sme izdati več nego 
30.000 dinarjev na leto. 

Člen 16. 
Ko prejme likvidacijska banka od1 opštinskih 

sudov seznamke priznanih in izpodbijanih me
ničnih dolgov, prične izterjevati terjatve od po
sameznih meničnih dolžnikov. 

Člen 17. 
Priznane menice izterjuje likvidacijska banka 

postopno tako-le: ' 
a) za prvo leto od dne, ko je prejela od občine 

seznamke meničnih dolžnikov, pobere vse 
dolžne obresti, izračunjene po členu 14. tega 
pravilnika; 

b) v drugem, tretjem; in četrtem letu izterja po 
eno tretjino glavnega dolga z obrestmi dolž
ne vsote za to leto. 
Obresti, ki teko od dne obračuna in izplačila 

denarnim zavodom, se vknjižujejo v korist likvi
dacijske banke v zmislu člena 35. zakona o likvi
daciji moratornega stanja. 

Od onega, ki ne plača tu določenih obresti 
o pravem času ali dela glavnega dolga, zahteva 
likvidacijska banka takoj plačilo vsega dolga. 

Člen 18. 
Za nepriznane menice toži likvidacijska ban

ka pri sodišču na plačilo vse terjatve ter po sodni 
prisoji zahteva plačilo vse prisojene vsote. 

Člen 19. 
Popis, ocenitev in prodajo imovin nerednih 

dolžnikov izvršuje likvidacijska banka po držav
nih izvrševalnih oblastvih ali_ pa po organih 
uprave fondov; odtod izvirajoči stroški obreme
njajo 5%ne režijske stroške likvidacijske banke. 

Člen 20. 
Komisije za zaključevanje knjig in ugotavlja

nje seznamkov onih menic, ki jih je izročiti likvi
dacijski banki, so sestavljene iz po treh držav
nih uradnikov, od katerih mora biti vsaj eden 
izvežban v knjigovodstvu, blagajniških ali banč
nih poslih. Določa jih minister za trgovino in 
industrijo iz kraja, kjer ie denarni zavod, ali pa 
iz bližnjih krajev. 

Članom teh komisij pripada, če poslujejo na 
kraju svojega službovanja ali stanovanja, dnev
nica po 30 dinarjev; ako pa poslujejo izvun svo
jega kraja, jim pripada dnevnica in povračilo 
potnih stroškov po določilih, ki veljajo za služ
bena potovanja državnih uradnikov. Dnevnice in 
stroške jim izplačujejo takoj dotični denarni za
vodi po predloženih računih, in sicer v svoje 
breme. 

Člen 21. 
Terjatve, ki se ne morejo izterjati, se odpisu

jejo na račun države. 

Člen 22. 
Kar ostane po izplačilu osebnih in material

nih izdatkov, vrne likvidacijska banka ministru 
za finance, kolikor je mogoče, še tekom svojega 
poslovanja, ostanek pa, ko izvrši ves posel in 
obračun o teh poslih, in takrat se likvidacijska 
banka ukine. 

Člen 23. 
Drugače ostanejo v veljavi določila zakona o 

likvidaciji moratornega stanja z dne 24. aprila 
1920. 

Členi 24. 
Ta pravilnik velja od dne, ko ga podpiše mi

nister za trgovino in industrijo. 
V B e o g r a d u , dne 22. marca 1922. 

Minister za trgovino in industrijo: 
Vilović s. r. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseke 
za Slovenijo. 

Št, 4999. 3_2 
Razpis. 

Pri zdravstvenem odseku za Slovenijo «o raz
pisuje mesto sanitetnega referenta v VI. činovnern 
razredu. V področje te službe spada zaščita mater 
in dojencev. oiadalje vodstvo dizpanzerja za matere 
in dojenco v Ljubljani. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (rojstni list, domovnica, doktorska diploma) in 
izpričevali o potrobDi kvalifikaciji naj se vlože <Io 
d n « 1 0. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 11. maja 1922. 
Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s.'r. 

Razglasi drugih uradov in oblasfev, 
Pmls. 1219/4/22—1. 3—1 

Razpis. 
Razpisujejo se nastopna "mesta pisarniških urad

nikov: 
I. po eno mesto višjega pisarniškega oficiala v 

IX. činovnem razredu pri okrajnih sodiščih v Dolnji 
Lendavi, Kamniku in Metliki; 

II. po eno mesto pisarniškega uradnika v X., od
nosno v XI. činovnem razredu pri deželnem sodišču 
v Ljubljani in pri okrajnem sodišču v Cerknici. Od-
dado se tudi mesta pri drugih sodiščih, ki se morda 
na katerikoli način izpraznijo tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno »pisane, naj se vlože i«> 
službeni poti najk.esnej-3 do dne 

2 0. j u n i j a 1 9 2 2 . 
pri predisedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so ка 
državno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa Ja 
so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1., vojni dobrovoljci na zakon o dobro-
voljcih z dne 30. decembra 1921.,št, 90 Ur. L iz leta 
1922., vojaški certifikatisti pa na predpise zakona, 
z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. zak. št. 60. 

Ker se odda tudi mesto, ki se izprazni tekom 
razpisa, naj navedejo prosilci izrecno vsa mosta, za 
katera prosijo, ako bi se izpraznila. 
Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 13. maja 1922. 
Kavčnik s. r. 

i 
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3—1 

cigar 

PmlK. 1220/4/22—1. 
Razpis. 

Oddado se nastopna, mesta: 
I- poduradniško most« pri okrajnem sodišču v 

Krškem; 
П. po eno mesto sodnega sluge pri okrajnih so

diščih v Cerknici, Laškem in Ložu, odnosno pri dru
gih sodiščih, ki se morda na katerikoli način izpraz
nijo tekom razpisa. 

Prosilci naj vlože pravilno kol kovane in oprem
ljene prošnje, ki morajo biti svojeročno spisane, po 
službeni poti najkesneje do dne 

20. j u n i j a 1 9 2 2 . 
pri iM-edteedništvu onega zbornega sodišča, v 
-okolišu jo v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
državno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
4a »o izpolnili svojo aktivno vojaško dolžnost ali pa 
da so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 116 Ur. 1., vojni dobrovoljci na zakon o dobro-
voljcih z dne 30. decembra 1921.,št. 90 Ur. 1. iz lota 
1922., vojaški certifikatisti pa na predpise zakona 
7. dne 19. aprila 1872., avstr. drž. zak. št. 60. 

Ker se odda tudi mesto, ki se izprazni tekom 
razpisa, naj navedejo prosilci izrecno vsa mesta, za 
katera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 14. maja- 1922., 

Kavčnik s. r. 
Cg Ih 139/22—1. "~ 583 

Oklic. 
Anton Kaizcr, posestnik v Dravogradu, je vložil 

zoper Marijo Z w o i m ü 11 e r j e v o, posesstiüco iz 
Dravograda, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
6000 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
26. m a j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Kar jo bivališče Marijo Zweimüllerjeve neznano, 

se ji postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 1. maja 1922. 

Cg .11. 140/22—1. 
Oklic. 

579 

Franc Bart, posestnik in župan v Viču, je vložil 
zoper Marijo Z w c i m ü l l o r j e v o , posestnico iz 
Dravograda, in Franca Z w e i m ü l l e r j a , posest-
nikovega sina iz Dravograda, tožbo zaradi 5112 K. 

Prvi narok se je določil na dan 
2 6. maj.a 19 22. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker jo bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

poslavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. b, 
dne 3. maja 1922. 

(• 6 1 / 2 2 — 1 . 591 

Oklic. 
O tožbi Franca Jagodica v Rupi zoper Barbaro 

J a g o d i č e v o in tovariše, odnosno njih neznane 
pravno naslednike, zaradi zastaranja terjatve bo 
narok dne 

, , t., 2 3. m a j a 1 9 2 2 . 
ob dovutili. 

Skrbnik tožencem: Franc Bczlaj v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 11. maja 1922. 

"C 111 80/22. 
Oklic. 

558 

Zoper Franca K o p .s c h a iz Medvode, čigar bi
vališče je neznano, sta podala pri okrajnem sodišču 
v Ptuju Anton in Marija Mohorko, posestnika v Se-
steržali, tožbo zaradi 1500 K. 

Na podstavi tožbe se je določil narok pri tem 
sodišču na dan 

3 0. m a j a 1922. 
ob devetih v sobi št, 14. 

V obrambo pravic toženčevih se postavlja za 
skrbnika Alojzij Mir, posestnik v Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 13. aprila 1922. 

T 74/22—3. 009 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Josip L o b o d a , rojen leta 1893., samski po-

sostničin sin v Dolu in tja pristojen, je odšel leta 
1913. v Ameriko, bil tam zaposlen v raznih rudni
kih', naposled v mestu Cavimi, Minnesota, kjer je 
zbolel jeseni leta 1918. za špansko boleznijo ter za
četkom meseca novembra 1918. umrl za to bolez
nijo. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Josip Laboda 
umri, se uvaja na prošnjo njegove matere Marije 
Lobodove v Dolu postopanje za dokaz smrti. 

Vsakdo se pozivlje, naj izporoči do dne 1. s e p 
t e m b r a 1 9 2 2. sodišču ali obenem postavljenemu 
skrbniku, gospodu I. Stienetu, davčnemu pristavu 
v p. v Ljubljani, kar bi vedel o pogrešancu. 

Po preteku tega roka in po sprejemu dokazov se 
odloči o predlogu. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
'Ine 6. maja 1922. 

P VI 44/22—8. 586 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 15. de

cembra 1921., opr. št. L VI 26/21—9, je bila Lucija 
S m e h , bolniška strežnica v Spodnji Sečovi, zaradi 
umoholnosti popolnoma preklicana. 

Za skrbnika ji je postavljen Mihael Cvetko, po
sestnik v Spodnjem Sečovem št. 24. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 3. maja 1922. 

P I 54/22—1. 587 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 2. januarja 

1922., opr. š t L I 21/21—5, je bil Ignacij R o j k o, 
posestnik v Karčevini pri Vurbergu, zaradi рјјапбз-
vanja omejeno preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Josip Kurbus, po
sestnik v Karčevini pri Vurbergu. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 21. aprila 1922. 

Proglasitve za mrtve. 596 

O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedem 
pogreäanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. 
št, 128, o pogrešancu, označenem z *, pa po § 24., št. 1, obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, 
ki bi kaj vedel o kateremkoLi teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču ali pa skrbniku. Fogrešance same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Anton Ferlln, 
rojen dne 3. maja 1888., 
oženjen posestnik v Ku-

željevcu. 

Franc Sladic, 
rojen dne 18. oktobra 
1874., oženjen posestnik 

v Gorenji vasi št. 9. 

Jakob Kastelle, 
rojen dne 17. maja 1883., 
oženjen posestnik v Vrho-

vem št. 2. 

Jože! Klkel, 
rojen dne 5. aprila 1876., 
oženjen posestnik v Sta

rem Logu št. 17. 

* Jernej Vodeničar, 
rojen dne 17. avgusta 
1850., oženjen posestnik 

v Cerovem logu št. 7. 

Aloizij Lavrlč, 
rojen dne 17. junija 1878., 
oženjen posestnik v Jur-

jevici. 

Franc Zalokar. 
rojen dne 2. januarja 
1887., samski posestnik 

v Orešju. 

Pavel Omahen, 
rojen dne 28. junija 1889., 

oženjen posestnik v 
Osredku. 

Jožef Bezek, 
rojen dne 25. avgusta 
1881., oženjen posestnik 

v Semiču. 

Janez Turk, 
rojen dne 7. septembra 
1888., samski posestnik 

pri Sv. Križu št. 14. 

Jožef Oštlr, 
rojen dne 25. februarja 
1897., samski kočarjev 

sin v Zavodah št. 3. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel leta 1915. kot vojak 
17. pehotnega polka na 
fronto ter se jeseni boje
val na Kalvariji pri Go
rici. Izza meseca novem

bra 1915. neizvesten. 

Odšel leta 1915. kot vojak 
17. pehotnega polka na 
soško fronto ; izza meseca 
novembra 1915. neizve

sten. 
Bil kot vojak 27. domo
branskega pehotnega pol
ka dne 1. novembra 1916. 
v hudih bojih z Italijani 
ter baje padel ; od takrat 

vsaj neizvesten. 
Služil pri gorskem tele
fonu, oddelku 121., ter 
prišel ob prevratu v itali
jansko ujetništvo. Izza dne 
6. januarja 1919.. neiz

vesten. 
Odšel pred 20 leti v Ame
riko, odkoder že nad 10 
let ni več glasu o njem. 

Baje leta 1911. umrl. 

Prišel kot vojak 29. črno-
vojniškega bataljona, tret
je stotnije, na srbsko 
bojišče; baje umrl v ujet

ništvu. 
Odšel začetkom svetovne 
vojne s 17. pehotnim pol
kom v Galicijo ; izza dne 
1. septembra 1914. ne

izvesten. 
Služil pri 17. pehotnem 
polku ter se udeležil bo
jev na Sabotinu. Baje 
padel dne 14. novembra 
1915.; od takrat vsaj ne

izvesten. 
Prišel kot vojak 6. stot
nije 17. pehotnega polka 
v rusko ujetništvo ter se 
zadnjič zglasll dne 13ega 
marca 1915.; potem zbo
lel ter baje umrl v neki 

umobolnici. 
Prišel kot vojak 17. pe
hotnega polka na rusko 
fronto ter zadnjič pisal 
dne 28. avgusta 1914.; 

od takrat neizvesten. 
Prišel leta 1918. kot vo
jak 17. pehotnega polka, 
1. bataljona, v bolnico v 
italijanskem Vidmu (Udi
ne), odkoder zadnjič pisal 
dne 27. oktobra 1918.; 

od takrat neizvesten. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Ana Ferlin. 

Žena 
Marija Sladic. 

Žena 
Ana Kastelic. 

Žena 
Jožefa Klkel. 

Sin 
Franc Vodeničar. 

Žena 
Ivana Lavrič. 

Mati 
Alojzija" Zalokar. 

Žena 
Ana Omahen. 

Žena 
Ana Bezek. 

Brat 
Franc Turk. 

Franc Colarlč, 
posestnik 

v Zavodah št. 3. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Ivan Smolik, 
oficial v p. 

v Novem mestu. 

— 

— 

Ivan Smolik, 
oficial v p. 

v Novem mestu. 

Alojzij Tanko 
v Vinicah št. 16 

pri Ribnici. 

— 

— 

Ignacij Koren, 
posestnik 
v Metliki. 

— 

• — 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

30.3. 1922.; 
T 11/22—4. 

23.3.1922.; 
T 18/22—5. 

4. 4. 1922.; 
T 22/22—4. 

9. 4. 1922. ; 
T 20/22—6. 

19.4.1922.; 
T 13/22—3. 

19.4. 1922.; 
T 24/22—4. 

26.4. 1922.; 
T 23/22—5. 

29.4. 1922.; 
T 28/22—3. 

3. 5. 1922.; 
T 27/22—3. 

6.5. 1922.; 
T 33/22—2. 

6.5. 1922.; 
T 35/22—2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. junija 
1923. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

чд-;.-
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Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Jožef P a v l a k o v i č , posestnik v Grdunih št. 2, 
je dne 10. decembra 1914. umrl, ne da bi bil zapustil 
naredbo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini se je postavil Jure Pavla

kovič v Grdunih št. 2. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. Po preteku tega roka 
se zapuščina, kolikor so zahteve izkazane, izroči de-
»ličem, kolikor pa se to ne bi zgodilo, se zaseže v 
prid državi. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek L, 

dne 6. aprila 1922. 

548 

T 111/21—4. 678 
Amortizacija. 

Na predlog Terezije M e t e l k o v e , užitkarice v 
Dolenji vasi pri Krškem, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je 
predlagateljica baje izgubila: Hranilna , knjižica 
št. 8023 občinske hranilnice v Krškem z vlogo 
30.000 K, glaseča se na ime: Franc Metelko v Do
lenji vasi. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi sicer 
hranilna knjižica po tem roku izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 

dne 3. januarja 1922. 

Ne 225/22—1. 688 
Amortizacija. 

Na prošnjo Franca R a u t• e r j a, viničarja v 
Janževem vrhu, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vinkulirane hranilne knjižice, ki jo je pro
silec baje izgubil: Hranilna knjižica posojilnice v 
Gornji Radgoni St. 2300, za 250 dinarjev, glaseča 
se na ime: Ana Rauter. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. maja 
1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
liramma knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, oddelek I., 
dne 27. aprila 1922. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n o f i r m e : 

409. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Anton Kolenc & drugovi. 
Obratni predme't: izvrševanje trgovine z meša

nim in vsakovrstnim drugim blagom, zlasti tudi z 
deželnimi pridelki na debelo in na drobno. 

Družbena oblika: jjavna trgovska družba iziza 
•Ine 1. julija 1921. 

Osebno zavezani družbeniki: Anton Kolenc, 
Antonija Ermenc, poročena Mastnak, Marija Ko-
pusar in Alojzij Mastnak — vsi trgovci v Celju. 

Pravico družbo zastopati ima vsak družbenik. 
Podpis firme: Firma se podpisuje teko, da po

stavljata dva družbenika poleg njenega štampilji-
ranega, napisanega ali natisnjenega besedila svoje 
ime. 

C e l j e , dne 21. marca 1922. 

410. Sedež: Litija. 
Besedilo firme: Kristan, črnigoj in drug, lesna 

izvozna tvrdka. 
Obratni predmet: 1.) Firma skupno prodaja in 

izvaža les, oglje in drva ter tudi nakupuje večje 
gozde in večjo množine obdelanega lesa zaradi 
prodaje in izvoza; 2.) obratuje vsakovrstne gozdne 
in lesne naprave zaradi lesnega transporta, obdeluje 
les in osobito tudi obratuje žage; 3.) pridobiva ne
premičnine, ki služijo tem namenom; 4.) napravlja 
in vzdržuje lesna skladišča. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 6. marca 1922. 

Družbeniki: Ivan Kristan, posestnik in trgovec 
na Vačah Št 31; Fortunat Òrtanec, trgovec na 
Vacali št, 33; Anton Zarnik, gostilničar na Vacali 
št. 22; Pavel Tič, posestnik in trgovec y Litiji 
št. 55; Anton Crnigoj, lesni trgovec v Zavr.stniku. 

Dražbo zastopata skupno po dva družbenika, 
in sicer vedno po eden iz Litije ali Zavrstnika in 
eden z Vač, ki podpisujeta družbeno firmo kolek
tivno tako, da pristavljata svojeročno svoja pod
pisa pod njeno natisnjeno, << štampiljo odtisnjeno 
ali napisano besedilo. 

L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

Ne 1 158/22—2. 619 3—1 
Amortizacija. 

Na prošnjo Ivana J a k i n a, trgovca in posest-
idka v Ljubljani, Dunajska cesta št. 5, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, 
ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna knjižica 
Kmetske posojilnice št. 30.159 z vlogo 200.150 K, 
glaseča se na ime: Ivan Jakin. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne llega 
maja 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 

dne 11. maja 1922. 

Ne 1 116/22—6. 612 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložil Nikolaj B a 1 a š k o, 
župan v Veščici, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopnih hranilnih knjižic, ki ju je prosite! j baje iz
gubil: Hranilna knjižica hranilnice v Murski Soboti 
št. ХХП./242 v vrednosti 2237 K 16 v. glaseča se 
na ime: Podporni zaklad za siromake v Veščici, in 
hranilna knjižica hranilnice v Murski Soboti 
št. XIX./324 v vrednosti 236 K 62 v, glaseča se na 
ime: Podporni zaklad za delavce v Veščici. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj 
uveljavi •svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da liranilni 
knjižici nista več veljavni. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek L, 
dne 4. maja 1922. 

411. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tea-Import, družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina s kolonialnim bla

gom na debelo in. drobno., zlasti uvoz čaja. 
Družbena pogodba z dne i. aprila 1922., posi. 

št. 930. 
Višina osnovne glavnice: temeljna glavnica 

100.000 K ali 25.000 Din, vplačana v gotovini. 
Poslovodji sta družbenika Miroslav Pogorelec, 

zasebnik v Ljubljani, Gorupova ulica št. 4, in 
Luka Menard, trgovec v Ljubljani, Opekarska 
cesta št. 43. 

Družbo zastopa eden ali več poslovodij, če so 
družbeniki, vsak samostojno in singularno. Ako 
se postavi več poslovodij, ki niso družbeniki, za
stopajo družbo po dva in dva poslovodji kolektivno 
aH po en poslovodja in prokurist. le-ta vedno s 
pristavkom «p. p.» Ako pa je postavljen samo on 
poslovodja, zastopa firmo samostojno. Firma se 
podpisuje tako, da postavlja vsak poslovodja svoje 
ime pod njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano 
besedilo, prokurist pii s pristavkom «p. p.» (por 
procura). 

L j u b l j a n a , dne 8. aprila 1922. 

412. Sedež: Logatec. 
Besedilo firme: červar & Comp. 
Obratni predmet: trgovina z živino in perutnina. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 13. oktobra 1921. 
Družbeniki: Spiro Červar, Anton Bizjak in Ro

man Šmuc — vsi trgjvci v Logatcu. 
Družbo zastopa vsak družbenik samostojno ter 

jo podpisuje tako, da postavlja pod njeno napisano 
ali natisnjeno besedilo svoje ime in svoj priimek. 

L j u b l j a n a , dne 3. aprila 1922. 

413. Sedež: Logatec. 
Eesedilo firme: Maček & Gregorig, lesna trgo

vina s parno žago, Logatec. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in parna 

žaga. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. januarja 1922. 
Družbenika: Jakob Maček, posestnik in lesni 

trgovec v Logatcu, in Anton Gregorig, ravnatelj 
lesne firme I. Goljevšček v Ljubljani. 

Pravico zastopati družbo in i zanjo pravno-
veljavno podpisovati ima vsak družbenik samo
stojno. Firmo podpisujeta družbenika tako, da 
pristavlja eden izmed njiju njenemu po komerkoli 
napisanemu, natisnjenemu ali s pečatom ]jritisnj-> 
nemu besedilu svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

414. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Macun & Fabiani, trgovina špe

cerijskega in kolonijalnega blaga na debelo. 
Obratni predmet: trgovina s •špecerijskim in ko

lonialnim, blagom na debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. februarja. 1922. 
Družbenika: Alojzij Macun, trgovec v Mariboru, 

Pobreška cesta št. 17, in Josip Fabiani, trgovec v 
Mariboru, Pobreška cesta št. 15. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 
samostojno vsak zase. 

Podpis firme: Pod natisnjeno, napisano ali od
tisnjeno besedilo firme postavlja eden izmed druž
benikov svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

415. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: M. Schmidt & Co., družba z o. z. 
Obratni predmet: 

a) promet (nakupovanje in prodajanje) z blagom 
vsake vrste, posebno z železnim in kovinastim 
blagom, elektrotehničnimi in tehničnimi pred
meti, galanterijskim blagom, športnimi in dru
gimi predmeti, spadajočimi v to stroko; 

b) ustanavljanje podružnic in nakupovanje enakih 
podjetij. 
Družbena pogodba z dne 4. aprila 1922., posi, 

št. 22.056. 
Višina osnovne glavnice: 250.000 K, ki so v 

gotovini popolnoma vplačane. 
Poslovodje: Mihael Schmidt, tvorničar na Du

naju, Neubaugasse št. 7; Karel Holler v Mariboru. 
Tomšičeva ulica št. 12; Sroel Kaplan, trgovec v 
Mariboru, Krekova ulica št. 5. 

Pravico zastopanja imata kolektivno po dva 
poslovodji. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
po dva poslovodji tako, da pristavljata njenemu po 
komerkoli napisanemu, odtisnjenemu ali štampilji-
ranemu besedilu kolektivno svoji imeni. 

M a r i b o r , dine 12. aprila 1922. 

416. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Tovarna perila Verdnik in dru

govi, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba izdeluje vsakovrstno 

perilo, nakupuje in prodaja sirovine, potrebne, za 
to, polizdelke in izdelke, nakupuje in prodaja manu
fakturo na debelo. 

Družbena pogodba z dne 12. aprila 1922.. ]>osl. 
št. 1382. 

Višina osnovne glavnico: 400.000 K, ki so v go
tovini popolnoma vplačane. 

Poslovodji: Franjo Verdnik, trgovec v Mariboru, 
Prešernova ulica št. 18, in Franjo Peternd, ravna
telj «Balkana» v Mariboru, Majstrova ulica št. 16. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji samo
stojno. 

Firmo podpisujeta oba poslovodji samostojno 
tako, da pristavlja exlen izmed njiju pod njeno na
tisnjeno, napisano ali odtisnjeno besedilo svojeročno 
svoje ime. 

Razglasi družbe se izvršujejo z vpisanimi do
pisi, ki se oddado vselej na pošto vsaj sedem dni 
prej. 

M a r i b o r, dne 19. aprila 1922. 

417. Sedež: Poljčane. 
Besedilo firmo: Podlož-Hrastovec, premogovna 

družba z omejeno zavezo v Poljčanah. 
Obratni predmet: Dražba 

a) ukorišča in razširja že obstoječe in o tvar ja 
nove premogovnike, nakupuje kukse, prosto-
slede in dлlgo rudarske pravice, nepremičnine 
in premičnin» vsake vrste, potrebne za tehnično 
ali ekonomično obratovanje; 

b) ekonomično ukorišča postranske produkte in 
odpadke v lastnih obratih in v lastni ali tuji 
upravi; 

c) ustanavlja, pridobiva, opravlja, daje in jemlje-
v zakup ali najem podjetja, ki služijo namenom,. 
navedenim pod a), jih obratuje ter se udeležuje 
pri njih. 
Družbena pogodba z dne 1. aprila 1922.. 
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Višina osnovno glavnico: 2,100.000 K, od katere 
odpada na nepremično vlogo družbenika Williama 
Ralpha Elvrorthyja premogovnik Mali dol v občini 
«rastovški pri Studencih, vpisan v rudarsko knjigo 
pod zvezek V., lit. A., str. 681, in premogovnik Ju-
rovec v občiid podloški, vpisan v rudarsko knjigo 
pod zvezek V., lit. A., str. 489 (apport) znesek 
400.000 K, na vlogo v gotovini pa znesek 
lJOO.OOO K. Nepremična vloga je družbi na raz
polago; od gotovinske vlog-e je vplačan znesek 
625.000 K. 

Poslovodje: William Ralph Ehvorthy, trgovec v 
Londonu, N. W. 4 Westhorpe-Hendon; Teodor Bog-
danović, inženjer v Rimskih Toplicah; Herbert 
Stanley-Pearce, trgovec v Londonu S. W. Victoria 
Street 197. Pravico zastopanja ima vsak poslovodja 
samostojno. 

Firmo podpisuje po en poslovodja tako, da po
javlja pod njeno natisnjeno, napisano ali odtisnjeno 
besedilo svojeročno svoje ime. Razglasi, osobito 
varala na občm zbor, so izvršujejo s priporočenimi 
pisnu, ki se pošiljajo vsem družbenikom. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1922. 

418. Sedež: Strnišče pri Ptuju. 
Besedilo firme: Čuček & Birgmayer, tovarna 

slamnatih tulcev in štukaturovine. 
Obratni predmet: tvornica slamnatih tulcev in 

štukaturovine. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 5. oktobra 1921. 
Družbenika-: Franc Čuček, industrijec v Ptuju, 

ra Anton Birgmayer ml, trgovec v Mariboru. 
Pravico zastopati družbo imata kolektivno oba 

družbenika. 
Podpis firme: Pod napisano, natisnjeno ali od

tisnjeno besedilo firme postavljata oba družbenika 
kolektivno svojeročno svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 12. aprila 1922. 

Letnik IV. 

II. V p i s a l e s o se i z p r o m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

419. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firmo: Krainische Industrie-GesellschaFt: 

_ Izbrisala sta se kot člana .upravnega sveta 
inženjer Mohor Pirnat in dr. Ivan Windischer, na 
nove> pa sta se vpisala člana upravnega sveta 
dr. Milko Brezigar, odvetniškiTtoncipient v Ljub
ljani, m dr. Fran Windischer, tajnik trgovske in 
obrtniške zbornice v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 30. marca 1922. 

420. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Sava», lesna trgovska in in

dustrijama družba z o. z. v Ljubljani: 
Izbrisali so is« poslovodja Anton Roschitz in 

namestnika poslovodij Viktor Naglas in Rado 
•Medic. 

rhJ?TU on *° l ) 0 s l o v o ^ % izvoljeni na občnem 
aboru dne 29. marca 1922.: dr. Viktor M urnik, taj
nik trgovske in obrtniške zbornice v Ljubljani 
dr. Ernest Rekar, lesni trgovec na Jeseničan ini 
Josip Javornik mL, trgovec v Žalni. 

L j u b l j a n a , dne 14. aprila 1922. 

421. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Sever & Komp. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 

in semeni. 
Imetnik: Maks Sever, trgovec v Ljubljani, Wol-

tova ulica št. 12: 
Odslej tudi trgovina s firnožem in mazivom za 

stroje na debelo. 
L j u b l j a n a , dne 1. aprila 1922. 

423. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Textilia», trgovska in indu

strijska delniška družba: 
Vpisali 60 se kot nadaljnji člani upravnega 

sveta Emil Storža, zasebnik v Pragi, I. Bolzainovâ 1, 
Hanuš Neuem, -avnatelj eksportne družbe češkO-
slovaških tekstilnikov v Pragi, Narodna trida št. 26, 
potem po kooptaciji Fritz Hochwald, tvorniški rav
natelj v Brnu, Vrsta 107, in Max Mukden, zasebnik 
v Brnu, Lazaret-ulica 5. 

Prokura se je podelila ravnatelju Josipu Sokuli 
v Ljubljani, Pod trančo št, 2. 

L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

424. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani: 
Izbrisala se je prokura podravnatelja Janka 

Komarja. 
L j u b l j a n a , dne 30. marca 1922. 

425. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Združene papirnice Vevče, Go-

ričane in Medvode, d. d. v Ljubljani: 
V upravni svet sta vstopila kooptirana člana 

Ivan Knez, predsednik trgovske in obrtniške zbor
nice, in dr. Karel Kuhelj, odvetnik, oba v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

426. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Hitrozid», stavbnoobrtna tvor

nica za zidanje hiš, družba z o. z.: 
Osnovna glavnica znaša 1,000.000 K ter je v 

gotovini popolnoma vplačana. 
Izbrisala sta se poslovodja Miroslav Ausch in 

Hugon Schell, vpisal p a se je novi poslovodja 
inženjer Miroslav Hengerer. 

Prokura se je podelila Hermanu Vidmarju. 
Prokurist podpisuje besedilo filine kolektivno 

z enim poslovodjo s pristavkom «p. p.». 
M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

Vse pravnoobvezne izjave, ki se tičejo podruž
nice, se morajo opremljati e trgovinskosodno pro-
tokolirano fiirno podružnice in s kolektivnim pod
pisom enega člana predstojništva in za to upravi
čenega, dirigenta podružnice. Dirigent podpisuje i 
pristavkom: p. p. (per procura). 

422. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: TehniSka-komercijalna družba 

l °- ?S: h , r v a t e k 0 ; (v latinici ali v cirilici) srbsko-
Tehnicko-komercijalno družtvo sa o. j . - nemško-
Technisch-kommerzielle Gesellschaft m. b. H.- itali
jansko: Società Tecnico-Commerciale, società a. g. i.« 
francosko: Société Technique-Commerciale, société 
a. g. 1.: 

Na podstavi sklepa družbenikov, storjenega po 
notarskem zapisu z dne 8. aprila 1922., posi. št. 960, 
prist, reg. št. 665, se je sklenila izprememba druž
benih pravil z dno 6. oktobra 1920., posi, št, 1268, 
v § 17. 

Odstopil je poslovodja inž. Georg Eborbarfc v 
Ljubljani, Dunajska cesta št, 15; edini poslovodja 
.ie družbenik Ivan Goričnik. 

L j u b l j a n a , dne 14. aprila 1922. 

427. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Triglav», prvo mariborsko po

sredovalno in ekspedicijsko podjetje Tihomir S. Mi
losevic, družba z o. z.: 

Družba se je razdnižila ter je prešla v likvidacijo. 
ïirma sc glasi sedaj: «Triglav», prvo maribor

sko posredovalno in ekspedicijsko podjetje Tihomir 
S. Milosevic, družba z o. z. v likvidaciji.» 

Likvidator je dosedanji poslovodja Tihomir 
S. Milosevic, carinski posrednik v Mariboru, ki pod
pisuje likvidacijsko firmo tako, da pristavlja nje
nemu natisnjenemu, napisanemu ali s štampilijo od
tisnjenemu besedilu s pristavkom «v likvidaciji» 
svoje ime. 

M a r i b o r , dne 6. aprila 1922. 

428. Sedež: Radovljica. 
Besedilo firme: Slovenska tvornica orožja, preje 

P. Wernig, Borovljs, družba z c. z. v Radovljici: 
Na izrednem občnem zboru dne 15. marca 1922. 

sta se izpremenila §§ 4. in 9. družbene pogodbe 
z dne 5. septembra 1921., ustrezajo sklepu višjega 
deželnega sodišča v Ljubljani •,. dne 22. decembra 
1921., R1228/21—1; po notarski posvedočbi z dne 
15. februarja 1922., posi. št. 884. 

L j u b 1 j a n a . dne 30. marca 1922. 

5 9 9 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

429. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Produktivna zadruga pleskar

jev, sobo- in črkoslikarjev, r. z. z o. z. v Ljubljani. 
Namen, zadruge je, pospeševati gospodarstvo 

svojih članov s skupnim izvrševanjem zgoraj ime
novanih strok. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 9. aprila 1922. 
Opravilni delež znaša 750 Din ter se mora pla

čati ob pristopu ali v tedenskih obrokih po 25 Din. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po naznanilih v zadružnih, 

prostorih. 
Načelništvo sestoji iz treh zadružnikov; člani 

načelništva so: Franc Bokal, pleskar (načelnik), 
Jože Mam, pleskar (tajnik), in Rudolf Cerne, 
pleskar (blagajnik). 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

načelnik in tajnik. 
L j u b l j a n a , dne 25. aprila 1922. 

ш Dostavek. 
Pri firmi: Slovenska banka, podružnica Dolnja 

Lendava (Uradni list 14, str. 122 in 123, točka 142.) 
je izostal pomotoma nastopni đostavek: 

Upravni svet sestoji ifc 9 do 18 članov, ki jih 
izvoli občni zbor za dobo treh let. 

Podpis firme: Firma se podpisuje pravnoveljavno 
tako, da se pod njeno napisano, natisnjeno ali 
s štampiljo odtisnjeno besedilo podpisujeta- dva 
upravna svetnika ali en upravni .svetnik iu en rav
natelj ali dva ravnatelja, odnosno en upravni svet
nik, ali ravnatelj z enim prokuristom, odnosno en 
Prokurist, na prvem mestu pooblaščen za podpis, 
z drugim prokuristom. 

Razglasi družbe se objavljajo veljavno v «Urad
nem listu pokrajinske uprav«! za Slovenijo» v Ljub
ljani. Razglasitve o sklicu rednih in izrednih občnih 
zborov pa jo objavljali po možnosti tudi v «Služ
benih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca* 
v Beogradu. 

Lokalno vodstvo podružnice je poverjeno poseb
nemu predstojništvu kot pooblaščencu upravnega 
sveta iu dirigentu podružnice. 

430. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Učiteljska stavbna zadruga v 

Ljubljani, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Namen zadruge je, preskrbovati članom po ceni 

lastna domov ja. 
Ta smoter doseza zadruga s tem. da kupuje, pre

zidava, odnosno na novo gradi svojim članom pri
merna lastna domovja, in sicer po možnosti v lastni 
režiji. 

V dosego svojega namena -si sme zadruga usta
noviti vea tista podjetja, ki so v zvezi z njenim 
področjem, n. pr. kamenolome, opekarne, apne-
nice itd. 

Zadružna zgodba- (statut) z dne 20. novembra 
1921. 

Opravilni delež znaša 250 Din ter se mora pla
čati v celoti ali pa v obrokih po najmanj 50 Din. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de
ležem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z enkratno objavo v 
«Učiteljskem Tovarišu». 

Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 
načelništva so: Janko Blaganje, strokovni učitelj 
v Ljubljani, Resljeva cesta št, 9/H; Mate Kante, 
okrajni šolski nadzornik v Ljubljani, Karlovška 
costa št. 8; Stanko Legat, učitelj v Ljubljani, Pra-
žakova ulica št. 3; Ivan Kocjančič, učitelj v Ljub
ljani, Gosposvetska costa št. 13; Alojzij Novak, 
strokovni učitelj v Ljubljani, Prisojna ulica št, 1; 
Andrej Škulj, nadzornik šolskih vrtov v Ljubljani, 
Resljeva cesta št, 24; Janko Likar, učitelj v Ljub
ljani, Poljanska cesta št. 87. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
L j u b l j a n a , dne 25. aprila 1922. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

431. Živinorejska zadruga na Breznici, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 26. marca 
1922. se je zadruga razdnižila ter je prešla v li
kvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: Živinorejska zadruga na 

Breznici, r. z. z o. z. v. likvidaciji. 
Podpis firme: Dva likvidatorja, od katerih mora 

biti eden bivši načelnik, postavljata svoj podpis 
pod njeno besedilo. 

L j u b l j a n a , dne 15. aprila 1922. 

432. Živinorejska zadruga na Brezovici, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je kot načelnik Andrej Remškar, vpi
sal i>a se je kot načelnik Ignacij Novak. 

L j u b l j a n a , dne 15. aprila 1922. 

433. Hranilnica in posojilnica na Črnučah, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

«&»:_ 



51. 340 Le îiik IV. 
Izbrisal so je član načelništva Matej Kurent, 

opisal pa 6e je novoizvoljeni član načelništva Ivan 
Vavpotič, posestnik na Črnučah št. 46. 

L j u b l j a n a , dne 15. aprila 1922. 

434. Živinorejska zadruga za novomeško okolico 
v Kandiji, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo : 

Vpisal se je razpust po likvidaciji. 
Likvidator je tajnik zadruge Fran Malasek. 
Upniki se pozivljejo, naj so zglase pri zadrugi. 
N o v o m e s t o , dne 25. aprila 1922. 

435. Društvo I. ljubljanskih postreščkov v Ljub
ljani, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani prejšnjega načelništva Franc 
Pevec (načelnik), Jožef Podbregar (podnačebnik), 
Jurij Cesar (blagajnik), Ivan Korošec (odbornik) in 
Josip Šinkovec (odbornik); vpisali pa so se novo
izvoljeni člani načelništva: Jožef Pavšič, št. 26 (na-
•elnik), Franc Jontes, št. 29 (podnačelnik), Alojzij 
Grebene, št. 12 (blagajnik), Franc Novale, št. 5 (od
bornik) in Ivan Tepina, št. 27 (odbornik). 

L j u b l j a n a , dne 15. aprila 1922. 

436. «Dom», registrovana delavska stavbena za
druga z omejeno zavezo v Mariboru: 

Vpisala se je izprememba § 58. zadružnih pravil. 
Izbrisala sta se člana načelništva dr. Leopold 

Poljanec in Franjo Pišek, vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva dr. Ludovik Pivko, pro
fesor v Mariboru, in Josip Hvalenc, knjigovodja 
posojilnice \ Mariboru. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1922. 

437. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev v 
Novem mestu, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani upravnega odbora 
Lovro Verbič, Anton Šproc, Rudolf Pretnar, Alojzij 
Gunde in Josip Soban, vpisali pa so se novi člani 
upravnega odbora Anton Mehle, pisarniški oficial 
(predsednik zadruge); Rudolf Weixler, davčni upra
vitelj (blagajnik); Josip Mer var, sodni kanclist (taj
nik); Josip Drašler, višji sodni oficial; Jakob Torkar, 
poduradnik — vsi v Novem mestu. 

N o v o m e s t o , dne 25. apiila 1922. 

438. Hranilnica in posojilnica v Osilnici, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
Josip Šercer in Anton Kuzula, vpisala pa sta se 
nova člana načelništva Jurij Žagar, posestnik v 
Bezgarjih št. 2, in Anton Poje, posestnik v Padovi 
št. 4. 

N o v o m e s t o , dne 1. maja 1922. 

439. «Delta», zadruga za izdelovanje perila v Ptuju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 
Izbrisal se je dosedanji član načelništva Ivan 

Haberfellner, vpisal pa se je novoizvoljeni član 
načelništva Simon Jurčič, kontrolor Koiusumnega 
društva za Slovenijo v Ljubljani. 

M a r i b o r , dne 26. aprila 1922. 

440. Živinorejska zadruga v Rovtah pri Logatcu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se izstonivša člana načelništva Ig
nacij Hladnik, posestnik na Petkovcu št. 8, in Franc 
Lekan, posestnik na Praprotnem brdu št. 9, vpisala 
pa sta se novoizvoljena člana načelništva Jakob 
Kune. posestnik v Rovtah št. 97, in Anton Kune, 
posestnik v Rovtah št. 102. 

L j u b l j a n a , dne 26. aprila 1922. 

441. Kmetijsko društvo v Sodražici, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Jožef 
Pšenica, Ivan C var v Zamostecu št. 32, Ivan Silo, 
Franc Stupica in Franc Pire, vpisali pa so se novo
izvoljeni člani načelništva Franc Traven, župnik v 
Sodražici; Ivan Ovar v Zamo^tecu št. 17; Ivan Lev
atele v Sinovcu št. 2; Franc Levstek v Hojčah; An
ton Košmerlj v Žigmaricah št. 31. 

N o v o m e s t o , dne 27. aprila 1922. 

442. Hranilnica in posojilnica za dobrunjsko občino 
v Sostrem, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Občni zbor je dne 19. marca 1922 .skleniL izpre-
nicnibo pravil v § 2. točki b, ki se glasi odslej: 

«b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, 
kolikor so za dosego zadružnega smotra potrebna, 

s svojim zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri Za
družni zvezi v Ljubljani.> 

L j u b l j a n a , dne 15. aprila 1922. 

443. Konsutnno društvo v Staremtrgu pri Ložu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Ivan Škerbec 
in Jakob Skerbec, vpisala pa sta se novoizvoljena 
člana načelništva Janez Serpan, posestnik v Nad-
lesku št. 23, in Alojzij Sterle, posestnik v Viševku 
št. 33. 

L j u b l j a n a , dne 26. aprila 1922. 

444. Sitarska in žimarska zadruga v Stražišču, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Janez Berčič, hišar 
in sitar v Stražiščo, vpisal pa se je novoizvoljeni 
Član načelništva Anton Lebar, hišar in sitar v Stra
žišču. 

L j u b l j a n a , dne 26. aprila 1922. 

445. Lesna in kovinarska zadruga v Strnišču pri 
Ptuju, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Franjo Valentin, 
Josip Babuder in Ivan Komar, vpisali pa so se no
voizvoljeni člani načelništva: Jakob Jakin, mizarski 
oddelkovodja, Franjo Ciuha, mizarski oddelkovodja, 
in Alojzij Piščanec, knjigovodja — vsi v Strnišču 
pri Ptuju. 

M a r i b o r , dne 19, aprila 1922. 

446. Hranilnica in posojilnica v Št. Vidu nad Ljub
ljano, registrovana. zadruga z neomejeno za
vezo: 

Občni zbor je sklenil dne 5. marca 1922. izpre-
membo § 16. zadružnih pravil. 

Načelništvo sestoji iz načelnika in 4 odbornikov, 
ki jih izvoli občni zbor za eno leto. 

Izstopili so iz načelništva: Vid Merhar, posestnik 
v Guncljah š t 8; Jakob Šušteršič v Mednem št. 3; 
Jakob Arhar, posestnik v žapužah št. 11; Valentin 
Babnik ml., posestnik na Glinici št. 9; Janez Za-
vašnik, posestnik v Podutiku št. 5; Jožef Arhar, po
sestnik v Vižmarjih št. 8; Andrej Kregar, posestnik 
v Vižmarjih št. 59. 

L j u b l j a n a , dne 15. aprila 1922. 

447. Posojilnica v Trebnjem, registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Ivan 
Malenšek, vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Jožef Glavan, posestnik v Dolenjem Pod-
borštu š t 6. 

N o v o m e s t o , dne 25. aprila 1922. 

III. Izbrisale so se nastopne zadruge: 

448. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Stavbena zadruga «Lastni dom» 

za Ljubljano in okolico, r. z. z o. z.: 
Ker zadruga ne deluje. 
L j u b l j a n a , dne 15. aprila 1922. 

449. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadruga trgovcev z moko in de

želnimi pridelki v Ljubljani, r. z. z o. z. 
Obratni predmet: skupno nakupovanje mlevskih 

in deželnih pridelkov in prodajanje teh pridelkov 
članom: 

Vsled razdružitve. 
L j u b l j a n a , dne 26. aprila 1922. 

450. Sedež: Ribnica na Dolenjskem. 
Besedilo firme: Nakupovalna in prodajna zadruga 

za Ribnico in okolico, registrovana zadruga z o. z.: 
Vsled končane likvidacije. 
Hranitelj knjig je Alojzij Klavs v Gornji vasi. 
N o v o m e s t o , dne 1. maja 1922. 

i t . 17.011/1923. #85 8 - 8 
Razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje e tem na podetavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izpremomb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» a 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah> z dne 25. novembra 1921,, 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo službene ob
leke, in sicer: 
a) suknenih bluz, hlač in plaščev za poduradnike; 
b) suknenih bluz, hlač in plaščev za eluge; 
c) poletnih hlač in bluz za sluge. 

Popis potrebnih količin omenjene obleke, splošni 
in posebni pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 
3 dinarje pri nabavnem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 Din, ee 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: « P o n u d b a za d o b a v o s l u ž b e n e 
o b l e k e po r a z p i s u p o d š t 9 3 2 9/2 2. za 
d a n 10. j u n i j a 1922., p o n u d n i k a N. N.» 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 10. junija, in sicer med 10. in 
11. uro na dan licitacije v roko predsedniku licita-
cijske komisije. Licitacija bo ob 11. uri v ekonom
skem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, 
ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri 
blagajni podpisane direkcije, najkesneje do 10. iire 
na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna 
reverz, Id se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisijo iz
pričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacijo podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije p» 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer «o bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu» 

dno 27. aprila 1922. 

Razne objave. 
6 2 2 Narodna haak 
kraljeviče Srbov, Hrvatov 

Stanje dЛe 8. moja 
Aktiva : 

Metalna podloga , 
Posojila 
Dolg države , . . . , . . . . 

| Vrednost državnih domen, založe
nih za izdajanje novčanic . , 

Saldo raznih račuDov . . 

Št. 18.656/1 V—1922. 607 

Razglas. 
Podpisano ravnateljstvo bo prodajalo dne 

12. j u n i j a t. 1. ob devetih na javni dražbi v skla
dišču na Sv. Jakoba trgu št. 2, dvorišče na levo, 
škartne spremnice. Dražitelj mora položiti na dan 
dražbe 5%no kavcijo v znesku 500 Din. 

Proda se vsa ali delna količina. 
Za odvoz skrbi kupec sam. 

Poštno in brzojavno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dno 13. maja 1922. 

a 
in Slovencev« 
5.922. 

Dinarjov 
370.449.390-02 
924,571.639-49 

4.418,532.695-37 

2.138,377.163 — 

Pasiva : 
Glavnica 
Rezervni fond . . . . . . . 
Novčanice v tečaju 
Razne obveznosti 
Terjatve države za založeno domene 
Saldo raznih računov 

7.851,930.887-88 

i5.106.80C- — 
1,980.285-12 

4.846,497.545'-
836,617.932-74 

2.138,377.163- — 
13,351.162-02 

.851,930.88788 

577 Razid društva. 
Društvo kmečko zveze Zasavja »o,, jo iirosto-

voljno razšlo. 
V M a č k o v c u , dne 3. maja 1922. 

Tit Strmljan s. r., bivši načelnik-. 

686 Razid društva. 
«Olepševalno društvo za Fram in okolico» so j» 

po sklepu občnega zbora z dne 18. februarja 1921. 
prostovoljno razšlo. 

V F r a m u, dne 3. maja 1922. 
Leopold Šerbinek s. r., bivši tajnih. 

Natisnila in založila DelrriSka trskama, d. d. v Bft&fcœi 
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Poitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 23. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S 
pokrajinske uprave m Slovenijo. 

w t a t ^ i î a S d b f d e S SdLn,k
a

r4,.eVine-.Srbif.' H r V a t a i S I o v e n a c a ' - - . I z P / e m ^ b e v osebju. - Zakon o proslavi dne 1. decembra (po novem). Zakon, s katerim se ukiniafc, 
po šolah Postone? £ Ä ™ H S . T 1 " ' ? С " " " n K " ™°а .mmstrsi™ » trgovino in industrijo. - Uredbe osrednje vlade: Pravilnik za zatiranje"nSSjitih b o S S 
ljubljanski naie«i oosôillnW n£n rnnVV"^314"«; ° d ' l Č b a ° o c a r l /4f Ju ^ 1 " 3 - - Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo, s katero se dovoljuje mestai K 
glas osrednie vlade" Š t i n i Л ^ , ™ ^ ' Najedba pokrajinskega namestnika za Slovenijo o pobiranju občinske davščine na tujska prenočišča v občini Čatežu ob Savi - j g j 

Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. кшијшиа ^urinega zanonaj. — 

iz „ M e n i l i Novin kraljevine Srba, 
Hnata i Slovenaca". 

Številka 103 z dna 12. maja 1922.: 

Objava generalnoga inspektorata ministrstva za 
finance, da se v nagi državi razpečavajo jako dobro 
uspeli falzifikati italijanskih lir. Zato se priporoča 
prebivalstvu, naj ne kupuje in ne sprejema italijan
skih lir od neznanih oseb. 

Številka 104 z dne 18. maja 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a 1. z dne 30. marca 1922., s katerim se postav
ljajo: 

pri glavnih carinarnicah II. vrste: 
v Gornjem Karlovcu: za carinika IV. razreda 

tfrauko h r u b i ć, carinik istega razreda v Hotedr-
»ici, m Duja K o v a č e v i Ć, carinik istega razreda 
carinarnice na Otoku, oba po prošnji; 

na Jesenicah: za carinika III. razreda Lavoslav 
P1 a n i n š e k, earinik istega razreda ukinjene ca
rinarnice v Trpnju, po prošnji; .Fran S v o t e c , ca
rinik istega razreda zagrebške carinarnice, po služ
beni potrebi; 

na Prevaljah: za upravnika I. razreda Avgust 
F l a k , revizor istega razreda mariborske carinar
nice, po službeni potrebi; 

v j ^ d g 0 1 " 1 «i upravnika IV. razreda Emil 
T o m š i č , revizor istega razreda mariborske cari
narnice, po službeni, potrebi; za carinika IV. razreda 
J rane J e k n e r , carinik istega razreda carinarnice 
v Gornjem. Cmureku, po službeni potrebi; 

lia Rakeku: za revizorja IV. razreda Mirko Ž i -
v i Ć, revizor istega, razreda, zagrebške carinarnice, 
po službeni potrebi; za carinika IV. razreda Vincenc 
R o j n i k , carinik istega razreda carinarnice v. Ve
likem Gradištu, po službeni potrebi; 

v. Celju: za revizorja IV. razreda Mirko Mi-
j u š k o v i ć , revizor istega razreda mariborske ca
rinarnice, po službeni potrebi; za carinika IV. raz
reda Evgen G r ü n w a l d , carinik istega razreda 
prahovske carinarnice, po prošnji; 

v Čakovcu: za carinika IV. razreda Miroslav 
Va v r o h , carinik istega razreda mariborske cari
narnice, po prošnji; 

pri sporednih carinarnicah: 
na Bohinjski Bistrici: za carinika III. razreda 

Fran O t r i n , carinik istega razreda vršaške cari
narnico, po službeni potrebi; 

v. Železnikih: za carinika IV. razreda Janko 
G n e z d a , carinski pripravnik. 

Številka 106 z dne 16. maja 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 11. maja 1922., s katerim se za čas, 
dokler bo predsednik ministrskega sveta, namestnik 
Äiinistra za zunanje posle, Nikola P. P a š i ć, zaradi 
bolezni odsoten od dolžnosti, postavlja za njego
vega namestnika Marko N. T r i f k o v i c , minister 
priprave za ustavotvorno skupščino in izenačitev 
aakonov. 

Objava konzularno-trgovinskega oddelka mini-
tlretva za zunanje posle, da 60 ppdiočja kraljevskih 
konzulatov v Avstriji določena tako-le: 1.) Področje 
kraljevskega generalnega konzulata na Dunaju ob-
eesa Spodnjo in Zgornjo Avetrijo, Sabburftko in 

Burgenland. 2.) Področje kraljevskega konzulata v 
Gradcu obseza Štajersko. 3.) Področje kraljevskega 
konzulata v Celovcu obseza Koroško in Tirolsko.' 

Izpremembe v osebju. 
Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 

z dne 13. februarja 1922., H. br. 4636, je bil profesor 
babiške šole v Ljubljani dr. Alfred V a 1 e n t a upo
kojen z veljavnostjo izza dne 1. februarja 1919. 

Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 
z dne 29. aprila t. L, št, 12.486, so bili imenovani: 
Ivan P r e k o r š e k za upravitelja v IX. činovnem 
razi edu, Ciril S a d a r za upravnega asistenta v 
XI. činovnem razredu in Rezika K o ž u h za pisar
niško oficiantko — vsi na dosedanjih službenih me
stih, z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1922. 

.«. . Dr. Mayer s. r. 

Premeščena sta: konceptni praktikant Jakob 
P o č k a j od oddelka za notranje zadeve k okraj
nemu glavarstvu v Celju; policijski oficial Anton 
K n e z od policijskega komisariata v Mariboru v 
službovanje k policijskemu oddelku okrajnega gla
varstva v Ptuju. 

Abiturient Ludovik P u s je sprejet v državno 
službo za učitelja in prefekta X. činovnega razreda 
na državni kmetijski šoli na Grmu v provizorni 
lastnosti. 

Računski praktikant pri oddelku za kmetijstvo 
Franc Z a v a š n i k je podal ostavko na svojo 
službo. 

Iv. Hribar s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
143, 

Ml 

Aleksander i., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v. Beogradu, in da emo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je ukaz z dne 28. novem
bra 1919. — «Službene Novine4» št. 152/1919.* — 
eeznamka uredb predsedništva ministrskega sveta 
št. 3 — «Službene Novine» št. 195/21. — izpremeniti 

in da se glasi: 

Člen 1. 
V spomin na- proglas ujedinjenja Srbov, Hrvatov 

in Slovencev se dan 1. decembra (po novem) vsako 
leto proslavlja kot narodni praznik. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Novinah», ter nadomešča ukaz z dne 
28. novembra 1919. — «Službene Novine» š t 152 ii 
leta 1919. — seznamka uredb predsedništva ministr
skega sveta št. 3 — «Službene Novine» št. 195/21. 

Predsedniku Našega ministrskega siveta in Naše
mu ministru pravde priporočamo, naj razglasita ta 
zakon in skrbita za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 

Zakon 
o proslavi dne 1. decembra 

(po novem).* , ** 

* Uradni list pod št. 104 iz leta 1920. 
** RazglaSen r «Službenih Novinah kraljevin» 

Srba, Hrvata i Slovenaca» fit.103, izdanih dne 12eç» 
maja 1922. (Prilog XVL — 1922.) 

Videl in priti/Mil državni- pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić e. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

144. 
Mi ) 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da j« 
zakonodajni odbor narodne 6kupščine kraljevin* 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil y XV. redni seji, ki jo je imel dne 
26. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon, 
s katerim se ukinjajo nekatere naredbe 
deželne vlade za Slovenijo, ki se na
našajo na resort ministrstva za trgo

vino in industrijo.* 
Člen 1. 

U k i n j a j o ee i n p r e s t a n e j o v e l j a t j : 
1.) Naredba deželne vlade za Slovenijo z dne 

10. decembra 1919-, Ur. 1. št. 796, glede nadrobne 
prodaje alkoholnih' pijač v zaprtih steklenicah — 
seznamka uredb ministrstva . za trgovino in indu
strijo š t 44 — «Službene Novine» št. 195/21. 

2.) Naredba deželne vlade za Slovenijo, dogo
vorno z odsekom, za prehrano Slovenije z dne 20ega 
decembra 1919., Ur. 1. š t 815, o trgovini и Živino, 
e popravkom z dne 24. decembra 1919., Ur. 1. &t. 840 

* RazglaSen y /.«Službenih!' Novinah kraljevin» 
Srba, Hrvata i Slovenaca» fit 105, izdanih dne 15egaT 
maja 1922. (Prilog XVII. — 1928.) 

;'ÌÙA 
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— seznamka uredb ministrstva ZÌI trgovino in indu
strijo št. 45 — «Službene Novine» št. 195/21. 

3.) Naredba deželne vlade za Slovenijo, dogo-
vorno z odsekom za prehrano Slovenije z dne 20ega 
decembra 1919., Ur. 1. št. 816, o trgovini z mlekom 
in jajci, s popravkom z dne 24. decembra 1919., 
Ur. 1. št. 840 — seznamka uredb ministrstva za. tr
govino in industrijo št. 46 — «Službene Novine» 
et. 195/21. 

4.) Naredba celokupne deželne vlade za Slove
nijo, dogovorno z oddelkom ministrstva za trgovino 
in industrijo m z odsekom za prehrano v Ljubljani 
t. dne 18. avgusta 1920.. Ur. 1. št. 327, o agenturnih 
in komisijskih podjetjih, o menjalnicah in trgovanju 
z valutami in o nekaterih trgovinskih obrtih na de
belo — seznamka uredb ministrstva za trgovino in 
industrijo št. 47 — «Službene Novine» št. 195/21. 

5.; Naredba deželue vlad;.' za Slovenijo z dne 
15. novembra 1919., Ur. 1. št. 11 iz leta 1920., s ka
tero se izdajajo predpisi za pospeševanje ustano
vitve strokovnih obrtnih zadrug in zvez obrtnih za
drug — seznamka uredb ministrstva za trgovino in 
indttetrijo št. 48 — «Službene Novine» št. 195/21. 

Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše 

in ko ee razglasi v «Službenih Novinah». 
Našemu ministru za trgovino in industrijo pripo

ročamo, naj. razglasi ta zakon, v.seni Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u. dne 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković e. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P.Pašić e.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
145. 

Pravilnik za zatiranje nalezljivih bolezni 
po šolah.41 

Člen 1. 
Vsi učitelji osnovnih šol, istotako nastavniki 

srednjih šol, morajo, čim zapazijo ali posumijo, da 
je kdo izmed učencev obolel za nalezljivo boleznijo, 
tega učenca odpraviti iz šole in o tem obvestiti 
roditelje in zdravnika; nadalje morajo še istega 
dne, ko učenec izostane, zlasti pa če razsaja v kraju 
epidemija, doznati, zakaj je izostal. 

Člen 2. 
To doznavanje se vrši, dokler se ne postavijo za 

to po šolah posebni organi, z izpraševanjem učencev 
iz soseSčine, z dopisom roditeljem in na drug pri
meren načini, da se čim prej poizve resnica. 

Olen 3. 
Vsi praktični zdravniki moraje, ko preiskujejo 

bolne otroke, poizvedeti, ali hodijo v Solo in v 
katero; бе je bolezen nalezljiva, morajo to takoj pri
javili sanitetnemu oblastvu in obenem po najkrajši 
poti obvestiti Šolsko upravo. Istotako se morajo pre
pričati, ali je v hiši okužljivega bolnika tudi kaj 
zdravih otrok, ki hodijo v šolo, ter jim prepovedati, 
da bi hodili v Solo, ako utegnejo raznesli nalezljivo 
bolezen; to morajo takoj naznaniti dotični Šolski 
upravi To so tudi zavezani storiti, če pride k njim 
tak bolnik iz vasi. Takrat morajo obvestiti eresko 
(kotarsko, okrajno) sanitetno oblastvo in zahtevati, 
da je kar najhitreje obvestiti dotično Sola 

Ota» 4. 

Öfes se kje pojavi nalezljiva bolezen, morajo sol-
A i idravniki in nastavnika, y krajih pa, kjer so 
dri t ta* «ìrwraiki, tudi ti, Џ vseh1 Šolah m razredih 

* RazglaSen v «Službenih Kovinah kraljevine 
8rbm Hrvata i Slovenaca» St 89, izdanih due 25ega 

1Ш (Prilog Х1П, - 19280 

učencem predavati o značaju dotične bolezni, o na
činu, kako se razširja, o varnostnih odredbah zoper 
njo in o njenem zatiranju. Učitelji in nastavniki mo
rajo ves čas, dokler traja epidemija, ob vsaki priliki 
opozarjati učence na te odredbe ter pri tem navajati 
tudi primerne zglede, ki so učencem znani. 

Člen 5. 
Ako je zdravnik ugotovil, da je kdo izmed iičen-

cev obolel za nalezljivo boleznijo: Skrlatinko, davico 
aH nalezljivim vnetjem možganov, in ako se je ta 
bolezen primerila v dotičnem razredu prvič, razpusti 
šolski voditelj učence tega razreda za 24 do 48 in
ter takoj ukaže razred očistiti in razkužiti. 

Člen 6. 

Pred tem preišče šolski zdravnik v šolah \>o me
stih vse učence ter prepove vsem onim, ki jih spozna 
za sumljive, hoditi v šolo, dokler traja inkubacija 
dotične bolezni 

Člen 7. 

Ako se pojavi v enem in istem razredu ponovno 
v časovnih presledkih pri otrocih iz raznih rodbin 
davica ali nalezljivo vnetje možganov, zahteva šol
ski zdravnik, kjer je to mogoče, od bakteriološke 
postaje potrebne posode, da vzame iz vratu, odnos
no iz nosa, infektivni material; potem vzame od 
vseh sumljivih učencev potrebni material ter ga 
pošlje bakteriološki postaji, da ga preišče glede 
klicenoš. 

Ako se s to preiskavo ne ugotovi kliccnoša, 
| vzame zdravnik material tudi od zdravih učencev. 

Člen 8. 
Ako po razkužitvi šole, po izolaciji sumljivih 

učencev, po izsledovanju klicenoš, kjer je to mo
goče, vendarle neprestano iznova obolevajo učenci, 
ki pripadajo raznim rodbinam in žive v raznih kra
jih mesta, odnosno vasi, a hodijo v isto šolo, je 
treba šolo začasno zatvoriti. 

Člen 9. 

Začasno zatvoritev šole odredi v mestili šolski 
zdravnik sporazumno s šolskim voditeljem, po vaseh 
pa sreski (kotarski, okrožni) zdravnik, toda istotako 
sporazumno e eolskim voditeljem. 

Člen 10. 

Definitivno odloči, da je šolo zatvoriti, okrajni 
zdravnik, odnosno mestni fizik ali šef šolskih zdrav
nikov. Zaradi tega je šolo samo začasno zatvoriti za 
nekoliko dni, dokler ne dospe odobritev okrožne 
sanitetne uprave. 

Zdravnik pa, ki je odredil zatvoritev šole, mora 
takoj, še istega dne, zaprositi odobritve za ta svoj 
ukrep pri okrožni sanitetni upravi. V svoji vlogi 
mora zdravnik, ki je zatvoru šolo, navesti te-le po
datke: 1.) Koliko časa traja epidemija v kraju, 
kakšne jakosti je in koliko oseb je obolelo? 2.) 
Koliko učencev je obolelo iz posameznih razredov, 
iz koliko raznih rodbin, v kakšnih časovnih pre
sledkih? Koliko bolnikov je po hišah, iz katerih so 
zdravi učenci? Kaj se je predhodno ukrenilo, da se 
bolezen ne razširi v šoli? Ali se je izvršila tudi raz-
kužitev šole in bolniških hiš? Ali se je obrnila pozor
nost na to, da se učonci, ki okrevajo, ne vračajo v 
šolo prerano, dokler so še klicenoše? Ali se je uved
lo izsledovanje otrok klicenoš? Kaj misli zdravnik, 
ali se razširja nalezljiva bolezen v šoli zato, ker je 
šola sama okužena, ali pa zaradi okužitve v kraju? 
Za koliko časa se je šola zatvorila? 

Šef okrožne sanitetne uprave, odnosno mestni 
fizik ali šef Solstóh zdravnikov, mora takoj, ko prej
me ta dopis, brzojavno ali po najhitrejši poti obvestiti 
dotično šolsko upravo, ali odobruje zatvoritev, ali 
ne; s posebnim dopisom pa naroči dotičnemu zdrav
niku, kaj vse mora ukreniti, da se zatre nalezljiva 
bolezen. 

Člen 11. 
Dokler je Sola zatvorjena, se mora Šolsko po

slopje očistiti in razkužiti. Dokler je šola zatvor
jena, morata sreski (kotarski, okrožni) in okrajni 
zdravnik ukreniti vse potrebne odredbe, predpisane 
z zakonom, da se nalezljiva bolezen v đotičnem 
kraju čim prej zatre in da je mogoče otvoriti Solo. 

Sola ki se je zatvorila zaradi nalezljive bolezni, 
ee sme otvoriti samo z odobritvijo omenjenega ob-
lastva. 

Člen 12. 
Predeni se Sola zatvori, mora zdravnik vsem 

učencem predavati o načinu, kako se dotična bo
lezen razširja in prenaša, istotako o sredstvih, % ka
terimi se odvrača. 

Člen, 13. 
Zdravniki se morajo preskrbeti tudi z letaki o 

nalezljivih boleznih. Ako se pojavi ena ali druga 
izmed njih, se ti letaki razdele med vse učence do
tične šole. 

Te letake je treba nabiti tudi po šolskih hodni
kih, še preden se^pojavijo bolezni. 

Ako ni takih letakov, natisnjenih po ministr
stvu, mora zdravnik poskrbeti, da dado šolski od
bori (krajni šolski sveti) natisniti vsaj najpotrebnej
še število za svoje šole. 

Clon 14. 
Po mestih prepovedo šolska oblastva, ko se za-

tvorijo šole, vsem učencem osnovnih in srednjih šol, 
zahajati v bioskope, gledališča in vse javne pro
store,^ kjer bi se utegnili okužiti. Istotako prepovedo 
učiteljem in učencem, zahajati v hiše, kjer so okuž-
ljivi borniki ali kjer je kdo mnrl za nalezljivo bo
leznijo. Poleg tega morajo obvestiti policijsko ob
lastvo, da prepove lastnikom teh lokalov, puščati 
učence vanje. Istotako se učencem nasvetuje, naj 
se ne vozijo s tramvajem. 

Člen 15. 
Kjerkoli je mogoče, naj se i>o mestili in po va

seh takoj skličejo tudi konference roditeljev, učite
ljev in nastavnikov; razložiti jim je, zakaj se je šola 
zatvorila, ter jim priporočiti, naj nadzirajo otroke, 
kam zahajajo. 

Člen 16. 
V velikih šolah z več ločenimi zgradbami, kjer 

je malo prilike, da bi se družili otroci iz raznih raz
redov in kjer se pojavlja nalezljiva bolezen ^go
stoma samo v enem razredu, ni treba zatvarjati vseh 
šol, nego zatvori se samo dotični raared ali dotična 
zgradba. 

Člen 17. 
Zatvoritev šole se uporablja kot skrajnje sred

stvo samo pri akutnih otroških boleznih, kakršne 
so: škrlatinka, davica in krup in nalezljivo vnetje 
možganov: 
a) Ob škrlatinki in davici se šola zatvori, če zboli 

iz več rodbin več otrok in v raznem času drug 
za drugim, če se ne more ugotoviti pravi izvor 
nalezljive bolezni in če so ,se po 4>rvih primerih 
izvršile vse odredbe, navedene v členih 4., 5 
in 6. 

Šola se zatvori za čas, dokler traja inkubacija, 
najdalje pa za tri tedne. 

b) Zaradi nalezljivega vnetja možganov se šola za
tvori, če se pojavi več primerov drug za drugim 
ali če razsaja v kraju močna epidemija ter se je 
vse storilo po členih 4., 5. in 6. 

Šola se zatvori za toliko časa, kolikor ga je 
treba za inkubacijo in za razkužitev vseh pro
storov. 

c) Zaradi ošpic aH rdečic se zatvarjajo šole samo, 
če jo bolezen posebno težkega značaja ali če 
zboli toliko učencev, da je treba šolo zatvoriti 
iz učnih ozirov. 

č) Ob istih pogojih leak or pod c) je zatvoriti šole 
tudi zaradi hripe. 

d) Zaradi tifuza in disenterije se šole ne zatvarjajo. 
Treba je samo, da zdravniki preiščejo, ali ni 
vzrok obolevanjem v šoli ali v okolici. Če je 
tako, se šola. zatvori, dokler se ne odpravi ta 
izvor nalezljive bolezni. 

e) Ce se pojavi pegavica ali povratna mrzlica, se 
šola ne zatvori, toda preiščejo se vsi učenci; vsi 
ušivi in učemcMz njih okolice, bodisi tudi, da se 
pri njih ne najdejo uši, se morajo okopati, njih 
odelo pa je razkužiti. 

Člen 18. 
Nekaj nalezljivih bolezni je takih, da je vobče 

brez pomena zatvoriti Solo. Taka bolezen je dušljivi 
kaSelj. Samo če ga istočasno naleze mnogo učen
cev, da otežuje pouk, se sme Sola zatvoriti za dva 
tedna iz učnih ozirov. 

Zaradi koz ni treba zatvarjati Sole; treba pa je 
takoj zopet cepiti učence. Zaradi, noric, rdečic, 
mumpsa, zlasti če so te bolezni milega značaja, ni 
treba zatvarjati Sole, razen če se pripeti, da jo ve
čina učencev, bolna«. 

Člen 19. 

Ce potuje sreaki (kotarski, okrožni) zdravnik po 
vaseh zato, da preiskuje te pojave nalezljive bolezni 
po Šolah, se smatrajo taka potovanja za potovanja 
zaradi zatiranja nalezljivih bolezni vobče in z njimi 
po združene vse pravice, ki jih Imajo zdravniki pri 
tem poslu. 
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člen 20. 
Kadar pride zdravnik, mora občinska uprava 

sklicati vse roditelje otrok v občinsko uradovalnieo, 
da more zdravnik zbrati potrebne podatke. Pri tej 
priliki predava zdravnik roditeljem otrok in potom 
tudi učencem v Soli o naravi dotične bolezni, o na
činu, kako se prenaša, in o odredbah, kako se od
vrača. 

Člen 21. 
Šola se ne sme nikoli zatvoriti za nedoločen čas, 

nego samo v mejah, predpisanih s tem pravilnikom. 

Člen 22. 

Da otroci, ki so prebili nalezljivo bolezen, ali 
učitelji in otroci iz hiš, kjer je nalezljiva bolezen, ne 
morejo prenašati in širiti te bolezni po šoli, morajo 
učitelji in nastavniki kar najstrože paziti na dan, 
ko je dotični učenec obolel, kakor tudi na najzgod
nejši termin, ko se sme vrniti v šolo. Razen tega se 
otroci ne puščajo v šolo, dokler ne prineso potrdila 
zdravnika, ki jih je zdravil, in dokaza, da so se oko
pali in da so njih stvari in, stanovanje razkužene, 
ako to zahteva narav bolezni. 

Člen 23. 
Po mestih, kjer so bakteriološke postaje, je 

treba pri boleznin, s katerih se da bakteriološko 
ugotoviti, ali so ozdraveli otroci še klicenoše ali 
ne, to ugotoviti bakteriološko. 

Ta preiskava se vrši na zahtevo šolskega vodi
telja brezplačno. Material za preiskavo iz nosa ali 
vratu mora poslati zdravnik, ki je zdravil bolnika. 

Člen 24. 
Pri davici je treba, da dado te preiskave v pre

sledku 8 dni negativen izvid. Potem je treba, da se 
otrok okoplje, da preobleče perilo in odelo. Obleka, 
ki jo je. nosil pred boleznijo, se mora razkužiti. Sta
novanje istotako. 

Ako se bakteriološka preiskava ne more izvršiti, 
ne sme otrok v. šolo osem tednov od dne, ko je 
obolel. 

Pri kozah je treba, da so vse kraste in luskine 
odpadle, da je grlo popolnoma zdravo, da se je 
otrok okopa! z milom in v gorki vodi in da se je 
razkužilo njegovo odelo in stanovanje. 

Pri škrlatinki je treba, da je minilo luščenje, da 
je torej prešlo najmanj šest tednov od dne, ko je 
otrok obolel, in da se je razkužilo njegovo odelo in 
stanovanje. 

Pri mumpsu je treba, da jo minilo 20 dni od dne, 
ko je otrok obolel, in da ni na njem nobenih znakov 
bolezni. 

Pri dušljivem kašlju je treba, da so minili trije 
tedni od dne, ko je otrok obolel. 

Pri nalezljivem vnetju, možganov je treba, da je 
minilo 40 dni od dne, ko je otrok ozdravel, in da 
sta dali dve preiskavi nosnega in vratnega sekreta 
v presledku 8 dni negativen uspeh. 

Pri ošpicah je treba, da je luščenje minilo, da 
je grlo zdravo, da. se je otrok okopal in da se je 
izvršila razkužitev. 

Pri tifuzu in disenteriji je treba, da je otrok po
polnoma ozdravel in da se je okopal. 

Pri trahomu je treba, da je gnojenje minilo. 
Pri tuberkulozi j,e treba, da ni znakov odprte 

tuberkuloze. 
O vsem tem morajo zahtevati voditelji mestnih 

šol, da izdaj izpričevalo zdravnik, ki je zdravil bol
nika. 

Člen 25. 
Sestre in bratje takega učenca, ki ima nalezljivo 

bolezen, in učitelj, pri katerem je nastopila nalez
ljiva bolezen, ne smejo, v šolo za izvesten čas. 

Vrniti se smejo v šolo samo, ako je bolnik po
polnoma ločen, tako da oni ne hodijo k njemu in 
niti ne prihaja k njim kdorkoli iz bolniške sobe. 

Če je tako, se smejo vriniti v šolo pri davici 10 
dni od dne, ko je bil bolnik izoliran; razen toga je 
treba razkužiti odelo, v mestih, kjer so bakteriolo
ške postaje, pa se mora tudilzvršiti bakteriološka 
preiskava. 

Pri kozah je moralo po izolaciji, revakcinaciji in 
razkužitvi odela in stanovanja miniti še 10 dni. 

Pri škrlatinki sta morala miniti dva tedna od 
izolacije; stanovanje in odelo sta se morali razku
žiti, grlo pa pri takih učencih ne sme biti sumljivo. 

Člen 26. 
Kar najstrože je prepovedano, da bi zdravnik 

zatvoril šolo, ko niti ne bi prišel na lice mesta. Tak 
postopek se kaznuje kot malomarnost v izvrševanju 
dolžnosti. 

Člen 27. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se ob

javi v, «Službenih Novinah», ter velja za vse šole 
v državi. 
Ministrstvo za prosveto, oddelek za osnovni pouk, 

v Beogradu, 
dne) 14. februarja 1922.; O. N. br. 5678. 

* 
Gospod minister za prosveto je z odlokom O. N. 

br. 5678 z dne 14. februarja 1922. usvojil prednji 
pravilnik ter naročil vsem šolskim oblastvom, naj 
se odslej, kadar zatvarjajo šole zato, da se ne raz
širjajo nalezljive bolezini med šolsko mladino, po
vsem ravnajo po tem pravilniku. 

146. 
Na podstavi člena 273. carinskega zakona in po 

zaslišanju carinskega sveta predpisujem nastopni 

Postopek za formalno delo ob ocarinjanju. 
I. Prenos tovornih listov. 

Adresat na tovorni listini, ki hoče glede blaga, 
označenega v njeji, prenesti svojo pravico v celoti 
ali deloma na koga drugega, mora predložiti cari
narnici polog orginalne tovorne listine prenosno li
stino v dveh izvodih; na enem naj prilepi kolek po 
lar. post. 209., na drugem pa kolek po tar. post. 1. 
taksne tarife. Ako so izda po eni tovorni listini več 
različnih prenosnih listin, se predloži vsaka izmed 
njih v dveh enakoglasnih izvodih, na katerih eo pri
lepljeni predpisani kolki. 

Prenosna listina se mora glasiti: 

« P r e n o s n a l i s t i n a . 
Pravico iz . . . (tu naj ee označi tovorna listina, 

po kateri se vrši prenos), vpisano . . . pod št. . . . 
skladiščne knjige carinarnice v , in sicer 
za (tu naj se označi vrsta blaga in način 
vklada, teža) prenašam na N. N. 

Prosim carinarnico, naj potrdi ta prenos.» 
Datirano izjavo podpiše adresat tovorne listine, 

carinarnica pa naj se ne spušča v preiskovanje, ali 
je podpis istinit in ali je oni, ki je podpisal prenos
no listino, identičen. Podpis se smatra za istinitega 
in podpisnik za identičnega, čim je tovorna listina 
priložena prenosni listini. 

Na tovorni listini mora prediožitelj prenosne, li
stine napisati besedilo, ki navaja podatke o izvrše
nem prenosu, kakor tudi potrdilno klavzulo o pre
nosu te-le vsebine: «Potrjuje se, da je ta prenos: iz
vršen.» Isto klavzulo napiše predložitelj prenosne 
listine pod prenosna listino. 

Prenosne listine s potrdilno klavzulo se pišejo s 
kemijskim svinčnikom ob uporabi indigovega pa
pirja. Obče besedilo prenosne listine sme biti natis
njeno, dopolnitve, potrebne za vsak specialni pri
mer, pa se smejo na omenjeni način vstavljati na 
določeno mesto. 

Prenosno listino vzame za to odrejeni uradnik 
v delo takoj, čim se predloži. Ako se uveri, da se 
podatki, označeni v njej, ujemajo s tovorno listino, 
overi s svojim podpisom in s carinarničnim. žigom 
klavzulo prenosa, tako na, prenosni kakor tudi na 
tovorni listini, prej pa še označi dan in uro, ko je 
bila prenosna listina prejeta. Izvod prenosne listine, 
opremljen s kolkom za 5 dinarjev, ee vrne s to
vorno listino vred predložitelju prenosne listine, ki 
pa mora prej na drugem izvodu, potrditi, da je pre
jel prenosno listino. Izvod prenosne listine se pri
drži, ko se v skladiščno knjigo vpiše pripomba, ter 
so priloži razkladnici, v kateri se istotako zabeleži 
ta okolnost. 

Tako overovljena prenosna listina popolnoma 
nadomešča tovorno listino v vsem. nadaljnjem ca
rinskem postopku. 

II. Predhodni pregled blaga. 
(Člen 33. carinskega zakona.) 

Pravico, predhodno pregledati blago v zmislu 
člena 33. carinskega zakona, ima vsakdo, ki se iz
kaže s tovorno listino za njegovega lastnika. 

Prinosnik tovorne listine, ki namer ja izvršiti 
predhodni pregled blaga, mora nalepiti na tej listini 
kolke po tar. št. 1. taksne tarife ter jo vročiti 
upravniku, odnosno vodji ali izrecno za to odreje
nemu uradniku. Ta napiše dovolitev, da se sme blago 
predhodno pregledati in stehtati, na tovorno listino 
ter jo overi s svojim podlpisoin in carinarničnim 
žigom. 

Po izvršenem pregledu mora skladiščnik na, to
vorni listini označiti, da se je blago stehtalo ali pre

gledalo in kdaj se je to zgodilo, to overiti s svojim 
podpisom ter listino vrniti onemu, ki je izvršil pre
gled1. 

Ponovni predhodni pregled istega blaga kakor 
tudi jemanje pokušenj v zmislu člena 33. carinske
ga zakona se sme izvršiti samo po posebnem pisme
nem dovolilu carinarničnega upravnika, ki ga izda 
na podstavi predložene pismene prošnje. Pokušnje, 
vzete pri tej priliki, se ne smejo uradno oznakovati. 

III. Vročitev deklaracije. 

Pravico, predložiti deklaracijo, ima vsakdo, na 
katerega se glasi tovorna listina, ali pa namesto 
njega priznan carinski posrednik. V prvem primeru 
podpiše deklaracijo oni, ki je označen na tovorni 
listini, v drugem primeru pa priznani carinski po
srednik brez posebnega pooblastila onega, na kate
rega se glasi tovorna listina. 

Deklaracije se lahko pišejo s tinto ali pa « ke
mijskim svinčnikom ob uporabi indigovega papirja, 
ako se vlagajo v več izvodih. 

Kdor predloži- deklaracijo, ji priloži poleg osta
lih listin, predpisanih v členu 34. carinskega zakona, 
še obrazec reverza te-le vsebine: 

«Reverz. Potrjuje se prejem deklaracije, vpisane 
v kontrolniku Uv. broj . . . .» Prejeto deklaracijo 
vzame za to odrejeni uradnik takoj, v delo po dolo
čilih člena 37. carinskega zakona. M o ugotovi, da 
je pravilna, jo uradno obeleži ter vrne reverz pred
ložitelju deklaracije, ko je na njem označil številko 
kontrolnika ter ga popolnil z datumom, svojim pod
pisom in carinarničnim žigom. 

Edino prinosnik reverza se smatra v nadaljnjem 
ocarinjanju za prinosnika deklaracije; carinarnica pa 
ni dolžna preiskovati, ali je oni, ki je podpisal dekla
racijo, identičen z onim, ki predloži reverz. 

IV. Izračunavanje pristojbin. Pregled blaga; plačilo 
za deklaracijo. 

Pristojbine izračunavata dva za to pristojna 
uradnika, ki ju na deklaraciji tudi označi uradnik, 
odrejen za .sprejemanje deklaracij. 

Deklaracije se jemljejo v delo po vrsti, kakor 
•so uradno obeležene. Izjema v tem se sme učinili 
samo z izrecno dovolitvijo carinarničnega uprav-
mka, kar se označi na unikatu deklaracije. 

Ko so pristojbine izračunjene, vrneta angažirana 
uradnika deklaracijo onemu uradniku',, ki jima jo je 
odkazal v delo; ta pa označi na deklaraciji druga 
dva uradnika, pristojna za pregled blaga^ katerima 
odkaže deklaracijo za nadaljnje delo neposredno 
pred. pregledom. 

Da, predložitelj deklaracije zve,' da se sme po 
njegovi deklaraciji pregledati blago, se objavi šte
vilka deklaracije na tabli, ki jo je namestiti na pri
pravnem mestu v carinarnici. 

V carinarnicah, kjer je mogoče, da opravljajo 
'delo za izračunavanje pristojbin in pregled blaga 
posebni, za, to pristojni uradniki, ne sme biti nikoli 
in z nobenim izgovorom dopuščeno, da bi se za iz
račun pristojbin, in pregled blaga angažirali isti 
uradniki. Vsako nasprotno postopanje ima za posle
dico disciplinarno-kazensko odgovornost uradnika, 
po čigar nalogu je bilo to delo izvršeno. 

Pri uradnem pcarinjanju je postopati v zmislu 
razpisa z dne 10. septembra 1921., C br. 61.133. 

Stranicam je strogo prepovedano vstopati v pro
store, kjer ,so uradniki zaposleni s takeacijo dekla
racij. 

S pregledom, blaga, predpisanim v členu 40. ca
rinskega zakona, se sme pričeti samo vpričo onega, 
Id izroči angažiranima uradnikoma reverz, i/dan za 
deklaracijo, po kateri se vrši pregled. Torej ni na 
deklaraciji označevati onega, ki mora prisostvovati 
pregledu blaga; ako pa je označen, nima ta označba 
nobene veljavnosti. Po izvršenem pregledu overita 
angažirana, uradnika, s svojim podpisom na rev er zu, 
da je bil pregled izvršen in kdaj se je to zgodilo, 
reverz pa se vrne onemu, ki je prisostvoval pre
gledu. 

Pri madnem ocarinjanju se pregleda, blago vpri
čo izročitelja reverza samo, ako je to deklarant iz
javil z izrekom na deklaraciji. 

Carinski blagajnik pobere plačilo za deklaracijo 
samo od onega, Id mu izroči reverz za dotično de
klaracijo; po izvršenem plačilu obdrži reverz ter ga 
priloži unikatu deklaracije. 

Za vlaganje in okončavanje deklaracij v carin-
sko-poštnem postopku veljajo dosedanji predpisi. 

V. Zaključna določila. 
Vsa določila prejšnjih postopkov: in razpisov, 

kolikor nasprotujejo temu razpisu, se ukinjajo. Zla
sti se ukinja razpis C br. 9967 z dne 30. aprila 1911. 

»»» 
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Vsem upravnikom carinarnic naročam, naj z nepre
stanim in intenzivnim nadzorstvom svojega osebja 
skrbe za to, da se točno izvršujejo določila tega 
razpisa; tudi naj pazijo na to, da se ocariujanjo 
vrši in okončuje hitro in pravilno ne samo v inter
esu državnih dohodkov, ampak tudi brez škode za 
lastnike blaga. 

Ta razglas stopi v veljavo dne 1. maja 1922. 
V Be,o g r a d u , dne 21. aprila 1922. 

Namestnik udnLstra za finance, 
minister za šume- in rudnike: 

Živ. Rafajlović s. r. 

147, 
Odločba o ocarinjanju železa.* 

Gospod minister za finance je odločil na pod
stavi člena 20. splošne carinske tarife in po zasli
šanju carinskega sveta: 

Besedilo komentarja po št. 536. splošne carinske 
tarife se izpreminja ter se mora glasiti: 

* Za apretirano železo v zmislu pripombe k tar. 
št. 536. se smatra železo iz tar. št. 536., točk 3. in 4., 
ki je preprosto ali fino obdelano v zmislu pripombe 
2. po tar. št. 579. ali pa prevlečeno z bakrom, 
nikljem, aluminijem in njih zlitinami v zmishi točke 
3. te pripombe, toda samo, če se takšno železo ne 
more neposredno uporabljati v obrtu in stavbinstvu. 
Če j» kaže takšno železo znake posebne obdelave 
(vrtanja, varjenja, krojenja, finega barvanja itd.), 
zaradi katere je smatrati, da je namenjeno za nepo-
srednjo uporabo v obrtu in stavbinstvu, se ocarinja 
kot izdelek iz železa, kolikor se ne bi smatralo za 
železno konstrukcijo iz tar. št. 542. 

Železo iz tar. št. 536., točk 3. in 4., se ocarinja, 
če je prevlečeno z bakrom, nikljem, aluminijem in 
njih zUtinami, po točki 4. a) te številke ter plačuje 
tudi dodatek iz pripombe 3. po tar. št, 579.» 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 5. maja 1922.; C br. 24.009. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

148. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
s katero se dovoljuje mestni občini ljubljanski, 

najeti posojilo 22,060.000 K. 
Mestni občini ljubljanski se dovoljuje na pod

stavi § 81. mestnega občinskega reda, najeti pri 
mrvt.ni hrnuilniei v Ljubljani nastopna posojila: 

1.) 7.» ni7Üirit<4- mestnih ubožnih 
naprav 5,000.000 K; 

2.) za nabavo motorne avtomobil
ih brizgnJno in tro.nskegn avtomobila 1,560.000 K; 

3.) za zgradbo dveh stanovanskih 
hiš 10,000.000 K; 

4.) za mestno zastavljalnico . . 1,500.000 K; 
б.) za kritje primanjkljaja v občin

skem proračunu za leto 1921 ./1922. . 4,000.000 K, 
skupno torej 

§ L 
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa občinskega odbora z dne 
8. aprila 1922. pobira občina Čatež ob Savi v korist 
občinskemu zakladu davščino od vseh postelj v pro
storih, ki se v zmislu § 16., točke a), obrtnega reda 
ali v zmislu določila, ki bi nadomestilo to določilo, 
oddajajo obrtoma. 

§ 2 . 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti občini je prenočiščar 
(koncesionar ali zakupnik prenočevalskega obrta). 

§ 3 . 
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsako posteljo v prostom, 
obrtoma oddajanem v prenočovalne namene, za 
vsakokratno prenočitev vsakega tujca 1 Din. 

Prenočiščar sme k ÏLsti oddajni ceni prenoče-
valcu priračuniti 1 Din za davščino od prenočišča. 
Ako je v enem prostoru več istočasnih, prenoče-
valcov, mora prenočiščar od vsake postelje vsakemu 
prenočevalcu priračuniti 1 Din k temu, kar mora 
osebno plačati za prenočišče. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
časa proti pavšalni najemščini za gotovo dobo (te
densko, mesečno), je enodinarski davek za enkratno 
prenočitev računiti po številu dni za vsako posteljo. 
PavšaJirani najem prostora in pogoje pa mora pre
nočiščar ob sopodpi&u najemnikovem v 24 urah po 
pogodit vi naznaniti pri županstvu. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcev v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju 
nabita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Županstvo ima v vseh primerih pravico, da na 
željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi davščino 
pavšalira v sporazumu z obdavčencem. 

§ 4 . 
Začasne oprostitve. 

Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bivanje 
v občini Čatežu in ki je naš državljan, zase ali z 
rodbino vred prisiljena «golj zaradi tega, ker nima 
stanovanja, prebivati nepretrgoma več nego teden 
dni v prenočišču, ki je zavezano tej davščini, mora 
županstvo na kolka prosto pismeno prijavo, ki mora 
navajati tudi poklic te osebe in biti podpisana po 
prizadeti stranki in po prenočiščarju, dotično pre
nočišče za čas take uporabe davščine oprostiti. O 
ukrepu pa je obvestiti stanovalca in prenočiščarja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar so-
podpisati. 

Osebe, ki so prišle v občino Čatež le po kupčiji 
ali kot zastopniki zunanje firme in so so za dalje 
časa nastanile v hotelu ali prenočišču ali v kopa
lišču (toplicah), ne uživajo ugodnosti § 4. 

vanjein prenočiščarjev, njih osebja in njih najem
nikov sli sploh na katerikoli primeren način pre
pričuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v 
namene davščino dani na razpolago po določilih te 
naredbe ali prostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren stik z drugimi 
javnimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje 
in nadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega 
prometa. 

§ 7. 
Plačevanje davščine. 

To davščino mora prenočiščar plačevati dne 16. 
vsakega meseca in dne 1. vsakega prihodnjega me
seca dekurzivno (za nazaj). Ako je davščina pavša-
lirana, jo je plačevati za vsak koledarski mesec v 
naprej. Pri pavšaliranih najemih prenočišč pa jo jo 
plačevati ob vsakem domenjenem plačilnem roku na
jemnikovem, oziroma koncem pavšaliranega najema, 
če drug rok za plačevanje najema ni bil dogovorjen 
med prenočiščarjem in najemnikom. V ta namen 
mora prenočiščar ob sopodpisu najemnikovem naj
dalje ob prihodnjem plačilnem roku za davščino žu
panstvu naznaniti domenjene plačilne roke pavšalne 
najemščine. 

Zakesnelim vplačilom priračuni županstvo 6 % 
zamudnih obresti in izterja dolžne zneske po poli
tični izvršbi, ako je bil plačilni opomin brezuspešen. 

§ 8 -
Zvilba davščine. 

1.) Ce davčni zavezanec opusti predpisano pri
javo ali če v teku postopanja navede podatke, ki 
utegnejo prikrajšati davščino, ali če pri podajanju 
pojasnil zamolči bistvena dejstva, mu mora župan
stvo, ne da hi s© zoper njega uvedlo kazensko po
stopanje, predpisati zvišani davek v najvišji izmeri 
100% prikrajšanega ali prikrajšbi namenjenega 
davčnega zneska. 

2.) Ce pa davčni zavezanec dokaže, da je podal 
napačne podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in ne da bi bil s tem namerjal prikrajšati 
davščino, se zviša davščina namesto za 100 % le 
do 40 %. 

§ 9 -
Prizivi. 

V vseh zadevah jo zoper odloke in odredbo ' 
županstva dopusten priziv na občinski odbor, v 
drugi in zadnji stopnji pa na pokrajinsko upravo, 
oddelek za notranje zadeve. 

Priziv je vložiti pri županstvu v 14 dneh od dne, 
ko se vroči stranki odlok županstva, odredba ali 
obvestilo o sklepu občinskega odbora. 

. 22,060.000 K 
proti 5%nemu obrestovanju in primerni amortizaciji. 

V L j u b l j a n i , dne 9. maja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar &.r. 

149. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju občinske davščine na tujska preno

čišča v občini Čatežu ob Savi. 

Na podstavi § 81. občinskega reda se dovoljuje 
sporazumno z delegacijo ministrstva financ v Ljub
ljani, da sme pobirati občina Čatež ob Savi nastop
no davščino: 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca* št. 105, izdanih dne 15ega 
maja 1922. 

§ 5. 
Prijava sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi 
prenočiščarji županstvu v osmih dneh prijaviti kraj 
(hišno številko, ime hotela aH prenočišča) prenoče-
valskega obrta, število davščini zavezanih prosto
rov, in sicer za vsak posamezni prostor z navedbo 
števila postelj, kakor tudi skupni dnevni uspeh 
vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo najdalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) županstvu) predložiti 
pismen obračun o tem, koliko postelj v že javljenih 
prostorih je bilo oddajanih zadnjega pol meseca. 

Če je bil med' polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor ali pa če je bil doslej uporab
ljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 24 urah 
javiti županstvu z individualno navedbo tega pro
stora. 

Otvoritev novega prenoöevalskega obrta mora 
koncesionar, ne glede na določila obrtnega reda, 
županstvu v namene te davščine prijaviti v zmislu 
prvega odstavka tega paragrafa najkosneje tedaj, 
ko je začel prenočišča dejansko oddajati. Enako je 
poleg obrtne odglasitve v davčne namene naznaniti 
v osmih dneh tudi županstvu opustitev obrta ali 
izmenjavo v osebi prenočiščarjevi. 

§ 6. 
Kontrola. 

Županstvo ima pravico in dolžnost, da se, če je 
treba, po svojih organih na licu mesta ali z zasliše-

§ 10. 
Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne razglasitve 
te naredbe v «Uradnem listu pokrajinske uprave za 
Slovenijo» do dne 31. decembra 1922. 

I Podaljšava te davčne dobe je zavisna od novega 
i privolila pokrajinske uprave. 

V L j u b l j a n i , dno 12. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

*' -A *-.. v.'.U"J*ncw -, 

Razglasi osrednje vlade, 
Stanje in uspevanje kulturnih rastlin v 
prvi polovici meseca aprila 1922. v kra

ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 
1.) O z i m n e s t r n i se razvijajo jako bujao. 

Zgodaj posejane se že steble. 
2.) J a r e s t r n i so posejane tudi v planinskih 

krajinah ter uspevajo povsod dobro. 
3.) K r m s k e r a s t l i n e : detelje, lucerne i. dr. 

dobro uspevajo, istotako trave na travnikih in paš
nikih. 

4.) K o r u z e sejejo mnogo zlasti po visokih pla
notah milejšega podnebja in po gorkejših krajinah. 
Na hladnejših krajih pripravljajo zemljo za sejanje. 
Zgodaj posejana koruza kali povoljno. 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 105, izdanih dne 15ega 
maja 1922. 
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a.) V r t n i p o s e v k i uspevajo odlično. 
6.) P r e d i I n i p o s e v k i , ozimni in jari, ki so 

posejani, dobro uspevajo. V nekaterih hladnejših 
krajih pripravljajo zemljo zanjo. 

7. j S a d n o d r e v j e je skoro povsod v cvetju. 
Ravnino, kjer je sadnega drevja manj, valovite in 
gričaste krajine, ki tvorijo večje komplekse našega 
sadja, podplaniuske in planinske krajine, ki imajo 
sadje — vse to se je okitilo s cvetjem, ki se je 
razvilo na toplem solncu; popje je dobro oplojeno in 
je ostalo zdravo v. kali. Po nekaterih krajih ovira 
oplojanje cvetja mraz, sneg in močan veter, toda 
brez občutne škode. 

8.) V i n o g r a d i so povsod obrezani, kolikor 
so bili puščeni za pomladno rezatev. Vegetacija trto 
se pričenja. Ameriško trto sade in cepijo po južnih 
krajinah v večjem obsegu. Povsod se čuti, da je trte 
premalo. 

!t.) Ž i v i n a je zdrava, toda še onemogla. Pri
čenjajo jo goniti na pašnike. 

10.) V r e m e je bilo v teh petnajstih dneh jako 
izpremenljivo, vendar pa ugodno za delo in za uspe-
vanje vseh kultur. Padavine je bilo povsod obilno. 
Temperatura so je menjavala od 2 do 15 ° C z moč
nimi izpremembami. Sneg jo šel dne 6. in 7. aprila 
v okrogih moravskom, vranjskoni, rudniškem, va-
Ijev.skem, tiinoškem in kruševškem. in dne 8. aprila 
v okrogu topliškem, toda po močnem, južnem vetru 
se je raztajal brez škode za rastline. 

11.) T o č a je šla. dne 4. aprila v srezu mlavskem, 
a z manj kvarnimi posledicami. 

12.) P o v o d e n j je prizadela škodo posevkom 
in prebivalstvu v srezu podrinskem, ker jo Drin z 
dotoki wed stopil iz bregov; Skoda se ceni na 
250.000 dinarjev. 

13.) R a s t l i n s k i h b o l e z n i in škodljivcev 
na sadju in posevkih ni bilo. 

Iz oddelka za ratarstvo ministrstva za poljedelstvo 
in vode v Beogradu, 

dne 21. aprila 1922.; K br. 10.137. 

Konkurz za začasne pripravnike 
finančne kontrole. 

Generalna direkcija posrednjih davkov potrebuje 
večje število pripravnikov finančne kontrole. 

Razen začetne plače letnih 1200 dinarjev: preje
majo pripravniki finančne kontrole obleko in obutev, 
stanovanje v kasarni, odnosno pavšalni nadomestek 
za stanovanje letnih 180 dinarjev, ko bi se ne mogli 
namestiti v kasarni, in osebne draginjske doklade 
(za sedaj najmanj 16 dinarjev dnevno) kakor ostali 
neukazni uslužbenci, odnosno poduradniki. 

Služba je prva tri leto začasna, a po preteku te 
dobe se postavi začasni poduradnik za stalnega pod-
uradnika finančne kontrole. 

Stalni poduradniki finančne kontrole imajo pra
vico do pokojnine. 

Oni, ki izpolnijo predpisane pogoje in se dobro 
vedejo, morejo napredovati za preglednika finančne 
kontrole I. razreda (največja plača 2880 dinarjev), 
odnosno tudi za uradnika finančne kontrole. 

V službo finančne kontrole se smejo sprejemati 
naši državljani, ki imajo te-le pogoje: 

1.) da so dobrega, vedenja; 
2.) da so zdravi in popolnoma sposobni za služ

bo finančne kontrole; 
3.) da so neoženjeni ali vdovci brez otrok; 
4.) da; niso mlajši nego 18 in ne starejši nego 

35 let; 
5.) da so dovršili najmanj osnovno šolo. 
Prednost imajo kandidati, ki so že služili pri 

finančni kontroli, pa niso bili odpuščeni na podstavi 
disciplinarnega razsodila ali zaradi slabega vedenja 
ali nezanesljivosti, nadalje kandidati z višjo šolsko 
izobrazbo kakor tudi oni, ki so odslužili svoj vo
jaški rok in imeli nižje čine v vojski. 

Vsi oni, ki imajo te pogoje in se žele udeležiti 
konkursa, se pozivljejo, naj vlože svojeročno spi
sano prošnjo, v kateri morajo obrazložiti potek živ
ljenja od izstopa iz šole, n a j k e s n e j e do d n e 
15. ' j u n i j a 19 22., in sicer: 
a) oni iz Srbije in Crne: gore: pri okružni finančni 

upravi v Velikem Bečkereku; 
b) oni iz oblastev izvun Srbije in Crne gore: pri pri

stojni delegaciji ministrstva financ (Ljubljana, 
Sarajevo, Split, Zagreb), odnosno oblastni finanč
ni direkciji v Novem Sadu. 

*• Priobčon v -»Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 105, izdanih dne lSega 
maja 1922. 

Prošnji se mora priložiti: 
a) za vedenje: potrdilo pristojnega olrôinskega pred-

stojništva, v. katerem mora biti tudi potrjeno, da 
je prosilec neoženjen ali vdovec brez otrok; 

b ) z a zdravje in sposobnost potrdilo državnega 
zdravnika; 

c) za starost: krstni list ali drugo dokazilo; 
č) za šolo: izpričevalo ali potrdilo o tem in 
d) vojaško izkaznico, če je prosilec odslužil svoj 

vojaški rok. 
Iz generalne direkcije posrednjih davkov ministrstva 

za finance v Beogradu, 
dne. 3. maja 1922.; št. 11.311. 

Razglas o nabavi obleke, obutve in postelj
nine za finančno kontrolo. 

Dne 12. j u n i j a 1922 . se bo vršila na pod
stavi zakona o proračunskih dvanajstmah za meseca 
maj in junij 1922. in odloka gospoda finančnega mi
nistra z dne 12. maja 1922., š t 12.272, pri podpisani 
direkciji v sobi št. 39 po odredbah členov 86. in 98. 
zakona o državnem računovodstvu javna ofertalna 
licitacija za nabavo spodaj označenih predmetov za 
finančno kontrolo, in sicer: 

1.) 8000 garnitur izdelane obleke (garnitura se
stoji iz šajkače, bluze, plašča, hlač [dokolenk] in 
dokolenic [ovijaČ]); 

2.) 8000 parov usnjatih čevljev za vezanje; 
3.) 3793 vojaških postelj; 
4.) 5240 slamnjakov; 
5.) 4745 blazin; 
6.) 20.078 rjuh' (platna); 
7.) 4941 volnenih odej. 
Kavcijo polagajo naši državljani v znesku 5 % 

ponujene vsoto izključno po predpisih člena 88. za
kona o državnem računovodstvu z ozirom na člen 24. 
pravilnika za izvrševanje odredb iz oddelka «B. Po
godbe in nabave» zakona o dižavnem računovod
stvu na dan licitacije najkesneje do 10. ure pri glav
ni državni blagajni v Beogradu. 

Ponudbe se lahko glase na vso nabavo ali samo 
na poedine vrste. 

Ponujene cene s© morajo označiti v ponudbi v 
dinarski veljavi (v srebru) ter zapisati s številkami 
in črkami. 

Ponudba se mora kolkovati s kolkom za 20 di
narjev. Vsak ponudnik mora izročiti na dan objav
ljene licitacije predsedniku komisije reverz državne 
blagajne o položeni kavciji in dokazilo o svojih na-
bavljalnih sposobnostih, a naši državljani poleg tega 
tudi potrdilo, da so svoj obrt prijavili davčnim, ob-
lastvom in da so plačali davke za tekoče trimesečje. 

Ponudbe se vlože na dan licitacije (dne 12. junija 
1922.) do 11. ure v zaprtem in zapečatenem zavitku 
na naslov: «Generalni direkciji posrednjih davkov, v 
Beogradu. Ponudba za obleko, obutev in posteljnino 
za finančno kontrolo ponudnika N. N.» 

Ponudbe, Id dospejo po odrejenem roku, in brzo
javne ponudbe se ne bodo vpoštevalc. Ponudba, po
slana po pošti, se vzame v oceno samo, ako ponud
nik v njej izrecno izjavi, da so mu znani vsi pred
pisani pogoji za licitacijo in da pristaja nanje. 

Pismeni pogoji, po katerih se bo vršila licitacija, 
in vzorci se lahko ogledajo vsak dan med uradnimi 
urami pri podpisani direkciji (soba št. 56), pismeni 
pogoji pa poleg tega tudi pri delegacijah ministrstva 
za finance v Ljubljani, Sarajevu, Splitu in Zagrebu 
in pri oblastni finančni direkciji v Novem Sadu. 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 13. maja 1922.; št. 12.272. 

Razglas o izvozu konj.* 
Z odločbo okonomsko-finančnega komiteta mi

nistrov št. 3713/1V z dne 13. februarja t. 1. je bilo 
dovoljeno, preko carinarnico v Bezdanu izvoziti 
kontingent 10.000 lahkih konj. Ker se ta kontingent 
preko označene carinarnice ni mogel izvoziti, je od
redil gospod minister za poljedelstvo in vode po po
oblastilu gorenjega komiteta z odlokom: št. 11.042 
z dne 2. t m., da je od tega kontingenta izvoziti 
5000 konj preko nastopnih carinarnic: 

1.) preko carinarnice v Djevdjeliji 1000 konj, 
2.) preko carinarnice v Eitolju 100 konj, 
3.) preko carinarnice v Bakru 500 konj, 
4.) preko carinarnice v Gornji Radgoni 300 konj, 
5.) preko carinarnice v Mariboru 1000 konj, -
6.) preko carinarnice na Rakeku 1000 konj, 
7.) preko carinarnice v Gružu 500 konj, 
8.) preko carinarnice na Jesenicah 300 konj, 
9.) preko carinarnice v Splitu 300 konj; 

ostanek pa spada še nadalje na carinarnico v 
Bezdanu. 

Pri tej priliki je naročila generalna direkcija ca
rin označenim carinarnicam, naj začno dopuščati iz
voz tega kontingenta konj peti dan po priobčitvi 
tega razglasa v. «Službenih Novinah» tako, kakor 
so dopuščale izvoz prejšnjih kontingentov. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 11. maja 1922.; C br. 33.807. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 4999. з _ з 

Razpis. 
Pri zdravstvenem odseku za Slovenijo se raz

pisuje mesto sanitetnejgja referenta v VI. činovnem 
razredu. V področje te službe spada zaščita mater 
in dojencev, nadalje vodstvo dizpanzerja za matere 
in dojence v Ljubljani. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (rojstni list, domovnica, doktoi&ka diploma) ia 
izpričevali o potrebni kvalifikaciji naj se vlože do 
d n e 1 0. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
dne 11. maja 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljanu 

Št. B H 5/65 ex 1922. 

Razglas. 
Kakor je priobčila generalna direkcija posred

njih davkov, z razpisom z dne 2. avgusta 1921., 
št. 11.443, je bil z odločbo ministrskega sveta z dne 
2. oktobra 1919., š t 6784, člen 143. srbskega zakona 
o radnjama (obrtnega zakona) z dne 29. julija 1910. 
razširjen na vso kraljevino. 

člen 143. se glasi: 
«Pogodbe in ostale listine, ki so omenjene, v 

tem zakonu, so proste vsake pristojbine.» 
Ta taksna prostost pa obseza po pojasnilu ime

novane generalne direkcije z dne 18. februarja 1922., 
št. 18.806/21., samo pogodbe in listine, ki jih izda
jajo zbornice in ostale ustanove, navedene v zakonu 
o radnjama, b r e z s o d e l o v a n j a d r ž a v n i h 
o b l a s t e v . 

Ob istem pogoju so deležne te ugodnosti tudi 
legitimacije delavcev, ki jih omenja člen 142. tega 
zakona. 

Člen 142. se glasi: 
«Delavci, ki potujejo iz kraja v kraj, da si po

iščejo delo, imajo pravico, uporabljati državne ali 
po državi subvencionirane železnice, ladje ali poštnt 
vozove za polovico običajne cene, če potujejo v 
najnižjem razredu. Za legitimacijo jim lahko služi 
potrdilo kateregakoli oblastva in katerekoli zbor
nice ali njih organov.» 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 6. maja 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
St. 1429/15 ex 1922. 626 

Razglas. 
Uprava državnih monopolov v Beogradu je dala 

z odlokom z dne 20. aprila 1922., Pr. br. 14.478. 
veleprodajo soli v Ljubljani v zakup Žitnemu za
vodu, d. z o. z. v Ljubljani, za čas do dne 31. de
cembra 1923. 

Na podstavi sklenjene pogodbe vzdržuje Žitni 
zavod zaloge soli Y nastopnih krajih veleprodaje, 
odnosno so zaloge pri nastopnih firmah: 

-..•••v,, 
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I. o k o l i š L j u b l j a n a : 
1.) Veleprodaja v Ljubljani: cjadran», izvozna 

in uvozna družba z o. z. v Ljubljani, Dunajska cesta 
št. 9. 

2.) Veleprodaja na Rakeku: firma Levstek in 
Oblak na Rakeku. 

3.) Veleprodaja v Kranju: firma Sire-Rant v 
Kranju. 

4.) Veleprodaja v Kočevju: firma Anton Kajfež 
v Kočevju. 

5.) Veleprodaja v Novem mestu: firma Josip 
Turk v Novem mestu. 

6.) Veleprodaja v Trebnjem: firma Vinko šerak 
v Trebnjem. 

7.) Veleprodaja v Brežicah (Krško): firma «Glo
bus», družba z o. z. v Brežicah. 

II. o k o l i š C e l j e : 
1.) Veleprodaja, v Celju: trgovska zadruga «Slo

ga» v Celju, Gosposka ulica št, 1 (skladišče pri ko
lodvoru). 

2.) Veleprodaja, v Slovenjgradcu: Ivan Rojnik v 
Slovenjgradcu št. 51. 

3.) Veleprodaja v Mariboru: Anton Tonejc in 
drug v Mariboru, Mlinska ulica št. 33. 

4.) Veleprodaja v Ptuju: Josip Ornig v Ptuju. 
5.) Veleprodaja v Dolnji Lendavi: Ivan Toplak v 

Dolnji Lendavi. Glavna ulica št. 150. 
Vse navedene veleprodaje so založene z jedilno 

soljo. Industrijska sol in sol za druge namene se 
naroča direktno po pokrajinski monopolski direkciji 
v Ljubljani. 

Jedilna sol v krajih veleprodaje se oddaja, vsa
komur po določenih prodajnih cenah. Cena za vreče 
se določa za vsak primer posebe po nabavnih cenah. 
Najmanjša koMčina soli, ki se odda iz velezakupni-
kovega skladišča, je ena vreča. Prodaja se sol vsa
komur brez razlike. 

Žitni zavod kot zakupnik, odnosno njegovi po- ' 
oblaščenci v zgoraj navedenih veleprodajnih krnjili, 
izdajajo po členu 16. pogojev kupcem sol po cenah, 
ki jih določa uprava 'državnih monopolov. 

Prodajne cene jedilne soli so bile za veleprodajne 
kraje Žitnega zavoda z odlokom z dne 11. marca 
1922., Pr. br. 9313, dokler se ne določi drugače, 
ustanovljene tako-le: 

I. angleška sol, kamena sol v gručah, sol v bri-
cetili in drobna zmleta mineralna sol po 250 dinar
jev za 100 kg. 

II. morska bela sol po 240 dinarjev in 
III. morska eiva sol po 230 dinarjev za 100 kg. 
Sedaj je v zalogi le bela morska sol, ki se pro

daja jx> zgoraj označeni ceni v veleprodajnih krajih 
zakupnikovih. 

Cene jedilne soli v prosti prodaji trgovcev ,?e 
prepuščajo izravnavi po svobodni konkurenci. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
ilne 16. maja 1922. 
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Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje, ki morajo biti svojeročno episane, po 
službeni poti najkesneje do dne 

2 0. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri predisedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 51. 

Predeedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 14. maja 1922. 

_ _ _ _ ^ ^ Kavčnik s. r. 
630 

Letnik IV. 

Cg III 173/22—3. 

Oklic. 
Simonu V o d u š k u . prej stanujočemu jxri očetu 

Gašparju Vodušku, posestniku v Doleni št. 66, 
okraj ptujski, je vročiti v pravdni в tvari Marijo Vo-
duškove zoper Simona Vodniška zaradi ločitve za
kona narok in tožbo. 

Ker je bivališče Simona Voduška neznano, se 
mu postavlja za skrbnika Dolfe Bervar, pisarniški 
oficiant pri okrožnem sodišču v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 10. maja 1922. 

Ne 1 158/22—2. 

Amortizacija. 
619 3—2 

Freds. 1219/4/22—1. 3_2 
Razpis. 

Razpisujejo se nastopna mesta pisarniških urad
nikov: 

I. po eno mesto višjega pisarniškega oficiala v 
IX. činovnem razredu pri okrajnih sodiščih v Dolnji 
Lendavi, Kamniku in Metliki; 

П. po eno mesto pisarniškega uradnika v X., od
nosno v XI. činovnem razredu pri deželnem sodišču 
v Ljubljani in pri okrajnem sodišču v Cerknici. Od-
•Lirlo se tudi mesta pri drugih sodiščih, ki se morda 
na katerikoli način izpraznijo tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnja, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po 
službeni poti najkesnej-з do dne 

2 0. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri predfiiedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 51. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 13. maja 1922. 

Kavčnik 8. r. 

Na prošnjo Ivana J a k i n a, trgovca in posest
nika v Ljubljani, Dunajska cesta št. 5, se uvaja po7 

stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, 
ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna knjižica 
Kmetske posojilnice št. 30.159 z vlogo 200.150 K, 
glaseča se na ime: Ivan Jakin. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne llega 
maja 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 11. maja 1922. 

Ne VIII 168/22—3. 033 

Dražbeni oklic. -
Dne 2 6. m a j a 1 9 2 2 . ob petnajstih (ob treh 

popoldne) bo na postaji na Brezovici pri Ljubljani 
prostovoljna dražba nastopnih nepremičnin, ki so 
last društva lesnih industrijcev. «Pannonie» v Ljub
ljani: 

1.) vi. št. 1673, katastralne občine brezoviške, 
2.) vi. št. 1676, iste katastralne občine. 
Najmanjši ponudek za 1.) in 2.) znaša skupno 

K 200.000— ali Din 50.000—. 
Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 

nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 15. maja 1922. 

601 A. Vpisi v trgovinski register. 
L V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

Pmis. 1220/4/22—1. 
Razpis. 

3—2 

Oddado se nastopna mesta: 
I. poduradniško mesto pri okrajnem sodišču v 

Krškem; 
П. po eno mesto sodnega sluge pri okrajnih so

diščih v Cerknici, Laškem in Ložu, odnosno pri dru
gih eodiščih, ki se morda na katerikoli način izpraz
nijo tekom razpisa. 

451. Sedež: Črnomelj. 
Besedilo firme: «Zora», lesna industrijska družba 

in tovarna lesenib žebljev, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba ima podjetje ter obra

tuje že dograjene tvornice za lesene žeblje ter parne 
žage, in sicer: 
a) izdeluje lesene žebljiče za čevlje, p o , možnosti 

tudi druge razne lesene izdelke; 
b) izdeluje vsakovrsten les za stavbno mizarstvo in 

tesarstvo: 
c) kupuje in i>rodaja vsakovrsten obdelan in ne

obdelan les in lesne izdelke; 
č) žaga posestnikom vsakovrsten les proti plačilu; 
d) si preskrbuje potrebne koncesije, patente in 

varstvene žige. 
Družbena pogodba z dne 20. oktobra 1921., no-

tarizirana dne 5. novembra 1921. Družba je usta
novljena za nedoločen čas. 

Osnovna glavnica znaša 1,350.000 K tej- je po
polnoma vplačana. 

Družbeniki Ignacij Müller, posestnik v Črnomlju 
št. 9, Martin Plut, trgovec v Črnomlju št. 52, Jakob 
Vrščaj, posestnik v Otovcu št. 18, Ivan Müller, po
sestnik v Črnomlju št. 85, Josip Plut, posestnik v 
Vranovičah št, 4, Ivan Lackner, posestnik v, Čr
nomlju št. 1, so obonem poslovodje. Vsa osnovna 
glavnica je poslovodjam na prosto razpolago. 

Družbo sme zastopati vsak posamezni poslo
vodja do zneska 10.000 K in v manj važnih tekočih 
opravilih. ; 

O važnejših zadevah in večjih kupčijskih sklepih 
odloča zbor. 

Firmo podpisuje pod njenim napisanim, natis
njenim ali odtisnjenim besedilom po en poslovodja. 

N o v o m e s t o , d« e 27. aprila 1922. 

452. Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: Orient, mednarodna, trgovsko-

špedicijska in skladiščna delniška družba v Mari
boru, podružnica v Ljubljani. 

Sedež glavnega podjetja: Maribor. 
Besedilo firme glavnega podjetja: slovensko: 

Orient, mednarodna trgovsko-špedicijska in skla
diščna delniška družba v Mariboru; srbo-hrvatsko: 
Orient, medjunarodno trgovsko-špedicijsko i skla
diščno dioničko društvo u Mariboru; italijansko: 
Orient, società per azione intemazionali, fra nego
zianti per spedizioni e depositi a Maribor; nemško: 
Orient, internationale kaufmännische Speditiens-
unjd Lagerhaus-Aktiengesellschaft in Maribor; fran
cosko: Orient, Société commerciale internationale 
d'expédition et d'entrepôt à Maribor. 

Obratni predmet: 
a) špedicija, transportni podi vsake vrste po suhem 

in po vodi v tuzemstvu in v inozemstvu; 
b) posredovanje pri ocarinjanju blaga in izvrše

vanje dotične kontrole; 
c) vskladiščanje raznovrstnega blaga in vodstvo 

tranzitnih in javnih skladišč; 
č) inkaso povzetij, na blagu ležečih bremen in dru

gih obveznosti za lastni in za tuj račun; 
d) izvajanje raznovrstnega reklamacijskega posto

panja za lastni in za tuj račun; 
e) prevzemanje in likvidiranje raznih že obstoječih 

podjetij slične vrste. 
Družbena oblika: delniška družba. 
Ustanovitev dovolj з-па in družbena pravila odo

brena po ministrstvu za trgovino in industrijo, od
delku v Ljubljani, z odlokom z dn.e-3. oktobra 1921., 
št. 7008/21, na podstavi pooblastila ministrstva za 
trgovino in industrijo z dne 15. avgusta 1921., 
VI. št. 3905. 

Glavno podjetje ustanovljeno dne 19/ januarja 
1922., podružnica v Ljubljani pa po sklepu uprav
nega sveta z dne 19. januarja 1922. za nedoločen 
čas. 

Osnovna glavnica: 4,000.000 K, razdeljena na 
j 10.000 delnic v nominalnem znesku po 400 K, ki ;,e 
glase na prinosnika in so popolnoma vplačane. 

Firmo podružnice se podpisuje tako, da postav
ljata pod njeno po komerkoli napisano, utisnjeno 
ali štampiljirano besedilo s pristavkom «podružnica 
v Ljubljani» svoje ime: a) dva člana upravnega 
sveta, b) en član upravnega sveta in en uradnik s 
prokuro, c) ravnatelj s prokuro in en prokurist, 
č) voditelj podružnice in njegov namestnik s pro
kuro ali eden izmed njiju in en prokurist s pri* ta v-
koin: per procura (p. p.). 

Člani upravnega sveta so: Anton Kolenc, vcle-
tržec v Celju; Bcdfich B. Černik, komercialni svet
nik in špediter v Pragi, IL, Havličkovo nam. č. 3; 
Gustav Klauber, ravnatelj Cehoslavije v Pragi. 
V. Mikulavbkâ tfida č. 9; Oskar Dračar, inihustrijec 
v Mariboru; Anton Jurza, voletržee v Ptuju; Janko 
Tavčar, industrijec v Maribora; Albert Pečevnik, 
trgovec v Mariboru; Avgust Skaberne, trgovec v 
Ljubljani; Franc Guida, trgovec v Mariboru. 

Podružnico v Ljubljani zastopata in podpisujeta 
upravni svetnik Avgust Skaberne in prokurist in 
vodja te podružnice Josip Šilih, uradnik v Ljubljani. 

Družbene objave se razglašajo v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo». 

L j u b l j a n a , dne 11. aprila 1922. 

453. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Brata Planinšek & Cigoj. 
Obratni predmet: proizvajanje tehničnih in 

elektrotehničnih izdelkov in potrebščin, nakupo
vanje takih predmetov in trgovina z njimi. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 8. aprila 1922. 

Družbeniki: Alojzij Planinšek, trgovec v Ljub
ljani; Franc Planinšek, posestnik v Žurkovem dolu; 
Anton Cigoj, strojni tehnik v Ljubljani. 

Družbo zastopata kumulativno po dva družbe
nika ter jo podpisujeta tako, da postavljata pod 
besedilo firme svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 21. aprila 1922. 

454. Sedež: Ljubljana. , 
Besedilo firme: «Tiger», tovarna iglastih izdel-

kov, družba z o. z. 
Obratni predmet: 

a) izdelovanje najrazličnejših predmetov manjše 
oblike in teže iz železne, kovinske in dragocene 
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žice, pločevine in litine, zlasti papirnih sponk, 
lasnic, varnostnih zaponk, zapenjač, risarskih 
žebljičkov, držajev za zaboje, vzmeti za zim
nice itd.; 

b) trgovanje z izdelki, navedenimi v točki a), in 
njih razpačavanje. 
Družbena pogodba z dne 18. februarja 1922., 

pasi. št. 668, z dodatkom z dne 17. aprila 1922.. 
posi. St. 801. 

Osnovna glavnica znaSa po § 5. družbene po
godbe 20.000 Din ter je v gotovini popolnoma, vpla
čana in dana poslovodjama na prosto razpolago. 

Družbena poslovodji sta friženjor Josip Boncelj 
ravnatelj Strojnih- tovarn in livarn, d. d. v Ljubljani, 
Dunajska, cesta št. 35, in Milena Boncelj, inženjer-
jeva soproga v Ljubljani, Wolfova ulica št. 10. 

Vsak poslovodja zastopa družbo samostojno, 
družbeno firmo pa jtodpisuje samostojno vsak po
slovodja tako, da postavlja pod njeno odtisnjeno 
ali po komerkoli napisano besedilo svoj podpis. 

L j u b 1 j a n a, dne 26. aprila 1922. 

455. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Trgovska banka, d. d. v Ljub

ljani, podružnica v Mariborn. 
Sedež glavnega zavoda» Ljubljana. 
Obratni predmet: Družba 

a) ustanavlja, pridobiva ali upravlja, jemlje ali daje 
v zakup in najem komercialna, industrijska in 
prometna podjetja, in sicer kakršnekoli družbene 
oblike, ter jim. te pretvarja, tudi se udeležujo 
takih podjetij, vodi njih posle in oskrbuje zanje 
izdajo in prodajo njih delnic, zadolžnic ali za
družnih deležev; 

b) podeljuje odprte in menične kreditte, diskon
tira menične in kakršnekoli druge terjatve; 
sprejema in izplačuje obresti in dividende ter 
opravlja vnovčevanje vsakršnih terjatev na, ra
čun tretjih; 

•c) sprejema" vrednostne papirje, valute in vsake 
druge predmete v: hranjenje in upravljanje ter 
izdaja za to depotne liste: 

ò) sprejema denar na tekoči račun — vlagatelj 
sme razpolagati z vložnim zneskom po čeku ali 
drugače — sprejema denar na vložne knjižice, 
ki se glase na prinosnika aH na ime in so tudi 
v tem primeru lahko izplačne prinosniku, in 
proti obrestonosnim blagajniškim potrdilom, ki 
se glase na prinosnika; 

d) nakupuje in prodaja vsakovrstne papirje, devize, 
valute in terjatve; posoja na obresti proti za
stavi vseh toh reči kakor tudi na sirovine in 
vsakovrstno blago, vse to za lastni in za tuj 
račun; 

e) kupčuje s promesa-mi ter prodaja srečko na ob
roke; 

f) izvršuje zavarovanja zoi>er kurzno izgubo pri 
izžrobnih vrednostnih papirjih ali srečkah; 

g) kupuje in prodaja vsakovrstno blago, sirovino 
in izdelke; 

h) napravlja javna skladišča — tudi prosta skla
dišča — vpoštevaje določila, zakona z dne 
26. aprila 1889., drž. zak. št. 64, osobito določila 
§ 12. n. z., seveda po poprejšnji pridobitvi za 
to potrebne koncesije; izdaja skladiščna, po
trdila; (warante) o vloženem blagu; napravlja 
JK> poprej doseženi oblastveni dovolitvi javne 
tehtnice in merilnice; 

i) posreduje ali izvršuje isama ali skupno z dru
gimi vsakovrstne finančne in kreditne operacije 

. na račun državnih uprav, pokrajin, občin, kor-
poracij, zadrug, družb ali zasebnikov v tuzem
stvu in v inozemstvu, se udeležuje pri njih ter 
sploh izvršuje vsa opravila, združena s temi 
operacijami, zlasti tudi prinaša prevzete dolgove 
v celoti ali v delnih zneskih na druge; 

j) ustanavlja menjalmce in opravlja v njih menjal
ne posl<^ 

k) ukorioča tuzeinske in inozemske izume, patente 
in privilegije ali posreduje njih ukoriščanje; 

.1) izvršuje visa bančna, komisijska in posojilna 
opravila, ki spadajo v izvrševanje zgoraj nave
denih, po pravilih dovoljenih' poslov, ali ki so 
potrebne za to kot pomožna opravila, zlasti tudi 
borzno kupčije; 

JO) podpira trgovino, industrijo in obrt, ustanavlja 
trgovska in industrijska podjetja ter sploh za-
pofcenja vse, kar pospešuje trgovino, industrijo 
in, obrt tea? óMgià ugled in gmotno stanje teh 
efcok. 
Vse njtveieii»7 posle sme dniž,ba izv*6eyati ali' 

•odi samo posredovati za lastni« ali za tuj račun. 
. VHiwt osnovne delniške glavnice: lÒ,0OÒ;Ó0Ó K. 

Število, značaj in nominalna vrednost posa, 
možnih delnic: 25.000 delnic v nominalni vrednosti 
po 400 K, ki so popolnoma vplačane ter se glase 
na prinosnika. 

Upravni svet sestoji iz najmanj 8 in največ 12 
članov. 

Člani prvega upravnega sveta so: dr. Ernest 
Rekar, lesni induetrijec v Ljubljani; Alojzij Križnic, 
lesni trgovec v Mariboru; Josip Javornik ml., lesni 
trgovec v Žalni; Franc Dolenc st,, lesni trgovec v 
Skofji Loki; Ivan Rus, lesni trgovec v Loškem po 
toku; Viktor Meden, tvorničar v Ljubljani; Ivan 
Kostevc, trgovec v Ljubljani; Franc Pogačnik, tr
govec v Ljubljani; Gjuro Valjak, veletržec v Mari
boru. 

Prokurista: ravnatelj in dirigent podružnice Ciril 
M. Toman v Mariboru in prokurist Josip Skaza, 
bančni uradnik v Mariboru. 

Pravna razmerja družbe: Delniška družba, usta
novljena na občnem zboru dne 19. februarja 1922. 
na podstavi pravil, odobrenih z odlokom ministrstva 
za, trgovino in industrijo v Beogradu z dne 20. no
vembra 1920., VI št, 3388, in obvestila ministrstva, 
za, trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, z 
dne 11. januarja 1922., št, 80/22. 

Firma se podpisuje tako, da podpisujeta pod 
njeno besedilo svoje ime: ali dva člana upravnega 
sveta ali en član upravnega sveta in en ravnatelj. 
aH dva ravnatelja ali en upravni svetnik in en 
Prokurist aH en ravnatelj in en prokurist, za po
družnico tudi poleg omenjenih oseb en. dirigent in 
en prokurist. 

Ravnatelji in in-okurieiti morajo1 pristavljati svo
jemu podpisu dodatek, ki kaže na prokuro. 

Družbeni javni razglasi se objavljajo v uradnem 
listu na sedežu družbe. 

Opomba: Delniška glavnica se sme po sklepu 
občnega zbora brez predhodne oblastvene dovolitve 
zvišati na 30,000.000 kron. 

M a r i b o r , dne 19. aprila 1922. 

456. Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo firme: A. Füret in sin. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim, blagom. 
Imetnik: Edmund Fürst, trgovec v Murski So

boti št. 256. 
M a r i b o r , dne 19. aprila 1922. 

457. Sedež podružnice: Velike Lašče. 
Besedilo firme: Paternost & Remic. 
Glavni sedež: Ljubljana. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 

ust debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Osebno zavezana družbenika: Franc Paternost, 

trgovec in posestnik/ v Ljubljani, in Ljudevit Re
mic, trgovec v Ljubljani. 

Pravico družbo zastopati ima vsak družbenik 
samostojno. 

Firmo podpisuje pod njenim besedilom vsak 
družbenik samostojno. 

Prokura se je podelila Alojziju Hočevarju, po
sestniku in gostilničarju v Velikih Laščah št. 76. 

N o v o m e s t o , dne 27. aprila 1922. 

II. V p i s a l e « o se, i z p r e m e m b e 
i n d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
458. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Centralna vnovčevalnica za živo 
in zaklano živino, družba z o. z.: 

Obratni predmet: Po notarskem zapisu z dne 
3. decembra 1921., posi. št. 638, se je § 5. družbene 
pogodbe z dne 22. julija 1921., prist reg. B 275, 
izpremenil tako, da so ee uvodne besede: «Uvozna 
in izvozna trgovina z živo in zaklano živino vseh 
vrst, z mesnimi produkti, konzervami in mesnimi 
odpadki in z živiH v splošnem, ustanavljanje, na
kupovanje in najemanje industrijskih podjetij, ka
kor tovarn za izdelavo meenih produktov, konzerv 
itd., ki služijo namenu podjetja», nadomestile z be
sedami: «Predmet podjetju je: Trgovina z živo in 
zaklano živino, osobito z govejo živino, « prašiči 
in drobnico, s teleti in s konji, uvozna in izvozna 
trgovina z Živo in zaklano živino V6eh vrst, z mes
nimi izdelki, konzervami ш mesnimi odpadki; trgo
vina s špecerijskim, kolonialnim in materialnim 
blagom in deželnimi pridelki «a drobno in debelo 
ter izvrševanje mesarske obrti. Dalje ustanavljanje, 
nakupovanje in najemanje industrijskih podjetij; 
kakor tovarn za izdelavo mesnih produktov, kon
zerv itd., ki služijo namerni podjetja. Slednjič trgo
vina z deJikatesami ter nakupovanje in prodaja 
vina'in žganja aa" debelo ict v zapetih' steklenicah 
ter, s žgantoi' in opojnimi pijačami na debelo in 
v oprtih steklenicah.» 

Po zapisniku z dne 22. marca 1922., posi. št. 901, 
se je na občnem zboru družbenikov s soglasnim 
sklepom družbenikov nadomestilo besedilo § 9. 
družbeno pogodbe z dne 22. julija 1921., jiosl. 
š t 324: 

«a) štiri poslovodje, katerih število se sme zni
žati na občnem zboru družbenikov» z besedilom: 

«a) eden ali več poslovodij, katere imenujejo 
družbeniki,» 

in besedilo § 10: 
«Kot poslovodje se postavljajo družbeniki: Ja

kob Jesili, posestnik in mesar v Rudniku pri Ljub
ljani št. 30, Franc Kavčič, posestnik v Ljubljani, 
Privoz št. 4, Franc Slamič, posestnik in trgovec na 
Glincah pri Ljubljani š t 213, in Franc Golob, po
sestnik in tovarnar na Glincah št. 37. Družbo za
stopata dva poslovodji ali pa en poslovodja in en 
prokurist kolektivno» 

z besedilom: 
«Franc Golob kot družbenik ostane nadalje po : 

slovodja in zastopa družbo napram tretjimi osebam, 
oblastvom in sodišču samostojno, dokler ostane 
družbenik. — Če je imenovan le en poslovodja-
nedružbenik, ima pravico takisto samostojno za
stopati družbo jiapram tretjim osebam, oblastvom 
in sodišču. 

Če pa se imenuje več poslovodij, ki niso druž
beniki, smeta zastopati družbo po dva in dva ko
lektivno, ali pa po en poslovodja in: prokurist ko
lektivno.» 

Odstopili so poslovodje: 
Jakob Jesih, Fran Kavčič in Fran Slamič; edini 

poslovodja je sedaj Fran Golob, ki zastopa družbo 
isamostojno, dokler ostane družbenik. 

L j u b l j a n a , dne 26. aprila 1922. 

459. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jadranska montanska družba 

z o. z.: 
Izbrisala sta se poslovodji Avgust Praprotnik 

in Feliks ВеПак, vpisal pa se je novoizvoljeni po
slovodja Riko Debelak, uradnik Jadranske banke 
v Ljubljani. 

- L j u b l j a n a , dne 21. aprila 1922. 

460. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Peter Kozina & Comp. 
Sedež podružnice: Bistrica pri Tržiču: 
Prokura se je podelila Franju Zorčiču, urad

niku iste firme v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 25. aprila 1922. 

461. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka: 
Po sklepu deželnega kot trgovskega sodišča v 

Celovcu z dne 6. marca 1922., Firm. 330/Ges. II 
37/36, se je podružnica v Celovcu opustila in uvedla 
likvidacija. 

Likvidatorja sta: Meinrad Natmesanig, bančni 
ravnatelj, in Karel Schmerz, bančni uradnik, oba 
v Celovcu, ki podpisujeta Hkvidacijsiko firmo «Lai-
bacher Kreditbank, Filiale Klagenfurt in Liquida
tion» skupno. 

L j u b l j a n a , dne 25. aprila 1922. 

462. Sedež: Ljubljana,. 
Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka: 
S prokuro za centralo so poverjeni uradniki 

centrale Matko Janežič, Ante Tavčar in dr. Albin 
Stole, vsi v Ljubljani. 

Ustanovila se je podružniea v Kramjui, 
Besedilo podružnične firme: Podružnica ljubljan

ske kreditne banke v Kranju v latinici ali cirilici, 
ali francosko: Succursale de la Banque de Crédit 
de Ljubljana à Kranj, ali angleško.- Brach office of 
the Credit Bank of Ljubljana ta Kranj, ali nemško: 
Filiale der Lalbacber Kreditbank in Kranj, ali ita
lijansko: Succursale della Banca di Credito di Ljub
ljana a Kranj. 

Člani podružničnega načelništva so: Franc Bor
jak, trgovec v Kranju; dr. Alojzij Kokalj, odvetnik 
v Ljubljani; Franc Majdič, trgovec v Kranju. 

S prokuro za podružnica je poverjen Ladke 
Bavdek, podružnični dirigent v Kranju. 

Delniška družba temelji na pravilih, sprejetih1'«uJ 

abčnemi zboru z d»e 24. avgusta 1ÖÖ0., izptemenjs-
nih na občnih zborih z dne 1. maja 1915., 15. aprila 
1918., 5. maja 1919., 21. decraabra 1919. in 8. ju
nija 1920., in odobrenih pO nflnlsfcrertvu za ti^ovih« 
in industrijo z odlokom z dne 8. junija 1920., 
VI. St. 913, in 7. novembra 1Ô20, VI. š t 8199. 

Družba je ustanovljena na nedoločen Cas. 
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Razglasi družbe se vrše v «Slovenskem Narodu» 
in v uradnem listu, izhajajočem v Ljubljani. 

Pravnoobvezne izjave, ki se tičejo podružnice, 
«e morajo opremljati s firmo podružnice, s pod
pisom enega člana predstojništva in dirigenta ali 
pa njegovega namestnika. Dirigent in njegov na
mestnik podpisujeta s pristavkom p. p. (per pro
tura). Namesto dirigenta in njegovega namestnika 
eme podpisovati na isti način tudi drug uradnik. 
ki ga upravni svet pooblasti za to. 

L j u b l j a n a , due 25. aprila 11)22. 

463. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Narodna tiskarna: 
Po pooblastitvi ministrstva za trgovino in in

dustrijo z dne 18. oktobra 1921., VI št. 4471, je 
oddelek tega ministrstva v Ljubljani z odlokom z 
dne li), novembra 1921., št. 8054/21, odobril iz-
premembo §§ 15. in 20. družbenih pravil, sklenjeno 
na obenem zboru dne 21. julija 1921.; odslej se
stoji po § 20. upravni svet iz 7 do 10 odbornikov. 

V upravni odbor je vstopil dr. Konrad Vodušek, 
odvetnik v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 27. aprila 1922. 

464. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Promet, industrijsko-tehnično 

podjetje, družba z o. z. v Ljubljani: 
Odstopil je poslovodja Gustav Zemanek; a pro-

kuro je poverjen inž. Jan Koudelka v Ljubljani, 
Mestni trg št. 4. 

L j u b l j a n a , dne 4. maja 1925. 

465. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Schwab & Bizjak, manufakturna 

in modna trgovina, konfekcija za gospode in dame. 
Obratni predmet: manufakturna in modna trgo

vina, krojaški in konfekcijski obrt za gospode in 
dame: 

Besedilo firme odslej: Drago Schwab. 
L j u b l j a n a , dne 25. aprila 1922. 

466. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tea-Import, družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina e kolonialnim blagom 

na debelo in na drobno, zlasti uvoz čaja: 
Izpremembe vsled doetavka k družbeni pogodbi 

* dne 18. aprila 1922., posi. št. 1020. 
Besedilo firme odslej tudi: hrvatsko in srbsko: 

Tea-Import, društvo sa o. j . v latinici ali cirilici; 
nemško: Tea-Import, Gesellschaft m. b. H.; fran
cosko: Tea-Import, Société à g. L; italijansko: Tea-
Import, Società a g. 1.; angleško: Tea-Import, So
ciety ltd. 

Obratni predmet odslej tudi trgovina s špece
rijskim in materialnim blagom na debelo in na 
drobno. 

L j u b l j a n a , dne 27. aprila 1922. 

467. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tovarna vozov Peter Keriič, 

d. d.: 
Na občnem zboru dne 27. decembra 1921. se je 

sklenila izprememba družbenih pravil z dne 26 ma
ja 1919. v §§ 2., 3., 18., 21, 22., 26., 27, 28.'; 37. 
in 39, ki jo je po pooblastilu ministrstva za trgo
vino in industrijo z dne 1. marca 1922, VI. St. 889, 
odobril oddelek tega ministrstva v Ljubljani z od
lokom z dne 6. aprila 1922, št. 2226/22. Po § 2. je 
odslej namen družbe: 
a) ртојскигапје in izvrševanje vseh del in obrtov, 

spadajočih v gradbeno stroko: visokih, globokih 
-stavb, cestnih, železniških, vodnih in mostmih 
stavb, betonskih in železnobetonskih stavb, ce
mentnih izdelkov; 

b) lesna industrija in trgovina; 
c) vsakovrstne instalacije, opremljanje in urejanje 

vsakovrstnih industrijskih naprav; 
Č) kovaška, ključaničarska, tesarska, mizarska in 

kolarska dela; 
d) železne konstrukcije za mostove, strehe in slično; 
e) izdelovanje tehničnih potrebščin, orodja itd. 

Po § 3. se glasi firma: Slograd, Slovenska grad
bena in industrijska delniška družba Ljubljana; ali 
francosko: Slograd, Société slovène de construction 
et pour l'industrie, e. a. Ljubljana; ali italijansko: 
Slograd, Società slovena di costruzioni e per Г in
dustria, e. a. Ljubljana; ali nemško: Slograd, Slowe
nische Bau- und Industriegesellschaft, A.-G. Ljub
ljana., 
i P o 4 ! 26. sestoji upravni svet iz 3 do 5 članov. 

Po § 87, odstavku 1., se podpisuje firma pravno-
veljavno in za družbo obvezno tako, da podpisujeta 

Letnik IV. 
pod njeno besedilo, ki je napisano, natisnjeno ali 
stampiljirano, svoje ime dva člana upravnega sveta 
ali en član upravnega sveta in ravnatelj s prokuro, 
odnosno en prokurist, vsi kolektivno, prokurist vse
lej s pristavkom: p. p. (per procura). 

L j u b l j a n a , dne 25. aprila. 1922. 

468. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Trgovska banka, d. d. v Ljub

ljani: 
Vpisal se je v trgovski register Fran Skušek, 

bančni ravnatelj v Ljubljani, za ravnatelja, Otmar 
Pehani, bančni uradnik v Ljubljani, pa za pro
li uriš ta. 

L j u b l j a n a , dne 20. aprila 1922. 

469. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mal« Durjava & Comp. 
Obratni predmet: tvornica perila in konfekcij-, 

manufakturna trgovina na debelo: 
Izbrisala so je prokura Franca Verdnika, 
M a r i b o r , dne 26. aprila 1922. i 

470. Sedež: Žiri. 
Besedilo firme: Strojarna in usnjarna v Žireh, 

družba z o. z.: 
Izterjali so se od družbenikov vsi še nevplačani 

deli njih poslovnih deležev, tako da je sedaj vpla
čana vsa osnovna glavnica 215.000 K. 

L j u b l j a n a , dne 3. maja 1922. 

III. I z b r i s a l e so s e . n a s t o p n e f i r m e : 
471. Sedež: Ljubljana, 

Besedilo firme: Medica & Comp. 
Obratni predmet: trgovska agentura in komi

sijska trgovina: 
Vsled opustitve trgovine. 
L j u b l j a n a , dne 27. aprila 1922. 

472. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Podjetje zvezdnih tkanin «Her

mes», Brata Vokač. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Vsled opustitve trgovine. 
L j u b l j a n a , dne 4. maja 1922. 

Na to dražbo se vabijo interesenti e pristavkom, 
da lahko vpogledajo dražbene pogoje vsak dan ob 
uradnih urah. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 3. maja 1922. 

Št. 12.348. 

Razglas. 
699 

473. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: N. Relia & nečak, podružnica 

glavnega podjetja na Dunaju, vpisanega z enakim 
besedilom (N. Relia & Neffe). 

Obratni predmet: Podjetje betonskih gradb: 
Vsled opustitve. 
L j u b l j a n a , dne 25. aprila 1922. 

Dne 7. j u n i j a 1 9 2 2. ob 10. uri se bo pri pod
pisanem oJtrajnem glavarstvu v sobi št. 3 na javni 
dražbi oddajal v zakup lov občine črnovrške pri 
Polhovem gradcu za petletno dobo. to je od. dne 
L julija 1922. do dne 30. junija 1927. 

Na to dražbo se vabijo interesenti s pristavkom, 
tla lahko vpogledaJD dražbene pogoje vsak dan ob 
uradnih urah. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 2. maja 1922. 

: št. 2898. - 5 5 6 

Razglas. 
Okrajno glavarstvo bo dajalo love, ki jih imajo 

občine Grabe, Vratja vas, Vratji vrh in Črnci, v. 
zakup na javni dražbi, ki bo v ponedeljek dne 
12. j u n i j a 1 9 2 2 . ob desetih v Apačah, gostilna 
Fürst, in sicer naposled navedeni lov za dobo od 
dne dražbe do dne 31. julija 1927, ostalo tri love 
pa za dobo šestih let, t, j . od dne 1. avgusta 1922. 
do dne 31. julija 1928. 

Zakupni pogoji so pri podpisanem glavarstvu in 
pri dotičnem občinskem uradu med uradnimi urami 
vsakomur na vpogled. 

Okrajno glavarstvo v Ljutomeru, 
dne 25. aprila 1922. 

Razne objave. 
639 

Št. 1512/27. 

Razpis lova. 
616 

Dne 14. j u n i j a 1 9 2 2 . se bo vršila licitacija 
lova mestne občine ptujske na mestnem magisitratu 
v županovi eobi. 

Vzklicna cena znaša 250 dinarjev. Lov se odda 
za dobo 6 let, t. j . do dne 30. junija 1928. 

Natančnejši podatki so razvidni na mestnem 
magistratu. 

Mestni magistrat ptujski, 
dne 13. maja 1922. 

Župan: Tomaž Lozinsek s. r. 

Št. 5076. 595 

Razglas. 
Lova krajevnih občin d r a g a t u š k e in s t a 

r o t r š k o se bosta v četrtek dne 8. j u n i j a t 1. 
ob 10. uri pri okrajnem glavarstvu v Črnomlju na 
javni dražbi oddajala v zakup za dobo petih let, 
t. j . od dne 1. julija 1922. do dne 30. junija 1927. 

Zakupni pogoji so vsakomur na vpogled pri 
okrajnem glavarstvu med uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Črnomlju, 
dne 8. maja 1922. 

Okrajni glavar: dr. Gregorio s. r. 

Št. 12.347. 098 

, Razglas. 
Dne 3. j u n i j a 1 9 2 2 . ob devetih ee bo pri 

občinskem uradu na Vrhniki (občiruska pisarna) na 
javni dražbi oddajal v zakup lov občine vrhniške za 
petletno dobo, t j . od dne 1. julija 1922. do dne 
30. junija 1927. 

Vabilo na redni občni zbor, 
ki ga bo imela firma * 

j,Slogrr»a<i", 
slovenska gradbena in industrijska delniSka 

dražba v Ljubljani, 
dne 6. j u n i j a 1 92 2. ob 18. uri v lastnih prostorih 
(tvornica Kršič v Ljubljani, Spodnja Šiška) s tem 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Poročilo upravnega svota o poslovanju leta 

1921. in predložitev bilance. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance za leto 1921. in sklepanje 

o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Absolutorij upravnemu in nadzorstvenemu, 

svetu. 
5.) Volitev upravnega in nadzorstvenega sveta, 
6.) Izprememba pravil v §§ 16, 21, 27, 30, 33, 

34, 36, 37, 40. in 48. ' 
7.) Slučajnosti. 

* * * 
Pravico glasovanja imajo delničarji, ki so položili 

najmanj 6 dni pred občnim zborom pri blagajni 
družbe ali pri Slovensld eskomptni banki vsaj, 20 
delnic. Delničarji glasujejo osebno ali po pooblaščen
cih. 

V L j u b l j a n i , dne 20. maja 1922. 

Upravni svet 

5 8 4 Razid društva. 
«Društvo državnih blagajniških uradnikov за 

slovensko ozemlje» se je zaradi nezadostnega He-: 

vila članov danes prostovoljno razšlo. 
V L j u b l j a n i , dne 9. maja 1922. 

Val. Koželj s. r , Janko Gogola s. r , 
t č. predsednik. t č. tajnik. 

594 Razid društva. 
Društvo «Verein zur, Unterstützung in Sterb*-

und Erkrankungsfällen für Arbeiter und' Bedienstete-
der k. k. priv. StidbahngesellBchaft in Marburg» ee 
je razšlo; osnovalo pa se je z istimi pravili «Pod
porno društvo železniških <1«1атс»т in uslužbencev 
r smrtnih slučajih Maribor». 

Franc Fischer s. r.„ WvJi predsednik». ' 

Natkeita ta zataSita Betagte Мкгм, 4 4 v fctaUhai. 
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Poitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 26. maja 1922. Letnik IV. 

e?ina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

ш$г< ost?-* 
! > Ж 1 Vf--**1 

î«i a Slovenijo. 
7aoblna: Zakon o olajšavah v sodnem postopanju Z3 območje višjih deželnih sodišč v Ljubljani in Splitu. Zakon o uporabljanju vseh signalnih telefonskih, brzojavnih in 
radiografskih naprav bivše avstro-ogrske monarhije na naših obalah in otokih v jadranskem morju. Zakon o ukinitvi nekaterih pravilnikov in odločb ministrstva'za trgovino in 
industrijo. Popravki k uredbi o razdelitvi države na oblasti in k zakonu o oblastni in sieski samoupravi. — Uredbe osrednje vlade: Razglas o prodaji petroleja. — Razglasi 
pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglasi o izpremembah v občinskih gerentstvih. Razglas o vidiranju potnih listov italijanskih državljanov. Izkaz o stanju živalskih kužnih 
bolezni v Sloveniji. — Razglasi ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani: Objava glede krošnjarjenja s proizvodi hišne industrije na ozemlju Banat,), Bačke in 
Baranje. Razglas, da so izpremembe pravil «Tovarne za špirit in drože, d. d. v Račjem,» odobrene. Razglas, da so izpremembe pravil «Jugoslovanske zavarovalne banke« odo
brene. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o meničnih golicah in o živinskih potnih listih nove emisije. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski 
izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglas gradbene direkcije za Slovenijo o izpremembi nekaterih postavk v mostninskih cenovnlkih 

za mostova čez Savo v Radečah pri Zidanem mostu in v Krškem. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske oredbe. 
150. 

Mi 
A l e k s a n d e r I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljeviuo 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podttavi člena 130. 
ustave sklenil v XXVII. rodni seji, ki jo je imel dne 
9. decembra 1921. v Beogradu, da je naredbo pover-
jeništva za pravosodje v Ljubljani o olajšavah v, sod
nem, postopanju z dne 3. septembra. 1919., Ur. 1. 
St. 639/19., in naredbo ministra pravde z dne 12. fe
bruarja 1920., št. 25.291/19., Ur. 1. et. 133/20., se-
znamka uredb ministrstva pravde it.' 9, «Službene 
Novine» et. 195/21., nadalje naredbo pokrajinske 
vlade za Dalmacijo z dne 22. decembra 1919., št. VI 
2669/19., «Dalmatinski Glasnik» St. 76 z dne 24ega 
decembra' 1919., sez-namka uredb ministrstva pravde 
St. 5, «Službene Novine» št. 195/21. — izpremeniti 
in da smo Mi potrdili in potrjujemo po zakonodajnem 

odbora sklenjeni 

Zakon 
o olajšavah v sodnem postopanju za 
območje višjih deželnih sodišč v Ljub

ljani in Splitu.* 
§ i . 

Zadnji stavek § 25. organizacijskega zakona z 
dne 27. novembra 1896., drž. zak. St. 217, je raz
veljavljena 

§ 2 . 
V § 49., št. 1, jurisdikcijske norme in v § 29., 

prvi odstavek, civilnega pravdnega reda se besedi 
«petsto goldinarjev» nadomeščata s «tisoč dinarjev». 

§ 3 . 
V §§ 224. št. 7, in 488. civilnega pravdnega reda 

se besedi «petdeset goldinarjev» nadomeščata z be
sedami «sto dvajset pet dinarjev». 

§4. 
V § 4. cesarskega ukaza a dne 22. julija 1915. 

drž. zak. š t 208, se besedi «sto kron» nadomeščata' 
z besedami «sto dvajset pet dinarjev». 

§ 5 -
V §§ 7. a in 60. jurisdikcijske norme v besedilu 

cesarskega ukaza z dno 1. junija 1914., drž. zak. 
št. 118., se besedi «2500 K» nadomeščata s «pet 
tisoč dinarjev». 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvate i Slovenaca» St. 105,.izdanih dne 15ega 
maja 1922. (Prilog XVII. — 1922.) 

§6-
§ 7. a jurisdikcijske norme v besedilu cesarskega 

ukaza z dne 1. junija 1914., drž. zak. št. 118, se pri
stavlja: 

Sodnik poedinec razsoja tudi spore zaradi nedo-
govorne ločitve zakona po predpisih za postopanje 
v zakonskih! stvareh. 

V pravdah, navedenih v § 94., razsoja sodnik po
edinec brez ozira na vrednost spornega predmeta, če 
spada glavna pravda pred njega. 

Ce preseza vrednost spornega predmeta znesek 
pet tisoč' dinarjev, se stranke lahko izrecno dogo
vore, da razsodi stvar sodnik poedinec. Dogovor 
morajo izkazati z listino sodišču že v. tožbi. Ce ni 
izrecnega dogovora, naj se jemlje ozir na nepravilno 
eestavo sodišča samo, če toženec to uveljavlja, pre
den se spusti v razpravo. 

V § 187. civilnega pravdnega reda. se uvršča kot 
drugi odstavek: 

Združitev je tudi dopustna, бе spadajo nekateri 
izmed) sporov pred sodnika poedinca. Za razpravo in 
za razsojo o združenih Siporih je poklican senat. 

§ 227. civilnega pravdnega reda se dodaja kot 
drugi in tretji odstavek: 

Zahtevki, ki spadajo pred] sodnika poedinca, se 
lahko združijo z zahtevki, ki spadajo pred! senat, 
Za razpravo in za razsojo o takih, z isto tožbo uve
ljavljenih zahtevkih je poklican senat. 

Ce je uveljavljenih v isti tožbi več zahtevkov, 
katerih nobeden sami zase ne preseza zneska1 ali 
vrednosti pet tisoč dinarjev, mora sodnik poedinec 
razpravljati in razsojati, tudi če skupna vsota za
htevkov! preseza znesek ali vrednost pet tisoč di
narjev. 

§ 7 . 
V § 30. zakona z dne 27. novembra 1896., drž. 

zak. št. 218, o obrtnih sodiščih, se nadomeščata be
sedi «petdeset goldinarjev» e «sto dvajset pet di
narjev». 

§8. 
V § 1. zakona z dne 27. aiprila 1873., drž. zak. 

št. 67, opominjevalnemj postopanju, v besedilu ce
sarskega ukaza z dne 1. junija 1914., drž. zak. št. 118, 
se besedi «1000 K» nadomeSčata e «pet sto dinar
jev». 

§ 3. zakona z dne 27. aprila 1873., drž. zak. 
št. 67, se mora glasiti: 

«Zoper osebe, katerih bivališče ni znano, se ne 
mora izdati pogojno plačilno povelje.» 

Točki 6., črka C, tarife o sodnih1 pristojbinah 
(cesarski ukaz z dne 15. septembra 1915., drž. zak. 
št. 279) se pristavlja: 

«nad dvestopetdeset dinarjev do petsto dinarjev 
20 dinarjev». 

§ 9 -
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se objavi v, «Službenih 
Novinah», ter nadomešča naredbo poverjeništva za 
pravosodje v, Ljubljani z dne 3. septembra 1919., 
razglašeno pod št. 639 «Uradnega lista deželne vlade 
za Slovenijo» z dne 5. septembra 1919., in naredbo 
ministra pravde z dne 12. februarja 1920. (št. 24.291 
ex 1919.) št. 133 «Uradnega lista deželne vlade za 

Slovenijo» z dne 5. marca 1920., obe predloženi za
konodajnemu odboru naroilne skupščine in pod št. 9 
naredb za Slovenijo ministrstva pravde, navedenih 
v «Službenih Novinah» št. 195/21., in dalje naredbo 
pokrajinske vlade za Dalmacijo z dne 22. decembra 
1919., št. VI 2669/19, š t 76 «Dalmatinskega Glas
nika» z dne 24. decembra 1919., predloženo zakono
dajnemu odboru narodne skupščine podi št. 5 naredb 
za Dalmacijo ministrstva pravde, navedenih v «Služ
benih Novinah» št. 195/21. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem) in vsakomur pa, naj se 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 
št. 65.905. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minieter pravde: 

dr. L. Marković e. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Palic e.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

151. 
Mi 

Alekeandep I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIH. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je odločbo ministrskega 
sveta Pov. Mor. br. 836/0 iz leta 1920. — seznamka 
uredb ministrstva za vojno in momarnico š t 41 . 
«Službene Novine» št. 195 z dne 3. septembra 1921. 

— izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o uporabljanju vseh signalnih, tele
fonskih, brzojavnih in radiografskih 
naprav bivše avstro-ogrske monarhije 
na naših obalah in otokih v jadran

skem morju.* 
Člen 1. 

Vse pomorske signalne, telefonske, brzojavne in 
radiografske naprave na obalah in otokih v jadran
skem morju, ki so pripadale izključno bivši avstro-
ogreki vojni mornarnici, pripadajo naši vojni mor-
narnici. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 105, izdanih dne 15ega 
maja 1922. (Prilog ХУП. — 1922.) 

j iL* 
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Člen 2. 

Naša vojna mornarnica vzdržuje ves signalni, 
telefonski in brzojavni promet kopne zemlje z mor
jem po omenjenih napravah, bodisi v državne, bo
disi v privatne svrhe. 

Člen 3. 

Vojna mornarnica zalaga vse te naprave in po
staje z osebjem ter uporablja lasten1 material za 
obrat Instalacija vsake nove permanentne brezžične 
postaje na obali, ki naj bi služila vojaškim name
nom, se izvrši sporazumno z ministrstvom za pošto 
in brzojav. 

Člen 4. 

Kredite, potrebne v ta namen, zahteva ministr
stvo za vojno in momarnico, ki izvršuje eksploa
tacijo, in za privatne potrebe po predpisih ministr
stva za pošto in brzojav. Vojna mornarnica se rav
na v internem prometu po veljavnih predpisih o tem. 

Člen 5. 

Potrebno število strokovnega osebja za pravilno 
in uspešno poslovanje na signalnih, telefonskih, 
brzojavnih in radiografskih postajah pripravlja za 
to v svojih šolah vojna mornarnica. Učni program 
v vseh teh šolah predpiše minister za vojno in mor
narnica sporazumno z ministrom za promet in z mi
nistrom za pošto in brzojav. 

Člen 6. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi, 
ter nadomešča odločbo ministrskega sveta Pov. 
Mor. br. 836/0 iz leta 1920. — seznamka uredb mi
nistrstva za vojno in momarnico št. 41 — «Službene 
Novine» š t 195 z dne 3. septembra 1921. 

Našemu ministru za vojno in momarnico pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922.; 
Mor. br. 2316/0. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić a. r. 

(Podpisi vseh ministrov.) 

152. 

ЗбО 

bra 1920., IV. br. 8914 — seznamka uredb mini
strstva za trgovino in industrijo št. 26 — «Službene 
Novine» š t 195/21. 

4.) Odločba ministra za trgovino in industrijo, s 
katero se ukinja gozdarsko-industrijska centrala, z 
dne 31. januarja 1920., IV. š t 211* — seznamka 
uredb ministrstva za trgovino in industrijo št. 27 — 
«Služhene Novine» Št. 195/21. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 
v «Službenih Novinah». 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim, mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30.marca 1922. 

Uuik IV. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

upravnega odbora samostalne monopolske uprave z 
dnei 28. aprila t. L, M. br. 6596, objavlja uprava 
državnih monopolov, da se bo odslej, dokler se ne 
določi drugače, prodajal petrolej po 600 (šeststo) 
dinarjev za 100 kilogramov pri založišču petroleja v 
Beogradu. 

Prodaja se prične dne 1. junija t 1. 

Iz uprave državnih monopolov v Beogradu, 
dno 10. maja 1922.; Pr. br. 17.142. 

Razglasi ШтЕл oprave 
za ovenij* v'• 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

Mi 
A l e k s a n d e r I . , 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
jo zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130 
ustave sklenil v V. redni seji, ki jo je imel dne 
4. novembra 1921. v Beogradu, ia da smo Mi po

trdili in potrjujemo 

Zakon 
o ukinitvi nekaterih pravilnikov in 
odločb ministrstva za trgovino in 

industrijo/ 
Člen 1. 

U k i n j a j o se i n p r e s t a n e j o v e l j a t i : 
1.) Pravila centralne uprave za trgovski promet 

z inozemstvom, š t 3269 z dno 11. marca 1919., 
«Službene Novine» št. 21/19 — seznamka uredb 
ministrstva za trgovino in industrijo š t 8 — «Služ
bene Novine» št. 195/21. 

2.) Pravilnik o ustanovitvi gozdarsko-induetrij-
ske centrale pri ministrstvu za trgovino in industrijo 
z dne 20. julija 1919., «Službene Novine» št. 61/19.** 

•— seznamka uredb ministrstva za trgovino in indu
strijo š t 11 — «Službene Novine» št. 195/21. 

3.) Odločba ministra za trgovino in industrijo, s 
katero so ukinja osrednja zadruga, z dne 8. septem-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvate i Slovenaca» št. 105, izdanih dne 15ega 
maja 1922. (Prilog XVII. — 1922.) 

** Uradni list pod: št. 597 iz leta 1919. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

153. 
P o p r a v k i 

k uredbi o razdelitvi države na oblasti in k 
zakonu o oblastni in sreski samoupravi.** 

V uredbi o razdelitvi države na oblasti, natis
njeni v «Službenih Novinah» š t 92 z dne 28. aprila 
1922., jo treba pri točki 4.) Zagrebška oblasit, do
dati na koncu: -«in mesto Križevci». 

I&totako je treba pri točki 6.). Srem&ka oblast, 
na koncu dodati: «in mesto Zemun». 

Pri točki 8.) Beograjska oblast, je treba za be
sedama: «Velika Kikinda» dodati besedi: 4«z me
stom». 

Pri točki 9.) Podunavska oblast, je treba na 
koncu dodati: «z mestoma Vršcom in Belo Crkvijo». 

Pri tockl 20.) Splitska, oblaet, je treba za besedo: 
«prekobiograjski» dodati: «hvarski (z otokom Vi
som)». 

V zakonu o oblastni in sreski samoupravi v uka
zu je treba namesto: «v 42. redni seji z dne 21ega 
marca» postaviti: v 46. redni seji z dne 27. marca*. 

Iz ministrstva priprave za ustavotvorno skupščino 
in izenačitev zakonov v Beogradu, 

dne 9. maja 1922.; š t 358. 

V slovenskem besedilu (Ur. 1. št. 135) naj, se 
glasi zadnji stavek člena 3. zakona o obči upravi 
tako-le: «V oddajanju strokovnih mnenj in v čisto 
tehničnem poslovanju so referenti samostalni». 

V členu 18. istega zakona naj se glasi prvi sta
vek tako-le: «Sreski poglavar je neposrednji izvrše
valec občega upravnega gospostva v srezu ter je 
pod nadzorstvom oblastnega velikega župana». 

V členu 108. zakona o oblastni in sreski samo
upravi naj so v prvem odstavku namesto besede: 
«oblastne» postavi beseda: «sreske». 

Točita 7. prehodnih odredb istega zakona naj oe 
glasi tako-le: 

«7.) Kolikor bi po veljavnih zakonih županijska, 
odnosno okrožna samouprava (a v Dalmaciji in Slo
veniji pokrajinska) izvrševala nadzorno ali discipli
narno gospostvo nad občinami, preide to gospostvo 
na ustrezne organe oblastne samouprave». 

e гшуш! as : J -Л •• 
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*** Razglas o prodaji petroleja. 
Na podstavi odločbe gospoda ministra za finance 

št. 3059 z dne 4. t. m., s katerim je odobril sklep 

* Uradni list 39 iz leta 1920., str. 161. 
** Razglašeni v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 109, izdanih dno 19ega 
maja 1922. 

*** Priobčcn v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 106, izdanih dne 16ega 
maja 1922. 

Razglasi. 
Št. 17.597, z dne 6. maja 1922. 

Namesto odstopivšega J. R i t i o p a je imenovan 
za občinskega geronta vi Radmožancih Vendei 
B ii k i, posestnik istotam. 

Št 17.640, z dne 8. maja 1922. 
Namesto Josipa K ü p 1 e n a, ki je razrešen dolž

nosti občinskega geronta v Markovcih, jo imenovan 
za gerente te občine Henrik H o 11, posestnik, in 
mlinar istotam št. 120. 

St. 18.113, z dne 10. maja 1922. 
Janoš B o r n a t je razrešen dolžnosti občinskega 

gerente v Kapci. Na njegovo mesto je imenovani! za 
gerente Martin N e m e t, posestnik v Kapci š t 39. 
Št 18.331, z dne 12. maja 1922. 

Namesto odstopivšega Josipa G y ö r o k a j e ime
novan, za občinskega gerente v Bukovnici Josip 
G l a v a č , posestnik istotam. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s.r. 

Št. 18.136. 
Razglas. 

Ministrstvo za notranje zadeve je odredilo z od
lokom z dne 3. t. m., D. Z. br. 6179, da je od ita
lijanskih državljanov zahtevati za vidiran^e potnih 
listov v zmislu reciprocitete takso 135 Din, 

V L j u b l j a n i , dne 16. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Št. 1603. vet. 

îzkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 20. maja 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšim], imena obči» 
pa z navadnimi črkami. Številka, pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Brezice: Bizeljläko 1:1, , Kapele 1:1. Krško: 

Cerklje 5:22. Litija: Šmartno 1:3. Maribor: Cirk-
nica 1:1, Gradiška 1:1, Krčevina 1:1, Lajteršperk 
1:1, Na Ranči 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Tanča gora 1:1, Vinica 1:1. Mureka 
Sobota: Centiba 1:1, Dolnja Lendava 2:6, Kapca 
1:1, Mala Poiana 1:1. 

S m r k a v o st. 
Logatec: Rakek 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Celje: Št Juriji ob južni železnici okolica 3:3. 
Kočevje: Ribnica 2:2, Sodražica 2:2. Konjice: Ziče 
1:1. Litija: Bukovica 2:2, Hudo 1:1, Muljava 1:1, 
Št Vi<! 1:1, VHiUi <!a.bi4l 2:2, Velike Peon 1:1. 
Maribor: Jablanci 1:1, Spodnji Porčič 1:1, Rad-
vanje 1:1, Zgornji Žerjavci 1:1. 

G a r j e k o n j , 

Črnomelj: Dragatuš 1:1. Krško: Cerklje 1:1. 
Slovenjgradec: Vuzenica 1:1. Ljubljana mesto 1. 
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G a r j e o v a c . 
Kran}: Preddvor 1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Celje: Sv. Krištof 1:1, Sv. Pavel 1:2, Št. Jurij 

ob južni železnici okolica 1:1. Ljutomer: Gornja 
Radgona 1:1, Ljutomer 1:1. Ptuj: Ormož 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Vinji vrh 1:1. Novo mesto: Novo 

mesto 1:1, Velika Loka 1:1, Žužemberk 1:1. Ljub
ljana mesto 1. Maribor mesto 2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ptuj: Krčevina 1:1, Podvinci 1:1, Sodine! 1:1, 

Sv. Lovrenc na Dravskem polju 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 20. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Turk s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 3185. 
Objava. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je odredilo 
zaradi podpiranja hišne industrije z razpisom 111. 
št. 2149 z dne 2. maja 1922., da se od prepovedi 
vsakega krošn jar jenja na ozemlju Banata, Bačke in 
Baranje, izrečene z razpisom III. št. 936 z dne 26ega 
aprila 1921. in objavljene v št. 112 «Službenih No-
vin» z dne 21. maja 1921., izvzema krošnjarjenje s 
proizvodi hišne industrije in da se v bodoče dovo
ljuje po predpisih krošnjarskega patenta z dne 4ega 
septembra 1852., drž. zak. št. 252. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 15. maja 1922. 
Načelnik: dr. Mam H. r. 

Št. 15(31. . «32 
Razglas. 

Minister za trgovino in industrijo je odobriL iz-
premembe §§ 9. in 16. pravil Tovarne za špirit in 
drože, d. d. v Račjem, kakor so bile sklenjene na 
izrednem občnem zboru delničarjev dne 27. januarja 
1922. Poslovno leto družbe se pričenja odslej dne 
1. junija in se končuje dne 31. maja naslednjega leta; 
rok za sklic rednega občnega zbora je določen do 
dne 30. septembra vsakega leta. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 16. maja 1922. 
Dr. Marn s. r. 

St. 3354. 
Razglas. 

038 

Minister za trgovino in industrijo je odobril Ljub
ljanski kreditni banki v Ljubljani, Jadranski banki, 
podružnici v Ljubljani, in Obrtni banki v Ljubljani 
izpremem.be pravil Jugoslovanska zavarovalne banke, 
ki se snuje v Ljubljani (razglas z dno 18. februarja 
1921., š t 972 v «Uradnem listu deželne vlade za 
Slovenijo» 22 z dno 3. marca 1921.). Firma nove del
niške družbe, ki prevzame zavarovalne posle vza
jemne zavarovalne banke «Slavijo» v Pragi v kra
ljevini Srbov, Hrvatov in. Slovcncov, se glasi: «Sla-
vija», jugoslovanska zavarovalna banka v Ljubljani. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 16. maja 1922. 
Dr. Marn s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

št. B 11 10/56 ex 1922. 

Razglas. 
Menične golice nove emisije se dado y najkraj

šem času v promet in se bodo najkesneje koncem 

meseca maja 1922. dobivale pri pooblaščenih proda
jalcih (trafikantih). 

Finančna deželna blagajna, ki tudi oskrbuje 
malo prodajo za okoliša: Ljubljano mesto m Ljub
ljano okolico, in davčni uradi so zavezani prodajati 
neposredno privatnim strankam le menične golice v 
vrednosti po 13 Din 20 p in preko te vrednosti. 

Izza dne 1. julija 1922. je kolkovanje (dodatno 
kolkovanje) meničnih golic dopustno samo v zmislu 
člena 13. taksnega, in prHojbinskega pravilnika 
(Ur. 1. št. 104/1921.); vporabljati se smejo izključ
ilo, in sicer tudi ob tem dodatnem kolkovanju, sani o 
monopolizirane menične golice nove emisije. 

Živinski potni listi (stočni pasoši) stare emisije 
razen onih po 50 par, ki ostanejo še nadalje v ve
ljavi, se smejo ob predpisanem dodatnem kolko
vanju uporabljati samo do dne 30. junija 1922. ter 
se morejo zamenjati za živinske potne liste nove 
emisije, odnosno stare emisije po 50 par (eventualno 
proti doplačilu) do dne 31. julija 1922. po o k r a j 
n i h g l a v a r s t v i h , ki prejmejo posebna navo
dila. 

Že r a b l j e n i živinski potni listi, Id so oprem
ljeni z uradnimi potrdili i. si., in živinski potni listi 
stare emisije po 50 par, ki ostanejo še nadalje v ve
ljavi, se ne zamenjavajo. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 17. maja 1922. 

Za delegato: Jerovec s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 5250/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 30. aprila do dne 6. maja 1922.) 
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Zdravstven) odsek », Slovenijo v LJubljani, 
dne 17. maja 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

Št. 2763. 
Razglas. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani iz-
preminja, in sicer glede radeškega mostu sporazum
no s predsedstvom pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, nekatere podatke do sedaj veljavnih 
mostninskih cenovnikov za savska mostova v Ra
dečah in Krškem, razglašenih v Ur. 1. 75 z dne 
17. junija 1920., odnosno v Ur. 1. 95 z dne 17. av
gusta 1920. 

Mostnina, ki stopi v veljavo dne 1. junija 1922., 
znaša: 

1.) za vsako osebo, razen po enega 
spremljevalca vprežnih voz in avto
mobilov 0-05 Din* 

2.) za vsako kolo 0-10 » 
3.) za. vsako motorno kolo 0-20 » 
4.) za vsak osebni avtomobil s šofer

jem] 1 — » 
5.) za. vsak tovorni avtomobil s šofer

jem 1-50 » 
6.) za vsak nevprežni voz ,-» sprem

ljevalcem 0-15 » 
7.) za vsako glavo vprežene vozne ži

vine 0-20 »** 
8.) za vtsak ročni voziček 0-10 > 
9.) za. vsako glavo gnane živine (konji, 

biki, voli, krave, junci, telice, 
mezgi, osli) 0-10 »*** 

10.) za vsako glavo drobnice (teleta, 
ovce, koze, prašiči) 0*05 » 

Za. mostninske oprostitve veljajo zmiselno dolo
čila §§ 17. in. 18. zakona z dne 26. avgusta 1891., 
drž. za.k. št, 140 (odloka, bivšega deželnega odbora 
Vojvodine Kranjske št. 4267 iz leta 1912.). 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. maja 1922. 

©radûeni direktor: inž. Klinar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 1219/4/22—1. з _ з 

Razpis. 
Razpisujejo se nastopna mesta pisarniških urad

nikov: 
I. po eno mesto višjaga pisarniškega oficiala v 

IX. činovnem razredu pri okrajnih sodiščih v Dolnji 
Lendavi, Kamniku in Metliki; 

П. po eno mesto pisarniškega uradnika v X., od
nosno v XI. činovnem razredu pri deželnem sodišču 
v Ljubljani in pri okrajnem sodišču v Cerknici. Od-
dado se tudi mesta pri drugih sodiščih, ki se morda 
na katerikoli način izpraznijo tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože pe 
6lužbeni poti najkesneje do dne 

2 0. j u n i j a 1 9 2 2 . 
pri predsedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 51. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 13. maja 1922. 

Kavčnik s. r. 

Preds. 1220/4/22—1. 3—3 
Razpis. 

Oddado se nastopna mesta: 
I. poduradnilko mesto pri okrajnem isodišču v 

Kr&kem; 
П. po eno mesto sodnega sluge pri okrajnih so

diščih v Cerknici, Laškem in Ložu, odnosno pri dru
gih; sodiščih, ki se morda na katerikoli način izpraz
nijo tekom razpisa. 

Proeilci naj vlože pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje, ki morajo biti svojeročno spisane, po 
službeni poti najkesneje do dne 

20. j u n i j a 1 9 2 2 . 

* Velja samo za radeški most. 
** Krcanom se računi izjemna mostnina 0-15 Din. 

*** Krcanom se računi izjemna mostnina 0-05 Din. 



53. 352 Letnik IV. 
pri pretisedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v [>rvi vrsti zaprošeno mesto. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 51. 

Predeedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 14. maja 1922. 

Kavčnik s. r. 

U Vil 534/22—3. «36 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolžena Marija V i d m a r, branjevka v Ljub

ljani, Pred škofijo št. Iti, je kriva, da ni imela dne 
6. marca 1922. v Ljubljani na svoji stojnici v ool-
skem drevoredu cen življenskim potrebščinam, in 
sicer za česen in razna semena, označenih tako. da 
bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

Zagrešila je s tem prestopek po členu (5. zakona 
o pobijanju draginje in zato se obsoja po členu 6. na 
vodenega zakona na en dan zapora ia 100 Din de
narne kazni, ob neizterljivosti pa v zmishi čle-na 16. 
navedenega zakona na nadaljnja dva dui zapora in 
po § 389. k. pr. r. v [K>vračilo stroškov kazenskega 
postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 20. aprila 1922. 

U 43/22—13. 628 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Zaradi prestopka zoper člen 6. zakona, z dne 

30. decembra 1921. o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije je bil Anton 
K r a g l , mesar v Sevnici, z razsodbo tega sodišča 
z dne 15. marca 1922., opr. št, U 43/22—7, ki jo je 
okrožno sodišče v Celju v popolnem obsegu potr
dilo z opr. št, BI. 81/22—5, obsojen na tri dni za
pora in 200 Din denarne kazni, ki se ob neizterlji
vosti izpremeni na 4 dni zapora — ker" ni označil v 
.svoji obratovalnici na vidnem kraju cen mesu, ki 
ga je prodajal v svoji obratovalnici v Sevnici. 

To sodbo je po členu 19. navedenega zakona ob
javiti ob obdolženčevih stroških v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek IL, 
dne 12. maja 1922. 

Ker je bivališče tožencev neznano, so jim po
stavlja za skrbnika na čin Rihard Mally. posestnik 
v Tržiču. n, . 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 7. maja 1922. 

T 72/22-5. IÌ4.S 

U 146/22. 640 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
.Marija B r e g a r . delavka na Tolstem vrhu št. 2, j 

je kriva, da je dne 13. aprila 1922. v Zagorju za ! 
življensko potrebščino, namreč za jajca, zahtevala ' 
po 5 K, torej višjo ceno, nego je cena, ki zajavn-
čuje običajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 8. zakona 
o po bi ja» jm draginje življenskih potrebščin z. dne 
30. decembra 192-1., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
se obsoja po čleai.u 8. tega zakona na 14 (štirinajst) 
dni zapora, poDstrenega z dvema postoma na tedon. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek III., 

dne 19. maja 1922. 

U Vili 144/22—3. 637 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obloženi Ernest B u b a k ml., tapetiuk v Mari

boru, je kriv prestopka po členu 8. zakona z dne 
30. decembra 1921. «Službene Novine» št. 5/22., uči-
njonega s tom, da je zahteval v prvi jKdovici meseca 
novembra 1921. v Mariboru za 5Уа ni dolg trak za 
rolete, ki ga je kupil za 27 K 50 v. znesek 54 K, 
torej višjo ceno, nego ju cena, ki zajamčuje obi
čajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček. Zato se 
obsoja jK) členu 8. navedenega zakona z ozirom na 
§ 265. k. p. r. na. 48 ur zapora in na 250 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih pet dni 
zapora, po §§ 366. in 369. k. p. r. v plačilo 54 K 
zasebni udeleženki Ivani Primožičevi in po § 389. 
k. p. r. v povrnitev stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve kazni. 

Po členu 14. navedenega zakona mu je odvzeti 
\>o količino blaga, ki je bila predmet kazenskega 
dejanja, po členu 19. pa je objaviti po pravnomoč
nosti razsodbo brez razlogov v «Uradnem listu po
krajinsko uprave za Slovenijo» ob stroških obsojen-
čevih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIIL, 
dne 17. februarja 1922. 

U 113/22—1. ' 624 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Karel S e p a h e r, rojen leta 1886. v 

Semiču, tja pristojen, rimsko-katoliške vere, oženjen, 
mesar v Semiču, je kriv, da je dne 13. aprila 1922. 
kupil v Semiču tele, težko 36 kg žive teže, po 26 K 
za 1 kg ter meso tega teleta, prodajal v svoji metanici 
po 48 K, zahteval torej za življenske potrebščine 
višjo ceno, nego je zajamčena po običajnih in do
voljenih trgovskih čistih dobičkih, ter zagrešil .s tem 
prestopek po členu 8. zakona o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin iu brezvestne sjmkidacije z 
dne 30. decembra 1921. Zato se obsoja po členu 8. 
tega zakona z uporabo §§ 266. k. z. in 260. b k. z. 
na 1 i.lan zapora, poostrenega z enim [Kistom in enim 
trdim ležiščem in na 100 Din denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa na nadaljnja 2 dni zapora in po 
§ 389. k. pr. v povračilo stroškov kazenskega po
stopanja. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek III., 

dne 11. maja 1922. 

U 49/22—12. 629 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Zaradi prestopka zoper člen 6. zakona z dne 

30. decembra 1921. o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvCiSitne spekulacije je bij Franc 
K o b a 1 e, mesar v Sevnici, z razsodbo tega sodišča 
г dne 8. marca 1922., opr. št, U 49/22—6, ki jo jo 
okrožno sodišče v Celju v popolnem obsegu potrdilo 
t opr. št. BI. 75/22—5, obsojen na tri dni zapora in 
200 Din denarne kazni, ki se ob neizterljivosti iz
premeni na 4 dni zapora — ker ni označil v svoji 
obratovalnici na vidnem kraju cen mesu, ki ga je 
prodajal v svoji obratovalnici v Sevnici. 

To sodbo je po členu 19. navedenega zakona ob
javiti ob obdolženčevih «troških v «Uradnem listu 
pokrajinsko uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Sevnici, oddelek IL, 
dne 12. maja 1922. 

C 66/22—1. 

Oklic. 
641 

O tožbi Ivana Keriui v Stiski vasi zoper Andreja 
K e r n a, odnosno njegove neznane [»ravne nasled
nike, zaradi priznanja, lastninske pravice bo narok 
dne . . . . . „ o •> 

1. j u n i j a 1 9 2 2 . 
ob devetih. 

Skrbnik tožencem: Franc Bezlaj v Kranju. 
Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 

dne 19. maja 1922. 

C 67/22-

Oklic. 
642 

O tožbi Luke Podpeskarja v Potočah zoper .Ju
rija D o l i n s k a iz Potoč zaradi zastaranja terjatev 
bo narok dne 

1. j u n i j a 1 9 2 2 . 
ob devetih. 

Skrbnik: Franc Bezlaj v Kranju. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 20. maja 1922. 

Amortizacija. 
Po prošnji Terezije L a h o v e , posostnice v So-

dincih, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
ne hranilne knjižice, ki jo je prosilka baje izgubila: 
Hranilna knjižica mestne hranilnice v Ormožu št, XV 
11.963 s saldom 3482 K 79 v, glaseča se na ime: 
ml. Komad Meško. 

Imetnik te vložne knjižico se poživijo, naj uve
ljavi isivojc pravice tokom š e s t i h m e s e c e v , k ci
bi se sicer po tem roku izreklo, da vložna knjižica 
ni več veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 

dne 12. maja 1022. 

Ne 1 158/22—2. 619 3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Ivana J a k i n a, trgovca in posest

nika v Ljubljani, Dunajska cesta št. 5, se uvaja po
stopanje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, 
ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna knjižica 
Kmetske posojilnice št. 30.159 z vlogo 200.150 K, 
glaseča se na ime: Ivan J akin. 

Imetnik to knjižice se pozivlje, naj uveljavi svojo 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne l l e g a 
maja 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 

dne 11. maja 1922. 

Ne 1 445/22—2. 052 

Dražbeni oklic. 
Dno 9. j u n i j a 1 9 2 2. ob desetih se bodo pro

dajali v Kočevju, «Hotel Trst», na javni dražbi stroji 
in drugi ]K)trebščine za obratovanje kinematografa, 
en klavir in razno pphiâtvo v cenilui vrednosti 
122.415 K. Pojasnila daje dr. Josip Lavrenčič, od
vetnik v Ljubljani, Dalmatinova ulica št. 5. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 

dne 16. maja 1922. 

Prods. 528/26/22 1. 689 
Razglas. 

C IV 227/22. 618 

Oklic. 
Ivan Kraljic, posestnik v Velikih Lipljoujah št. 7, 

je vložil zoper Gregorja P o d r ž a j a, posestnika iz 
Velikih Lipljenj, sedaj neznano kje v Ameriki, tožbo 
zaradi 760 K s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 2. j u n i j a 1 9 2 2. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 50. 
Ker jo bivališče Gregorja Podržaja neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Ivan Stiene, davčni pri
stav v p. v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 
dne 10. maja 1922. 

C 13/22—1. 667 

Oklic. 
Josip Dornig, posestnik v Tržiču, toži Ano 

A h a č i č e v o, Janeza in Ignacija A h a č i č a, Ma
rijo in Josipino A h a Č i č e v o, odnosno njih de
diče, zaradi privolitve izbrisa zastavno pravice. 

Narok za ustno razpravo je določen na dan 
9. j u n i j a 1 9 2 2 . 

olj devetih pri tem sodišču. 

Podpisano predsjedništvo naznanja, da so bilo 
nastopne osebe preklicane: 

1.) •; sklepi okr.'iiriogM sodišča v M a r i b o r u : 
popolnoma: 

a) z dne 1. oktobra 1921., L Vf 24/21—9, Adclajda 
F r i o d i , občinska, uboga v Pivoli, zaradi sla
boumnosti; skrbnik: Franc Lobnik. posestnik v 
Pivoli št. 5; 

b) z dno 27. junija 1921., L VI 19/21—2, začasni 
poštni «luga Anton. G a š p a r i č, «itanujoč pri 
Sv. Petru pri Maribora, zaradi slaboumnosti; 
skrbnica: Ivana Gašparič. žena poštnega slugo 
pri Sv. Petru pri Mariboru: 

c) z dne 1. decembra 1921.. L VI 30/21—5, Marija 
N e n d 1, posestnikova hči v Mariboru, Tržaška 
cesta št. 1, zaradi slaboumnosti; skrbnik: Aloj
zij Sucher, trgovec v Mariboru, Tržaška cesta; 

č) z dne 11. februarja 1922., L VI 33/21—7, Štefan 
V e n k o, užitkar na Teznu št. 4, zaradi slabo-
umnostij skrbnik: Martin Venko, pismonoša na 
Teznu št. 4; 

omejeno: 
a) z dne 22. maja 1921., L VI 1/21—12, Rozina 

K r a m e r š i č, rojena Novak, stanujoča v Je-
šencah, zaradi zapravijivosti: pomočnik: Jožef 
Potočnik, posestnik v Framu; 

b) z dne 29. septembra 1921., L V 16/21—5, Josip 
B u b a k, tapetniški mojster v Maribora, Vitrinj-
ska ulica št. 11, zaradi umobol.no.sti; pomočnica: 
Ema Bubak, m odis-tm ja v Mariboru, Vitrinjska 
ulica št. 11; 

2.) s sklopi okrajnega sodišča v M a r o n -
b o r g u: 

popolnoma: 
a) z dne 5. novembra 1921.. L 6/21—5, Jurij: P o -

ž e k, posestnikov sin v Vasi. zaradi slaboumno-
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•sti; skrbnik: Miroslav Kolar, posestnik v Koz
jem vrini: 

b) z dne 5. nov om bra 1921., L 10/21—7, Jožef P l u -
•/, o n i k, pastir pri Sv. Treh kraljih, zaradi slabo
umnosti; skrbnik: Ivan Okrogelnik, posestnik 
pri Sv. Trch kraljih; 

c) z dne 18. marca 1922., L 1/22—3, Marija C e r n i 
v umobolnici v Maxeglauu, prej v Salzburgu, za
radi lunobolnosti; skrbnik: Franc Nachberger, 
posestnik na Muti; 

č) z dne 25. marca 1922., L 2/22—6, Jožef_ F e r k, 
delavec pri Sv. Vidu pri Vuzenici, zaradi urno-
bolnosti; skrbnik: Ivan Kričej, posestnik v Vu
zenici; 

omejeno: 
a) z dne 12. decembra 1921,, L 7/21—7, Leopold 

P r i m o ž i č , delavec v Marenbergu, zaradi sla
boumnosti; pomočnik: Franc Pregiati, posestnik 
in gostilničar v Marenbergu; 

1)) z dno 12. decembra 1921., L 8/21—8, Vincenc 
P r i m o ž i č, fotograf v Marenbergu, zaradi sla
boumnosti; pomočnik: Franc Preglau, posestnik 
in gostilničar v Marenbergu; 

c) z dne 2(3. marca 1922., L 3/22—6, Blaž F c r k, 
poljski delavec v Sv. Vidu pri Vuzenici. zaradi 
uniobolnosti; pomočnik: Ivan Kričej, posestnik 
v Vuzenici. 

Preclsedništvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne- 5. maja 1922. 

P 54/12—72. 
Sklep. 
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Sklep z dne 17. junija 1912., L 9/11—27. si ka
terim je bil Jurij L i p o v š e k, posestnik v Sodni 
vasi fit. 21, zaradi zapravljivosti preklican, se raz
veljavlja. 

Okrajno sodišče v Šmarju, oddelek L, 
dne 24. aprila 1922. 

6 2 5 A. Vpisi v trgovinski register. 
1. V p i s a 1 e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

474.- Sedež: Borovec. 
Besedilo firme: Josip Zuri, inženjer v Borovcu. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in ogljem. 
Imetnik: Josip Zuri, inženjer v Borovcu št. 9. 
N o v o m e s t o , dne 1. maja 1922. 

475. Sedež: Kamnik. 
Besedilo firme: Katarina Hočevar. 
Obratni predmet: trgovina z železnino. 
lmetnica: Katarina Hočevar, trgovka v Kam

niku, na Šutni 44. 
L j u b l j a n a , dne 21. aprila 1922. 

476. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Viktor Bohinec. 
Obratni predmet: trgovina •/, gumijevimi izdelki 

na drobno in na debelo. 
Imetnik: Viktor Bohinec, trgovec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 21. aprila 1922. 

477. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: A. Lampret. 
Obratni predmet: Komisijska trgovina z mineral

nimi olji in. petrolejskimi proizvodi in trgovina s 
cigaretnim papirjem na debelo. 

Imetnik: Anton Lampret, trgovec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 4. maja 1922. 

478. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A. Peschi. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Adalbert Poselil, trgovec v Ljubljani, 

Gosposvetska cesta št. 7. 
L j u b 1 j a n a, dne 4. maja 1922. 

479. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Elija Predovič. 
Obratni predmet: prodaja mesa in-danine in 

trgovina z lesom. 
Imetnik: Elija Predovič, trgovec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 4. maja 1922. 

480. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: M. Sedej, roj. Strnad. 
Obratni predmet: modistovski obrt (modni salon), 
lmetnica: Marija Sedej, rojena Strnad, v Ljub

ljani, Prešernova, ulica št. 3. 
L j u b l j a n a , dne 21. aprila 1922. 

481. Sedež: Ljubljana. 
« Besedilo firme: Mr. Ustar Anton. 

Obratni predmet: lekarna. 
Imetnik: mag. pharm. Anton Ustar v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 21. aprila 1922. 

482. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: Venčeslav Vilar, trgovina z že-

leziuno in galanterijo v Ljutomeru. 
Obratni predmet: trgovina z železnino in galan

terijo. 
Imetnik: Venčeslav Vilar, trgovec v Ljutomeru. 
Lastnik firme podpisuje pod njeno odtisnjeno, 

natisnjeno ali napisano besedilo svojeručno svoje 
imi'. 

M a r i b o r , dne 27. aprila 1922. 

483. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Ante Grom. 
Glavni sedež: Ljubljana. 
Obratni predmet: carinska agentura. 
Imetnik: Ante Grom, carinski revident v p. v 

Ljubljani. 
M a r i b o r , dne 19. aprila 1922. 

484. Sedež: Nomen. 
Besedilo firme: Ivana Marenk. 
Obratni predmet: trgovina z lesom, 
lmetnica: Ivana Marenk na Nomenju št. 9. 
L j u b l j a n a , dne 4. maja 1922. 

485. Sedež: Ravne. 
Besedilo firme: Tratnik Matevž. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Matevž Tratnik, posestnik v Ravnah 

št. 4 pri Žireh. 
L j u b l j a n a , dne 21. aprila 1922. 

486. Sedež: Želeče. 
Besedilo firme: Andreja Wölfling. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

žganjet.oč, knjigarna in izposojevalna knjižnica. 
lmetnica: Andreja Wölfling, posestniea v Žele-

čah št. 28. 
L j u b l j a n a , dne 4. maja 1922. 

II. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e 
in d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
487. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Franz Mally, Lederhandlungs
geschäft in Laibach: 

Besedilo firme odslej: Fran Mally, trgovina z 
usnjem. 

lmetnica: Antonija vdova Mally, trgovka v 
Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 5. maja 1922. 

488. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firmo: Gabriel Piccoli. 
Obratni predmet: lekarna: 
Izstopil je doscda.nji imetnik Gabriel Piccoli. 
Imetnik 'odslej dr. Gabriel Piccoli, lekarnar v 

Ljubljani. 
L ju bi j a im, <me 4. maja 1922. 

489. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: J. Letenja. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Prokura se je podelila Francu Strniši, upravi

telju, v Ribnici, lii podpisuje finn o tako, da postavlja 
pod njeno besedilo svojeročno svoje ime s pristav-
kom «p. p.». 

M a r i b o r , dno 19- aprila 1922. 

490. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Hermann Wögerer. 
Obratni predmet: mesna prekajevalnica: 
Prokura se je podelila Elizi Wögererjevi in Eme-

riku Wögererjii v Mariboru. 
Prokurist;* podpisujeta za. finn o tako, da iz

stavlja eden izmed njih pod njeno napisano, odtis
njeno ali natisnjeno besedilo svojeročno svoj pri
imek z dodatkom «P- P-»-

M a r i b o r , dine 19. aprila 1922. 

6 3 1 B. Vpisi v zadružni register. 
1. V p i s a l i s t a s e n a s t o p n i z a d r u g i : 

491. Sedež: Križe pri Tržiču. 
Besedilo firme: Čevljarska gospodarska zadruga 

v Krizah, r. z. z o. z. 

Obratni predmet: zadruga ima namen pospeše
vati gospodarstvo svojih članov s skupnim poslo
vanjem; zato: 

1.) nakupuje za člane skupno sirovine, orodje 
in sploh vse potrebščine za čevljarski obrt ter jih 
prodaja članom; 

2.) preskrbuje po potrebi za člane .skupno de
lavnico, v kateri se smejo nečlani uporabljati le 
toliko, kolikor to dovoljuje izvršitveni predpis .k 
zakonu z dne 25. oktobra 1896., drž. zak. št. 200, 
pogl. 11., razglašen z ukazom finančnega ministrstva 
z dne 18. maja 1897., drž. zak. št. 124, I. odst., 
točka 8.; 

3.) skrbi za vnovčevanje čevljarskih izdelkov 
svojih članov; 

4.) skrbi za strokovni pouk svojih članov ter 
sploh uporablja zakonito dopuščena sredstva za do
sego svojega namena. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 2. api ila. 1922. 
Opravilni delež znala 2000 K ter se mora vpla

čati vsaj do ene četrtine pri vstopu, ostanek pa te
kom pol leta. 

V^ak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo v «Narodnem Gospodarju». 
Načelništvo sestoji iz 7 članov; člani načelništva 

so: Franc Poljanec, čevljarski mojster in posestnik 
v Sebenjah št. 40 (načelnik); Peter Kristan, čevljar
ski mojster in posestnik v Ziganji vasi št. 44 (na
čelnikov namestnik); Karel Majce, strokovni učitelj 
v Ljubljani, Celovška cesta št. 1; Jakob Pavlin, 
čevljarski mojster in posestnik v Križah št. 10; 
Jožef Škerjanc, čevljarski mojster v Seničinem 
št. 12; Janez Poljanec, čevljarski mojster in )*>-
sestnik v Sebenjah št, 31; Andrej Gradišar, poslo
vodja v Križali št. 12 — odborniki. 

Pravico zastopati zadrugo imajo trije člani na
čelništva. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujejo skupno 
trije člani načelništva, 

L j u b 1 j a n a, dne 4. maja 1922. 

492. Sedež: Male Dole. 
Besedilo firme: Kmetijska zadruga, registrava na 

zadruga z omejeno zavezo v Malih Dolah. 
Obratni predmet: Zadruga 
1.) prodaja in kupuje za. člane vse potrebščine 

članov in trguje z deželnimi, gozdarskimi pridelki 
na debelo in na drobno, odnosno posreduje take 
kupčijske posle za člane; 

2.) preskrbuje članom poljedelske stroje in 
orodje, semena, umetna gnojila, močna krmila, [Je
mensko živino itd., odnosno posreduje te posle za 
člane; 

3.) predeluje industrijsko za člane njih pridelke 
in potrebščine; 

4.) skrbi za strokovni pouk in poglabljanje za
družne misli svojih članov. 

V dosego teh namenov si sme oskrbovati po
trebne stavbe in tehnične naprave ter si pridobivati 
]K)trebne koncesije. 

Zadružna pogodba z dne 7. maja 1922. 
Člani prvega načelništva: Miha Vozel, posestnik 

v Malih Dolali št, 1; Janez Peko], posestnik v 
Gumbišču št. 1; Miha Vozel ml., posestnikov sin v 
Malih Dolah št. 1 ; Anton Grčman, posestnik v Malih 
Dolali št, 8; Franc Fortuna, posestnik v Malih Dolah 
št. 5. 

Pravnovcljavno podpisujeta zadružno firmo JK> 
dva člana načelništva. 

Delež znaša 40 K. Vsak član jamči za zadružne 
obveznosti s svojimi deleži in še s trikratnim zne
skom posamezaiih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se izvršujejo po 
enkratnem razglasu v zadružni pisarni z nabitkom 
oznanila., po potrebi tudi v listih, ob posebno važnih 
prilikah pa s pismenimi obvestili. 

N o v o m e s t o , dno 16. maja 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e in e m b e 
i n d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 
493. Pašna zadruga pri Sv. Ambrožu nad Cerklja-

mi pri Kranju, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo: 

Občni zbor јз sklenil dne 26. februarja 1922. 
izpranembo § 4. zadružnih pravil. 

L j u b 1 j a n a, dne 5. maja 1922. 

494. Kmečka posojilnica in hranilnica v Dragi, re-
gistiovana zadruga z neomejeno -zavezo: 

Vpisal se je razpust zadmge po likvidaciji. 
Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. 

upniki'se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 
N o v o m e s t o , dne 15. maja 1922. 
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495. Hranilnica in posojilnica za K an d i jo in oko

lico, registrovaua zadruga z neomejeno zavezo 
v Kandiji: 

Izbrisali so se elani načelništva Anton Špendal, 
inž. Albert Vcdernjak in Andrej Hudoklin, vpisali 
pa so se novoizvoljeni člani načelništva Franc 
Muru, posestnik in svečar v Kandiji št. 18; Martin. 
Košir, posestnik in mizar na Brodu št. 40; Franc 
Taborsky, posestnik na Selu pri Ratežu št. 4. 

S o v o m e s t o , dne 15. maja 1922. 

4%. Hranilnica in posojilnica v Laporju, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelniStva Josip 
Hajšek, vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Josip Osimič, župnik v Laporju. 

M a r i b o r , dne 3. maja 1922. 

497. Akademski kolegij, stavbena in konzumna za
druga z o. z. v Ljubljani: 

Izbrisal se je izstopivši član načelništva arh. Ivan 
Vurnik, vseučiliški profesor v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 5. maja 1922. 

498. Obrtno-kreditna zadruga v Ljubljani, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba §§ 21. in 23. pravil, 
sklenjena na obenem zboru dne 25. marca 1922. 

Izbrisala sta se člana načelništva Simon Weiss-
bar-her in Vladimir Remec. 

L j u b l j a n a , dne 5. maja 1922. 

499. Hranilnica in posojilnica v Mengšu, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Andrej Vrhovnik, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Aloj
zij Janežič. posestnik v Velikem Mengšu št. 141. 

L j u b l j a n a , dne 5. maja 1922. 

500. Hranilnica in posojilnica v Motniku, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je izstopivši član načelništva Fran 
Kajbič, vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Karel Novak, župan in posestnik 
uiku. 

Zajasov-

d a n 10. j u n i j a 1922., p o n u d n i k a N. N.> 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 10. junija, in sicer med 10. in 
11. uro na dan licitacije v roke predsedniku licita
ci jake komisije. Licitacija bo ob 11. uri v ekonom
skem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, 
ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri 
blagajni podpisane direkcije, najkesneje do 10. ure 
na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna 
rever/., ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije Iz
pričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. aprila 1922. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih; tudi morajo 
predložili potrdilo davčnega urada, da so plačali da
vek za tekoče trimesečje. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacijo po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer «* bo 
\rsila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

meseca maja 1922. 

K 

L j u b l j a . u a , dne 5. maja 1922. 

501. Hranilnica in posojilnica v Tirnicah, regiätro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je izstopivši član načelništva Simon 
Grkman, vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Janez Grkman, posestnik v Tunjicah št. 4, 

L j u b 1 j a n a . dne б. maja 1922. 

502. Prva jugoslovanska čipkarska zadruga v Žireh, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala se je izstopivša članica načelništva 
Helena Sever, vpisala pa se je novoizvoljena članica 
načelništva Frančiška Majnik v Dobračevi. 

L j u b l j a n a , dne 5. maja 1922. 

št. 9076. 
Objava. 

(149 

325, 
326. 
335, 
342, 
342, 

401. 
370, 
375, 
376' 

Na podstavi členov 128/9. in 131. carinskega 
zakona bo prodajala glavna carinarnica ljubljanska 
dne 2 7. m a j a 1 9 2 2 . ob enajstih 81 sodov kolo-
maza, btto teža 24.365 kg, vrednost 14.679 Din. 

Licitanti polagajo v gotovini 10 % cenilne vred
nosti. 

Iz pisarne glavne carinarnice ljubljanske, 
dno 22. maja 1922. 

.št. 17.011/1922. 
Razglas. 

685 3—3 

Podpisana direkeija razpisuje s tem na podstavi 
ilenor 8в. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
« dne 6. marca 1921. io njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v cSlužbenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo službene ob
leke, in sicer: 
a) suknenih bluz, hlač in plaSčev za poduradnike; 
b) suknenih МЦЈЦ hlač in plaščev za sluge; 
e) poletnih hlaè in blu* za sluge. 

Popis potrebnih količin omenjene obleke, sploSni 
in posebni pogoji »a dobavo blaga se dobivajo za 
3 dinarje pri nabavnem oddelku (soba It 8) pod
pisane direkcije. 

Ponudba, opremljena a kolkom xa 20 Din, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: « P o n u d b a za d o b a v o s l u ž b e n e 
o b l e k e po r a z p i s u p o d št. 9 3 2 9/2 2. z a 

št. 46.304/1921. 611 3—1 

Razglas o dobavi bakrenih sten. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z dne 
16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo nastopnega ba
krenega materiala, in sicer: 
Sprednja stena ognjišča za ser. lok. 220, 

tek.š tnac. 6 514/220 kom.. 2 
Isto za ser. lok. 324, tek. št. nac. 8 509/324 . » 3 

» » » » 324. Brotan, tek. št. nac. 8 
509/324 
tek. ht. nac. » 533/325 

» » » 10 526/326 
» » » 10a 335/503 
» » » 11 511/342 

Brotan. tok. št. nac. 11 
511/342 
tek. št. nac. 12 401/513 

» » » 13 510/370 
» » » 14 524/375 
» » » 15 502/376 

Ravni strop za ser. lok. 377, št. nac. 515/16 . 
Bakrena bočna stena ognjišča za ser. lok. 375 

1400 X 1400 X 16 mm ploča 2 
Bakrena bočna stena ognjišča za ser. lok. 376 

1250 XI1200 X 16 mm' » 2 
Bakreni .«trop ognjišča-za sc-r. lok. 401 

2376 X 1225 X 18 mm kom. 1 
Bakrene ploče, za krpe 2000X1000X16 mm ploča 5 

» » 2000X1000X16 mm » 10 
» -,> 2000X1000X18 mm » 4 

» •>• * 2000X1000X13 mm » 4 
» <> 2000X1000X 5 mm » 16 
» » 2000X1000X 6 mm » 1 

Obči in posebni !>ogoji za dobavo tega blaga se 
dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku (soba 
št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: « P o n u d b a za d o b a v o b a k r e n e g a ma
t e r i a l a po razpisu pod št. 46.304/21, za dan 
2 0. j u n i j a 1 9 2 2.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci, in sicer med 10. in 11. uro 
na dan licitacije v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija bo dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 2. ob 
11. uri v ekonomskem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora pja § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sieer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti ia-
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. 

St. 23/269. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 

15. maja 1922. 
5 ključev; 1 srebrna ura » monograinom «S. K.,>; 

1 denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 alata zapest
nica; 400 K; 1 ročna torbica, 1 hlače, 1 žepni robec; 
1 zlati naočniki; 1 listnica s srednjo vsoto denarja 
in. z legitimacijo na ime Radanović Lado; 1 damski 
dežnik s kitajskimi nariski na palici; 1 zlata naprs
na igla •/. vdelanimi briljanti; 1 bankovec za 400 K; 
1 listnica z usobino 700 do 800 K in orožnim listom 
na ime Rupnik; 1 denarnica s srednjo vsoto denarja 
in naslovom na ime Prosen; 1 denarnica z večjo 
vsoto denarja; 1 domovinski list na ime Leopold 
Weiss; 1 ovratnica s 4 dragulji; 1 zlat prstan; ena 
kompletna ženska kopalna obleka; 1 suknene hlač»-;; 
1 lovski pes, ki sliši na ime «Ali», bele barve y, rja
vimi lisami, rjavo glavo, kratkim repom, kratko 
dlako in znamko št. 284/22 mestu, mag.; 1 potni list, 
na ime Rezar Franc; 1 ročna torbica z 1 robcem in 
srednjo vsoto denarja; 800 K; 1 klobuk; 1 denarnica 
z vsebino 10.000 K in 100 lir; 1 zlata, zapestnica; 
1 volneno ogrinjalo temne barve; 1 denarnica s 
4400 K in: nekaj plačilnimi nalogi; 1 mala črna de
narnica z okoli 2000 K in 2 izkaznici na ime Viher 
Pepca; 1 žepni robec s 400 K; 1 denarnica s 400 K; 
1 denarnica s 320 K. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. dO dne 15ega 

maja 1922. 
1 denarnica z manjšo vsoto denarja in nekaj 

listki; 1 denarnica z manjšo visoto denarja; 1 ženski 
dežnik; 1 srebrna ura z monogramom «S. K.»; ena 
denarnica .ч srednjo visoto denarja; 1 rožni venec; 
1 manjša vsota denarja; 1 denarnica z manjšo vsoto 
denarja; 1 boa; 1 večja vsota denarja; 1 dvokolesen 
voziček; 1 denarnica s srednjo vsoto denarja; okoli 
20 K; 1 prazna denarnica; 1 hranilna knjižica z več
jim vložkom; 1 otroški čevelj; t denarnica z manjšo 
vsoto denarja; 1 vočja vsota denarja; 1 domovnica 
na ime Zadnik; 1 notes z večjo vsoto denarja; ena 
večja vsota denarja; 1 manjša vsota denarja. — V 
železniških vozovih so .se našli ti-le predmeti: i dež
nik; 1 manjša vsota denarja; 1 torba; 1 palica; en 
sulnčmk; 1 sJamnik; 20 K denarja; 1 ]X)mpadur.i; 
1 dežnik; 2 otroška klobuka; 1 palica; 1 nahrbtnik; 
zavitek spisov «Mihelin»; 2 rjuhi; 1 palica; 2 dež
nika. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 15. maja 1922. 

Št. 7124. 
Dražba občinskih lovišč. 
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Za nakupno dobo od dne 1. julija 1922. do dne 
30. junija 1927. se bodo oddajali na javni dražbi: 

dne 16. j u n i j a t. 1. pri okrajnem glavarstvu 
v Logatcu lov planinske in rovtsike občine; 

dne 2 3. j u n i j a t. 1. na uradnem dnevu v ob
činski pisarni v Cerknici lov begunjske, cerkniške, 
rakovsko in šentvidske občine; 

dno 2 4. j u n i j a t. 1. na uradnem dnevu v ob
činski pisarni v Ložu lov bloške, loške in staroti-Sko 
občine. 

Dražba se prične vselej ob pol devetih'. Občinski 
lovi se bodo klicali po redu, kakor so navedeni v 
tem razglasu. 

Okrajno glavarstvo v Logatcu, 
dne 19. maja 1922. 

Št. 4954. 
Dražbeni oklic. 

590 2—2 

V zmislu odloka deželne vlade za Slovenijo, po-
verjeništva za javna dela, z dne 4. avgusta 1921... 
št, 1241, odnosno št. 4434/1920., in na prošnjo fi-
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nančne prokurature v Ljubljani se bodo na podstavi 
predloženih dražbenih pogojih v zmislu § 271. izvun 
spornega patenta prodajala na prostovoljni javni 
dražbi 

v v t o r e k d n e 13. j u n i j a 1 9 2 2. 
ob %12. uri (po prihodu vlaka iz Celja) pri pod
pisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 6 zemljišča 
vi. št. 39 katastralne občine ekorensko-šoštanjske, 
ki so last državnega zaklada. 

Označba nepremičnin: 
1.) katastralna občina S k o r n o : pare. št. 108/2 

in 108/5 (pašnfk), pare. št. 103/7 (njiva), pare. 
št. 108/1 (njiva), paro. št. 103/10 (njiva). 

2.) Katastralna občina L o k o v i c a: pare. št. 2/1 
(stavbišče; rudniška hiša), pare. št. 3/2 (stavbišče), 
pare. št. 14/1 in 14/10 (gozd). 

3.) Katastralna občina Š o š t a n j : pare. št. 403/1, 
(pašnik), pare. št. 403/2 (gozd). 

Rudnik ni predmet dražbe. 
Prodaja se bo vršila za vse parcele skupno. Ce-

nilna, odnosno izklicna cena znaša za vse parcele z 
vodno močjo vred 60.000 K; pod to ceno so ne bo 
prodajalo. 

Dražbeni pogoji so interesentom na vpogled pri 
podpisanem okrajnem glavarstvu, v sobi št. 2, med 
uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Slovenjgradcu, 

dne 5. maja 1922. 

Okrajni glavar: dr. Ipavic s. r. 

Št. 1301/22. 

Razpis učnih mest na osnovnih šolah 
v Mariboru. 

Po pooblastilu višjega, šolskega sveta z dne 
7. maja 1922., št. 1597., so razpisujejo na tukajšnjih 
osnovnih šolah v «talno namestitev: 

1.) na deški ljudski šoli III. štiri učna mesta za 
učitelje; 

2.) na dekliški ljudski šoli II. eno učno mesto 
za učiteljico. 

Rod,no opremljene prošnje naj se pošljejo podpi
sanemu mestnemu šolskemu svetu najkeeneje do dne 

17. j u n i j a 1 9 2 2 . 

Mestni šolski svet v Mariboru, 
dne 17. maja 1922. 

Predsednik: V. Grčar s. r. 

Št. 1315/22. 

Razpis dveh učnih mesi za srbohrvaščino 
na osnovnih šolah v Mariboru. 

Po iiooblastilu višjega šolskega sveta z dne 
7. maja 1922., št. 949, se razpisujeta s početkom 
šolskega leta 1922./1923. dve stalni učni mesti za 
srbohrvaščino v Mariboru, in sicer na I. dekliški 
1 judsld šoli za u č i t e l j i c o z obveznostjo, da 
poučuje srbohrvaščino tudi na ostalih dekliških ljud
skih šolah v Mariboru, in na I. deški ljudski šoli za 
u č i t e l j a z obveznostjo, da poučuje tudi na osta
lih deških ljudskih šolali v Mariboru. 

Redno opremljene prošnje z dokazilom, učno 
usposobljenosti za pouk srbohrvaščine na osnovnih 
šolah naj se pošljejo podpisanemu mestnem» šol
skemu svetu najkesneje do dne 

16. j u n i j a 1 9 2 2 . 

Mestni šolski svet v Mariboru, 
due 17. maja 1922. 

Predsednik: V. Grčar s. r. 

Št. 1332/22. 
Razpis učnega mesta. 

Po pooblastilu višjega šolskega sveta, št, 5279 
z dne 12. maja 1922. so razpisuje v stalno namesti
tev; služba za. učiteljico na dekliški ljudfeki šoli III. 
v, M a r i b o r u . Prosilke morajo dokazati poleg 
usposobljenosti za pouk slovenskega, učnega jezika, 
tudi usposobljenost za. poučevanje nemškega učnega 
jezika, ker ima šola nemški učni jezik. 

Redno opremljene prošnje je treba poslati pod
pisanemu! mestnemu šolskemu svetu najkesneje d.o 
dn© 18. j u n i j a 1 9 2 2 . 

Mestni šolski svet v Mariboru, 
dne 18. maja 1922. 

Predsednik: V. Grčar s. r. 

Št 274/22. 

Razpis učnega mesta na deški meščanski 
šoli v Žalcu. 

Po naročilu višjega šolskega sveta'št. 5108 z 
dne 5. maja 1922. se razpisuje v stalno namestitev 
služba strokovnega učitelja iz III. skupine na deški 
meščanski šoli v Žalcu. 

Redno opremljeno prošnjo naj se pošljejo kraj-
nemu šolskemu svetu v Žalcu najkesneje do dne 

18. j u n i j a 19 22. 
Okrajni šolski svet v Celju, 

dine 18. maja 1922. 
Predsednik: Žužek s. r. 

Št. 2048/O. š. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta ee razpisu

jejo nastopne učiteljske službe: 
1.) B o š l j i v a L o k a , enorazrednica, mesto za 

učitelja ali za učiteljico; 
2.) K u ž e l j , enor.tarednica, mesto za učitelja 

ali za učiteljico; 
3.) M o z e l j , slovensko - nemška trirazredinica, 

mesto za učitelja ali za učiteljico; 
4.) N o v i k o t , enorazrednica, mesto za učitelja 

ali za učiteljico; 
5.) .'S tf.alcar ji, slovensko-nemška dvarazred-

nica, mesto za nadučitelja. 
Pravilno opremljeno prošnje naj se vlože po 

predpisani sđužbeni pori najkesneje do dno 
19. j u n i j a 1 9 2 2 . 

pri podpisanem okrajnem Eolskem svetu. 
Okrajni šolski svet v Kočevju, 

dne 19. maja 1922. 
Dr. Fr. Ogrin s. r. 

Št. 2049/0. š. sv. 

Razpis katehetskega mesta. 
Na slovenski osnovni šoli v K o č e v j u se raz

pisuje stalno katehetsko učno mesto z učno obvez
nostjo tudi )ia zasebni slovenski meščanski šoli in 
pa do popolnega števila predpisanih učnih ur na 
nemški osnovni šoli v Kočevju. 

Pravilno opremljene proSnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti najkeeneje do dne 

19. j u n i j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 
dne 19. maja 1922. 

Dr. Fr. Ogrin s. r. 

Št. 2332. 
Razpis učiteljske službe. 
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Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 12. maja 
1922., š t 6376, so razpisuje v stalno namestitev, uči
teljsko mesto na štirirazredmi osnovni šoli z eno 
vzporednico v. Z a l o g u z izrecnim pristavkom, da 
je ta služba namenjena le za učitelja. 

Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 
izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, naj se vlože 
po predpisani službeni poti do dne 

10. j u n i j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem uradu. 

Okrajni šolski svet za okolico v Ljubljani, 
dne 10. maja 1922. 

Št. 1708/0. š. sv. 

Razpis nadučiteljskih in učiteljskih služb. 
Na 'osnovnih šolah novomeškega okraja se raz

pisujejo po ukazu višjega šolskega siveta z dne 
15. maja 1922., št. 6360, nastopne nadučiteljske in 
učiteljske suužbe v stalno names/titev: 
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Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
1 5. j u n i j a 1 922 . 

pai okrajnem šolskem svetu v Novem mestu po 
predpisani službeni poti. 

Okrajni šolski svet v Novem1 mestu, 
dne 19. maja 1922. 

žt. 206/4. H a g l a s . 
Nastopne tobačno trafiko se н tem razpisujejo po javnem natečaju : 
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Ljublj 

Kraj, ulica in hišna številka 
sedanje trafike 

Ormož št. 15 
Mežica št. 27 

Vitanjska vas 27 
Lipa št. 30 

Frankovci št. 5 
Spodnje Gorče št. 62 

Pristava št. 26 
Ložina št. 31 

Zgornje Radvanjc št. 52 
Dolnja vas št. 22 

Sv. Peter nad Laškim št. 23 
Brstje št. 20 

1 Invalidi smejo namesto 
ani. 
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Ponudbo je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Marjboru najpozneje do dne 
13. j u n i j a 1922. <.b dojetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem oknijnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere m jo ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vjioštevati kot, sprejemljive, so glede vsake trafiko razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit nu uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
denki občine, pristojne z:i vsako posamezno trafiko. Interesenti so na to še posebe opozarjajo. 

Finančno «krajno ravnatdJKlvo v Mariboru, dne 16 maja 1922. „ p . . 
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6 3 5 Razglas. 
Obvezni polulotni tečaj na državni podkovsM šoli 

v Ljubljani se prične dne 1. julija 1922. 
Za vstop v tečaj je vložiti pri vodstvu državne 

podkovske šole v Ljubljani do dne 5. j u n i j a 
1 9 2 2 . prošnjo ter ji priložiti: 1.) rojstni in krstni 
list; 2.) domovinski list; 3.) zadnje šolsko izpriče
valo; 4.) učno izpričevalo: 5.) ubožni list; 6.) nrav
stveno izpričevalo. 

Poide v podkovski šoli je brezplačen; učenci ima
jo prosto stanovanje v zavodu; skrbeti pa morajo 
sami za hrano in potrebne učne knjige. 

Poleg podkovstva se poučuje ogledovanje klalne 
živine in mesa. 

Državna podkovska šola v Ljubljani, 
dne 15. maja 1922. 

Št. 35. 567 

Razglas. 
Po odloku gradbene direkcije za Slovenijo v 

Ljubljani z dne 26. aprila 1922., št. 2283, so raz
pisana v območju podpisanega okrajnega cestnega 
odbora tri cestarska mesta na deželni cesti od Ra
keka do Bloške police, in sicer: prvo mesto s sede
žem v Cerknici ali na Rakeku, drugo mesto s sede
žem v Cerknici in, tretje mesto s sediežem v Mar-
tinjaku ali v Grahovem. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane prošnje s 
predpisanimi prilogami do dne 15. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri okrajnem cestnem odboru v Cerknici. 

Okrajni cestni odbor v Cerknici, 
dne 2. maja 1922. 

Razne objave, 
6 1 3 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15. maja 1922. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 367,260 256 49 
Posojila 908,498.757-04 
Dolg državo 4.418,533.19537 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov . . . — 

S56 

6 4 7 Vabilo na prvi redni občni zbor 
Mi lame ш sve carne, 

d. d. v Ljubljani, 
ki bp v sredo dne 21 . j u n i j a 1 9 2 2 . ob 15. uri 
v prostorih Gospodarske zveze v Ljubljani, Dunaj

ska cesta (Bavarski dvor) z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju v po
slovnem letu 1921. in predložitev bilance. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta, odobritev bi
lance za leto 1921. in sklepanje o podelitvi absolu-
torija upravnemu svetu. 

3.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička. 
4.) Volitev nadzorstvenega sveta. 
5.) Slučajnosti. 

* * * 
Posest 25 delnic upravičuje do enega glasu. Da 

sme delničar gilaeovati, mora vsaj tri dni pred obč
nim zborom založiti potrebno število začasnih po
trdil v pisarni Milame in svečame, d. d. v Ljub
ljani, ali pri Zadružni gospodarski banki, d. d. v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 22. maja 1922. 

Upravni svet. 

Št 3255—III. 603 

Družba južne železnice. O t v o r i t e v p o s t a j a 
l i š č a v D o n j e m M i h a l j e v c u . 

Dno 1. junija 1922. se otvori na progi od Prager-
skega do Kotoribe državne meje postajališče Donji 
Mihaljcvec, ležeče med postajami v Kraljevcu-Pre-
logu in Kotoribi, za potniški in prtljažni promet. Na 
tem postajališču se odpravljajo potniki do vseh po
staj južne železnice v kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Prtljaga se prevzema na postajališču v 
prevoz samo z doplačilom. Prtljago, namenjeno za 
postajališče, mora prevzeti potnik takoj po prihodu 
vlaka pri službenem vozu. 

Vozne cene se izračunavajo na osnovi razdalje, 
ki se dobi, ako se prišteje k razdalji za Kraljevec-
Prelog, odnosno za Kotoribo, 7 km. 

Kateri vlaki se ustavljajo na postajališču, je 
razvidno iz. yoznega reda, ki velja izza dne 1. juni
ja 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 16. maja 1922. 

1-etu i k IV 

za. relacijo Bohumin—Trst vozninski stavki izjemne 
tarife 54 tudi v smeri proti Trstu. 

V L j u b l j a n i , dne 18. maja 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 269. 6 2 0 

Prodaja jelovih desak. 
Gospod' minister pravde je izvolil odrediti z od

lokom š t 3422, da je prodati 800 m3 jelovih, desak, 
suhih, od dveh let, in sicer: • 

po 4 m e t r e d o l g i h : 50m3 po 13mm; 25m» 
po 15 mm; 180 m3 po 20 mm; 355 m3 po 1" in 70 m» 
nad 1"—30 mm; 

o d 4 d o 7 m e t r o v d o l g i h : 120m3 močnej
ših dimenzij, ki leže na žagi v Marofu snežniškega 
posestva «Schönburg-Waidenburg», p. p. Stari trg-
Rakek, Slovenija. 

Ta celotna množina desak se proda, postavljena 
na železniško postajo na Rakeku, prevzame pa se 
na žagi v Marofu po običajnih trgovskih pogojih. 

Deske se bodo prodajale na ofortalni licitaciji in 
v celotni množini dne 14. j u n i j a 1 9 2 2 . o b d e-
v e t i h v pisarni podpisanega državnega komisarja 
na Snežniku; ta dan se bodo sprejemale do 17. ure 
pismene ponudbe, opremljene s kolkom za 20 di
narjev. 

Vsak ponudnik mora položiti za ta dan ali pa 
na dan licitacije kavcijo pri davčnem uradu v Ložu, 
in sicer polagajo naši državljani 10 %, podaniki 
prijateljskih držav pa 20 %, računajoč 320 dinarjev 
za 1 m= početne cone, v gotovini in v zakoniti dr
žavni vrednosti. 

Prodaja je obvezna za kupca takoj, za državo pa 
tedaj, ko se odobri. 

Originalno pobotnico o kavciji, položeni pri davč
nem uradu v Lož«', je oddati s ponudbo vred na lici
taciji podpisanemu državnemu komisarju. 

Pogoji za prodajo so na vpogled v pisarni držav
nega komisarja. 

N a S n e ž n i k u , dno 15. maja 1922. 

Državni komisar: Velimir N. Nikašinović s. r. 

P a . i v a : 7.832,659.371-90 

Glavnica 16,336.100- — 
Rezervni fond 2,066 951 95 
Novčanice v tečaja 4.773,747.545- — 
Razne obveznosti 859,945.779-72 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov 42,185.832 23 

7.832.659.371 90 

6 4 6 Vabilo na prvi redni občni zbor 
Splošne stavbene družbe, 

ki bo dne 13. j u n i j a 1 9 2 2 . oh pol enajslüh v 
pisarniških prostorih družbe v Mariboru, Aleksan

drova cesta št. 12. 
P. n. člani se vabijo, naj polože svoje delnice v 

zmislu pravil najmanj 8 dni prej pri Jadranski banki 
v Ljubljani, Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani, 
Zadružni gospodarski banki v Ljubljani ali pri njih 
podružnicah, dalje pri Prvi hrvatski štedionici v 
Zagrebu, odnosno pri Zemaljski banki v Beogradu. 

S p o r e d : 
1.) Poslovno poročilo, predložitev računskega 

eklepa in bilance za leto 1921., poročilo nadaorni-
Stva in sklepanje o tem. 

2.) Sklepanje o razdelitvi čistega dobička in po
delitev absolutorija upravnemu evetu. 

3.) Dopolnilne volitve za izstopivše člane in po
trditev kooptiranih članov upravnega sveta po § 17., 
odhosno § 29. družbenih praviL Sklepanje o prejem
kih izvrševalnega odbora. 

4.) Volitve v nadzorništvo po § 29., odnosno 
§ 33. družbenih pravil. 

5.) Sklepanje o zvižbi delniške glavnice po § 5., 
odnosno § 29. f družbenih' praviL 

6.) Slučajnosti. 

701 Št. 3337ДИ. 

Češkoelovaško-jadranski tovorni promet 
R a č u n a n j e v o z n i n e za p e t r o l e j 

o d p o s t a j e v B o h u m i n u . 
Z veljavnostjo izza dne 1. junija 1922. do pre

klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa do 
konca meseca januarja 1923., se računijo v «Provi
zorni železniški tovorni tarifi» (z dne 1. marca 1921. 

5 7 6 Razid društva. 
«Politično narodnogospodarsko društvo» • pri 

Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah se je prosto
voljno razšlo. 

Jožef Sinko s.r., bivši predsednik. 

6 4 5 Razid društva. 
Podružnica «Slovenske straže» za Podbreejie, ob

čina Naklo, okraj Kranj, se je po sklepu zadnjega 
občnega zbora prostovoljno razšla. 

V P o d b r e z j u , dne 19. maja 1922. 

Franc Jeglič s. r., bivši predsednik. 

Debet. 

Računski zakl juček 
Prometnega zavoda za premog, d. d. v Ljubljani, 

za leto 1921. 
Račun bilance. 

623 

Kredit. 

Gotovina 
Tuje valute 
Vrednostni |. apirji 
Debitorji 
Pcštni čekovni urad . . . . 
Tiansitorija 
Prevzete garancije C00.000 K 
Inventar 
Nepremičnine 

K 

36.589 
569.639 
200.000 

74,676.968 
626.538 
39.099 

528.792 
3,123.893 

79,699.621 | 60 

Glavnica 
Kreditorji 
Garancijske obveznosti 500.000 K 
Č sti dobiček 

K 

4,000.000 
71,769.628 

3,939.992 

79,699.621 60 

Račun izgube in dobička. 
l 

1 

2 
3 
4 

Upravni stroški (kolki, davki, 
plače, potni stroški, pisarniške 
potrebščine, poštne in telefon

ie 

2,277.906 
1,488.713 

132.438 
3,939.992 

v 

30 
20 
28 
77 

7,839.050 | 65 
1 

1 

^ \ 

K 

7,839.050 

7,839.060 

v 

55 

55 

Dividenda 5 % . t. j . K 20*—, za delnico se izplačuje izza dne 1. junija t. 1. pri Zadružni go
spodarski banki v Ljubljani ali pa pri blagajni Prometnega zavoda za premog, d. d. v Ljubljani, Mi
klošičeva cesta ät. 15/11. _ _ 

T J j p x » a . v x i i s v e t . 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

h 



Poitnina plačana v gotovini. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Uredbe osrednje vlade: Pravilnik o državnih zimoviščih. Pravilnik o izpitih kandidatov za višje navtične čine v rečnem trgovskem brodarstvu. 
uradov in oblastev. 

Razglasi raznih 

Uredbe osrednje vlade. 
154. 

Na podstavi uredbe o ustroju ministrstva za 
poljedelstvo in vode člena 26., točke 1., in spo
razumno z ministrom za promet predpisujem ta-le 

Pravilnik o državnih zimoviščih.* 

I. Obče odredbe. 

Člen 1. 
Državna zimovišča služijo ,po tem pravilniku 

vsem domačim in inozemskim ladjam, barkamî , 
dereglijam (manjšim plovilom), splavom in dru
gim plovnim, objektom. 

Balvani, ki niso privezani k splavom, ne 
smejo prezimovati v zimoviščih. 

Člen 2. 
..,,,, Državna zimovišča so: baraško pri Bezdanu, 
*osješko v Osjeku, novosadsko pri Novem Sadu, 
bežanijsko pri Zemunu, čukariško (Ada Čigan-
lija) pri Beogradu, pančevsko v Pančevu, kovin
sko pri Kovinu, mitroviško v Sremski Mitrovici. 

Istotako se smatrajo za državna tudi ostala 
zimovišča, rečni rokavi in zavarovani kraji, za. 
katere velja v temi zmislu odločba ministra za 
poljedelstvo in vode sporazumno z ministrstvom 
za promet, odnosno z direkcijo rečnega prometa. 

Člen 3. 
V tehničnem oziru in glede določanja in po

biranja taks nadzira zimovišča in razpolaga z 
njimi generalna direkcija vodâ, ki izvršuje svojo 
pristojnost po onem hidrotehničnem oddelku, v 
čigar sekciji je zimovišče. 

Ladje in ostale plovne objekte, ki uporabljajo 
zimovišča, nadzira v navtičnem pogledu kapeta
nija onega pristanišča, v katere srezu je zimo
višče. 

S tem členom se nikakor ne poseza v pod
ročje oblastva, urejeno z zakoni in uredbami, 
glede javne varnosti in higiene. 

Člen 4. 
V okolišu zimovišč in na ladjah se mora 

vsakdo v mejah tega pravilnika pokoravati na-
redbam pristojne, kapetanije kakor, tudi vsem 
predpisom uredbe o pristaniških kapetanijah. 

Zoper naredbo kapetanije je dopustna naknad
na pritožba na direkcijo rečnega prometa. Od
redbe za čuvanje vodnih zgradb izdaja dotični 
hidrotehnični oddelek. Zoper njegove odredbe je 
dopustna pritožba na generalno; direkcijo voda, 
ki v svojem območju dokončno odloča o pri
tožbah. 

Člen 5: 

Država ne jamči in ne daje nobene odškod
nine za ladje, plovne objekte, tovor in blago, 
naloženo na obali, ako jih poškoduje vihar, por 
plava, led, kopnenje in požar. 

* Razglašen v «Službenih Novinah» kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 77, izdanih 
dne 6. aprila 1922. (Prilog XI. — 1022.) 

H. Uporaba zimovišč. 

Člen 6. 
Domačih ladij, ki prihajajo na prezimovanje, 

ni treba predhodno prijavljati; plovne mašinerije, 
vodni mlini, kopališča in čolnarne pa se morajo 
vendarle predhodno prijaviti pristojni kapetaniji, 
in sicer najtesneje do dne 1. oktobra, da se jim 
prihrani prostor, drugače smejo računiti na na
mestitev samo, ako je ostalo po prihodu ladij v 
zimovišču še kaj razpoložnega prostora. 

Člen 7. 
Tuj objekt sme priti v zimovišče, ki je na 

našem, ozemlju, a leži na internacionalnem delu 
naših plovnih rek, samo, ako se njegov starejšina 
prej prijavi pristojni pristaniški kapetaniji ter 
dobi od' nje dovolitev za to. Za vhod tujih ob
jektov v zimovišča, ki so v naših teritorialnih 
vodah, je potrebna predhodna dovolitev direk
cije rečnega prometa. Samo če preti posamez
nemu tujemu objektu nevarnost, je pristaniška ka
petanija upravičena, dovoliti tujemu objektu vhod 
v zimovišče; o tem pa mora naknadno poročati 
direkciji rečnega prometa. 

Člen 8. 
Pristaniška kapetanija dotičnega rečnega sreza 

odredi enega izmed najstarejših izkušenih ladjar
skih kapetanov, državljanov kraljevine Srbov, 
Hrvatov ini Slovencev, ki je s svojo ladjo v zi
movišču, za zimoviškega poveljnika, ki je v tem 
svojstvu neposredno podrejen pristaniški kape
taniji. 

Člen 9. 
Zimoviški poveljnik mora takoj po formaciji 

zimovišča sestaviti seznamek vseh objektov v 
zimovišču po podjetjih, katerim pripadajo, ter 
v njem pripomniti, s čim so natovorjeni, za koga, 
po kom, za kam so odposlani in kdaj so pripluli 
v zimovišče. Ta seznamek je treba poslati prista
niški kapetaniji za direkcijo rečnega prometa. 

Člen 10. 
O zaključku zimovišča in o njegovi ureditvi 

mora zimoviški poveljnik poslati po en seznamek 
vseh objektov v njem kakor tudi skico za direk
cijo rečnega prometa ini za generalno direkcijo 
voda. 

Člen 11. 
Kolikor gre za vzdrževanje in ukoriščanje 

vodnih gradb, za odnošaje pri trebljenju itd., se 
mora zimoviški poveljnik držati navodil, ki mu 
jih eventualno dado pristojni organi dotičnega 
hidrotehničnega oddelka. Samo če niso ta navo
dila v skladu z naredbami • dotične pristaniške 
kapetanije, mora poveljnik pred vsakim postop
kom o tem poročati dotični kapetaniji. 

Člen 12. 
Zimoviski poveljnik mora takoj in po naj

krajši poti poročati pristaniški kapetaniji o vsa
kem novem dogodku, ki se le količkaj dotika 
državnih interesov. 

člen 13. 
Zimoviški poveljnik mora ukreniti vse, česar 

je treba za zavarovanje objektov zoper led, po
žar, za javno varnost in nravnost. 

Člen 14. 

Oblastvenim organom je ob vsakem času do
voljen pristop v zimovišče in na ladje. Ladjarji 
jih morajo na njih željo s čolnom vkrcati ali 
izkrcati. 

Člen 15. 
Vsako zimovišče mora imeti svoj glavni vhod, 

na katerega mora zimoviški poveljnik postaviti 
stražo. 

Ostala stražarska mesta v zimovišču popol-
njuje zimoviški poveljnik po potrebi. Straža na 
poveljniški ladiji mora vsake pol ure naznanjati 
ure z udarci ob zvon. 

Naloga straži na glavnemu in ostalih vhodih 
je, da ne more nihče prodreti v zimovišče brez 
predpisane dovolitve poveljnikove (ali njegovih 
nadrejencev) za vhod in povratek. 

Člen 16. 
Vhod v zimovišče se ne sme zastaviti z ladjo 

ali drugim plovnim objektom. 
Sredi zimovišča mora ostati prosta prometna 

pot, široka najmanj 20 metrov. 
Ako še ladja ali plovni objekt ustavi ob vho

du zimovišča, pa ne more pripluti vanje, mora 
zimoviški poveljnik na lastnikovo odgovornost 
poskrbeti za remorkažo v zimovišče ali pa za 
odstranitev z vhoda. 

V zimovišču je prepovedano pristajati ob 
obali tamkaj, kjer je prepoved označena s tablo. 

Točka, do katere se smejo ladje ali plovni 
objekti, ki hočejo pripluti v zimovišče, približati 
vhodu ter čakati, da pridejo na vrsto, je ozna
čena na obali s tablo ali v vodi s plovnim zna
kom (plovko); preko te meje se ne sme nobena 
ladja in noben plovni objekt približati vhodu. 

Člen 17. 
Ladje, ki prihajajo v zimovišče, porazmešča 

poveljnik, ki pazi pri tem na gažnjo in globino 
vode, po možnosti pa rudi na to, da se postavijo 
oni, ki pripadajo eni družbi, drug poleg dru
gega in da se parniki in železne vlačilnice oddele 
od lesenih. Splavi se smejo postaviti samo tam, 
kjer ne ovirajo ladij ob premikanju. Ladje se pu
ščajo v zimovišče po vrsti, v kateri so prispele, 
in po sposobnosti za vhod; ob sporih odloča 
zimoviški poveljnik. 

Člen 18. 

v Ladje in vlačilnice, ki so začetkom zime še 
ležale v zimovišču, pa hočejo še nadalje ostati 
tamkaj, se morajo prijaviti pristojni kapetaniji. 

Ti objekti se nameščajo in po potrebi pre
meščajo glede na potrebe prometa in tovorjenja, 
in sicer-po odredbi zimoviškega poveljnika. 

Člen 19. 
Za prezimovanje objektov generalne direkcije 

vodâ se odreja v naprej v vsakem zimovišču iz-
vesten prostor, ki je prihranjen izključno za ge
neralno direkcijo vodâ. Njih vhod1 in odhod je 
prost. 

Člen 20. 
Ladjam in plovnim objektom ni dovoljeno, 

brez vednosti zimoviškega poveljnika izpreme-
niti označeni in zavzeti prostor; tudi ne smejo 
odpluti iz zimovišča brez predhodne prijave. 

I.jife.' 
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Izpremembe prostora, ki jih je odredil zimo-
viški poveljnik, se morajo izvršiti nemudoma. 

Člen 21. 
čolni smejo svobodno voziti po zimovišču, 

toda vhod in odhod je tudi njim dovoljen samo 
z vednostjo in pritrditvijo stalne in carinske 
straže. 

Člen 22. 
Pristaniški kapetan odreja sporazumno z zi-

moviškim poveljnikom poseben prostor za tuje 
objekte v zimovišču kakor tudi za one objekte, 
ki so natovorjeni z razstrelili itd. 

Tanki in ostale ladje z zapalnim in za zdravje 
škodljivim tovorom smejo pristajati v zimoviščih 
samo na tem določenem prostoru ter se morajo 
ravnah' po odredbah krajevnih oblastev in po 
specialnih predpisih za podobne transporte. 

člen 23. 
Poveljnik ladje ali plovnega objekta mora 

svojo pravilno opremljeno ladjo ali svoj plovni 
objekt trdno in varno privezati na oznamenova-
nem prostoru. 

člen 24. 
Ako nima ladja ali plovni objekt pravilne 

oprane za pristajanje in privezovanje, poskrbi 
zimoviški poveljnik na račun lastnikov, da se 
ladja ali plovni objekt pravilno priveze. 

Člen 25. 
Redoma pristajajo ladje in se privezujejo na 

stalne pri veznice; sidro se sme samo v izrednih 
primerih vreči na obalo. 

V strugi se smejo zasidrati samo zunaj pro
metnega pota, sidro pa mora biti opremljeno s 
plovnim znakom (plovko). 

Podporni balvani se morajo na obalnih str
minah postaviti na podloge. 

Člen 26. 
Prepovedano je ruvati, premeščati, rahljati ali 

poškodovati stalne pri veznice po pristanišču. 
Ako stare priveznice ne zadoščajo potrebi, 

se smejo v posameznih primerih z dovolitvijo 
pristojnega hichrotehničnega oddelka uporabljati 
za privezovanje tudi lastne priveznice ali lastna 
sidra. 

Člen 27. 
Med ladjami in plovnimi objekti kakor tudi 

med ladjami, ki stoje ob obali, in obalo, je treba, 
kjerkoli se zdi to zimoviškemu poveljniku po
trebno, postaviti mostič z ograjo. Za napravo 
teh mostičev morajo ladje in plovni objekti od
stopiti svoje deske, mostiče in ostale potrebščine. 
Mostiči med ladjami in obalo se ne smejo po
stavljati zunaj označenih mest. 

Člen 28. 
Ladje in plovni objekti morajo dopuščati pro

met na dovoljenih mostičih; nadalje morajo do
puščati, da oni, ki leže poleg njih, po teh mosti
čih raztovarjajo in natovarjajo blago. 

Člen 29. 
Prostor za skladišče tovorov in opreme ozna

čuje pristojna kapetanija. 
Ta skladiščil ne smejo služiti za predelovanje 

raztovorjenega blaga in tudi ne za kakršnokoli 
opravilo; izvzeto je sekanje in žaganje lesa in 
ostali posel z lesom, ako to dovoli pristojni 
hidrotehnični oddelek. 

Člen 30. 
Mostiči, ki drže na obalo, morajo biti ponoči 

razsvetljeni in vsako noč mora imeti čuvar ročno 
svetiljko, ki dobro sveti. 

Ladje morajo v ta namen odstopati svoje 
svetiljke; material za razsvetljavo se nabavlja po 
odredbi pristaniške kapetanije. 

Člen 31. 
Kadar se začne led premikati, kadar nastane 

požar in ob vsaki drugi izredni priliki, ko je 
potrebna pomoč, se mora vse osebje v zimovišču 
takoj dati na razpolago starejšim stalne straže 
tudi s svojo delovno močjo in po potrebi s svojo 
opremo, celo tudi z ladjo. V vsakem podobnem 
primeru mora starejšina takoj poklicati zimovi-
škega poveljnika. 

Člen 32. 
Zimoviški poveljnik odreja minimalno število 

posadke, ki mora biti ob vsakem času na ladjah. 

Člen 33. 
Na sredi zimovišča mora biti poveljniška 

ladja, na kateri so nameščeni: zimoviški povelj
nik, pisarne, dežurni uradnik, restavracije itd. 

Poveljniško ladjo v zimovišču označuje po
dnevi državna zastava, ponoči pa rdeča svetiljka. 

Z najvišjega mesta na poveljniškem mostu 
mora brodarska straža s paznim očesom podnevi 
in ponoči pregledovati stanje vsega, zimovišča 
ter o vsakem dogodku poročati državnemu urad
niku ali zimoviškemu poveljniku, ako pa nastane 
požar, takoj udariti ob zvon zaradi vzbune in 
sklica. 

Člen 34. 
Vsaka ladja in vsak plovni objekt v zimo

višču mora imeti zanesljivega čuvarja. Po raz
merah se sme dovoliti, da imajo največ trije 
manjši objekti, ki leže drug poleg drugega, enega 
čuvarja. Čuvarji morajo biti tudi ponoči na enem 
izmed objektov, ki so jim poverjeni, ali pa na 
obali v čuvarnici, ki mora biti blizu. 

Člen 35. 
Čuvarji morajo paziti na ognje v zimovišču, 

na izpolnjevanje predpisov kakor tudi na vzdrže
vanje mostičev; ako zapazijo kaj sumljivega, mo
rajo to takoj naznaniti zimoviškemu poveljniku, 
ako pa je treba, takoj pozvoniti na vzbuno. 

Malomarnost v stražarski službi sme zimo
viški poveljnik kaznovati v denarju de 50 di
narjev. 

Člen 36. 
Na ladjah in plovnih objektih, ki so v zimo

viščih, se sme kuriti ogenj samo v prostorih, 
ki ses za to določeni in varni zoper ogenj; v teh 
prostorih mora biti stalno pripravljenih nekoliko 
veder vode. Prepovedano je kuriti na odprtem 
ognjišču. 

Kuhati in kuriti je dovoljeno samo od 6. do 
21. ure, in sicer v prostorih, ki jih določi zimo
viški poveljnik. 

V izrednih primeriti (težka bolezen, hud 
mraz, premikanje ledu, pričakovanje poplave) in 
z vednostjo zimoviškega poveljnika je dovoljeno 
v kajutah kuriti po 21. uri ali pred 6. uro. 

Pepel se mora hraniti v posodi, varni zoper 
ogenj, ter se mora prinašati na obalo na prostor, 
ki je določen za to. 

Člen 37. 

Posebno pozornost je obračati na gasilne 
brizgalnice, ki morajo biti vedno brezhibne, da 
se dado uporabiti vsak trenutek. 

Člen 38. 
Ako nastane v zimovišču požar, se morajo 

vsi brez razlike udeleževati gašenja in reševanja. 
Ako nastane požar na ladji ali plovnem ob

jektu, je treba v okviru policijskih predpisov rav
nati tako-le: 
a) Ladjo ali plovni objekt, kjer je nastal požar, 

je treba po možnosti takoj oddeliti od ostalih, 
da se požar ne razširi na druge ladje, plovne 
objekte, zgradbe v zimovišču in blago itd. Ako 
preti eminentna nevarnost objektom v zimo
višču in ako je nemogoče odstraniti in po
gasiti goreča plovila, ukaže zimoviški po
veljnik goreči objekt potopiti. 

Ako se dado ladje, ki leže poleg zapaljene 
ladje, laže oddeliti od nje, je treba odstraniti 
te ladje. 

b) Čolne s potrebno posadka je treba imeti pri
pravljene za reševanje ljudi, opreme in blaga. 

c) Na obali je treba označiti poseben prostor, 
kjer se po potrebi naloži ogroženo blago in 
ogrožena oprema. 

Člen 39. 
Ako bi požar ogrožal ali zajel zgradbe in 

blago na obali, morajo ladjarji neutegoma po
magati pri reševalnem opravilu, da odstranijo 
ogrožene ladje in da prevzamejo blago, ki ga 
je treba rešiti. 

Člen 40. 
Ob času ledu mora posadka stalno razbijati 

led okoli svoje ladje ali plovnega objekta. Kadar 

je to izjemoma zaradi hudega mraza nemogoče, 
se mora tudi tedaj poleg vsake ladje in vsakega 
plovnega objekta vzdrževati stalen oddušek za 
zajemanje vode. 

Člen 41. 
Pri vzdrževanju stalnega prehoda sredi zimo

višča in pri odstranjanju ledu morajo vse ladje 
in ostali plovni objekti v zimovišču sodelovati 
po svoji velikosti, opremi in po številu svoje 
posadke. 

Člen 42. 
Prepovedano je kakorkoli poškodovati obalo, 

tlak in ostalo opremo zimovišča, metati, spuščati 
ali vlivati v strugo smeti, iverje, pepel, trosko, 
kosti, izmetke ali kakršnekoli predmete, ki bi 
utegnili vodo onečistiti, okužiti ali pa strugo za
suti. Smeti in ostalo je treba vsak dan zbrati in 
naložiti na označenem prostoru na obali in treba 
je uporabljati označena stranišča. 

člen 43. 
Prepovedano je uporabljati razstrelila za ribjo 

lov v zimovišču in v okolici. 
I 
j Člen 44. 
j« Prepovedano je streljati v zimovišču. 

I Člen 45. 
i Prepovedano je pijančevati v zimovišču. 
i 

I Člen 46. 
j Okuženega bolnika je treba takoj oddeliti ter 
I ga po zimoviškem poveljniku prijaviti zdravstve-
! nemu oblastvu. 
j Člen 47. 

Vsaka malomarnost in vsako dejanje, ki je v 
opreki s členi 16., 20., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 
29., 31., 37., 39., 40., 41, 43, 45, 46, 47, tvori 
pregrešekter se kaznuje po tem pravilniku v de
narju do 500 dinarjev, ako ni kazen drugače do
ločena z zakonom ali uredbo. 

III. Takse. 

Člen 48. 
Takse in denarne kazni pobira in potrjuje 

uradnik ali pooblaščenec pristojnega hidrotehnič-
nega oddelka, ki je v ta namen opremljen s po
sebno objavo. 

Člen 49. 
V 24 urah po prihodu v zimovišče mora po

veljnik ladje, odnosno čuvar plovnega objekta, 
izpolniti prijavnico ter jo vročiti zimoviškemu 
poveljniku. 

Zimoviški poveljnik vroči omenjeno prijavo 
hidrotehničnemu oddelku, da se pobere taksa. 

Taksa se plačuje v 8 dneh od dne prihoda v 
zimovišče. 

Vsako plovilo mora v 72 urah po prihodu 
v zimovišče vročiti ladijske dokumente pristani
ški kapetaniji. Dokumenti se vrnejo, ko je do
kazano s priznanico, da so se plačale vse takse 
in eventualne denarne kazni. 

Člen 50. 
Taksa za uporabo zimovišča velja za čas od 

dne 25. novembra do dne 31. marca. 

Člen 51. 
Vsaka ladja in vsak plovni objekt, ki se mudi 

v času od dne 15. novembra do dne 31. marca 
nad 8 dni v zimovišču, plača popolno zimsko 
takso. 

Člen 52. 
S plačilom takse se pridobi pravica, uporab

ljati zimovišče za vso zimsko sezono. 
^Ako odpluje ladja ali plovni objekt iz zimo

višča, prekinivši prezimovanje, se sme -v isti zimi 
vrniti, ne da bi bilo treba plačati novo takso. 

Člen 53. 
Vojne in državne ladje in državni plovni ob

jekti so prosti takse, ako niso dani v eksploata
cijo privatni družbi ali osebi.* 

* Ta člen kakor jtudi člena 56. in 57. so tukaj 
priobčeni po popravku, natisnjenem v «Službenih 
Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
št. 97 z dne 4. maja 1922. 
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Člen 54. 
Froste takse so tudi one ladje in oni plovni 

objekti, ki prihajajo v zimovišče zaradi raztovo-
ritve ali natovoritve, zaradi popravila ali zaradi 
založbe s potrebščinami, ako lastnik ali poveljnik 
to namero takoj prijavi zimoviškemu poveljniku 
in ako takoj prične s poslom ter v 8 dneh od
pluje iz zimovišča. Ako pa ostane nad 8 dni, mora 
plačati takso za vso zimsko sezono celo tudi, če 
ni mogel odpluti, ker se je začel led premikati. 

Člen 55. 
Ladje, ki se potegnejo na obalo zaradi po

pravila, in one, ki se grade na obali, so proste 
takse. 

Člen 56. 
V taksah je všteta uporaba obale; zato se ne 

sme pobirati taksa za uporabo priveznic niti ka
terakoli druga taksa razen ustanovljene. 

tie pa so v okolišu zimovišča privatna ali 
javna skladišča, žerjavi ali levatorji ali če bi kdo 
želel posebno skladišče, ako je kaj prostora, mo
ra plačati posebno odškodnino. 

Člen 57. 
Višino odškodnine določa minister za polje

delstvo in vode sporazumno z ministrom za fi
nance in ministrom za promet. 

Ta pravilnik stopi takoj v veljavo; zaradi tega 
se obenem razveljavljajo vsi dosedanji pravilniki. 

V B e o g r a d u , dne 9. marca 1922. 

Minister za poljedelstvo in vode: 
I. Pucelj s. r. 

155. 
Na podstavi točke 6. § 9. uredbe o organi

zaciji ministrstva za promet in prometni službi 
se izdaja 

Pravilnik o izpitih kandidatov za viSje 
navtične čine v rečnem trgovskem bro

darstvu.* 

I. del. 

Člen 1. 
Vištji navtični čini v rečnemi trgovskem bro

dar sivu so ti-le: 
a) kapetan rečne plovitve; 
b) poročnik rečne plovitve; 
c) upravitelj male rečne plovitve; 
č) kadet rečne plovitve. 

Člen 2. 
Kadet rečne plovitve je pripravnik za častni

ške čine na ladji. Za kadeta se sme usposobiti 
vsakdo, ki je dovršil šest razredov srednje šole, 
ki je neoporečnega vedenja in državljan kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Kadet se mora seznaniti z ladjo in vsemi nje
nimi1 svojstvi, z rečno strugo in plovno potjo, 
z ladijsko administracijo, komercialno in carin
sko službo na ladji, s krmarskimi in mornarskimi 
opravili. Službo izvršuje poleg krmarja, poroč
nika in1 kapetana. Za njegovo strokovno izbraža-
nje na ladji skrbi poveljnik ladje. Teoretično iz
obrazbo dobiva kadet v državnih navtičnih teča
jih, ki se vrše tri leta pozimi, in sicer v mesecih 
novembru, decembru, januarju in februarju. Po 
zvršetku navtičnega tečaja mora kadet opraviti 
izpit, da pridobi poročniški čin. 

Poročnik- rečne plovitve je kapetanov pomoč
nik, vodi notranjo službo in administracijo po 
instrukcijah, prejetih od kapetana, opravlja samo
stalno stražo na komandi, sme začasno nadome
ščati kapetana v komandi, se seznanja s hidro-
tehničnimi in hidrometričnimi razmerami vsega 
plovnega dela Dunava in pritokov, z uporablja
njem nacionalnih predpisov in zakonov kakor 
tudi mednarodnih predpisov in potem s celokup
nim ladijskim manevriranjem). 

Poročnik rečne plovitve je upravičen, povelje
vati ladjam «male rečne plovitve» in «lokalne 
rečne plovitve». 

Kapetan rečne plovitve je upravičen, samostal
no poveljevati ladjam vseh kategorij. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 103, izdanih dne 
12. siaja 1922. (Prilog XVI. — 1922.) 

Upravitelj male rečne plovitve sme poveljevati 
potniškim ladjam izpod 100 ton in remorkerjem 
vsake vrste na posebnem odseku reke, za kate
rega je opravil izpit; ta odsek ne sme biti daljši 
od 100 km ter leži izključno v kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

Upravitelj lokalne plovitve poveljuje ladjam, 
ki prevažajo potnike ali blago v okolišu prista
nišča na onem jezeru ali domačem kanalu, za ka
terega je opravil izpit. 

Člen 3. 
Razen omenjenih oseb so še zaposleni v bro

darski službi kot višji čini: strojevodje, kontro
lorji, manipulanti in agenti. Kako se pridobi čin 
strojevodjev, o tem, so izdani posebni predpisi. 
Kontrolorji, manipulanti in agenti so uslužbenci 
dotičnih privatnih podjetij, katerim se prepušča 
določitev pogojev za njih sprejemanje in izobraz
bo. Po potrebi smejo tudi kadeti in poročniki 
opravljati take službe, toda njih navtična sposob
nost in zaposlenost ne sme absolutno trpeti ni
kakršne prekinitve. 

Člen 4. 
Od kandidata, ki hoče pridobiti čin poroč

nika rečne plovitve, se zahteva: 
a) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
b) da je dovršil 21. leto starosti; 
c) da je služboval kot kadet na Dunavu in pri

tokih najmanj 24 mesecev, in sicer eno po
lovico tega časa na remorkerjih, drugo polo
vico pa na potniških ladjah, in da je po svo
jih poveljnikih dobro ocenjen; 

č) da je uspešno dovršil državni navtični tečaj 
ter opravil poročniški izpit. 

Člen 5. 
Od kandidata, ki hoče pridobiti čin kapetana 

rečne plovitve, se zahteva: 
a) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
b) da je dovršil 24. leto starosti; 
c) da je služboval kot poročnik na Dunavu in 

pritokih najmanj 24 mesecev, in sicer eno po
lovico tega časa na remorkerjih, drugo polo
vico pa na potniških ladjah, in da je pri tem. 
dobro ocenjen po svojih poveljnikih; 

č) da je dobrega vedenja; 
d) da je uspešno opravil izpit, za kapetana rečne 

plovitve. 
Člen 6. 

Od kandidata, ki hoče pridobiti čin upravite
lja male rečne plovitve, se zahteva : 
a) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
b) dovršeno 24. leto starosti; 
c) izpričevalo o dobrem vedenju; 
č) izpričevalo, da je opravljal službo prvega 

krmarja na parniku najmanj 36 mesecev s 
popolnim razumevanjem in dobro oceno svo
jih poveljnikov; 

d) da je uspešno opravil izpit za upravitelja 
male rečne plovitve. 

Člen 7. 
Od kandidata, ki hoče pridobiti čin upravite

lja lokalne plovitve, se zahteva: 
a) dovršeno 24. leto starosti; 
b) izpričevalo o dobrem vedenju; 
c) izpričevalo, da je opravljal službo prvega 

krmarja na parniku najmanj 36 mesecev s po
polnim razumevanjem in dobro oceno svojih 
poveljnikov; 

č) da je uspešno opravil izpit za upravitelja lo
kalne plovitve. 

Člen 8. 
Pomorski kapetan dolge plovitve, poročniki 

in upravitelji velike obalne plovitve so' upravičeni, 
na podstavi svojih pomorskih listin opravljati 
poročniško službo, nadalje "službo upravitelja 
male rečne plovitve ali upravitelja lokalne plo
vitve. 

v Kandidati, ki hočejo pridobiti čin kapetana 
rečne plovitve, morajo dokazati: 
a) da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov.in 

Slovencev; 
b) da so dovršili 24. leto starosti; 
c) da so službovali na Dunavu in pritokih naj

manj 12 mesecev, od teh pa najmanj polovico 
na remorkerju; 

č) da so opravili izpit za kapetana rečne plo
vitve iz onih predmetov, iz katerih niso bili 
izprašani pri izpitih pomorske stroke. 
Za pomorske kadete velja člen 2. 

Člen 9. 
Da se pridobi katerikoli čin v zmislu člena 

1. b) do č), je treba dokazati službovanje na ladji 
s službeno knjižico. Istinitost potrjujejo dotični 
poveljniki ladij in pristaniški kapetani. Ladijski 
poveljniki izdado vsakemu kandidatu o njegovem 
službovanju izpričevalo, v katerem je točno na
vesti, kako je kandidat ustrezal v službi in izvun 
službe. 

II . del. 

Člen 10. 
Kraj in čas izpitov. 

Izpiti za pridobitev usposobljenosti upravite
lja male rečne plovitve se vrše pri beograjski pri
staniški kapetaniji, za upravitelje lokalne plovitve 
pri pristaniški kapetaniji dotičnega sreza, za ka
petane in poročnike rečne plovitve pa pri direk
ciji rečnega prometa predi izpraševalno komisijo, 
sestavljeno v ta namen. 

Izpit za poročnika se vrši takoj po zvršetku 
poslednjega navtičnega tečaja. 

Izpit za kapetana rečne plovitve se vrši vsako 
leto meseca marca, in sicer drugi ponedeljek, 
odnosno naslednji delavnik, ko bi bil na ta po
nedeljek praznik. Ako je potrebno vršiti več iz
pitov v letu, določi rok direkcija rečnega prometa. 

Izpit za upravitelja male rečne in lokalne plo
vitve se vrši vsako leto meseca marca, in sicer 
prvi ponedeljek, odnosno naslednji delavnik, ko 
bi bil na omenjeni ponedeljek praznik. 

Predsednik izpita za poročnika in kapetana 
rečne plovitve je direktor rečnega prometa ali 
njegov pomočnik, predsednik ostalih izpitov pa 
kapetan beograjskega, odnosno pristojnega pri
stanišča. 

Člen 11. 
člani komisije 

1.) za i z p i t p o r o č n i k a r e č n e p l o 
v i t v e : 
a) izpraševalci izpitnih predmetov, ki so nastav

nik! dotičnih strok v navtičnemi tečaju; 
b) en uradnik direkcije rečnega prometa kot za

pisnikar; 
2.) za i z p i t k a p e t a n a r e č n e p l o 

v i t v e : 
a) izpraševalci izpitnih predmetov, ki so nastav-

niki dotičnih strok v navtičnem tečaju; 
b) en uradnik direkcije rečnega prometa kot za

pisnikar; 
c) kapetan beograjskega pristanišča; 

3.) za i z p i t u p r a v i t e l j a m a l e in l o 
k a l n e p l o v i t v e : 
a) en strojni inženjer direkcije rečnega prometa; 
b) kapetan rečne plovitve; 
c) en uradnik pristaniške kapetanije kot zapis

nikar. 
Člen 12. 

Pogoji za pripnst kandidatov k izpitu. 
a) Kandidati za upravitelja male rečne in lokalne 

plovitve vlagajo pismeno prošnjo za pripust 
k izpitu pri beograjski, odnosno pri pristojni 
pristaniški kapetaniji najkesneje do dne 5. fe
bruarja vsakega leta. Prošnji se morajo pri
ložiti dokazila o izpolnjenih pogojih, ki jih 
predpisuje prvi del te naredbe. 

Pristaniška kapetanija pregleda, ali je kan
didat dokazal predpisane pogoje, ter ga ob
vesti, ali je pripuščen k izpitu. 

b) Kandidati za kapetana rečne plovitve vlagajo 
prošnje za pripust k izpitu pri direkciji reč
nega prometa najkesneje do dne 5. februarja 
z dokazili o izpolnjenih pogojih, predpisanih 
v prvem delu te naredbe. 

Direkcija rečnega prometa pregleda, ali 
so izpolnjeni pogoji za opravljanje izpita, ter 
obvesti kandidata, ali je pripuščen k izpitu 
ali ne. 

Na dan izpita plačajo kandidati izpitno 
takso. 

Člen 13. 
Opravljanje izpita. 

1.) O b č e o d r e d b e : 
Načelnik navtičnega oddelka direkcije rečnega 

prometa, kk-piu je poverjeno pregledovanje pro-
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šenj in preizkušanje pogojev za izpite, mora o 
tem pismeno obvestiti predsednika komisije naj-
kesneje 7 dni pred začetkom izpita. 

Pred vsakim izpitom se mora dati vsak kan
didat vpričo namestnika komisijskega predsednika 
•n zapisnikarja zdravniško preiskati po referentu 
direkcije rečnega prometa, da se ugotovi, kako 
sliši in vidi in kolika je njegova sposobnost za 
lazločanje barv. 

Izid zdravniške preiskave se vpiše v izpitni 
zapisnik z oceno: «sposoben» ali «nesposoben». 
Eventualna nesposobnost se zapiše v kandida
tovo službeno knjižico. 

2.) P o s t o p e k p r i p i s m e n i h i z p i t i h . 
Pismeni izpiti se opravljajo vedno pred ust

nimi. Pismene izpitne naloge sestavi dotični iz
praševalec za vsak predmet posebe, jih dene v 
toliko zavitkov, kolikor je kandidatov, označi za
vitke s tekočimi številkami ter jih izroči odprte 
predsedniku, ki jih pregleda, odobri s podpisom 
in zapečati. V izpitni dvorani potegne vsak kan
didat po eno številko ter dobi potem zavitek 
ustrezne številke, v katerem-je naloga. 

Naloge izdelujejo vsi kandidati ob istem času 
in vpričo enega člana komisije in zapisnikarja. 

Kandidati ne smejo prinašati s seboj nobe
nih pomočkov; te pomočke jim da predsednik. 
Nadziratelj mora paziti, da izdelujejo kandidati 
naloge sami brez čigarkoli pomoči, uporabljaje 
izključno pomočke, ki so jih prejeli uradoma. Ako 
uporabi kandidat nedovoljene pomočke ali se 
okoristi s tujim izdelkom, se razreši nadaljnjega 
dela in se to zabeleži v pripombi. Tak kandidat 
mora nemudoma oditi ter se izključi od izpita 
v tem roku. 

Za izdelavo pismenih nalog sta določeni dve 
uri; čim mine ta čas, morajo kandidati izročiti 
svoje izdelke podpisane, bodisi tudi nedovršene. 
Nadziratelj izroči s svojim podpisom izdelke do-
tičnemu izpraševalcu. Napake v izdelkih se ozna-
menujejo z rdečo tinto in na njih podstavi se iz
reče ocena izdelkov. 

3.) P o s t o p e k p r i u s t n i h i z p i t i h . 
Izpiti se vrše pred komisijo. Kandidate je po

zivati v izpitno dvorano poedinice. Iz posamez
nih predmetov potegnejo tri vprašanja. Čim se 
dovrši izpit iz enega predmeta, se glasuje v od
sotnosti kandidatovi o njegovi oceni, ki jo pred
laga izpraševalec. Ocene so: «odlično», «dobro», 
«zadostno» in «nezadostno». Ob enakosti glasov 
odloči predsednik. Ako se kandidat v navtičnem 
predmetu, ki se izprašuje kot prvi predmet, oceni 
z «nezadostnim» uspehom, se izključi od nadalj
njega izpita v tem roku. 

4.) K o n č n a o d l o č b a . 
Na podstavi ustnega in pismenega izpita iz

reče komisija svojo odločbo o vsakem kandidatu 
posebe, s kakšnim uspehom je opravil izpit, ter 
zabeleži to v zapisnik izpita. Uspeh je «odličen», 
ako ima kandidat več ocen «odlično» nego 
«dobro» in nobene ocene «zadostno»; uspeh je 
«nezadosten», ako ima kandidat v enem ali več 
predmetov oceno «nezadostno». Drugače je uspeh 
«zadosten». 

Ako je uspeh nezadosten, ne sme kandidat 
opravljati izpita vnovič pred letom dni. Ako kan
didat prekine izpit, se smatra, da je odstopil od 
izpita. O uspehu izpita se da kandidatu izpriče
valo. Po končanih izpitih se morajo zapisniki s 
podpisi komisijskih članov in zapisnikarjevim 
predložiti direkciji rečnega prometa. 

Člen 14." 
Izdajanje diplom, odnosno izpričeval. 

Diplome za kapetane rečne plovitve in izpri
čevala za poročnike izdaja direkcija rečnega pro
meta. 

Izpričevala za upravitelja male rečne in lo
kalne plovitve izdaja .pristojna pristaniška kape
tanija proti povračilu stroškov za formularje in 
predpisanih kolkov. 
i- Novoimenovani kapetani rečne plovitve in po
ročniki se zaprisezajo pred predstavniki direkcije 
rečnega prometa, novoimenovani upravitelji lo
kalne plovitve in male rečne plovitve pa pri pri
stojni pristaniški kapetaniji. 

Pridobitev kakršnekoli oprostitve se zapisuje 
v službeno knjižico. O tem se obvešča, pristaniška 
kapetanija, ki je izdala knjižico. 

Člen 15. 
Čuvanje pismene prisege. 

Obrazci pismenih priseg, ki se zahtevajo od 
novoimenovanih poročnikov in kapetanov rečne 
plovitve, se čuvajo pri direkciji rečnega prometa, 
prisege ostalih oseb pa pri pristojni pristaniški 
kapetaniji. 

Člen 16. 
Ponavljanje izpitov. 

Kandidati, ki niso zadostili pri izpitu, smejo 
ponovno opravljati izpit iz dotičnih predmetov 
čez leto dni. Ako ne opravijo izpita niti drugič, 
ga smejo tretjič, toda poslednjič, opravljati samo, 
če so pri drugem izpitu zadostili v vseh pred
metih razen v enem. 

Člen 17. 
Izpitne takse. 

Takse se pobirajo po zakonu o taksah in v 
kolkih, ki jih je prilepljati na prošnje, odnosno 
diplome ali izpričevala. 

Stroške za komisijo trpe kandidati, in sicer: 
15 dinarjev za predsednika in 10 dinarjev za vsa
kega komisijskega člana; to vsoto mora položiti 
vsak kandidat na dan izpita. Že vplačane takse 
se ne vračajo, razen če kandidat odstopi, preden 
se prične izpit. 

Člen 18. 
Odvzemanje diplom in izpričeval. 

Listine, določene v tej naredbi, se odvzemajo 
iastnikom : 

1.) ako se ugotovi s preiskavo, da se po 
njih nesposobnosti ali lahkomiselni malomarnosti 
poškoduje ladja ali drug objekt; tedaj je iz
guba začasna, toda najmanj za leto dni; 

2.) ako se ugotovi kršitev, za katero se do
tični kaznuje po kazenskem zakonu; tedaj je iz
guba definitivna. 

III. del. 

Člen 19. 
Izpitni predmeti. 

Poročniški in kapetanski izpiti so pismeni in 
ustni. 

Pri pismenem izpitu se izdelujeta dve nalogi, 
in sicer ena navtična in ena iz ladijskega poslo
vanja z ozirom na pravna vprašanja, ki se tičejo 
ladje. 

Predmeti ustnega izpita so: 
1.) rečna navigacija; 
2.) nauk o ladjedelstvu ; 
3.) ladijska oprema in manevriranje z ladjo; 
4.) nauk o stroju in kotlu; 
5.) pravila za preprečevanje strkov in za si

gnalizacijo; 
6.) meteorologija in hidrografija; 
7.) trgovski zemljepis; 
8.) nacionalno in mednarodno rečno pravo; 
9.) ladijska higiena; 

10.) prometno-ekonomski nauk. 
Izpit za upravitelje male rečne plovitve je pis

men in usten. Pismeni izpit mora dokazati, da 
je kandidat zmožen citati in pisati v narodnem 
jeziku; zategadelj obseza izpit sestavo navadnega 
pisma, poročila in podobnega iz ladijskega po
slovanja. 

Ustni izpit obseza: 
1.) navigacijo; 
2.) ladijsko opremo in manevriranje z ladjo; 
3.) nauk o stroju in kotlu; 
4.) pravila za preprečevanje strkov in za si

gnalizacijo; 
5.) rečno-policijske predpise. 
Izpit za upravitelja lokalne plovitve je pismen 

in usten. Pismeni izpit obseza sestavo navadnega 
pisma, da se dokaže zmožnost pisanja in čitanja 
v narodnem jeziku. 

Ustni izpit obseza: 
1.) znanje o razmerah v okolišu pristanišča 

z ozirom na navigacijo; 
2.) znanje o ladijski opremi in manevriranju 

z ladjo; 
3.) pravila za preprečevanje strkov in za si

gnalizacijo; 
4.) znanje o "rečno- (jezersko-)policijskih pred

pisih; ^ 
5.) nauk o stroju in kotlu. 

Člen 20. 
Podrobni program za izpite v zmislu prejš

njega člena izdela direkcija rečnega prometa ter 
ga da prizadetim kandidatom, o pravem času na 
znanje. 

IV. del. 

Člen 21. 
Posečanje državnega navtičnega tečaja. 

Kadeti rečne plovitve, ki namerjajo pridobiti 
poročniški čin, morajo predložiti prošnjo s po
trebnimi listinami za vpis v navtični tečaj naj-
kesneje do dne 1. oktobra vsakega leta direkciji 
rečnega prometa. 

Lastniki ladij morajo kandidatom, ki jim je 
dovoljeno posečati tečaj, omogočiti to posečanje. 

Člen 22. 
Prehodne odredbe. 

Oni, ki imajo v zmislu člena 1. te naredbe 
pravico do čina kadeta rečne plovitve in so imeli 
onega dne, ko so vstopili v prvi navtični tečaj 
(leta 1921./1922.) nad 16 mesecev efektivne služ
be na ladji, smejo opravljati poročniški izpit na 
podstavi reduciranega izpitnega programa po 
dovršenem prvem tečaju (koncem meseca febru
arja 1922.), oni pa, ki so imeli takrat manj nego 
16 mesecev efektivne službe na ladji, po dovrše

nem drugem tečaju (koncerni meseca februarja. 
1923.). Izpričevala o usposobljenosti za poroč
nika se dado dotičnim kandidatom, ako dokažejo, 
da so zadostili členu 4. te naredbe. Taki smejo 
opravljati izpit za kapetana rečne plovitve, ako 
so dovršili tudi drugi in tretji tečaj ter zadostili 
zahtevam, navedenim v členu 5. te naredbe. Iz
jemoma se odredi za leto 1921. rok prošnjam za 
opravljanje izpitov in za izpite same z razpisom, 
direkcije rečnega prometa. 

Člen 23. 
Zaključne odredbe. 

Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi; z njim se razveljavljajo vsi dosedanji 
predpisi in vse uredbe, kolikor nasprotujejo od
redbam tega pravilnika. 

Po pooblastilu ministra za promet 
pomočnik: 
Jelić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
(ioli. C 55/22—1. -

Oklic. 
.Anton Jurajevčič v Primostku St. 11 toži Mika 

J u r a j e v č i č a i» Prim o« tka, .sedaj v Ameriki, za
radi izbrisa zaznambe fidejkomisar.skega nask-dstva. 

Narok se je določil na dan 
ob osmih. 2 9. m a ja 19 2 2. 

Skrbnica za čin Terezija Jurajevčič v PrimuHku 
št. 11. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II.. 
• Ine 29. aprila 1922. 

E 3/22—«. ()H6. 
Dražbeni oklic. 

Na predlog Franca J a z bin g k a, pososliiiko-
vega sina" v Jeseniku, ki ga zastopa dr. Šandor Hra-, 
šovec, odvetnik v Šmarju pri Jelšah, bo dno 

2 3. j u n i j a 1922. 
ob. devetih pri tem sodišču v sobi St. 6. dražba na-
»topnih nepremičnin, vpisanih v zemljiško knjigo za 
Brezje, vložek 80, 152 in 169. ', 

Označba nepremičnin: polovica posestva, sesto-
jočega iz hiše št. 2 v Skarnicah, nadalje iz 2 njiv v 
izmeri 35a 64m2, 1 travnika v izmeri 1 a'27m-, 
3 pašnikov v izmeri 12 a' 1 in». Gonilna vrednost 
3453 K 20 v, najmanjši ponudek znaša 2302 K 14 v, 
pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Ker, je bivaliSče zavezanca Mihaela Kladnika. 
neznano, se mu postavlja za skrbnika dr. Karel Ge: 
lingsheim, kazenski zagovornik v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek H., 
dne 9. maja 1922. 

Natisnila m založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



Poštniaa plačana v gotovini. 

55. V Ljubljani, dne 29. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske aprave za Slovenijo. 

Vaebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon, s katerim se zvišuje pristojbina za ribarske knjižice na Kranjskem. 
Zakon, s katerim se ukinjajo uredbe, pravilniki in naredbe ministrstva za prehrano in obnovo dežel in ena naredba Narodne vlade v Ljubljani, ki se nanašajo na resort mini
strstva za socialno politiko. Zakon o prevedbi osebja državnih prometnih naprav v krajinah izvun Srbije in Crne gore na dinarske plače. Zakon o izvozu v predelavo. Zakon, 
s katerim se veljavnost členov 1. 6 7., 8. 14. in 15. zakona o javnih borzah z dne 2. novembra 1886. razširja na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Razglasi 
pokrajinske uprave za Slovenijo : Razglas o razpustu občinskega sveta mestne občine ljubljanske. Razglas o izpremembi v gerentskem sosvetu okrajnega zastopa marenberškega. 
Razglasi o izpremembah v občinskih gerentstvih. Razpust društev. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o pokojninah v našo vojsko nesprejetih in ze prej upoko

jenih častnikov bivše avstro-ogrske vojske. — Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 107 z dne 17. maja 1922.: 
Ukaz, Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 31. marca 1922., « katerim se Frau 
P o 1 j a n o c, višji računski svetnik pravosodne 
nprave v Ljubljani, postavlja za šefa odseku knjigo
vodstva in statistiko (>ri generalni direkciji nepo-
.srednjih davkov. 

Številka 110 z dne 20. maja 1922.: 
Ukaz ministrskega «veta z due 30. aprila 1922., 

.s katerim so sprejeiulje ostavka, ki jo je Anton 
ìi t e h i, načelnik I. razreda pri ministrstvu za so
cialno politiko, podal na državno službo, 

F-" številka 112 z dno 23. maja 1922.: 
Objava iz kabineta predsednika minihtrskega 

sveta. P M br. 2233 z dm« 21. maja 1922.: 
Z i azilih strani dobivajo uprava kraljevskega 

dvora, dvorni, maršala t in pisarna Njegovega Veli
čanstva kralja razna, vprašanja glede daril, ki so na-
merjajo pokloniti Njegovemu Veličanstvu kralju ob 
njegovi poroki. 

Zaradi tega smatra predsedništvo ministrskega 
sveta za potrebno, dati ta-le obvestila: 

1.) Vsa izvestja o darilih se morajo pošiljati iz
ključno upravi kraljevskega dvora, odkoder se edino 
dobivajo potrebna navodila. 

2.) Darila so ali 
a) nacionalnega, zgodovinskega in etnografskega 

značaja; ali 
h)' prispevki občekoristnim napravam ali fondacije 

istega značaja. Ako se želi dati tem. fondacijam 
ime Njegovega Veličanstva ali njegove neveste, 
je treba zaprositi za odobritev upravo kraljev
skega dvora, ki predloži to željo Njegovemu Ve
ličanstvu. 
Izjeme so dopustno samo, ako prej pristanu nanje 

uprava kraljevskega dvora. 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -

d r a I. z, dne 18. maja 1922., s katerim se pooblašča 
minister za agrarno reformo, da sme predložiti na~ 
rodni skupščini predlog zakona o ekspropriaciji vele-
posostev in kolonizaciji. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 3. maja 1922., s 
luiterim se dr. Gustav J a n o č e k, univerzitetni pro
fesor v p., postavlja za predsednika Jugoslovanske 
akademije znanosti in umetnosti v, 'Zagrebu. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 28. aprila 1922., 
л katerim so Matej H u b a d , ravnatelj konsorvato-
rija v Ljubljani, postavlja za upravnika v VI. činov
nem razredu narodnega gledališča v Ljubljani. 

Izpremembe v osebju. 
Z ukazom ministrskega sveta z dne 5. maja 1922. 

so bili povišani: za višjega gozdarskega oskrbnika v 
VIII. činovnem razredu inž. Cvetko B o ž i č pri 
šumski upravi na Bohinjski Bistrici, dosedanji go
zdarski oskrbnik na istem mestu; za gozdarske 

oskrbnike v IX. činovnem. razredu dosedanji gozdar
ski asistenti: inž. Alojzij R u s pri direkciji šum v 
Ljubljani: inž. Franjo . M i k .1 a v i č pri direkciji 
šum v Ljubljani; inž. Henrik R e j i c pri šumski 
upravi na Bohinjski Bistrici; inž. Franc S e v n i k pri 
šumski upravi na Bohinjski Bistrici — vsi na istih 
mostili. _ ,. 

Rustia s. r. 

Gospod minister pravde je imenoval avskultante 
drja. Josipa Š m i d a, Janka C e r č k a, drja. Bog
dana P e t e l i n a , drja. Viktorja V o v k a , Borisa 
K e n k a, drja. Frana M u h i č a, drja. Ivana M a k a 
in Frana C e š a r k a za sodnike za okrožje višjega 
deželnega sodišča v Ljubljani. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Premeščeni so: okrajni glavar dr. Alojzij G r c -
g o r i n iz Črnomlja kot predstojnik okrajnega gla
varstva v Brežicah; okrajni glavar Matej K a k i s 
Prevalj kot predstojnik okrajnega glavarstva v Čr
nomlju; vladni tajnik Rinaul„K o r o p e c iz Brežic 
kot vodja okrajnega glavarstva, na Prevaljah; vladni 
tajnik dr. Josip H u b a d od1, .predsedstva pokrajin
ske uprave v Ljubljani kot vodja okrajnega glavar
stva v Konjicah; vladni tajnik Karel T r s t e n j a k 
od okrajnega glavarstva v Konjicah k pokrajinski 
upravi, oddelku za notranje zadeve v Ljubljani. 

Iv. Hribar s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
156. 

Mi 

A l e k s a n d e r « I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sklenil v XXVÏÏ. redni 
seji, ki jo je imel dne 9. decembra 1921. v Beo
gradu, in da smo Mi potrdili i t l potrjujemo, da je 
naredbo poverjeništva za kmetijstvo deželne vlade 
za Slovenijo, s katero se je zvišala pristojbina na 
ribarske knjižice, z dne 21. februarja 1921. •— 
«Uradni list deželne vlade za Slovenijo» z dne 
8. marca 1920., št. 32 — seznamka uredb ministr
stva za kmetijstvo, in vode št. 24, «Službene No

vine» št. 195/21. — izpremeniti in da se glasi: 

Zakon, 
s katerim se zvišuje pristojbina za 

ribarske knjižice na Kranjskem.* 
Člen 1. 

Na podstavi § 66. ribarskega zakona z dne 
18. avgusta. 1888., kranj. dež. zak. št. 16 iz leta 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 107, izdanih dne 
17. maja 1922. (Prilog XVIII. — 1922.) 

1890., se z ozirom na izpremenjeno denarno vred
nost zvišuje pristojbina za ribarske knjižice na 50 
kron poleg koücovine v znesku 2 kron. 

Oblika ribarskih knjižic ostane dosedanja. 

Ölen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 

podpiše, obvezno moč pa dobi z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah», ter nadomešča na
redbo poverjeništva za kmetijstvo deželne vlade za 
Slovenijo, s katero se je zvišala pristojbina na ri
barske luijižice, z dne 21. februarja 1921. — «Urad
ni list deželne vlade za Slovenijo» z dne 8. marca 
1920., št. 32 — seznamka uredb ministrstva za 
kmetijstvo in vode št. 24, «Službene Novine» 
št. 195/21. 

Našemil! ministru za kmetijstvo in vode pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon, in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj posto
pajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat t 

čuvar državnega pečata, i 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

157. 
Mi 

A l e k s a n d e z » I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je sklenil zakonodajni odbor narodne skupščine 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na pod
stavi člena 130. ustave v XXXVIII. redni seji, ki jo 

je imel dne 28. decembra 1921. v Beogradu, 

Zakon, 
s katerim se ukinjajo uredbe, pravil
niki in naredbe ministrstva za pre
hrano in obnovo dežel in ena naredba 
Narodne vlade v Ljubljani, ki se nana
šajo na resort ministrstva za socialno 

politiko.* 
Člen 1. 

U k i n j a j o se in p r e s t a n e j o v e l j a t i : 
1.) Pravilnik za razdelitev domačih živali iz voj

nega plena z dne 20. maja 1919., P. S. br. 465, «Služ
bene Novine» št. 49/1919., seznamka uredb ministr-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 107, izdanih dne 17ega 
maja 1922. (Prilog XVIII. —1922.) 
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stva za prehrano in obnovo dežel št. 1. «SlužI)!'!)** 
Novine, št. 195/1921. 

2.) Uredba o ustroju ministrstva za prehrano Lu 
obnovo «lezel z dno G. februarja 1919., «Službom* 
Novine» št. 7/1919..' seznamka uredb ministrstva za 
prehrano in obnovo tl-*žel št. 3. «Služitcne Kovine», 
št. 195/1921. 

3.Ì Naredba ministrstva za prehrano iii obnovo 
de.že] z dne 7. marea 1919. Л. br. 2684. po poobla-
.stitvi niiidstr.-kega svota z dne 27. februarja 1919. 
o kontroli svobodne trgovine. «Službene Novine» 
št. 16 1919..- seznamka uredb ministrstva za pre
hrano in obnovo dežel št. 4. «Službene Novine» 
št. 195/1921. 

4.) Pravilnik o prometu z blagom v obmejnem 
pasu 15 km od meje.:i seznamka' uredb ministrstva 
za prehrano in obnovo dežel št. 5. «SIUŽIKMIO Novi
ne» št. 195/1921. 

5.1 Naredba o prometu s sladkorjem v mejah 
kraljevine Srhov. Hrvatov in Slovencev.4 seznamka 
uredb ministrstva za prehrano in obnovo dežel St. 0. 
«Službeno Novine» št. 195/1921. 

O.i Uredba o zalaganju naroda s človeško in ži-
val-ko hrano z dno 13. novembra 1919., «Službene 
Novine» ši. 142/1919.."' seznamka uredb ministrstva 
za prehrano in obnovo dežel št. 7 in ministrstva za 
socialno politiko št. 2(5, »Službene Novine» št. 195 
iz leta 1921. 

7.) Pravilnik za izvoz brano \ okupirane, krajine 
Dalmaeije in Istre." seznamka uredb minisi rs-tva za 
prehrano in obnovo dežel št. S. «Službene Novine»! 
št. 195/1921. J 

S.) Naredba, s katero >e je prepovedala uporaba j 
zelenega žita. pšenice itd..7 seznamka uredb minist r-1 
.stva za prehrano iu obnovo dežel št. 9. «Službene j 
Novim^'št. 195/1921. i 

9.) Naredba z dne 15. aprila 1919.. št. 5164.! 
«Službene Novine-, št. 34/1919.. o kontroli svobod- j 
ne trgovine v zvezi z odločbo ministrskega -sveta z 
dne 25. februarja 1919.." seznamka uredb ministrstva 
za probrano in obnovo dežel št. K). «Službene No
vine» št. 195/1921. 

10.) Naredba celokupne Narodne vlade SHS v 
Ljubljani z dne 20. januarja 1919.. «Uradni list» 
št. 302. glede odpovedi in nove oddaje trafik in to
bačnih zalog, seznamka uredb ministrstva za social
no politiko št. 64. «Službene Novine» st. 195/1921. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše 
in .-o razglasi v »Službenih Novinah». 

Našemu ministru za socialno politiko priporoča
mo, naj razglasi ta zakon, oblastvom zapovedujemo, 
naj |x>stopajo po njem. vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 19 februarja 1.-7-2. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. j 

Predsednik ministrskega svela: j 
Nik. P. Pašić s. r. | 

i 

(Podpisi ostalih ministrov.) | 

158. i 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po miloeti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in veakomur, da jo 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVI. redni seji, ki jo je imel dne 
26. decembra 1921. v Beogradu, da je uredbo o pre
vedbi osebja državnih prometnih naprav v krajinah 
izvun Srbije in Črne gore na dinarske plače z dne 
27. jtmija 1921., M. S. br. 16.536 — «Službene No
vine« št. 158/21 ..ц seznamka uredb ministrstva za 

1 Uradni list pod št. 807/1919. 
- Uradni list pod št. 397/1919. 
: Uradni Ust pod št. 238/1920. 
* Uradni list pod št. 682/1919. 
• Uradni list. pod št. 750/1919. 
" Uradni list poti št. 303/1920. 
'•' Uradni list CV1I1/1919., odnosno pod št. 271 

iz leta 1920. in 80/1921. (str. 394). 
" Uradni list LXXXII/1919. 
••' Uradni list pod št. 241 iz leta 1921. 

J promet š t 6, «Službene Novine» št. 195/21. — iz-
| premoniti in da smo Mi potrdili iu potrjujemo po 
; zakonodajnem odboru sklenjeni 

Zakon 
i 

j o prevedbi osebja državnih prometnih 
naprav v krajinah izvun Srbije in Črne 

gore na dinarske plače/ 
ki »e glasi: 

Člen 1. 
Aktivnim usJužbencein državnih prometnih • na

prav, ki so do sedaj dobivali svoje prejemke v kro
nah, se določajo sistemizirane plače v dinarjih, in 
sicer: 

A. U r a d n i k o m: 
Činovni Plačilna 
razred stopnja 

1. 
XI. 

X. 

IX. 

vri I. 

VII 

VI. 

V. 

rv. 

2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 
1. 
2. 
3. 

Letna plača 
v dinarjih 

1600 
1800 
2000 
2200 
2400 
2600 
3000 
3200 
3400 
3600 
3900 
4200 
45(H) 
4800 
5100 
5500 
5900 
6300 
7000 
8000 

V V. činovni razred se uvrščajo pomočniki direk
torjev, v IV. činovni razred pa direktorji oblastnih 
železniških direkcij, ki imajo po členu 10. odločbe 
št. D. R. 60.000 plačo 7000 dinarjev. 

B. Z v- a n i č n i k o m f poduradnikom) : 
Plačilna stopnja ' Letna placa, v dinarjih 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

C. 
Plačilna st«rmja 

1. 
2, 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

S 1 u g a m: 
Letna 

Draginjske doklade za vse 
'joiviijiJ! I îbelaii (in/v; i j a i o n' 1 

tudi za pomožno osebje ae do 
ko nom. 

Pomožnemu osebju 
sicer: 

1.) Uradniškim pri 

a) dokler ne opravijo 
kovnega izpita, m 

b) po tem izpitu . . 

Člen 2. 

1200 
1290 
1380 
1470 
1560 
1680 
1860 
2040 
2220 
2400 
2580 
2760 
2940 
3120 
3300 

»lača v dinarjih 
900 
980 

1060 
1140 
1220 
1300 
1390 
1480 
1570 
1680 

uslužbence, ki se po 
dinar 
ločijc 

d;e Hače. kakor 
s posebnim, za-

se določajo mesečne plače, in 

>ravnikom: 

drugega 
večno • 

,s fakultetno drugim 
izobrazbo 

stro-
100 Din 80 Din 
120 » 100 » 

2.) ZvaničnLškim pripravnikom: 
a) do avlorizacijo za samostalno izvrševanje 

prometne službe, odnosno dokler ne opra
vijo strokovnega izpita, mesečno . . . 

h) po tem mesečno 
75 Din 
90 » 

* Razglašen v «Službenih Noviuah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 105, izdanih due 15ega 
maja 1922. (Prilog XVII. — 1922.) 

3.) Služiteljskim pripravnikom (sistemiziranim 
dnovničarjem, ki so z odločbo direkcije imenovani 
na služi tel jsko mesto): 
a) dokler ne opravijo strokovnega izpita, 

mesečno 70 Din 
•b) po tem izpitu mesečno 75 » 

4.) Pisarniškemu pomožnemu osebju: 
mesečno 

tehničnemu ostalemu 
v Lin 2. letu službe . . . . 100 Din 70 Din 
» 3. » 4. » » . . . . 120 » 80 » 
» 5. » 6. » >, . . . . 140 » 90 » 
im dovršenem šestem letu službe pa: vsako drugo 
leto povišek po 10 dinarjev mesečno. 

Člen 3. 
Stanarine, aktivitobie in vse druge doklade, ki 

nadomeščajo stanarino, odpadejo za v«e uslužbence, 
ki se prevedejo na dinarske plače. Pri odmerjanju 
davka se smatra 30 % nove sistemizirane plače za 
stanarino. 

Oni uslužbenci državnih prometnih naprav, ki 
imajo po svojem službenem mestu pravico do nabi
ralnega stanovanja, ne plačujejo najemnine, ako 
imajo naturalno stanovanje. Ako ne morejo dobiti 
natuialnega stanovanja, jim gre ekvivalent 20 % 
njih temeljne plače. 

Uslužbencem, katerim gre po dosedanjih zakon
skih predpisih starostna doklada, vštevna \ ijokoi 
nino, dobivajo to doklado v enakem znesku enot, 
toda v dinarjih. 

Ùluli 4. 

Uslužbencu, ki se po zvršetku predpisanih let 
vštevne službe upokoji, gre kot pokojnina zadnja 
popolna, v dinarjih odmerjena plača, ki jo uživa v 
trenutku upokojitve; gredo mu pa tudi vsi drugi pre
jemki, po veljavnih predpisih vštevni v. pokojnino. 

Če se mora uslužbencu odmeriti pokojnina po 
zvršetku predpisanega števila službenih let, se od
meri po ključu vatevne .službene dobe in od naposled 
uživanib in. v pokojnino vštovnih dinarskih prejem
kov. 

Vštevanji; stanarine ali njenega izvrstnega dela 
v pokojnino se popolnoma opušča. 

Člen 5. 
Vsa določila veljavnih predpisov o pokojninah, 

odnosno pravilnikov za obstoječe pokojninske fonde, 
osftanejo v veljavi, dokler ne izide nova uredba in 
zakon o starostnem zavarovanju prometnega osebja. 

Vsi prispevki v fonde vsake vrste- se morajo po
birati po odredbah dotičnih predpisov, a na podstavi 
novih dinarskih plač in v dinarjih. 

Vsi zneski, izraženi v pravilnikih sedanjih r>okoj-
ninskih fondov (pokojnine vdov, sirot itd.), «o jem
ljejo v enakem znesku enot v dinarjih. 

Vse odredbe členov 4. in 5. veljajo tudi za. vse 
one uslužbence prometnih naprav, ki so bili prej pre
vedeni na dinarske plače, ako niso bili zanje pri tej 
priliki izdani drugi predpisi ali druge odločbe. Isto 
velja tudi za vse one uslužbence, njih vdove ali si-
rob!, ki so prevedeni ali bodo z ukazom prevedeni 
na dinarske plače TW zakonih Srbije, če so bili do 
dne ukaza člani enega izmed obstoječih pokojnin
skih fondov ali če so imeli do tega trenutka po po
kojninskih predpisih, do tedaj veljavnih zanje, pra
vico do oskrbe v starosti. Kolikor se za tako usluž
bence ob prevedbi z ukazom (odločbo) ne izda po
sebna odredba glede njih pokojnine, ostanejo zanjo 
v veljavi dotedanji predpisi (pravila fonda), odnosno 
ostanejo še nadalje člani svojega, pokojninskega 
fonda. 

Člen 6. 
Prevedba na dinarsko plače po tem zakonu ni za

vezana nobeni pristojbini, razen če znaša dinarska 
plača več enot v dinarjih, nego jo obsegala prejšnja 
plača enot v kronah. Tedaj so pristojbina odmerja 
samo od zvišanega števila enot. 

Člen 7. 

Ta zakon velja od dne 1. maja 1921.; s tem «Inora 
prestanejo veljati v.si zakonski in ostali predpisi, ki 
nasprotujejo njenim odredbam. 

Člen 8. 

Minister za promet se pooblašča, «la po potrebi 
izdaja potrebna tolmačenja in pojasnila za i«ravilno 
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izvrševanje toga zakona, vse sporazumno z ministrom 
za finance. 

Clou 9. 
Ta zakon s to) »i v veljavo, ko ga kralj podpisu in 

ko se razglasi v «Službenih Novinah», ter nadomešča 
uredbo o prevedbi osebja državnih prometnih na
prav v krajinah izvim Srbije in Črne gore na dinar
ske plačo z dno 27. junija 1921., M. S. br. 16.536 — 
«Služben« Novine» št. 158/21-, seznamka. urodb mi
nistrstva za promet št. 6, «Službene Novine» št, 195 
iz leta 1921. 

Našemu ministra za promet priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, luij 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u, dne 22. februarja 1.922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega svata: 
Nik. P. Pašić s.r.' 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

159. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Iffoglašaaoo in objavljamo vsem in vsakomur, da. je 
zakonodajni odbor narodne skupščino kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podistavi člciia 130. 
ustavo sklonil v XXXVni. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, da je odločbo 
gospodarsko-finančnega komiteta z drue 31. maja 
1920.. IV. br. 6358 — seznamka uredb mimstj-ntva 
za trgovino in industrijo št, 25 -- «Službene No
vine* .st. 195/21. — izpromeaüti in da smo Mi po

trdili in potrjujemo tako sklonjeni 

Zakon 
o izvozu v predelavo/ 

Člen 1. 
In oz blaga v predelavo se dovoljuje. Začasni 

izvoz v predelavo sme dovoljevati ministrstvo za 
finance sporazumno z ministrstvom za trgovino in 
industrijo, )X) potrebi pa tudi sporazumno z mini
strstvom, za poljedelstvo in vode, odnosno z mini
strstvom za širnie in radnike, samo izjemoma, ako 
so predelava vobčo ne moro izvršiti v zadostnem 
obsegu ali v omaki kvaliteti kakor v inozemstvu. 

Z uvozom in izvozom. v predelavo se ume va ob
enem predelava, dodelava, obdelava in poprava 
vsake vrste. 

Ob uvozu in izvozu v predelavo se pobirajo pro-
delavne pristojbine, carina pa se nie pobira, negj 
samo zavaruje. Ob povratku predelanih predmetov 
se )K)bira carina po tarifnih postavkah na vse, kar 
so j? tem predmetom dodalo v inozemstvu. 

C i en 2. 
Minister za finance podpiše sporazumno z mini

strom za trgovino in industrijo odredbe za izvrše-
va njo tega zakona. 

Člen 3. 
S tom zakonom so ukinjajo: člen 7. zakona o 

splošni carinski tarifi in člena 83. in. 84. carinskega 
zakona; členi 98., 99. in 101. 1 > a se izpreminjajo, 
kolikor nasprotujejo odredbam tega zakona. 

Člen 4. 

Tn zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah», ter nadomešča odločbo 
gosjKKlarsko-finančnega komiteta a dne 31. maja 
1920., IV. br. 6358 — seznamka uredb ministrstva 
za trgovino in industrijo št. 25 — «Službeno, Novine» 
št. 395/21. 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovimaca» št. 105, izdanih dne 
15. maja 1922. (Prilog XVII. — 1922.) 

strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dno 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat. 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

160. 
Mi 

A l e k s a n d e p I., 
po milosti božji in narodni vojji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sklenil v XXXVIII. 
redni seji, ki jo je imel dne 28. decembra 1921. v 
Bogradu, da je ukaz z dne 11. septembra 1919., s 
katerim se je veljavnost členov 1., 6., 7., 8., 14. in 
15. zakona o javnih borzah z dne 2. novembra 1886. 
razširila na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, seznamka uredb ministrstva za trgovino in 
industrijo, št. 38, «Služliene Novine» št, 195/21., iz-
premeniti in da smo Mi potrdili in potrjujemo tako 

sklenjeni 

Zakon, 
s katerim se veljavnost členov 1., 6., 
7., 8., 14. in 15. zakona o javnih bor
zah z dne 2. novembra 1886. razširja 
na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in 

Slovencev.* 
Člen 1. 

Veljavnost členov 1., 6., 7., 8., 14. iu 15. zakona 
o javnih borzah z <lno 2. novembra 1886. se raz
širja na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko so razglasi 
v «Službenih Novinah», ter nadomešča uredbo z 
dne 11. septembra 1919., s katerim se je veljav
nost) členov 1., 6., 7., S., 14. in 15. zakona o javnih 
borzah z dne 2. novembra 1886. razširila na vso 
kraljevino Srbov, Hrvatov iu Slovencev, .seznamka 
uredb ministrstva za trgovino in industrijo št, 38, 
«Službene Novine» št. 195/21. 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbo za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar 'državnega pečata. 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveto: 
Nik. P. Pašić e.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 19.521. 
Razglas. 

Občinski svet mostno občine ljubi jamsko je raz-
puščou. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 105, izdanih dne 
15. maja 1922. (Prilog XVII. — 1922.) 

Za vladnega komisarja je imenovan dr. Bogomil 
S e n e k o v i č. 

V L j u b l j a n i , dne 21. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 
Št. 17.805. 

Razglas. 
Za prisednika gerentekega sosveta okrajnega za

stopa marenberškega je poleg dosedanjih prieedni-
kov imenovan še Ivan P a t e r n u š , župan na Muti. 

V L j u b l j a n i , dne 9. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s.r. 

Razglasi. 
Št. 19.181, z dne 20. maja 1922. 

Namesto odstopivšega Ivana L a p o š a je ime
novan za občinskega gerenta v Nuskovi Ivan M o -
k i š, posestnik istotam št. 22. 

Št. 19.332, z dne 21. maja 1922. 
Namesto odstopjvših Josipa Vida., Franca 

V i d a in Janeza H o r v a t a so imenovani za pri-
sednike občinskega gerentskega sosveta v Centibi 
Jožef R u d a š št. 56, Jožef G j e r t j a n a g i št. 17 
in Vendei H o r v a t št. 26 — vai posestniki v Cen
tibi. 

Št, 19.440, z dine 22. maja 1922. 
Štefan B a r b a r i e je razrešen dolžnosti občin

skega gerenta v Lipovcih. Namesto njega je imeno
van za gerenta, te občine Ivan Z o r k o, posestnik v 
Lipovcih št. 58. 

Št. 19.731, z dne 23. maja 1922. 
Namesto odstopivšega Franca P i i r s a je ime

novan za občinskega gerenta v Boreči Vendei 
F i o. k o, posestnik istotam št. 19. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje eadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razpust društev. 
Št, 17.296, z dne 5. maja 1922. 

Društvo «Farna knjižnica v Krškem» je raapušče-
no, ker že več let ne deluje in ker zaradi nezadost
nega šte\ila članov nima pogojev za pravni obstoj. 

Št, 18.227, z diri 13. maja 1922. 
Društvo «Kmeteko-delavska zveza» v š t llupertu 

je razpuščeno, ker že več časa ne deluje in ker za
radi nezadostnega števila članov nima pogojev za 
pravni obstoj. 

Št. 18.876, 18.870, 18.871 in 19.284. 
1922. 
Društva: 
«Akademično ferijalno društvo .Prosveta'; 

Ljubljani, 
«Slovenska katoliška zveza v Ljubljani», 
«Landosverein des heiligen Philipp Neri 

Krain» v Ljubljani, 
«Slovensko politično in gospodarsko društvo za 

politični okraj ljutomerski» v Ljutomeru 
so razpuščena, ker že več let ne delujejo in ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

dne 19. maja 

für 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št, A IV 1040 ox 1922. 

Razglas. 
Pokojnine v našo vojsko nesprejetlh in že prej 
upokojenih častnikov bivše avstro-ogrske vojske. 

Po razpisu finančnega ministrstva, generalne 
direkcije državnega računovodstva, z dne 2. maja 
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1922., D. R. br. 187.401/1921., morajo v našo vojsko 
»esprcjeti častniki bivše avstro-ogrske vojske pred
ložiti gospođu ministru za vojno in momarnico z 
dokumenti podprte prošnji? za upokojitev s krulja
vim ukazom. 

Častniki, ki se na predlog gospoda ministra za 
vojno in momarnico tako upokoje, prejmejo od voj
noga ministrstva predpisano «uvorenje». 

Na podstavi tega overenja naj predloži; potem 
gospodu ministru za finance prošnje za priznanje in 
odmero pokojuine, in sicer in d u p 1 o, ter prilože 
izvirni prošnji izvirno «uvereuje», prepisu prošnje 
pa prepis «uverenja». To prošnje pošlje gospod fi
nančni minister dotični pokrajinski upravi, oddelku 
za socialno iK>litiko, da ugotovi pravico do pokoj
nine, in njeno višino. 

Po izvršenih poizvedbah izda potem gospod fi
nančni minister nalog za izplačevanje pokojnine po 
pristojni delegaciji ministrstva financ. 

Prav tako bo izključno gospod finančni minister 
prizuaval vdovnine in sirotnine takih častnikov in 
pa pokojnine že prej upokojenih častnikov bivšo 
;i\ stro-ogrske vojske, ki so naši državljani. 

Po tem razpisu jo postopati v vseh še ne defi
nitivno rešenih primerih. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 1». maja 1922. 

Delegat: dr. Šavnik .s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U 100/22—4. 708 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Franc K r o t m a y e r, rojen dne 3. oktobra 1866. 

v Dravogradu, tja pristojen, katoliške vere, ože-
njeu, mizarski mojster v Dravogradu, že kaznovan, 
je kriv, da jo zahteval začetkom meseca marca 1922. 
v Dravogradu od posestnika Jurija Kališnika na 
Viču za leseno krsto z lesenim nagrobnim križem 
1200 kron, torej za svoje mizarsko delo preti
rano ceno, ki jo višja od pristojnega zaslužka glede 
na draginjo v kraju in na dejanske režijske stroške 
obrta. S tem je zakrivil prestojKJk po Členu 8. za
kona z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št, 6 iz leta 
1922., in zato se obsoja po tej določbi na kazen 24 ur 
zapora in 500 (petsto) dinarjev denarne kazni, ob 
neizterljivosti pa na nadaljnjih 10 dni zapora in po 
§ 389. k. p. r. na povrnitev stroškov kazenskega 
l»ostopanja bi izvršitve kazni. 

Ta odločba se JK> izvrsnosti objavi v «Uradnem 
listu» ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 
dne 31. marca 1922. 

Št. 13.338/V11--1922. *65 3 1 

Razglas. azne objave. 

O 20/22—1. 710 
Oklic. 

Franjo Lečnik, posestnik v Guštanju št, 2, je 
vložil zoper Alojzija G u č k a, mesarja v Guštanju 
št. 2, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 4000 
kron s piipadki. 

Na podstavi tožbe se, določa narok za ustno 
razpravo na dan 

9. j u n i j a 1 9 2 2 . 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 

Ker je bivališče Alojzija Gučka neznano, se mu 
l>ostavlja za skrbnika notar dr. Dušan Senear na 
Prevaljah. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek II., 
dne 23. maja 1922. 

O 37/22—1. 
Oklic. 

704 

Marija Grden, dninarica v Dolgi njivi št. 27, kot 
mati in varuhinja nedoletnega Jožefa Grđena, je 
vložila zoper Jožefa K1 e in e n č i č a, posestniko-
vega sina iz Stranj št. 4, tožbo zaradi priznanja oče
tovstva in določitve preživnine. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2. j u n i j a 1'9 2 2. 

ob osniih pri tem sodišču v sobi št, 3. 
Ker je bivališče Jožefa Klemenčiča neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Anton Koporc, župan na 
Cesti. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek II., 
dne 22. maja 1922. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi i 
členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu i 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novjnah» 
z dne 16. februarja 1922.. in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo tiskovin, in 
sicer za 800.000 obrazcev «listarle--. 

Popis potrebnih tiskovin kakor tudi oboi in po
sebni pogoji za dobavo obrazcev se dobivajo za tri 
dinarje pri nabavnem oddelku (soba št. 8) podpisane 
direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo tiskovin po razpisu pod 
št. 13.338/22. za dan 28. junija 1922. ponudnika 
N. N.». Ponud.be morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci dne 2 8. j u n i j a , in sicer 
med 10. in 11. uro na dan licitacije v roke predsed
niku licitacijske komisije. Licitacija bo ob 11. uri v 
ekonomskem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, 
ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri bla
gajni podpisane direkcije, najkesneje do 10. ure na 
dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vrednostnih 
papirjih. O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki 
se mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o svoji dražiteljslu sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo, dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. maja 1922. 

Št. 18.302/V1I—1922. 712 3-1 

Natečajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

člena 94. zakona o državnem računovodstvu z dno 
6. marca 1921. in na podstavi pravilnika za izvrše
vanje odredb iz oddelka «B. Pogodbe in nabave* 
zakona o državnem računovodstvu, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., p o -
n o v n o pismeno ofertalno licitacijo za nabavo 
gradbenega, lesenega materiala. 

Licitacija bo dno 3 0. j u n i j a 1922 . pri pod
pisani direkciji, ekonomskem oddelku. Ponudbe se 
bodo odpirale točno ob enajstih, poaneje došle pa 
se ne bodo vpoštevale. Popis količin potrebnega ma
teriala so dobiva za 2 dinarja pri ekonomskem od
delku direkcijo (v sobi št, 8). Glede posebnih in ob
čih pogojev za to licitacijo veljajo nabavni pogoji 
bivših avstrijskih državnih železnic, kolikor ne na
sprotujejo zakonu o državnem računovodstvu. 

Ponudbo mora pismeno. v zapečatenem zavitku 
izročiti ponudnik ali njegov pooblaščenec na dan 
licitacijo med 10. in 11. uro. Na zavitku ponudbe 
mora stati: «Ponudba za nabavo po razpisu 
št. 18.302/22. za dan 30. junija 1922.», za tem pa 
ime ponudnikovo in njegov poklic. 

Vsak ponudnik mora položiti pred licitacijo pri 
glavni blagajni podpisane direkcije za kavcijo 5 %, 
odnosno inozemci 10 %, vrednosti nabavne vsote v 
gotovini ali v vrednostnih papirjih (člen 88. zakona 
o državnem računovodstvu). 

Reverz, izdan po blagajni, mora ponudnik pred 
pričetkom licitacije pokazati predsedniku licitacijske 
komisije. Obenem mora vsak licitant prinesti in po
kazati potrdilo o svoji dražiteljski sposobnosti in 
potrdilo o plačanem davku za zadnje četrtletje. 

Licitanti morajo poznati pogoje, po katerih se 
licitacija opravlja, ter morajo pred licitacijo to pis
meno potrditi kakor tudi izjaviti pristanek, da vro-
čajo svoje ponudbe po teh pogojih. Licitantom, ki 
pridejo na licitacijo po 11. uri, bo prepovedano vsto
piti v sobo, kjer se bo vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca maja 1922. 

Vabilo na H. redni občni zbor delničarjev 
delniške družbe (,л 

„ T r i g l a v " 
v Smarci pri Kamniku, 

ki bo v nedeljo dne 1 1. j u n i j a 19 22. ob pol 
desetih v lastnih prostorih v Smarci pri Kamniku 

s tem 
d n (; v n i m r e il o m: 

1.) Poročilo o poslovanju za leto 1921. in pred
ložitev bilance. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta in sklepanje o 
uporabi čisitega dobička. 

3.) Izvedba dovoljene zvišbe delniške glavnici; za 
800.000 K z izdajo novih 13.000 delnic. 

4.) Izprememba pravil v tem zrni slu, da se na
dalje zvišaj delniška glavnica od 2,000.000 K n» 
4,000.000 K. 

5.) Slučajnosti. 
V S m a r c i , dne 21. maja 1922. 

Upravni svet. 
* * * 

Po § 38. družbenih pravil u pravi čuje pososi ene 
delnice do enega glasu. 

Da sine delničar glasovati, mora vsaj šest dni 
pred občnim zborom založiti potrebno število delnic 
z nezapadlimi kuponi na onem kraju, ki je naveden 
v sklicevalnem razglasu. Upravni svet mu izda prod 
občnim zborom legitimacijo, ki so glasi na njegovo 
ime in navaja množino založenih delnic in nanj od
padajočih glasov. 

Delničarji, ki žele imeti na občnem zboru glaso
valno pravico, naj založe delnice pri Zadružni go
spodarski banki v Ljubljani ali pa- v pisarni delniške 
družbe «Triglav» v Smarci. 

Delničarji, ki še nimajo delnic 1. in II. emisije, 
jih lahko dvignejo pri dotičnih podpisovalnicah, od
nosno v pisarni delniške družbe «Triglav» v Smarci, 
proti- potrdilu o svoječasno vplačanem znesku. Divi
dendo I. emisije za leti 1919. in 1920., nadaljo 3%ne 
obresti za IT. emisijo v letu 1921. izplačuje Zadružna 
gospodarska banka, v Ljubljani, odnosno družbena 
blagajna, proti izročilu dotičnih kuponov. 

Vabilo na XIII. redni in izredni občni zbor 
delničarjev družbe 

„ S p l i t " , 706 
d. d. za cement Portland, 

ki bo dne 1 1. j u n i j a 1 9 2 2. ob 11. uri v prostorih 
Hal jak e fabrike cementa, d. d. Beograd, Hileudarska 

ulica št. 22, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 
1921. 

2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Razprava o poročilih upravnega »vota in nad 

zorstvenega sveta, in razprava o bilanci. 
4.) Določitev nagrade za ekeekutivni odbor.' 
5.) Volitev upravnega sveta. 
6.) Volitev; štirih članov nadzorništva in dveh 

njegovih namestnikov kakor tudi določitev njih na
grade. 

7.) Izprememba dosedanje delniške glavnico od 
kron na dinarje in izprememba člena 7. družbenih 
pravil. 

* * * 
Delničarji, ki imajo pravico do glasovanja, se 

pozivljcjo, naj polože svoje delnice z nedospelimi 
kuponi vred do dne 5. junija t. 1. 

v Splitu: pri ravnateljstvu dražbe v Solinu ali 
pri tamošnji podružnici Ljubljanske kreditno banke, 
odnosno pri Prvi pučki dalmatinski banki; 

v Beogradu: pri Beogradski toanki «Merkur»; 
v Zagrebu: pri Hrvatski oskomptni banki; 
v Ljubljani: pri Ljubljanski kreditni baidd. 
Po člonu 20. pravil pripada na položenih 20 dol 

nie po en glas. 
V S p l i t u , dno 17. maja 1922. 

Upravni svet. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v LjuMjanL 



Poitnina pla&ana т gotovini. 

V Ljubljani, dne 30. maja 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenije. 
Vsebina: Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo o odmeri in pobiranju občinske davščine od postelj za prenočevanje tujcev v krajevni občini Velenju v letu 1922. — Raz

glasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

tei. 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo 
o odmeri in pobiranju občinske davščine od po
stelj za prenočevanje tujcev v krajevni občini 
Velenju v leta 1922. na podstavi zakona z dne 

18. maja 1894., dež. zak. št. 41. 

§ L 
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa občinskega odbora /, dne 
15. januarja 1922. pobira občina Velenje v korist 
občinskemu zakladu davščino od vseh postelj v pro
storih, ki se v zmislu § 16., točke a), obrtnega reda 
ali v zmielu določila, ki bi nadomestilo to določilo, 
oddajajo obrtoma. 

§ 2 . 

Davčni subjekt. 
Davčni zavezanec proti občini je prenočiščar 

(koncesionar ali zakupnik prenočcvalskega obrta). 

§ 3 . 
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsako posteljo v prostoru, 
obntonia oddajanem v prenočovalne namene, za 
vsakokratno prenočitev vsakega tujca 1 Din. 

Prenočiščar sme k čisti oddajni ceni prenoče-
valcu priračuniti 1 Din za davščino od prenočišča. 
Ako jo v enem prostoru več istočasnih prenoče-
valcov, mora prenočiščar od vsake postelje vsakemu 
prenočevalou priračuniti 1 Din k temu, kar mora 
osebno plačati za prenočišče. 

Ako so odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
časa proti pavšalni najemščini za gotovo dobo (te
densko, mosečno), je enodinarski davek za enkratno 
prenočitev računiti po številu dni za vsako posteljo. 
Pavšalirani najem prostora in pogoje pa mora pre
nočiščar ob sopodpisu najemnikovem v 24 urah po 
Hogoditvi naznaniti pri županstvu. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcev v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zaveean tej davščini, na dobro vidnem kraju 
nabita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Županstvo ima v vseh primerih pravico, da na 
željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi davščino 
pavšaHra v sporazumu z obdavčcncem. 

§ 4 . 

Začasne oprostitve. 

Ako je oseba, ki jo veže poklic na »talno bivanje 
o občini Velenju in. ki je naš državljan, zase ali z 
rodbino vred prisiljena zgolj zaradi tega, ker nima 
stanovanja, probivati nepretrgoma več nego teden 
dni v prenočišču, ki je zavezano tej davščini, mora 
županstvo na kolka prosto pismeno prijavo, ki mora 
navajati tudi poklic te osebe in biti podpisana po 
prizadeti stranki in po prenočiščar ju, dotično pre
nočišče za čas take uporabe davščine oprostiti. O 
ukrepu pa je obvestiti stanovalca in prenočiščar ja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar so-
podpisati. 

Osebe, ki so prišle v občino Velenje le po kupčiji 
ali kot zastopniki zunanje firme in so se za dalje 
časa nastanile v hotelu ali prenočišču, ne uživajo 
ugodnosti § 4. 

§ 5. 
Prijava sob in cen. 

Ko nastopi- veljavnost te naredbe, morajo vsi 
prenočiščarji županstvu v osmih dneh prijaviti kraj 
(lušno številko, ime hotela aH prenočišča) prenoče-
valskega obrta, število davščini zavezanih prosto
rov, in sicer za vsak posamezni prostor z navedbo 
števila postelj, kakor tudi skupni dnevni uspeh 
vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo najdalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) Županstvu; predložiti 
pismen obračun o tem, koliko postelj v že javljenih 
prostorih je bilo oddajanih zadnjega pol meseca. 

Ce je bil med' polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor ali pa če je bil doslej uporab
ljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 24 urah 
javiti županstvu z i n d i v i d u a l n o navedbo tega 
prostora. Otvoritev novega prenočevalskega obrta 
mora koncesionar, no glede na določila obrtnega 
reda, županstvu v namene te davščino prijaviti v 
zmielu prvega odstavka tega paragrafa najkesne.je 
tedaj, ko je začel prenočišča dejansko oddajati. Ena
ko jo poleg obrtno odglasitve v davčne namene na
znaniti v osmih dneh tudi županstvu opustitev obrta 
ali izmenjavo v osobi prenočiščarjevi. 

§6-
Kontrola. 

Županstvo ima pravico in dolžnost, da se, če je 
treba, po svojih organih na licu mesta ali z zasliše
vanjem ]>renočiščarjev, njih osebja in njih najem
nikov ali sploh na katerikoli primeren način pre
pričuje o pravilnosti podatkov, Id so mu bili v 
namene davščine dani na razpolago po določilih te 
naredbe ali prostovoljno. 

Enako mora gojiti F ^ r e n stik z drugimi 
javnimi obkfitvi, v katerih področje spad* urejanje 
in nadziranje prenočišč, stanovanstva in tujskega 
prometa. 

§ 7 . 
Plačevanje davščine. 

To davščino mora prenočiščar plačevati dne 16. 
vsakega meseca in dne 1- vsakega prihodnjega me
seca dekurzivmo (za nazaj). Ako je davščina pavša-
lirana, jo je plačevati za vsak koledarski mesec v 
naprej. Pri pavšaliranih najemih prenočišč pa. jo je 
plačevati ob vsakem dom e D J e n e m plačilnem roku na
jemnikovem, oziroma koncem pavšaliranega najema, 
čo drug rok za plačevanje najema ni bil dogovorjen 
med prenočiščarjem, in najemnikom. V ta namen 
mora prenočiščar ob sopodpisu najemnikovem naj
dalje ob prihodnjem plačilnem roku za davščino žu
panstvu naznaniti domenjene plačilne roke pavšalne 
najemščine. 

Zakesnelim vplačilom priračuni županstvo 6 % 
zamudnih obresti in izterja dolžne zneske po poli
tični izvršbi, ako je bil plačilni opomin brezuspešen. 

§ 8 . 
Zvišba davščine. 

1.) Ce davčni zavezanec opusti predpisano pri-' 
javo ali če v teku postopanja navede podatke, ki 
utegnejo prikrajšati davščino, ali če pri podajanju 
pojasnil zamolči bistvena dejstva, mu mora župan
stvo, ne da bi sie zoper njega uvedlo kazeneko po

stopanje, predpisati zvišani davek v najvišji izmeri 
100% prikrajšanega ali prikrajšbi namenjenega 
davčnega zneska. 

2.) Ce pa davčni zavezanec dokaže, da je podal 
napačne podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in ne da bi bil s tem namerjal prikrajšati 
davščino, se zviša davščina namesto za 100 % It 
do 40 %. 

§ 9 . 
Prizivi. 

V vseh zadevah je zoper odloke in odredbe 
županstva dopusten priziv na občinski odbor, v 
drugi in zadnji stopnji pa na pokrajinsko upravo, 
oddelek za notranje zadeve. 

Priziv je vložiti pri županstvu v 14 dneh od dne, 
ko i>e vroči stranki odlok županstva, odredba ali 
obvestilo o sklepu občinskega odbora. 

§10. 

Trajanje davščine. 
Ta davščina se pobira v dobi od dne razglasitve 

te naredbe v «Uradnem listu pokrajinske uprave za 
Slovenijo» do dne 31. decembra 1922. 

Podaljšava te davčne dobe je zavisna od novega 
privolila pokrajinske uprave. 

V L j u b l j a n i , dne 23. maja, 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic a. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Prals. 2936/18/21—20. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani razglaša,' da se 

prične pri deželnem sodišču v Ljubljani letos tretje 
redno porotno zasedanje dne 

11. s e p t e m b r a . 
Razglas, priobčen v Uradnem listu 142 iz leta 

1921., se v tem zmislu izpre-minja. 

Predeedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 23. maja 1922. 

Kavčnik s. r. 
C II 112/22—1. 694 

Oklic. 
Uršuli M a r o h o v i, naposled pos&stnici v Tr

novskem vrhu, je vročiti v pravni stvari drja. To
neta Gosaka, odvetnika v Ptuju, tekoči pri podpisa
nem sodišču zoper Uršo Marohovo, posestidco v Tr
novskem vrhu, zaradi 2256 K 38 v s pripadki sklep 
z dne 4. maja 1922., opr. št, C II 112/22—1, & ka
terim je razpisana ustna sporna razprava na dan 

10. j u n i j a 1 9 2 2. 
ob pol devetih pri podpisanem sodišču. 

Ker je bivališče posestnice Uršule Marohove ne
znano, se ji postavlja za skrbnika v. obrambo nje
nih pravic kot skrbnik na čin Franc Toplak, posest
nik v Ločiču št. 10. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek H., 
dne 4. maja 1922. 
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664 Kc I 550/22—i. Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci 

za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . marca 1918., drž. zak. št. 128, do
mnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj ie zglase pri njem, ako še žive, ali naj 
mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Jakob Grudnik, 
{rojen leta 1882., posestni-
jkov sin v Konjskem vrhu, 

pošta Luče. 

Ivan FtSer, 
rojen dne 1. junija 1892., 
posestnikov sin v Taka-

čevem, okraj rogaški. 

Josip Sadek, 
rojen dne 17. avgusta 
1883., posestnik pri Sv. 

Kunigundi. 

Franc Bradač. 
rojen leta 1881., v Stari 
vasi pri Bizeljskem, pri

stojen v Bizeljsko. 

Franc Skale, 
rojen dne 5. oktobra 1892., 
posestnikov sin v Tepan

ju, pos taKonj ice^^ 

Joaip Hrlbernlk, 
rojen dne 28. decembra 
1891., posestnikov sin v 
Starih Slemenah, okraj 

konjiški. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

mrtvega 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Odšel ob splošni mobili
zaciji s 87. pehotnim pol
kom v Galicijo; izza bojev 
meseca avgusta leta 1914. 

pogrešan. 

Odšel dne 26. avgusta 
1914. k 87. pehotnemu 
polku v Celje in odtod 
v Galicijo; zadnjič pisal 

meseca oktobra 1914. 
Odšel leta 1914. ob sploš
ni mobilizaciji k 87. pehot
nemu polku in s tem v 
Galicijo, kjer je bil ujet. 
Zadnjič pisal dne 3. maja 
1915. iz Taškenta; od ta-
krat nI več glasu o njem. 
Odšel leta 1914. v Pulj 
k trdnjavskemu topniške
mu polku in odtod na 
Tirolsko. Zadnjič pisal leta 
1917. z Madžarskega; od 
takrat ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji s 87. pehotnim pol
kom na rusko fronto; od 
takrat ni več glasu o njem. 
Odrinil leta 1914. s 87. 
pehotnim polkom na bo
jišče ter zadnjič pisal me
seca septembra 1914. iz 
Srbije; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Gašpar Napotnik, 
j rojen dne 19. decembra 

1892., najemničin sin 
v Topolščici. 

Martin Kotar, 
rojen dne 8. septembra 
1891., kočarjev sin v Gav-

cah št. 37. 

Franc Obelšar, 
rojen dne 24. septembra 

1892., rudar v Skalah. 

Martin Napotnik, 
rojen dne 26. oktobra 
1887., dninar v Podgori. 

Anton Goanjak, 
rojen dne 31. marca 1883., 
posestnik v Gorici, okraj 

konjiški. 

Franc Tramšek, 
rojen dne 30. novembra 
1898., posestnikov sin 

v Stojnem selu. 

Franc Hribernik, 
rojen dne 14. julija 1872., 
posestnik v Št. Lenartu 

pri Gornjem gradu. 

Franc Založnik, 
rojen dne 27. novembra 
1893., posestnikov sin 

v Padeškem vrhu. 

Marija Štpber, 
omožena Zibret, 

rojena dne 1. junija 1864. 
v Št. Janžu na Vinski 

gori. 

Anton Starki, 
rojen dne 13. junija 1895., 
posestnikov sin v Javor-

niku pri Storah. 

Odrinil leta 1917. k 87. 
pehotnemu polku v Celje 
in s tem na italijansko bo
jišče, kjer je bil leta 1919. 
ujet; baje meseca septem
bra 1919. umrl v bolnici 

v Seminari, Urbina. 
Služil od leta 1913. aktiv
no pri 87. pehotnem pol
ku ter zadnjič pisal s Ti
rolskega, kjer baje dne 
10. oktobra 1916. padel. 

Oče 
Jakob Grudnik. 

Mati 
Alojzija Fišer. 

Žena 
Monika Sadek. 

Teta 
Marija Bradač 

v Stari vasi, po
šta Bizeljsko. 

Varuh 
Franc Ložak, 

posestnik v Skal-
cah, p. Konjice. 

Oče 
Jožef Hribar, 

posestnik 
v Starih 

Slemenah. 

Mati 
Frančiška 
Napotnik. 

Mati 
Liza Kočar. 

25.4.1922.; 
T I 32/22—4. 

Dr. Josip 
Karlovšek, 
odvetnik 
v Celju. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

28.4.1922 
T I 43/22—3. 

26.4.1922.; 
T I 49/22—2 

Odšel ob splošni mobili
zaciji k 87. pehotnemu 
polku v Celje, z njim v 
Galicijo ter bil leta 1916. 
prestavljen na Tirolsko. 
Zadnjič pisal jeseni leta 
1918; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Odrinil leta 1916. s 97. 
pehotnim polkom v Gali
cijo, kjer baje dne 27. 
avgusta 1916. padel blizu 
Stanislawówa; od takrat 
vsaj ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. s 87. pe
hotnim polkom na srbsko 
bojišče in tam baje padel 
dne 8. septembra 1914.; 
od takrat vsaj ni več 

glasu o njem. 
Odšel leta 1916. k 87. pe
hotnemu polku na itali
jansko bojišče. Zadnjič 
pisal leta 1917.; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Odšel leta 1914. ob sploš
ni mobilizaciji z 29. pohod
nim črnovojniškim pol
kom na srbsko bojišče 
ter bil baje leta 1915. tam 
ujet. Zadnjič pisal iz L-a-
čka dne 7. junija 1915.; 
od takrat ni več glasu 

o njem. 

Odšel leta 1915. k 87. 
pehotnemu polku na itali
jansko fronto, odkoder 
zadnjič pisal meseca ok
tobra 1915.; od takrat ni 

več glasu o njem. 

Odšla leta 1895. v Srbijo 
ter zadnjič pisala leta 
1896., ali leta 1897., da 
namerja odpotovati v Am e-
riko; od takrat ni več 

glasu o nj e j . 
Odšel leta 1916. s 87. pe
hotnim polkom na italijan
sko bojišče; od takrat ni 

glasu več o njem. 

Martin Drev, 
zidar 

v Podkraju. 

Oče 
Matija Napotnik, 

Žena 
Marija Gošnjak. 

Oče 
Franc Tramšek. 

25.4.1922.; 
T I 50/22—2 

25.4.1922.; 
T I 51/22—2 

25.4.1922.; 
T I 52/22—2, 

26.4.1922.; 
T I 53/22—6. 

1.5.1922.; 
T I 54/22-7, 

27.4.1922.; 
T I 55/22—7. 

1.5.1922.; 
T I 59/22—5. 

i 1.5.1922.; 
T 1 60/22—2, 

Žena 
Marija Hribernik 

Oče 
Martin Založnik, 

Matija Štober, 
kmet 

v Prelski, 
pošta Velenje. 

Stric 
Matija Starki, 

posestnik--
v Javorniku. 

Dr. Milan Orožen, 
odvetnik 
v Celju. 

6.5.1922.; 
T I 63 22—2, 

Jožef Drev, 
posestnik 

v Št. Janžu 
na Vinski gori. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1- decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1.5.1922.; 
T I 61/22—2 

10.5.1922.; 
T I 44/22—3. 

9.5.1922.; 
T I 64/22—5. 

17.5.1922.; 
T I 68/22—2, 

decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. junija 
1923. 

1. decembra 
1922. 

661 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s o n a s t o p n e f i r m e : 

503. Sedež: Laverca. 
Besedilo firme: Prva jugoslovanska tvornica 

bičevnikov Ogrin & Peric. 
Obratni predmet.: Izdelovanje in prodaja bičev

nikov. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 10. marca) 1922. 
Družbenika: Ivan Ogrin, pwestnik in trgovec 

na Laverei St. 8, in Ivan Peric, izdelovatelj bičev
nikov M o tam. 

Družbo zastopata družbenika vsak zase. 
Firmo podpisujeta družbenika v&ak zase tako, 

da postavlja pod njeno napisano, natisnjeno ali 
štampiljirano besedilo eden ali drugi svojeročno 
svoje ime in svoj priimek. 

L j u b l j a n a , dne 12. maja 1922. 

504. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Caro i Jellinek, medjunarodiio 

odpremničko dioničarsko društvo; Kapo И Јелинек, 
међународно отпремничко дионичарско дру-
штво; Caro in Jellinek, mednarodno spedicijsko 
delniško društvo; Caro & Jellinek, mezinarodni 
dopravni akc. spol.; Caro & Jellinek, internationale 
Speditionsaktieiigeäellschaft; Caro et Jellinek, So
ciété Anonyme de Transports Internationaux; Caro 
and Jellinek, International Forwarding Company 
Limited; Caro e Jellinek, Società Anonima di tras
porti Internazionali. 

Sedaz glavnega podjetja: Zagreb. 

Predmet podjetja: 
1.) Tjeranje otpremničkog posla u svim svojim 

granama i otpremanje dobara svake vrsti željezni
com, ladjom te svakim inim prometnim sredstvom 
po' vodi i po kopnu; 

2.) uzimanje u zakup te ino nabavljanje *vih 
uredaba, koje služe tjeranju otpremničkog1 posla, 
kao i podizanje takovih uredaba; 

3.) podizanje podružnica i agentura u svrhu 
proširenja poslovanja u tu- i u inozemstvu; 

4.) nabavljanje jednakih ili sličnih poduzeća, 
te udioničtvovanje kod takovih poduzeća; 

б.) posredovanje kod osiguranja robe, te uskla-
đi&tenje dobara; 

6.) obavljanje komisijonalnih posala kao i sve 
ine transakcije, koje su u savezu s tjeranjem od-
premničkog ili sličnog posla. 

Višina osnovno glavnice: 2,000.000 K. 
Višina posameznih delnic in njih lastnost: 2000 

delnic v nominalni vrednosti po 400 K, glasečih se 
na prinosnika. 

Imena članov načelništva: dr. Adolf pi. Mihalić, 
kr. banski savjetnik v Zagrebu; Izidor Somborski, 
ravnatelj Ogrske banke v Zagrebu; Koloman Gero, 
ravnatelj Hrvatsko-slavonskog zemaljskog skla
dišta v Zagrebu; dr. David Karlović, univerzitetni 
profesor v Zagrebu; dr. Miroslav Lakenbacher, od
vetnik v Zagrebu; Hugon Schwarz, ravnatelj Anglo-
banke na Dunaju; Karel Waigner, namestnik ravna
telja Hrvatske eskomptne banke v Zagrebu; Viljem 
Lakenbacher, solastnik firme Caro & Jellinek, 
družbe z o. z. na Dunaju. 

Prokuristi in likvidatorji: Prokura se je podelila 
Otonu Benoschu, Juriju Lakenbacherju in Lavo-
slavu Moganu. 
' Pravna razmerja družbe: Podružnica delniške 

družbe v Zagrebu, ustanovljene na podstavi 
§ 2. družbenih pravil, odobrenih z odredbo miiustr-
stva za trgovino in industrijo iz leta 1920., 
št. 2566/VI v Beogradu, z odlokom oddelka istega 
ministrstva v Ljubljani z dne 13. decembra 1920., 
št. 8079/20, in z dne 4. aprila 1922., št. 2196. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Firma se podpisuje tako, da pristavljata kolek

tivno podpisanemu, natisnjenemu ali štampiljira-
neinu basedilu svojeročno svoja podpisa ali dva 
člana ravnateljstva ali en član ravnateljstva z 
enim družbenim uradnikom, ki so mu je podelila 
Prokura. Prokurist pristavlja svojemu podpisu 
označbo pro.kurc. 

Družba objavlja svoje oglase v «Službenih Ko
vinah» in onem dnevniku v Zagrebu. 

Podružnica jih objavlja v «Uradnem listu pokra
jinske upravo za Slovenijo» in enem mariborskem 
dnevniku. 

M a r i b o r , dne 13. maja 1922. 

505. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jugoslovenska Agrumaria, indu

strijska in trgovska družba z o. z.; Jugoslavenska 
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Agrumarija, industrijsko i trgovačko društvo sa 
o. j . ; Agrumaria, société yougoslave industrielle et 
commerciale à g. lim. 

Obratni predmet: Družba nakupuje in prodaja 
kolonialno blago, južno sadje, sadje, zelenjavo, 
pridelke poljedelstva in gozdarstva, dalje tehnične 
in industrijske izdeffiei vpeli vret, uvaža in izvaïa 
to blago, ga komisijsko nakupuje in prodaja ter se 
udeležuje pri trgovskih, obrtnih in industrijskih pod
jetjih. 

Družbena pogodba z dne 26. aprila 1922. Družba 
prestane čez pet poslovnih let, t, j . dno 21. de
cembra 1926. 

Višina osnovne glavnice: 500.000 K, ki so v 
gotovini popolnoma vplačane. 

Pošlovodje: Rudolf Rubbia, Ignacij Gruder in 
dir. Robert Steiner — vsi trgovci v Mariboru. 

Pravico zastopanja imata kolektivno po dva po
slovodji. 

Podpis firm L«: Firmo podpisujeta po dva poslo
vodji tako, da postavljata pod njeno napisano, na
tisnjeno ali odtisnjeno hesedilo svojeročno svoj 
podpis. 

M a r i b o r , dno 3. maja 1922. 

506. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: «Jugoeloveneki Lloyd», d. d. v 

Beogradu. 
Sedež glavnega podjetja: Beograd. 
Obratni predmet: gradnje ladja, obavljanje bro

darstva, uvozom i izvozom robe svake vrste indu

strijom, trgovinom, kao i svima ostalim poslovima, 
koji su e time u zvezi. 

Visina osnovne glavnice: 3,000.000 Din. 
Število, značaj in višina delnic: 3000 delnic po 

1000 Din, glasečih se do popolnega vplačila na imet
nika; po vplačilu se glase na donosnika. Vplačati 
je 10 % takoj, 40 % najkesneje do konca meseca 
julija 1921., ostanek 50 % pa do meseca julija 1922. 

Pravne razmere: Podružnica delniške družbe, 
ustanovljena v Beogradu na podstavi odloka mini
strstva za industrijo in trgovino z dne 28. oktobra 
1920., VI št. 2908. Ustanovitev podružnice do
voljena z odlokom ljubljanskega oddelka tega mi
nistrstva z dne 10. decembra 1921., št, 8500/21. 

Družba je. ustanovljena za 50 let. 
Podpis firme: Pod natisnjenim ali štampiljiranim 

besedilom firme se podpisuje kolektivno upravnik z 
enim članom odbora ali s prokuristom ali en član 
odbora s prokiiristom, prokurist s pristavkom: p.̂  p. 

Upravnik podružnice s pravico prokure je Feliks 
Gross v Mariboru; prokura se je podelila Bernardu 
Warscliauerju isto tam. 

Družba objavlja svoje oglase v cSlužbenili Ko
vinah». 

M a r i b o r , dne 3. maja 1922. 

507. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Josip Rože in drug. 
Obratni predmet: trgovina s perutnino in sadjem 

na debelo in obrt izdelovanja likerjev in špirituoz 
z imenom «Alpina». 

Proglasitve za mrtve. ('»44 

O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni 
pogrešane! za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . » " « * ^ 8 " ' '™*ГZS£' 
št 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogresancev, naj to iz-
poroči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same p a p o m i j e sodišče, naj se zglase pri njem, ako že 
žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
zadnje bivališče po

gresancev 
in 

Juri) Vnuk, 
rojen dne 20. aprila 1886., 

posestnik v Jastrebcih. 

Josip Zakoč, 
rojen dne 15. marca 1877., 
posestnik v Stanjevclh, 

Prekmurje. 

Anton Gyablanovec, 
rojen dne 30. decembra 
1885., posestnik v Krogu, 

Prekmurje. 

Oton Gottfried Reiche, 
rojen dne 4. julija 1855., 
železniški uslužbenec v 

Mariboru. 

Štefan Bačlč, 
rojen dne 1. marca 1893., 
delavec v Poznanovcih v 

Prekmurju. 

Ivan Raušl, 
rojen dne 27. decembra 
1890., posestnfkov sin v 
Rucmancih, okraj ormoški. 

Andrej Mule, 
rojen dne 12. septembra 
1875., posestnik v Do-

brovniku, Prekmurje. 
J a n e . Hameriak, 

rojen dne 22. decembra 
1890., posestničin sin v 

Stojncih, okraj ptujski. 
Nikola) Fleko, 

rojen dne 4. decembra 
1873., posestnik v Vučji 

gumili, Prekmurje. 
Štefan Nemec, 

rojen dne 3. julija 1883., 
posestnikov sin v Sebe-

borcih, Prekmurje. 
Matija Kerčmar, 

rojen dne 11. novembra 
1899., posestnikov sin v 

Otovcu, Prekmurje. 

Ivan Kovač, 
rojen dne 1. marca 1881., 
posestnikov sin pri Sve
tem Antonu na Pohorju. 

Ivan Merdausl, 
rojen dne 31. julija 1882., 
železniški delavec v Kar-

čevini pri Mariboru. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Služil pri 3. saperskem 
bataljonu; baje meseca no
vembra 1917. padel ob 

Piavi. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; izginil ob preobratu na 

italijanskem bojišču. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje padel meseca 
septembra 1914. v bitki 
pri Vistuli na ruskem bo

jišču. 

Odšel leta 1885. z doma, 
češ, da gre v Romunijo 
iskat dela; od takrat po

grešan. 

Služil pri 83. pehotnem 
polku; baje dne 5. junija 
1916. padel pri Črnovičah. 

Aktiven vojak 3. gorskega 
topniškega polka; baje 
dne 21. aprila 1915. umrl 
v Kiršanovem v ruskem 

vojnem ujetništvu. 

Služil pri 20. honvedskem 
pehotnem polku; pogrešan 
izza dne 28. januarja 1915. 

na gališkem bojišču. 
Vojak 87. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 
18. julija 1915. na italijan

skem bojišču. 
Vojak 82. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 6. 
marca 1916. na gališkem 

bojišču. 
SlužIl pri 18. honvedskem 
pehotnem polku na gali
škem bojišču; pogrešan 
izza dne 20. marca 1915. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje dne 15. junija 

1918. utonil v Piavi. 

Služil pri 27. pehotnem 
polku ter prišel meseca 
maja 1915. v rusko vojno 
ujetništvo; od takrat po-

grešan. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; baje meseca decem
bra 1915. umrl v ruskem 
vojnem ujetništvu v Stre-

densku. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Marija Vnuk. 

Žena 
Terezija Zakoč. 

Žena 
Katarina 

Gyablanovec. 

Žena 
Marija Reiche, 

gostilničarka 
v Gradcu, 

Mariengasse И 

Svak 
Miha Meliu 

v Poznanovcih. 

Mati 
Elizabeta Raušl 

Žena 
Klara Mule. 

Mati 
Barbara 

HamerSak. 

Žena 
Ana Ficko. 

Žena 
Marija Nemce. 

Mati 
Žuža Kerčmar. 

Janez Kozjak, 
posestnik ' 
v Orlici. 

Žena 
Alojzija Merdausl, 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

Josip Munda, 
posestnik 

v Jastrebcih. 

Janez Panker, 
posestnik 

v Stanjevcih. 

Franc Kreft, 
posestnik 
v Krogu. 

Fran Kopic, 
sodni oficijal 
v Mariboru. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Franc 
Kostanjevec, 

posestnik 
v Rucmancih. 

Janoš Ritoc, 
posestnik 

v Dobrovniku 
štev. 117. 

Jurij Haineršak, 
posestnik 

v Bukovcih. 

Josip Duh, 
župan 

v Vučji gumili. 

Josip Gomba, 
župan 

v Nemšovcih. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 

v Murski Soboti. 

Franc Vogrinčlč, 
delavec 

v Mariboru, 
Koroška cesta 

štev. 90. 

20.5.1922.; 
T 53/22—9. 

20.5. 1922.; 
T 66/22—9. 

20.5.1922.; 
T 69/22—9. 

20. 5.1922.; 
T 74/22—6. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. junija 
1923. 

20.5.1922.; 
T 76/22—6. 

20.5.1922.; 
T 79/22—7. 

20.5.1922.; 
T 82/22—7. 

20.5.1922.; 
T 87/22—4. 

20.5.1922.; 
T 64/22—9. 

20.5.1922.; 
T 65/22—8. 

20. 5. 1922.; 
T 73/22—9. 

20.5.1922.; 
J 75/22—7. 

20.5.1922.; 
T 97/22—4. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1822. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

1. decembra 
1922. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. septembra 1922. 

Družbenika: Josip Rože in Josipina Rože, tr
govca v Mariboru, Tomanova ulica š t 5. 

Pravico zastopati družbo imata oba družbenika 
samostojno. 

Podpis firme: Pod napisano, odtisnjeno ali na
tisnjeno besedilo firme postavlja eden izmed1 druž
benikov svojeročno svoje ime. 

M a r i b o r , dne 3. maja 1922. 

508. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Unio zavodi, tovarna ketnično-

tehničnih proizvodov, družba z o. z.; Unio zavodi, 
tvornica kemično - tehničnih proizvoda, društvo 
s. o. j . ; Unio zavodi, tvornica kemično-tehničnlh 
proizvoda, društvo s. o. j . 

Obratni predmet: izdelovanje in prodajanje ke-
mjjsko-tehničnih predmetov vsake vrste s posebnim 
ozirom na predmete, ki spadajo v. obrtno izdelovanje 
živil. 

Družbena pogodba z dme 16. maja 1922., posi, 
št. 1870. 

Višina osnovne glavnice: 1,000.000 K, ki so po
polnoma vplačane. 

Poslovodja dr. Karel Kussy, tvorničar v Plznu. 
Pravico zastopanja ima dr. Karel Kussy, tvor

ničar v Plznu. 
Podpis firme: Firmo podpisuje poslovodja dr. Ka

rel Kuesy tako, d a pristavlja njenemu natisnjenemu, 
odtisrijjenemu ali napisanemu besedilu svojeročno 
svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 17. maja 1922. 

509. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Vinaria, delniška družba vino

gradnikov. 
Obratni predmet: Družba 

a) prevzame že obstoječe podjetje «Weinbaugenos-
senechaft in Pettau, Genossenschaft mit un
beschränkter Haftung» v Ptuju и vsemi nepre
mičninami in z vsemi pravicami, pristoječimi 
temu podjetju; 

b) nakupuje, neguje in prodaja vina vseh vrst, na
kupuje, predeluje in prodaja grozdje, sadje in 
sadjevec, sploh predeluje in vnovčuje vse vinske 
in sadne pridelke kakor tudi njih odpadke, 
zlasti pa se bavi z izvozom v inozemstvo; 

c) kupuje in prodaja splošno vsakovrstne predmete, 
Jki se uporabljajo za vinarstvo in sadjarstvo, in 
druge kmetijske potrebščine: 

č) opravlja vse posle, spadajoče v to stroko, raz
širja lastna podjetja, ustanavlja podružnice in 
njih zastopstva, poslovalnice, zaloge in skladišča 
v tuzemstvu in v inozemstvu, vse to v okviru 
veljavnih zakonitih predpisov in odobrenih pravil. 

Višina osnovne glavnice: 3,000.000 K. 
Višina, število in značaj posameznih delnic: 

7500 delnic po 400 K, ki se glase na imetnika. 
Imena upravnih svetnikov: dr. Anton Božič, od

vetnik in posestnik v Celju; Lovro Petovar, vele
posestnik .v Ivanjkovcih; dr. Bela Stuhec, zdrav
nik in posestnik v Ptuju; Franjo Majcen, upravitelj 
v Podletniku; dir. Ivan Fermevc, odvetnik in po
sestnik v Ptuju; Ignacij Vindiš, veleposestnik na 
Bregu pri Ptuju; Ivan Perko, posestnik v. Ptuju; 
Anton Jurca, veletrgovéc v Ptuju: Jakob Zadravec, 
veleposestnik1 v Središču. 

Pravne razmere družbe: delniška dražba, usta
novljena na podstavi koncesijske listine ministrstva 
za trgovino in industrijo z dne 24. januarja 1922., 
št. VI 262, in odloka oddelka tega ministrstva v 
Ljubljani z dne 4. marca 1922., št. 1584. 

Družba jo ustanovljena za nedoločen čas. 
Upravni svet sestoji iz> najmanj 6 in največ 12 

članov. 
Firma se podpisuje kolektivno, in sicer tako, da 

postavljata pod njeno po komerkoli napisano, na
tisnjeno ali odtisnjeno besedilo svoje ime dva člana 
upravnega sveta ali pa en član upravnega sveta in 
prokurist družbe, le-ta vedno s pristavkom: p. p. 
(|M>r procura). 

Dražba objavlja vse svoje razglase pravno-
veljavno v «Službenih Novinah», v uradnem listu 
svojega sedeža in v uradnih listili na sedežu svojih 
podružnic. 

O p o m b a : Delniška glavnica se sme po sklepu 
občnega zbora brez oblastvene dovolitve zvišati na 
10,000.000 K. 

M a r i b o r , dne 3. maja 1922. 



56. 368 Letnik IV. 
II. V p i e a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 

k i p r i n a e t o p n i h f i r m a h : 

510. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Balkan, d. d. za mednarodne 

transporte v Ljubljani: 
Izstopil je ravnatelj Mirko Pogorelec in njemu 

podeljena prokura se jo izbrisala. 
L j \i b 1 j a n a , dne 4. maja 1922. 

511. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Centralna vnovčevalnica za živino 

in zaklano živino, družba z o. z.: 
Na podstavi sklepa dražbenikov, storjenega po 

notarskem zapisu z dne 20. aprila 1922., posi. 
Ht. 1024, se je izpremenila družbena pogodba v § 7. 
in dostavku k § 10.: 

«Družbeniki-poslovodje zastopajo družbo in pod
pisujejo finno vsak samostojno na zunaj in napram 
tretjim osebam.» 

Za poslovodji sta bila imenovana družbenika 
Franc Kavčič, posestnik v Ljubljani, Privoz št. 4, 
in Franc Slamič, posestnik in trgovec na Glincah 
pri Ljubljani št. 213. 

Temeljna glavnica se je /višala od 1,000.000 K 
za 50.000 K na 1,050.000 K ter je popolnoma vpla
čana. 

L j u b l j a n a , dne 4. maja 1922. 

512. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Češka industrijalna banka, po

družnica v Ljubljani: 
Prokurist Bohuslav Jelinek je bil imenovan za 

podravnatelja banice. 
Prokura se je podelila Jaroiniru Svëraku. višje

mu kontrolorju bančnega urada ministrstva za fi
nance v Pragi. 

L j u b l j a n a , dne 4. maja 1922. 

513. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Trgovska banka, d. d.: 
Na podstavi -sklepa okrožnega sodišča v Mari

boru z dne 19. aprila 1922., Firm. 161/22—RgB V 
23/1, se je ustanovila podružnica v Mariboru. 

L j u b l j a n a , dne 4. maja 1922. 

514. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Prvo jugoslovansko transportno 

dioničko društvo Schenker & Co., podružnica v Ma
riboru. 

Sedež g'lanu?ga podjetja: Zagreb: 
V zmislu odloka generalne direkcije carin z dne 

28. aprila 1922., C br. 29.888. je dobila firma dovo
litev, da moro na .Jesenicah izvrševati carinsko-
posredniške posle. 

M a r i b o r , dne 18. maja 1922. 

Št. 219/22. 

Razpis službe za pouk petja in glasbe 
na meščanskih šolah v Celju. 

Po naročilu višjega šolskega sveta št. 5108 z dne 
5. maja 1922. se razpisuje na deški in dekliški me
ščanski šoli v C e l j u služba učitelja za petje in 
glasbo. Prednost imajo prosilci, ki opravijo stro
kovni izpit iz telovadbe. Za tega učitelja veljajo do
ločila razpisa višjega izolskega sveta z dne 8. junija 
1921., št. 6881. 

Redno opremljene prošnje naj se pošljejo mest
nemu šolskemu svetu v Celju najkesneje do dne 

1 8 . j u n i j a 1 9 2 2 . 

Mestni šolski svet v Celju, 
dne 18. maja 1922. 

Predsednik: dr. Hrašovec s. r. 

Razne objave. 
02 Vabilo na V. redni občni zbor, 

ki ga bo imela 

Tvornica za dueik, đL. d. Ru»^9 
v sredo dne 14. juni ja 19 22. ob enajstih v sejni dvorani banke Niederösterreichische 

Escompte-Gesellschaft na Dunaju, I., Am Hof 2. 
Dnevni red: 

1.) Poročilo upravnega sveta in predložitev bilance za leto 1921. 
2.) Poročilo revizijskega odbora o računskem zaključku za leto 1921. 
3.) Sklepanje o bilanci in podelitev absolutorija upravnemu svetu. 
A.) Volitve v upr-avni svet. 
5.) Volitev računskih pregledovalcev za leto 1922. 

* * * 

Občnega zbora se smejo udeležiti po §§ 30. in 31. pravil oni delničarji, ki polože delnice 
s seznamkom številk najkesneje do dne 7. junija 1922. pri Kreditnem zavodu za trgovino in 
industrijo v Ljubljani ali pa pri banki Niederösterreichische Escompte-Gesellschaft na Dunaju. 
Na podstavi deponiranih delnic se izdado legitimacije, ki se glase na ime ter navajajo Število 
položenih delnic in nanje odpadajoče glasove. 

Vsakih 25 delnic upravičuje do enega glasu. 
Na D u n a j u , dne 29. maja 1922. JJjßvetnml svet. 

D e b e t . 

Računski zaključek Tvornice za dušik, d. d. Ruše. 
Račun bilance. Kredit. 

Realitete 
Tvorniška poslopja . 
Tvorniška oprema. . 
Železnice in poti . . 
Mobilije 
Orodje in utenzilije . 
Zaloge 
Dovršeni produkti. . 

1 Blagajniški konto . . 
Dolžniki 
Depotni konto. . . . 
Konsignacijski konto 
Efektni konto . . . . 
Stalne udeležbe . . . 

K r o n e 

572.169 
7,453.714 
6,682.498 

779.184 
1 
1 

16,356.316 
11,638 061 

168.647 
21,038.587 

48.610 
175.200 
200.000 
600 000 

65,601.973 66 

Delniška glavnica 
Konto glavnične rezerve. . 
Redni rezervni konto . . . 
Upniki 
Nedvignjene dividende . . 
Prenos dobička iz leta 1920. 
Cisti dobiček iz leta 1921. 

K r o n e 

20,000.000- — 
2,326.169 — 
2,000.000' — 

36,695.765-73 
3.750 •-

1,158.616-78 
3,417.673-16 I 

66,601.973-68 

D e b e t . R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . Kredit. 

K r o n e 

Stroški 
Davki 
Odpisi 
Dobiček iz leta 1920. . . 
Cisti dobiček iz leta 1921 

2,186.593 
6,189.543 
2,536.776 
1,158.615 
3,417.673 

14,489.202-41 

Dobiček 
Okralni prebitek 

K r o n e 

1,158.616-78 
13,330.586-63 

14,489.202-41 

St. 2332. 2—2 

Razpis učiteljske službe. 
Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 12. maja 

1922., št. 6376, se razpisuje v stalno namestitev uči
teljsko meeto na štirirazredmi osnovni šoli z eno 
vzporednico v Z a l o g u z izrecnim pristavkom, da 
je ta služba namenjena le za učitelja. 

Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 
izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, naj se vlože 
po predpisani službeni poti do dne 

1 0. j u n i j a 1 9 2 2. 

pri podpisanem uradu. 

Okrajni šolski svet za okolico v Ljubljani, 

dne 10. maja 1922. 

7 2 8 Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tovarna izdelkov iz pločevine in 
kovin Emil Laj o vic & drug, 

d. d. v L j u b l j a n i , 

dne 1 6 . j u n i j a 1 9 2 2 . ob sedemnajstih v prosto
rih Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljubljani, 

z nastopnim 
d n e v n i m r e d o in: 

1.) Ukinitev sklepa upravnega sveta z dne 26ega 
aprila o odstavitvi g. ravnatelja Emila Lajovica. 

2.) Odobritev sklepa upravnega sveta o zvišbi 
mesečnih prejemkov g. Lajovica na 20.000 K. 

3.) Odobritev sklepa upravnega sveta o nagradi 
g. Lajovicu v znesku 40.000 K za poslovno leto 1921. 

4.) Odobritev imenovanja uradnikov, ki jih jo g. 
Lajovic samolastno nastavil. 

5.) Odobritev sklepov obeh ficj upravnega sveta 
z dne 26. aprila t. 1. 

6.) Razgovor in sklepanje o predlogih glede ure
ditve internega poslovanja, odnosno likvidacije. 

V L j u b l j a n i , dne 26. maja 1922. 

Upravni svet. 

Delniška družba tvornice za portlandski 
cement na Dovjem. 7 26 

Gospodje delničarji naše družbe se vljudno va
bijo na x x v r e d n i o b £ n i z b o r > 

ki bo v s r e d o d n e 2 1 . j u n i j a 1 9 2 2 . o b p o l 
d v a n a j s t i h n a D u n a j u , Ш./3, Schwarzen-
bergplatz 4, Haus der Industrie, II . nadstropje (sejna 
dvorana zveze avstrijske industrije). 

Delničarji, ki se hočejo udeležiti tega občnega 
zbora, naj polože svoje delnico najkesneje osem dni 
pred zborovanjem, t. j . do vštetega dne 13. junija t. L, 

na D u n a j u pri podružnici Jadranske banke, 
Dunaj, L, Tegcttlioffstrassc 7, 

v L j u b l j a n i pri podružnici Jadransko banke., 
Ljubljana; 

za to prejmejo pokladni list, ki služi za vstop
nico k občnemu zboru. 

D n c v n i r p, d : 
1.) Poslovno poročilo o poslovnem letu 1920. in 

predložitev bilance. 
2.) Poročilo revizorjev; podelitev absolutorija 

upravnemu svetu in ravnateljstvu. 
3.) Volitve v upravni svet. 
4.) Volitev računskih pregledovalcev za poslov

no leto 1921. 
5.) Določitev vrednosti navzočnostnih znamk za 

člane upravnega sveta in določitev nagrado revizor
jem za poslovno leto 1921. 

N a D u n a j u, dno 31. maja 1922. 

Upravni svet. 

585 Razid društva. 
Krajevna organizacija Kmeteko-delavske zveze 

v Vičanskem vrhu pri Veliki Nedelji se je prosto
voljno razšla. Fegeš s. r., bivši predsednik. 

Popravek o raziđu društva. 
V objavo v Uradnem listni 48 z dne 13. maja 

1922., str. 312, se je vrinila pomota. Društvo v 01-
ševku, ki se je prostovoljno razšlo, se ne. imenuje 
«Katoliško slovensko izobraževalno druStvo ,Krek'», 
nego «Katoliško slovensko izobraževalno društvo». 

Natisnila hi založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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Poitaina platana • gotovini. 

V Ljubljani, dne 31. maja 1922. Letnik 14. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
rave za Slovenijo. 

Vsebina: Uredbe osrednje vlade: Postopek pooblaščenih bank pri brzojavnih ali telefonskih nalogih njih komitentov za nakup deviz. — Razglasi osrednje vlade: Stanje in 
uspevanje kulturnih rastlin v drugi polovici meseca aprila 1922. v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Razglas o ukinitvi rudarskih odsekov ministrstva za šume in rudnike 
v Ljubljani in v Zagrebu. Razglas o ukinitvi komisije za likvidacijo bivšega ministrstva za prehrano in obnovo dežel. Pojasnilo o izvozu živih klalnih konj in konjskih kož. 
Razglas o oddaji državne cinkarne v Celju v zakup. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas, da tvori potok Bohinjska Bistrica samosvoj ribarski kraj št. ? a. Izkaz 
o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo.— 

Razglasi raznih drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

162. 
Postopek pooblaščenih bank pri brzo
javnih ali telefonskih nalogih njih komi

tentov za nakup deviz.* 
Na vprašanje pooblaščene banke, kako jo posto

pati, ako da banka ali zanesljiva firma iz notranj
ščine brzojaven ali telefonski nalog za nakup deviz 
po dovolilu, ki ga že ima od odbora pri Narodni 
banki, odločam: 

Pooblaščene banke smejo po brzojavnem ali tele
fonskem nalogu svojih komitentov iz notranjščine 
kupovati devizo samo, ako popolnoma zaupajo svo
jemu komitentu, da ima res že dovolilo od odbora 
pri Narodni banki za nakup deviz, kar mora komi
tent izrecno navesti v svojem nalogu, sklicevajo se 
na številko dovolila. 

Devize, kupljene na ta način, pa se smejo vročati 
eamo na pokaz dovolila. 

Pooblaščene banke, ki opravljajo take pošlo, mo
rajo voditi posebno evidenčno knjigo, v katero vpi
sujejo kronološko vse brzojavne ali telefonske na
logo za kupovanje deviz, po prejemu dovolila pa 
vselej označijo v pripombi dan prejema in številko 
dovolila ter obenem vpišejo, kateri odbor je izdal 
dovolilo. 

V B e o g r a d u, dne 16. maja 1922.; I br. 7612. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

n * * » * * 4 , - i < ••,».*.•».,••-« i 

Razglasi osrednje vlade. 
Stanje in uspevanje kulturnih rastlin v 
drugi polovici meseca aprila 1922. v kra

ljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev.** 
1.) O z i m 11 a in j a r a ž i t a na propusti jivej-

ših zemljiščih uspevajo povoljno. Najzgodnejša, na 
jugu in v gorkih krajinah nastavljajo klasje. Na 
tiepropustljivih zemljiščih in v hladnejših krajinah 
so zaradi večjega, deževja zaostala v rasiti, ìwrume-
rcela in ostala mestoma redka. Vendar pa kažejo 
žita vobče, povoljno. Jara žita uspevajo bolje od 
ozimnih. 

2.) Za s e j a n j e k o r u z e je sedaj pravi čas. 
V vlažnejših Icrajinah je setev zaradi velikega de
ževja zaostala, toda sejanje se je nadaljevalo, čim 
je nastopilo boljše vreme. V gorkejših krajinah se 
vaklila koruza dobro razvija, v vlažnejših in hlad
nejših je zaostala in porumenela, ponekod pa je za
ostalo tudi kritje pozneje posejane. 

* Razglašen v tSlužbenih" Novinah kraljevine 
Brba, Hrvata i Slovenaca*, et. 114, izdanih dne 26ega 
maja 1922. 

** Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
8rba, Hrvata i Slovenaca» i t 109, izdanih dne 19ega 
naja 1923. 

3.) V r t n i p o s c v k i uspevajo povsod kolikor 
toliko dobro. 

4.) S t r o č n i c e se dobro razvijajo v gorkejših 
krajinah; v vlažnejših in hladnejših krajih so za
ostale v rasti in klitgu; v planinskih krajinah so jih 
začeli sejati. 

5.) T r g o v i n s k o in p r e d i 1 n e r a s t l i n e ' ; 
uspevajo povoljno, kolikor so posejane, istotako; 
korenske in gomoljasto. 

6.) K r m s k e r a s t l i n e kažejo večinoma jako 
dobro; prva košnja detelje se je izvršila. Trave na 
naravnih travnikih in pašnikih lejH) napredujejo, ker 
je zadosti moče in toplote. 

7.) S a d n o d r e v j e vseh vrst se je razen na 
najvišjih hribih v vs'eh naših sadjarskih Icrajinah raz-
cvetlo in obeta obilen pridelek. Izjema so Homolje, 
Kopaonik, Raćevina., ]фг j c sadje spričo mrzlih 
vetrov in dežja izredčenc. Ohranilo so je samo v 
gorkejših in zavarovanih kotlinah teh krajev. Ja
blane se po nekaterih krajih niso dovolj razcvetle, 
marelice pa se mestoma pozeble. Istotako orehi, 
toda na več krajih so se ohranili. Ako bodo pogoji 
za sadje tudi odslej ugodni, smemo pričakovati obil
nega in občega pridelka. 

8.) V i n o g r a d i so zaostali, ker je bilo preveč 
dežja in mraza. V gorkejših krajinah pa se listje 
vendarle dobro razvija. 

9.) H m o l j n i k i v Žalcu v Sloveniji so zaradi 
neugodnega deževnega in hladincga vremena za
ostali v razvoju. 

10.) Ž i v i n a se ob sveži paši polagoma po
pravlja. 

11.) V r e m e je bilo v teh 15 dneh precej de
ževno, vetrovno in hladno razen ob nekaterih solnč-
nih dneh. Padavine je bilo več, nego je treba, Tem
peratura je bila povprek 10 ° O. 

12.) Toča jo šla dne 19. in 20. t. m. y Dalmaciji 
ter je narelila škode do 250.000 dinarjev, največ 
vinogradom. Ista dni je šla toča v okrogu čačanskem 
in požarevškem, toda brez občutljive škode. Dne 
22. t. m. je šla v Hrvatski v Gradcu ter je prizadela 
vinogradom in posevkom škode okoli 150.000 di
narjev. Snega in toče je bilo v okrogu oeranskem, 
v srezih žegligovskem i n kratovskem, toda brez 
občutljive škode. 

13.) R a s t l i n s k e b o l e z n i so se pojavile v 
srezu kovinskem. Črv «Tylenchus tritici» (pšenična 
ogorčica) je uničil do 50ha pšenice ter se je pojavil 
tudi v okolici Zagreba in drugih krajih v manjši ko
ličini. Izdale so se odredbe za njega zatiranje. Na 
vinogradih v Dalmaciji in Crni gori sta se pojavili 
antrakoza (črni palež) in1 filoksera (trtna uš), v Dal
maciji tudi na krompirju peronospora (strupena 
rosa). Zoper te bolezni so se ukrenile odredbo. Po 
nekod se je prikazala tudi krvava uš na sadnem 
drevju, toda v manjši meri. 

14.) O b č i v t i s k: Celokupno uspevanje kul
turnih rastlin je vkljub nestanovitnemu vremieniu 
jako povoljno. Ako nastopijo solnčni in topli dnevi, 
ki jih je sedaj pričakovati, ee mestoma zaostala 
vegetacija kmalu opomore. 

Iz oddelka za ratarstvo ministrstva ta poljedelstvo 
la vode v Beogradu, 

* и 0. maja 1922-; i t 12.284. 

Razglas o ukinitvi rudarskih odsekov 
ministrstva za šume in rudnike v Ljub

ljani in v Zagrebu.* 
Z odlokom gospoda ministra za šume in rudnike 

z dne 7. marca 1922., R br. 1530, sta se ukinila ru-
danski odsek ministrstva za šume in rudnike v Ljub-
ljaid in rudarski odsek ministrstva za šume in rud
nike v Zagrebu, njiju dolžnosti pa so prešle v pri
stojnost rudarskega odseka ministrstva za šume ia 
rudnike v Sarajevu. Interesenti naj se v vseh stva
reh, ki so spadale v pristojnost ukinjenih odsekov, 
obračajo na rudarski odsek ministrstva za šume in 
rudnike v Sarajevu. 
Iz ministrstva za šume in rudnike, generalne rudar

ske direkcije, v Beogradu, 
dne 13. maja 1922.; R br. 3691. 

Razglas o ukinitvi komisije za likvidacijo 
bivšega ministrstva za prehrano in obnovo 

dežel.* 
Ker je komisija za likvidacijo bivšega ministr

stva za prehrano in obnovo dežel dovršila delo, ki 
ji je biló odrejeno z odločbo ministrskega sveta i 
dne 21. aprila 1921., D R br. 52.257, je sklenil mini
strski evet na predlog ministrstva za socialno poli
tiko z dne 6. marca t. L, š t 6598, da je komisijo za 
likvidacijo bivšega ministrstva za prehrano ukiniti. 
Namesto nje je odrejen za komisarja, ki naj izvrši 
likvidacijo bivšega ministrstva za prehrano, gospodi 
Dušan P e t r o v i č , šef krajevne kontrole, na kate
rega se je treba odslej obračati v vseh poslih biv
šega ministrstva za prehrano. 

Komisarjeva pisarna je v ulici: Carinsko prista
nište br. 11. 

Iz pisarne ministrstva za socialno politiko 
v Beogradu, 

dne 15. maja 1922.; št, 21.330. 

Pojasnilo o izvozu živih klalnih konj in 
konjskih kož.** 

Na vprašanje nekega obmejnega veterinarja, a l 
je izvoz živih klalnih konj in konjskih kož iz nad* 
države prepovedan, so daje to-le pojasnilo: 

Izvoz živih klalnih konj in izvoz konjskih kož te 
naše države ni prepovedan, kakor se to vidi iz za
kona o izvozu in izvoznih carinah z dne 23; sep
tembra 1921. in izvozne tarife, priložene temu za
konu, ki je bil razglašen v «Službenih Novinah» 
št. 215 z dne 27. septembra 1921.*** Živi klalnl 
konji pa morajo biti taki, da niso za drugo rabo. 
O tem morajo voditi resno skrb in strogo kontrol» 
veterinarji, ki pregledujejo konje ob natovarjanju 
na železniških ali parniških postajah, in veterinarji 
na obmejnih veterinarskih postajah. 

Iz oddelka za veterinarstvo ministrstva za polje
delstvo In vode v Beogradu, 

dne 16. maja 1922.; Vt. br. 4224. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevi«* 
Srba, Hrvata i Slovenaca» et. 114, izdanih dne 26eg| 
maja 1922. 

** Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» et 114, izdanih' dne Soegi 
maja 1922. 

*** Uradni Ust nod 9t *0в i» t*t» IMI. 
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Razglas o oddaji državne cinkarne 
v Celju v zakup.* 

Ker ni na ofertalni licitaciji dne 24. aprila t. 1. 
nobena izmed prejetih ponudb ustrezala predpisanim 
pogojem, se bo z odobritvijo ministrskega sveta z 
dno 12. maja t. L, R br. 3673, na podstavi čLena 94. 
zakona o državnem računovodstvu vršila ponovna 
efertalna licitacija dne 1 2 . j u n i j a t. 1. ob enaj
stih pri generalni rudarski direkciji v Beogradu za 
oddajo državne cinkarne v Celju v zakup. 

Pogoji s?e lahko vpogledajo pri generalni rudar
ski direkciji v Beogradu, pri rudarskem odseku mi
nistrstva za šume in rudnike v Sarajevu in pri 
upravi državne cinkarne v Celju, kjer si interesenti 
lahko ogledajo vse podjetje, ki se daje v zakup, ter 
dobe vsa podrobnejša pojasnila. 

Ponudnik mora v ponudbi izjaviti, da oklene z 
državo pogodbo po načrtu, ki nadomešča pogoje za 
to licitacijo, ter nadalje označiti: 
a) koliko vsoto ponuja državi kot stalno letno za

kupnino, ki ne sme biti manjša od 50.000 di
narjev; 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 114, izdanih dne 26ega 
maja 1%S. 

b) koliko odstotkov čistega dobička ponuja državi, 
dokler se ne ustanovi delniška družba; 

c) koliko brezplačno udeležbo daje državi pri del
niški glavnici ob ustanovitvi družbe in zvišbi 
njene glavnice; 

č) s kom in s koliko glavnico prevzame ta zakup. 
Ponudbe, opremljene s predpisanim kolkom, v za

pečatenem zavitku, z napisom: «Ponudba za zakup 
cinkarne», kakor tudi kavcija 100.000 dinarjev v 
gotovim ali papirjih, priznanih po državi za kavcije, 
ee morajo predložiti generalni rudarski direkciji v 
Beogradu najkesneje do zgoraj označenega dražbe-
nega dne, ko bo odpirala ponudbe komisija, ki jo 
odredi minist3r za šume in rudnike. 

Garancijska pisma morajo biti brez roka in brez 
posebnih pogojev za izplačilo. 

Ko se odobri zakup, se morajo garancijska pisma 
nadomestiti s stalno kavcijo v gotovini ali v držav
nih vrednostnih papirjih kakor tudi dopolniti na vi
šino kavcije, določene za izvršitev pogodbe. 

Ministrstvo za šume in rudnike si pridržuje pra
vico, da odda ta zakup onemu, čigar, ponudbo bo 
smatralo za najugodnejšo in najzanesljivejšo. 

Ponudbe, ki ne ustrezajo gorenjim odredbam in 
odredbam zakona o državnem računovodstvu, zlasti 
členov 86. in 98., se ne vpoštevajo. 
Iz pisarne generalne rudarske direkcije v Beogradu, 

dne 23. maja 1922.; R br. 3163. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 5431/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 7. do dne 13. maja 1922.) 

Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Št, 2956. 
Razglas. 

Bivša c. kr. deželna vlada za Kranjsko v Ljub
ljani je z razglasom z dne 29. septembra 1894., 
št. 6845, o ustanovitvi ribarskih okrajev v uprav
nem okraju radovljiškem, privzela na podstavi § 12. 
kranjskega ribarskega z a k o n a ' k ribarskemu okraju 
št. 7 Boliinjski Savi tudi potok Bohinjsko Bistrico. 

Pokrajinska uprava, oddelek za kmetijstvo, od
reja po zaslišanju odbora Slovenskega ribarskega 
Uruälva kuti upravitelja poslov kranjskega, ritoar-
ekega odbora na podstavi §§ 9., 11. in 14. ribar
skega zakona za Kranjsko z dne 18. avgusta 1888., 
dež. zak. š t 16 iz leta 1890., in §§ 12. iu 16. izvršit-
venega ukaza o ribarskih okrajih, da tvori potok Bo
hinjska Bistrica z ozirom na svojo popolno zaokro
ženost kot gospodarska enota, z ozirom na namer-
jano ustanovitev državnega vališča ob njem in z 
ozirom na to, da je ta potok po visokem jezu ločen 
od vtoka v Savo, odslej samosvoj ribarski kraj 
št. 7 a po tej razpredelnici: 

„ 
Številka 

in ime 
okraja 

7 a 
Bohinj

ska 
Bistrica 

Samosvoj 
ali zakupni 

okraj ; 
ime posest-

nikovo 

Samosvoj 
okraj 

verskega 
zaklada 

Ime voda, ki spadajo 
v ribarski okraj 

Glavne vode 

Bohinjska Bistrica 
od izvira do tur
binskega odtoka 
verskozakladne ža
ge na Bohinjski 
Bistrici (pred go

Po-
stranske 

vode 
in pritoki1 

Vsi 
dotoki 

in 
studenci 

stilno Mencinger- ! 
j evo) 

V L j u b l j a n i , dne 19. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

šef oddelka: Sancin e. r. 

Si. 1716. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 27. maja 1922. 

O p a s k a : Imen* okrajnih glavarstev in mestale 
magie tratav eo natisnjena s debelejšimi, imenei obèia 
jm, z navadnimi črkami, številka pred dvoptójem 
arnči število zakuženih, krajev, Številka za dvo

pičjem Število lakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: BizeljEko 1:1, Kapele 1:1. Krško: 
Cerklje 3:20. Litija: Šmartno 1:3. Maribor: Cirk-
nic?- 1:1, Gradiška 1:1, Krčevina 1:1, Lajteršperk 
1:1, Na Ranči 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Konjice: Konjice okolica 1:1. Murska Sobota: 
Čenitiba 1:1, Dolnja Lendava 2:6, Kapca 1:1, Mala 
Polana 1:1. 

S m r k a v o e t 

Logatec: Rakek 1:1. 

M e h u r č a e t i i z p u S č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Kočevje: Ribnica 2:2, Sodražica 2 :2 . Litija: 
Bukovica 2: 2, Hudo 1:1, Muljava 1:1, št . Vid 1:1. 
Veliki Gaber 2 :2 , Velike Pece 1:1. Maribor: Rad-
vanje 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Črnomelj: Adlešiči 1:1, Dragatuš 1:1. Krško: 
Cerklje 1:1, Krško 1:2. Maribor: Črešnjevec 1 :1 . 
Slovenjgradec: Vuzenica 1:1- Ljubljana mesto 1. 

G a r j e o v a c . 

Kranj: Preddvor 1 : 1 . 

P a s j a s t e k l i n a . 

Brežice: Pitëtajn 1:1. Maribor mesto 1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Novo mesto: Velika Loka 1:1, Žužemberk 1:1. 
Ljubljana mesto 1. Maribor meeto 2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ptuj : Ločič 1:2, Pacinje 1:1, Sodinci 1:1. 

T u b e r k u l o i a g o v e d i . 

Kamnik: Volčji potok 1: 1- Murska Sobota: Ba
ko vci 1:1. 

V L j u b i j a n i , dne 27. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenije. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Fe naročilu pokrajinskega naoa*sto<fca: 

Turk e. r. 
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Zdravstveni odsek sa Slovenijo v Ljubljasi, 
dne 23. maja 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer 6. r, 

- — —«™-*T4^u*Ü5.»/V 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Preds. 530/6/22—1. 3--1 

Razpis. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se sprejme pi

sarniški pomočnik s prejemki po zmislu zakona z 
dne 14. marca 1922., Ur. 1. št. 82, odnosno se odd* 
mesto pisarnižkega oficianta. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj
kesneje do dne 

14. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, se morajo 
izkazati s šolskimi izpričevali, da se dovršili ljudsko 
šolo in da so zmožni slovenskega jezika v govoru in 
pisavi; tudi morajo svoji prošnji priložiti rojstni in 
domovinski liet, nravstveno izpričevalo in uradno 
izpričevalo državnega zdravnika, da BOI za zaprošeno 
mesto sposobni. 

Končno morajo izkazati, da ao izpolnili vojaške 
dolžnost ali pa da so je trajno oproščeni. 

Prosilci s prvim rAsarniškim izpitom m oni, ki 
so vešči strojepisju in slovenski stenografiji, imajo 
prednost. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
St. 115 Ur. l . Za take ве priznavajo le oni, katerih 
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zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20%. Invalidnost mo
rajo dokazati z izvidom nadpregleda, izdanim po 
eni ali drugi pukovski komandi, odnosno po enem 
ali dragem vojnem okrugu naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., '7. 
in 8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifikutis-ti pa na 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
eak. št. 60, ölen 14. naredbe celokupnega ministrstva 
z dne 25. januarja 1914., št. 21 avstr. drž. zak., in 
naredbe celokupnega ministrstva z dno 23. marca 
1918., avstr. drž. zak. št. 111. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se morda izpraznijo 
po objavi natečaja ali po premestitvi, naj invalidi, 
prostovoljci in certifikatisti v svojih prošnjah izrecno 
navedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 26. maja 1922. 

E 35/22—9. 729 
Dražbeni oklic. 

Dne 6. j u l i j a 1 9 2 2. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 3 prisilna dražba nepre
mičnin vi. št. 43 in 198 katasitralne občine višnje-
gorske. Prva sestoji iz Mše št. 36 v Višnji gori z 
dvoriščem, kraja njive in gredice, druga pa iz hiše 
St. 12 v Višnji gori z dvoriščem, stavbiščem in ko
som sadnega vrta. 

Cenilna vrednost 49.560 K; vrednost priteklin 
60 K, najmanjši pomidek 25.206 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, se morajo 
prijaviti vsaj pri naroku pred začetkom dražbe, ker 
bi se sicer glede nepremičnin ne mogle uveljavljati 
na škodo kupca, ki je bil v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic na 
uradni deski. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, 
dne 27. aprila 1922. 

730 Â. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l a s e je n a s t o p n a f i r m a : 

$15. Sedež podružnice: Maribor. 
Sedež glavnega zavoda: Zagreb. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica u Za

grebu, podružnica Maribor (hrvatsko); Erste kroati
sche Sparcasse in Zagreb, Filiale Maribor (nemško); 
EIsö horvât takarékpénztâr Zagrebban, Fioküzlote 
Maribor (madžarsko); Première Caisse d'Épargne 
Croate à Zagreb, Succursale Maribor (francosko); 
First Croatian Sawings Bank in Zagreb, Branch Of
fice Maribor (angleško); Prima cassa di Risparmio 
croata in Zagreb, Filiale Maribor (italijansko). 

Obratni predmet je izvrševanje vseh bančnih po
slov, navedenih v § 7. pravil, ki spadajo v področje: 
mobilarnih bank, a z izključitvijo vseh pravih liipo-
tekarno-banenih opravil. ' 

Oblika družbe je delniška dražba na podstavi 
pravil, ki so pri kr. suđbenem stolu v Zagrebu kot 
trgovinskem sodišču in Id jih je ta, sudbeni sitol po
trdil z odlokom z dno 4. maja 1922., v zvezi z od
lokom gospoda ministra za trgovino in industrijo z 
dne 2. novembra 1920., VI št. 3046, intimiranim z 
odlokom ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka v Ljubljani, z dne 13. novembra 1920., št. 9236, 
in z odlokom ministrstva za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani, z dne 9. maja 1922., št, 3161. 

Družba traja nedoločen čas. 
Firma jo podružnica glavnega zavoda, ki obstoji 

pri kr. suđbenem stolu kot trgovinskem sodišču v 
Zagrebu ter ima firmo: Prva hrvatska štedionica (hr
vatsko), Erste kroatische Sparcasee (nemško), EIsö 
horvât takarékpénztâr (madžarsko), Première Caisse 
d'Épargne Croate (francosko), First Croatian Sa
vings Bank (angleško), Prima Cassa di Pusparmio 
croata (italijansko). 

Delniška glavnica znaša 120,000.000 K ter je 
razdeljena na 60.000 popolnoma vplačanih delnic, ki 
ee glase na prinosnika, po 2000 K nominalno vred
nosti. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno natisnjeno, napisano ali štampiljirano besedilo 
evoj podpis: ^ 

,a> en član upravnega odbora obenem z upraviteljem 
ali njegovim namestnikom ali 

b) upravitelj obenem s svojim namestnikom ah 
c) upravitelj ali njegov namestnik obenem z enim 

za to pooblaščenim uradnikom ah 
9) dva upravitelja ali 
4) *•* upraviteljeva namestnika. 

Uradniki, upravičeni za podpisovanje, so: Dragan 
Mrljak, podružnični upravitelj; Vilko Horvat, na
mestnik podružničnega upravitelja; Stjepan Ken-
felj, namestnik podružničnega upravitelja. 

Posle reprezentance za Slovenijo opravljata Pe
ter Majdič, veleindustrijec v Celju, in dr. Josip Ha-
cin, odvetnik v Ljubljani. 

Objave podružnice se izvršujejo v «Uradnem 
listu pokrajinske uprave za Slovenijo v Ljubljani». 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

II. V p i s a l o s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k e p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

516. Sedež: Mislinje. 
Besedilo firme: Säge- und Eisenwerke Missling 

Artur Perger: 
Poleg nemškega besedila se je vpisalo tudi slo

vensko besedilo: Žaga in železarna Mislinje Artur 
Perger. 

Obratni predmet trgovine z mešanim blagom se 
je opustil. 

C e l j e , dne 11. aprila, 1922. 

517. Sedež: Št, Pavel pri Preboldu. 
Besedilo firme: Norbert Zanier & sin: 
S prokuro jo poverjena Valerija Cvenkel, vele-

tržčeva soproga v Dobratešji vasi. 
C e l j e , dne 11. aprila 1922! 

Št, 210/N. 713 3—1 
Dražbeni natečaj. 

Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 
86. in 98. zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in odloka ministrstva za promet 
št. 16.080/22. ofertalno licitacijo, da se pokrije ku
rilnica v Gračacu, in sicer z deskami 2 cm debeline, 
strešno lepenko in eternitom aH korenitem v skupni 
površini 1300 m2, nadalje za strešne žlebe, odvodne 
cevi in obrobe 6 velikih dimnikov. 

Ta razprava bo dne 2 4. j u n i j a t. 1. ob enajstih 
pri oddelku za nove gradnje podpisane direkcije. 

Ponudbe, obvezne za mesec dni, je treba brez
pogojno izročiti do predpisanega roka; biti morajo 
opremljene s kolkom za 20 dinarjev, zapečatene in 
brez vsake pripombe podpisane po ponudniku. 01> 
sezati morajo proračun s čitljivimi in brezpogrešni-
mi cenami in zneski. Varščina 10.000 dinarjev (deset 
tisoč dinarjev) v gotovini ali v -vrednostnih papirjih 
se mora prezpog-oj.no do recenega dne položiti v 
blagajni pri oddelku za nove gradnje podpisane di
rekcije. 

V proračunu jo treba postaviti cene tako, da 
bodo fiksne, obvezne, najsi bi poskočile cene bodisi 
za material, bodisi za delavske mezde, ker se ne 
bo vpošteval noben povišek. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da jo plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Dela morajo biti dogotovljena v poldrugem me
secu od dne, ko so se izročila prevzemniku. 

Za iz-vršitev del veljajo poleg gradbenega, ela
borata obči in posebni pogoji, navedeni v službenem 
navodilu za bivše avstrijske državne železnice. Pro
račun in obrazec ponudbe se dobivata pri oddelku za 
nove gradnje podpisane direkcije, kjer so tudi načrti 
na vpogled. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 23. maja 1922. 

Št. 18.454/VII. 1922. 
Razglas. 

714 3—1 

Podpisana direkcija razpisuje na podstavi člena 
94. zakona o državnem računovodstvu ponovno lici
tacijo za prodajo: 

1025 kg staro silicijske bron cene žice. 
Ta material so hrani pri gradbenem brzojavnem 

in telefonskem, odseku v Splitu, kjer ga interesenti 
lahko vpogl.eda.jo. 

Ponudbe, kolkovanc z 20 dinarji, morajo najkes
neje do dne 8. j u l i j a t. 1. ob enajstih prispeti v 
ekonomski oddelek podpisane direkcije. Otvoritvi 
ponudb smejo prisostvovati ponudniki ali njih na
mestniki. 

Vobče veljajo za to licitacijo odredbe členov 36. 
do 98. zakona o državnem računovodstvu (odde
lek B). 

Varščino (kavcijo), ki znaša 5 % vrednosti po
nujeno vsote, je treba položiti dp dražbenega dne 

ob desetih, sklicevaje se na Številko tega razglasa, 
pri glavni blagajni podpisane direkcije. 

Material s© mora najkesneje v enem mesecu po 
prejetem obvestilu o odobreni prodaji odpraviti i» 
skladišča omenjenega odseka v Splitu. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreb«, 

meseca maja 1922. 

K št. 46.304/1921. 611 3—2 

Razglas o dobavi bakrenih sten. 
Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosne 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z dne 
16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo nastopnega ba
krenega materiala, in sicer: 
Sprednja stena ognjišča za ser. lok. 220, 

tek1, št. nac. 6 514/220 kom, S 
Isto za ser. lok. 324, tek. št. nac. 8 509/324 . » 3 

» » » » 324, Brotan, tek. št. nac. 8 
509/324 » 1 

» » » » 325, tek. št. nac. 9 533/325 » 2 
» > » » 326, » » » 10 526/326 » 2 
» » » » 335, » » » 10a 335/503 » 1 
» » > » 342, » » » 11 511/342 » 1 
» » » » 342, Brotan, tek. št nae. 11 

511/342 » 1 
» » » » 401, tek. Sit. nac. 12 401/513 » 2 
» » » » 370, > » > 13 510/370 » 4 
». » » » 375, » » » 14 524/375 » 6 
» » » » 376, » » > 15 502/376 > 5 

Ravni strop za ser. lok. 377, št. nac. 515/16 . » 1 
Bakrena bočna stena ognjišča za ser. lok. 375 

1400 X 1400 X 16 mm ploča 2 
Bakrena bočna stena ognjišča za ser. lok. 376 

1250 X] 1200 X 16 mm » 2 
Bakreni strop ognjišča za ser. lok. 401 

2376 X 1225 X 18 mm kom. 1 
Bakrene ploče za krpe 2000X1000X16 mm ploča 5 

» » » » 2000X1000X16 mm » 10 
» » » » 2000X1000X18 mm » 4 
» » » » 2000X1000X13 mm » 4 
» » » » 2000X1000X 5 mm » 1 6 
» » » » 2000X1000X 6 mm » 1 

Obči in posebni pogoji za dobavo tega blaga se 
dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku (soba 
št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, вв 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: « P o n u d b a za d o b a v o b a k r e n e g a ma
t e r i a 1 a po razpisu pod št. 46.304/21, za dan 
2 0. j u n i j a 1922.» 

Ponudbe marajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci, in sicer med 10. in 11. uro 
na dan licitacije v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija bo dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 2 . ob 
11. uri v ekonomskem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sieer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v- gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora predsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. 

" Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmaDJ 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da marajo ha dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih; tudi morajo 
predložiti potrdilo davčnega urada, da so plačali da
vek za tekoče trimesečje. 

Onim licitantoin, Id pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se be 
\ršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca maja 1922. 

Št. 12.321/ref. X. 722 
Razglas. 

V zmislu §§ 53. in 37. občinskega reda za glavno 
mesto Ljubljano razglaša podpisani mestni magistrat, 
da so računski sklepi mestne občino za čas od dne 



57. 372 Letnik IV. 

1. julija 1920. do dne 30. junija 1921. in proračuni 
»a čas od dne 1. julija 1922. do dne 30. junija 1923., 
in sicer mestnega zaklada, ubožnega zaklada, zaklada 
meščanske imovine, mestne pehotne vojaščnice, 
mestne klalnice, mestnega vodovoda, amortizačnega 
saklada mestnega loterijskega posojila, mestne elek
trarne, mestne plinarne, mestnega pogrebnega za
voda, mestne zastavljalnice, mestne priprege, mestne 
trošarine in ustanovnega zaklada, dogotovljeni in 
občanom v dobi od dne 28. maja do dne 10. junija 
1922. v prostorih mestnega knjigovodstva na vpo-
fled. 

O pravočasno vloženih ugovorih bo razsojal go
spod vladni komisar. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 27. maja 1922. 

Si. 9821/22. 

Razglas. 
703 

Lo\>ka pravica v krajevni občini Kaplji, sodni 
olcraj marenberški, se odda na javiu dražbi v zakup 
za dobo šestih let, to je od dne 1. julija 1922. do 
<lno 30. junija 1928. 

Ta dražba se bo vršila dne 
2 4. j u n i j a 1 9 2 2 . 

ob osmih v pisarni občinskega urada v Marenbergu. 
Lovska pravico obseza krajevno občino Kapljo 

ter ima nezajamčeno površino 3010 ha. Oblastno 
priznani in izločeni lastni lovi, na katere ee ne raz
teza ta lovska pravica, so ee vpoštevali že pri pre-
računjanju označene površine. 

Izklicna cena znaša 201 Din. 
Preden se začne dražba, mora vsak dražitelj po

ložiti kot varščino v gotovini znesek, ki je enak 
izklicni ceni, v hranilničnih ali raiffeisenakih vložnih 
knjižicah ali pa v drugih enakovrednih vrednostnih 
papirjih. 

Največ ponujajoči dražitelj mora takoj po sklepu 
dražbe položiti enoletni zakupnini enakoveljavno 
varščino in v gotovini zakupnino za eno leto. 

Končno se po § 15., odstavku 2., zakona z dne 
SI. avgusta 1906, staj. dež. zak. št. 5 iz leta 1907., iz
recno pripominja, da se zakupnina, dognana na draž
bi, zviša ali zniža, ako se vsled končne odločitve o 
morebitnih prizàvih ali v zmislu nadaljnjih določil 
tega zakona občinsko lovišče poveča ali zmanjša, 
in 6icer za toliko, za kolikor se je lovišče povečalo 
ali zmanjšalo. 

Okrajno glavarstvo v Slovenjgradcu, 
dne 24. maja 1922. 

Okrajni glavar: Ipavic s. r. 

711 Razpis. 
Pri okrajnem zastopu v Rogatcu se razpisuje 

služba cestnega mojstra. Prednost imajo prosilci z 
dovršeno prakso pri gradbeni direkciji, odnosno 
gradbeni sekciji. 

Prošnji je priložiti rojstni list, domovinski list, 
nravstveno izpričevalo, izpričevalo gradbene direk
cije, odnosno sekcije, in zdravniško izpričevalo. 

Plača kakor državnih poduradnikov. 
Prošnje naj se vlože do dne 1. j u l i j a 1 9 2 2. 

V R o g a t c u , dne 21. maja 1922. 

Okrajni zastop rogaški. 

Natečaj. 7 2 3 з - 1 

Po sklepu profesorskega zbora in na podstavi 
§ 24. uredbe o ustroju kr. veterinarske visoke šole 

-se razpisuje natečaj za mesto ravnatelja rektoratske 
pisarne v IX. činovnem razredu s prejemki, pred
pisanimi za deželne uradnike, in s pravico do po
stopnega napredovanja v VII. činovni razred. 

Prosilci morajo priložiti svojeročno spisanim in 
pravilno kolkovanim prošnjam: 
a) diplomo o dovršenih pravoslovnih in državoslov-

nih naukih; 
b) domovnico, da so državljani kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
c) 'krstni list; 
č) izpričevalo o moralnem in političnem vedenju; 
d) izpričevalo uradnega zdravnika, da so duševno 

in telesno popolnoma zdravi; 
f) curriculum vitae. 

Tako opremljene prošnje naj vlože prosilci pri 
rektoratu kr. veterinarske visoke šole do dne 

1 5 . j u n i j a 1 9 2 2 . , 

in sicer oni, ki so že v državni službi, po svojem 
pristojnem oblastvu, ostali pa neposredno. 

Rektorat kr. veterinarske visoke šole v Zagrebu, 
dne 26. maja 1922. 

Št, 297/0—1. 

Razpis službe. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta z dne l l e g a 

maja 1922., št. 1329, so razpisuje v stalno namesti
tev služba učiteljice ženskih ročnih del na osnovnih 

šolah pri Sv. Tomažu in v Runeču z uradnim sede
žem pri Sv. Tomažu. 

Pravilno opremljene prošnje naj se pošljejo pe 
predpisani službeni poti do dne 

1 6 . j u n i j a 1 9 2 2 . 

krajnemu šolskemu svetu pri Sv. Tomažu. 

Okrajni šolski svet ormoški v Ptuju, 

dne 18. maja 1922. 

Predsednik: dr. Pirktnaier i», r. 

Razne objave. 

si 
Aktiva. 

Računski zaključek 

tišine Изгт 
dne 31. decembra 1921. 

B i l a n c a d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

§5§ 

Pasiva. 

1. Gotovina . . . . 
2. Valute 
3. Menice 
4. Devize 
5. Vrednostni papirji 
6. Dolžniki . . . . 
7. Premičnine . . . 
8. Nepremičnine . . 
9. Trajne udeležbe . 

10. Tranzitoma aktiva 

K 

7,365.313 
133.206 

7,408.000 
1,629.674 

754.640 
103,837.390 

566.084 
6,700.000 

940.000 
'284.523 

78 
46 

51 

129,618.831 | 75 

1. Delniška glavnica 
2. Azijska rezerva 
3. Trate 
4. Vloge na hranilne knjižice. 
5. Upniki 
6. Kavcije 
7. Čisti dobiček 

K 

30,000, 
3,000, 
4,002 
7,019 

80,049 
14, 

5,533 

000 
000 
500 
,333 
,425 
,474 
098 

23 
57 

95 

129,618.831 | 75 

V breme. R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . V dobro. 

1. Obresti hranilnih vlog. . . . 
2. Plače in doklade 
3. Upravni stroški. ; 
4. Davki in državne pristojbine. 
5. Odpisi 
6. Čisti dobiček za leto 1921. . 

K 

130.423 
1,157.873 
581.215 
493.383 
352.158 

5,533.098 

8,248.153 

49 
19 
65 
22 
81 
95 
31 

1. Obresti tekočega računa, menic in 
vrednostnih papirjev 

2. Provizije 
3. Donos ostalih poslov 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1921. 
PrimerjaH s knjigami in prilogami ter našli v popolnem redu: 

N a d z o r n i s v e t : 
Fran Stuplea s. r. Dr. Anton Andrejčlč s. r. Teodor Hernrled s. r. Dr. V. Nessel s. r. 

R a v n a t e l j s t v o : 
Davorin Sladonja s. r., ravnatelj. Vin. Sket s. r., podravnatelj. 

Aktiva. 

Računski zaključek 
Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljubljani. 

Čista bilanca dne 31. decembra 1921. 

687 

Pasiva. 

i 6. Dolžniki. . 

I 
i 

K r o n 

11,874.489-44 
652 352-42 
454.049-44 

5,453.880- — 
18,367.495-75 

321,151.414-88 
1,529.712-03 | 
5,053.459-96 

14,534.045- — 
379,070.893-92 

1 

3. Davčna rezerva 

6. Upniki 

K r o n 

24,000.000- — 
5,309.431-85 

400.000 — 
41.205-24 

24,448.656-02 
318,524.392-99 

8.020 •— 
3,906.501-52 
2,432.691-30 

379,070.898 92 

li 
V breme. R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . V dobro. 

1. Plače in doklade 
2. Upravni stroški 
3. Davki in pristojbine 
4. Odpis inventarja 
5. Kurzna razlika pri vrednostnih pa

pirjih 
6. Cisti dobiček 

K r o n 

2,952.824-22 
1,720.130-64 

543.872-09 
296.589-87 

304.340 • — 
2,432.691-30 

8,250.448-12 

1. O b r e s t i : 
menic 635.881-82 
efektov 56.738-50 
tekočih računov . . . 5,003.841-83 

5,696.462-15 
odštevši obresti vlog na 

knjižice 467.712-92 
2". Iznos bančnih poslov: 

a) devize 1,987.914-19 
b) provizije 1,033.784-70 

K r o n 

5,228.749-23 

3,021.698-89 
8,250.448 12 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1921. 

Primerjali s knjigami In našli vse v popolnem redu: 
N a d z o r s t v e n i s v e t : 

Janko Jovan s. r., predsednik. Dr. Ivan Mažek s. r., podpredsednik. 
Josip Burgar s. r., Franc Cerar s. r., dr. Karel Veretovšek s. r., člani. 

R a v n a t e l j s t v o : dr. Ivan Slokar s. r., ravnatelj. 
Za k n j i g o v o d s t v o : Kristijan Dieti s. r., podravnatelj In načelnik knjigovodstva.. 

Nft&aifa ta Mdeite StotaMM 44, ч 



58. 

Poitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 2. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI l i 
pokrajinske uprave m 

Vsebina: Zakon o zaščiti industrijske svojine. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
163. 

Mi 
A l e k s a n d e r I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave sklenil v XXIII. redni seji, ki 
jo je imel dne 3. decembra 1921. v Beogradu, in 
da smo Mi potrdili in potrjujemo, da je uredbo 
o zaščiti industrijske svojine z dne 15. novembra 
1920. — «Službene Novine» št. 265 iz leta 1920.* 
— seznamka uredb ministrstva za trgovino in 
industrijo št. 41 — «Službene Novine» št. 195 

iz leta 1921. — izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o zaščiti industrijske svojine.** 

P o g h f v j e I. 
Splošna določila. 

§ 1. 
Ustanavlja se «uprava za zaščito industrijske 

svojine» kot samostojen državni urad s sedežem 
v Beogradu. 

Njeno območje se razprostira na vse ozemlje 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Podre
jena je ministrstvu za trgovino in industrijo. 

Minister za trgovino in industrijo sme po po
trebi sedež uprave začasno premestiti. 

§ 2 . 
Uprava izvršuje vse one posle za zaščito pra

vic industrijske svojine, katere ji nalaga ta zakon. 

§ 3 . 
Upravi načeluje predsednik, ki skrbi za iz

vrševanje vseh njenih poslov. 
Predsednik je ukazni uradnik ter ima čin mi

nistrskega načelnika. 
§ 4. 

Uprava za zaščito industrijske svojine ima: 
1.) prijavni odsek za patente in 
2.) prijavni odsek za vzorce, modele in žige, 
3.) odbor za pritožbe, 
4.) odbor za osporavanje in 
5.) kasacijski odbor (§ 72.). 
Za sedaj ima uprava te-le ukazne uradnike: 
v prijavnem odseku za patente enega šefa 

(pravnika) v inšpektorskem činu, tri referente 
(pravnike) v tajniškem činu, osem tehnično iz
obraženih uradnikov (1 v inšpektorskem, 7 v 
tajniškem činu), enega registratorja in enega 
protokolista; 

v prijavnem odseku za vzorce, modele in žige 
enega šefa pravnika v inšpektorskem činu, dva 
referenta pravnika, dva registratorja in dva pro
tokolista. 

* Uradni list pod št. 1 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 69, izdanih dne 
?8. marca 1920. (Prilog IX. — 1922.) 

Navedeni ukazni uradniki iz obeh prijavnih 
odsekov se jemljejo tudi v odbor za pritožbe in 
v odbor za osporavanje. 

Razen tega ima uprava se enega knjižničarja 
v tajniškem činu, štiri pisarje (dva pravnika, dva 
tehnika) in potrebno število zvaničnikov in slug. 

Število ukaznih uradnikov se zvišuje po po
trebi. 

Uradniki in neukazno osebje imajo plačo in 
čin uradnikov in neukaznega osebja pri ministr
stvu za trgovino in industrijo. 

Neukazno osebje nastavlja in odpušča pred
sednik uprave. 

Uradniki uprave so v disciplinarnem oziru 
podrejeni predsedniku uprave in ministru za trgo
vino in industrijo; zoper neukazno osebje pa iz
vršuje disciplinarno oblast predsednik uprave. 

§ 5. 
Uprava ima svoje posebno knjigovodstvo, ki 

ima v razvidnosti pobiranje pristojbin ter izvršuje 
njene statistične posle. 

§6. 
Uprava ima svoj pc-bni proračun. Predsed

nik je nakazovalec druge stopnje. 
Vse finančne uprave in blagajne v naši državi 

so zavezane, od prizadetih oseb sprejemati denar 
za tiskarske in druge stroške po nalogih, ki jih 
izdaja uprava navedenim osebam. 

Finančne uprave in blagajne morajo voditi 
potreben račun na ime uprave za zaščito indu
strijske svojine ter o vplačanih zneskih poročati 
istega dne upravi in glavni državni blagajni v 
Beogradu. 

S prejetimi zneski razpolaga predsednik te 
uprave po kasi glavne državne blagajne. 

§?• 
Zaščita pravic industrijske svojine obseza 

zaščito izumov, vzorcev, modelov in žigov. 

P o g l a v j e II. 

Predmeti industrijske svojine. 
Patenti. 

Pojem patenta. 

- §8. 
Patent je pravica, pridobljena na tu pred

pisani način, po kateri sme njegov imetnik za 
omejen čas obrtoma izključno uporabljati in 
ukoviščati nov izum v obrtnem ali industrijskem 
proizvajanju ter predmete, po njem izdelane, 
spravljati v promet ali prodajati. 

Iznmi, ki so izkljnčeni od patentne zaščite. 

§9-
Patenti se ne smejo dajati: 
1.) za izume, katerih namen ali praktična 

uporaba je zoper zakone in zakonite naredbe ali 
zoper javno moralo ali ki očito merijo na slep
ljenje prebivalstva; 

2.) za znanstvena pravila in načela kot taka; 
3.) za izume, katerih predmet spada pod 

državni monopol; 
4.) za izume, ki služijo za človeško ali žival

sko hrano ali za zdravila in razkuževala, nadalje 
za tvarine, ki se narejajo po kemijski poti. 

Vendar pa se pri vseli teh predmetih, nave
denih v točki 4.), sme patentirati postopanje pri 
njih izdelovanju. 

§ 10. 
Izuma ni smatrati za novega, ako je bil pred 

prijavo: 
1.) po tisku ali poligraliji objavljen in popi

san tako, da bi ga strokovnjaki lahko uporabili; 
2.) ako je bil v naši državi javno rabljen, 

razstavljen ali prikazovan na ogled tako, da so 
ga strokovnjaki lahko uporabili; 

3.) ako je bil izum predmet privilegiju, ki 
je veljal po kateremkoli prejšnjem zakonu na 
ozemlju naše kraljevine izvun Srbije in Črne 
gore, pa je postal obča last, ker je rok privile
gija potekel. 

Patentna pravica. 

§ H. 
Pravico do patenta sme dobiti samo izumi

telj, njegov dedič ali prevzemnik pravice. 
Prvi prijavilec izuma se smatra za izumitelja, 

dokler se ne dokaže nasprotno. S poznejšo pxi-
; javo ni moči. dobiti patenta, ako je ta izum že 
I prijavljen pristojnemu oblastvu zaradi pridobitve 
! patenta in ako je bila ta prijava objavljena (§ 93.). 

Poznejši prijavilec pa ima vendarle pravico 
do patenta, toda samo v toliko in do onih delov, 
v kolikor ni njegov izum že obsežen v prejšnjem 
patentu ali v prijavi, ki je bila že objavljena 
(§ 93.). 

Ako imetnik patenta ali prijavilec izuma, 
odnosno njiju prevzemniki pravice, izboljšajo 
ali izpopolnijo ta izum, smejo za izboljšavo ali 
izpopolnitev zahtevati namesto samostojnega do
datni patent poleg svojega osnovnega patenta. 

Ako je uporabi prijavljenega izuma pogoj 
popolna ali delna uporaba že prej patentiranega 
izuma, se da prijavljeni patent kot zavisen od 
tega prejšnjega patenta, ki se mora točno označiti. 

Ta zavisnost se mora objaviti, ko se da pa
tent, ter označiti v patentni listini. 

§ 12. 
Prijavilec ne sme dobiti patenta, če ni sam 

tvorec prijavljenega izuma, njegov dedič ali pre
vzemnik pravice ali če je bistvena, vsebina nje
gove prijave posneta iz popisov, nariskov, mo
delov, orodja ali naprav koga drugega ali iz 
postopanja pri izdelavi, ki ga uporablja kdo 
drugi, pa oškodovanec vloži prigovor. 

Delavci, uslužbenci in državni uslužbenci se 
smatrajo za imetnika izuma, ki ga izdelajo v 
službi, če ni drugače določeno s pogodbo ali s 
službenimi predpisi. 

Ako pa so specialno angažirani zato, da se 
bavijo z izumi te vrste, nimajo pravice do pa
tenta brez delodajalčevega privolila. 

Pogodbena določila o službi, s katerimi se 
delavcu ali uslužbencu obrtnega ali industrij
skega podjetja ne priznava nikakršna ali se mu 
priznava nezadostna korist od izumov, ki jih iz
dela v službi, nimajo nobene pravne moči. Pri
merna korist od izumov se priznava pravemu 
izumitelju v vsakem primeru. 

Moč patenta. 

§ 13. 
Če se dobi patent za postopek pri izdelo

vanju, se razprostira njegova moč tudi na pred
mete, ki so neposredno izdelani po tem postopku. 
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§ 14 
Patent ne more okršiti pravice onega, ki je 

brez palenta že ob času, ko je bil patent prijav
ljen, v dobri veri, toda ne javno, uporabljal isti 
izum v naši državi ali je pripravil vse, česar je 
treba, da ukorišča svoj izum. 

Ta ima pravico še nadalje izdelovati ali upo-
trebljati izum, odnosno ga uporabljati za po
trebe svojega obrata v svojih ali v tujih delav
nicah. 

Ta pravica se sme odsvojiti ali podedovati 
samo skupno z obratom. 

Taka oseba sme zahtevati, da ji izdaj imetnik 
patenta o. tej njeni pravici listino. Ako ji last
nik patenta ne izda o tem listine ali osporava 
rudi pravico samo, jo dobi na svojo zahtevo z 
odločbo uprave za zaščito industrijske svojine v 
postopku za osporavanje patentov. 

Priznana pravica se mora na prošnjo priza
dete osebe vpisati v patentni register. 

§ 15. 
Patentirane ali prijavljene izume, ki se lahko 

uporabljajo pri izdelovanju vojnega orožja, mu
nicije, razstrelil, utrdb, vojnih ladij ali vobče za 
obrambo države, sme minister za vojno in mor-
narnico po pritrdilu ministra za trgovino in in
dustrijo takoj in vzporedno z imetnikom patenta, 
odnosno izuma, uporabljati za navedene državne 
namene v državnih ali zasebnih delavnicah in 
podjetjih, ki dela jo, na račun države. S tem pa se 
drugače ne kršijo pravice imetniku patenta, od
nosno prijavljenega izuma. 

Svoje pritrdilo vroči minister za trgovino in 
industrijo tudi upravi za zaščito industrijske 
svojine, ki ga vpiše v patentni register, in sicer 
takoj, ako se tiče patenta, ako pa gre za prijav
ljen izum, šele, ko se patent dovoli. V obeh pri
merih ga mora uprava objaviti v svojem «Glas
niku». 

Imetniku patenta, odnosno izuma, mora dati 
država primerno naknado, ki jo določijo pristoj
na civilna sodišča, ako se ne doseže sporazum. 

Nobena pogajanja in nobeni spori o tej na- j 
knadi ne morejo ovirati ministra za vojno in i 
mornarnico, da ne bi ukoriščal te svoje pravice. ' 

§ 16. j 
Ako se je že dal patent za izum, ki se lahko 

uporablja tudi pri izdelovanju monopoliziranih 
predmetov, sme država ukoriščati ta izum brez 
naknade. 

Ako je izum patentiran, pa država pozneje 
monopolizira take predmete, prestane patent ve
ljati, država pa mora njegovemu imetniku dati 
ustrezno naknado. 

O zahtevi uprave državnih monopolov od
loča v obeh primerih uprava za zaščito indu
strijske svojine po predpisih postopka za ospo
ravanje patentov (§ 117.). 

Če patent prestane, določijo naknado pristoj
na civilna sodišča, ako se ne doseže sporazum. 

§ 17. 
Moč patenta se ne razteza na vozila, ki pri

hajajo, samo začasno v prometu uporabljana, v 
našo državo. 

Medsebojno razmerje soimetnikov. 

§ IS. 
če zahteva več oseb obenem patent na iz-

vesten izum, se jim da patent, ako izpolnijo po
goje, toda deli se jim ne določijo. 

Medsebojno pravno razmerje soimetnikov 
istega patenta se določa po državljanskem pravu. 

Za dovolitev licence je treba pritrdila vseh 
soimetnikov, ako ni drugače dogovorjeno med 
njimi, toda vsak soimetnik zase ima pravico, da 
sodno ščiti patent. 

Trajanje patenta. 

§ 19. 
Patent traja največ do 15 let. Ta rok teče od 

dne, ko se prijavljeni izum razglasi v «Glasniku 
uprave za zaštitu industrijske svojine» (§ 93.). 

Dodatni patent izgubi veljavnost obenem z 
osnovnim patentom. Vendar se sme dodatni pa
tent pridržati za samostojnega, če se osnovni 
patent odvzame, uniči aH če se mu imetnik od
reče. V tem primeru tak patent ne more trajati 
dalie časa, nego bi bil trajal osnovni patent. 

Glede dospelosti in glede plačevanja letnih 
pristojbin za dodatni patent, ki je postal samo
stojen, stopa dopolnilni patent na mesto osnov
nega patenta. 

Razlastitev. 

§ 20. 
Ce zahtevajo interesi državne obrambe, jav

nega reda, javne blaginje ali sploh važni državni 
interesi, da država patentiran ali za patentiranje 
prijavljen izum bodisi v celoti, bodisi samo de
loma, toda v obeh primerih izključno uporablja 
ali ga prepusti splošni uporabi, ima država pra
vico razlastiti takšno imetnikovo pravico na svoj 
račun ali za splošno uporabo. 

O tej razlastitvi odloči na predlog prizade
tega ministra ministrski svet, ko je zaslišal upra
vo za zaščito industrijske svojine. 

Odločba ministrskega sveta, zoper katero ni 
pritožbe, se vroči upravi za zaščito industrijske 
svojine, ki postopa z njo, kakor je navedeno v 
§ 15., ki velja tudi tukaj o naknadi in trenutku 
uporabe in objave. 

Pravica do naknade gre imetniku patenta in 
onim osebam, ki so upravičene uporabljati raz
laščeni izum, če je bila ta pravica ob razlastitvi 
vpisana v patentnem registru. 

Vpliv specialnih zakonov na patent. 

§ 2 1 . 
Pravica do patenta nikoli ne oprašča imet

nika, da ne bi izvrševal predpisov specialnih za
konov in zakonitih naredi). 

§ 22. 
Edino izumitelj ima pravico, da ukorišča svoj 

izum z obrtnim ali industrijskim proizvajanjem 
tudi brez dokaza o strokovni usposobljenosti, 
ki se zahteva za izvrševanje dotičnega obrtnega 
ali industrijskega obrata. 

Prenos. 

§ 2 3 . 
iz prijave patenta in patentna pra-Pravica 

vica prehajata na dediče 
Obe pravici se smeta v celoti ali v idealnih 

delih prenesti s pravnim opravilom, sodnim od
lokom ali s poslednjo voljo. 

Prenos vpiše v patentni register (§ 28.) upra
va za zaščito industrijske svojine na podstavi iz
vršnih sodnih odlokov ali pa če to pismeno za
hteva imetnik patenta, njegov dedič ali prevzem
nik pravice. | 

Prošnja za prenos mora biti opremljena s j 
potrebnimi javnimi, odnosno overovljenimi za
sebnimi listinami. 

Uprava za zaščito industrijske svojine mora 
preizkusiti obliko in vsebino prošnje za prenos 
kakor tudi predloženih dokazov. 

če se pravica iz prijave patenta prenese na 
drugo osebo, se mora patent, ako se da, glasiti 
na ime novega imetnika. 

4 Zastavljanje. 
S 24. 

se 
Patentna pravica in pravica iz prijave patenta 
smeta zastaviti. 

Licence. 
§ 25. 

da se uporablja tuj paten-i.icenca je pravica 
tiran izum. 

Imetnik patenta lahko dovoli tudi drugim ose
bam, da uporabljajo izum, in sicer ves patent 
ali samo en njegov del, na ozemlju vse države 
ali samo v posameznih krajinah, z večjo ali 
manjšo omejitvijo, kakor se pač dogovori (pro
stovoljna licenca). 

§ 26. 
Imetnik patentiranega izuma, ki se ne more 

ukoriščati brez uporabe prej patentiranega tuje
ga izuma, srne zahtevati, da se mu dovoli upo
rabljati ta prejšnji izum, ko minejo tri leta od 
razglasitve tega prejšnjega patenta (§ 100.), ako 
je njegov pozneje patentirani izum znatne važ
nosti za obrt ali industrijo. 

Če imetnik pozneje patentiranega izuma tako 
dobi licenco, sme v tem primeru tudi imetnik 
prejšnjega patenta zahtevati dovolitev, da uko

rišča izum imetnika poznejšega patenta, če je ta 
izum v dejanski zvezi z njegovim izumom. 

Če imetnik patenta neče radovoljno dati li
cence, odloči o tem uprava za zaščito industrij
ske svojine, ki odredi tudi potrebne pogoje in 
varnost, ki jo je dati z ozirom na okolnosti in 
značaj izuma (prisilna licenca). 

Če imetnik patenta, na katerega izum se daje 
licenca, zahteva naknado, pa se ta s sporazumom 
med interesenti ne da določiti, jo odmeri pri
stojno civilno sodišče; toda licenca se ne sme 
ukoriščati, dokler se povračilo ne plača. 

Predpisi tega paragrafa se ne uporabljajo na 
patente državnih oblastev. 

§ 27. 
Licenca je vezana na podjetje ter se sme, ne 

da bi privolil imetnik patenta, prenesti ob živ
ljenju samo s podjetjem vred, na katero slove 
licenca; ob smrti pa prehaja na dediče samo, 
ako nadaljujejo podjetje, ki ima pravico do 
licence. 

Posledice vpisa v patentni register. 

§ 28. 
Patentna pravica, zastavna pravica na patente 

in druge stvarne pravice na patentnih pravicah 
se pridobe, čim se vpišejo v patentni register, 
ter veljajo od tega trenutka tudi proti tretjim 
osebam. 

Istotako veljajo licence proti tretjini osebam 
od trenutka, ko se vpišejo v patentni register, 
med strankami pa izza dne, ko sklenejo pogodbo, 
ali izza dne, ko izda uprava za zaščito industrij
ske svojine izvršno odločbo, s katero je licenca 
dovoljena. 

^ Vrstni red zgoraj imenovanih pravic se do
loča po vrsti, kakor se prejemajo prošnje za vpis 
v register, ki dohajajo upravi za zaščito industrij
ske svojine, seveda samo, če prošnja dovede do 
vpisa v register. 

Prijave, ki so vložene ob istem času, imajo 
isti vrstni red. 

Bremena. 
§ 29. 

Ob vsaki izpremembi imetništva se drže pa
tenta vsa bremena in vse pravice, kar jih je vpi
sanih v patentni register, istotako ona bremena 
in one pravice, kar jih je bilo v trenutku, ko se 
je vročila prošnja za vpis prenosa, pravilno pri
javljenih. 

Zaznamba spora. 

§ 30. 
Spori, ki teko pri sodiščih ali pri upravi za 

zaščito industrijske svojine ter se nanašajo na 
svojino patenta, na zastavilo pravico ali na dru
gačno stvarno pravico dö patenta, istotako tožbe 
zaradi prisilne licence, potem tožbe, s katerimi 
se zahteva, naj se patent uniči, odvzame, opo
zove ali se proglasi za zavisnega ali naj se od
loči o njegovi relativni neveljavnosti, se smejo 
na zahtevo interesentov zaznamenovati v patent
ni register. 

Ta zaznamba ima to moč, da veljajo odločbe 
o zgoraj navedenih sporih tudi zoper osebe, na 
katerih ime je izvršen katerikoli vpis v [>atent-
nem registru, šele, ko se je prejela prošnja za 
zaznambo spora. 

Prestaiiek. 

§ 31. 
Patent prestane: 
1.) po preteku časa, za katerega so letne, od-' 

nosno naknadne pristojbine pravočasno plačane, 
najpozneje pa čez- petnajst let od dne, ko se je 
patentna prijava razglasila v «Glasniku» (§ 19).; 

2.) če se patentna pravica razlasti (§ 20.), 
prestane ves patent ali samo razlaščeni del; 

3.) kadar se imetnik patenta odreče svoji pra
vici; toda če se odreče samo posameznim delom 
patenta, ostane patent glede ostalih delov v ve
ljavi, ako so tudi razen tega sposobni, da tvorijo 
predmet patenta; 

4.) ob sporu, kadar postane odločba uprave 
za zaščito industrijske svojine o prestanku pa
tenta izvršna. 

Veljavnost patenta prestane v primeru točke 
1.) prvi dan po preteku poslednjega leta, v ka
terem je veljal; v primeru točke 2.), čim se od
ločba o razlastitvi vroči upravi; ob odreki dan 
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potem, ko se je vloga o odreki prejela pri upra
vi; v primeru točke 4.) pa oni dan, ko poslane 
odločba uprave izvršna. 

Odvzemanje. 

§ 32. 
Ce imetnik patenta, njegov dedič ali prevzem

nik pravice sam ali po drugih ne ukorišča v za
dostni meri patentiranega izuma v naši državi 
ali v njej ne pripravi vsega, česar je treba za 
tako ukoriščanje, se mu sme patent odvzeti z od
ločbo uprave za zaščito industrijske svojine na 
podstavi potrebnih poizvedb. Toda patent se iz 
teh razlogov ne sme odvzeti, dokler ne minejo 
tri leta od dne, ko se je dovoljeni patent raz
glasil v «Glasniku» (§ 100.). 

Preden uprava reši sproženo vprašanje, mora 
odrediti potrebne poizvedbe; veljavnost patenta 
pa prestane, ko postane odločba uprave izvršna. 

Toda tudi pred potekom tega roka se sme 
patent odvzeti, če njegov imetnik ali prevzemnik 
njegove pravice, ne glede na to, da se izdeluje 
izum v inozemstvu in da zahteva javni interes 
njegovo ukoriščanje v državi, še nadalje zalaga 
domačo potrebo izključno ali večinoma z uvo
zom iz inozemstva, ne pa da bi ga v zadostni 
meri izdeloval v državi. V tem primeru mora 
uprava za zaščito industrijske svojine po izvrše
nih poizvedbah najprej pozvati imetnika patenta, 
odnosno prevzemnika njegove pravice, naj začne 
izdelovati svoj izum v zadostni meri v naši drža
vi, ter mu določi rok z dostavkom, da se mu 
patent odvzame, ako v postavljenem roku ne 
prične z izdelovanjem. Tako postavljeni rok ne 
sme poteči, dokler ne minejo fri leta od dne, ko 
je bil patent prijavljen. 

Če imetnik patenta po preteku tega roka ne 
dokaže, da je začel izvrševati svoj izum, se mu 
patent brez nadaljnjih poizvedb odvzame ter iz
briše iz patentnega registra. Če poda imetnik 
patenta v postavljenem roku vlogo, s katero trdi, 
da je začel izdelovati svoj izum, odloči uprava 
za zaščito industrijske svojine po izvršenih po
izvedbah, ali naj se mu patent odvzame ali pa 
naj se mu da nov rok, ki se ne sme več po
daljšati. 

Če se patent odvzame, prestane njegova ve
ljavnost prvi dan po preteku postavljenega roka. 

Predpisi tega paragrafa ne veljajo za patente 
državnih oblastev. 

Uničevanje. 

§ 33. 
Patent se uniči, ako se dokaže: 
1.) da predmet izuma po §§ 8., 9. in 10. niti 

ni bil sposoben za patentiranje; 
2.) da je patentirani izum predmet že prej 

prijavljenega patenta. 
Patent se uniči samo deloma, če se vzroki za 

njegovo uničitev dokažejo samo za del patenta. 
Izvršna odločba o uničitvi patenta velja za 

nazaj od dne, ko je bil uničeni patent prijavljen. 
Če pa je patent uničen zato, ker je patentirani 
izum predmet prej prijavljenega patenta, ne velja 
izvršna odločba o uničitvi patenta za nazaj glede 
licence, ki jo je pravilno dal imetnik uničenega 
patenta in jo je pošteno pridobila tretja oseba, 
ako je minilo leto dni od1 njenega vpisa v pa
tentni register in ako ni v patentnem registru 
vpisana nobena zaznamba spora, ki bi privedel 
do izbrisa licence (§ 30.). 

S tem se imetniku prvega patenta ne krši 
pravica, da sme zahtevati naknado od imetnika 
patenta, ki je dal licenco. 

Opozivanje patentov. 

§ 34. 
Dovoljeni patent se opozove, ako se dokaže: 
1.) da imetnik patenta ni tvorec izuma, nje

gov dedič ali prevzemnik pravice ali da ga po 
tem zakonu ni smatrati za izumitelja (§ 12.); 

2.) da je bistvena vsebina prijavi izuma po
sneta brez privolitve druge osebe iz nje popisov, 
nariskov, modelov, orodja ali naprav ali iz po
stopka pri izdelovanju, ki jih ona uporablja. 

Patent se opozove samo deloma, ako se to, 
kar je navedeno v točkah 1. in 2., dogodi samo 
deloma. 

Opoziv patenta sme v primeru točke 1. za
htevati samo tvorec izuma, njegov dedič ali pre
vzemnik pravice in oni, katerega je po § 12. tega 

zakona smatrati za izumitelja, v primeru točke 2. 
pa samo zadeti. 

Pravica do zahteve, da se patent opozovi, 
zastara proti poštenemu imetniku patenta v treh 
letih od dne, ko je bil patent vpisan v patentni 
register na njegovo ime; drugače pa se sme 
opoziv zahtevati ves čas, dokler traja patent. 

Tožitelj, ki dobi pravdo, sme zahtevati v tri
desetih dneh, ko prejme izvršno odločbo o opo
zivu patenta, naj se patent prenese nanj; če pa 
tega prenosa ne zahteva v tem roku, se smatra, 
da se je patentu odrekel, in patent prestane ve
ljati tudi zanj. 

Za razpravljanje o sporih glede naknade, ki 
se lahko pojavijo pri opozivu, so pristojna redna 
sodišča. 

Licenca, ki jo je praviloma dal prejšnji imet
nik patenta in ki jo je pošteno pridobila tretja 
oseba, ostane v veljavnosti tudi po opozivu in 
proti novemu imetniku. patenta, ako je minulo 
leto dni od njenega vpisa v patentni register in 
ako ni vpisana nobena zaznamba o sporu, ki bi' 
privedel do izgube licence (§ 30.). 

S tem se ne kršijo pravice tožniku, da sme 
zahtevati naknado od imetnika patenta, ki je dal 
licenco. 

Zavisnost patenta. 

§ 35. 
Imetnik prej dovoljenega patenta sme zahte

vati, naj uprava za zaščito industrijske svojine 
poznejši patent, ki se nikakor ali deloma ne da 
ukoriščati brez uporabe njegovega patenta, pro
glasi za zavishega od njegovega patenta. 

Takšno zahtevo mora rešiti uprava za zaščito 
industrijske svojine po predpisih postopka za 
osporavanje patentov (§ П7.). 

Vzorci in modeli. 
Pojem vzorcev in modelov. 

§ 36. 
Za vzorec se smatra vsaka slika ali vsak črtež, 

ki lahko služi za zgled in se lahko prenese na 
industrijski ali obrtni izdelek. 

Model je vsak plastični izdelek, ki predstav
lja industrijski ali obrtni predmet ali ki se upo
rablja na industrijskem ali obrtnem' predmetu. 

Vse, kar se določa v tem zakonu za vzorce, 
velja tudi za modele. 

Vzorci, izključeni od zaščite. 

§ 37. 
Ne zaščitujejo se vzorci: 
1.) ki nisó novi (§ 38.); 
2.) katerih oblika je nemoralna, istotako^e 

vzorci, ki nasprotujejo javnemu redu ali so ocito 
namenjeni slepljenju prebivalstva; 

3.) ki predstavljajo lik kraljev ali člana kra
ljevskega doma ali predstavljajo državni ali ja
ven grb, če oni, ki zahteva zaščito vzorca, ne 
dokaže pravice do njih uporabljanja; 

4.) ki so namenjeni monopoliziranim pred
metom, razen če to zahteva uprava državnih 
monopolov. 

§38. 
Vzorec se ne smatra za novega, če je bil pred 

prijavo za istovetne proizvode: 
1.) popisan z nariski in objavljen po tisku 

ali poligrafiji, tako da se lahko posnema; 
2.) če je bil v naši državi ali v inozemstvu 

javno uporabljan, razstavljen ali prikazovan na 
ogled tako, da bi se lahko posnemal; 

3.) če je bil zaščiten po prejšnjih zakonih kot 
privilegij ali patent ali če je kdo drugi po prej 
vloženi prijavi dobil zaščito istovetnega vzorca 
za iste proizvode ali če je istovetni vzorec pri
javil kot izum za patentiranje in če je bila taka 
prijava objavljena (§ 93.). 

Istotako se ne smatra vzorec za novega, ako 
je podoben drugemu registriranemu vzorcu tako, 
da se razlikuje od njega po drugih izpremembah, 
ki niso bistvene ter ne vplivajo na splošni vrisk. 

Pravica do zaščite vzorcev. 
§39. 

Zahtevati zaščito vzorca je upravičen samo 
oni, ki je vzorec stvoril, njegov dedič ali pre
vzemnik pravice. 

Kdor prvi prijavi vzorec, se smatra za nje
govega tvorca, dokler se ne dokaže nasprotno. 

Oni, ki naroči, da se mu proti nagradi izdelaj 
vzorec, se smatra za njegovega imetnika. 

Za imetnika vzorca se ne smatra uradnik ali 
delavec podjetja, ki sestavi nov vzorec, nego nje
gov delodajalec, ako ni med njima dogovorjeno 
kaj drugega. 

Obseg zaščite vzorcev. 

§ 40. 
Zaščita vzorcev se razprostira samo na one 

vrste blaga, za katere je vzorec odobren. 

Moč pravice vzorca. 

§ 41. 
Pravica vzorca velja od takrat, ko se je vpi

sal v register vzorcev in modelov. S tem vpisom 
dobi njegov imetnik izključno pravico, da svoje 
izdelke, v kolikor ustrezajo zaščiteni vrsti blaga, 
opremlja z vzorcem ali da po vzorcu svoje pro
izvode izdeluje, uporablja ali spravlja v promet. 

§ 42. 
Imetnik vzorca se mora pokoravati tudi vsem 

specialnim zakonom, ki veljajo za industrijska, 
obrtna ali trgovska podjetja. 

Trajanje pravice vzorca. 

§ 43. 
Pravica vzorca traja najdalje 10 Jet od dne, 

ko je bil vzorec vpisan v register pri upravi za 
zaščito industrijske svojine. 

Prestanek. 

§ 44. 
Pravica vzorca prestane: 
1.) po preteku onega časa, za katerega so 

letne, odnosno naknadne pristojbine o pravem 
času plačane, najpozneje pa v desetih letih od 
dne, ko je bil vpisan v register; 

2.) če se imetnik vzorca odreče svoji pravici; 
če se imetnik vzorca odreče pravici do njega 

samo za izvestno vrsto blaga, ostane pravica 
vzorca za ostalo vrsto blaga, za katero je bila 
odobrena; 

3.) ob sporu, če postane odločba uprave o 
prestanku vzorca izvršna. 

| V primerih iz točke 1. prestane pravica vzorca 
j prvi dan, ko poteče poslednje leto njene veljav-
I nosti; v primeru iz točke 2. dan potem, ko uprava 
prejme dopis o odreki; v primeru točke 3. pa 
oni dan, ko postane odločba uprave izvršna. 

Odvzemanje. 

§ 45. 
Pravica vzorca se odvzame: 
1.) če imetnik vzorca sploh ne uporablja ali 

ne uporablja v oni meri, ki je potrebna naši 
državi; ali 

2.) če uvaža imetnik v državo proizvode, -ki 
so po istem vzorcu izdelani v inozemstvu, pa 
se lahko v naši državi izdelujejo v zadostni ko
ličini. 

Pravica vzorca se sme odvzeti samo po pre
teku enega leta od dne, ko je bil vzorec vpisan 
v register. 

Ta določila ne veljajo za državne vzorce. 

Uničevanje. 
§ 46. 

Pravica vzorca se uniči: 
1.) če se njegov predmet ne more smatrati 

za vzorec v zmislu § 36.; 
2.) če je vzorec izključen od zaščite v zmislu 

§§.37. in 38. 
Če se pravica vzorca uniči, velja to za nazaj, 

tako da se smatra, kakor bi je sploh nikol? 
ne bilo. 

Opozivanje. 

§ 47. 
Vzorec se opozove, ako se dokaže: 
1.) da imetnik vzorca ni njegov tvorec v 

zmislu § 39. ali da ga ni pridobil na zakonit 
način; 

2.) da je bistvena vsebina vzorca posneta iz 
popisov, nariskov, modelov, predmetov ali na
prav druge osebe, toda brez njene privolitve. 

JL 
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Opoziv vzorca srae v pr\rem primeru zahte
vati njegov tvorec in oni, ki se v zmislu § 39. 
smatra za tvorca, njegov dedič ali prevzemnik 
pravice, v drugem primeru pa samo zadeti. 

Pravica do zahteve, da se vzorec opozovi, 
zastara proti poštenemu imetniku vzorca v treh 
letih od dne, ko je bil vzorec vpisan na nje
govo ime. 

Predpisi § 34. tega zakona veljajo tudi za 
opozivanje vzorcev. 

§ 48. 
Predpisi §§ 14., 16., 17., 18., 20., 23., 24., 

25., 27., 28., 29. in 30. tega zakona veljajo tudi 
za vzorce. 

Žigi. Pojem žiga. -

§ 49. 
Tvorniški ali trgovski žigi so oni znaki, ki 

se uporabljajo za razlikovanje proizvodov ene 
industrije, enega obrta ali kmetijskega podjetja 
od drugih njim podobnih proizvodov v trgov
skem prometu. 

Ti znaki se lahko uporabljajo v obliki žiga, 
pečata, vinjet, reliefov, šifer, napisov, posebnih 
slik itd. 

Pri ocenjanju, ali je znak za to primeren, se 
morajo vpoštevau vse dejanske razmere," zlasti pa 
čas dosedanje rabe znaka. 

Znaki, ki se ne smejo zaščito va t i za žige. 

§ 50. 
Ne dovoljuje se zaščita žigov, ki so name

njeni za oznakovanje monopolnih predmetov, 
razen če zahteva zaščito žiga uprava državnih 
monopolov sama. 

§ 51. 
Od registriranja so izključeni in se zato ne 

smejo zaščitovati za žige znaki blaga ali besede: 
1.) ki predstavljajo lik kraljev ali člana kra

ljevskega doma; 
2.) ki predstavljajo državni ali javen grb; 
3.) ki označujejo izključno samo kraj, čas in 

način izdelovanja blaga, potem kakovost, vrsto 
blaga in njegov namen kakor tudi njegovo ceno, 
količino in težo; 

4.) ki so sploh udomačeni za oznakovanje iz-
vestnih vrst blaga v prometu; in 

5.) ki so nemoralnega ali drugače javnemu 
redu nasprotnega značaja; potem taki napisi ali 
podatki, ki se ne ujemajo z dejanskim stanjem 
stvari, nego bi utegnili slepiti. 

Omejitev uporabljanja žiga za izvestno vrsto 
blaga. 
§ 56. 

Pravica žiga ne brani, da ne bi kdo drugi 
uporabljal istega žiga za oznakovanje drugih 
vrst blaga. 

Ako je istovetnost blagovnih vrst dvomna, 
odloči o tem uradoma uprava, eventualno ko je 
zaslišala trgovske, obrtniške in industrijske zbor
nice. 

§ 57. 
Eni in isti osebi je dovoljeno, da zaščiti več 

raznih žigov za isto vrsto blaga. 

§ 58. 
Pravica žiga za oznakovanje blaga se raz

prostira tudi na zavoje, omote, sode, zaboje in 
ostala sredstva za vkladanje tega blaga. 

§ 59. 
S tem zakonom se ne izpreminjajo dosedanji 

predpisi, ki veljajo za izvestno vrsto blaga, zlasti 
ne predpisi, kako je preizkušati čistino zlata in 
srebra (pravila za punciranje). 

Trajanje žigov. 

§ 60. 
Pravica žiga ni omejena z rokom; ta pravica 

traja, dokler se redno in pravočasno plačujejo 
pristojbine (§ 156.). 

Pravica žiga velja od takrat, ko je bil vpisan 
v register. 

Prenos pravice žiga. 

§ 61. 
Pravica žiga je vezana na podjetje. 
Prestane z njegovim prestankom, sme se pa 

tudi prenesti na koga drugega s podjetjem vred. 
V tem poslednjem primeru mora novi imetnik 

prenesti žig na svoje ime, razen če nadaljuje pod
jetje z neizpremenjeno firmo. 

Dokler se prenos ne vpiše v register, ne more 
v svojem imenu uveljavljati pravice do žiga; vsa 
uradna priobčila, ki se tičejo žiga, se vročajo 
vpisanemu imetniku žiga ali njegovemu vpisane
mu zastopniku. 

§ 52. 
Žigi, ki predstavljajo lik kraljev ali člana kra

ljevskega doma, državni ali javen grb ali odliko, 
se smejo registrirati samo, če se prej dokaže do
volitev, potrebna v zmislu veljavnih zakonov in 
predpisov glede njih uporabljanja. 

Zaščita žigov, ki so sestavljeni iz besed. 

§ 53. 
Izključna pravica uporabljati žig, ki je sestav

ljen iz ene ali več besed, obseza ne samo uporab
ljanje žiga v deponirani obliki, nego tudi njegovo 
uporabljanje v vsaki drugi obliki, v kateri se za
ščiteni žig izraža v celoti ali deloma z drugimi 
pismenkami, drugimi barvami ali v drugi veli
kosti. 

§ 54. 
Registrirani žig, ki je sestavljen zgolj iz črk 

ali besed, ne more braniti drugi osebi, da ne bi 
z istim znakom prodajala ali spravljala v promet 
svojega blaga, ako predstavljajo te črke ali be
sede nje ime, firmo ali naslov njenega obrata. 

Ta druga oseba, katere ime, firma ali naslov 
obrata je identičen s tujini, prej zaščitenim žigom, 
sme imetniku takega žiga izpodbijati in odvzeti 
pravico do njegovega uporabljanja za isto vrsto 
blaga, razen če ima imetnik žiga prav takšno ime 
ali firmo, odnosno prav takšen naslov obrata. 

Obvezno uporabljanje žigov. 

§ 55. 
Uporabljanje registriranega žiga ni vselej ob

vezno; toda minister za trgovino in industrijo 
sme odrediti, da je izvcstne predmete, preden se 
spravijo v promet, opremiti z registriranim žigom. 

Prestanek pravice žiga. 
§ 62. 

Pravica žiga prestane: 
1.) če se imetnik odreče svoji pravici do žiga; 
če se imetnik odreče svoji pravici do žiga 

samo za izvestno vrsto blaga, mu ostane pravica 
žiga za ostale vrste blaga; 

2.) če se letna ali naknadna pristojbina ne 
plača pravočasno; 

3.) ob sporu, ko postane odločba uprave o 
prestanku žiga izvršna. 

V primeru točke 1. prestane pravica žiga dan 
potem, ko uprava prejme vlogo o odreki; v pri
meru točke 2. prvi dan potem, ko poteče posled
nje leto, za katero je bila pristojbina plačana; v 
primeru točke 3. pa oni dan, ko postane odločba 
uprave izvršna! 

§ 63. 
Imetnik takega žiga, ki je izgubil veljavnost v 

zmislu § 62., sme vnovič zahtevati njegovi za
ščito za isto ali za drugo vrsto blaga. Druge 
osebe smejo prav takšen ali podoben znak zašči
titi kot žig za isto vrsto blaga šele po preteku 
dveh let, odkar je žig prestal veljati, ako prejšnji 
imetnik v tem roku ni dobil vnovič zaščite. 

Za podobnega se smatra vsak znak, ki bi se 
v prometu lahko smatral za istovetnega z zašči
tenim žigom tako, da bi navadni kupec tega 
blaga mogel opaziti razliko šele ob posebni po
zornosti. 

Uničevanje. 

§ 64. 
Zaščita žiga se uniči: 
1.) če se zaščiteni znak v zmislu § 49. ne 

more smatrati za žig; 
2.) če je zaščita izključena v zmislu Sq 50 

51., 52. in 54.; ' 
3.) če je žig podoben drugemu žigu, ki je 

bil za isto vrsto blaga prej registriran, a po za
konu še velja; 

4.) če nosi žig ime ali predstavlja lik katere
koli osebe, pa imetnik žiga nima dovolila za to. 

V primerih točk 1., 2. in 4. smejo zahtevati, 
da se zaščita žiga uniči, vse prizadete osebe, v 
primeru točke 3. pa samo imetnik prej registri
ranega žiga. 

Istotako sme zahtevati imetnik starega presta-
lega žiga ali oni, ki ga je pridobil na zakonit 
način, naj se uniči žig, ki je enak ali podoben 
žigu, kateremu še ni potekel dvoletni rok, do
ločen v § 63. 

Če se pravica žiga uniči, velja to za nazaj, 
tako da se smatra, da te pravice sploh nikoli ni 
bilo. 

Opozivanje. 

§ 65. 
Pravica žiga se opozove, če kdo dokaže, da 

isti znak, ne da bi bil registriran, uporablja za 
isto vrsto blaga ter je bil ta žig v prizadetih 
krogih znan kot oznaka blaga njegovega pod
jetja še ob času, ko se je registriral sporni žig, 
in da je ta žig istoveten z njegovim neregistri
ranim znakom blaga. 

Tožitelju se zavrne zahteva, če toženec do
kaže, da je registriral žig z njega pristankom ali 
da je podjetje, za katero je žig registriran, upo
rabljalo ta znak pred vpisom istotoliko časa ko
likor tožitelj ali pa še dlje. 

Tožbo za opoziv takega žiga je moči vložiti 
najkesneje v dveh letih potem, ko je bil registriran. 

Če se je pravica žiga opozvala, velja to za 
nazaj, tako da se smatra, da te pravice sploh ni
koli ni bilo. 

Ko postane odločba o opozivu žiga izvršna, 
ima tožnik pravico zahtevati, da registrira žig 
na svoje ime. 

Predpisi § 28., kolikor se nanašajo na pra
vico imetništva, in § 30. veljajo analogno tudi 
za žige. 

P o g l a v j e I I I . 
Organizacija uprave za zaščito industrijske 

svojine. 
Pristojnost oprave. 

§ 66. 
Uprava za zaščito industrijske svojine je pri

stojna za dajanje, odvzemanje, uničevanje, opozi
vanje in odločanje o zavisnosti patentov, za od
ločanje o relativni neveljavnosti patentov (§§ 14. 
in 16.) in o pozivnih pravdah (§ 153.), o prisil
nih licencah (§ 26.), za vse vpise v patentni re
gister, potem za vpise v register vzorcev in mo
delov in v register žigov in za odločanje pri 
osporavanju vzorcev in žigov. 

Uprava mora na zahtevo sodišč izdajati pis
meno svoje mnenje o vprašanjih, ki se tičejo pa
tentov, vzorcev, modelov in žigov. 

§ 67. 

Uprava za zaščito industrijske svojine je se
stavljena iz stalnih in začasnih članov. 

Njih število določa po potrebi minister za 
trgovino in industrijo. 

Predsednik uprave je njen stalni član po svo
jem stališu. Stalni člani se jemljejo izmed ukaz
nih uradnikov uprave, začasni pa izmed državnih 
uradnikov sploh in izmed strokovnjakov drugih 
protesi]. 

Predsednik uprave in predsednik odbora za 
pritožbe in odbora za osporavanje morajo biti 
pravniki. 

Stalni in začasni člani se imenujejo za to 
službo z ukazom na predlog ministra za trgo
vino in industrijo, in sicer začasni za pet let, 
stalni pa za nedoločen čas. 

če stalni član prestane biti uradnik uprave, . 
prestane obenem biti njen stalni član. 

Drugače pa uradnik, imenovan za stalnega 
ali začasnega člana, nikakor ne izpremeni svojega 
stališa ne čina v državni službi. 

Začasni člani nimajo stalne plače, nego dolo
čajo se jim specialne nagrade. 

Predsednik uprave in vsi drugi stalni in za
časni člani morajo, preden nastopijo službo, pri
seči, kakor je predpisano za sodnike. 

V svojih odločbah je uprava samostojna in 
nezavisna ter odloča samo po zakonih. 

Odseka. 

§ 68. 
V prijavnem odseku za patente ?.e rešujejo 

samostojno vse prijave patentov, eventualni pri-
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govori, se odreja vpis patentov v register in se 
rešujejo vse vloge nespornega značaja, ki se tičejo 
že vpisanih patentov, kakor prenos, zastavitev, 
vpis prostovoljne licence, zaznambe spora, pro
stovoljna odreka patentov itd. 

V prijavnerai odseku za vzorce, modele in žige 
se rešujejo samostojno vse prijave za vzorce, mo
dele in žige ter se odreja njih vpis v register, 
se rešujejo vse vloge nespornega značaja, ki se 
tičejo že vpisanih vzorcev, modelov in žigov, ka
kor: prenos, zaznambe spora, prostovoljne licen
ce, zastavitve pri vzorcih in modelih in prosto
voljna odreka vzorcev, modelov in žigov.* 

Vsakemu odseku načeluje po en šef, ki ga 
določi minister za trgovino in industrijo na pred
log predsednika uprave, in sicer izmed stalnih 
članov. 

V odsekih sklepata odbora, sestavljena iz treh 
članov. 

Člani odbora v prijavnem odseku za patente 
se jemljejo izmed stalnih članov uprave; v pri
javnem odseku za vzorce, modele in žige pa se 
sestavlja odbor iz stalnih in po potrebi tudi iz 
začasnih članov. 

V prijavnem odboru za patente so dva člana 
pravnika in en tehnik, kadar je težišče v pravnem 
vprašanju, a en pravnik in dva člana tehnika, ka
dar je težišče v tehničnem vprašanju. 

V prijavnem odboru za vzorce, modele in 
žige morata biti vedno dva stalna člana prav
nika, tretji pa je lahko pravnik ali en stalni ali 
začasni član strokovnjak, ki ga določi šef odseka. 

Začetkom vsakega leta porazdeli predsednik 
uprave stalne člane v prijavni odsek za patente 
kakor tudi v prijavni odsek za vzorce, modele in 
žige, šefa prijavnih odsekov pa sestavita potrebne 
odbore. 

Odbora za pritožbe in za osporavanje. 

§ 69. 
Zoper odločbe prijavnih odborov se smejo 

prizadete osebe pritožiti na odbor za pritožbe. 
Pritožba se izroči upravi za zaščito industrijske 
svojine v tridesetih dneh po prejemu odločbe. 

Odbor za pritožbe je sestavljen iz petih stal
nih ali začasnih članov uprave, in sicer: 

1.) če gre za patent, iz dveh pravnikov in 
treh tehnikov; 

2.) če gre za vzorce, modele in žige, iz treh 
pravnikov in dveh drugih strokovnjakov. 

Odločbe tega odbora so izvršne. 
O odvzemanju, uničevanju, opozivanju pa

tentov, o relativni neveljavnosti patentov (§§ 14. 
in 16.), o zavisnosti, o prisilnih licencah pri pa
tentih, o prestanku patenta v zmislu § 16., o rela
tivni neveljavnosti in odvzemanju vzorcev in mo
delov, o uničevanju m opozivanju vzorcev, mo
delov in žigov odloča odbor za osporavanje, ki 
je sestavljen iz petih stalnih ali začasnih članov 
uprave, in sicer: 

1.) če gre za patent, iz dveh pravnikov in 
treh tehnikov; 

2.) če gre za vzorce, modele in žige, iz treh 
pravnikov in dveh drugih strokovnjakov. 

Istotako odloča ta odbor v primerih, navede
nih v § 153. 

Odboru za pritožbe in odboru za osporava
nje predseduje predsednik uprave ali oni, ki ga 
določi predsednik; druge člane za ta dva odbora 
pa določa v zmislu teh določil predsednik ali oni, 
Ici bo predsedoval, izmed stalnih ali začasnih 
članov uprave, ki se pri spornem predmetu niso 
udeleževali odločanja v prijavnem odseku, od
nosno v odboru za pritožbe. 

§ 70. 
Za oddajanje mnenj na zahtevo sodišč v zmi

slu drugega odstavka § 66. določi predsednik 
uprave za vsak primer posebe odbor, sestavljen 
najmanj iz petih oseb, izmed katerih sta vsaj 
dva pravnika. 

Poslovanje v odborih. 

§ 71. 
V vseh odborih izvršujejo vsa pripravljalna 

dela, ki jih je treba pred odločanjem, referenti, 

* Drugi odstavek tega paragrafa je priobčen 
po popravku v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 97, izdanih dne 
4. maja 1922. 

ki sestavljajo potrebne odločbe ali sami ali spo
razumno z drugimi strokovnjaki za posamezna 
vprašanja, katerih mnenje bi jim bilo potrebno. 

Zoper odredbe referentov ni dopustna po
sebna pritožba; toda stranke smejo zahtevati od 
predsednika odbora, da izpremeni pripravljalne 
odredbe referentove. Ako stranki to ne uspe, sme 
zahtevati na naroku, naj se razpravlja stvar kot 
predhodno vprašanje. 

V vseh odborih se odloča z večino glasov. 
Pred odločanjem sme vsak odbor zahtevati 

mnenja strokovnjakov izmed članov uprave ali pa 
izvun nje. 

Vsi odloki in vse odločbe odborov se izre
kajo v imenu uprave za zaščito industrijske svo
jine ter se utemeljujejo; po en izvod se izroča 
prizadetim strankam. Iz vsake odločbe se mora 
videti, kateri odbor uprave jo je izdal in kateri 
člani so se udeležili odločanja. 

Kasacijski odbor uprave za zaščito industrijske 
svojine. 

§ 72. 
Zoper rešitve odbora za osporavanje je do

pustna pritožba na kasacijski odbor uprave za 
zaščito industrijske svojine v tridesetih dneh po 
prejemu rešitve. Pritožba se izroči upravi za za
ščito industrijske svojine. 

Ta odbor je sestavljen iz petih članov, in si
cer: iz treh članov enega najvišjih sodišč, izmed 
katerih je najstarejši predsednik tega odbora, in 
iz dveh strokovnjakov. 

Prve tri člane in njih tri namestnike imenuje 
kralj z ukazom na predlog ministra za trgovino 
in industrijo za dobo petih let. 

Ostala dva člana strokovnjaka pozivlje pred
sednik odbora iz liste začasnih članov uprave za 
zaščito industrijske svojine (§ 67.) ter skrbi, da 
se ni noben teh članov glede spornega predmeta 
udeležil odločanja ali osporavanja pri upravi za 
zaščito industrijske svojine. 

Članom tega odbora gredo posebne nagrade, 
in sicer prvim trem članom stalen honorar, stro
kovnjakom pa nagrada za vsako sejo. 

Izključevanje članov. 
§ 73. 

Za izključevanje članov kasacijskega odbora 
in članov prijavnih odborov, odbora za pritožbe 
in odbora za osporavanje pri upravi za zaščito 
industrijske svojine veljajo §§ 52., 53., 54., 55. 
in 56. zakona o sodnem postopku v civilnih 
pravdah kraljevine Srbije. 

Počitnice. 

§ 74. 
Uprava ne posluje ob nedeljah in ostalih 

praznikih, ko ne uradujejo sodišča na sedežu 
uprave. Velike počitnice uprave so v istem, času 
kakor sodne počitnice. 

Ako je zadnji dan roka nedelja ali praznik, 
se smatra prvi delavnik po prazniku za poslednji 
dan roka. Velike počitnice uprave ne prekinjajo 
teka rokov. Ako je zadnji dan roka dan med ve
likimi počitnicami, se smatra za poslednji dan 
roka prvi delavnik po velikih počitnicah. 

Ob velikih počitnicah se omejuje poslovanje 
uprave na prejemanje in vpisovanje vseh urad
nih spisov, na vpise v registre in na odločanje 
o prijavah, kolikor je to mogoče. 

Zastopniki. 

§ 75. 
Vsi oni, ki ne stanujejo v naši državi, pa za

htevajo ali imajo pravico industrijske svojine ali 
se kot pravdna stranka udeležujejo spora o taki 
pravici, morajo imeti pooblaščenca, ki stanuje 
v. naši državi. 

Kakšna bodi vsebina tega pooblastila, ki ga 
je predložiti upravi za zaščito industrijske svo
jine, predpiše minister za trgovino in industrijo. 

Priobčila, vročena pooblaščencu, imajo iste 
pravne posledice, kakor bi bila vročena poobla-
stitelju samemu. 

§ 76. 
Zastopanje v vprašanjih industrijske svojine 

smejo izvrševati po poklicu samo odvetniki, pa
tentni zastopniki in patentni inženjerji, ki so naši 
državljani. 

Državne interese zastopa državni pravni 
branitelj. 

Pravdne stranke smejo za obrambo ali raz
jasnitev svoje pravice ob svojih stroških in brez 
pravice do povračila od druge pravdne stranke 
poleg svojega pooblaščenca privesti tudi druge 
strokovnjake, ako dotični odbor, ki razpravlja o 
stvari, to dopusti. 

Patentne zastopnike in patentne inženjerje po
stavlja uprava ter jim o tem tudi izdaja dekrete. 

Eni in drugi smejo nastopiti svoje funkcije 
šele po vpisu v specialne registre, ki jih vodi 
uprava. Ti vpisi se razglašajo v «Glasniku» 
uprave. 

Za vpis v te registre in za dekret je plačati 
pristojbino 250 dinarjev. 

V sporih o odvzemanju, uničevanju ali opo
zivanju patentov, vzorcev, modelov ali žigov 
smejo zastopati samo odvetniki; patentni zastop
niki in patentni inženjerji pa smejo v teh sporih 
zastopati samo v vprašanjih tehničnega značaja. 

Za patentne zastopnike se smejo postavljati 
oni naši državljani, ki smejo polnoveljavno raz
polagati s svojo imovino in stanujejo v naši 
državi ter niso obsojeni niti niso v preiskavi za
radi zločinov, zaradi onečaščujočih kaznivih de
janj in sploh za kazniva dejanja iz koristoljubja. 

Poleg vsega tega, kar je zgoraj navedeno, 
morajo imeti te osebe tudi potrebno strokovno 
usposobljenost. Smatra se, da imajo strokovno 
usposobljenost oni, ki so dovršili v naši državi 
ali v inozemstvu tehnično fakulteto ali tehnično 
visoko šolo ali višjo kmetijsko šolo v činu uni
verze ali rudarsko ali gozdarsko akademijo ali 
prirodno-matematični odsek filozofske fakultete 
in da so na njih opravili vse predpisane izpite. 

O tem, ali je višja šola v inozemstvu istovrst
na z univerzo in ali daje potrebno strokovno 
usposobljenost za ta posel, odloči minister za 
trgovino in industrijo na predlog uprave in ko 
si je pribavil mnenje pristojnega ministra. 

Da postane oseba, ki ima gorenjo kvalifi
kacijo, patentni zastopnik, mora imeti dve leti 
prakse pri enem izmed naših patentnih zastop
nikov, odnosno pri odvetniku, ki se bavi z za
stopanjem pred upravo za zaščito industrijske 
svojine, in opraviti mora izpit za patentnega za
stopnika. Izpit se opravlja pri upravi. 

Praksa, ki jo prebijejo stalni člani pri upravi, 
se vračunava članom s potrebno tehnično uspo
sobljenostjo kakor praksa, določena za patentne 
zastopnike. 

Patentni zastopniki so podrejeni upravi za 
zaščito industrijske svojine. 

O vpisu patentnih zastopnikov, odnosno pa
tentnih inženjerjev, v register odloča predsednik 
uprave. Ako se komu ne dovoli vpis v register, 
se sme v tridesetih dneh, ko se mu je priobčila 
odločba, pritožiti pri ministru za trgovino in 
industrijo, čigar odločba je izvršna. 

Patentni inženjerji smejo postati oni zasebni 
inženjerji in arhitekti, ki imajo pravico do javne 
prakse. 

Patentni zastopniki in patentni inženjerji mo
rajo storiti specialno prisego, preden se vpišejo 
v register. 

§ 77. 
Za disciplinarno kaznovanje patentnih zastop

nikov in pripravnikov veljajo predpisi §§ 53. do 
63. zakona o pravnih zastopnikih za kraljevino 
Srbijo z dne 15. junija 1865. s to izpremembo, 
da so za izrekanje kazni pristojni: predsednik 
uprave za zaščito industrijske svojine, kasacijski 
odbor uprave in minister za trgovino in indu
strijo namesto predsednikov prvostopnih sodišč, 
ministra za pravosodje in disciplinarnega sodišča. 

Predsednik uprave sme kaznovati patentnega 
zastopnika za manjše prestopke z ukorom ali v 
denarju do 150 dinarjev. Zoper to sodbo se pa
tentni zastopnik v petnajstih dneh lahko pritoži 
pri kasacijskem odboru uprave, čigar odločba 
je izvršna. / 

Za večje prestopke vroči predsednik uprave 
uradne spise kasacijskemu odboru, ki sme patent
nega zastopnika kaznovati z ukorom, v denarju 
do 1100 dinarjev, z odstranitvijo od službenega 
poslovanja za čas od enega meseca do enega 
leta ali odločiti, da se izbriše iz registra za pa
tentne zastopnike kot nevreden javnega zaupanja. 
Zoper to sodbo se patentni zastopnik lahko pri
toži v petnajstih dneh pri ministru za trgovino 
in industrijo, čigar odločba je izvršna. 
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^ Razen tega se sme patentni zastopnik z od
ločbo predsednika uprave odstraniti od službe
nega poslovanja v primerih in v mejah § 63. za
kona o pravnih zastopnikih za kraljevino Srbijo. 

Vse pritožbe, ki se vlagajo na podstavi tega 
paragrafa, se izročajo upravi. 

Določanje zastopnikov. 

§ 78. 
Imetniku patenta, vzorca, modela in žiga, ki 

živi v inozemstvu, pa nima zastopnika v naši 
državi ali čigar stanovališče v naši državi ni 
znano, sme uprava za zaščito industrijske svojine 
postaviti zastopnika (kuratorja). Določitev takega 
zastopnika se objavi v «Glasniku» uprave. Tak 
zastopnik vrši svojo dolžnost, dokler imetnik ne 
določi drugega. 

«Glasnik uprave za zaštita industrijske svojino. 

§ 79. 
Uprava izdaja svoj uradni list: «Glasnik upra

ve za zaštitu industrijske svojine», ki izhaja ob
časno in v katerem se objavljajo vse naredbe in 
vsi razglasi o patentih, vzorcih, modelih in žigih, 
določeni v tem zakonu. 

Register za patente. 

§ 80. 
Pri upravi za zaščito industrijske svojine se 

vodi register patentov, ki obseza: zaporedne šte
vilke, predmet in trajanje danih patentov, potem 
ime in priimek, poklic in prebivališče imetnikov 
patenta in njih zastopnikov. V register se vpisu
jejo: začetek in konec patenta, potem podatki o 
plačevanju letnih pristojbin, pričetek prvenstvene 
pravice, odvzemanje, uničevanje in opozivanje 
patentov, razlastitev, proglašanje dodatnih pa
tentov za samostojne, licence, zavisnost patenta, 
prenos, zastavne pravice in druge stvarne pravice 
na patentu, relativna neveljavnost patenta (§§ 14. 
in 16.), odločba o pozivni pravdi (§ 153.) in za
znamba spora. 

Uprava hrani v svojem posebnem arhivu po
pise, nariske, modele in vzorčne izvode danih 
patentov, potem prošnje in listine, na katere se 
opirajo vpisi v register. 

Vpogled v patentni register in v popise ka
kor tudi ogled nariskov, modelov in vzorčnih 
izvodov, na katerih podstavi so patenti izdani, 
potem vpogled v prošnje in listine kakor tudi 
naprava prepisov in kopij se dovoljuje vsakomur, 
kolikor se ne tičejo tajnih državnih patentov 
(§ 101.). 

Uprava priobčuje vse izpremembe pri pa
tentih v svojem «Glasniku». 

Popise in nariske danih patentov priobčuje 
v samostojnih patentnih spisih. 

Na prošnjo se izda overovljen izpisek iz 
registra. 

Register vzorcev in modelov. 

§ 81. 
Pri upravi se vodi register vzorcev in mode

lov, ki obseza: zaporedne številke, dan vpisa, 
ali je vzorec javen ali tajen, datum, ko je tajni 
vzorec vpisan za javnega, vrsto blaga, za katero 
velja pravica vzorca, in številko odredbe, pod 
katero se je vzorec oddal v arhiv, čas, od kdaj 
se računi prvenstvena pravica, ime in priimek, 
prebivališče imetnika vzorca, odnosno tudi nje
govega pooblaščenca, podatke o plačevanju let
nih pristojbin, prenos, prestanek pravice vzorca 
in rubriko za opombe, v katero se vpisujejo vse 
za vzorce važnejše okolnosti. 
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§ 83. 
Uprava hrani v posebnem arhivu popise, na

riske, modèle in vzorce, ki pripadajo veljavnim 
vzorcem in žigom, potem prošnje in listine, na 
katere se opira vpis v register. 

Vpogled v register, popise, nariske itd. kakor 
tudi prepisovanje in kopiranje, razen tajnih vzor
cev, se dovoljuje vsakomur. 

Po vpisu v register priobčuje uprava v svo
jem «Glasniku» vzorce, modele in žige kakor 
tudi vse izpremembe, ki se tičejo teh pravic. 

Uprava daje na zahtevo overovljene izpiske 
iz registrov, ki se vodijo pri njej. 

Pravna pomoč. 

§ 84. 
Sodišča in vsa druga oblastva morajo upravi 

za zaščito industrijske svojine dajati pravno po
moč. 

P o g l a v j e IV. 
Postopanje pri dajanju patentov. 

Prijava patentov. 

§ 85. 
Kdor zahteva patent, mora svoj izum pri

javiti upravi za zaščito industrijske svojine pis
meno v predpisani obliki ali neposredno ali pa 
po pošti. 

Za trenutek prijave se smatra trenutek, ko 
uprava prejme prijavo. 

§ 86. 
Po pravilu je za vsak izum vložitL posebno 

prijavo. Ena prijava sme obsezati dva ali več iz
umov samo, če se tičejo ti izumi istega predmeta 
kot njegove sestavine ali kot pomožna sredstva. 

Vlaganje prijav. 

§ 87. 
Prijava mora obsezati: 
1.) ime in priimek, poklic in stanovališče 

prosilčevo, če pa prošnjo izroči pooblaščenec, 
iste podatke tudi o tem; .,; 

2.) zahtevo za podelitev patenta; 
3.) kratek naziv izuma, za katerega se za

hteva patentiranje (naslov); 
4.) pristanek prijavilčev, da plača upravi vse 

tiskarske stroške za objavo in publikacije, dolo
čene v tem zakonu. 

§ 88. 
Na prijavo se mera pritisniti prijavna pri' 

stojbina (§ 155.) 

Letnik IV. 

Ako ima prijava kaj nedostatkov in ako se ti 
pravočasno odpravijo (§ 91.), se sme smatrati 
prijava za redno vloženo v! trenutku prve vro
čitve, ako niso ti odpravljeni nedostatki izpre-
menili bistva izuma. Če pa so ti pravočasno od
pravljeni nedostatki naknadno izpremenili bistvo 
izuma, se smatra izum za redno prijavljenega 
ob času, ko so se odpravili ti nedostatki, ter 
uživa prvenstveno pravico od tega časa. 

Uvodna preizkušnja. 

§ 91. 
Pravilnost vsake prijave preizkusi najprej član 

prijavnega odseka, ki se mu prijava odkaže (re
ferent). 

Če ni prijava povsem, pravilna ali če ne ustre
za predpisom tega zakona, se pozove prijavilec 
s pismeno odredbo referentovo, naj jo v dolo
čenem roku dopolni ali popravi. 

Če se ugotovi pri uvodni preizkušnji in po 
potrebi tudi po zaslišanju strokovnjakov, da iz
um ni sposoben za patentiranje (§§ 8. in 9.), 
mora referent o tem obvestiti prosilca, mu na
vesti razloge ter ga pozvati, naj se izjavi v do
ločenem roku. 

Novost prijavljenega izuma (§ 10.) se ne pre
izkuša uradoma; če pa je upravi znano, da izum 
ni nov, mora referent o tem obvestiti prijavile» 
ter zahtevati, naj se izreče o tem. 

Ko se vloži zahtevana dopolnitev, poprava 
ali izjava ali ko izteče postavljeni rok za dopol
nitev, popravo, odnosno za izjavo, izda prijavni 
odbor odločbo. 

Predsednik uprave sme predpisati,' kako naj 
se pravilnost prijave uvodno preizkusi. 

Zavračanje prijav. 

§ 92. 
Če dopolnjena ali popravljena prijava ne 

ustreza predpisom tega zakona ali če izum sploh 
ni sposoben za patentiranje po §§ 8. in 9., v 
primeru četrtega odstavka § 91. ali če prijavilec 
v postavljenem roku ne plača stroškov za ob
javo, prijavni odbor zavrne takšno prijavo. 

Će bi se morala prijava zavrniti iz razlogov, 
ki prijavilcu dotlej niso bili priobčeni v uvodni 
preizkušnji o pravilnosti prijave, mu mora odbor 
pred odločbo dati priliko, da se v določenem 
roku izjavi tudi o tem. 

šele, ko se to zgodi ali ko mine rok, postav
ljen za to izjavo, odloči odbor o prijavi. 

Register žigov. 

§ 82. 
Pri upravi se vodi register žigov, ki obseza 

te-le podatke: zaporedne številke, dan vpisa, 
originalni zig, čas prijave, čas, od kdaj se računi 
prvenstvena pravica, ime in priimek, firmo in 
prebivališče imetnika žiga, odnosno tudi njego
vega pooblaščenca, označbo podjetja, ki uporab
lja žig, blago ali vrste blaga, za katero velja pra
vica žiga, podatke o plačevanju letnih pristojbin, 
prenos, prestanek pravice žiga in rubriko za 
opombe, v katero se vpisujejo vse važnejše okol
nosti za pravico žiga. 

Sprejemanje, objavljanje in razgrinjanje prijav. 
§ 93. 
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Popis izuma. 

§ 89. 
Popis izuma mora izpolnjevati te-le pogoje: 
1.) Biti mora tako jasen in popoln, da stro

kovnjaki izum lahko izdelajo ali uporabijo po 
tem popisu brez vsakršnega dopolnjevanja. 

2.) To, kar je v izumu novega ali kar hoče 
prijavilec postaviti pod zaščito kot svoj privile
gij, je treba posebe naglasiti na koncu popisa 
v enem ali več zahtevkih. 

3.) Obsezati mora nariske, potrebne za raz
umevanje popisa, izdelane tako, da so trpežni; 
na zahtevo uprave se morajo priložiti tudi še 
modeli in vzorčni izvodi. 

Dokler uprava ne odloči, da se prijava raz
glasi, je dopustno izpremeniti popis in zahtevke, 
ki so označeni v njem. 

Ako se tiče izprememba bistva izuma, odredi 
uprava, da je smatrati prijavo" za izvršeno šele 
v trenutku, ko so se te izpremembe izvršile (§ 90.). 

Prvenstvena pravica (prioriteta). 

§ 90. 
Prvenstveno pravico za svoj izum dobi pri

javilec v trenutku, ko je vložena redna prijava. 
Od tega časa uživa prvenstvo mimo vsakega 
istovetnega izuma, ki se prijavi pozneje. 

ka 2.), potem dan in čas prijave. 
Od dne, ko se prijava razglasi v «Glasniku», 

velja v korist prijavilčevo začasno zakonita moč 
patenta, kar se mora tudi razglasiti v objavi. 
Onega dne, ko se objava priobči v «Glasniku», 
se prijava obenem z vsemi svojimi prilogami 
vred razgrne pri upravi za dobo dveh mesecev, 
tako da lahko vsakdo vpogleda vanjo. 

Tako razgrnjeni in v «Glasniku» objavljeni 
popis in narisek patenta se ne smeta ne pona
tisniti ne razmnožiti, ako ne privoli prijavilec 
izuma. 

Če prijavilec izuma zahteva, sme uprava ob
javo izuma v svojem «Glasniku» in njegovo raz
grnitev odložiti do šestih mesecev. 

Če zahteva odložitev do treh mesecev, mora 
uprava to zahtevo vpoštevati. 

Prigovori. 
§ 94. 

Prigovor zoper zahtevani patent se sme vlo
žiti pri upravi najdalje v dveh mesecih od dne, 
ko je bila prijava razglašena in razgrnjena (§ 93.). 

Prigovor je treba vložiti pismeno v dveh iz
vodih. 

Opirati se sme samo na nastopne trditve, ki 
se utemeljujejo z določenimi činjenicami: 

1.) da predmet prijave ni sposoben za pa
tent (§§ 8. do 10.); 
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2.) da se izum v bistvu strinja z izumom, ki 
je bil že prej v naši državi prijavljen ali paten
tiran; 

3.) da je prijavljeni patent zavisen od dru
gega patenta (§ 11.); 

4.) da prijavilec ni tvorec izuma, odnosno da 
ni prišel po zakoniti poti do njega (§ 12.); 

5.) da je bistvena vsebina osporavane pri
jave posneta iz popisov, nariskov, modelov, pri
prav ali naprav druge osebe ali iz postopka pri 
izdelovanju, ki ga uporablja ta oseba, brez njene 
privolitve. 

V primeru, označenem pod 3.), sme vložiti 
prigovor samo imetnik prej danega patenta, v 
primeru pod 4.) samo izumitelj ali zakoniti imet
nik izuma, v primeru pod 5.) pa samo zadeti. 

En izvod' ugovora se mora vročiti prijavilcu 
izuma, da v roku tridesetih dni, ki se sme samo 
iz važnih razlogov podaljšati z odločbo prijav
nega odbora, izroči svoj pismeni odgovor v dveh 
enakoglasnih izvodih. 

Postopanje s prigovori. 

§ 95. 
Ko se je prejel odgovor ali ko je iztekel za 

to postavljeni rok in ko so vsa vprašanja dovolj 
pojasnjena:, se predloži predmet odboru v od
ločanje. 

Ako bi se moralo zaradi jasnosti še kaj po-
izvedeti ali razbistriti, zahteva določeni referent 
pismeno pojasnilo od strank in ko jih dobi, ga 
priobči drugi stranki v odgovor-in pripombe v 
določenem roku, dokler niso vsa sporna vpra
šanja z obeh strani dovolj pojasnjena. Po po
trebi sme referent pozvati tudi stranke, da jih 
zasliši zaradi provedbe dokazov, izpraševanja 
prič in veščakov ali strokovnjakov, ter sme ukre
niti vse drugo, česar je treba, da pride predmet 
čim zrelejši in jasnejši pred odbor. 

Ocena dokazov in odločba. 

§ 96. 
Ko prijavni odbor ob nenavzočnosti priza

detih strank in njih pooblaščencev prečita in raz
motri vse dotične spise, odloči o vloženi prijavi. 

Ako mu predmet ni dovolj jasen, ga vrne 
referentu z opombami ali pa odredi narok, na 
katerega je treba zaradi pojasnila pozvati vse 
interesente, po potrebi pa tudi priče, veščake in 
strokovnjake. Razen pozvanih oseb ne sme nihče 
prisostvovati narokom. 

§ 97. 
Prijavni odbor mora poleg glavne stvari 

zmerom odločiti po svojem, prepričanju in pre
udarku, koliko in katera stranka mora trpeti 
stroškov za dotedanje raziskovanje in ali naj ka
tera stranka drugi povrne kaj stroškov. V stro
ške je vračuniti tudi nagrade začasnim članom. 

§ 98. 
Ako se vsled ugovora v primerih točk 4. in 5. 

§ 94. prijava umakne ali zavrne, sme stranka, 
ki je vložila ta vpoštevani ugovor, če v tridesetih 
dneh po priobčitvi odločbe vloži prijavo za pa
tentiranje izuma, zahtevati, naj se njeni prijavi 
prizna za dan prijave oni dan, ki je kot dan pri
jave veljal za umaknjeno ali zavrnjeno prijavo. 

Pritožbe. 

§ 99. 
Zoper odločbo, s katero se je prijava zavr

nila, kakor tudi zoper odločbo, s katero se je dal 
patent v omejenem ali popolnemi obsegu ali se 
je patent proglasil-za zavisnega,,sme prijavilec 
ali ugovornik vložiti pritožbo v tridesetih dneh, 
ko je prejel odločbo. 

Pritožbe se izročajo upravi, ki jih oddaja z 
dotičnimi spisi vred odboru za pritožbe. 

Prepozno vložene pritožbe zavrača referent 
z odločbo, zoper katero je dopustna pritožba v 
istem roku na odbor za pritožbe. 

Pritožbi je treba priložiti toliko prepisov 
pritožbe in prilog, kolikor je pravdnih nasprot
nikov. 

Če je pritožba pravočasna, se vroči po en 
prepis nasprotni stranki za odgovor v tridesetih 
dneh. Ta rok se sme iz važnih razlogov podalj
šati. Za nadaljnje postopanje pri odboru za pri
tožbe veljajo predpisi §§ 95. do 98. te uredbe. 
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V pritožbi je dopustno navesti nova dejstva 
in nove dokaze. 

Če odbor za pritožbe spozna, da je treba 
prijavo zavrniti ali ii ugoditi iz drugih razlogov, 
ne pa iz oniii, na katere se opira odločba pri
javnega odbora, mora poprej dati vsem udele
žencem spora priliko, da se v izvestnem določe
nem roku izjavijo o tem. 

Patentna listina. Razglasitev patenta. 

§ 100. 
Ko postane odločba o podelitvi patenta iz

vršna, odredi uprava, da je zaščiteni izum. vpi
sati v patentni register, razen tega ob Lmetniko-
vih stroških podelitev patenta razglasiti v «Glas
niku» kakor tudi popis patenta razglasiti v pa
tentnem spisu. 

Poleg tega izda uprava imetniku patenta po
sebno listino. 

Patenti državnih oblastev. 

§ 101. 
Če gre za izum, ki ga prijavi za državo 

eden izmed ministrov v interesu oborožitve, 
obrambe države ali v splošnodržavnem interesu, 
ali če gre za prijavljen izum, ki je razlaščen za 
državo (§ 20.), se da patent izjemoma na zahtevo 
ministrovo takoj brez vsakršne objave, ako iz
polnjuje izum ostale bistvene in formalne zahteve 
in ako je prijava pravilna. V tem primeru se pri
java ne razgrne in ne razglasi ; tak patent se niti 
ne vpiše v splošni patentni register niti se o njem 
ne izda patentni spis. 

Za take patente se vodi poseben register taj
nih državnih patentov, ki ga hrani in vodi oseb
no sam predsednik uprave. Vpogled v ta register 
sme dovoliti predsednik samo onemu, ki prinese 
specialno pismeno pooblastilo za ta posel od 
ministra, kateri je v imenu države zahteval tak 
patent. 

Trajanje tajnih državnih patentov teče odi dne, 
ko so bili dani. 

Izguba začasne zaščite. 

§ 102,. 
Če se prijava po razglasitvi (§ 93.) zavrne, 

umakne, ali če se v postavljenem, roku ne pla
čajo stroški ̂  za razglasitev in natisk patentnega 
spisa, izgubi prijavilec patenta vse dotlej pridob
ljene pravice iz prijave; posledice začasne zaščite 
pa prestanejo (§ 93., odstavek 3.). 

Odločbo o tem izda prijavni odbor ter jo 
uradoma razglasi v «Olasniku». 

Postopanje pri zaščitovanju vzorcev in modelov. 

§ 103. 
Kdor hoče zase zagotoviti izključno pravico, 

da sme uporabljati vzorec ali model, mora pri
javiti pri upravi za zaščito industrijske svojine 
svoj vzorec ali model pismeno v predpisani ob
liki neposredno ali po pošti. 

Vsebina prijave. 

§ 104. 
Prijava mora obsezati: 
1.) ime in priimek (firmo), poklic in stano-

vališče .prijavilca in njegovega pooblaščenca, ako 
ga ima; 

2.) izjavo, ali bodi vzorec javen ali tajen; 
3.) označbo one vrste blaga .(§ 40.), za ka

tero se vzorec zahteva; 
4.) kratek naziv vzorca; 
5.) čas, za katerega se zahteva zaščita; 
6.) pristanek, da se plačajo vsi tiskarski stro

ški za oznanc, predpisane s tem zakonom. 

Priloge prijave. 

§ 105. 

Prijavile morajo priložiti: 
1.) pooblastilo, ako se vloži prijava po po

oblaščencu ; 
2.) dva izvoda industrijskega ali obrtnega 

proizvoda, izdelanega po vzorcu, ki naj se za
ščiti, ali črteži, odnosno slike, ki popolnoma in 
jasno predstavljajo vzorec; 

samo črtež, odnosno sliko, je priložiti, če 
vzorec po svoji velikosti ali teži ni primeren za 
prilaganje; 
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3.) dva izvoda podrobnega popisa tega, kar 
se želi na priloženem črtežu, sliki ali predmetu 
zaščititi kot vzorec — zahtevek po vzorcu. 

Na prijavo je treba pritisniti prijavno in 
prvoletno pristojbino (§ 156.). 

Tajni vzorec. 
§ 106. 

Ako se prijavi vzorec za tajnega, se ne sme 
dovoliti nikomur, da bi brez privolitve prijavil-
čeve ogledal vzorec (model) in priloge prijave. 
To ne velja za uradnike, ki imajo službeno opra
vila z vzorci; toda ti uradniki morajo vse, kar 
vidijo ali izvedo v tej lastnosti, čuvati kot služ
beno tajnost. 

Tajnost vzorca prestane: 
1.) ko mine leto dni od vpisa v register; 
2.) če se imetnik odreče svoji pravici ali 
3.) če se proglasi vzorec za javnega. 
Ko tajnost vzorca prestane, se mora to vpisati 

v register/ 
Prvenstvena pravica. 

§ 107. 
Prvenstveno pravico za prijavljeni vzorec 

dobi prijavilec v trenutku, ko vloži pravilno pri
javo, ako se mu da na podistavi te prijave zaščita 
vzorca. 

Ako ima prijava kaj nedostatkov, pa se le-ti 
pravočasno odpravijo, se smatra prijava za pra
vilno vloženo v trenutku prve predaje, če se z 
odpravo teh nedostatkov ni izpremenilo bistvo 
vzorca. 

Če so pravočasno odpravljeni nedostatki na
knadno izpremenili bistvo vzorca, se smatra pra
vilna prijava za vloženo šele ob času, ko so se 
odpravili ti nedostatki. 

Če je bila stvar prej prijavljena za patent, pa 
je bila zavrnjena, ker ni ustrezala predpisom 
§ 8., in se ista stvar v tridesetih dneh po iz
vrsnosti zavrnilne odločbe prijavi za model, jo je 
treba, ako je ta poslednja prijava pravilna, sma
trati za vloženo v trenutku, ko se je zahtevala 
zaščita patenta. 

Istotako obratno: ako je bila stvar prej pri
javljena za model, pa je bila zavrnjena, ker ni 
ustrezala § 36., in se naknadno ista stvar prijavi 
pravilno za patent v gorenjem roku, se smatra 
prijava za patent za vloženo ob času, ko je bila 
vložena prijava za model. 

Preizkušanje prijave. 

§ 108. 
Če prijava za zaščito vzorca povsem ustreza 

predpisom §§ 36., 37., 104. in 105. in če so 
plačani tiskarski stroški za oznano, dovoli pri
javni odbor zaščito, vpiše vzorec v register ter 
izda prijavilcu listino. Novost vzorca v zmislu 
§ 38. se uradoma ne preizkuša. 

Zaščito vzorca je prijaviti v «Olasniku» 
uprave. 

V listini, ki se izda imetniku, je treba ozna
čiti dan, ko se je vzorec vpisal v register, bistve
no vsebino vzorca, in priložiti ji je en izvod 
vzorca in en zahtevek po vzorcu (§ 105., točka 3.). 

§ 109. 
Ako odbor spozna, da se zahtevani vzorec ne 

more zaščititi, mora, preden bi o tem odločil, 
obvestiti prijavilca o zaprekah ter mu dati pri
liko, da se o tem izjavi v določenem roku. 

Po prejemu njegovega pojasnila ali po pre
teku roka izda odbor odločbo. 

Zoper odločbo odbora, s katero se zaščita 
vzorca ni dovolila, sme prizadeti v tridesetih 
dneh, ko je prejel odločbo, vložiti pritožbo na 
odbor za pritožbe. 

Postopanje pri zaščitovanju žigov. 
§ И0. 

Kdor si hoče pridobiti izključno pravico za 
uporabljanje izvestnega žiga, ga mora prijaviti 
upravi za zaščito industrijske svojine s pismeno 
vlogo v predpisani obliki neposredno ali po 
pošti. 

Vsebina prijave. 

§ 111. 
Prijava mora obsezati: 
1.) ime in priimek (firmo), poklic in stanova-

lišče prijavilca in njegovega pooblaščenca, ako 
ga ima; 
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2.) označbo podjetja in vrste blaga, za katero 
se zahteva zaščita žiga; 

3.) označbo časa, za katerega se zahteva za
ščita; 

4.) pristanek prijavilčev, da plača vse tiskarske 
stroške za czrtano žiga. 

Priloge prijave. 

§ И2. 

Prijavi se mora priložiti: 
1.) pooblastilo, če se zahteva zaščita po po

oblaščencu; 
2.) žig, tako izdelan, kakor se želi uporabljati, 

v štirih istovetnih izvodih; 
3.) kliše žiga in dva njegova odtiska; 
4.) ako je žig namenjen za izdelke iz kovin, 

prstenin, stekla in temu podobnega ter je v pri
javi označeno, da se bo žig udarjal ali vtiskoval, 
je priložiti še po dva vzorčna izvoda z udarje
nim ali vtisnjenim žigom. 

Na prijavo je pritisniti prijavno in prvoletno 
pristojbino (§ 156.). 

Prvenstvena pravica. 

§ ПЗ. 
Če se prijavi ugodi in zaščita žiga da, se 

računi prvenstvena pravica za zaščiteni žig od 
trenutka, ko se je prijava vložila, ako je bila ob 
predaji popolnoma pravilna. 

če je imela prijava kaj nedostatkov, pa so se 
odpravili pravočasno, v roku, ki je za to postav
ljen, ne da bi se bilo z njimi žigu izpremenilo 
bistvo, se računi prvenstvo od trenutka prve. pri
jave. Ako pa se je z odpravo nedostatkov iz
premenilo žigu bistvo, se računi prvenstvena pra
vica od trenutka, ko je bila ta izprememba iz
vršena. 

Preizkušanje prijave. 

§ 114. 
če prijava za zaščito žiga ustreza predpisom 

§ § 4 9 , 50., 51., 52., 110., 111. in 112. in če so 
plačani tiskarski stroški za oznano, da prijavni 
odbor zaščito žiga, ga vpiše v register ter ga 
ob prijavilčevih stroških naznani v «Glasniku», 
uporabivši kliše (§ 112., točka 3.). 

Razen tega izda uprava imetniku listino o 
zaščiti žiga, v kateri se označi dan, ko je bil 
žig vpisan v register, bistvena vsebina vpisa; 
priloži pa se ji še en odtisk žiga in eventualno 
en vzorčni izvod (§ 112., točka 4.). 

§ 115. 
Ako uprava spozna, da zaščite žiga ne more 

dati, postopa povsem tako, kakor je predpisano 
v § 109. 

O istovetnih ali podobnih žigih. 

§ 116. 
Če uprava zapazi, da je prijavljeni žig iden

tičen ali podoben tujemu zaščitenemu žigu, ki 
je bii za isto vrsto blaga prej prijavljen, zaščiten 
in vpisan v register, obvesti prijavni odbor o 
tem prijavilca s predlogom, naj svojo prijavo 
umakne ali predrugači (avis préalable); o vlože
nem predlogu pa tudi obvesti imetnika prej za
ščitenega žiga. 

P o g l a v j e V. 
Postopanje pri osporavanja patentov, vzorcev, 

modelov in žigov. 

1. P r i p a t e n t i h . 

§ 117. 
Postopanje o odvzemanju, uničevanju ali 

opozivanju, o relativni neveljavnosti patenta 
(§§14. in 16.), o zavisnosti patenta, o dovolje
vanju prisilnih licenc in o prestanku patenta v 
zmislu § 16. se uvaja samo na zahtevo tožiteljevo. 

Če pa tožitelj v sporu za uničitev in odvzem 
patenta v kateremkoli stadiju spora odstopi od 
tožbe in toženec sprejme ta odstop, sme uprava, 
ako vidi, da je za to zadosti razlogov, uradoma 
nadaljevati pričeto postopanje ter dognati spor. 

Ako tožitelj ne prebiva v naši državi, mora 
nasprotni stranki na njeno zahtevo zavarovati 
pravdne stroške na način in v znesku, ki ga do
loči odbor za osporavanje. Uprava mora zahte
vati zavarovanje stroškov, ako toženec to zahteva 

v štirinajstih dneh po prejemu tožbe za odgovor; 
pozneje se ta zahteva ne sme vpoštevati. 

Odbor mora tožitelju določiti rok za zavaro
vanje stroškov; če pa tožitelj v postavljenem roku 
tega ne stori, se smatra, da je odstopil od tožbe. 

Ako se pokaže med pravdo, da je dano za
varovanje nezadostno, se zahteva na toženčevo 
zahtevo dopolnitev po isti poti. 

§ 118. 
Tcžbe za osporavanje patenta, ki nimajo za

konite opore, kakor tudi vloge, ki ne obsezajo 
nobenega določenega zahtevka ali pa obsezajo 
zahtevke ali prigovore, ki jih tožitelj ni upravičen 
uveljavljati (§§ 34. in 35.), sme odbor za ospora
vanje zavrniti z odločbo brez nadaljnje razprave. 

Oblika in vsebina tožbe. 

§ 119. 
V tožbi je treba jasno razložiti sporni primer 

in zahtevek kakor tudi označbo dokazil, na ka
tera se tožba opira. 

Priloge je treba priložiti v originalu ali v 
overovljenem prepisu. 

Tožba z vsemi prilogami vred se mora vlo
žiti pri upravi tudi v toliko prepisih, kolikor je 
pravdnih nasprotnikov. 

Z eno tožbo se sme sprožiti spor samo o 
enem patentu in njegovih dodatnih patentih. 

Pripravljalno postopanje. 

§ 120. 
Ako je tožba v redu, vroči referent, ki mu je 

predmet poverjen, po en prepis tožbe s priloga
mi vred toženi stranki ter ji obenem postavi rok 
tridesetih dni za odgovor. Ta rok sme odbor iz 
važnih razlogov podaljšati. 

Odgovor je vročiti v toliko izvodih, da se 
lahko vroči tudi vsem drugim udeležencem spora. 

§ 121. 
Ko se odgovor predloži ali ko mine za to 

postavljeni rok, se postopa povsem po § 95. 

Narok. 

§ 122. 
Ko se dovrši pripravljalno postopanje, od

redi predsednik odbora za osporavanje patenta 
narok. 

Naroka ni odrediti, ako odloči odbor za 
osporavanje patenta v tajni seji, da se tožba za
vrni zato, ker uprava ni pristojna, ali pa zato, 
ker je stvar že rešena. 

Poziv. 

§ 123. 
Na narok se morajo pozvati pravdne stranke 

ali njih pooblaščenci, priče, veščaki, ki jih je 
treba na referentov predlog zaslišati na naroku. 

Če pravdne stranke ali pooblaščenci ne pri
dejo na narok, se mora narok preložiti, ako je 
katerakoli stranka to pismeno zahtevala; če pa 
tak zahtevek ni bil prejet, se pravdni spisi spravi
jo v arhiv in smatra se, da tožbe sploh ni bilo. 
Toda odbor sme, ako spozna, da so za to važni 
vzroki, pravdo dognati tudi v tem primeru 
(§ 117.) 

Razprava. 
§ 124. 

Razprava na naroku je ustna in javna ter se 
vrši povsem po predpisih §§ 149. do 177. zakona 
o sodnem postopanju v civilnih pravdah za kralje
vino Srbiio. 

Javnost razprave se lahko izključi, razen v 
primerih, omenjenih v § 150. istega zakona, tudi 
še na zahtevo katerekoli pravdne stranke ali priče 
ali po odločbi razpravljajočega odbora, in sicer ali 
za en del ali za vso razpravo, ako bi javnost 
ogrožala važen državni interes ali trgovsko ali 
tvorniško tajnost ene ali druge stranke ali priče. 

Članom uprave in kasacijskega odbora uprave 
za zaščito industrijske svojine je tudi, če je jav
nost izključena, dovoljen pristop k razpravi. 

Dokaz. 

§ 125. 
Vse, kar je rečeno o dokazih v §§ 178. do 

302. zakona o sodnem postopanju v civilnih prav

dah za kraljevino Srbijo, velja tudi tukaj, koli
kor ne bi bilo s tem zakonom odrejeno drugače. 

Izpovedbi zapriseženih prič pri upravi za za
ščito industrijske svojine veljajo kakor pričanje 
pred sodiščem. 

Pravdni stroški. 

§ 126. 

Odbor za osporavanje mora v svoji odločbi 
poleg glavne stvari odmeriti tudi pravdne stroške, 
ki jih mora plačati kriva stranka. 

Za druge zasebnopravne zahteve, ako jih je 
kaj, mora pravdne stranke napotiti na redno ci
vilno sodišče. 

Če tožitelj odstopi od tožbe, mora tožencu 
povrniti pravdne stroške. 

Ako toženec, ki mu je tožba za odgovor že 
vročena, ne sprejme odstopa, se mora pravda na
daljevati in sproženo pravdno vprašanje dognati. 
Dokler se tožba ne vroči za odgovor, jo sme toži
telj umekniti tudi brez toženčeve privolitve. 

Vsebina odločbe. 

§127. 
Odločba odbora mora imeti glavo, iz katere 

je moči videti: naziv odbora in imena članov, ki 
so odločali, imena, poklic in stanovališče pravd
nih strank kakor rudi njih pooblaščencev ali za
stopnikov, njih položaj v pravdi in predmet prav
de, odločbe odbora o glavni stvari in o pravdnih 
stroških. 

Razen tega se mora videti iz odločbe, kaj je 
tožitelj zahteval in navedel iri na kakšne dokaze 
se je skliceval, kaj je toženec povedal v odgovoru, 
in za tem, kateri dokazi so se vpoštevali in kateri 
in zakaj se niso, razlogi in predpisi zakonov, na 
katerih je odločba osnovana. 

Ako se komu nalaga prisega, se mora v od-
j ločbi razložiti, kdo in na katere okolnosti se mora 
zapriseči, kakor tudi posledice, ki nastopijo, ako 
ne priseže. 

Odločbe podpisujejo vsi člani odbora z za
pisnikarjem vred; one pa, ki se vročajo pravdnim 
strankam, podpisujeta samo predsednik in za
pisnikar odbora. Poleg podpisov je vselej pritis
niti tudi pečat odbora. 

Posebna mnenja se pišejo na odločbi sami pri 
podpisu in se smatrajo pravdnim strankam za 
tajna, dokler ne postane odločba izvršna. 

Zapisnik. 

§ 128. 
Na naroku se piše zapisnik, ki ima isto glavo 

kakor odločba. Zapisnik piše zapisnikar, uradnik 
pravnik ali tehnik, ter ga overja s predsednikom. 

V zapisnik se vpisuje vse, kar izjavijo pravdne 
stranke in njih pooblaščenci, potem izpovedbe 
prič in mnenja veščakov in strokovnjakov, ki pod
pisujejo svojo izpoved, odnosno svoj izvid ali svo
ja mnenja, kakor tudi odloke o predhodnih in 
postranskih vprašanjih, ki se sprožijo. 

Te odločbe podpisujejo vsi člani. 

§ 129. 
Ko se razprava na naroku dovrši in se vse 

pravdne stranke izjavijo o vsem, kar spozna od
bor za potrebno, da prouči, se pravdne stranke, 
pooblaščenci, priče in veščaki odstranijo, v raz-
pravni dvorani pa ostane samo odbor z zapisni
karjem. Po izvršenem posvetovanju in glasovanju 
se odločba odbora s kratkimi razlogi zapiše v 
zapisnik; podpišejo jo vsi člani z zapisnikarjem 
vred,- predsednik pa jo takoj priobči, ako je to 
mogoče. 

§ 130.. 
Na podstavi uradnih spisov in tega zapisnika 

izdela zapisnikar odločbo (§ 127.). 

§ 131. 
Odločbe postanejo izvršne, če se zoper nje v 

zakonitem roku ne vloži pritožba ali ko jih kasa-
cijski odbor potrdi. 

§ 132. 
Pravdnim, strankam in njih pooblaščencem \t 

dovoljen vpogled v vse spise spora, razen v po
sebna mnenja. Ko se pravda konča, sme vsakdo 
spise citati in prepisovati. 
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Obnovitev pravde. 

§ 133. 
Obnovitev pravde se sme zahtevati v roku 

enega leta po izvrsnosti odločbe, s katero je bila 
pravda prvikrat končana, toda brez škode za 
tretje osebe, ki so si med tem časom v dobri 
veri pridobile pravice do spornega predmeta. 

Za odločbo, da se pravda obnovi, je pristojen 
odbor, ki je prvikrat odločal o sporni stvari. Če 
se prizadete osebe pritožijo, presodi tudi to od
ločbo kasacijski odbor. 

V vsem drugem veljajo za obnovitev pravde 
predpisi §§ 426. do 432. zakona o sodnem po
stopanju v civilnih pravdali za kraljevino Srbijo. 

Izvrševanje odločb. 

§ 134. 
tevràne odločbe uprave za zaščito industrij

ske svojine se izvršujejo kakor izvršni sodni 
odloki. 

Denarne kazni, ki jih izreka uprava za za
ščito industrijske svojine zoper pravdne stranke, 
zastopnike, priče in veščake, se pobirajo v korist 
držcvne blagajne. 

§ 135. 
Ce imetnik patenta zahteva, se lahko vpišejo 

v patentni register izvršne odločbe odbora za 
osporavanje, oziroma odločbe kasacijskega od
bor?, s katerimi je razsojeno: 

v aporu za uničevanje patentov: 
i.) da določeno dejstvo ne ovira sposobnosti 

izuma za patentiranje (§§ 8., 9. in 10.); 
2.) da izvesten izum ni identičen s predmetom 

prejšnjega patenta; 
a v sporu za odvzemanje patentov: 
da je izum izdelan po predpisih § 32. tega 

zakona. 
Tako vpisana odločba ima značaj prej pre

sojene stvari tudi proti tretjim osebam. 
Poznejše tožbe, ki se opirajo na ista dejstva 

in iste dokaze, zavrača odbor uradoma. 

Pritožba. 

§ 136. 
Zoper odločbe in odloke odbora za ospora

vanje, ki se izdajajo v teku pripravljalnega posto
panja, istotako zoper odloke o postranskih vpra-
šanjili, ki se izdajajo na naroku v zapisniku, ni 
doptisten poseben pravni lek, ampak pravdne 
stranke se smejo zoper nje pritožiti samo v pri
tožbi zoper odločbe o glavni stvari. 

Pritožbi je priložiti toliko prepisov, kolikor 
jih ije treba, da se vroče drugim udeležencem pri 
pravdi. Nepravočasne pritožbe zavrača odbor za 
osporavanje z odločbo, zoper katero je dopustna 
pritožba na kasacijski odbor v tridesetih dneh po 
prejem« odločbe. 

Pravočasne pritožbe zadržujejo izvršitev od
ločbe, zoper katero so naperjene. Odbor za ospo
ravanje vroči tako pritožbo po referentu v od
govor drugim udeležencem ter jim postavi za od
govor rok tridesetih dni po prejemu; ta rok se 
.sme podaljšati samo iz važnih razlogov. 

Novi dokazi in nove navedbe v pritožbi se 
ne vpoštevajo. 

Ko se odgovor predloži ali ko izteče rok, 
postavljen za odgovor, odda cdbor za ospora
vanje ves predmet kasacijskemu odboru, da od
loči o njem. 

§ 137. 
Kasacijski odbor uprave za zaščito industrij

ske svojine ima svojo pisarno in svoj arhiv pri 
upravi. Upravljajo ju zapisnikarji, ki jih postav
lja vsako leto minister za trgovino in industrijo 
na predlog predsednika uprave izmed ukaznih 
uradnikov-pravnikov, ki imajo pogoje za sodnika 
prvostopnega sodišča. V vsakem posameznem 
primeru določi predsednik uprave zapisnikarja, 
ki se glede spornega predmeta ni udeležil od
ločanja v odboru za pritožbe, odnosno v od
boru za osporavanje. 

Drugo potrebno osebje določa predsednik 
uprave iz svojega osebja. 

Kasacijski odbor se shaja na seje na poziv 
svojega predsednika po potrebi ter izdaja od
loke v obliki odločb na podstavi dejstev in do
kazov iz uradnih spisov. Razpravlja in odloča v 
poslednji instanci. 

§ 138. 
Če kasacijski odbor spozna, da predmet spo

ra ni dgbro preiskan, ga vrne odboru za ospo
ravanje v izpopolnitev in če spozna, da je ta od
bor prekršil bistvene formalnosti postopanja, 
uniči njegovo odločbo ter mu vrne spise, da od
loči vnovič. Opombe kasacijskega odbora so 
vedno obvezne. 

Če odločba iz kakršnihkoli drugih razlogov 
ne ustreza zakonom ali če so razlogi ali odločba 
pogrešni, predrugači kasacijski odbor odločbo 
in izda drugo. 

Odločbe, ki povsem ustrezajo zakonom, se 
potrjujejo. Take odločbe vroča kasacijski odbor 
s spisi vred upravi v toliko izvodih, kolikor jih 
je treba, da se vroči po eden vsem udeležencem 
in da ostane eden pri spisih o sporu. 

§ 139. 
Odločbe kasacijskega odbora so izvršne ter 

se vročajo pravdnim strankam po upravi. 
Kasacijski odbor sklepa samo v polnoštevil-

nih sejah ter odloča z večino glasov. Posebna 
mnenja posameznih članov se zapisujejo na od
ločbo, toda ne vročajo se nikomur. 

V svoji odločbi odloči kasacijski odbor tudi 
o pravdnih stroških, ki so nastali izza odločbe 
odbora za osporavanje. 

П. P r i v z o r c i h . 

§ 140. 
Predpisi, ki veljajo pri postopanju za ospora

vanje patentov (§§ 117. do 134. in §§ 136. do 
139.) se uporabljajo analogno tudi za ospora
vanje vzorcev; samo da se tajni vzorci ne morejo 
osporavati in da se ne more zahtevati uničitev 
vzorca zato, ker je istoveten s prej registriranim 
tajnim vzorcem 

Ш . P r i ž i g i h . 

§ 141. 
Predpisi, ki se nanašajo na osporavanje pa

tentov (§§ 117. do 134. in §§ 136. do 139.), 
veljajo tudi za osporavanje žigov. 

Ako tožitelj odstopi od tožbe, osnovane na 
§ 64., točkah 1. in 2., tega zakona, in toženec 
sprejme ta odstop, sme odbor za osporavanje, 
ako spozna, da je za to zadosti razlogov, ura
doma dognati pričeto pravdo. 

§ 142. 
Vse tožbe, prošnje, vloge, prigovore in od

govore in pritožbe,, ki se vlagajo po tem zakonu, 
je vročati upravi za zaščito industrijske svojine. 

Prigovori, pritožbe, odgovori in vloge z ro
kom se smatrajo za prejete pri upravi za zaščito 
industrijske svojine onega dne, ko se v naši drža
vi oddado pošti na povratni recepis. 

To določilo ne velja za prijave patentov, 
vzorcev in žigov. 

P o g l a v j e IV. 

Poseg v pravice industrijske svojine. 
Poseg v patent. 

§ 143. 
Za poseg v patent se smatra, če kdo obrtoma, 

ne^da bi mu bil dovolil imetnik patenta, ali dru
gače brez pravne podstave izdeluje predmet tu
jega zaščitenega patenta ali ga spravlja v promet 
ali prodaja ali ga v svojem podjetju upotreblja 
ali pri izdelovanju uporablja tuj, patentiran po
stopek. 

Istotako se smatra za pcseg, če kdo brez
pravno razširi uporabo svoje pravice, dane v 
§ 14. tega zakona. 

Če gre za izum, ki tvori postopek pri izdelo
vanju nove materije, velja, dokler se ne dokaže 
nasprotno, zakonita domneva, da je vsaka mate
rija iste kakovosti izdelana po postopku, paten
tiranem za izdelovanje. 

Poseg v vzorec. 
§ 144. 

Za poseg v vzorec, odnosno v model, se 
smatra, če kdo, ne da bi mu bil dovolil imetnik 
vzorca, v svojem podjetju prenaša črtež ali 
sliko, odnosno obliko zaščitenega vzorca, na in

dustrijske proizvode one vrste blaga, za katero 
velja pravica vzorca (§ 40.), ali uporablja to 
obliko na svojih industrijskih proizvodih. 

Istotako se smatra za poseg, če kdo obrtoma 
uporablja, spravlja v promet ali prodaja zgoraj 
navedene industrijske proizvode. 

Dokler je vzorec tajen, se ne more voditi 
pravda o posegu vanj. 

Poseg v žig. 

§ 145. 
Za poseg v žig se smatra, če kdo brezpravno: 
1.) opremlja s tujim zaščitenim žigom pro

izvode, namenjene prometu, ali jih pušča v pro
met ali prodaja ali v reklamah in oglasih upo
rablja tuj zaščiten žig; 

2.) če v tem namenu posnema tuj žig. 
Za posnemanje žiga se tudi smatra, če upo

rabi kdo tuj žig brezpravno s tako malimi iz-
premembami ali vobče tako, da bi mogel navadni 
kupec opaziti razliko samo ob posebni pozor
nosti. 

§ 146. 
Istotako je prepovedano: 
1.) proizvode, ki so namenjeni prometu, brez

pravno označevati s tujim žigom, tujo firmo ali 
tujim nazivom obratovalnice ali proizvode, ozna
čene na tak način, puščati v promet ali jih pro
dajati, nadalje brezpravno v reklamah in v ogla
sih upotrebljati tuje ime, tujo firmo ali tuj naziv 
.obratovalnice; 

2.) v ta namen posnemati tuje ime, tujo fir
mo ali tuj naziv obratovalnice. 

Tožbe za ustavljanje nadaljnjih posegov. 

§ 147. 
Ob vsakem posegu v pravico industrijske 

svojine sme oni, ki je zadet, zahtevati, naj se 
ugotovi, da velja njegova pravica, naj se pre
povedo nadaljnji posegi vanjo, in naj se ukrene, 
česar je treba za to; naj mu toženec izroči do
biček, pridobljen s posegom, naj mu povrne 
storjeno škodo, ako je kriv posega, kakor tudi 
izgubljeni dobiček, ako je izvršil poseg namerno. 

Za reševanje teh sporov so pristojna redna 
civilna sodišča, ki so pristojna tudi za trgovske 
spore. 

Namerno izvršen poseg. 

§ 148. 
Posegi po §§ 143. do 146., izvršeni namerno, 

se kaznujejo, in sicer: namerno izvršen poseg v 
patent z zaporom od 15 dni do 12 mesecev ali 
v milejših primerih v denarju od 1500 do 36.000 
dinarjev; namerno izvršen poseg v pravico vzor
ca, modela ali žiga z zaporom od 15 dni do 
90 dni ali v denarju od 1500 do 9000 dinarjev. 

Namerno izvršen poseg v pravico indu
strijske svojine je pregrešek, ki se preiskuje in 
kaznuje samo na tožbo oškodovančevo. Taka 
kazniva dejanja sodijo sodišča, ki so pristojna 
za sojenje pregreškov, preiskavo pa vodijo ob-
lastva, ki so pristojna za preiskovanje pregreškov. 

Glede povrata, stika in zastaranja veljajo 
predpisi kazenskega zakonodajstva za take pre
gresse. 

Istočasno uporabljanje strožjih določil ka
zenskega zakonodajstva, zlasti onih glede golju
fije, ni izključeno. Kazensko postopanje se sme 
tudi začeti, ako za izum, ki je bil brezpravno 
uporabljen, patent še ni dan, toda je zanj v 
zmislu § 93. začasno stopila v veljavo zakonita 
moč patenta. Razsodba pa se ne sme izreči, 
preden se patent da. 

Denarne kazni se izrekajo v korist državne 
blagajne. 

Razen kazni sme sodišče na zahtevo oškodo
vančevo razsoditi: • 

1.) da se morajo krivčeve naprave in priprave, 
ki služijo izključno za izdelovanje predmetov, s 
katerimi se poseza v zaščiteno pravico industrij
ske svojine, predrugačiti ali onesposobiti za tako 
uporabo, ako pa je to po oceni veščakov ne
mogoče, da se morajo uničiti, če se oškodovanec 
ne more kako drugače zavarovati zoper nove 
posege; 

2.) da se morajo s predmetov, izdelanih z 
namerno izvršenim posegom v tujo pravico in
dustrijske svojine, sneti in uničiti znaki posega 
ali da se mora odpraviti oni del, ki je v njem 
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poseg, ako pa je to po oceni veščakov nemogoče, 
da se morajo uničiti predmeti, če se oškodovanec 
ne more kako drugače zavarovati zoper nadalj
nje posege. 

Po sporazumu pravdnih strank se smejo 
take naprave, priprave in taki predmeti po oce
nitvi prepustiti tožitelju kot odškodnina. 

§ 149. 
Če se preiskujejo posegi v pravico industrijske 

svojine, je odločilen zaščiteni obseg industrijske 
svojine, in sicer pri patentih samo popis izuma 
(§ 89., točka 2.); pri vzorcih zahtevek po vzorcu 
(§ 105., točka 3.) in zaščitena vrsta blaga (§ 104., 
točka 3.); pri žigih žig in zaščitena vrsta blaga 
(§ 111., točka 2.), za katero je namenjen. 

Pristojnost vojaških sodišč. 

§ 150. 
Za vsa dejanja, kazniva po tem zakonu, ki jih 

zakrive vojaške osebe, so pristojna vojaška so
dišča. 

Neresnično označeni izvor blaga. 

§ 151. 
Prepovedano je uvažati tuje blago, ki nosi 

znake, kakor bi bilo domačega izvora. 
Istotako je prepovedano voziti tako blago sko

zi državo ali ga imeti v zalogi. Tako blago se 
zaseza s sodno odločbo. i 

Ta prepoved velja, dokler se stvar sodno ne I 
dožene. ' 

Tožbe pred civilnim sodiščem. 

§ 152. 
S predmeti, pri katerih izdelovanju se je po

seglo v zaščiteno pravico industrijske svojine, isto
tako z napravami ali pripravami, ki služijo edino 
ali poglavitno izvršitvi posega, je postopati v 
civimi pravdi prav tako, kakor je postopanje z 
njimi odrejeno v določilih § 148. tega zakona. 

Pozivna pravda. 

§ 153. 
Vsakdo sme zahtevati od uprave za zaščito 

industrijske svojine, naj s svojo odločbo ugotovi, 
da proizvodi, ki jih on hoče izdelovati, izročati 
prometu, prodajati ali upotrebljati, ali da posto
pek pri izdelovanju, ki ga hoče uporabljati, ne 
spadajo niti v celoti niti deloma pod določeni 
zaščiteni izum (patent) in da ne posezajo vanj. 

S tako tožbo mora prosilec priložiti upravi 
tudi toliko predpisov, kolikor je prizadetih oseb 
na drugi strani. 

O takih tožbah odloča odbor za osporavanje. 
S tožbo je treba vložiti tudi v potrebnem šte

vilu točne in jasne nariske in popise predmetov 
ali postopkov pri izdelovanju, za katero gre. 

^ Tak zahtevek se sme naperiti samo glede do
ločenega patenta, eventualno tudi zoper njegove 
dodatne patente, ki se morajo točno označiti. 

Ako toženec dokaže, da je, preden sodišče 
prejme to tožbo, on sam tožil sedanjega tožitelja 
zaradi posega v njegov patent pri pristojnem 
oblastvu in da njegova tožba, ki se tiče istega 
spornega predmeta, ni še dognana z izvršnim 
sodnim odlokom, se pričeta raziskava po tem za
konitem predpisu ustavi in tožba zavrne. 

Postopanje pri raziskovanju in razpravljanju 
takih pravd je isto kakor pri sporu za uniči tev 
patenta, samo da trpi pravdne stroške v tem spo
ru vedno le tožitelj. 

Ako odbor ugotovi, da se z izdelovanjem, 
spravljanjem v promet ali prodajanjem spornega 
predmeta, odnosno z uporabljanjem spornega po
stopka pri izdelovanju, ne poseza v zaščiteno pra
vico patenta, prizna tožitelju zahtevano pravico; 
če pa ni tako, mu zavrne zahtevek. Zoper odločbo 
odbora se sme vložiti pritožba pri kasacijskem 
odboru kakor tudi zoper ostale njegove odločbe. 

Ko postane odločba, s katero se ugotavlja, da 
tožitelj ne poseza v tuj patent, izvršna, ne sme 
imetnik patenta sodno preganjati tožitelja zaradi 
posega v svojo pravico, dokler se giblje tožitelj 
v mejah odborske odločbe. 

Vse, kar je v tem paragrafu rečeno o patentih^ 
velja tudi za vzorce in modele. 

Istotako in po istem postopanju se odloča o 
vprašanjih, ali je izvesten znak istoveten ali po
doben določenemu zaščitenemu žigu, ali gre komu 
izključna pravica, da uporablja izvesten zaščiten 
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žig, nadalje o prvenstvu ali o prenosu te pravice, 
če je sporna, in o tem, ali sme kdo uporabljati 
registrirani žig koga drugega za drugo vrsto 
blaga, za katero ni zaščiten. 

Slepljenje. 

§ 154. 
Za slepljenje se kaznuje z zaporom od 1 do 

30 dni ali v denarju od 200 do 3000 dinarjev, 
kdor obrtoma svoje ali tuje proizvode ali njih 
zavoje in omote brezpravno opremlja s takimi 
znaki ali dela zanje tako reklamo, d'à utegne pri 
kupcih ali porabnikih ustvariti zmoto, kakor da 
so izdelani po zaščitenem izumu, vzorcu ali mo
delu ali kakor da je žig zaščiten, a ni bil nikoli 
imetnik take pravice industrijske svojine ali pa 
je že minulo leto dni, odkar mu je prestala ta 
pravica. To kaznivo dejanje se kaznuje kot pre
stopek na zasebno tožbo, pa tudi uradoma. 

Znaki, zavoji, omoti in reklame, s katerimi 
se izvršuje to slepljenje, se po odločbi sodečega 
oblastva uničijo, ako pa jih je po oceni veščakov 
nemogoče odpraviti s predmeta samega, ki je v 
njem poseg, se uniči tudi predmet. 

Za preiskavo slepljenja so pristojna policijska 
(politična) oblastva, ki preiskujejo prestopke, 
kaznovanje pa izvršujejo sodišča. 

P o g l a v j e VII. 
Pristojbine. 

Prijavne, letne in druge pristojbine. 

§ 155. 

Pristojbine, predpisane v tem zakonu, se pobi
rajo v korist državi po predpisih zakona o taksah 
kraljevine Srbije. 

Tako se za prijavo vsakega patenta plača pri
javna pristojbina 50 dinarjev. 

Razen tega se plačuje za vsak osnovni patent 
letna pristojbina po dobi, za katero se zaščita 
patenta zahteva, in sicer: 

za prvo leto . 
» drugo » . . 
» tretje » . . 
» četrto » , 
» peto » . . 
» šesto' » . . 
» sedmo » . . 
» osmo » 
>> deveto » . . 
» deseto » . . 
» enajsto » . . 
» dvanajsto » . . 
» trinajsto » 
» štirinajsto » . . 
» petnajsto » . . 
Letne pristojbine se plačujejo v naprej vsaj za 

eno leto izza dne, ko se je prijava razglasila 
(§ 93.) v «Glasniku» uprave; lahko se pa tudi 
takoj plačajo za več ali za vseh petnajst let. 

Letno pristojbino za prvo leto je treba pla
čati najkesneje čezi tri mesece po objavi v «Glas
niku» (§93.). Če se ne plača v tem roku, se sma
tra prijava za umaknjeno. 

Letne pristojbine za drugo leto in za ostala 
leta se morajo polagati, preden mine čas, za ka
terega je dotlej pristojbina plačana, najkesneje pa 
čez tri mesece po preteku tega roka. Ob tem. na
knadnem plačilu letnih pristojbin je treba plačati 
še 20 dinarjev kot naknadno pristojbino. 

Letne pristojbine sme vplačevati vsakdo. 
Izumiteljem, ki dokažejo, da so siromašnega 

stanja, sme, ako zahtevajo patent, predsednik 
uprave dovoliti odlog enega leta za prijavno pri
stojbino in za prvo letno pristojbino. 

Za dodatne patente se mora razen pristojbine 
za prijavo plačati za ves čas trajanja njih veljav
nosti, dokler velja osnovni patent, enkrat za vse
lej pristojbina 100 dinarjev. 

Ako se proglasi dodatni patent za samostojen 
patent, se plačujejo letne pristojbine kakor za 
osnovne patente. 

§ 156. 

50 d 
60 
70 
90 
120 
160 
200 
240 
280 
360 
440 
520 
600 
680 
760 

narjev, 
» 
» 
» 
>> 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Pristojbina za prvo leto se mora položiti, ko 
se prijavi vzorec, model ali žig; pristojbina za 
naslednja leta pa se vplačuje pravočasno, pre
den poteče čas, za katerega je bila dotlej plača
na. 

Letna pristojbina se mora za ostala leta po
ložiti najkesneje v treh mesecih od roka, dolo
čenega za vplačilo; toda v tem primeru se plača 
naknadna pristojbina 20 dinarjev. 

Letne pristojbine lahko vplačuje vsakdo. 

Izprememba popisa. 

§ 157. 
Za vsako naknadno izpremembo v popisu iz

uma, prijavljenega za patentiranje (§ 89.), isto
tako za naknadno izpremeirabo v prijavi vaorca, 
modela ali žiga, ako prosi za to prijavilec sam, 
se plača pristojbina 20 dinarjev. 

Če pa zahteva izpremembo uprava, te pri
stojbine ni treba plačati. 

Drage pristojbine. 

§ 158. 
Razen gorenjih pristojbin se plačujejo ob 

vložitvi spisov še te-le pristojbine: 
1.) Za vsak prigovor (§ 94.) 25 dinarjev. 
2.) Za vsako pritožbo, name

njeno odboru za pritožbe . 5 0 dinarjev. 
Ta pristojbina se plačuje tudi 

za pritožbe patentnih zastopni
kov in patentnih inženjerjev, če 
se jim ne dovoli vpis v register 
(§ 76.), in za vse druge pritožbe 
zoper odločbe predsednika upra
ve in zoper odločbe kasacijskega 
odbora po § 77. 

3.) Za vsako pritožbo, na
menjeno kasač i jskemu odboru 
(§ 136.), 100 dinarjev. 

4.) Za vsako tožbo pri od
boru za osporavanje . . . . 

5.) Za vpis novopostavljenih 
patentnih zastopnikov ali pa
tentnih inženjerjev v register 
(§ 76.) . 250 dinarjev. 

6.) Za prenos in vpis prenosa 
pravice industrijske svojine, pre
nos in vpis stvarne pravice v re
gister kakor tudi za vpis pravice 
onega, ki je izum prej uporab
ljal v zmislu § 14.; 

za vpis prostovoljne ali pri
silne licence v register; 

za vpis vsake izpremembe v 
registru patentnih zastopnikov 
ali inženjerjev, odnosno v se-
znamku patentnih pripravnikov, 
in zaznambe, določene v tej ured
bi in v pravilniku za patentne 
zastopnike 

7.) Za vpis zaznambe spora 
v register 20 diearjev.. 

8.) Za odložitev objave (§ 93.) 20 dinarjev. 
Če se pristojbine, omenjene pod 1. do 8., ne 

polože v popolnem znesku ali sploh ne ali če 
se ne polože tako, kakor je predpisano v tem 
zakonu, se smatra, da sploh ni bilo vloge. 

§ 159. 

100 dinarjev. 

25 dinarjev. 

Za prijavo vzorca, modela ali žiga se mora 
takoj, ko se vloži prijava, plačati prijavna pri
stojbina 30 dinarjev, za vsako leto zaščite pa 
letna pristojbina 25 dinarjev. 

Letne pristojbine se plačujejo v naprej na
enkrat za več let ali od leta do leta, računaje od 
dne vpisa v register. 

Patentne listine in listine o zaščiti vzorcev, 
modelov in žigov niso zavezane nobeni posebni 
pristojbini. 

V vseh primerih, kjer se rešuje predmet pri 
upravi za zaščito industrijske svojine po civilno-
sodnem postopanju, se pobirajo ustrezne pri
stojbine, določene v tarifi zakona o taksah kra
ljevine Srbije za nesporne in sporne predmete. 

Vloge za pridobitev pravice industrijske svo
jine, zlasti glede zaščite prvenstvene pravice, ki 
pa nimajo nobene pristojbine ali imajo le neza
dostno pristojbino, se smejo izjemoma sprejeti 
tudi brez pristojbine; toda prosilca je treba, 
opozoriti na veljavne predpise zakona o taksah, 
da dopolni ali plača pristojbino v postavljenem 
roku, in sicer samo redno pristojbino, ne da bi 
se uporabil § 50. zakona o taksah. Pristojbino 
za opomin (tar. post. 46.) mora položiti. 

Če prosilec v določenem roku plača ali do
polni zahtevane pristojbine, je smatrati vlogo za 
pravilno in pravočasno; drugače pa se položi 
med uradne spise. 



J > ^ 
Oni, ki dokažejo s potrdilom pristojnih obla

stev, da so siromašnega stanja, se opraščajo pla
čila pristojbine samo v sporih, ki jih sprožijo pri 
upravi za zaščito industrijske svojine. 

§ 159. a. 
Minister za trgovino in industrijo se poobla

šča,, da uvede sporazumno z ministrom za finance 
nove naknadne pristojbine, in sicer: 

i.) za vsako prijavo patenta 30 dinarjev; 
2.) za vsako prijavo vzorca, 

modela ali žiga 20 dinarjev; 
3.) pri pobiranju letnih pri

stojbin na vsakih 100 dinarjev . 20 dinarjev; 
4.) pri pobiranju ostalih pri

stojbin po §§ 155. do 158. za
kona o zaščiti industrijske svo
jine: 
a) pri pristojbinah do 20 di

narjev 5 dinarjev, 
b) pri pristojbinah do 50 di

narjev 10 dinarjev, 
c) pri pristojbinah do 100 di

narjev 25 dinarjev, 
č) pri pristojbinah preko 100 

dinarjev 50 dinarjev; 
5.) za vsako vlogo, ki ni za

vezam pristojbinam pod št. 1 
do 4 2 dinarja. 

Za izvršitev predpisov tega paragrafa skrbi 
minister za trgovino in industrijo sporazumno z 
ministrom za finance. 

P o g l a v j e V i l i . 

Zaključna določila. 

§ 160. 
Kdor razstavi izum ali proizvod na oblastveni 

ah oblastveno priznani tuzemski razstavi, bodisi 
da je ta mednarodnega, bodisi da je domačega 
značaja, sme najkesneje v treh mesecih po kon
čani razstavi zahtevati zaščito industrijske svo
jine s prvenstvom izza dne, ko je razstavil dotič
ni medmet. 

§ 161. 
Za tuje državljane veljajo glede zaščite in

dustrijske svojine mednarodne pogodbe, sklenje
ne 7, njih državami. 

Če takih pogodb ni, uživajo inozemci zaščito 
tega zakona samo, ako velja vzajemnost. 

Da velja vzajemnost, mora dokazati oni, ki 
se hoče koristiti z njo. 

§ 162. 

Vsakdo, ki uživa v kateremkoli delu naše 
države pravico industrijske svojine oni dan, ko 
je stopila v veljavo uredba o zaščiti industrijske 
svojine z dne 15. novembra 1920., in hoče, da 
ле mu ta pravica zaščiti še nadalje za ostali čas 
po predpisih tega zakona na ozemlju, na katerem 
io veljala do tega dne, mora to pravico prijaviti 
pri upravi za zaščito industrijske svojine naj
kesneje do dne 31. julija 1922. Ce se ta prijava 
do označenega dne ne vloži, prestane veljavnost 
te pravice. 

Na izrecno zahtevo prosilčevo sme uprava 
dovoliti, da se veljavnost njegove pravice raz
širi na vse ozemlje kraljevine za ostali čas tra
janja. 

»'rijave se vrše. po nastopnih predpisih: 

P a t e n t i . 
Pri patentih je treba priložiti prošnji potrjen 

izpisek iz patentnega registra, dva izvoda natis
njen ili patentnu; spisov ali dva uradno overov
ljena prepisa patentnega spisa in uradni prepis 
onih listin, na katerih podstavi so se izvršili pre
nos in drugi vpisi v patentni register. Na proš
njo le treba pritisniti pristojbino za prijavo pa
tenta in letno pristojbino za ono leto, ki je na 
vrsti (§ 155.). 

Trajanje patentov, danih na Dunaju, se ra
čuni od dne, ko jih je objavil patentni urad na 
Dunaju; trajanje patentov, danih v Budimpešti, 
pa se računi od dne, ko je patentni urad v Bu
dimpešti prejel njih prijavo. Ti patenti trajajo 
največ petnajst let; v ta rok se sme všteti tudi 
minuli čas njih- trajanja. 

Tako preneseni patenti, ki so do sedaj veljali 
samo v posameznih delih kraljevine in se sedaj 

Letnik IV. 

razširjajo na vso kraljevino, ne morejo kršiti pri
dobljenih pravic drugih oseb na onih ozemljih, 
kjer do sedaj niso veljali. 

V z o r c i in m o d e l i . 

Vsi vzorci in modeli se morajo prijaviti iz
nova po predpisih §§ 103. do 105. tega zakona 
in trajajo največ deset let; v ta čas se šteje tudi 
minuli čas njih trajanja. 

imetniku se prizna prvenstvena pravica vpisa, 
če dokaže to svojo pravico do vzorca z uradno 
overovljenim prepisom registra pristojnih obla-
stev, pri katerih je bil vzorec prej prijavljen, in 
če plača pravočasno po § 156. tega zakona pri
javno in letno pristojbino, ki je na vrsti. 

Ž i g i . 
2ige je treba prijaviti iznova po predpisih 

§§ 110. do 112. tega zakona; smejo pa se pri
javiti rudi z neomejenim rokom trajanja. Prosilcu 
se prizna prvenstvena pravica vpisa, če dokaže 
to svojo pravico do žiga z uradno overovljenim 
prepisom registra pristojnih oblastev, pri katerih 
je bil žig prej prijavljen, in če plača pravočasno 
po § 156. tega zakona prijavno in letno pristoj
bino, ki je na vrsti. 

Vzorci, modeli in žigi, ki so veljali do sedaj 
samo v nekaterih delih kraljevine, katerih zaščita 
pa se razširja na vse ozemlje kraljevine, ne mo
rejo kršiti pridobljenih pravic drugih oseb v 
onih delih, kjer doslej niso bili zaščiteni. 

Letne pristojbine za vzorce, modele in žige, 
plačane v kolkih, preden je stopila v veljavo 
uredba o zaščiti industrijske svojine, je vračuniti 
za plačane letne pristojbine. 

Patenti, vzorci, modeli in žigi, ki se tako re
gistrirajo pri upravi, se smatrajo za samostojne 
pravice industrijske svojine; za spore o njih ve
ljavnosti je pristojna uprava za zaščito industrij
ske svojine. 

Predpisi tega paragrafa ne veljajo za pravice 
industrijske svojine, dane izza dne 27. oktobra 
1918. po tujem oblastvu, oziroma uradu, na 
ozemlju današnje Avstrije in Ogrske v mejah, 
ki sta jih dobili po mirovni pogodbi. 

S temi določili se nikakor ne izpreminjajo 
predpisi mirovnih pogodb. 

§ 163. 

Minister za trgovino in industrijo se poobla
šča, da podrobno s pravilnikom predpiše posto
panje za patentiranje kakor tudi postopanje za 
vpis vzorcev, modelov in žigov, poslovni red 
uprave in pravilnik za patentne zastopnike in 
patentne inženjerje. 

§ 164. 

Ta zakon nadomesti, ko stopi v veljavo, 
uredbo o zaščiti industrijske svojine z dne 15. 
novembra 1920. — «Službene Novine» št. 265 
iz leta 1920. -— seznamka uredb ministrstva za 
trgovino in industrijo ši. 41 — «Službene No
vine» št. 195/21. — »i takrat prestanejo veljati 
vsi zakonski predpisi, kateri in kolikor so na
sprotni temu zakonu. • 

§ 165. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hr
vata i Slovenaca». 

Našemu ministru za trgovino in industrijo 
in ministru pravde priporočamo, naj razglasita 
ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, 
naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 17. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašič s. r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 999/4. 717 

Razpis. 
Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani 

razpisuje na dan 3. j u l i j a t. 1. ofertalno dražbo 
za 13 M debele deske raznih širin in drugega 
lesa za tobačno tvornico v Ljubljani. 

Natančni pogoji za ofertalno dražbo so na raz
polago v ekonomiji tobačne tvornice v Ljubljani. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne 26. maja 1922. 

Direktorjev namestnik: Ivo Tome s. r. 

Pred«. Ö30/6/22—1. 3--2 
Razpis. 

Pri deželnem sodišču v Ljubljani se sprejme pi 
sa miški pomočnik. 

Prošnje se morajo vložiti do dne 
14. j u n i j a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 57. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 26. maja 1922. 

U Vili 217/22—5. 7(H) 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Maribom kot vzklicno sodišče 

je razsodilo tako-le: 
Vzklicu javnega obtožitolja zoper razsodbo okraj

nega sodišča v Maribom z dne 3. marca 1922., opr. 
št. U VIII 217/22—3, zaradi izreka o krivdi je ugo
diti in navedena razsodba se izpreminja tako-le: 

Obtoženi Ferdinand U s s a r je kriv, da ni me
seca januarja in v prvi polovici meseca februarja 
1922. v Mariboru v svoji špecerijski trgovini označil 
cen življenjih potrebščin sumarno ali podrobno 
tako, da bi jih bil lahko vsakdo videl, odnosno jih 
ni hotel izobesiti na vidnem kraju; s tem je zagrešil 
preslo]x^k po člemi 6. zakona z dne 30. decembra 
1921., «Službene Novine» št. 5 iz l&ta 1922., ter se 
obsoja po členu 6. navedenega zakona na 24 (štiri-
indvajset) ur zapora in 1000 dinarjev denarne kaani. 
ob neizterljivosti pa. na nadaljnjih pet dni zapora, 
po § 389. k. p. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja h) izvršitve kazni. 

. Razsodbo brez razlogov je po členu 19. zakona z 
dne 30. decembra 1921., «Službene Novine» št. 5 iz 
leta 1922., objaviti v «Uradnem listu* ob stroških 
obsojence viti. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek Vili., 
dne 16. maja. 1922. 

U 89/22—9. 707 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklicno sodišč..,-

je vsi ed naredbo z dne 22. aprila 1922., BI 216/22—1, 
s katero je bila določena razprava, dno 11. maja 
1922. pod predsedstvom višjega dežel nosodnoga 
svetnika Ravnikarja., vpričo deželnosodnih svetnikov 
Guzelja, Posege in Lenarta kot sodnikov in pisarni
škega oficiala Humarja kot zapisnikarja, vpričo dr
žavnega pravdnika dr. Grasellija in obtoženca Ivana 
Krm on c a razpravljalo o vzklicu, ki sta ga vložila 
obtoženec zaradi izreka o krivdi in kazni in javni 
obtoži tel j zaradi izreka o kazni zoper razsodbo okraj
nega sodišča na Preval ja h z dne 22. marca 1922., 
opr. št. U 89/22—6. Po obfoženčevem predlogu, naj 
ise njegovemu vzklicu ugodi ter on sam oprosti vsa
ke krivde in kazni ali pa naj se mu kazen izdatno 
zniža in vzklic javnega obtožitolja zavrne, in po 
predlogu državnega pravdnika, naj se vzklicu jav
nega obtožitelja ugodi in obtožencu kazen zviša, ob
tožencev vzklic pa zavrne, razsodilo tako-le: 

Vzklic obtoženca Ivana Ermcnea zaradi izreka 
o krivdi zoper razsodbo okrajnega sodišča na Pre-, 
valjah z dne 22. marca 1922., opr. št. U 89/22—6, 
se zavrača kot neutemeljen; ugoditi pa je njego
vemu vzklicu zaradi izreka o kazni in zato se izpod
bijana razsodba v tem izreku izpreminja tako, da so 
obtoženec po členu 8. zakona o pobijanju draginje 
življcnskih potrebščin: in brezvestne spekulacije z 
dne 30. decembra 1921., «Službene Novine» št. 5 ia 
leta. 1922., obsoja na 4 (štiri) dni zapora m 1000 
(tisoč) dinarjev donarne kazni, ob neizterljivosti pa. 
na, nadaljnjih 20 dni zapora. 
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E 40/22—11. 

dne 24. maja 1922. 

Dražbeni okiic. 

V ostalom ostane izpodbijana razsodba neizpre- se mora prezpogojno do rečenega dne položiti v 
monjena in se vzklic javnega obtožitelja zaradi iz- blagajni pri oddelku za no\'e gradnje podpisane di-
reka o kazni zavrača kot neutemeljen. i rekcije. 

Obtoženec Ivan Ermenc se obsoja v zmlslu § 390. j V proračunu jo treba postaviti ceno tako, da 
k. p. r. v plačilo stroškov vzklicnega postopanja, i bodo fiksne, obvezne, najsi bi poskočile cene bodisi 

л».-_- j . s . n. i- u лл i»i m ! 7Л material, bodisi za delavske mezde, ker se no 
Okrajno sodišče na Prevaliah, oddelek III., ! . • . .» , 

' ' ' i bo vposteval noben povisek. 
i Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz-
! pričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 

H izdala trgov-ka in obrtniška zbornica, in potrdilo 
I davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri-

Due 5. j u l i j a 1922. ob desetih bo pri dm so-1 mosečje. 
•liscu v sobi št. 4 dražba polovice zemljišča vi. St. 191 Dela morajo biti dogotovljena v poldrugem me-
davčne občine plešiviške, sestoj' 
darskoga poslopja, potom. 10 
vrta, gozda in nekaj vinograda z običajnim 
i ar jem. 

Cenilna viednost s priteklinanii vred 8607 K 
50 v, najmanjši ponudek 6738 K 34 v. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, se morajo 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri dražbenem na
roku, sicer bi so glede nepremičnine ne mogle več 
uveljavljati v škodo zdražitelia, ki je ravnal v do
bri veri. 

ječe iz hiše in gospo-; SL'CU ou" t 1 i U 0 ' I < 0 s o s e i z r 0 ^ a prevzemniku, 
parcel njiv, pašnika. | Za izvršitev del veljajo poleg gradbenega ela-
a z običajnim inven- Gorata obči in posebni pogoji, navedeni v službenem 

navodilu za bivše avstrijske državne železnice. Pro
račun in obrazec ponudbe se dobivata pri oddelku za 
nove gradnje podpisane direkcije, kjer so tudi načrti 
na vpogled. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 23. maja 1922 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek II., 
dne 27. maja 1922. 

St. 13.338/V1I—1922. 065 3 - 2 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in. njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» 
z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo tiskovin, in 
sicer za 800.000 obrazcev clistark». 

Popis potrebnih tiskovin kakor tudi obči in po-
»ebni pogoji za dobavo obrazcev se dobivajo zai tri 
dinarje pri nabavnem oddelku (soba št. 8) podpirane 
direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo tiskovin po razpisu pod 
št. 13.338/22. za dan 28. junija 1922. ponudnika 
N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci dne 2 8. j u n i j a , in sicer 
meti 10. in 11. uro na dan licitacije v roke predsed
niku lieitacijske komisije. Licitacija bo ob 11. uri v 
ekonomskem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, 
ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri bla
gajni podpisane direkcije, najkesneje do 10. ure na 
dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vrednostnih 
papirjih. O položeid kavciji izda blagajna reverz, ki 
se mora pokazati predsedidku dražbene komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
ničevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od dražbenega ddc. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po-
»oje in da pristajajo, dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije i>o 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. maja 1922. 

*t. 210/N. 713 3—1 
Dražbeni natečaj. 

Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 
86. in 98. zakona o državnem računovodstvu z dne 
ß. marca 1921. in odloka ministrstva za promet 
it. 16.080/22. ofertalno licitacijo, da so pokrije ku
rilnica v Gračacu, in sicer z deskami 2 cm debeline, 
strešno lepenko in eternitom ali korenitom v skupni 
površini 1300 m2, nadalje za strešne žlebe, odvodne 
cevi in obrobe 6 velikih dimnikov. 

Ta razprava bo dne 2 4. j u n i j a t. 1. ob enajstih 
pri oddelku za nove gradnje podpisane direkcije. 

Ponudbe, obvezno za tnesec dni, je treba brez
pogojno izročiti do predpisanega roka; biti morajo 
opremljene s kolkom za 20 dinarjev, zapečatene in 
brez vsake pripombe podpisane po ponudniku. Ob-
sezati morajo proračun, s čitljivimi in brezpogrešni-
mi cenami in zneski. Varščina 10.000 dinarjev (deset 
tisoč dinarjev) v gotovini ali v vrednostnih papirjih 

j Št. 18.4Ö-I/V1I. 1922. 714 3--1 
i Razglas. 
j Podpisana direkcija razpisuje na podstavi člena 
| 94. zakona o državnem računovodstvu ponovno lici

tacijo za prodajo: 
1025 kg stare silicijsko brončeno žice. 
Ta material se hrani pri gradbenem brzojavnem 

in telefonskem odseku v Splitu, kjer ga interesenti 
lahko vpogledajo. 

Ponudbe, kolkovane z 20 dinarji, morajo najkes
neje do dne 8. j u l i j a t. 1. ob enajstih prispeti v 
ekonomski oddelek podpisane direkcije. Otvoritvi 
ponudb smejo prisostvovati ponudniki ali njih na
mestniki. 

V obče veljajo za to licitacijo odredbe členov 36. 
do 98. zakona o državnem računovodstvu (odde
lek B). 

Varščino (kavcijo), ki znaša 5 % vrednosti po
nujene vsote, je treba položiti do dražbenega dne 
ob desetih, sklicevaje se na številko tega razglasa, 
pri glavni blagajni podpisane direkcije. 

Material se mora najkesneje v enem mesecu po 
prejetem obvestilu o odobreni prodaji odpravili iz 
skladišča omenjenega odseka v Splitu. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca maja 1922. 

П2 3- 2 St. 18.302/V1I—1922. 

Natečajm razglas. 
Podpisana direkcija razpisujo s tem na podstavi 

Člena 94. zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in na podstavi pravilnika za izvrše
vanje odredb iz oddelka «B. Pogodbe in nabave» 
zakona o državnem računovodstvu, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dno 25. novembra 1921., p o -
no v no pismeno ofertalno licitacijo za nabavo 
gradbenega lesenega materiala. 

Licitacija bo dne 3 0. j u n i j a 1922 . pri pod -
pisani direkciji, ekonomskem oddelku. Ponudbe se 
bodo odpirale točno ob enajstih, pozneje došle pa 
se no bodo vpoštevale. Popis količin potrebnega ma
teriala so dobiva za 2 dinarja ini ekonomskem od
delku direkcije (v sobi St. 8). Glede posebnih in ob
čih pogojev za to licitacijo veljajo nabavni pogoji 
bivših avstrijskih državnih železidc, kolikor-ne na
sprotujejo zakonu o državnem računovodstvu. 

Ponudbo mora pismeno v zapečatenem zavitku 
izročiti ponudnik ali njegov pooblaščenec na dan 
licitacije med 10. in 11. uro. Na zavitku ponudbe 
mora stati: «Ponudba za nabavo po razpisu 
št. 18.302/22. za dan 30. junija 1922.», za tem pa 
ime ponudnikovo in njegov poklic. 

Vsak ponudnik mora položiti pred licitacijo pri 
glavni blagajni podpisane direkcije za kavcijo 5 %, 
odnosno inozemci 10 %, vrednosti nabavne vsote v 
gotovini ali v vrednostnih papirjih (člen 88. zakona 
o državnem računovodstvu). 

Reverz, izdan po blagajni, mora ponudnik pred 
pričetkom licitacije pokazati, predsedniku licitacijske 
komfcije. Obenem mora vsak licitant prinesti in po
kazati potrdilo o svoji dražiteljski sposobnosti in 
potrdilo o plačanem davku za zadnje četrtletje. 

Licitanti morajo poznati pogoje, po katerih se 
licitacija opravlja, ter morajo pred licitacijo to pis
meno potrditi kakor tudi izjaviti pristanek, da vro-
čajo svoje ponudbe po teh pogojih. Licitantom, ki 

pridejo na licitacijo po 11. uri, bo prepovedano vsto
piti v sobo, kjer so bo vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v feprebu, 

meseca maja 1922. 

72-j • -2 

Po sklepu profesorskega zbora in na podstavi 
§ 24. uredbe o ustroju kr. veterinarske visoke šota 
se razpisuje natečaj za mesto ravnatelja rektomtskt-
pisarne v IX. činovnem razredu s prejemki, pred
pisanimi za deželno uradnike, in s pravico do iz
stopnega napredovanja v VII. činovni razred. 

Prosilci morajo priložiti svojeročno spisaniw. in 
pravilno kol kovanim prošnjam: 
a) diplomo o dovršenih pravoslovnih in državoeUn-

nih naukih; 
b) domovnico, da so državljani kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
e) krstni list; 
č) izpričevalo o moralnem in političnem veckemju: 
d) izpričevalo uradnega zdravnika, da so delovno 

• in telesno popolnoma zdravi; 
e) curriculum vi tao. 

Tako opremljene prošnje naj vlože protàW pri 
rektoratu kr. veterinarsko visoke šole do Л к 

15. j u n i j a 1922., 
in sicer oni, ki so žo v državni službi, po »rojem 
pristojnem oblastvu, ostali pa neposredno. 

Rektorat kr. veterinarske visoke šole v XagMte«, 
dne 26. maja 1922. 

718 

azne objave-
Razglas. 

Občni zbor deluičai-jev «Splita», d. d. ш i w u t 
Portland, ki je bil po vabilu, objavljenem, v Urad
nem listu 55 z dne 29. maja t. Ì., določen o* da» 
11. junija t 1., bo z objavljenim dnevnim redom n«, 
objavljenem mestu dne 13. j u n i j a 19 31, ob 
enajstih. 

Kot nadaljnja točka dnevnega roda pride na raz
pravo predlog- upravnega sveta o zvišbi glavnice 
na Din 20,000.000— in o dotični izpremembi pravil. 

V S p l i t u , dne 25. maja 1922. 
Uprav* »vet. 

7 1 9 Vabilo na XVIII. redni občni zbor 
Delniške družbe združenih pivo-
varen Žalec in Laško v Laškem, 

ki bo v vtorek dne 2 0. j u n i j a 19 22. ob devetife 
v sejni dvorani posojilnice v Celju. 

S p o r e d : 
1.) Poročilo npravnega sveta o letnem ш#ч*и. ' 
2.) Poročilo revizijske. komisije. 
3.) Razdelitev čistega dobička. 
4.) Volitev revizijske komisije. 
5.) Slučajnosti. 
V L a š k e m , mes?ca. maja 1922. 

Upravni tv*t. 

§ 15. Posest vsako delnice daje pravico do rnr-g* 
glasu na občnem, zboru, 

§ 17. Pravica glasovanja se sme izvrševati na 
občnem zboru ali osebno ali pa po drugem po
oblaščencu, ki ni da bi moral biti tudi sam delničar. 
Pooblastilo je dokazati s pismenim pooblastilom. 
Varovance in juristične osebo zastopajo njih zako
niti, oziroma statutarični, kot taki izkazani zastop
niki. 

Vstop k občnemu zboru je dovoljen le proti po
kažu legitimacije. 

6 1 0 Razid društva. 
Kmetijsko izobraževalno društvo v Sovodnju pri 

Gorenji vasi ee je prostovoljno razšlo. 
Janez Šifrer s. r., bivši predsednik. 

662 Razid društva. 
Društvo «Slovenska Straža v Selcih» ee je pro

stovoljno razšlo. 
Matej Tavčar s. r., bivši pf«bw<i»ik. 

r 
Natisnil« ш založila Đetntffca tiskarna, 4. i. v ВДиЦвШ-

i. 



59. 
Poštnina plačana v gotovim. j 

V Ljubljani, dne 3. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo: o pobiranju občinske dav
ščine na nezazidane parcele v Ljubljani; o pobiranju občinske davščine na vozila v Mariboru; o pobiranju občinske davščine v Mariboru na ponočni obisk gostiln, kavarn in 
barov kakor tudi na igranje s kvartarni. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljiii o prijavah za odmero davka na poslovni promet za leto 1922. — Razglas ministrstva 
za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani, da je dovoljena ustanovitev delniške družbe z imenom: «Tovarna verig, d. d. v Lescah pri Bledu». — Razglasi raznih uradov 

in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

številka 113 z dne 24. maja 1922.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja Al e ks a n-

d ra T. z dne 30. marca. 1922., s katerima se postav
ljata na ženskem učiteljišču v Ljubljani: za. profe
sorja veronauka dr. Alojzij M o r n a r , gimnazijski 
veroučitelj v. Ljubljani; za profesorja dr. Viktor 
P e l e r i in. gimnazijski profesor v Ljubljani. 

Številka 114 z dine 26. maja 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 28. aprila 1922., 

s katerim se sprejemlje ostavka, ki jo je dr. Janko 
N o v a k, pisar, I. razreda ministrstva za prosveto, 
podal na državno službo. 

Izpremembe v osebju. 
'Premeščena .sto: okrajni komisar Friderik V i -

li e r od okrajnega glavarstva v Slovonjjgradcu v 
Mozirje kot vodja politične ekspoziture in okrajni 
komisar dr. Janko Š i š k a od politične ekspoziture 
v Mozirju k okrajnemu glavarstvu v Novem, mestu. 

Absolvirani jn-avnik Albin J u h a r t je sprejet 
za konceptnega praktikanta v politično priprav
ljalno službo v podrofcju pokrajinske uprave za Slo
venijo ter dodeljen v služl>ovanjo oddelku za. no
tranjo zadev. 

Računski ofioial Ignacij H r a i i i d s l e t e r pri 
oddelku: za kmetijstvo pokrajinske uprave za Slo
venijo v Ljubljani je. premeščen kot blagajnik k 
državni žrebčarui na Selu. 

Pogod,bona uradnika Josip B l a n č in Davorin 
J o n k o pri oddelku za .kmetijstvo pokrajinske 
uprave za Slovenijo v Ljubljani sta imenovana za 
kanclisia |>ri tem oddelku, in sicer prvi v defini
tivni, drugi v provizorni lastnosti. 

Jakob K u h a r , orožniški narednik II. razreda 
pri V. orožniški brigadi, je imenovan za provizor-
nega policijskega кап.?Љ1а pri policijski direkciji v 
Ljubljani. 

Iv. Hribar s. r. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

164. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju občinske davSčine na nezazidane 

parcele v Ljubljani. 

Na podstavi § 81. občinskega reda za miesto 
Ljubljano se dovoljuje s.i>orazumno z delegacijo mi
nistrstva financ v Ljubljani, da pobira mestna ob
čina ljubljanska za kritje občinskih potrebščin z 
veljavnostjo od dne 1. julija t. 1. do dne 31. de
cembra. 1923. posebno občinsko davščino na neza
zidane parcele po naslednjem pravilniku. 

§ 1. 
Dne 1. julija 1922. se uvede in pobira v občinsko 

namene poseben davek na nezazidane parcele, 
ležeče v območju mestne občiue in znotraj nastopnih 
mejnih črt: Gruberjevega kanala, Malega grabna, 
Zelene poti in Poti na Pasji brod do viške meje. 
Izvzete so tudi i)arcele, ležeče severno od Cest© na 
Rožnik, zapadno ob progi južne železnice do Ce
lovške ceste, zapadno ob Celovški cesti do šišenske 
cerkve, zapadno od Vodnikove ceste; popolnoma 
izvzet, je tudi ves šišenski hrib. 

Za zazidane, torej tega davka p r o s t e parcele 
je i» tem, pravilniku smatrati le one parcele, ki na 
njih stojo; stavbe, zgrajene po stavbnem redu in ki 
so kot take označene v katastru zemljiškega davka. 
K zazidanim parcelam j 0 šteti tudi dvorišča, vrtove 
in prehode, ki spadajo k stavbi in katerih nadaljnja 
parcelacija je nemogoča, m sicer: 

a) pri strnjenem stavbnem sistemu, če ne prese-
/.ajo 100%, izmerc parcel, ki na njih stoje stavbe; 

b) pri odprtem sistemu pa, cene- prese-znjo 500% 
zazidane ploskve. Tega občinskega davka so proste 
tudi vse. one parcele, z»., katere se jo že izrekla. 
odnosno se še izreče stavbna jirepoved. 

§ 2. 
Ta občinski davek znaša za vsako koledarsko 

leto Vi % cenibie vrednosti nezazidane ратее1е. 
Ceniln© vrednost določita za vsako leto posiebe, 
vpoštevaje vse okolnosti, zlasti pri parcelah, služečih 
v obrtne ali poljedelske namene, mestni magistrat 
po svojih uradnih izvedencih in zastopnik občin
skega sveta. Izpremembe. katerekoli vrst« v. vred
nosti parcele, ki bi nastalo v dotičnem koledarskem 
letu po pravnomočni ocenitvi, nimajo nikakega 
vpliva niti na izmero niti na. plačilo davka. 

Ce lastnik parcelo proda, mora novi lastnik pri
četi s stavbo tekom prihodnjega koledarskega leta. 
Ako v tem prihodnjem letu s stavbo sploh no ]xrične 
in .si ne izposluje dovolila za uporabo, se mu že za 
vso to koledarsko leto in za prihodnje leto zviša 
V-!%ni davek na 2 %. 

Po preteku dveh let le zviša davek od 2 %. na 
4 %. ki velja dotlej, dokler stavba ni izvršena. 

§3. 
Zaradi odmer»* tega davka mora vsak lastnik 

parcele, kakor jo omenjeno v § l., podati mestnemu 
magistratu v šestih tednih od razglasitve tega pra
vilnika, na tiskovinah, ki jih izda občina, dvakratno 
prijavo glede davka na nezazidano parcele tor na
vesti v njih to-k.: 

1.) Označbo parcele po katastralni številki in 
zemljiški vložek, ime posestnikovo in namen, v 
katerega, se parcela uporablja. 

2.) Izmero parcele v kvadratnih metrih in vred
nost, za kvadratni meter ob času prijave'. Za izmero 
davka je odločilna katas.tra.lna izmera, odbije pa se 
pri parceliranih parcelah oni del zemljišča, ki naj 
odpade na javne ceste in trge. 

3.) Ime bivšega lastnika parcele in ceno za kva
dratni meter, po kateri si je sedanji lastnik pridobil 
to parcelo. 

4.) Če je več solastnikov nezazidane parcele, 
so mora označiti edenf izmed njih kot pooblaščenec 
in plačnik, njegovo bivališče, poklic itd. 

En izvod prijave si pridrži mestni magistrat, 
drugi izvod prijave, opremljen % datumom priznanja 
in občinskim pečatom, pa se vrne stranki. 

Mestni magistrat pregleda podane prijave ter 
popravi nesoglasja, če jih najde, na podstavi uradnih 
pripomočkov. Morebitni uradni poijravki napovedi 
f-tranke bodo razvidni »iz plačilnega naloga. 

Če .stranka plačilnemu nalogu mestnega magi
strata v 14 dneh ne ugovarja, so podatki, ki jih je 
določil mestni magistrat za odmero davka, jiravno-
veljavni. 

Če pa stranka v 14 dneh plačilnemu nalogu ugo
varja, se predloži njen ugovor v razsojo občinskemu 
«vetu. Dolžnost občinskega .sveta je, da ugovor 
stranke vsestransko preišče, eventualno da zadevo 
vrne v ponovno uradûvanje ali da odredi i>osebne 
poizvedbe, ki se jih' lahko udeleži tudi stranka, od
nosno njen pooblaščenec ali cenilec, le-ta pa izključno 
ob stroških -stranke. S t r o š k e p o i z v e d h i n r c-
n i t v e t r p i t a mestna, občina in stranka, in sicer 
vsaka na polovico. Zoper razsodbo občinskega sv- t̂a 
ima stranka pravico do priziva na pokrajinsko upra
vo, oddelek za notranje zadev«, ki ga je v 14 dneh 
po vročitvi vložiti pri mestnem magistratu. Pritožbi 
nimata odložilne moči in za nadaljnje uradovanjo 
veljajo predpisi občinskega mia. 

§ * • 

Ce stranka,, ki mora plačevati davek, v. pred
pisani dobi no poda prijave ali če i>oda nepravilno 
ali nepopolno prijavo ali če sploh kaj zakrivi, kar 
otežkoči izmero davka, se odmeri davek brez pri
jave na podstavi uradnih pripomočkov. Stranka 
potem sploh nima pravice do pritožbe zoper odmero 
davka. 

§ 5 . 

Če sa v obdobju menja lastnik parcele, mora 
dosedanji lastnik to pismeno javiti mestnemu ma-
gistratu vsaj v 14 dneh po izpremembi. Če dosedanji 
lastnik ne javi izpremembe v posesti nezazidane 
parcele, je solidarno z novim lastnikom odgovoren 
za plačilo onih delov davka, ki so plačljivi do dne, 
ko se je ta izprememba dognala. 

§ 6 . 
Plačevanja tega davka so oproščene: 
1.) parcele, ki so last države, oblasti, okraja, 

občine ali podjetij in fondov, ki jih ti dotirajo. 
2.) Po sklepu občinskega sveta so oproščene 

davka parcele, ki so lasti humanitarnih institucij, 
in parcele, ki služijo javni blaginji, kolikor niso v 
najemu drugih oseb. 

§7. 
O izmeri davka se obvesti stranka s plačilnim 

nalogom, iz1 katerega morata biti "razvidna podstava 
izmore in letni predpis davka. 

če je več lastnikov parcele, jamčijo za plačilo 
skupno in nerazdelno; plačilni nalog je pravno-
veljavrio vročen, če je bil vročen pooblaščencu in 
plačniku, navedenemu v prijavi. 

§8. 
Davek se plačuje pri mestni blagajni, in sicer v 

letu 1922. do vštetih 100 K od dne 1. do dno 15. ju
lija, nad 100 K pa najpozneje do dne 16. novembra. 
V bodočem letu bo plačevati davek do vštetih 100 K 
od dne 1. do dne 15. januarja, davek nad 100 K pa 
v dveh poluletnih obrokih do dne 15. januarja, in 
do dne 15. julija. 
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Od davka, ki se ne plača pravočasno, se zara
čunavajo zannuhw obresti (§ 9.). 

§ 9. 
Ako davek ni pravočasno plačaj), se ixterja s 

politično eksekucijo, z zamudnimi obrestmi vred, 
ki «c odmerjajo po členu 36., B. IV, š t 13 začasnega 
zakona o proračunskih dvanajstinah z dne 27. ju
nija 1921.. Ur. 1. št. 240. 

§ 10. 
O zastaranju davka veljajo določila zakona z 

dne. 18. marca 1878.. drž. zak. St. 31. 

§ 1 1 . 
Dohodki tega davka .se uporabljajo za kritje ob

činskih potrebščin. 

§12. 

Ta davščina velja do dne 31. decembra 1923. 
Na zahtevo finančne uprave pa «e sme tudi pred 
tem rokom ukiniti, odnosno znižati. 

V L j u b l j a n i , dne 21. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika 

dr. Baltic ». r. 

166. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranja občinske davščine v Mariboru na 
ponoćni obisk gostiln, kavarn in barov kakor 

tudi na igranje s kvartarni. 

Mestni občini mariborski sp dovoljuje na pod
stavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., staj. dež. 
zak. št. 41, sj>orazumno z delegacijo ministrstva fi-
uanc v Ljubljani, da .sme pobirati od dne, ko se 
razglasi ta naredba v «Uradnem listu pokrajinske 
upravo za Slovenijo», pa do dne 31. decembra. 1922. 
nastopno davščino: 

8 1. 
Občinsko davščino na ponoćni obisk gostiln, 

kavarn in barov kakor tudi na igre s kvartarni so 
dolžni plačevati obiskovalci gostiln, kavarn in ba
rov, ki so po 22. uri v gostilnah it) po 23. uri v 
kavarnah in barih, kakor ludi kvari al ci v navedenih 
lokalih brez ozira na čas. 

Davščina znaša 1 dinar za osebo. Ako pride 
kvartale-/, po 22., odnosno po 23. uri v lokal in igra, 
je zavezan plačati dvojno davščino v znesku 2Din. 

165. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranja občinske davičine na vozila 

v Mariboru. 

Mestni občini mariborski se dovoljuje na pod
stavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., Staj. dež. 
zak. št. 41, sporazumno z delegacijo ministrstva fi
nanc v Ljubljani, da sme davščino na vozila, uve
deno z naredbo bivše deželne vlade za Slovenijo z 
dne 30. maja 1921., Ur. 1. št. 188, pobirati do dne 
31. decembra 1922. 

Obenem .se določa, da se morata glasiti §§ 9. iti 
10. citirane naredbe, odslej tako-le: 

§ » • 

Prestopki. 
Kdor zamudi v predpisanem 14dnevneau roku 

prijaviti i>rodajo ali nakup davku zavezanega vo
zila, dalje kdor iz malomarnosti zamudi pravočasno 
prijavo .svojega davku zavezanega vozila ali kdor 
ne naznani v 14 dneh, da je prestal razlog za odpis 
davka, tonu sme mestni magistrat, ne da bi uvedel 
zoper njega kazensko postopanje, predpisati za eno 
t r e t j i n o višjo davščino, nego bi jo moral sicer 
plačati na podstavi pravočasne prijave. 

Kdor pa vodoma f i n g i г a tako razmerje, ki bi 
vozilo oprostilo davki ali provzročilo odpis, dalje 
kdor [.-osuivlja za>ebna vozila, spadajoča JKKI to 
'lavščino. pod takšno tuje ime, pod katerim bi postal 
pravi lastnik prost, ali kdor prepušča vozilne znake 
drugim vozilom, temu sme mestni magistrat, no da bi 
uvedel zoper njega kazensko postopanje, predpisati 
davščino v d v a k r a t n e m znesku. Za plačilo 
tega zneska, jamčijo solidarno in nerazdelno vsi so
krivci. 

V kolikor obsezajo prestopki zoi>er to naredbo 
kršitve splošnega kazenskega zakonika, jih je ova
diti državn 'mu pravdništvu. 

§ 10. 
Prizivi. 

V vseh zadevah te naredile odloča na pivi 
.stopnji mestni magistrat. Zoper-ukrepe in odloke 
motnega magistrata je dopusten priziv na mestni 
občinski svet, zoper s.klepe mestnega občinskega 
sveta pa na pokrajinsko upravo, oddelek za notranje 
zadeve, ki odloča v stvari končuoveljavno. Vsak 
priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 14 dneh 
od dne po vročitvi magistralnega odloka, odnosno 
pismenega obvestila o sklepu občinskega sveta. 

V L j u b l j a n i , dne 22. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

! § 2 -
j Davščiuo pobirati je dolžan podjetnik, ki izvršuje 
| obrt; na njegovo odgovornost pa ga smejo zasto-
j [iati tudi njegovi uslužbenci. 
I O plačani davščini vroči podjetnik gostu uradno 

potrdilo mestnega magistrata, podjetnik pa dobiva 
potrdila z zaporednimi številkami v obliki blokov 
brezplačno pri mestnem knjigovodstvu. Potrdila je 
uporabljati strogo po tekočih številkah. Za pravilno 
zaračuna van jo davščine, za vsako zlorabo potrdil 
ali za nepravilnosti sploh je odgovoren podjetnik 
obrta. 

Izjemoma lahko jiobira mestna občina davščino 
po nalašč za to nastavljenih osebah. 

§3-
Davščino, pobrano v enem tednu, mora podjeit-

nik na poda.ta.vi obraSuna.. najpozneje do sredo na-
i .slednjega tedna izročiti mestni blagajni. Za vsak 
j blok, ki ga podjetnik izgubi, mora plačati vso vred-
i nosi bloka. 
j §4. 
! Mestni magistrat je upravičen kontrolirati pra-
j vilno pobiranje davščine. Podjetnik obrta mora na 
| zahtevo predložiti kontrolnemu organu bloke za-
i radi primerjanja s potrdili, ki jih je vročil gostom. 

i ' 
Za prestopke te naredbe se smatra: 

j a) ako uporablja podjetnik neuradna potrdila, 
I to je taka, ki jih ni prejel od mestnega magistrata, 
i odnosno knjigovodstva; 
i b) ako se rjost kljub pozivu brani plačati 
davščino; 

c) ako gost sporazumno .- podjetnikom plača 
davščino brez potrdila; 

či ako podjetnik davščine ne pobere. 

§ 6 . 
Za vsak prestopek te naredbe« sum mestni ma

gistrat predpisati podjetniku, odnosno gostu, ne da 
bi uvedel kazensko postopanje, desetkratni iznos 
prikrajšane davščine. č'e se višina prikrajšane dav
ščine no more določiti ali če se pri podjetniku pre
stopki naredbo ponavljajo, se določi vsota, ki jo 
mora plačati, od. 250 do 2000 dinarjev. Ako zakrivi 
prestopek gost .sporazumno s podjetnikom (§ 5. c), 
smo magistrat predpisati desetkratno davščino, od
nosno zgoraj določeid znesek, vsakemu in oba jam
čita vzajemno za plačilo obeh zneskov. Gosta, ki se 
brani plačati davščino, mora podjetnik' naznanili 
magistratu, odnosno magistralnemu organu. 

§7-
V zadevah te naredbe odloča na prvi stopnji 

mestni magistrat. 
Zoper odloke mestnega magistrata je dopusten 

priziv ali pritožba na mestni občinski svet, zoper 
sklepe mestnega občinskega «veta pa na pokrajin
sko upravo, oddelek za notranje zadevi». 

Priziv je vložiti v vsakem primeru pri mestnem 
magistratu v 14 dneh od dne, ko se vroči stranki 
odlok magistrata, odredba ali obvestilo o sklepu 
občinskega sveta. 

§ 8. 

Osebe, ki naznanijo mestni občini prestopke te 
naredbe, dobo za nagrado polovico plačane deset
kratne davščine, odnosno polovico vsote, ki .se do
loči [io § 6. te naredbe. Kontrolnemu organu določi 
nagrado mestni svet. 

§»• 
Občinsko davščino je smatrati za javen občin

ski davek. Ako se davščina ne plača v določenem 
roku (§ 3.), jo je izterjati po § 3. ukaza r. dne 
20. aprila 1854., drž. zak. št, 96, s politično ekse
kucijo. Na isti način se izterjajo tudi premalo od
dani zneski, ako se no plačajo v 14 dneh po vročitvi 
plačilnega poziva. Prizivi nimajo odložilno moči. 
Glede zastaranja te davščine veljajo določila, zako
na z dne 18. marca 1878., drž. zak. št. 31. 

§ 10. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko jo odobri 
pokrajinska uprava, ter velja do dne 31. decembra 
1922. 

V L j u b l j a n i , dne 22. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. A I 0/3 i'X 1.922. ' : 

Razglas. 
Po določilih zakona o davku na poslovni pro

met z dne 31. januarja 1922., Ur. 1. št. 20, morajo 
voditi knjige opravljenega prometa vsa podjetja, 
zavezana jjavnemu polaganju računov, družbe z 
omejeno zavezo, vsi oni obrati in vsa ona podjetja, 
katerih promet je presezal v minulem letu 360.000 
Dii». Za knjige opravljenega prometa ne določa 
zakon nikakršne oblike in posamezniki si jih smejo 
prirediti po lastnem preudarku in po potrebi svoje 
vrs.tr: [Kisla. Ti davčni zavezanci morajo takoj vlo
žiti prijavo ter plačati l%ni davek za IV. četrtletje 
1921. in I. četrtletje 1922. od prometa, napravljene
ga v t.ej dobi, kolikor še tega niso storili, za pri
hodnja četrtletja pa najpozneje v 30 dneh po pre
teku vsakega četrtletja pri, onem davčnem, uradu, v 
čigar okolišu je njih obrat. Vse pravne in fizične, 
osebe, ki ne plačujejo pridobnine, kakor tudi osebe, 
ki izvrše slučajen promet stvari v zmislu zadnjega 
odstavka člena 4. zakona, morajo v Ì4 dneh od dne 
opravljenega prometa vložili predpisano prijavo ter 
plačati na ta promet odpadajoči l%ni davek pri 
onem davčnem uradu, ki je glede na kraj opravlje
nega prometa teritorialno pristojen za pobiranje ne-
posrednjih davkov. 

Nadalje morajo л-ložiti prijave za odmero davka 
na poslovni promet za leto 1922. v 14 dneh jiri pri
stojnih davčnih oblastvih vsi davčni zavezanci, ka
terih promet v letu 1921. ni presezal zakonsko do
ločene mejo 360.000 Din in ni bil manjši od 15.000 
Din, potem vse svobodne profesije, naštete v točki J. 
člena 3. pravilnika (odvetniki, notarji, zdravniki 
itd.) brez ozira, na višino prometa. Le-ti davčni za
vezanci napovedujejo promet minulega leta; ako 
pa so poslovali le v gotovi dobi minulega leta, mo
rajo napovedati letni promet, sorazmerno s prome
tom v času, ko so ga opravljali. 

Obrate, o tv or jene med davčnim letom, je prija
viti v 4 tednih pri pristojnem davčnem oblastviv ter 
napovedati promet, ki se po vsej priliki doseže; v 
obratu eirl, početka, obratovanja do konca davčnega 
leta. 

Po razpisu ministrstva za finance, generalne) di
rekcije neposrednjih davkov, z dne 13. t. m., N. p. 
br. 16.764, je prijava, namenjena za vse primere1, ki 
jih določa zakon o davku na poslovni promet, še 
v tisku. Da se zaradi tega izvrševanje tega zakona 
ne zavleče, jo odredilo ministrstvo z gorenjim raz
pisom, naj se do prejema nove splošne prijave upo
rabljajo stari obrazci (po uredbi o davku na poslov
ni promet), če pa teh ni, navaden, papir, na katerega, 
naj se napišejo vsi podatki, ki so po členu 10. pra
vilnika potrebni, da se ugotovi davek pravilno. 

V tem zadnjem, primeru se smatra prija.va za, za
dostno, če navaja te-lo podatke: 



59. 387 Letnik IV. 

A. Pri davčnih zavezancih, ki vodijo knjigo 
opravljenega prometa: 

«V minulem (L, II., III., IV.) četrtletju 192 . je 
znašal promet, v mojem obratu 
v št. . . v gotovini . . . K . . v 
na kredit, 
a) v gorenjem četrtletju samem K . . v 
h) neporavnane terjatve so znašale 

začetkom četrtletja K . . v 

skui>aj K . . v 

Od kreditiranih odškodnin se je 
plačalo v- tom četrtletju in v pošte va
io plačilo v gotovini K . . v 

Stanje neporavnanih terjatev kon
cem goronjega četrtletja K . v 

Promet, opravljen z državo, za katerega se- je 
plača! davek neposredno ob prejemu odškodnine, je 
odštet od vsote v gotovini opravljenega prometa v 
gorenjem; četrtletju z K . .v, 
plačilo državnih in (samoupravnih trošarinskih dav
ščin pa z vsoto . . . K . . v. 

Jamčim, da so podatki resnični in da je prijava 
v s t n a . p 0 , l p i s . ' . . .» 

B. Pri davčnih zavezancih, ki plačujejo davek 
pavšalno: 

«V minulem letu 192 . je znašal promet v mojem 
obrabil 
v ši. K . . v. 

glase na imetnika. Po sklepu občnega zbora se sme 
ta. 'glavnica '//višati na 5 milijonov Din. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
d,ne 20. maja 1922. 

Načelnik: dr. Mam s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Pivds. 530/0/22—1. 3—3 

Razpis. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se sprejme pi

sarniški pomočnik. 
Prošnje se morajo vložili do dne 

14. j u n i j a 1 9 2 2 . 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 57. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

(ine 26. maja 1922. 
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Promet, opravljen z državo, za ka
terega se jo plačal davek neposredno 
ob prejemu odškodnine, je odštet od 
goren je vsote z K . . v. 

Jamčim, da so podatki resnični in da je prijava 
v.^tna. P ( K l : p i s : » 

C. Pri davčnih zavezancih, ki plačujejo davek na 
poslovni promet pavšalno za novo otvorjene obrate: 

«V mojem obratu 
v št. . ., na novo otvorjenem 
<j'ne 192., bo znašal promet do konca 
koledarskega leta po vsej priliki K . . v. 

Jamčim, da so poda.tki resnični in da je prijava 
vestna, podpis. » 

C. Pri davčnih zavezancih, ki slučajno opravijo 
promet premičnin, v vrednosti nad 5000 Din: 

»Javljam, da sem prodal dne 192 . 
g (poklic) 
v to-le premičnino 
za . . . K . . v. 

Jamčim, da so podatki resnični in da je prijava 

vestna. pod pi* : » 

V 14 dneh morajo predložiti .pristojnemu, davč-
nenui ohlastvu tudi v.se kmetijske zadruge, ki domn>-
/ajo, da- spadajo pod oprostitev po členu 8., 2. a, 
navedenega zakona, svoja pravila ter razložiti vrste 
prometa, ki jih opravljajo izključno .s svojimi člani 
in za ka.lero imajo po zakonu pravico do oprostitve. 

Davčni zavezanci, ki prijav sploh ne bi vložili 
ali jih no bi vložili v določenem roku, odnosno bi 
napovedali manjši nego dejansko opravljeni promet, 
se kaznujejo po določilih členov 12. in 13. zakona 
o davku na poslovni promet ter izgube po členu 10. 
navedenega zakona tudi pravico, da bi .se pritožili 
zoper oiliiiK'0 davka. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 22. maja 1922. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom o n e g a l e t a od danes dalje naananiti so
dišču in izkazati svojo djodinsko pravico. Po preteku 
tega roka ,se izroči zapuščina, kolikor izkažejo de
diči svoje pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne 
zgodilo, pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek L, 
dne 20. maja 1922. 

Št. 210/N. 713 3 - 3 

Dražbeni natečaj. 

Pr VI 55/21—2. 

Izrecilo. 
V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je na predlog državnega 
pravdništva potrdilo po policijskem' komisariatu 
v Mariboruf ukrenjeno zasego št. 10.085 periodične 
tiskovine «Neues Wiener Journal», izhajajoče na 
Dunaju, z dne 4. decembra 1921. 1er razsodilo v 
zmislu § 493. k. p. r. tako-le: 

Vsebina uvodnega članka zgoraj navedene -tisko
vine na strani 3. pod naslovom: «Erinnerungen ani 
Zar Ferdinand», in sieer odstavek od based: «Denn 
kläglichen Alexander Obrenović» do besed: «durch 
serbische Schulbücher bekannt geworden», tvori 
pregrešek ]>o § 91. s.rb. k. zak. in členu 318. ustave. 

Zato sc po odstavku 3. člena 13. ustave in po 
§ 489. k. p. r. prepoveduje razširjanje in prodajanje, 
navedene tiskovine. 

Prepoveduje se nadalje razširjanje zaplenjenega 
članka in odreja-, da je uničiti izvode imenovane ti
skovine in da je objaviti to izrecilo. 
Okrožno kot tiskovno sodlčče v Mariboru, odd. VI., 

diif 9. decembra 1921. 

šit, 3441. 720 

Razglas. 
Minister za trgovino in industrijo je dovolil 

Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani ustanoviti 
delniško draižbo z imenom: «Tovarna verig. d. d. v 
Lescah pri Bledu». 

Namen družbi je, izdelovati, nakupovati in pro
dajati vseh vrst verige ini kovinske izdelke sploh. 

Osnovna, delniška glavnica znaša 2,500.000 Din 
te.r je razdeljena na 25.000 delnic po 100 Din, ki se 

U 227/22—3. 732 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Ana P o g a n , goslilničarka v Pineali, je kriva, 

<la do dne 27. marca 1922. ni imela označenih niti 
sumarno niti podrobno cen posameznih predmetov 
v svojem gostilničarskem lokalu v Tincali, tako da 
lii jih bil vsakdo lahko razločno videl. S tem je za
krivila prestopek po čluuu 6. * zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brezvestne speku
lacije z dne 30. decembra 1921., «Službene Novim.'» 
št. 5 iz leta 1922., ter se obsoja po tem členu na dva 
(2) dni zapora in sto (100) dinarjev denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnja dva. dni zapora-
in po § 389. k. p. r. v povračilo stroškov kazenskega 
postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
,l,u. 18. maja 1922. 

A 18/22—5. " " «Г)4 

Oklic, s katerim se sklicujejo zapuščinski 
upniki. 

Neža- P a v 1. i j a, pos-estnica v Dedji van št. 20, 
je dne 3. januarja 1922. unirla. 

Vsi, ki imajo terjatve do zapuščine, se poziv-
lje-jo, naj jih nai>ovcd'o in dokažejo pri tem sodišču 
dne 2 4. j u n i j a 1 9 2 2. ob devetih v sobi št, 9 
ustno ali jxi do tega dne pismeno. Sicer ne bi imeli 
upniki, ki niso zavarovani z zastavno pravico, _ : 

kako nadaljnje pravice^ do te zapuščine, ako bi ; 
radi plačila napovedanih terjatev pošla. 

Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek 1 
dne 20. maja 1922. 

Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 
86. in 98. zakona o državnem računovodstvu z dne 
fi. marca 1921. in odloka ministrstva za promet 
št, 10.080/22. ofertalno licitacijo, da se pokrije ku
rilnica v Gračacu, in sicer z deskami 2 cm debeline, 
strešno lepenko in e-ternitom ali korenitom v skupni 
površini 1300 m2, nadalje za. strešne žlebe, odvodne 
cevi in obrobe 6 velikih dimnikov. 

Ta razprava bo dne 2 4. j u n i j a t. 1. ob enajstih 
pri oddelku za nove gradnje podpisane direkcije. 

Ponudbe, obvezno za mesec dni, je treba brez
pogojno izročiti do predpisanega roka: biti morajo 
opremljene s kolkom za 20 dinarjev, zapečatene in 
brez vsake pripombe podpisane po ponudniku. Ob-
sezati morajo proračun s čitljivimi in brezpogrešni-
ìni cenami in zneski. Varščina 10.000 dinarjev (detet 
tisoč dinarjev) v gotovini ali v vrednostnih papirjih 
se mora brezpogojno do rečenega dne položiti v 
blagajni pri oddelku za nove gradnje podpisane di
rekcije. 

V proračunu je treba postaviti cene tako, da 
bodo fiksne, obvozne, najsi bi poskočile cene bodisi 
za material, bodisi za delavske mezde, ker se ne 
bo vpošteval noben povišek. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o svoji dražileljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Dela morajo biti dogotovljena v poldrugem me
secu od dne, ko so se izročila prevzemniku. 

Za izvršitev del veljajo poleg gradbenega ela
borata obči in posebni pogoji, navedeni v službenem 
navodilu za bivše avstrijske državne železnice, Pro
račun in obrazec ponudbe se dobivata pri oddelku za 
nove gradnje podpisane direkcije, kjer so tudi načrti 
na vpogled. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 23. maja 1922 

Št. 18,454/VH. 1922. 714 3 

Razglas. 

ni
za 
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Poklic neznanih dedičev. 
Neža P a v ] i j a, posestnica v Dedji vasi št. 20, 

je dno 3. januarja 1922. umrla, ne da bi bila zapu
stila, poslednjo voljo. 

Sodišču: ni znano, ali je kaj dedičev. Za. skrbnika 
zapuščini se postavlja gospod N. Ogorevc, posest
nik in župan v Pišecah. 

Podpisana direkcija razpisuje na jiodstavi člena 
94. zakona o državnem računovodstvu ponovno lici
tacijo za prodajo: 

1025 kg stare silicijsk- broncone žice. 
Ta material se hrani pri gradbenem brzojavnem 

in telefonskem odseku v Splitu, kjer ga interesenti 
lahko vpogledaio. 

Ponudbe, kolkovane z 20 dinarji, morajo najkas
neje do dne 8. j u l i j a t. 1. ob enajstih prispeti v 
ekonomski oddelek podpisane direkcije. Otvoritvi 
ponudb sinejo prisostvovati ponudniki ali njih na
mestniki. 

Vobčc veljajo za to licitacijo odredbe členov S6. 
do 98. zakona o državnem računovodstvu (odde
lek B). 

Varščino (kavcijo), ki znaša 5 % vrednosti po
nujene vsote, je treba položiti do dražbenega dne 
ob desetih, sklicovaje se na številko tega razglasa, 
pri glavni blagajni podpisane direkcije. 

Material se mora najkesneje v enem mesecu po 
prejetem obvestilu o odobreni prodaji odpraviti iz. 
skladišča omenjenega odseka v Splitu. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca maja 1922. 

Natečaj. 7 2 3 3 "3 

Po sklepu -profesorskega zbora in na podstavi 
§ 24. uredbe o ustroju kr. veterinarske visoko šole 
se razpisuje natečaj za mesto ravnatelja rektoratske 
pisarne v IX. činovnem razredu s prejemki, pred
pisanimi za deželne uradnike, in s pravico do po
stopnega napredovanja v VII. činovni razred. 

Prosilci morajo priložiti svojoročno spisamm >n 
pravilno kolkovanim prošnjam: 
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H) diplomo o dovršenih pravoslovnih in državoslov-
nih naukih; 

b) domovnico, da to državljani kraljevine Srbov. 
Hrvatov in Slovencev: 

e) krstni list; 
è) izpričevalo o moralnem in političnem vedenju; 
d) izpričevalo uradnega zdravnika, da so duševno 

in telesno popolnoma zdravi; 
e) curriculum \ikie. 

Tako opremljene prošnje naj vlože prosilci pri 
rektoratu kr. vfierinarske visoke šole do dne 

!.-"•> j u n i j a 1 9 2 2 . , 
in sicer oni, ki so že v državni službi, po .svojem 
pristojnem nbia.sfvu, ostali pa neposredno. 

Rektora) ki ^eiriiuarska visoke šole v Zagrebu, 
dne 26. maja 1922. 

6)7 

388 

Razid društva. 
«Društvo za povzdigo sejmov v Skorji Loki* 

prostovoljno razšlo. 

Letnik IV. 
725 Razid društva. 

>ej Krajevna organizacija Kmetsko-delavsko zveze 
j na Zgornji Beli, občina. Preddvor, se je prostovoljno 

Jožef Hafner s1, r., bivši predsednik, j razšla. Janez Štular s. r., bivši predsednik. 

735 

Razne objave. 
739 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22. maja 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 369,760.943-34 
fo«oJ»I* 906,109.884-37 
Dolf države 4.498,266.912-12 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 8.138,377.163 — 
Saldo raznih računov 

Pariva: 7.912,494.902-83 

Glavnica 16,336.100 — 
Rezervni fond 2,066.951 95 
Novčanice v tečaju 4.730,496.790* — 
Razne obveznosti 1.006,006.976-79 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih račnnov 19,210.921-09 

7.912,494.902 83 

Vabilo na H. redni občni zbor 
Kred i tnega z a v o d a z a t rgov ino in industrijo v Ljubljani, 

ki bo v ponedeljek dne 19. j u n i j a 19 2 2. ob devetih v sejni sobi zavoda v Ljubljani, PieBenu.va 
ulica St. oO, z nastopnim d n e v n i m r e d o m : 

1.) Nagovor predsednikov. 
2.) Poročilo upravnega sveta o poslovnem letu 1921., predložitev bilance z dne 3 1 . decembra 

1921. in podelitev absolutorija. 
3.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
4.) Odobritev bilance za leto 1921. in sklepanje o predlogu upravnega sveta glede razdelitve 

čistega dobička. 
5.) Volitev nadzorstvenega sveta in namestnikov. 
0.) Slučajnosti. 

» •::• « -

V zmislu § 17. pravil imajo pravico glasovanja na občnem zboru delničarji, ki založe najkesneje 
Sest dni pred občnim zborom delnice, utemeljujoče njih glasovalno pravico, pri blagajni Kreditnega 
zavoda za trgovino in industrijo. Ker so p a vse delnice že v depotu pri zavodu samem, naj se zglase 
delničarji, ki se hočejo udeležiti občnega zbora, pri tajništvu zavoda, kjer se j im izdado legitimacije 

Posest 25 delnic daje pravico do enega glasu (§ 16. pravil). 
V L j u b l j a n i , dne 1. junija 1922. 

' s XJi»ir»a,-ir-t-ai s v e t . 
Debet. Bilanca dne 31. decembra 1921. Kredit. 

Vrednostni papirji 
Konzorclalni račun 
Menice 
Blagajne 
Inventar 
Realitete 
Debitor ji : 

imetje pri bankah K 154,078.776-10 
redni dolžniki . . K 154,144.773-46 

K r o n e 

3,337.744 
8,922.101 

59,692.008 
72,605.473 

468.137 
2,091.000-

308,223.549 56 
455,340.013-75 

| 
Delniška glavnica 20,000.000-—| 
Rezervni fond: i 

redni K 289.912-83 
posebni K 3,000.000-— 3,289.912-83 

w1aie V i m " - ' ' 1,363.942 80 
Viožne knjižice 23,632.017-84 
KreditOfJ' 400,413.576-13 
D o b i č e k 6,640.564-15 

455,340.013-75 

D e b e t . Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1921. 

741 Vabilo na II. redni občni zbor 
D e l n i š k e t i s k a r n e , 

d. d. v Ljubljani, 
Id bo dne 2 0. j i u i i j a 19 2 2 . ob 20. uri (ob osmih 
zvečer) v družbeni pisarni v Ljubljani. Miklošičeva 

cesta st. 1Г>. 

D u e v ti i r e d : 

1.) Poročilo o poslovanju v minulem letu. 
2.) Poročilo o bilanci za leto 1921. 
3.) Razdelitev dobička, določitev nagrad uprav

nemu svetu i» nadzornLštvli, 
4.) Dopolnilna volitev v upravni мч-t. 
5.) Volitev nadzorništva. 
6.) Predlogi delničarjev. 
7.) Slučajnosti. 

•4- * - : : 

§ 27. pravil: Glasovalno pravico na občnem y,bom 
imajo oni delničarji, ki založe najkesneje osem dni 
pred občnim zborom delnice, katere tvorijo pod
stavo za njih glasovalno pravico, na mestu, objav
ljenem v vabilu, s katerim .se sklicuje občni zbor. 

Delnice naj se založe pri družbeni blagajni ali 
pa pri Jadranski banki, podružnici v Ljubljani. 

V L j u b 1 j a n i. dne 2. junija 1922. 

Upravni svet. 

Kredit. 

Plače 
Stroški 
Odpis od inventarja . 
Odpis od realitet . , 
Davki in pristojbine. 
Čisti dobiček . . . . 

K r o n e 

2,643,579-49 
4,780.405-21 

102.994-— 
43.000 •— 

552.823-95 
6,640.564-15 

14,763.366-80 

Prenos iz leta 1920 
Obresti 
Provizija \ \ 
Dobiček iz vrednostnih papirjev, deviz 

in valut 
Realitetni dohodki '.'"'. 

K r o n e 

222.259-14 
5,861.936 52 
5,067.225-67 

3,593.658-38 
18.287-09 

14,763.366-80 

660 Računsk i zakl juček 
Združenih papirnic Vevče, Goričane in Medvode, delniške družbe v Ljubljani, 

Popravek. 
V vabilu ua XXV. redni občni zbor, ki ga bo 

imela •Portlandeemenitna tovarna, delniška družba 
Dovje» dne 21. junija 1922. na Dunaju, se glad 
dnevni red, že priobčen v Uradnem listu 56, str. 3fi8, 
pravilno tako-le: 

1.) Poslovno [JOlOČilo O pOr-lo\ IH4I1 letu 1921. in 
predložitev bilanc..'. 

2.) Poročilo revizorjev: p i e l i t e v a so lutor i ja 
upravnemu svetu in ravnateljstvu. 

3.) Volitve v upravni *vet. 
4.) Volitev računskih pregledovaJcev za poslov

no leto 1922. 
5.) Določitev vrednosti navzočnostnih znamk za 

člane upravnega -veta in določitev nagrade revizor
jem za |>oslovno leto 1922. 

Aktiva. 

dne 31. decembra 1921. 
Bilanca dne 31. decembra 1921. Pasiva. 

1. Blagajna ' 
2. Tovarne Vevče, Goričane 

in Medvode 
3. Gozdno posestvo jatna . 
4. Zaloge: 

a) sirovine in polfabrikati 
b) papir 

5. Dolžniki za b l a g o . . . . 
6. Predplačila in razni dolž

niki 
7. Vrednostni papirji. . . . 

K r o n e 

842.486-771 

123,357.799-21 
| 500.000-

6,439.159-251 
3,481.493-671 9,920.652-92 

21,701.333-11 
I 
;20,270.792-51 
| 1,000.000 • — 

177,593.064-52 

1. Delniška glavnica . . . . 
2. Rezerve: 

I. redni rezervni sklad . 
II. rezervni sklad za even

tualno padanje cen 
blagovne zaloge. . . 

III. Rezervni sklad za du-
biozne terjatve . . . 

IV. azijska rezerva . . . 
3. Upniki 
4. Podporni sklad: 

za uradništvo 
za delavstvo 

5. Dobiček: 
prenos dobička iz leta 1920. 
čisti dobiček za leto 1921. 

K r o n e ~\ 

;40,000.000-

379.770-051 

1,620.229-95; 

2,000.000 — 
10,759.496 

257.722-22 
773.166-66 

93.369 31 
6,188.608-48 

14,759.496-
15,520.701-85 

1,030.888-88 

6,281.977-79 
77,593.064-52 

Izdatki. Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1921. 
T K r o n e 

1. Upravni stroški jI 1,581.515-501 
2- Davki 5,167.077-87 
3. Odpisi ! 2,007.363-39 
4. Cisti dobiček za leto 1921., vštevši pre ' 

nos iz leta 1920 6,281.977-79 
15,037.934 55 

Prejemki. 

1. Prenos iz leta 1920 
2. Skupni dobiček za leto 1921.. 

K r o n e 

93.369-31 
14,944.565-24 

15,037.934-55 
II 

V V e v č a h , dne 31. decembra 1921. 

S knjigami in prilogami primerjali ter v soglasju našli: 
N a d z o r n i š l v o : 

Dr. Fran Wlndlscber s. r., predsednik. Rlhard Beck s. r. Franjo Braun 
Za k n j i g o v o d s t v o : 

Alfred Pildner-Steinburg s. r., komercialni ravnatelj. Josip Roesmann s. r., glavni knjigovodja. 

s. r. 

Natisnila in založila B&tni&a tfefctra* « k A v feftiMfr* 
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PoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 7. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI l i 
pokrajinske uprave ш Slovenijo. 
Vsebina: Zakon o državnem svetu in upravnih sodiščih. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
167, 

Mi 
A l e k s a n d e r Ж., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, 
da je sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v LV1II. redni seji dne 
25. aprila 1922. in da smo Mi potrdili in po

trjujemo 

Zakon 
o državnem svetu in upravnih sodiščih,' 
ki se «lasi: 

O d d e l e k I. 
Organizacija sodišč. 

Člen 1. 
Državni svet je vrhovno upravno sodišče 

(člen 103. ustave). Državni svet ima 30 članov. 
Nova svetniška mesta se smejo ustanoviti samo 
z zakonom. 

Člen 2. 
Člane državnega sveta postavlja kralj na pred

log predsednika ministrskega sveta, in sicer na 
ta način: Polovico članov imenuje kralj izmed 
dvojnega števila članov, ki jih predlaga narodna 
skupščina, drugo polovico pa izvoli narodna 
skupščina izmed dvojnega števila, ki ga pred
laga kralj. Kralj imenuje na predlog predsednika 
vlade predsednika in podpredsednika izmed ime
novanih državnih svetnikov (člen 103. ustave). 

Izpraznjena ali novoustanovljena mesta v dr
žavnem svetu se Dopolnjujejo na isti način. 

Člen 3. 
Državni svet odloča v oddelkih iz petih 

članov. 
En oddelek mora stalno obstajati za upravne 

spore finančnega značaja. Razpored svetnikov v 
oddelke se vrši z žrebom za vsako leto v naprej. 

Oddelkom predsedujejo predsednik, podpred
sednik in štirje po činu najstarejši državni svet
niki. Njih razpored v oddelke se vrši z žrebom. 

Člen 4. 
Predsednik sme, da se vzdržuje enotnost v 

pravosodju pri državnem svetu, po potrebi skli
cati občo sejo državnega sveta. Obča seja odloča 
tudi o stvareh, navedenih v točkah 2. in 5. člena 
103. ustave, ako ni z zakonom odrejeno drugače. 

Obča seja je sklepčna, ako sta navzočni vsaj 
dve tretjini vseh članov. 

Odločbe obče seje so za oddelke obvezne. 

Člen 5. 
Za spore upravnega značaja se ustanavljajo 

upravna sodišča, katerih sedeže, pristojnost in 
organizacijo odreja ta zakon. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 111, izdanih dne 
22. maja 1922. 

Člen 6. 
Upravno sodišče ima svoj sedež v istem kraju 

kakor apelacijsko sodišče ter ima enako krajevno 
pristojnost z njim. 

Minister pravde sme po zaslišanju ministr
skega sveta odrediti pri ustanavljanju tudi drug 
kraj v krogu te pristojnosti za sedež upravnega 
sodišča. 

Člen 7. 
Vsako upravno sodišče ima predsednika in 

potrebno število sodnikov. 
Ti se postavljajo s kraljevim ukazom na pred

log ministra pravde izmed dvojnega števila kan
didatov, ki jih izbere državni svet. Predsednik 
se kandidira posebe. 

Člen 8. 
Upravno sodišče odloča v oddelkih iz treh 

sodnikov, od katerih eden predseduje. Razpored 
sodnikov .v oddelke se vrši z žrebom za vsako 
leto v naprej. Oddelkom predsedujejo predsednik 
in v naprej odrejeni, po činu najstarejši sodniki. 

Čle.i 9. 

Predsednika upravnega sodišča nadomešča v 
predsedniških poslih najstarejši predsednik od
delkov. 

Člen 10. 
Ako je več oddelkov upravnega sodišča, od

loča o sporih finančnega značaja stalno isti 
oddelek. 

Člen 11. 
Za predsednika, podpredsednika in člane 

državnega sveta se smejo postavljati samo oni 
višji uradniki ali javni delavci, ki imajo fakultetno 
izobrazbo in deset let državne službe ali javnega 
dela. Najmanj dve tretjini državnih svetnikov 
morata imeti diplomo o dovršeni pravni fakulteti. 

Za predsednika in člane upravnih sodišč se 
smejo postavljati samo oni, ki imajo diplomo o 
dovršeni pravni fakulteti in ki so prebili, in sicer: 
za predsednika najmanj deset let, za sodnike pa 
najmanj osem let uradniške službe v sodili ali 
upravni stroki ali kot javni pravni zastopniki. 
Leta, ki so jih prebili v teh raznih strokah, se se
števajo. 

Člen 12. 
Člani državnega sveta in upravnih sodišč se 

smejo odpraviti s svojih mest, prevesti v druga 
zvanja državne službe in upokojiti samo na pod
stavi sodne razsodbe; toda če dovrše člani držav
nega sveta in predsedniki upravnih sodišč 70., 
člani upravnih sodišč pa 65. leto starosti ali če 
obole tako, dà ne morejo izvrševati svoje dolž
nosti, se morajo upokojiti. 

Člen 13. 
Člani državnega sveta in upravnih sodišč ne 

morejo, biti toženi, za svoje sodno poslovanje 
brez odobritve obče seje državnega sveta. Brez 
odobritve upravnega sodišča, odnosno državnega 
sveta, in brez svojega pristanka se ne smejo od
rejati za opravljanje drugih poslov nego onih, 
ki spadajo v področje njih rednega poslovanja. 

Člen 14. 
Disciplinarne kazni za kršitev službenih dolž

nosti prisoja državnim svetnikom in upravnim 

sodnikom državni svet v obči seji. O disciplinar
no kaznivih dejanjih vodi predhodno preiskavo, 
po zahtevi ministra pravde, predsednik držav
nega sveta ali pa predsednik upravnega sodišča. 
Minister pravde vlaga tudi tožbe pri državnem 
svetu zaradi disciplinarno kaznivih dejanj. 

O d d e l e k II. 
Pristojnost sodišč. 

Člen 15. 
Upravna sodišča sodijo o administrativnih 

sporih. Administrativen spor je samo med po-
edincem ali pravno osebo na eni in. upravnim 
oblastvom na drugi strani ter obstoji, ako je akt 
upravnega oblastva kršil pravico ali v zakonu 
osnovan neposrednji osebni interes tožiteljev. 

Sodišču se prepušča razsoditi, ali obstoji v 
danem primeru tak interes. 

Člen 16. 

Za upravna oblastva se smatrajo tudi samo
upravna oblastva. 

Člen 17. 

Državni svet odloča o pritožbah zoper raz
sodbe upravnih sodišč. 

O tožbah zoper ukaze in ministrske od
ločbe odloča državni svet v prvi in poslednji 
stopnji. 

Člen 18. 
Poedince, čigar pravica ali v zakonu osnovan 

neposrednji osebni interes se je kršil z nezako
nitim^ aktom upravnega oblastva, ima pravico 
pritožbe samo na eno višje upravno oblastvo. 
Zoper odločbo tega upravnega oblastva sme vlo
žiti tožbo samo na upravno sodišče. Ako je to 
upravno oblastvo minister, se vloži tožba na 
državni svet. 

Člen 19. 
Tožba na upravno sodišče in na državni svet 

ni dopustna: 
I.) v stvareh, ki spadajo v pristojnost rednih 

sodišč; 
2.) v disciplinarnih stvareh, kolikor ne bi 

bilo z zakonom odrejeno drugače; 
3.) v stvareh, v katerih in kolikor so upravna 

oblastva po pozitivnem pravu upravičena od
ločati po prostem preudarku; 

4.) zoper upravne posle rednih sodišč. 

Člen 20. 
Državni svet in upravna sodišča odločajo 

sama o svoji pristojnosti. 

O d d e l e k I I I . 

Postopek pri sodiščih. 

Člen 21. 
Tožba na upravno sodišče, odnosno državni 

svet (člen 17.), se mora vložiti v tridesetih dneh 
po vročitvi odločbe upravnega oblastva. Tožba 
zoper ukaz se vlaga na državni svet v dveh me
secih od dne, ko je bil ukaz objavljen v «Služ
benih Novinah». Ako je poslednji dan roka dan, 
ko sodišče ne posluje, se podaljša rok do prvega 
delavnika. . 
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Tožba se vlaga pri sodišču ali neposredno 
ali po pošti na recepis. 

Zaradi zaščite zakonitosti in javnega interesa 
sme odrediti minister za finance na sedežu uprav
nih sodišč posebne organe, ki nastopajo kot to-
žitelji v imenu države, ako se je z upravnim 
aktom prekršil zakon v korist poedincev. Ako se 
je prekršil zakon v korist poedincev z ukazom 
ali z ministrsko odločbo, nastopa v imenu države 
kot tožitelj pri državnem svetu glavna kontrola. 

Člen 22. 
V tožbi je treba označiti tožitelja po imenu, 

priimku, poklicu in rednem bivališču, potem 
upravni akt, zoper katerega je tožba naperjena, 
in poedine točke, zaradi katerih se vlaga. V pri
logi se mora predložiti akt sam v izvirniku ali 
v prepisu. 

Ako navede tožitelj v tožbi, da ni mogel do
biti nobene odločbe od pristojnega upravnega 
oblastva v treh mesecih od dne, ko jo je ponov
no zahteval s posebnim aktom, mora sodišče 
preiskati, ali je njegova navedba istinita; ako se 
njena istinitost ugotovi, vzame tožbo v postopek, 
kakor da je pristojno oblastvo odbilo tužiteljevo 
zahtevo. 

Člen 23. 
Tožiti se sme: 
1.) da ni upravno oblastvo v svojem aktu 

nikakor uporabilo ali da ni pravilno uporabilo 
zakona ali zakonite uredbe; 

2.) da v postopku, ki se je vršil, ni vpoštevalo 
predpisov postopka. 

V tožbi se morajo navesti, odnosno priložiti, 
dokazi v izvirniku ali v prepisu. 

Dokazila se smejo predložiti tudi na prvem 
naroku. 

Člen 24. 
Sodišče zavrača z odločbo, ne da bi pozvalo 

stranke, tožbe: 
1.) naperjene zoper akte, ki so našteti v čleiu 

19., točkah 1., 3. in 4.; 
2.) vložene po preteku roka; 
3.) zoper upravne akte, zoper katere se je 

mogla vložiti pritožba na višje upravno oblastvo, 
pa se ni vložila; 

4.) ki se očividno ne opirajo na nikakršen v 
zakonu osnovan neposrednji osebni interes; 

5.) o katerih je sodišče že enkrat dokončno 
odločilo. 

Člen 25. 

Sodišče razsoja praviloma o tožbi po javno 
opravljenem naroku in na podstavi činjenic, ki 
jih je ugotovilo upravno oblastvo. 

Člen 26. 
Ako pa sodišče spozna, da je glede ugotov

ljenih činjenic v spisih protislovje ali da so 
činjenice v bistvenih točkah ugotovljene nepo
polno ali da se v upravnem postopku niso vpo-
števale oblike postopka, sme razsoditi takoj, ne 
da bi pozvalo stranke, da razveljavi upravni akt. 

Upravno oblastvo mora v tem primeru iz
vršiti vse ono, kar je odredilo upravno sodišče, 
ter izdati nov upravni akt. 

Člen 27. 
Istotako razsodi sodišče, ne da bi pozvalo 

stranke, ako se je tožitelj v tožbi odrekel javnemu 
naroku in toženec ne zahteva izrecno, da se 
opravi o tožbi javen narok. 

Člen 28. 
V vseh drugih primerih, ki niso našteti v čle

nih 24., 26. in 27., odloča sodišče o tožbi po 
javnem naroku, na katerega se morata pozvati 
tožitelj in toženec. 

Člen 29. 
V vsakem primeru mora dati sodišče osebam, 

katerim bi bila razveljavitev upravnega akta na 
škodo, možnost, da se zaslišijo. 

Člen 30. 
Sodišče sme izključiti javnost iz razlogov 

javne nravnosti in javnega reda ali če so predmet 
razprave stvari zasebnega ali rodbinskega živ
ljenja. 

Člen 31. 
Naroku sme prisostvovati tožitelj sam ali pa 

ga sme zastopati odvetnik. 

Člen 32. 
Po končanem naroku se posvetuje in glasuje 

sodišče o razsodbi v tajni seji. Sodnik poročeva
lec glasuje prvi, predsednik pa poslednji. Ostali 
sodniki glasujejo po vrsti od mlajšega do sta
rejših. 

Razsodbe se sklepajo z absolutno večino 
glasov. 

Člen 33. 
Sodišče razsoja takoj. Izreka razsodbe se sme 

odgoditi samo izjemoma, in sicer najdalje za 
osem dni. 

Člen 34. 
Z razsodbo se tožba ali zavrne ali pa se ji 

ugodi. V tem drugem primeru se'upravni akt 
razveljavi z razsodbo upravnega sodišča. Ako je 
treba izdati nov upravni akt, ga izda pristojno 
upravno oblastvo v zmislu pripomb upravnega 
sodišča. 

Ako upravno oblastvo trdi, da je upravičeno 
izreči odločbo po prostem preudarku, mora so
dišče tožbo zavrniti, če spozna, da je ta trditev 
osnovana. 

Člen 35. 
Ako se tožba zavrne po členu 34., mora so-

i dišče v razsodbi tožitelja obsoditi na plačilo 
stroškov. 

Člen 36. 
Tožba zoper upravne akte praviloma ne ovira 

njih izvršitve. 
Vendar pa sme upravno oblastvo, po tožite-

ljevi prošnji, odgoditi izvršitev upravnega akta 
do končne sodne odločbe, če to dopušča javni 
interes ali če bi prizadela izvršitev prosilcu 
škodo, ki se ne bi dala popraviti. V tem primeru 
mora vzeti upravno sodišče predmet takoj v 
postopek. 

O d d e l e k IV. 
Posebne odredbe. 

Člen 37. 

Zoper razsodbe upravnih sodišč je dopustna 
pritožba na državni svet, in sicer v petnajstih 
dneh od dne, ko se je prejela razsodba uprav
nega sodišča. 

Člen 38. 
Pritožbo sme vložiti tožitelj, ako je upravno 

sodišče tožbo zavrnilo, in toženo oblastvo, ako 
je upravno sodišče razveljavilo njegov akt. 

Člen 39. 
Državno upravno oblasrvo mora, ako se pri

toži na državni svet, priložiti pritožbi tudi 
odobritev pristojnega ministra. 

Člen 40. 
Pritožbe, ki ne ustrezajo predpisom členov 

37. in 39., zavrača upravno sodišče z odlokom. 
Zoper ta odlok je dopustna pritožba na državni 
svet. 

Člen 41. 
Državni svet odloča o pritožbah, ne da bi 

pozival stranke. 
Člen 42. 

Razsodbe državnega sveta in izvršne (pravno
močne) razsodbe upravnih sodišč so za upravna 
oblastva obvezne. Ta ne morejo zoper tužiteljevo 
voljo učiniti ničesar, kar bi nasprotovalo tem 
razsodbam. 

Člen 43. 
Ako zahtevajo razsodbe državnega sveta in 

upravnih sodišč izdajo novega upravnega akta in 
ga upravno oblastvo ne izda v treh mesecih od 
dne, ko mu je bila vročena razsodba, ima oni, 
v čigar korist se je izrekla razsodba, pravico, da 
se pritoži na državni svet. Državni svet izda v 
tem primeru odločbo, ki popolnoma nadomešča 
upravni akt. 

Člen 44. 
Zoper izvršne (pravnomočne) razsodbe uprav

nih sodišč in zoper razsodbe državnega sveta se 
sme zahtevati pri istih sodiščih obnova admini
strativnega spora ob pogojih, predpisanih v ci-
vilnosodnem postopku za obnavljanje sporov. 

Obnovo spora sme zahtevati privatna oseba 
kot pravdna stranka, tako tudi upravno oblastvo, 
čigar akt je dal povod administrativnemu sporu, 
toda z odobritvijo pristojnega ministra. 

Člen 45. 
Ako sodišče razvidi, da je zahteva za obnovo 

spora upravičena, razveljavi razsodbo, za katero 
gre, ter napoti stvar na pristojno upravno ob
lastvo v novo rešitev. Upravno oblastvo je ve
zano na pripombe sodišča. 

Člen 46. 
Spore o pristojnosti med upravnimi oblastvi, 

med samoupravnimi oblastvi in med upravnimi 
in samoupravnimi oblastvi rešuje državni svet. 

Spor more nastati samo med oblastvi, ki od
ločajo po predpisih tega ali drugih zakonov v 
poslednji stopnji (člen 18.). 

Predlog za rešitev spora, ki je nastal s tem, 
da odklanjajo oblastva od sebe pristojnost, sme 
podati samo prizadeta; oseba, in sicer v pet
najstih dneh, odkar ji je bila vročena odločba 
drugega oblastva. 

Predlog mora biti opremljen s potrebnimi 
listinami. 

Predlog za rešitev spora, ki je nastal s tem, 
da si dve oblastvi lastita pristojnost v isti stvari, 
sme podati vsako izmed prizadetih oblastev v 
roku, določenem v členu 21. 

Spore o pristojnosti med upravnimi in red
nimi sodišči rešuje kasacijsko sodišče (člen 110. 
ustave). 

Člen 47. 
Natančnejše odredbe o notranji ureditvi dr

žavnega sveta in upravnih sodišč, o njih potreb
nem osebju, o postopku kakor tudi o nagradah 
odvetnikom se predpisujejo s kraljevo uredbo na 
predlog ministra pravde in po zaslišanju ministr
skega sveta. 

O d d e l e k V. 
Prehodne odredbe. 

Člen 48. 
Dokler se ne sklene zakon o ureditvi sodišč 

za vso državo in o določitvi krajevne pristojnosti 
apelacijskih sodišč, je upravnih sodišč šest: v 
Beogradu za Srbijo in Vojvodino; v Zagrebu za 
Hrvatsko in Slavonijo z Medjimurjem; v Celju 
za Slovenijo s Prekmurjem; v Sarajevu za Bosno 
in Hercegovino; v Skoplju za južno Srbijo; v 
Dubrovniku za Dalmacijo in Črno goro. 

Člen 49. 
Upravna sodišča se morajo ustanoviti ter 

morajo začeti svoje poslovanje najkesneje v šestih 
mesecih od dne, ko stopi v veljavo ta zakon. 

V enem mesecu od dne, ko stopi v veljavo, ta 
zakon, se morajo izvoliti in postaviti državni 
svetniki. 

Današnji člani državnega sveta obdrže svoja 
mesta v zmislu tega zakona. 

Člen 50. 
Administrativni spori, ki so že bili pri držav

nem svetu ob času, ko stopi ta zakon v veljavo, 
se morajo rešiti po dosedanjem zakonu o ureditvi 
državnega sveta in zakonu o poslovnem redu za 
državni svet, in sicer v njegovih oddelkih, usta
novljenih po tem zakonu. 

Finančno upravno sodišče v Zagrebu se uki
nja in prestane delovati, ko se prične poslovanje 
pri upravnem sodišču v Zagrebu, njegovi člani 
pa se postavljajo na razpoloženje. 

Vsj nedovršeni spori, ki so bili že pri njem, 
ko začno poslovati upravna sodišča, preidejo na 
ta sodišča. 

Člen 51. 
Dokler se ne sklene zakon o uradnikih in o 

ureditvi njih plač in doklad, imajo državni svet
niki plačo in doklade, ki jih imajo sedaj po srb
skem zakonu o ureditvi državnega sveta. Člani 
upravnih sodišč imajo plačo in doklade, ki jih 
imajo apelacijski sodniki po srbskem zakonu o 
ustroju sodišč. 

Pomožno osebje državnega sveta in upravnih 
sodišč ima plačo in doklade pomožnega osebja 
državnega sveta, odnosno apelacijskega sodišča 
v Srbiji. 
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Ćlen 52. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo ve

ljati vsi predpisi, ki nasprotujejo njegovim od
redbam. 

V B e o g r a d u , dne 17. maja 1922. 

Aleksander s. r. 
Minister priprave 

za ustavotvorno skupščino 
in izenačitev zakonov: 
Marko Trifković s. r. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 
Namestnik predsednika ministrskega sveta, 

namestnik ministra za zunanje posle, 
minister priprave za ustavotvorno skupščino 

in izenačitev zakonov: 
Marko Trifković s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil, na d au 
17. j u n i j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 72. 
Kor je bivališče Terezije Gasserjeve neznano, se 

ji postavlja za skrbnika dr. Ivo Jan. odvetnik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 28. maja 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
V M) 209/22—1. 737 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
t'odpisano sodišče je razsodilo o obtožbi upra

vitelja- državnega pravdništva zoper Antona Kna-
felca in Terezijo Sučevo st. zaradi prestopka po 
zakonu o pobijanju draginje življenskih potrebščin 
in brezvestne spekulacije vpričo opravitelja držav
nega pravdništva kanclista Trojnerja kot javnega ob-
tožitelja, obtožencev Antona. Knafelca in Terezije 
Sučeve st. po danes dognani glavni razpravi na 
predlog javnega obtožitelja, naj .se obtoženca kaznu
jeta, tako-le: 

Obtoženec Anton K n a f e l c je kriv. da je dne 
10. fr-bmarja 1922. v Mariboru na trgu prodajal 
meso. torej življensko potrebščino, ne da bi bil su-
niarr.o ali podrobno označil cene posameznih pred
metov tako. da bi jih bil vsakdo lahk"o razločno 
videl. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o i »obijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacijo z dne 30. decembra 1921., «Služ
bene Novine» št. 5 iz leta 1922., in zato se obsoja 
po tem členu na 3 (tri) dni zapora in 100 (sto) dinar
jev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja 
dva dni zapora in po § 389. k. p. r. v povračilo stro
škov kazenskega postopanja. 

V '.'.miški člena 15. navedenega zakona jamči Te
rezija S u c st. kot, solastnica podjetja za obsojenčevo 
kazen solidarno z obsojencem Antonom Knafeleem. 
V Kinislu člena 19. navedenega zakona je objaviti 
razsodbo brez razlogov po pravnomočnosti ob ob-
sojenčevib stroških v «Uradnem listu pokrajinske 
upravo, za Slovenijo». 

Nasprotno pa se v zmislu § 259/3. k. p. r. obt-o-
ženka Terezija S u c st. oprašča od obtožbe, da je 
db i.-ii priliki započela zgoraj navedeno dejanje in 
s tem zagrešila prestopek po členu 6. zakona o po
bijanju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VII., 
dne 29. maja 1922. 

Ne 1 403/22—5. 761 

Sklep. 
Na prošnjo Mihaela in Jakoba P a h i č a, posest

nikov v Lokanji vasi se dovoljuje javna prostovolj
na dražba zemljišč vi. št. 167 in 169 katastralne ob
čine črešnjovško in vi. št. 25 katastralne občine sta-
tenborške s pritoklinn in premičnino. Dražba se do
loča na daiv ! 7. j u ц j j a 1 9 2 2 . 
ob pol enajstih na licu mesta v Lokanji va.si. 

Izklicna cena je 605.000 K: pod tem zneskom se 
ne bo prodajalo. 

Vadij 10 % v gotovini ali v vložnih knjižicah. 
Nadaljnji pogoji se lahko vpogleda jo pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 8. 
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek I. 

dne 2. junija 1922. 

2.) S t a r a c e s t a, dvorazrednica. 'služba za 
nadučitelja (katoliški veronauk) in služba za uči
teljico. 

3.) C e z a n j e v c i , trirazrednica, služba za uči
telja ali učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnjo naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

2 6. j u n i j a 19 22. 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet v Ljutomeru, 
dne 25. maja 1922. 

St. 387. 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni raz-
delbi skupnega sveta posestnikov iz Gradeža. 

Načrt, o nadrobni razdelbi parcel, ležečih v kata-
stialni občini turjaški in vpisanih pod vi. št. 134 
iste davčne občine, bo na podstavi § 96. zakona z 
dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., 
od dne 7. junija 1922. do vštetega dne 20. junija. 1922-
v občinskem uradu na Turjaku razgrnjen na vpo
gled vsem udeležencem. 

Obraejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 13. junija 1922. v času od 
10. do 11. ure pojasnjeval v gostilni «Pri pošti» na 
Turjaku. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neiwsredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta. načrt v 30 dneh 
od prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 7. ju
nija 1922. do dne 6. julija 1922., pri krajnom: komi
sarju vložiti, pismeno aH dati ustno na ̂ zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 24. maja 1922. 

Krajni komisar za agrarske operacije: 
dr. Vrtačntk s. r. 

S;> 2/22—40. 702 
Potrditev poravnave. 

Deželno sodišče v Ljubljani [>otrjuje poravnavo, 
ki jo je. sklenil dežel.nosodin svetnik dr. Golia, kot 
poravnalni sodnik med dolžnikom Franom D « -
r IMI d o. protokoliranhn trgovcem v Ljubljani, 
iinion-ska cesta št. 8. in njegovimi upniki pri porav
nalni razpravi dne 6. maja 1922. 

.Spisi so pri laodniku na vpogled. Rekurzna doba 
14 dni teče «I tretjega dne po tej razglasitvi. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
27. maja 1922. dne 

(.'g 1 195/22-
Oklic. 
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Franjo Nudi, posestnik v Kamilici št. 35, ki ga 
zastopa dr. Ferdo Lašič, odvetnik v Mariboru, je 
vložil zoper Terezijo G a s s e r j e v o , posestnico v 
Rošpohu, Dunajska graba (Wienergraben), tožbo za
radi 30.000 K. 's pripadki. 

Št. 805/1. 
Razpis uCiteljskih služb. 

Z dovolitvijo višjega šolskega sveta se razpihu
jejo nastopne učiteljske službe v stalno namestitev: 

1.) F r a m , petrazrednica, služba za učitelja ali 
učiteljico; 

2.) J a r e ni 11 a, petrazrednica, služba za uči
teljico; 

3.) Sv. J u r i j ob P e s n i c i (pošta Zgornja 
Kiuigota), služba za učitelja ali učiteljico; 

4.) K a m n i c a (pošta Maribor 1), petrazrednica, 
služba za učiteljico; 

5.) S p o d n j a S v. K u 11 g o t a (pošta Pesnica), 
dvorazrednica, služba za učiteljico; 

6.) Z g o r n j a Sv. K u n go ta , dvorazrednica, 
služba za učitelja ali učiteljico; 

7.) Sv. L o v r e n c n a d M a r i b o r o m , pet
razrednica z eno vzporednico, služba za učitelja; 

8.) Sv. M a r j e t a ob P e s n i c i , štirirazredjii-
ca, služba za učiteljico; 

9.) Sv. M a r t i n p r i V u r b e r g u, trirazred
nica, služba za učitelja in učiteljico; 

10.) P o d V e l i c o (pošta Brezno ob Dravi), eno-
razrednica-, služba za učitelja-voditelja. 

11.) R e k a (pošta Hoče), dvorazrednica, služba 
za učiteljico; 

12.) S e l n i c a ob D r a v i. petrazrednica, služba 
za 'Učitelja in učiteljico; 

13.) S l i v n i c a p r i M a r i b o r u, štirirazrednica, 
služba za učiteljico; 

14.) S v e č i n a (pošla Zgornja Kungota), triraz
rednica. služba za učitelja ali učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože ;>•'» 
službeni poti do dne 

2 5. j u n i j a 1 9 2 2 . 
pri dotičnih krajnih šolskih svetili. 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 
vsako službo i>osebno prošnjo, opremljeno s služ
beno razpredelnico. 

Okrajni šolski svet v Mariboru, 
dne 26. maja 1922. 

Predsednik: dr. Lajnšic s. r. 
St. 269. 

Razpis nadučiteljske službe. 
Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 12. maja 

1922., št. 4643, se razpisuje nadučiteljska služba na 
dvorazredni osnovni šoli na B 1 a 11 c i, s prostim 
stanovanjem, v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože naj-
kesneje do dne 

3 0. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet sevniški v Brežicah, 
rine 21. maja 1922. 

St. 383. 
Razpis učiteljskih služb. 

1.) S č a v n i e a, trirazrednica, služba za nad
učitelja (katoliški veronauk). 

2.) K a ]> e 1 a, petrazrednica, služba za učitelja 
ali učiteljico. 

3.) Ne g o v a, štirirazred.niea, služba za učitelja 
ali učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
pi ed pisan i službeni poti do dne 

2 6. j u n i j a 1 9 2 2 . 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet v Gornji Radgoni, 
dne 25. maja 1922. 

St. 407. 

Razpis učiteljskih služb. 
1.) V u č j a vas , trirazrednica, služba za nad-

i.čitelja (katoliški veronauk) in služba za učiteljico. 

St. 1133. 
Razpis učiteljskih služb. 

Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 24. maja 
1922., št. 6703, so razpisujejo nastopne nadučiteljske 
in učiteljske služDe v stalno namestitev. 

1.) R a d o v l j i c a , osemrazrednica; 3 mesta za 
učitelje; 

2.) B J e d, osemrazrednica; 1 mesto za učitelja, 
1 mesto za učiteljico; 

3.) J e s e n i c e , des Ica šestrazrednica; .služba za 
nadučitelja, 1 mesto za učitelja in 1 mesto za uči
telja ali učiteljico: 

4.) J e s e n i c e - , dekliška šestrazrednica-; služba 
za nadučiteljico, 4 mesta za učiteljice; . 

5.) K o r o š k a B e l a , šestrazrednica; 1 mesto 
za učitelja, 1 mesto za učiteljico; 

6.) G o r j e , petrazrednica; 1 mesto za učitelja 
in 1 mesto za učiteljico; 

7.) K r a n j s k a g o r a , štirirazrednica; 1 mesto 
za učitelja, 1 mosto za učiteljico; 

8.) S r e d n j a v a s , štirirazrodiiica; 1 mesto za 
učitelja ali učiteljico; 

9.) D o v j e , trirazrednica; 1 mesto za učitelja ali 
učiteljico; 

10.) R-ibuo, dvorazrednica, mesto za nadučitelja. 
Pravilno opremljene prošnjo naj se vlože po 

predpisani poti do dne 
25. j u n i j a 1 9 2 2 . 

Za učiteljsko službe v Radovljici, Kranjski gori 
in na Bledu' imajo prednost učitelji z izpitom za 
pouk na obrtnonadaljcvaliiih šolah. 

Okrajni šolski svet v Radovljici, 
dno 28. maja 1922. 

Predsednik: Mencinger s.r. 



60. 392 Letnik IV. 
St. 380Д. 

Razpis učiteljskih sluib. 
Z dovolitvijo višjega Šolskega sveta se razpisu

jejo nastopne učiteljske služI« v stalno namestitev: 
1.) Č r e š n j e v e c (pošta Slovenska Bistrica), 

perraarednica z mio vzporednico, služba za učitelja 
in učiteljico: 

2.) M a k o 1 e. šestrazrednie;i. služba za učitelja 
in učiteljico; 

3.) .S v. M a r t i n n a P o h o r j u (pošta Sloven
ska Bistrica), trirazrednica. služba za učitelja in 
učiteljico: 

4.) S p o d n j a P o 1 * k a v a, štirirazredniea, 
služba za učitelja. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti ilo dne 

2 5. j u n i j a 1 9 2 2. 
pri dotičnih krajnih šolskih svetili. 

Kdor prosi za več služI) obenem, mora vložiti za 
vsako službo posebno prošnjo, opremljeno .s služ
beno razpredelnico. 

Okrajni šolski svet slovenjebistriški v Mariboru, 
dne 26. maja 1922. 

Predsednik: dr. Lajnšic s. r. 

baiuli zadolžnie. prestane \>ako nadaljnje obresto- j 7-14 
vanje. Zato je predložiti razen originalnih zadolžnic: 
tudi vse k;M:]K>ne in tal one, »ezapadle imenovanega J J a d r a n s k a b a n k a , a. d. v B c o g r a i i u , 
dne. ' | naznanja, da izplačuje po sklepu občnega zbora /. 

Razen navedenih številk se izplačajo dne 1. av
gusta 1922. tudi številke 65. 117 in 269. izžreban" 

Objava. 
k a b a n k a, a. d. 

Razne objave. 

leta 1919. 

Upravni svet ljubljansko-vrhniške železnice 
v Ljubljani, 

dne 1. junija 1922. 

663 Razid društva. 
Društvo za varstvo in oskrbo otrok za okraj 

Konjice se je prostovoljno razšlo. 
V K o n j i c a h , dne 17. maja 1922. 

Dr. Ivo Rudolf s. j-., bivši podpredsednik. 

dne 27. maja 1922. za leto 1921. 12%no dividendo 
v znesku Din 12-— za delniški kupon št. 16. 

Kupone bodo vnovčcvale izza dne 10. junija 
1922.: J a d r a n s k a b a n k a v B e o g r a d u in 
njene podružnico v Cavtatu, Celju, Dubrovniku, Her-

I ceguovem, Jelši, Korčuli, Kotoru, Kranju, Ljubljani, 
Mariboru, Metkoviću, Sarajevu, Splitu, Šibeniku in 

[Zagrebu; J a d r a n s k a b a n k a v T r s t u in 
! njene podružnice na Dunaju, v Opatiji in Zadru: 

B a n k a i Š t e d i o n a z a. P r i m o r j e im Su
šaku in njiMie, podružnice na Reki in v Bakru. 

V L j u b 1 j a n i, d n i 31. maja 1922. 

Ravnateljstvo. 

733 

Aktiva. 

Računski zaključek 
„Petovie", usnjarske industrije, d. d., 

dne 31. decembra 1921. 
Bilanca dne 31. decembra 1921. Pasiva. 

St. 3473—III. 

Družba južne železnice. 
763 
l e i L o k a l n a t a r i f a 

I I . . z a p r e v o z m r l i č e v, ž i v i h ž i v a l i i u 
r o b e n a p; r o g a b d r u ž b e j u, ž n c ,'ž e 1 e z -
n i c e v k r a l j e v i n i S r b o v , H r v a t o v i n 
S l o v e n c e v z d u A 15 . a p r i l a 1 9 2 0 . I z -
P r e m e m b a u p o r a b n i h p o g o j e v i z j e m 

n e t a r i f e 3 a i n 3 b. 

Z veljavnostjo izza dne 15. junija 1922. se v 
odseku VII. zgoraj imenovane1 tarife črta v točki 2. 
uporabnih pogojev izjemne tarife 3 a in 3 b prva 
vrstica, ki se glasi: «ta i. t. se ne uporablja za robo, 
ki je imenovana v t. z. r. I. B., od.«ek B», ter -se 
nadomešča .s te-m-le besedilom: 

Ta i. t. se ne uporablja za robo, ki je imenovana 
v t. z. r. I. B, odsek B. IKKI I do IV, VII, IX—Л—b, 
IX—B—b in e do g, XI in XII. nadalje za pošiljke 
v zakurjenih tovornih vozovih (odsek B—XVI). 

V L j u b l j a n i , «Ine 31. maja 1922. 

I K 

1. Blagajna . . . . 
2. Nepremičnine , . 
3. Nove stavbe . . 
4. Stroji 
5. Inventar . . . . 
6. Zaloge 
7. Dolžniki in valute 
8. Vrednostni papirji 
9. Ustanovni stroški 

10. Predplačila . . . 

118.139 
618.181 

5,774.628 
10,975.158 
1,282.940 

28,581.066 
14,104.438 

400.000 
215.680 

95.150 
62,165.382 

08 
62 
64 
12 
51 
16 
09 

45 

67 

1. Delniška glavnica 
2. Konto amortizacij 
3. Upniki 
4. Trate 
5. Čisti dobiček zA leto 1921. 

K 

16,000.000 
983.750 

42,162.386 
1,600.000 
1,419.245 

94 
69 

04 

| 62,165.382 j 67 

Izdatki. Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1921. Prejemki. 

741 Razglas. 
Dne 1. junija 1922. e»e je vršilo vpričo notarja 

XXIX. javno žrebanje družbenih 4<%nih prioritetnih 
obligacij z dne 1. junija 1892. v prvotnem nominal
nem" znesku 7,000.000 goldinarjev = 14,000.000 
kron. 

10 serij v >kupu>>iu znesku 

1. Stroški 
2. Zavarovalnine in davki . . 
3. Odpisi 
4. Čisti dobiček za leto 1921. 

K 

2,124.932 
409.883 

1,037.670 
1,419.245 
4,991.731 

52 
46 
94 
04 
96 

1. Skupni dobiček za leto 

Izžrebalo' se je 
100.000 K, in. -sicer: 
Ser. 23. obi~ezajoča 

» 276'. 
št. 

à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 
à 5000 

1-25, à 5000 
1-25, à 5000 

Omenjene izžrebane zadolžuice e<o 

301, 
598, 
729, 
1145, 
1161, 
1295. 
1316, 
1345. 

1, 
i. 
i. 
1, 
1-5. 
1 -5, 
1-5. 
1-5, 

5000 gkl. = 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 
- 10.000 K 
= 10.000 K 
= 10.000 K 

bodo iz>plače-
vale izza dne 1. decembra 1922. pri Kran.js.ki hra
nilnici v Ljubljani. Z dnem. ko zapade izplačilo iz
žrebanih zadolžnic. prestane vsako nadaljnje obrc-
stovanje. Zato je predložiti razen originalnih za
dolžnic tudi vse kupone; in talune, nezapadle imeno
vanega dne. 

Upravni svet dolenjskih železnic v Ljubljani, 
- dne 1. junija 1922. 

V Ljubl jani , dne 31. decembra 1921. 
S knjigami in prilogami primerjali ter v soglasju našli. 

N a d z o r n i 5 tvo: 
Aleksander Ussar s. r., predsednik. Ante Matevžlč s. r. Josip Pirich s. r. Franc Potočnik s. r. 

„ P e t o v i a " , u s n j a x > B k a i n d u s t r i j a , d. čl. 
Dr. Ivan Ferme ve s. r. p. p: Lovro Apold s. r. 

734 

Aktiva. 

Računski zaključek 
Strojnih tovarn in livarn, d. d. v Ljubljani, 

dne 31. decembra 1921. 

Bilanca za leto 1921. Pasiva. 

743 Razglas. 
Une 1. .junija 1922. *e je vršilo vpričo notarja 

javno žrebanje družl>enih 4%.uih prioritetnih obli
gacij z dne 20. januarja 1898. v prvotnem nomi
nal nem znesku 800.000 K. 

Izžrebalo .se je 8 zadolžnic po 1600 K, in siee,r 
številke: 37, 57, 102, 131, 244, 259, 383 in 396. 

Omenjen«) izžrebane zadolžuice se bodo izplače
vali' izza dne 1. avgusta 1922. pri Kraujski hraniL-
nici v Ljubljani. Z dnem, ko zapade izplačilo izžre-

Saldo blagajne 
Nepremičnine 
Premičnine (stroji, orodje). 
Zaloge (sirovine, fabrikati) 
Dolžniki 

K r o n e 

1,138.293-09 
5,732.751-72 
8,276.846-49 
9,927.242-21 

13,880.735-39 

38,955.868 90 

Delniška glavnica: 
I. emisija K 6,000.000- — 

II. emisija K 4,000.000- — 
III. emisija K 5,000.000---

Redni rezervni zaklad 
Rezervni fond za izgube pri dtibioznih 

terjatvah 
Upniki 
Neizplačana dividenda za leto 1920. . . 

; Ostanek čistega dobička 
iz leta 1920 K 35.028-19 

Cisti dobiček iz leta 1921. K 1,863.926-11 

K r o n e 

I 
15,000.000--
5,121.130-97 j 

114.296-84 
16,805.414-79 

16.072---
I 
i 

1,898.954-30 i 

Izguba. Račun izgube in dobička leta 1921. 

38,955.868-90 

Dobiček. 

Stroški K 
Odpisi K 
Čisti dobiček K 

16,100.104-49 
1,571.653-60 
1,898.954-30 

K r o n e 

19,570.712-39 

19,570.712-39 

Ostanek čistega dobička 
iz leta 1920 K 35.028-.19 

Tvornica Tönnies, Žabkar K 12,026.225-26 
Tvornica Samassa. 
Tvornica Zvonarna 
Hiše • 

5;866.043-47 
1,599.735-86 

43.679-61 

K r o n e I 

19,570.712-39 
19,570.712-39 

ï 
V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1921. 

S knjigami in prilogami primerjali in v soglasju našli : 

N a d z o r s t v e n i sve t : 
Peter Kozina s. r., predsednik. Avgust Tosti s. r. Viktor Meden s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

4 



Poštnina plačana v gotovini. 

61. V Ljubljani, dne 10. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI l i 
pokrajinske uprave m Slovenijo. 

Vsebina: Izpremembe v osebju. — Zakon o izsledovanju in pridobivanju mineralnih olj, zemskih smol in plinov v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Naredba pokra
jinske uprave za Slovenijo o odmeri in pobiranju občinske davščine od postelj za prenočevanje tujcev v krajevni občini Dobrni pri Celju v letu 1922. — Razglasi osrednje 
vlade: Razglas o pošiljkah iz inozemstva za osebno ali domačo potrebo. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o izpremembi v občinskem gerentstvu v Otovcih. 
Razglas o razdelitvi krajevne občine Drage (sodni okraj Višnja gora) na štiri vasi. Odobritev šolske knjige. Razglasa o vidiranju potnih listov. Razpust društev. Izkaz o stanju 
živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o taksi za listine, izdane v privatnem pomenu. — Razglasi zdravstvenega odseka za 
Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis sekundarijskega mesta pri vodstvu splošne bolnice v Mariboru. Razpis službe 
šef-zdravnika v zdravilišču za bolne na pljučih v Topolščici pri Šoštanju. Razpis mesta okrajne babice v občini Stopicali. Razglas, da je mag. pharm. Petru Albanežu podeljena 

koncesija za otvoritev in obratovanje nove javne lekarne v Mariboru. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Izpremembe v osebju. 
Hospod minister za |yoljedelstvo in vode je ime

noval za. višje živinoz.dravnike v V1H. čiiiovnem raz
redu nastopne vtëjo živinozdravnike IX. činovnega 
razreda na dosedanjih službenih mestili: Josipa 
š i u k a y Ljubljani, Viljema J e d 1 i 6 k o v" Ptuja. 
Alojzija. Š k o f a v Ljutomeru, Janka V i-/ jaka v 
Brežicah, Josipa C e h a v škof ji Loki in Josipa 
8 t u p a r j a v Örnovnlju. 

Gospod minister za poljedelstvo in vode je hue-j 
noval za višjega državnega živinozdravnika in rav-j 
natelja jwclkovsko šole v VITI. činovneni' razredu! 
Lovni T .e p i n o , dosedanjega vodjo podkovskel 
šol,- v Ljubljani. D r > B a W Č s r I 

Višje deželno sodišč« v Ljubljani je imenovalo 
pravne praktikante Alfonza O e p u d r a , Franca 
t"; o s a . dr ja. Ribarita P i n l a r ja , Rud.olfa A d a 
mi ë a, drja. .Josipa N o v a k a in drja. Ludovika 
L o he t a za avskultante. ,, x „ 

Kavčnlk s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
167. 

Ml 
Aleksandep I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupSčine kraljevine 
.Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. rodni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
utrdili in potrjujemo, da je odločbo ministrskega 
«iveta z dne 11. aprila 1920., R br. 3313, in z dne 
2. septembra 1920., R br. 6950, «Službene Novino 
št. 90/20., se-znamka uredb ministrstva za šume in 
rudnike št, 8 in 9, «Službene Novino št. 195/21., 

jzpremeniti in da so glasita: 

Zakon 
o izsledovanju in pridobivanju mine
ralnih olj, zemskih smol in plinov 
v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo

vencev.* 
Ölen 1. 

Mineralna, olja (kameno olje, petrolej, nafta.), 
»črnsko smole (asfalt, ozokerit) kakor üiidi zemeiki 
plini (metan, drugi gorljivi plini, ogljikova kislina 

* Razglašen v «Službenih' Novinah kraljevine 
Srba.. Hrvata i Slovenaca» &t. 107, izdanih dne 17ega 
maja 1922. (Prilog XVIII. — 1922.) Členi 10., drugi 
odstavek, 14., 15. in 25. so tukaj priobčeni po po
pravku, natisuјзпет v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. Ufi z dne 29ega 
maja 1922. 

itd.) se izločajo od oralih nul in kojiaiiin ter sel 
izsledujejo in pridobivajo ]>o odredbah tega zakona, i 

Za izsledovanjo in pridobivanje parafinskih skri-' 
lavccv, ki imajo tudi imenovane rudnine v sebi, j 
veljajo odredite rudarskega zakona. ! 

- Ölen 2. ! 
Minister za šume in rudnike daje pravico za iz-

sledovanje in pridobivanje mineralmh olj, zemskih 
plinov in ostalih vrst bitumen osebam kakor tudi 
družbam, ustanovljenim v kraljevini. 

Te pravice ne veljajo /.a ostale rude in kopatiine. 

Oba 3. 
Pravica izsledovanja se daje na prošlom največ 

8 km- v obliki pravokutnika, katerega manjša stra
nica mora meriti najmanj 2 km. Ena pravica *mc 
obsezati največ 100 lakih prostorov, toda. li morajo 
tvorili celoto. 

Člen 4. 
Ta pravica izeledovauja' traja največ pet lot ob 

]>ogoju, da izvrši izsledovalec tekom enega do pol
dragega leta predhodno študije na. svojem terenu 
ter prične izsledovalna dela z vrtanjem. 

Za pričetek tlela se smatra nabava in postavitev 
priprav za globoko vrtanje na delovišču. 

V nadaljnjih letih, dokler traja pravica izsledo
vanja, mora. izsledovalec vzdrževati neprestano delo, 
drugače se dana j>ravica uniči. 

Člen 5. 

Za vsak izsledili pi'ostor 8 km- se plačuje držav
ni blagajni kot. regalili davek po 400 dinarjev na 
leto v naprej. 

Člen 6. 

Prijave '<« pravico izsledovanja in pridobivanja 
mineralnih olj, zemskih plinov in ostalih vrst bitu
men se vlagajo pri generalni rudarski direkciji mini
strstva za šume in-rudnike. V prijavi je. treba ozna
čiti prostor za izsledovanje (vas, občino, srea in 
okrog) kakor tudi višino glavnice, ki se namerja 
vložiti; nadalje so mora priložiti skica zaprošenih iz-
sled.nih prostorov v treh izvodih (| )a generalnoštabni 
karti ali v kopiji z merilom .1:75.000) in za vtsak 
izsledili prostor po 400 dinarjev. 

Člen 7. 

Ako se prijavi istega dne za isti izsledmi prostor 
več oseb .s posebnimi prošnjami, odloči minister za 
mime in rudnike po zaslišanju rudarskega odbora, 
komu naj se prepusti iz-slìdni prostor, in sicer z ozi-
rom na garancije, ki jih d;i.i° prosilci za. izvajam je iz-
sledovalnih dol. 

Člen 8. 

Pravico izsledovanja in pridobivanja mineralnih 
olj, zemskih plinov in ostalih vrst bitumen daje mi
nister za šumo in rudnike na podstavi odredb tega 
zakona s posebno pogodbo. 

Istotako predpiše minister za šume in rudnike s 
pogodbo ali s posebnim pravilnikom natančnejše 
odredb 3 o organizaciji de]a- pri izsledovanju in pri
dobivanju ter istotako opredeli minimum dela v 
obseženih prostorih kakor tudi način, kako se raz
veže pogodba. 

Clou 9. 
l/.sledovalcc mora v šestih mesecih po podpisu 

pogodbe vložiti prošnjo za vpis v trgovinski re
gister. 

Člen 10. 
Po uspešno izvršenem izsledovanju se d;i i zasle

dovalcu teren za pridobivanje v velikosti 50 lia na 
podstavi ene globoke luknje. 

Izsledovalec. sme omejiti teren za pridobivanje 
do velikosti največ 8 takih prostorov za pridobi
vanje po 50 !ï& v vsakem izslednem prostoru, veli
kem 8 km2, v katerem bi ugotovilo globoko vrtanje 
na več krajih, najmanj pa na dveh, mineralna olja, 
zemske pline in ostale vrste bitumen. Ostanek, iz-
slednega terena ostane ]to izvršeni omejitvi za pri
dobivanje na razpolago državi. 

Taki ostanki se smejo dajati po odredbah tega 
zakona v izsledovanje in pridobivanje samo po na
tečaju najugodnejšemu ponudniku. Iz tega natečaja 
je izključen dotedanji izsledovalec na teli prostorih. 

Člen 11. 
Prosi ori za pridobivanje morajo biti pravokot-

niki, katerih stranice morajo meriti najmanj 400 me
trov in največ 1250 metrov. 

Ako bi ležalo izsledovalno delo na meji iz*led-
nega prostora, se smejo prostori za pridobivanje po 
členu 10. tega zakona položiti tudi preko mej iz-
sled.nega prostora, ako je dotično zemljište prosto. 

Člen 12. 
Pravica pridobivanja, traja 50 let od dne. ko se 

je dala pravica za. izsledovanje. 

Člen 13. 
Za vsak hektar v prostoru za pridobivanje se 

plačuje državni blagajni kot regalili davek na. leto 
po 20 dinarjev v naprej. 

Člen 14. 
Ako da izsledovalec državi izsleden prostor ali 

ргоЧог za jn-idobivanje na razpolago za. pridobi
vanje, se avtomatično ukine nadaljnje plačevanje 
legalnega davka, za dotične opuščene prostore 
(člena 5. in 13.). 

ölen 15. 
Razen plačil po členih 5. in 13. tega zakona pla

čujejo pridobivahu državni blagajni za podeljeno 
pravico pridobivanja še 25 % čistega dobička, ki se 
izračunava po posebnem pravilniku, pedpisanem po 
ministru za šume in rudnike. 

Ako je pridobivale?, delniška družba, mora dr
žavi brezplačno prepustiti 25 % popolnoma vplačanih 
delnic z enakimi pravicami in s tem, da ostane dr
žavi ta del zajamčen tudi pri naknadnih zvišbah 
glavnice, istotako brezplačno. 

Člen 16. 
Inozemski državljani se smejo sprejemati z naj

več 50 % vložene glaviriee; državi pripada najmanj 
25 % deležev (člen 15.), ostanek pa se rezervira za 
domači kapital z javnim podpisovanjem. 

Ölen 17. 
Ш se nadzira pravilno izpolnjevanje vseli obvez

nosti j io tein zakonu o zastopstvu države, zastopata 



öl. 

državo v upravi delniške družbe dva njena pn;<l-! 

travnika. Osebi. kf ju odredi mini.-r<-r za šume ini 
rudnike, se potali ta na glavni skupščini družbe.- ; 

število članov družbene uprave no »me hiti večje: 
od 1." „ predsednikom vred. 
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Cleu 18. 
Ci.»ti dohodek kaže z bilanco ugotovljivi prese

žek aktiv nad pasivami po odbitku potrebnih od
pisov in amortizacije v znesku najmanj 5 % celo
kupnih investicij. 

'.»d čistega dohodka j»; izločiti: 
ai ') <•;, /a rezervni fond zaradi kritja izrednih izgub, 

dokler ne doseže ta fond višine 10 </c delniške 
glavnico: 

In i'Ot<mi »c izda \>еш delničarjem. i>totaJ<o pa 
un:li drža\i, prva dividenda 6 <•;, na \iozeno glav
nico; 

c; od ostanka dolu' dn.ižbi-na ujn-ava 1 0 ^ kot 
tantiemo; 

è; nadaljnji очаиск »e razdeli nud v.»; delničarje in 
'Lržavo sorazmerno s številom delnic, in sicer po 
sklepu glavne .skupščine družbe in odobritvi mi
nistra za suino in rudnike. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

168. 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo 
o odmeri in pobiranja občinske davičine od po
stelj za prenočevanje tnjcev v občini Dobrni 
pri Celju v letu 1922. na podstavi zakona z dne 

18. maja 1894., dež. zak. St. 41. 

§ 1. 
Davčni objekt. 

Na podstavi sklepa občinskega odbora z dne 
18. decembra 1921. pobira občina Dobrna pri Cdju 
v korist občinskemu zakladu davščino od vseh po
velj v prostorih, ki se v zinislu § 16.. točke a), obrt
nega reda ali v zmislu določila, ki bi nadomestilo 
to določilo, oddajajo obrtema. 

Člen 19. 
Pod-ljena pravica iz»ledo-. an ja iu pridobivanja 

mineralnih olj. zemskih plinov m ostalih vrst. bitu
men prestane veljati pred rokom: 
a; ako izsledovalec v 6 mesecih, ko je podpisal po

godbo, ne vloži prošnje za vpis v trgovinski re
gister (člen 9.); 

b; ako v poldrugem h-tu ne izvrši predhodnih študij 
in ne prične izsledovalnih del z vrtanjem (člen 
4.): 

c) ako ne izpolnjuje v zinislu sklenjen»; pogodbe ob
veznosti glede organizacije dela in velikosti mi
nimalnega dela v obseženih prostorih (člen 8.); 

cj ako likvidira ali pride v konkurz; in 
d) ako ne zadošča svojim obveznostim proti državi 

glede plačevanja regalnega davka (členi ')., 13. 
in lô.i. 

Cleu 20. 
Pridobivanj« in prodajanje mineralnih olj nad

zira uprava monopolov. 

CUrti 21. 
Država ne prevzema nobene odgovornosti za do

nosnost del na prepuščenih terenih. 

Člen 22. 
'»lede o.stalih pogojev veljajo odredbe, rudarske

ga zakona in občih predpisov za izsledovanje in pri
dobivanje mineralnih olj. zeiiLskih plinov in ostalih 
vrst bitumen; vendar pa morajo izsledovalci in 
pridobivalci respektirati \>e. prej pridobljene pravice 
na prepuščenih terenih in na istih terenih smejo j 
imeti drug*1 osebo pravico izsledovanja in prido
bivanja za ostale \Tste rud in kopanin (po odredbah 
rudarskega zakona). 

Člen 23. 
s tem zakonom se nadomeščata odločbi iniui^tr-

»kega sveta z dne 17. aprila 1920., R br. 3313. in 
z rine 2. septembra 1920., R br. 0950, «Službene 
Koviii'.»» št. 9(5/20.. sezuamka uredb ministrstva za 
šume iu rudnike št. 8 in 9. «.Službene Novine» 
št. 195/21. 

Člen 24. 
Pogodbe, sklenjene po zgoraj omenjenih odloč

bah, veljajo še nadalje. 

Cleu 25. 
Ta zakon velja za Hrvatsko, .Slavonijo in Medji-

nuirje takoj, za ostale pokrajine \ш stopi v veljavo 
čez mesec dni po objavi v «Službenih Kovinah». 

Prijave, predložene pred tem rokom, se ne jem
ljejo v postopek. 

Našemu miidstru za šume in rudniki- priporoča
mo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvr
ševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem. veščin in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. marea 1922. 

§ 2 . 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti občini je prenočiščar 
(koncesionar ali zakupnik prenočevalskega obrta). 

§ 3 . 
limerà davita. 

Davščina znaša za vsako posteljo v prostoru, 
obrtema oddajanem v prenočevalne namene, za' 
vsakokratno prenočitev vsakega tujca 1 Din. 

Pronočiščar sme k čisti oddajni ceni prenoče-
valcu priračuniti 1 Din za davščino od prenočišča. 
Ako je v enem prostoru več istočasnih prenoce-1 
valcev, mora prenočiščar od vsake postelje vsakemu i 
prenočevalcu priračuniti 1 Din k temu, kar mora! 
osebno plačati za prenočišče. ! 

Ako se odda. lokal, zavezan davščini, za dalje ! 
časa proti pavšalni najemščini za gotovo dobo (te-i 
deneko, mesečno), je enodinarski davek za enkratno 
prenočitev računiti po številu dni za vsako posteljo. 
Pavšalirani najem prostora in pogoje pa mora pre
nočiščar ob sopodpieu najemnikovem v 24 urah po 
pogodirvi naznaniti pri županstvu. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče-
valcev v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki 
je zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju 
nabita obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Županstvo ima v vseh primerih pravico, da na 
željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi davščino 
pa v šal ira v sporazumu z obdavčencem. 

Aleksander s. r. 
Videi iu pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

§ 4 . 
Začasne oprostitve. 

Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bivanje 
v občini Dobrni pri Celju iu Id je naš državljan, zase 
ali •/. rodbino vred prisiljena zgolj zaradi tega. ker 
nima stanovanja, prebivati nepretrgoma več nego 
teden dni v prenočišču, ki je zavezano tej davščini, 
mora županstvo mi kolka prosto pismeno prijavo, ki 
mora navajati tudi poklic te osebe in biti podpisana 
po prizadeti stranki in po prenočiščar ju, dotično pre
nočišče za čas take uporabe davščine oprostiti. O 
ukrepu pa je obvestiti stanovalca in pronočiščar ja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar so-
podpisati. 

Osebe, ki so prišle v občino Dobrno pri Celju le j 
po kupčiji ali kot zastopniki zunanje firme, i u .so sej 
za dalje časa nastanile v hotelu ali prenošišču. i-cj 
r?.ivajo ugodnosti § 4. j 

§5. j 
Prijava 9ob in cen. j 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi ! 
prenočiš carji županstvu v osmih dneh prijaviti kraj ! 
(hišno številko, ime hotela ali prenočišča) prenoče-j 
valskega obrta, število davščini zavezanih prosto-j 
rov, in sicer za vsak posamezni prostor z navedbo! 
števila postelj, kakor tudi skupni dnevni ufcpeh 
vseh prostorov. 

Prenočiščarji morajo najdalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ ?•) županstvu predložiti 
pismen obračun o tem, koliko postelj v že javljenih 
prostorih je bilo oddajanih zadnjega pol meseca. 

Ce je bil med polmesecem pritegnjen v obrt pre
nočevanja nov prostor ali pa če je bil doslej uporab
ljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 24 urah 
javiti županstvu z i n d i v i d u a l n o navedbo tega 
prostora. Otvoritev novega prenočevalskega obrta 

| mora koncesionar, ne glede na določila obrtnoga 
roda, županstvu v namene te davščine prijaviti v 
zmislu prvega odstavka tega paragrafa najkesneje 
tedaj, ko je začel prenočišča dejansko oddajati. Ena
ko jo poleg obrtno odglasitve v davčne namene na
znaniti v osmih dneh tudi županstvu opustitev obrta 
ali izmenjavo v os^bi prenočiščarjevi. 

§ 6 . 
Kontrola. 

Županstvo ima pravico in dolžnost, da se, če te 
treba, po svojih organih na licu mesta ali z zasliše
vanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih najem
nikov ali sploh na katerikoli primeren način pre
pričuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v 
namene davščine dani na razpolago po določilih te 
naredbe ali prostovoljno. 

Enako mora gojiti primeren slik z drugimi 
javnimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje 
in nadziranje prenočišč, stanovanatva in tujskega 
prometa. 

CJeli 7. 

Plačevanje davščine. 
To davščino mora pt-jiiočiščar plačevati dne 10. 

vsakega meseca in dne 1. vsakega prihodnjega me
seca dekurzivno (za nazaj). Ako je davščina pavša-
Iirana, jo je plačevati za vsak koledarski mesec v 
naprej. Pri pavšaliranih najemih prenočišč pa jo je. 
plačevati ob vsakem domenjenem plačilnem roku na
jemnikovem, oziroma koncem pavšaliranega najema, 
če drug rok za plačevanje najema ni bil dogovorjen 
med prenočiščarjem in najemnikom. V ta namen 
mora prenočiščar ob sopodpi&u najemnikovem naj
dalje ob prihodnjem plačilnem roku za davščino žu
panstvu naznaniti domenjene plačilne roke pavšalne 
najemščine. 

Zakesnelim vplačilom priračuii županstvo 6 % 
zamudnih obresti in izterja dolžne zneske po poli
tični izvršbi, ako jo bil plačilni opomin brezuspešen. 

§ 8 . 
Zvišba davščine. 

1.) Ce davčid zavezanec opusti predpisano pri
javo ali če v teku postopanja navede podatke, ki 
utegnejo prilerajšati davščino, ali če pri podajanju 
pojasnil zamolči bistvena dejstva, mu mora župan-/ 
stvo, no da bi se zoi>er njega uvedlo kazomko \fo-
s topati je, predpisati zvišani davek v najvišji izmeri 
100% prikrajšanega aH prikrajšbi namenjenega 
davčnega zneska. 

2.) Cc pa davčni zavezanec dokaže, da jo podal 
napačne podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in ne da bi bil s tem namerjal prikrajšali 
davščino, .se zviša davščina do 40 c/r. 

§ 9 . 
Prizivi. 

V vseh zadevah je zoper odloke in odredbe 
županstva dopusten priziv na. občinski odbor, v 
drugi in zadnji stopnji pa. na pokrajinsko upravo, 
oddelek za notranje zadeve. 

Priziv je vložiti pri županstvu v 14 dneh od- dne, 
ko «e vroči stranki odlok županstva, odredi«, ali 
obvestilo o sklepu občinskega odbora. 

§10. 
Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne, 1. junija 
1922. do dne 31. decembra 1922. 

Podaljšava te davčne dobe je zavisna od novega 
privolila pokrajinske uprave. 

V L j u b l j a n i , dne 3. junija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika : 
i dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o pošiljkah iz inozemstva 

za osebno ali domačo potrebo.* 
Da se ne bi kopičilo poštne pošiljke, je izdal 

gospod minister za finance z l br. 7f>44 z dne 17. t. ni. 
nastopni odlok: 

* Priobčen v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 116, izdanih dne 2»ega 
maja 1922. 
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Brez dovolitve odborov pri Narodni banki se 
smejo uvažati tudi predmeti, katerih uvoz ni pre
povedan: 

1.) ki prihajajo v poštnih paketih iz inozemstva 
na naslov privatnih oseb ter služijo njih osebni ali 
domači potrebi, in 

2.) ki prihajajo po pošti ter obsezajo vzorce brez 
vrednosti. 

Direkcija carin naj izda svojim organom navo
dila, kako jim je postopati pri oceni poštnih pošiljk, 
ki so za osebno ali domačo potrebo. 
Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 

v Beogradu, 
dne 22. maja 1922.; I br. 7644. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 20.203. 
Razglas. 

Namesto Janeza S m o d i š a , ki je razrešen po
slov občinskega gerenta v Otovcih, je imenovan za 
gerenta te občine Jurij K e r e c , posestnik istotam 
št. 40. 

V L j u b l j a n i , dne 27. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic 8.r. 

Št. 20.696. 
Razglas. 

Krajevna občina Draga (sodni okraj Višnja 
gora), ki sta jo do sedaj tvorili vasi Draga in Polje, 
je po sklepu občinskega odbora in e pritrditvijo 
sodne in finančne uprave razdeljena na Stiri vasi, 
ki so: 

P o l j e z 8 hišnimi številkami, 
P o d e m r e k a z 8 hišnimi številkami, 
Z g o r n j a D r a g a s 26 hišnimi številkami in 
S p o d n j a D r a g a z 28 hišnimi številkami. 
V L j u b l j a a i , dne 2. junija 1922. 

Pokrajinska, uprava za Slovenije. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic e.r. 

Št. 2166. 
Odobritev šolske knjige. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je z razpisom št. 2166 z dne 3. junija 1922. odobrila 
šolsko knjigo: «Četrta čitanka za osnovne šole, se
stavil Andrej R a p è . Cena 20 Din. Natisnila in za
ložila Učiteljska tiskarna v Ljubljani. 1922.» 

V L j u b l j a n i , dne 3. junija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
f'" ' " '" Zastopnik pokrajinskega namestnika 

dr. Baltic s. r. 
Št. 19.575. 

Razglas. 
Ministrstvo za notranje zadeve je odredilo z raz

pisom z dne 12. maja 1922., D. Z. br. 6476, da je 
zahtevati od. grških državljanov za vidiranje potnih 
listov, dokler se no odredi drugače, 148 (stoosemin-
štirideset) Din. 

V L j u b l j a n i , dne 29. maja 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek e.r. 

Št. 18.547. 
Razglas. 

Po razpisu ministrstva za notranje posle, od
delka za državno zaščito, z dne 8. maja 1922., D. Z. 
br. 6471, velja taksa 52 Din, ki se mora plačevati 
za romunski vizum za prihod in povratek, tako, da 
za povratek ni treba plačevati posebne takse. 

V L j u b l j a n i , dne 31. maja 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
1 ...;• P» naročilu pokrajinskega namestnika: 

.,.,.. KremenSek s,r. 
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Razpust društev. 
Št. 18.873, z dne 21. maja 1922. 

Društvo užitninskih uslužbencev za Slovenijo v 
Ljubljani je razpuščeno, ker že več let ne deluje in 
ker zaradi nezadostnega števila članov nima pogo
jev za pravni obstoj. 

Razpust «Društva uslužbencev mestnega užitnin-
skega zakupa v Ljubljani», odrejen z odlokom od
delka za notranje zadeve z dne 3. maja 1922., 
št. 16.465, je razveljavljen. 
Št. 20.375, z dne 1. junija 1922. 

Društvo «Narodna čitalnica» v Krški vasi je 
razpuščeno, ker že več let ne deluje in ker zaradi 
nezadostnega števi,la članov nima pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremensek s.?. 

Št. 1796. vet 

Izkaz o stanju Živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 3. junija 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena oboa 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občin». 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a * . 
Brežice: Bizeljsfco 1:1, Kapele 1:1. Krško: 

Cerklje 2:8. Ljubljana okolica: Borovnica 1:2. Ma
ribor: Cirknica 1:1, Gradiška 1:1, Krčevina 1:1, 
Lajteršperk 1:1, Na Ranci 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Dolnja Lendava 2:7, Trnje 1:1. 

M e h u r č a e t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Kočevje: Ribnica 2:2, Sodražica 2:2. Litija: 
Bukovica 2: 2, Hudo 1:1, Muljava 1:1, 8t. Vid 1:1, 
Veliki Gaber 2:2, Velike Pece 1:1. Maribor: Rad-
vanje 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: AdJieSi« 1:1, Dragatila 1:1, Tanca 

gora 1:1. Krško: Cerklje 1:1, Krško 1:2. Maribor: 
Črešnjevec 1:1. Ljubljana mesto 1. 

Kranj: 
G a r j e o v a c . 

Preddvor 1 : 1 . 

P a s j a s t e k l i n a . 
Brežice: Kapele 1:1, Sv. Peter pri Sv. J. 1:1, 

Podsreda 1:1, Sevnica 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Črnomelj 1:1, Loka 1:1, Stari trg 

2:5. Logatec: Dolenji Logatec 1:1. Novo mesto: 
Velika Loka 1:1, Žužemberk 1:1. Ljubljana mesto 
1. Maribor mesto 2. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Brežice: Brežice 1:1. Ljubljana okolica: Zelimlje 

1:1.Rogatec: Rakek 1:1. Ptuj: Ločič 1:2, Pacinje 
1:1. Sodinci 1:1. ' 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Kamnik: Volčji potok 1:1. Murska Sobota: Ba-

kovci 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 3. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenije. 
Oddelok za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva km 
v Ljubljani. 

Št. ВП 5/101 ex 1922. 

Razglas o taksi za listine, izdane v pri
vatnem prometu. 

Na neko vprašanje o pobiranju takse na listine, 
izdane v privatnem prometu, j e priobčila generalna 
direkcija posrednjih davkov z razpisom št. 7778 z 
dne 18. maja 1922. ta-le pojasnila: 

Lfcfoik IV. 
V členu 131. taksnega in pristojbinskega pra

vilnika je določeno, da ee morata za take listin«, 
ki so izdane brez takse v privatnem prometu in kt 
pridejo pred oblastva po 15 dneh od: dne, ko so 
bile izdane, kaznovati izdajatelj in lastnik listin* 
poleg plačila redne takse tudi 6 petkratnim zneskom 
redne takse. Potemtakem se smejo sprejeti listine, 
ki se v prvih petnajstih dneh predlože oblastvu za
radi plačila takse, samo, če se odpadajoča taksa 
takoj položi. Vsaka listina se mora takoj, čim ee 
sestavi, po predpisih kolkovati; vendar pa je vzlie 
temu z odredbo člena 131. omenjenega pravilnika 
prepuščeno interesentom, da v 15 dneh prijavij« 
listino ter poravnajo takso. 

Zaradi tega se nihče ne pozivlje na plačilo te 
takso in se tudi nikomur; ne dovoljuje rok, do ka
terega jo mora plačati, ker jo je — kakor zgoraj 
navedeno — pobrati takoj ob prijavi. 

Ako pa se pojavijo netaksirane listine pri oblae»-
vih ne zaradi tega, da bi se zanje plačala taksa, 
ampak kot dokumenti, bodisi zaradi tožbe (pravdo), 
bodisi zaradi zahteve zavarovanja i. si., četudi preâ 
potekom zgoraj omenjenega 15dnevnega roka, ee 
smatra, da je taksa prikrajšana. V takih primerih je 
postopati кагепзко po zgoraj navedenem členu 181» 
(kazen poleg redne takse). 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. junija 1922. 

Delegat: dr. Šavnlk ». r. 

««-•-̂ « 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 5713/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 14. do dne 20. maja 1922.) 

O k r a j 
?£ 

o 
Z o 

'S v 

I 
O 

5 

es J3 

S * 

li 
o« 

K o z e (Variola) . 
Murska Sobota . . | 3 | . j . | . j 3 

T r e b n S n i t i f n s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 
Celje okolica . . 
Kranj . . . . 
Krško 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica . 
Ptuj okolica . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Celje okolica . . . I 1 I . 1 • 1 
Ljubljana mesto. . | 1 | .' | 1 j .' 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

5 
6 
2 
1 
2 
2 
2 

2 
1 
3 

, 
3 
t 

1 
, 

i 
, 
. 
• 

1 
1 
, 
, 
t 
2 
1 

1 

1 

1 

1 

4 
3 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
1 

Brežice 
Celje okolica . . 
Kranj 
Kočevje . . . . 
Ljubljana mesto. 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 

12 
1 
9 
1 
3 
1 
4 
9 
2 
2 

3 

2 
t 

10 
2 

3 

2 

2 

1 

, 
, 
1 
. 

Brežice 
Celje okolica . . 
Krško 
Ljubljana mesto. 
Ljutomer. . , . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
, 
3 
1 
2 
1 

i 

1 
, 
ф 

, 

i 
• 

2 
1 

1 

11 
1 
9 
1 
2 

6 
7 

11 
2 

Kranj 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 

T r a h o H i . 

i 
2 
6 
1 

2 
4 
1 

O š p i c e . 
Brežice I 3 I • . I . I . I 3 

Zdravstveni odaek M 81«r«alf» Y LJMUJM*, 
dna 31. maja 1923. 

„ „ . Z» sanitetnega let»: dr. Науи s . * 



b i . 

i t 5359/2«. 

Pri vodstvu splošne bolnice v Mariboru se raz
pisuje sekundarijsko mesto z letnim ad jutom 1200 
Din in s pripadajočimi dravinjskimi dnevnicami. 

Zadostno kolkovane prošnje e potrebnimi doka-
aili (rojstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
•aj se vlože do dne 

2 0 . j u n i j a 1 9 2 2 . 
pri vodstvu splošne bolnic« v Mariboru. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dno 31. maja 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

i t 5601. 

Razpis. 
Na podstavi odloka ministr&tva za narodno 

zdravje z dno 20. maja t. L, št, 15.818, se razpisuje 
• definitivno namestitev služba šef-zdravnijka v 
adravilišču za bolne na pljučih v Topolščici pri So-
Sranju e plačo VIII. činovnega razreda, t. j . letnih 
3600 Din in vsakokratnimi draginjskimi dokladami 
državnih uradnikov. 

Poleg navedenih prejemkov uživa šef-zdravnik 
tudi prosto stanovanje in hrano v zavodu. 

Pravilno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili o sposobnosti (rojstni list, domovnica, doktor
ska diploma in dokazilo o eventualnem službovanju 
• sličnem zavodu) naj se vlože do dne 

10. j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Potrebne informacije daje zdravstveni odsek. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 31. maja 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

St. 5678/22. 

Razpis. 
V občini Stopičah je prosto mesto okrajne ba-

ibdce. S to službo je spojena letna remuneracija 
500 K. 

Prosilke naj vlože pravilno opremljene prošnje 
do dne 1 5 . j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri okrajnem glavarstvu v Novem mostu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 1. junija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

Št. 5305. 765 

Razglas. 
Ministrstvo za narodno zdravje je podelilo z od

lokom z dne 4. maja 1922., št. 15.206, mag. pharm. 
Petru A1 b a n e ž u koncesijo za otvoritev in obra
tovanje nove javne lekarne v Mariboru s stojiščem 
v Frankopanovi ulici. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 1. junija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

396 
š t 2 0 6 / 6 - Razglas. 

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

Letnik IV. 

650 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Cg I. a 228/22—3. 755 

Oklic. 
Zoper Ignacija F r a n j s k o v i č a , mesarja v 

Ljubljani, Čigar sedanje bivališče je neznano, je po
dal pri deželnem sodišču v Ljubljani dr. Ivan Tavčir 
v Ljubljani tožbo zaradi 10.000 K. 

Na podstavi tožbo bo prvi narok za ustno raz
pravo dne 2 2. j u n i j a 1 9 2 2 . 
ob pol devetih pri tem sodišču v razpravni dvorani 
6t. 124. 

V obrambo odsotnega Ignacija Franjskoviča se 
postavlja za skrbnika dr. Fran Tominšek, odvetnik 
v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 1. junija 1922. 
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Kraj, ulica in hišna številka 
sedanje trafike 

Rodni vrh št. 12 
Počehova št. 339 
Mali vrh št. 40 

Sv. Lenart nad Laškim št. 9 
Plitvica št. 14 

Grabonšek št. 43 
Hodoš št. 51 
Hodoš št. 53 

Skakovci št. 17 
Mihalovci št. 40 
Mlajtinci št. 39 

Jablancc št. 11 

Zgornja Sušica št. 36 
Zgornja Sušica št. 62 

Davčni okraj 
Pristojua okrajna 
uprave finančne 

kontrole 

Ptuj 
Maribor 
Brežice 
Laško 

Gornja Radgona 

Murska Sobota 

Brežice 
Murska Sobota 

Sv. Lenart v Slo-
venskih goricah 

Brežice 

Šmarje pri Jelšah 

Kosmati dobiček 
v zadnjem letu pri 

tobaku 

Din 

310 
Maribor 
Brežice 
Celje 

Gornja Radgona 

Murska Sobota 

Brežice 
Murska Sobota 

Maribor 

Brežice 

3256 
263 

655 
167 
175 
288" 

1106 

1394 
358 

_349_ 

233 

383 

453 
1402 

38 
59 

kolkih 

Din 

62 

60 

76 
76 

poštnih 
znamkah 
Din 

251 -

65; 
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1856 63 

Jamščlne 
je položiti* 

Din ~~| 

325 

70 

140 

- I 

200 

. . . . . * I n v a l i d i s m e J ° n a m es to jamščine položiti jamstveno izjavo komisije za preskrbo vračujočih se vojakov v 

' Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu т Mariboru naipozneie do dne 
20. j u n i j a 1 9 2 2 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
fitianène kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 22. maja 1922 
Dr. Povalej s. r 

Л 181/22-5. 760 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 
inozemskega državljana. 

^ Josip B a r v i f, rudniški inženjer v Hrastniku, 
pristojen v Moravsko Ostravo, češkoslovaški držav
ljan, je dne 28. marca 1922. umrl. 

Vsi dediči, volilojemniki in upniki, ki so jugo
slovanski državljani ali v tuzemstvu živeči tujci, se 
pozivljejo, naj napovedo svoje zahteve do zapuščine 
najkesneje do dne 

1. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem sodišču. Sicer bi se smela zapuščina 
brez ozira na te zahtev© izročiti inozemakomu ob-
lastvu ali osebi, poverjeni po njem. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek L, 
dne 27. maja 1922. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan, 
2 1 . j u n i j a 1 9 2 2 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 2. 
Ker je bivališče Antona Starkla neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Gvidon Sern&c, odvetnik 
v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 30. maja 1922. 

C 157/22—1. 614 

Oklic 
Matija Grah v Korovcih in Filip in Marija Grah 

v Motovilcih št. 20, vsi posestniki, so vložili zoper 
Emerika F r u m e n a iz Gornje Lendave, sedaj ne
znanega bivališča, tožbo zaradi vknjižbe lastninske 
pravice pri vi. št. 26 kata&tralne občine koprivniške 
in vi. št. 28 in 30 katastralne občine motovilške. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3 . j u n i j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Emerika Frumena neznano, se 

mu postavlja za skrbnico njegova žena, Sidika 
Frumen, rojena Zoks, -v Gornji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 11. maja 1922. 

T 90/22—3. 

Amortizacija. 
705 

Cg I 151/22—1. 

Oklic. 
749 

Ana Tauzher-Papež, zasebnica v Ljubljani, je 
vložila zoper Antona S t a r k l a , mesarja in gostil
ničarja v Sevnici, sedaj neznanega bivališča, tožbo 
zaradi 40.454 K s pripadki. 

C II 137/22 in C II 138/22 754 

Oklic. 
Zoper Konrada M a r o h a , posestnika, naposled 

bivajočega v Trnovskam vrhu, čigar sedanje biva
lišče jo neznano, sta podala pri okrajnem sodišču v 
Ptuju tožbi: Franc Polanec, posestnikov sin v 
Bišečkem vrhu, zaradi 2.900 K in Martin Ceh, 
gostilničar pri Sv. Marku, zaradi 2.500 K. 

Na podstavi teh tožb sta določeni «pomi raz
pravi na dan a j u l i j a 1 9 2 2 . 
ob osmih pri podpisanem sodišču v sobi št. 12. 

V obrambo pravic Konrada Maroha se postavlja 
za skrbnika Franc Toplak, posestnik v Ločiču št. 10. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek II., 

dne 2. junija 1922. 

Na prošnjo Franca S o k a , skladiščnika v Ljub
ljani, se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
listine, ki jo jo prosilec baje izgubil: Zavarovalna 
listina št. 424 Vzajemne zavarovalnice v Ljubljani, 
glaseča se na ime: Franc Sok in na znesek 3000 K. 

Imetnik te listine se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m o s e c e v izza dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
zavarovalna listina brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dno 23. maja 1922. 

T 81/22—3. 772 

Na 
Amortizacija. 

prošnjo K o n s u m n e g a d r i u i š t v a z a 
S l o v e n i j o v L j u b l j a n i «e uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopne povzetne izkaznice, ki jo 
je omenjeno društvo baje izgubilo: Povzetna izkaz
nica št. 9913 za 4885-75 Din obratnega ravnatelj
stva južne železnice v. Ljubljani, kontrolo dohod
kov v Mariboru. 

Imetnik te izkaznice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravico tekom š e s t i H m e s e c e v izza dne 
tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je izkaznica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 28. maja 1922. 
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61. 397 Letnik IV. 

T 45/29-4 757 

Amortizacija. 
Na. predlog Franca D e ž e l a n a , posesitnika v 

Velikih Brusnicah St. 11, se ,uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je 
predlagatelj baje izgubil: Hranilna knjižica š t 25.652 
me&tne hranilnico v. Novem mestu z vlogo 100.975 
K, glaseča se na ime: Franc Deželan. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice v teku š e s t i h m e e e e e v , ker bi sicer 
hranilna knjižica po tem roku izgubila svojo moč. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek V., 
" ! 'dne 4. junija 1922. 

Ne VIII 173/21—3. 727 3—1 
Amortizacija. 

Na prošnjo Janeza S e v e r j a, delavca v Klečali 
étt. 12, so ujvaja postopjanje za amortizacijo na
stopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Vložna knjižica Ljudske posojilnice 'v Ljubljani 
ät. 53.230 z vlogo v znesku 9866 K 50 v in glaseča 
se na ime: «Ignacij Sever». 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da jo vlož
na knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 22. maja 1922. 

Ne 1 365/21—3. 759 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložila Terezija H a z e n -
m a 1 i, posestnikova hči v Stojncih, so uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki 
jo je prositeljica baje izgubila: Hranilna knjižica 
hranilnega in posojilnega društva v Ptuju št, 29.75« 
z imovino 1000 K, glaseča se na une: Terezija Ha-
zenmali. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. maja 
1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je hra
nilna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, " 
dne 22. maja 1922. 

Nc 1 404/22—1. 724 3—1 

Uvedba amortizacije vknjiženih terjatev. 
Na zemljišču Ivana Zagerja ha Spodnji Polskavi 

so vknjižene že več ìego 50 let nastopne terjatve: 
1.) Pod sub praes. 21. maja 1851., št. 2998, ter

jatev Franca Kolarja iz dolžnega pisma z dne 17ega 
maja 1851. v znesku 62 gld. 54 kr. C. Mz. s pripadki 
ali 131 K 33 v s pripadki. 

2.) Sub praes. 25. januarja 1854., št. 389, terjatev 
Par bare Hrastaiikove iz dolžnega pisma z dne 1. ja
nuarja 1854. v znesku 55 gld. C. Mz. ali 115 K 50 v 
s pripadki. 

3.) Sub praes. 11. decembra 1855., št. 4125, ter 
jatev Katarine Petkove iz dolžnega pisma z dne 
3. novembra 1855. v znesku 37 gld. 44 kr. C. Mz. 
ali 77 K 74 v s pripadki. 

4.) Dediščine Jožefa Primetza, Marije Primetzove 
in Terezije Primetzove iz dolžnih pisem z dne 23. no
vembra 1859. po 147 gld. 60 kr. a. v. ali po 295 K 
20 v s pripadki. 

5.) Sub praes. 11. januarja 1861., št. 60, terjatev. 
Gašperja Weianitscha in Marije Weranilbclieve iz 
dolžnega pisma z dno 1. januarja 1861. v znesku 
400 gld. a. v. ali 800 K s pripadJu. 

Na podstavi prisojilnega pisma z dne 31. de
cembra 1867., št, 5123, se je polovična terjatev umr
lega Gašperja Weranitsaha 200 gld. s pripadla sub 
praes. 21. februarja 1868., št. 765, zemljeknjižno pre
nesla na Marijo Wcranitschevo in ta ju postala last
nica vse terjatve. 

Ker eo te terjatve zastavnopravno zavarovane že 
več nego 50 let, ne da bi-se bilo v tem času kaj 
plačalo na glavnico ali na obresti ali da bi bili 
upniki kako dingače uveljavljali izterjevalno pra
vico, in ker so upniki, odnosno njih pravni nasled
niki, popolnoma neznani, se ti pozivljejo, naj, uve
ljavijo svoje pravice najkasneje do dne 

3 1 . m a j a 1923. , 
ker bi se sicer po tem roku amortizacija iu izbris 
gorenjih terjatev dovolila in izvršila. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek I., 
dne 20. maja 1922. 

Sa 1/21—39. 771 
SJdep. 

V poravnalni zadevi Oroslava Č e r t a l i č a se 
izreka postopanje za končano. 

Deželno sodišče y Ljubljani, oddelek III., 
'dne 15. maja 1922!" ' 

P 16/22—2. 

Razglasitev preklica. 
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S sklepom podpisanega sodižča z dne 22. aprila 
1922., opr. št. L 2/22—4, je bil Anton R e pi i б, po
sestnik v Cerknici št!. 203, zaradi slaboumnosti ome
jeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Josip Kastelic, 
posestnik in lesni trgovec v Cerknici št. 204. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek L, 
dne"20. maja J922." ' 

P 49/22. 

Sklep. 
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Jakob H o s t n i k, posestnik v Brezovcu št. 4, 
pristojen v Sedlarjevo, okraj ''brežiški, je bil zaradi 
zapravijivosti omejeno preklican. * 

Za pomočnika mu je postavljen Ivan Drame, 
kanclist v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek L, 
dne 8. maja 1922. 

731 A. Vpisi y trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

518. Sedež: Selo. 
Besedilo firme: Ant. Srebotnjak. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in lesnimi 

izdelki. 
Imetnik: Anton Srebotnjak, lesni trgovec na 

Selu št. 31 pri Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 12. maja 1922. 

519. Sedež: Stari trg. 
Besedilo firme: Ludovik Ožbolt. 
Obratni predmet: trgovina, z mešanim blagom. 
Imetnik: Ludovik Ožbolt v Starem trgu št. 18. 
L j u b l j a n a , dne 12. maja 1922. 

520. Sedež: Stara vas. 
Besedilo firme: Ant. Kopač. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Anton Kopač v Stari vasi št, 51. 
L j u b l j a n a , dne 12. maja 1922. 

521. Sedež: Vič. 
Besedilo firme: Franc Skubic. 
Obratni predmet: trgovina s senom in slamo. 
Imetnik: Franc Skubic na Viču št. 87. 
L j u b l j a n a , dne 12. maja 1922. 

522. Sedež: Zgornja Šiška. 
Besedila firme: A. Hafner. 
Obratni predmet: trgovina z lesom na drobno in 

na debelç. 
Imetnik: Alojzij Hafner, trgovec v Zgornji Šiški 

št, 54. 
L j u b l j a n a , dne 12. maja 1922. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

523. Sedež: Celje. 
Bas odilo finn e: Max Stössl: 
Doslej podružnica glavnega zavoda enakega 

imena v Celovcu, odslej samostojno podjetje. 
Obratni predmet je bilo doslej nakupovanje in 

prodajanje izgotovljenega in sirovega usnja in pro
dajanje vseh čevljarskih potrebščin; odslej je obrat
ni predmet trgovina na debelo in na drobno z usi-
njem in usnjatim blagom, sirovimi kožami, čevljar-
sldmi, strojarskimi in sedlarskimi potrebščinami in 
strojarsldmi odpadki, kakor volno, dlako in slično. 

Dosedanji imetnik Maks Stössl je prepustil to 
podružnico svojega glavnega zavoda v Celovcu 
svojim sinovom Simonu, Arnoldu in Ignaciju 
Stösslu, ki vodijo trgovino kot javni družbeniki na 
podstavi družbene pogodbe z dne 13. aprila 1922. 
odslej pod firmo «Maks Stössl»; zato javna trgov
ska družba izza dne 13. aprila 1922. 

Izstopil jo dosedanji imetnik Maks Stössl. Se
danji družbeniki Simon, Arnold in Ignacij Stössl, 
trgovci v Celju, zastopajo in podpisujejo firmo ko

lektivno tako, da postavljata pod njeno po komer
koli napisano ali s štammlijo označeno besödflo 
«Maks Stössl» svoje imei vedno po dva družbenika. 

C e l j e , dne 3. maia 1923. 

52^. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Victor JVpgg: 
Prokura se je pojdeljla Antonu Majorju, poslo

vodji v Celju. 
C e l j e , dne 18. aprila 1922. 

525. Sedež: Zgornje Domžale. 
Besedilo firme: Andrej Jancìgaj. 
Obratni predmet: slamnikarstvo: 
Besedilo firme odslej: Д. Jančjga] nasi. Џ. Rav

nikar. 
Izbrisala ee je dosedanja jmetnica Katarina Rav

nikar. 
ïmetnik odslej: Matija Ravnikar v Zgornjih 

Domžalah št. 107. 

L j u b l j a n a , dine 4. maja 1922. 

747 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l a s e j e n a s i t o p n a z a d r u g a : 

526. Sedež: Moste pri Ljubljani. 
Besedilo firme: Sfavbena zadruga «Delavski 

dom» v Mostah pri Ljubljani, registrovana zadruga 
z o. z. 

Obratni predmet: Zadruga nakupuje zazidana in 
nezazidana zemljišča, gospodari z njimi ter postavlja 
poslopja na zadružnih zemljiščih, da nabavlja s tem 
po ceni stanovanja in obratovališča, ki jih sme od
dajati v najem samo svojim članom. 

Zadružna pogodba z dne 29. marca 1922. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila »o izvršujejo z razglasi v «Napreju». 
Načel aištvo sestoji iz načelnika in dveh članov. 

Člani načelništva so: Franc Tlakar, železničar južne 
železnice v Ljubljani, stanujoč na Selu št. 7, p. Mo
ste pri Ljubljani; Anton Mandelj, ključaničar južne 
železnice v Ljubljani, stanujoč v Zeleni jami št. 118; 
Ivan Findeisen, delovodja na Selu št. 43. 

Pravico, zastopati zadrugo, imata načelnik in en 
član načelništva. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
načelnik in en član načelništva. 

L j u b l j a n a , dne 22. maja 1922. 

II. V p i s a l e so se i z p r e m e m b e 
i n d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
527. Kmečka hranilnica in posojilnica v Bučah, 

registrovana zadruga, z neomejeno zavezo: 
Iz načelništva јз izftopil Josip Goleč; vsitopil pa 

jo v načelništvo Anton Prosiček, lanet v Bučki go
rici št, 41. 

§ 28. zadružnih pravil se je izpremenil tako, da 
eo izostale v drugem odstavku tega paragrafa be
sede: «iu po razpisu v ,Narodnem gospodarju', izha
jajočem v Ljubljani». 

Razglasi zadruge se torej odslej ne objavljajo 
več v «Narodnem gospodarju» ali drugem listu. 

C e l j e , dne 18. :iprila 1922. 

528. Posojilnica v Cslju, registrovana zadruga z 
neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Anton Kolenc, vstopil 
pa je v načelništvo dr. Gvidon Sernec, odvetnik v 
Celju. 

C e l j e , dne 24. aprila 1922. 

529. Hranilnica in posojilnica v Domžalah, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Peter Cerar, po
sestnik v Spodnjih Domžalah št. 41, vpisala pa sla 
se člana načelništva Ivan Sicher], posestnik v Zgor
njih Domžalah, in Karel Zajec, posestnik v Zgornjih 
Domžalah. 

L j u b l j a n a , dne 16. maja 1922. 

530. Posojilnica na Frankolovem, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Alfonz Požar, Blaž 
Goržek in Tomaž Medved, vstopili pa so v nač.u-
ništvo Jurij Gorenšek, kmet v Lipi št. 23, Štefan 
Jakop ml., kmet v Verpetah št. 2, in Alojzij Sko-
berne, kmet v, Loki št. 24. 

C e l j e , dne 23. maja 1922. 



61. 398 Letnik IV. 
531. Produktivna udruga Čevljarskih mojstrov za 

Slovenijo v Ljubljani, registrovana Eadruga z 
omejeno zavezo: 

Izstopila eta na občnem zboru dne 12. februarja 
1922. člana načelništva Ivan Požar in Ivan Turkovič, 
vstopila pa sta v načelništvo novoizvoljena Slana 
načelništva Mavricij Pobeško, čevljarski mojster v 
Ljubljani, Cankarjevo nabrežje St. 10, in Alojzij Za-
lokar, čevljarski mojster v Ljubljani, Florijanska 
ulica št. 6. 

Izpremenil se je na občnem zboru § 7., prvi od
stavek zadružnih pravil. 

L j u b l j a n a , dne 22. maja 1922. 

532. I. Slovenska tovarna mineralnih voda, soda-
vice in brezalkoholnih pijač, registrovana za
druga z omejenim poroštvom v Ljubljani: 

§ 20., prvi odstavek pravil, se je na občnem zboru 
dne 30. marca 1922. izpremenil tako, da je odslej 
dan, uro in kraj kakor tudi dnevni red občnega zbo
ra razglasiti vselej osem dni prej v «Slovenskem 
Narodu» in «Slovencu», obeh izhajajočih v Ljub
ljani. 

L j u b l j a n a , dne 22. maja 1922. 

533. Strojna zadruga v Mednu, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 27. junija 1921. 
se je zadruga razdružila ter je preSla v likvidacijo. 

Likvidatorji: dosedanji člani načelniatva. 
Likvidacijska firma: Strojna zadruga v Mednu, 

r, i z o. z. v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvidacij

sko firmo skupno. 
L j u b l j a n a , dne 16. maja 1922. 

534. Hranilnica in posojilnica v Mengša, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Valentini JerSe, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelniatva Jurij 
Stopar, posestnik v Loki št. 19. 

L j u b l j a n a , dine 22. maja 1922. 

535. Kmečka hranilnica in posojilnica v Mozirju, 
registro vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Ivan Cesar, vstopil pa 
je v načelništvo Ivan Govek, posestnik v Mozirju. 

C e l j e , dne 18. aprila 1922. 

536. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v 
Predgrađu, registrovana zadruga z omej-mo 
zavezo: 

Izbrisali so ee izstopivši člani načelniatva Jurij 
Sterk, Valentin Tomaževič in Stefan Weise, vpisali 
pa ßo ee novoizvoljeni člani načelništva Peter Ste
fane v Jelenji vasi št. 2, Jože Bižal v Predgrađu 
št. 45 in Peter Vesenč v PaM št. 6. 

N o v o m e s t o , dne 29. maja 1922. 

537. Kmetijsko društvo v Rečici ob Savinji, r. z. z 
o. z.: 

Izpremenila so se pravila v §§ 2. a m 12. Do
ločbi § 2.a se dostavlja, da preskrbuje zadruga 
svojim članom molitvenike in šolske knjige. Po se
danjem besedilu § 12. pa jamči zadružnik za vsak 
svoj opravilni delež še z enkratnim zneskom deleža. 

C e l j e , dne 9. maja 1922. 

538. Kmetijsko društvo v Selški dolini, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Janez Kopčavar, 
posestnik v Selcih š t 17, vpisal pa se je novoizvo
ljeni član načelništva Anton Hajnirihar, posestnik 
v Selcih. 

L j u b l j a n a , dne 16. maja 1922. 

541. Hranilnica in posojilnica v St. Jurju ob Ta
boru, registrovana aadniga z neomejeno za
vezo: 

Iz načelništva so izstopili Karel Florijan, Jo8e 
Debelak in Franc Strnad, vstopili pa eo v načelni-
štvo Janko Kobale, posestnik v St. Juriju ob Ta
boru; Tomaž Hrovat, posestnik v St. Juriju ob Ta
boru; Miha Koe, posestnik v Pondorju. 

C e l j e , dno 18. aprila 1922. 

542. Kmetijsko društvo v Trebnjem, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Franc 
Sušteršič, vpisal pa ee je novoizvoljeni član načel
ništva Franc Pavlic, kaplan v Trebnjem. 

N o v o m e s t o , dne 29. maja 1922. 

543. Občno konsumno društvo v Zagorji, vpisana 
zadruga a omejenim poroštvom: 

Zadruga se opira odslej na pravila, sprejeta na 
občnem zboru dne 17- aprila 1922. 

Sedež zadruge: Zagorje. Obratovališče ima za
druga po vsej Sloveniji. 

Besedilo firme: Splošno konsumno društvo «Po-
savje», r. z. z o. z. 

Namen zadruge: Zadruga 
1.) kupuje, prideluje in predeluje živila, obla

čila, stvari za gospodarstvo, kakor sploh blago vsa
ke vnste in oddaja to blago proti plačilu med člane; 

2.) nalaga v svojem hranilnem oddelku prihran 
ke svojih članov; 

3.) izvršuje gostilniški obrt za člane. 
Nečlanom zadruga brezpogojno ne prodaja 

blaga. 
Zadružni delež znaša 50 Din ter se lahko vplača 

tudi v mesečnih obrokih po 5 Din, od katerih je 
prvi obrok vplačati ob pristopu. 

Vsak član jamči s svojim deležem in z zneskom 
enkratnega deleža. 

"Objava naznanil ee izvršuje z nabitkom po' pro
dajalnah ali pa z razglasi v «Uradnem listu pokra
jinske uprave za Slovenijo». 

Načelništvo 6estoji iz petih članov. 
Zadrugo zastopata veljavno dva člana načelni

štva, ki pristavljata njeni firmi svoj podpis. 
L j u b l j a n a , dne 22. maja 1922. 

N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci dne 2 8. j u n i j a , in sicer 
med 10. in 11. uro na dan licitacije v roke predsed
niku licitacijske komisije. Licitacija bo ob 11. uri v, 
ekonomskem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, 
ako je tuj državljan) ponujeno vsote, in sicer pri bla
gajni podpisane direkcije, najkesneje do 10. ure na 
dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vrednostnih1 

papirjih. O položeni kavciji izda blagajna revera, kj 
se mora pokazati predsedniku dražbene komisije. -

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o evoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti ee opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo, dražiti po njih. 

Ошт licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. maja 1922. 

544. Savlnska posojilnica v Žalcu, r. a. z n. z.: 
Na mesto jn-ejšnjih pravil z dne 18. decembra 

1907. so stopila nova pravila, sprejeta na obenem 
zboru z dne 20. aprila 1921. 

C e l j e , dne 11. aprila 1923. 

7 6 8 Dražbeni oklic. 
Na predlog Josipa M a l i n a , posestnika v 

Ljubljani, Karunova ulica št. 5, bo v. nedeljo dne 
1 1 . j u n i j a 1 9 2 2 . ob petnajstih na licu meyta 
v Karunovi ulici št. 5 

p r o s t o v o l j n a j a v n a d r a ž b a 
zemljišča vložek 57 katastralne občine Trnovskega 
predmestja, Id sestoji iz hiše št. 5 v Karunovi ulici 
in vrta pri hiši. Izklicna cena znaša 240.000 K. Pred 
pričetkom dražbe je treba položiti v roke sodnega 
komisarja kot vadij 24.000 K. 

Natančnejši podatki so na razpolago v pisarni 
podpisanega notarja, Sodna ulica št. 11, ob uradnih 
urah. 

V L j u b l j a n i , dne 7. junija 1922. 
Notar dr. Karel Sehmidinger s. r. 

kot sodni komisar. 

T18 8—8 

Št. 

539. Hranilnica in posojilnica v šmarji, >r. z. z n. z.: 
Iz načelništva je izstopil Franc Ferlinc, vstopil 

pa je v načelništvo Franc Šega, učitelj v Šmarju. 
C o 1 j e, dne 9. maja 1922. 

540. Kmečka hranilnica in posojilnica v Št. Jurju 
ob južni železnici, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Jakob Čulek in Ivan 
Breznik, vstopila pa sta v načelništvo Ivan Belle, 
kmetijski svetnik, in' Janko Liške, stražmešter v p., 
oba v Št. Jurju ob južni železnici. 

Dosedanji član načelništva Josip Cretnik je iz
voljen za načelnika, Alojzij Plausteine* ца za nje
govega namestnika. 

C e l j e , dne 25, aprila 1922. 

13.338/VII—1922. 665 3 -

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» 
z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo tiskovin, in 
sicer za 800.000 obrazcev «Hstark». 

Popis potrebnih tiskovin kakor tudi obči in po
sebni pogoji za dobavo obrazcev se dobivajo za tri 
dinarje pri nabavnem oddelku (soba št. 8) podpisane 
direkcije. 

Fonudba, opremljena e kolkom za 20 dinarjev, ee 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo, tiskovin po razpisu pod 
št. 13.338/22. za dan 28. junija 1922. ponudnika 

Št. 18.302/VI^r922. 

Natecajni razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje a tem na podstavi 

člena 94. zakona o državnem računovodstvu z dne 
6. marca 1921. in na podstavi pravilnika za izvrše
vanje odredb iz oddelka «B. Pogodbe in nabave» 
zakona o državnem računovodstvu, natisnjenega v, 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., p o -
n o v n o pismeno ofertalno licitacijo za nabavo 
gradbenega lesenega materiala. 

Licitacija bo dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 2. pri pod
pisani direkciji, ekonomskem oddelku. Ponudbe se 
bodo odpirale točno ob enajstih, pozneje došle pa 
se ne bodo vpoštevale. Popis količin potrebnega ma
teriala se dobiva za 2 dinarja pri ekonomskem od
delku direkcije (v sobi št. 8). Glede posebnih in ob--
čih pogojev za to licitacijo veljajo nabavni pogoji 
bivših avstrijskih državnih železnic, kolikor ne na
sprotujejo zakonu o državnem računovodstvu. 

Ponudbo mora pismeno v zapečatenem zavitku 
izročiti ponudnik ali njegov pooblaščenec na dan 
licitacije med 10. in 11. uro. Na zavitku ponudbe 
mora stati: «Ponudba za nabavo po razpisa 
št. 18.302/22. za dan 30. junija 1922.», za tem pa 
ime ponudnikovo in njegov poklic. 

Vsak ponudnik mora položiti pred Ucitacijo pri 
glavni blagajni podpisane direkcije za kavcijo 5 %, 
odnosno inozemci 10 %, vrednosti nabavne vsote v 
gotovini ali v vrednostnih papirjih (člen 88. zakona 
o državnem računovodstvu). 

Re.verz, izdan po blagajni, mora ponudnik pred 
pričetkom licitacije pokazati predsedniku licitacijske 
kominje. Obenem mora vsak licitant prinesti in po
kazati potrdilo o svoji dražiteljski sposobnosti in 
potrdilo o plačanem davku za zadnje četrtletje. 

Licitanti morajo poznati pogoje, pò katerih ee 
licitacija opravlja, ter morajo pred licitacijo to pis
meno potrditi kakor tudi izjaviti pristanek, da vro-
čajo svoje ponudbe po teh pogojih. Licitantom, ki, 
pridejo na licitacijo po 11. uri, bo prepovedano vsto
piti v sobo, kjer se bo vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca maja 1922. 

K št. 46.304/1921. 6 1 1 3 ^ 3 

Razglas o dobavi bakrenih sten. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosn» 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z dne 
16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo nastopnega ba
krenega materiala,, in sicer: 
Sprednja stena ognjišča za ser. lok. 220, 

tok. št. nac. 6 514/220 
Isto za ser. lok. 324, tek. št. nac. 8 509/324 . 

> » > » 324, Brotan^ tek. št.nae. 8 
509/324 

, , » » 825, tek. š t nac, 9 533/325 
, > » • 326, » » » 10 526/326 

, kom, 2 
» 8 

» 1 
» S 

i 

P 

i 



G ; . 

j s r.<. -A spr.lok.33o. 1ek.Sl.nae. 10a ЗЗб/503 kom. 1 
> » » 342, » » » 11 511/342 > 1 

> y > 342. Brotan, tek. št, nac. 11 
511/342 » 1 

• » » 401. tek. št. nac. 12 401/513 » 2 
• » > 370. > > > 13 510/370 > 4 

> - » > 375, » » » 14 524/375 » 6 
* » » » 376, > » » 15 502/376 » 5 

Kavni strop za ser. lok. 377, št. nac. 515/16 . » 1 
Bakrena bočna .stena ognjišča za ser. lok. 375 

14u0 X 1400 X 16 mm ploča 2 
Bakr-na bočna stena ognjišča za ser. lok. 376 

1250 X 1200 X 16 nun » 2 
Bakrvni strop ognjišča za ser. lok. 401 

2376 X 1225 X 18 mm kom. 1 
Bakr"i)p ploče za krpe 2000X1000X16 mm ploča 5 

> :> 2000X1000X16 min > 10 
» » 2000X1000X18 mm » 4 
» » 2000X1000X13 mm » 4 
> » 2000X1000 X 5 mm » 16 
» > 2000X1000X 6 mm » 1 

'..'Wèi in posebni pogoji za dobavo tega blaga so 
•dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku (soba 
št. t-: podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, .se 
HIOT& izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: « P o n u d b a z a d o b a v o b a k r e n e g a ma
t e r i a l a po razpisu pod št. 46.304/21, za dan 
2 0. j u n i j a 1 9 22.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali ajih pooblaščenci, in sicer med 10. in 11, uro 
B& хал licitacije v roke predsedniku dražbeno ko-
inif-ije. Licitacija bo dne 2 0. j u n i j a 1 9 2 2 . ob 
11. uri v ekonomskem oddelku podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nom računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosne 
10 %., ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
ртј blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
me-, na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na ? vve-rz, ki .se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Tražitelj mora j>redsedniku komisije izročiti iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 .'mi od dražbenega due. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo- na da.» 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih; tudi morajo 
predložiti potrdilo davčnega urada, da so plačali da
vek sa tekoče trimesečje. 

'.h':im licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. .m. no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se be 
\ršC& licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
krafjevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca maja 1922. 

.Si. :-.890/VII. 1022. 738 3 - 1 

Razglas o dobavi gradbenega materiala. 
! '.-.(Ipisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. in 08. zakona o državnem računovodstvu 
z dii" (i. marea 1910. in njegovih izprememb, odnos
no j-ipobiitev. natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne JO. februarja 1922.. in pravilnika, natisnjenega 
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Hovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %. ako 
je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri bla
gajni podpisane direkcije, a najkesne.je do 10. ure na 
dan licitacije bodisi v gotovini, bodisi v vrednost
nih papirjih. O položeni Icavciji izda blagajna «re-
verz», ki se mora pokazati predsedniku licita.cijske 
komisije. Dražitelj mora vročiti predsedniku komi
sije izpričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki 
ga je izdala, trgovslca in obrtniška zbornica, in po
trdilo davčnega urada, da je plačal davek za tekoče 
trimesečje 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da ]>oznajo nabavne po-
g'oje in da pristajajo dražiti po njili. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

oddelek za nabavo materiala in inventarja, 
dnu 27. maja 1922. * 

št, 16.701/1922. 

Razglas. 
751 3 - 1 

Podpisana direkcija- razpisuje s lem na podstavi 
č.k-iia 94. zakona o državnem računovodstvu javno 
ofertalno licitacijo za dobavo raznih kovin, vijakov 
in podložnih plošč. 

Ponudbe, opremijo nt s kolkom za 20 dinarjev, se 
morajo izročiti najkesneje do dne 15 . j u l i j a t, 1. 
oli 11. ini v ekonomskem oddelku podpisano direk
cije. V'olici', veljajo za to licitacijo odredbe členov 
86. do 98. zakona o državnem računovodstvu. Var
ščino (kavcijo), ki znaša 5 % (za inozemce 10 %) 
vrednosti ponujene vsote, je treba- položiti najkes
neje. do dne licitacije ob 10., sklicevaje se na, šte
vilko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane 
direkcije. 

Izkaz potrebnoga materiala se dobiva za 3 di
narje v sobi št. 8 podpisane direkcije. Poninuiiki 
laliko vloži) svoje ponudbe tudi za manjše količino 
materiala.; tedaj naj navedejo tudi samo posamezne 
posia-vke. 

Direkcija državnih železnic • 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 1. junija 1922. 

Št. 23/75—1922. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri policij
ski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 

15. februarja 1922. 
1 ročna torbica s 5 ključi, listnico in legitimacijo': 

1 denarnica z večjo vsoto denarja; 1 konjska odeja; 
1 gos; 1 ročna torbica s -srednjo vsoto denarja-; 1 ko
misijska, knjiga z 9 škatlami cigaretnega papirja; 
1 potni list na ime: Škerl Genovefa; 1 denarnica s 
srednjo vsoto denarja; 1 zlata za7>estna ura; 1 ročna 
torbica z manjšo vsoto denarja; 1 denarnica s -sred
njo vsoto denarja; 1 denarnica z 72 lirami in srednjo 
vsoto jugoslovanskega denarja; 1 -športna- čepica; 
1 denarnica, z manjšo vsoto denarja; 1 boa iz pol
hovih kož; 1 usnjate dokolenice; 1 srebrna ura; ena 
usnjata torbica z večjo vsoto denarja; 1 listnica z 
večjo vsoto denarja; 1 denarnica rs. wednjo vsoto 
denarja; 1 damska srebrna zajicstna ura. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 15. fe

bruarja 1922. 
1 sanke: 1 manjša vsota denarja: 1 naočniki: 

1 zlat uhan; 1 zvezek ključev: 1 srednja vsota de
narja: 1 denarnica s srednjo vsot.o denarja; 1 knjiga 
«Erzählungen von Christoph Schmid»; 1 manjša 
vsota denarja; 1 usnjata torbica s srednjo vsoto de
narja. — V železniških vozovih so se našli ti-le 
predmeti: 2 prazna kovčega; 2 klobuka: 1 zavoj pe
rila; 1 muf: 1 pompadura; 1 jopica; 2.dežnika; 3 pa
lice: 2 ročni torbici; 2 galoši. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
rine 3. junija 1922. 

št. 22.179/22. 767 

Dražba lovov. 
Lovska pravica kraje vi uh' občin statenberèke in 

spodnjcložniške se bo na uradnem dnevu v Sloven
ski Bistrici ( v četrtek dne 6. j u l i j a 1 9 2 2 . od 
10. me daje na javni dražbi oddajala v zakup do 
diu? 30. junija 1928., in sicer najprej lovska pravica 
občine statenberškc, potem občine spodnjeložniške. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
due 3. junija 1922. 

Razne objave. 

•SJužbeidh Novinah« z dne or-5. novembra 1921., 
pi.-rmmo ofertalno licitacijo za nabavo na-sto]nieg-a 
materiala na dan 2 0. j u l i j a , in sicer: 

i. 17 cementa 18 vagonov; 
;•. 127 ajvna (živega) 13 vagonov: 
f. 139 navadne opeke 980.000 kosov; 
I. 143 utorjene (zarezane opeke) 15.000 kosov. 
Ponudbe sii bodo otvarjale točno ob enajstih v 

sobi načelnika ekonomskega oddelka ìwlpisanc di
rekcije. 

Popi* potrebnih količin omenjenega materiala, 
isti.tako obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala s« dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
*e mora vročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitev gradbenega, mate
riala, pod št, 18.890/22. za dan 20. julija 1922.; ime 
ponudnika. N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih ]>ooblaščenci, in sicer 
med 10. in 11. uro na dan licitacije v, roke predsed
niku licitacijsko komisij'). 

Ponudniki morajo astati v besedi najmanj 30 dni 
pu otvoritvi dotično ponudbe: na izvolji jim jo, 
predložiti ponudbe tudi za delno dobavo. Vsak po-
Muh-ik mora po členu 88. zakona o državnem raču-

,:> Računski zaključek 
„Drave", lesne industrijske delniške družbe v Mariboru. 

Aktiva. Bilanca dne 31. decembra 1921. Pasiva. 

Blagajna gotovina 
Poslopja s stroji in zem

ljišče v Zbelovein . . K 1,939.061 31 
Poslopja s stroji in zem

ljišče Melje . . . . . K 5,799.000- — 
Hiša v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 51 
Lesni izdelki v zalogi v 

Zbelovem K 1,124.333-34 
Lesni izdelki v zalogi v 

Melju, Gorici, Fraj-
štanju K 3,116.575-78 

Debitorji . • . 
Menice 
Sirovine v Zbelovem 
Material v Zbelovem . . K 84.091-90 
Material v Mariboru (Me

lje) K 129.737-70 
Različen inventar iti inobiHje 
Les v gozdih 
Udeležili račun 

K r o n e 

40.560-77 

7,738.061-31 
600.000' — 

4,240.909-12 
7,309.767-97 i 

98.000' — 
812.193-65 

213.829 60 
291.775-04 

1,510.725' — 
350.000' — 

23,205.822-46 

Delniška glavnica 
Kreditorji . . . . 
Menice 
Rezervni zaklad . 
Čisti dobiček . . 

K r o n e 

10,000.000'-
10,988.084'131 

202.367-50 
277.100 •— 

1,738.270 '83 

S 23,205.822-46 

Izdatki. Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1921. Prejemki. 

Odpisi 
Fabrikacijski stiošld 
Tečajne razlike 
Obresti 
Provizije 
Sirovine in drugi material 
Upravni stroški, plače in doklade, davki 

in pristojbine 
Cisti dobiček -. 

K r o n e 

866.152-65 
2,784.006-12 

202.107'85 
541.727'17 
302.088-69 

1,707.819-36 

1,283.069'93 
1,738.270 83 
9,425.242-60 

... 
Blagovni račun Melje s podružnicami: 

izkupiček 
Blagovni račun tvornice upognjenega po

hištva v Zbelovem : izkupiček . . . . 
Fabrikacija zabojev : izkupiček 
Izkupiček in posestva 

K r o n e 

4,526.096-04 

4,418.266'66 j 
86.151 -90 

394.728'— 

9,425.242 60 

Po sklepu občnega zbora pripada vsaki delnici 5%na dividenda in 5e/o"a superdividenda, 
to je K 50-—. XJppstYni s v e t . 
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Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani. 
P o r i v n a c u b a k r i p c t y o n o v i h d e l n i c 

X I L e m i e t f e . 770 

Upravni svet Ljabljaaške kređitae banke v Ljub
ljani, pooblaéoen za to s sklepom občnega zbora del-
uKSarJevis dne 24. aprila 1922., je sklenil izvesti 
iwfebo AelnìSke Ravnice 

od 50,000.000 K na 89,000.000 K 

z izdajo 

75.000 novih delnic po 400 K nom. 

ob nastopnih pogojih: 

1.) Dosedaujini dehiičarjem pripada pravica, »ub-
skribkati n a p o d & t a v i 5 s t a r i l i 2 n o v i 
d e l n i c i p o t e č a j u 6 5 0 K t e l q u o i . Ulomkî 
delnic se ne vpoštevajo. 

2.) Novi delničarji morejo subskribirati delnice 
p o t e č a j u 8 5 0 K t e l q u e l . Reparticija teh 
delnic je pridržana upravnemu svetu. Za nedodeljene 
delnice se vrnejo vplačila do dne 31. julija t. 1. 

3.) Protivrednost subskribiranih delnic je vplačati 
takoj prt subskfipciji. 

4.) Subskripcija se vrši od dne 15. do dne 30. ju
nija 1922. 

5.) Za podpieovalniec so določene: 
a) Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani in njene 

podružnice v Brežicah, Celju, Gorici, Kranju, 
Mariboru, Metkoviću. Novem Sadu, Ptuju, Sara-
iefvu, Splitu in Trstu; 

b) Hrv. Slav. zemaljska hipotekama banka v Za
grebu; 

c) Beogradska ujedinjena banka v Beogradu. Hot/H 
Moskva. 

0} Živnosteueka banka, filialka Wien na Dunaju. 
d) Živnostenska banka v Pragi. 

6.) Nove delnice HO deležne dobička, za drugo 
polovico leta 1922., opremljene s polkniponom »t. 22, 
ter se iaroče BnÄekribentooi proti vrnitvi začasnih 
potrdil do- konca lota 1922. 

7.) Aäjßki kurzni dobiček so ilodeli po pokritju 
tad&jmh stroškov pokojninskemu in stavbnemu re-
»TVttemu fondu banke. 

8.) Uspeh emisije je zajamčen po sindikatu. 
V L j u b l j a n u dne 7. junija 1922. 

Upravni svet. 

Vabilo na redni občni zbor delničarjev 
Tiskarskega in litografičnega za
voda, knjigoveznice in založništva 

J. Blasnika nasL, 752 
A d. v Ljubljani, Breg št. 12, 

ki bo v vtorek' dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 2 . ob petnaj
stih v prostorih tiskarniske knjižnico. 

S p o r e d : 
1.) Poročilo načelništva. 
2.) Poročilo nadzorni&tva. 
3.) Odobritev bilance za loto 1921. in predlogi 

k njej. 
4.) Volitev uadzorništva. 
б») Izpreraemba pravil: 

§ 4. glede objavljanja družbenih razglasov: 
§ S. glede delra&ke glavnice; 
§§ 15., 19., 23., 37.3.) glede znižbe članov uprav

nega sveta; 
$ 18. i.) in 2.) glede sej; 
§ 27. o določitvi višine delnic: 
§ 31. o imenovanju skrutinatorja, zapisnikarja in 

overovateljev zapisnika na občnem zboru: 
§ 33. ,glede občnega zbora; 
§ 38. giede nadzorniÄtva in o sklicu občnega zbora: 
§^47. glede določbe o razpustu delniške družbe: 
§ S i . Odpade. 

e o R a a n o . . „, . 

NB. Vsi predlogi za občni zbor in i>redIogi o iz-
{«•emeiabi pravil so- gg. delničarjem na vpogled v 
družbenih posđovnih prostorih osem dni pred občnim 
»borom. 

O p o m b a . Po § 26. pravil se smejo občnega 
»bora udeležiti le oni delnicar& ki so položili 6 dni 
pred zborovanjem vsaj 10 delnic pri družbeni Ha-

У L j u b l j a n i , dne 6. junija 1922. 

A. Prepeluh e. r.. M. Rožanec s. r., 
pređifedaik. podpredsednik. 

756 Vabilo na I. redni občni zbor 
ki ga bo imela 

Tovarna klobukov „Šešir", 
d. d. v Škofji Loki, 

v vtorek dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 2 . ob desetih v pro
storih Zadružne gospodarske banke, d. d. v Ljub-j 

Ijani, z nastopnim j 
d n e v n i m r e d o m : i 

1.) Sklepanje o letnem poročilu upravnega sveta. 
2.) Odobritev bilance in sklepanje o podelitvi ab-

solutorija upravnemu svetu po prečitanem revizij
skem poročilu. 

3.) Razdelitev čistega dobička. 
4.) Sklepanje o zvišbi delniške glavnice. 
5.) Sklepanje o pogojih izdaje novih delnic. 
6.) Volitev nadzorništva. 
7.) Slučajnosti. 

* * * 

Posest 10 delnic upravičil je do 1 glasa. 
Občnega zbora se smejo udeležiti oni delničarji, 

ki so položili pri Ljubljanski kreditni banki ali pri 
Zadružni gospodarski banki, d. d. v Ljubljani, vsaj 
tri dni pred občnim zborom najmanj 10 delnic z 110-
zapadlimi kuponi vred. 

V L j u b l j a n i , dne 6. junija 1922. 

764 Objava. 
S l o v e n s k a b a n k a , d. d. v L j u b l j a n i , 

naznanja, da izplačuje po sklepu občnega zbora z 
dne 20. maja 1922. za loto 1921. 8%no dividendo v 
znesku K 3 2 — za dclnwki kupon št. 1. 

Kupone vnovčnjejo SI o venska', banka centrala v 
Ljubljani in njene podružnice v Novem Sadu, L.ju-
tomoni, Dolnji Lendavi in na Vrlmiki. 

V L j u b l j a n i , dne, 3. junija 1922. 

Ravnateljotvo. 

769 3 - 1 Razglas. 
V zmialu §§ 202., 204. in 208. trgovskega zakona 

se objavlja s tem, da se jo na glavni skupščini v 
Beogradu z dne 2. aprila t. 1. «Jugoslovanske Union-
ban kc» in na glavni skupščini z dne 8. aprila t. 1. 
«Slavenske banke, d. d. u Zagrebu» sklenila zdru
žitev «Jugoslovanske Union-banke u Beogradiu:» s 
«Slavensko banko, d. d. u Zagrebu». Upniki «Jugo
slovanske Union-banke» se pozivljejo, naj po § 202. 
trgovskega zakona prijavijo svoje terjatve v šestih 
mesecih od tretje uvrstitve tega razglasa. 

V Z a g r e b u , dne 6. junija 1922. 

Upravni svet. j Ravnateljstvo «Slavenske banke, d. d. u Zagrebu». 

7 4 8 Bilanca Prve hrvatske štedionice v Zagrebu za leto 1921. 
Aktiva. -. R a z m j e r a . P a s i v a . 

Gotovina K 172,510.610-53 
Ulošci kod novčanih 

zavoda ' 169,568.57137 
Vrijednosni papiri glasom iskaza. . . 
Vrijednosni papiri jamčevne zaklade 

založnica 
Vrijednosni papiri jamčevne zaklade 

komunalnih zadužnica 
Zaliha vlastitih založnica : 

4V.V, založnice . K 1,837.785-— 
4«/, založnice . . 190.230 — 

Zaliha vlastitih komunalnih zadužnica: 
47,Ve komunalne zadužnice . . . . 

Predujmovi na vrijednosne papire . . 
Mjenična lisnica 
Razni dužnici 
Zajmovi na nekret

nine K 1,181.499-34 
Zajmovi općina . . 474.942 37 

Kruna fil. 

Za pokriće izdanih založnica klauzulo-
vani hipot. zajmovi : 

47,7, amortlzacijo-
natni hipotekami 
zajmovi. . . . . K 

47o amortizacijo-
nalni hipotekami 
z a j m o v i . . . . . . 

klauzulovani hipo
tekami zajmovi . . 

24,824.900- — 

1,907.400- — 

10.901.855 — 

Za pokriće izdanih komunalnih zaduž
nica: 

47,V„ amorttzacijonatni komunalni 
zajmovi 

Vlastite nekretnine • • 
Zaostali obroci amortizacijonalnih hipot. 

zajmova , . . • • 
Vrijednosni papiri mirovinske zaklade 
Nekretnine mirovinske zaklade • • • 
Namještaj 
Razna aktiva 

332,069.181 
271,830.391 

3,733.116 

3,735.442 

2,028.016 

212.580 
275,031.973 
444,134.785 

1.863,761.946 

1,656.441 

58 
:so 
42 

71 

37,134.155 

8,940.000 
37,138.112 

1,176.309 
4.63S 

159.000 
34 

21,419.152 86 

Dionička glavnica . 
Pričuve : 

pričuvna zaklada K 
tečajna pričuva . , 
posebna pričuvna 
zaklada kaojam-
čevna zaklada 
založnica . . . . 

posebna pričuvna 
zaklada kao jam-
čevna zaklada-
komunalnih za
dužnica 

73,477.282-86 
20,632.895 77 

3,000.000-— 

3,000.000-
Mirovinska zaklada 
Ulošci: 

na uložne knjižice K 1.106,644.368-24 
u tekućem računu . 797,830.608 83 

Razni vjerovnici . 
Izdane založnice: 

47»% založniceu 
prometu . . . K 28,009.300- — 

4Vt založnice u 
prometu . , . „ 1,907.400 — 

Kruna j fil. 

160,000.000 

100,110.178! 68 
10,030.312 

Izdane komunalne zadužnice: -
47,'/» komunalne zadužnice u pro

metu 
Otplatni račun klauzulovanih hipot. 

zajmova : 
glavnička otplata 

47i% amortiza
cijonalnih hipot. 
zajmova. . . . K 3,066.746-72 

glavnička otplata 
4*/t amortizaci
jonalnih hipot. 
zajmova. . . . ; 476.472-34 

glavnička otplata 
klauzulovanih hi
pot. zajmova . . 2,667.103-

Otplatni račun komunalnih zajmova: 
glavnička otplata 47,»/» amortizacijo

nalnih komunalnih zajmova . . . . 
Pridržani iznosi hipotekarnih zajmova 
Žrijebane založnice u prometu. . . . 
Žrijebane komunalne zadužnice 11 pro

metu 
Nedignuti odresci založnica 
Nedignuti odresci komunalnih zaduž

nica . 
Nedignuti dionički razdjeli 
Razna pasiva 
Prenos dobitka iz 

god. 1920. . . K 1,377.432 84 
Cisti dobitak za 

;od. 1921. . . . 26,138.270-82 

1.904,474.872 
1.023,636.002 

29,916.700 

8,940.000 

6,200.322 j 06 

48.827 
134.140 

3,821.000 

91.600 
397.323 

68.841 
144.889 

30,134.649 

26,610.712 

93 

66 
8.804,160.270 j 49 

U Z a g r e b u , dne 31. prosinca god. 1921. 

Upravljajući ravnatelj: Milivoj Cmadak v.r. Za knjigovodstvo: Vladimir Šarić v.r. 

Ispitano i sa glavnim i pomoćnim knjigama suglasno i u redu pronadjeno. 

N a d z o r n i o d b o r : 
Josip Werklein v. r. Milan Prpić v. r. Otto LÖschner v. r. Otto Stern v. r. Dr. Ernest Miler v. r. Gjuro Matić v. r 

Re v i z i o n a l n i o d b o r : 
N. Gavella v. r. Šilović v. r. M. Pilar v. r. Dr. Antolković v. r. 

i 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

• '& .к^#7^^^.*^л. '^ ' .-*л.^^а-. 



62. V Ljubljani, dne 13. junija 1922, Letnik ÏT. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o zavarovanju delavcev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
169. 

Mi 

A l e k s a n d e r Ж., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajm odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXIV. redni seji, ki jo je imel dne 
3. decembra 1921. v Beogradu, in da «no Mi potrdili 
in [.utrjujemo, da je uredbo o ureditvi zavarovanja 
delavcev zoper bolezen in nezgode z dne 27. junija 
1921. — «Službene Novine» St. 184/21.* — .seznamka 
urodfo ministrstva za socialno politiko št. 61 — 
«Služben« Novine» št. 195/21. — izpremeniti in da 

se glasi : 

o zavarovanja delavcev.** 
I. d e 1. 

S t v a r n e o d r e d b e . i 

I. poglavje. 
Obče odredbe. 

§ h 

S tem. zakonom se ureja zavarovanja delavcev: 
a; zoper bolezen: 
b) za onemoglost, starost in smrt; 
c) zoper nezgode. 

§ 2. 

Zavarovanje delavcev ob brezt>ose)noKti se uredi 
pozneje. 

П. poglavje. 

Obveznost zavarovanja. 

§ 3 . 

Vse osebe, ki dajo v območju kraljevine Srbov, 
Hivatov in Slovencev stalno aH začasno in ua pod
stavi kakršnegakoli delovnega razmerja svojo teleti
no ali duševno moč v najem, so zavarovane, ne glede 
na epol, starost in. državljanstvo, po odredbah tega 
zakona. 

Med osebe, zavezane zavarovanju, spadajo tudi 
učene; (vajenci), vežbeniki (praktikanti, volontcrji), 
učenci v delavnicah javnih učnih zavodov (obrtnih 
gol itd.), a tudi take osebe, ki zaradi nedovršena 
izobrazbe vobče ne dobivajo plače ali mezde ali pa 
jo dobivajo manjšo od običajne. 

Zavarovanju so zavezani tudi oni, ki se bavijo z 
najerrnim delom v svoji lastni delavnici ali na svo
jem lastnem stanovanju po naročilu in na račun dru
gih oseb. katere se bavijo z obrtom, trgovino ali in
dustrijo (hišni delavci), tudi če nabavljajo «rovine in 
pomožni material sami in čeprav postransko delajo 
tudi na svoj lastni račun. 

Pri mornarstvu se razteza dolžnost zavarovanja 
na vso posadko domačih ladij in na vse osebe, ki 
ee bavijo s pridobitnim delom v pomorskem ribar
stvu, tudi če bivajo v inozemstvu. 

** Uradni list pod št. 829 iz lota 1921. 
** Razglašen v «Službenih Normah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 117, izdanih! dne SOega 
•мф 1922. (Prilog XIX. — 1Ô22.) 

Pri pomorskih ladjah, ki nimajo več nego 50 
bratto tem prostornine in se tudi ne morejo premikali 
s pomočjo pare.-ali strojnih motorjev, a delujejo sa
mostalno, je zavezan zavarovanju tudi delodajalec, 
ako spada k ladijski posadki. Istotako so zavezani 
zavarovanju tudi delodajalci ladij pomorskega ribar
stva, бз so te ladje brez parnega ali strojnega mo
torja ali če imajo samo pomožni motor in če pripa
dajo delodajalci k ladijski posadki. 

Vse osebe, ki se bavijo s hišno (domaČo) indu
strijo, so Istotako zavezane zavarovanju po tem za
konu. Minister za. socialno politiko predpiše -s po
sebnim statutom, kako naj se izvede to zavaro
vanje. 

§4. 
sta. Od dolžnosti zavarovanja za onemoglost, 

rost in smrt so izvzet« one osebe: 
1.) ki so že onemogle v zmislu tega zakona 

(§ 66.) ali ki so že izpolnile 70. leto Marositi; 
2.) ki tedaj, ko stopi to zavarovanje v veljavo, 

že prejemajo od države, samoupravinh teles, iz 
fondov in naprav javnopravnega značaja ali iz enega 
od pokojninskih-zavodov, omenjenih v § 120., rento 
vsaj v znesku 1500 dinarjev na leto; 

3.) ki so zavarovana po zakonu o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev na bivšem avstrijskem 
ozemlju k M? Џ?ј$ф0$ј^. ;:.ф>^-

, Minister za «Odamo politiko sniö' na predlog 
osrednjega urada za zavarovanje, delavcev v inter
esu zavarovanja samega ali dotičnih oseb izvzeti iz 
dolžnosti zavarovanja zoper bolezen ali zavarovanja 
za onemoglost, starost in smrt take osebe,.ki bi bile 
zato, ker opravljajo najemno delo le ob priliki in ne
stalno, samo za vsak primer posel» zavezane za
varovanju. 

§ 5. 

Osebe, ki niso zavezane zavarovanju po tem za
konu, se smejo prostovoljno zavarovati po tem za
konu samo na način in ob pogojih, ki jih predpiše 
minister za socialno politiko z naredbo. 

Osebe, ki so po dosedanjih zakonskih odredbah 
prostovoljno zavarovane zoper bolezen in nezgode, 
sinejo jKKlaljšati prostovoljno zavarovanje po odred
bah tega. zakona, dokler bivajo v območju naše dr
žave. 

§ 6 . 

Za sedaj se po tem zakonu obvezno ne zavaruje
jo te-lo osebo: 

1.) poljedelski delavci in posli v poljedelskem 
delu; 

_ 2.) osebe, ki so nastanjene v poboljSevalnicah 
ali so zaprte v kazenskih zavodih; 

3.) osebe, ki so samo ob priliki in nestalno zapo
slene v hišnem gospodarstvu, kakor dninarji, da ob
delujejo vrtove, čistijo stanovanja, žagajo drva, pe
rejo perilo itd. 

Minister za socialno politiko predpiše sporazum
no s prizadetimi ministri s posebnim Statutom na
čin in ustroj zavarovanja oseb, navedenih v tem 
paragrafu. 

Statut za obvozno zavarovaiije stalnih poljedel
skih delavcev in poslov se mora izdati v enem lefci, 
ko stopi v veljavo ta zakon, toda to zavarovanje 
se mora urediti na isti način in v skupni organizaciji 
z zavarovanjem ostalih delavcev. 

Dokler se ne izvode zavarovanje poljedelskih de
lavcev s posebnim Statutom, se morajo pri poljedel
skih podjetjih, ki. uporabljajo parne kotle ali na
prave, ganjene z elementarno silo (ognjem, vodo,, 
paro, svetilnim plinom, razgretim zrakom,, t elektri
ko k) podobnim) ali z živaleko Bilo, popredpteih tega-

zakona zavarovati oui delavci, ki jim preti nevar
nost od kotla ali pogona. 

Osebje državnih prometnih naprav je izvzeto iz 
zavarovanja po tem zakonu, ako mu daje ministr
stvo za promet vsaj iste podpore, ki jih uživajo po 
tem zakonu ostali nameščenci, in ako ima ob dolo
čanju podpore in v upravi osebje' orne pravice, kJ 
jih določa ta zakon. Minister za promet izda spo
razumno z ministrom za soeialno politiko naredbo o 
zavarovanju osebja državnih prometnih naprav. 

Začasno se po tem zakonu ne zavaruje'obvezno 
tudi osebje pomorskega ribarstva, za katero doloK 
minister za socialno politiko sporazumno z ministrom 
za poljedelstvo in vode hi z ministrom za promet в 
naredbo rok., ko se prične zavarovanje. 

§ 7. 
Otebe, ki so nameščene pri oblastvih (uradih), za

vodih (napravah) ali podjetjih države, pokrajine, žu
panije, okrajev (okrogov, srezov, kotarov), mest, 
trgov, političnih (upravnih) občin, cerkvenih (bog«> 
štovnih) občin, imovinskih občin in zemljiških za-
jednic, zadrug, ustrojenih na podstavi zakona o 
vodah, in vobče vseh javnih kerporacij, zakladov 
(zadužbin) in zavodov, istotako nameščenci javnih 
železniških in ladijskih prometnih podjetij se niao 
dolžni zavarovati: 
a)-zoper boleaen, ako -dobivajo na ftadietawï\?Ш& 

benih predpisov, ki veljajo, zanje, svoje ргејеШк* 
ob bolezni najmanj za Čas 26 tednov od dne, ko 
se je picela bolezen; 

b) za. onemoglost, starost in smrt, ako imajo zase in 
za svojo rodbino za te primere s službenimi pred
pisi ali s pogodbo priznano pravico do pokoj
nine (pomoči), ki doseza po .svoji vrednosti do
tično vrednost pomoči po tem,zakonu; 

c) zoper nezgode, ako imajô same in njih rodbina 
ob nezgodah pravico dio pokojnine, ki ustreza 

. odškodnini v zmislu XI. poglavja tega zakona. 
Minister za socialno politiko določi sporazumno 

s prizadetimi ministri z naredbo natančneje, kateri 
nameščenci so na podstavi tega paragrafa oproščeni 
obveznosti zavarovanja. 

Nameščencem, ki so po tem paragrafu oproSeeni 
obveznosti zavarovanja zoper bolezen, in njih rod
bini se zagotove « posebnim statutom zdravniška 
pomoč in zdravila kakor tudi podpora ob porodu 
in smrti. 

§ 8 . 

Nameščenci, naši državljani, ki so stalno zap»-/ 
slcni v inozemstvu na račun naših podjetij, ao zave
zani zavarovanju la način, predpisan v §§ 3. -dO 7., 
razen če 60 že zavarovani v zmislu zakona one dr
žave, v katere območju so zaposleni. 

Ako so taki nameščenci začasno zaposleni v ino
zemstvu, uživajo vse pravice po tem zakonu, razen 
če so zavarovani po zakonu one države, v kateri 
delajo. 

Z inozemskimi državljani, zaposlenimi v naši dr
Žavi, je postopati kakor z, našimi. Toda za propad-'., 
nike držav, v katerih obstoje vrste zavarovanja d%-
lavcev, navedene v § ' ! . , ki pa z našimi tam zaRt> 
sLenimi državljani glede tega zavarovanja n / i - р м ^ 
pajo tako kakor s svojimi državljani, sme muueter 
za socialno politiko predpisati posebne odredbe. 

HI. poglavje. 
Prijava in odjava zavarovanja; 

§ 9. 
Vsak delodajalec,, ki «aposluje y svojem poalđ. 

(obratu, podjetju) итиЈав теб «ego & name-

SfiŽSV. .'• 
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SSenoev, zavezanih zavarovanju, ali dela v svojem 
obratu. » stroji, ki jih goni motorna sila, mora prija
viti svoj obrat po predpisanem obrazcu pristojnemu 
okrožnemu uradu za zavarovanje delavcev, in eioer 
v 14 dneh, odkar je iznova pričel obrat ali odkar je 
postal njegov obrat zavezan prijavi, ali odkar je 
éoM» ladja pravico do domače zastave. 

Minister za socialno politiko sme obveznost pri-
jave z naredbo razširiti tudi na one obrate, ki niso 

.obseženi v prvem odstavku, ako to zahteva večja 
nevarnost obrata. 

Delodajalec mora nadalje v 8 dneh istemu uradu 
prijaviti vsako izpremembo prijavljenih okolnosti 
m vsako drugo izpremembo v obratu, ki vpliva na 
»vretìtev v nevarnostni razred ali odstotek ali bi-
ttveno zvišuje nevarnost obrata za zdravje na-
•aeŠcencev, zlasti vsako izpremembo v tehničnem 
ustroju obrata. 

V istem roku mora delodajalec okrožnemu uradu 
javiti tudi preetanek obrata. 

Pri pomorskem brodarstvu velja za izpremembo 
• obrata, ki jo je treba prijaviti, tudi postavitev 
Udje v službo. 

Ako je ladja v inozemstvu, teče rok za prijavo 
•d due, ko je delodajalec zvedel ca izpremembo. 

§ 10. 
Delodajalec mora vsako osebo, ki je nameščena 

pri njem in ki je zavezana zavarovanju, najkesneje 
v 8 dneh, ko vstopi v obrat, mornarje pa, ki BO v 
inozemstvu, odkar je delodajalec zvedel zanje, po 
predpisih prijaviti okrožnemu uradu za zavarovanje] 
delavcev. 

Delodajalec mora nadalje v 8 dneh istemu uradu 
prijaviti vse iapremembe v prijavljenih okolnostih, 
namreč vse izpremembo, ki vplivajo na obveznost 
zavarovanja ali vizino prispevkov, kakor: izpre-
membe v položaju (svojetvu) nameščencev, v njih 
plačah, mezdah in prejemkih, izpremembo v osebi 
lastnikovi ali delodajalčevi itd. 

V istem roku mora po predpisih odjaviti tudi 
nameščencev izstop iz obrata. 

Osebe, ki so najete za manj nego 8 dni, mora de
lodajalec prijaviti, ko vstopijo v obrat Ta prijava 
lahko obseza tudi dan, ko prestane najemno raz
merje, in se tedaj smatra obenem za odjavo. 

"Vu: • : ' '• 
Oni delodajalec, ki v določenem roku ne pred

loži prijave ali predloži neresnično prijavo, mora 
uradu za zavarovanje delavcev plačati brez pravice 
do odtegljaja od nameščencev: 

t.) prispevke, ki so dospeli od dne, ko so na
meščenci vstopili v obrat, do dne, ko dejansko pred
loži prijavo, ali če bi prestalo delovno razmerje 
t*ej, dokler je trajalo delovno razmerje; 

2.) denarne podpore in zdravilne stroške, kateri 
so nastali vsled bolezni zavarovanca, ki ni prijav
ljen v zakonitem roku, in sicer za bolezen, Id je na
stala, preden se je učinila prijava, ali najkesneje 
8 rM po izvršeni zakesneli prijavi; 

8.) škodo, ki se je provzroefla, ker se ni prijavila 
feprememba v delovnem razmerju ali ker se je uči
nila neresnična prijava; 

4.) stroške postopka. 
Za plačilo odškodnin po odredbah tega para

grafa izdaja plačilni nalog okrožni urad za zava
rovanje delavcev, zoper katerega se sme prijaviti 
pritoïba v 8 dneh po vročitvi osrednjemu uradu za 
zavarovanje delavcev, zoper odločbo osrednjega 
urada pa v istem roku ministru za socialno poli
tiko. 

Ako delodajalec opusti odjavo v zakonitem 
roku, mora poravnati prispevke v celoti, dokler 
ee odjava dejansko ne predloži. 

§12 . 
Delodajalci, pri katerih je zaposlenih več nego 

BO nameščencev, zavezanih zavarovanju, smejo z 
dovolitvijo okrožnega urada za zavarovanje de
lavcev vršiti prijave in odjave, predpisane v § 10., 
t mezdnim zapiskom, s katerim dejansko izplačujejo 
plačo svojim nameščencem, ki pa ne sme ob&ezati 
daljšega časa nego 14 dni. 

Mezdni zapiski morajo v tem primeru obsezati 
vse podatke, ki jih morata imeti prijava in odjava 
za posameznika. Predlagati se morajo, podpisani 
po prijavitelju, okrožnemu uradu za zavarovanje 
delavcev najkesneje tretji dan po izplačilu. 

§ 1 3 . 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev potrjuje 
delodajalcu učinjene prijave in odjave. 

§14. 
Za prijavo in odjavo delavcev, ki delajo za več 

delodajalcev, je odgovoren vsak posamezni delo
dajalec, na čigar račun delajo. 

§ 1 5 . 
Osebam, ki postanejo prvič zavezane zavarova

nju za onemoglost, starost in smrt, izda okrožni 
urad za zavarovanje delavcev brezplačno članske 
knjižice, s katerimi se dokazuje njih pravica do po
moči ob onemoglosti, starosti ali smrti in v katere 
se vsako leto in ob vsaki izpremenibj obrata ali 
mezdnega razreda zapisuje število in višina pla
čanih aH po § 68. vštevnih prispevkov. 

Pravica do pomoči ob bolezni in nezgodi se do
kazuje s potrdilom delodajalčevim, da je zavaro
vanec resnično-zaposlen. 

To potrdilo mora delodajalec vsakemu na
meščencu, ki ga zahteva, izdati takoj in brezplačna. 

§ 16. 
Osrednji urad, odnosno okrožni uradi' za zava

rovanje delavcev sinejo delodajalce kontrolirati, 
ali izpolnjujejo dolžnosti, ki so jim predpisane po 
tem zakonu. V to svrko amejo v vsakem času izvr
šiti pregled obratov in podjetij. 

Delodajalci morajo na način, ki ga predpiše 
minister za socialno politiko, voditi točne in pra
vilne mezdne zapiske. Zavezani so pokazali orga
nom ministretva za socialno politiko, osrednjega 
in okrožnega urada za zavarovanje delavcev, so
dišč delavskega zavarovanja in organom obrtnega 
nadizomištva (inspekcije rada) seznamke delavcev 
in mezdrie zapiske, jim dovoljevati vpogled v pošlo 
vanje, poslovne knjige in evidence, ki se tičejo po
slovanja; nadalje jim morajo dajati na razpolago 
podatke o prijavah in odjavah članov in o vplačilih 
prispevkov: naposled so dolžni seznamke delavcev 
in mezdne zapiske hraniti 3 leta. Oni delodajalci, 
ki v svojih obratih redoma He zaposlujejo več nego 
5 delavcev, niso zavezani voditi seznamkov delav
cev in mezdnih zapiskov ter jih tudi ne hranili. 

Če delodajalec v zakonitem roku ne predloži 
prijave v zmielu tega poglavja aH če ne da pred
pisanih podatkov v celoti ali deloma v roku, ki 
mu ga je določil urad za zavarovanje delavcev, je 
pristojni urad za zavarovanje delavcev upravičen, 
da sam Ob stroških del«daisi«evih na licu mesta 
zbere podatke, ki jih delodajalec ni prijavil. 

Zoper odlok okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev o zbiranju podatkov ob stroških delo
dajalčevih se sme vložiti pritožba v 8 dneh od 
vročitve pri osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev, zoper odlok osrednjega urada pa v istem 
roku pri ministrstvu za socialno politiko. 

§ H-
Vsa oblastva, ki izdajajo obrtna dovolila (za 

obrte, tvornice itd.), dovolila za zidanje (gradbena 
dovolila) itd., morajo izdana dovolila v prepisu 
predložiti okrožnemu uradu za zavarovanje delav
cev ter mu dovoliti vpogled v dotične akte. 

Vsa pomorska registrska oblastva morajo v 8 
dneh javiti okrožnemu uradu za zavarovanje delav
cev vsak vpis pomorskih ladij v register kakor 
tudi vse izpremembe vpisa. 

§ 18. 
Glede dolžnosti, ki jo predpisuje ta zakon, se 

smatra za delodajalca oni, ki jemlje telesno ali 
duševno delovno moč v najem; v pridobitnem delu 
podjetnik, odnosno lastnik obrata ali oseba, na ka
tere račun se vrši obrat; pri gradbenih podjetjih 
podjetnik, odnosno pooblaščeni prevzemnik (obrt
nik), in ako takega ni, naročitelj stavbe; pri ladij
skih podjetjih lastnik ladje. 

§ 19. 
- Ako lastnik ladje ne stanuje na sedežu regi
strskega oblastva ali poglavarstva luke in pomor
skega sanitetnega poglavarstva, v čigar okrožju 
je luka, kamor pripada ladja, mora določiti na tem 
sedežu zastopnika, čigar ime mora priobčiti regi
strskemu oblafetvu in- osrednjemu uradu za zavaro
vanje delavcev. 

Solastniki ladij in lastniki ladij — pravne ose
be — morajo imeti v vsakem primeru svojega za
stopnika. 

Zastopnik zastopa podjetje pri sodišču in izvun 
sodišča napram osrednjemu uradu za zavarovanje 
delavcev in njegovim krajevnim organom ter izvr
šuje prijave in plačuje prispevke. 

Ta predpis ne velja za delodajalce, omenjene 
v petem odstavku § 3. tega zakona. 

§20. 

Za osebe, združene v pomorsko-ribarekih pri
dobitnih zadrugah, velja" za delodajalca zadruga 
tako za člane, ki delajo sami, kakor tudi za člane 
delodajalce in za njih nameščence. Zadruga vpla
čuje prispevke za vse svoje člane in njih na
meščence, ima pa na podstavi pogodb pravico, za
htevati odškodnino od članov podjetnikov. Minister 
za socialno politiko sme, če je neizogibno treba, 
zadrugo oprostiti te obveznosti. 

IV. poglavje. 
Osnova za odmero prispevkov In podpor. 

§ 2 1 . 
Zaradi zavarovanja se uvrščajo zavarovjAe 

osebe po velikosti zaslužka v mezdne razrede. Za
varovana mezda vsakega mezdnega razreda slušt 
za osnovo odmeri prispevkov in podpor. Za zava
rovano mezdo velja najnižja mezda posameznega 
mezdnega razreda. 

Mezdne razrede določa minister za socialno po
litiko na predlog osrednjega urada za zavarovanje 
po potrebi tako, da se najvišja zavarovalna mezda 
približno ujema z dvakratnim zneskom povpreene 
zavarovane mezde vseh zavarovanih oseb. 

Za sedaj se odrejajo nastopni mezdni razredi: 

Ä1 višina zasl,,žka nft d» **zssr 
I. do 2 Din 50 p 2 Dio — p 

II. preko 2 > (O > do 3 din. — p. 2 » 60 » 
Ш. » 3 > — » » 3 » 60 » 3 > — » 
IV. » 3 » 60 » » 4 » 40 » 3 » 60 • 
V-. » 4 > 40 > > 6 » 40 > 4 » 40 » 

VI. > & > 40 • > 6 « 60 > & > 40 . 
VII. > 6 » 60 > » 8 » — > 6 » 60 » 

VIII. » 8 » — » » 9 > 6 0 > 8 » — » 
IX. » a » 60 > » U » 60 > 9 » 60 » 
X. > 11 » 60 > » 14 » — > 11 > 60 » 

XI. » 14 » - , » » 16 » 80 » 14 > - » 
XII. » lfi » 80 » » 20 » — » 16 » 80 » 

XIII . » 20 » - . » 24 » - » 20 » - » 
XIV. » 24 » — » » 28 » 80 » 24 » — » 
XV. » 28 > 80 » > 34 » — » 28 » 80 • 

XVI. » 34 » — » > 40 • - » 34, » - • 
XVII. » 40 » - » 40 » — » 

Ako ni zaslužek določen na dan, nego za drug 
čas, je višino dnevnega zaslužka računiti s 6e-
etinko tedenskega, s petindvajsetinko mesečnega 
ali s tristotinko letnega zaslužka. 

Ako ni zaslužek določen po času (akordna pla
ča, plača od kosa, dajatve tretjih oseb), se določa 
zaslužek po znesku, ki bi povprečno pripadal ali 
običajno pripada na dan, teden ali mesec. 

Osebe, ki ne dobivajo za svoje delo nobene na
grade, se uvrščajo v najnižji mezdni razred. 

§ 22. 
Ko so določa višina zaslužka v zmislu tega za

kona, je vpoštevati vse prejemke, do katerih ima 
nameščonec pravico po pogodbi o namestitvi, za do
ločeni redni delovni čas (mezdo, plačo, stanarino, 
draginjske in rodbinske doklade, dividende, tan
tieme in podobno, pa tudi dajatve tretjih oseb. 
kolikor vplivajo na višino pogojene plače). 

Ako dobiva nameščenec namesto plače ali 
mezde v celoti ali deloma naturalne prejemko (ka
kor stanovanje, oskrbo, alimentacijo, deputate in 
slično), jo treba, ko не določa višina dohodkov, je
mati za osnovo ekvivalent naturalnih prejemkov s 
plačo ali mezdo v denarju vred. Denarni znesek tega 
ekvivalenta določa za vsako okrožje osrednji urad 
za zavarovanje delavcev z odobritvijo minietra za 
socialno politiko. 

Istotako se mora vračunavati v' dohodke tudi 
razlika, ki se kaže med ceno, po kateri dobiva na
meščenec od delodajalca, življenske potrebščine in 
druge ugodnosti, in denarnim ekvivalentom, ki je 
določen zanje. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev sme z 
odobritvijo ministra za socialno politiko in po za
slišanju zastopnikov delavcev in delodajalcev za 
posamezne kategorije delavcev, katerih dohodki 
niso bistveno različni, v posameznih okrožjih v na
prej določiti mezdne razrede. 

V. poglavje. 
Prispevki za zavarovanje zoper bolezen. 

§ 23. 
Pri zavarovanju zoper bolezen se mora. prispe

vek zavarovanih članov plačevati po zavarovani 
mezdi (§ 21.). 

Prispevek zavarovanih članov ne sme biti te
densko manjši od 24 % in ne večji od 42 % zava-
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rovane mezde. Višino odstotka (procent».) določa 
Statut osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

Ako se z določenim odstotkom prispevka, ne 
morejo pokriti vsi, izdatki, združeni s podporo v 
/Jiiislu statuta osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev, se mora odstotek prispevka v mejah, dolo
čenih v prvem, odstavku, zvišati do potrebne mere. 

Ako pa more urad za zavarovanje delavcev tudi 
ob manjšem odstotku prispevka, nego je določen 
v statutu zadoščati svejim dolžnostim in sv-rham, 
predpisanim v, statutu,., se mora odstotek prispevka 
znižati do najmanjšega zneska, določenega v dra
gom odstavku. 

Ali naj ,se odstotek prispevka zviša aH zniža, to 
se sme določiti za vse območje osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev ali pa samo za območja posa
meznih okrožnih uradov za zavarovanje delavcev, 
odnosno za posamezne blagajne za zavarovanje de
lavcev prometnih podjetij. 

Podjetja, ki so posebno škodljiva za zdravje za
varovanih oseb in ki so združena s posebno nevar
nostjo, da te osebe obole, zaveže osrednji urad za 
zavarovanje delavcev, da plačujejo razen prispevka, 
ki ga mora trpeti delodajalec, še poseben prispevek, 
ki je potreben, da se pokrivajo stroški zavaro
vanja zoper bolezen za, njih nameščence. • Zoper od
ločbo o tem prispevku se sme v 8 dneh po vročitvi 
vložiti pritožba pri ministrstvu za socialno politiko. 

Zà vkrcane mornarje določi osrednji urad za 
zavarovanje delavcev v svojem statutu z ozirom 
na zmanjšek pomoči za dobo, dokler so vkrcani, 
tudi manjši prispevek za ta čas. • 

§ 24. 

Člana, ki oškoduje urad za zavarovanje delav
cev s tem, da se dela bolnega ali da uporabi pod
poro na protipraven način, zavede okrožni urad, 
pristojen za kraj zavarovanja, da plačuje, dokler 
*iè ne poravna povzročena škoda, naknadom pri
spevek, ki ne sme biti večji od dvakratnega zneska 
njegovih rednih prispevkov. Ta' naknadni prispe
vek mora plačati delodajalec obenem z rednim 
prispevkom tega, člana; toda delodajalec ga je upra
vičen v celem znesku odtegniti od njegovega za
služka. 

Ako pa je član ali nečlan z vednostjo in pripo-
močjo delodajalčevo ali po malomarnosti delo
dajalčevi prizadel škodo uradu za zavarovanje 
delavcev, mora delodajalec sam trpeti ves naknadni 
prispevek. . 

Âko je član-v času, ko se je ugotovilo, da se 
je provzročila škoda, prijavljen pri drugem okrož
nem uradu, mora ta izterjati ugotovljeni naknadni 
prispevek. 

Zoper odločbo okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev o naknadnem prispevku se sme vložiti 
pritožba pri osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev v 8 dneh po vročitvi odločbe, zoper odločbo 
osrednjega urada pa v istem roku pri ministru iz. 
socialno politiko. 
i ' • § 2 5 . 

Prispevki, določeni v tem poglavju, kakor tudi 
drugi dohodki, ki.se pobirajo na podstavi tega za
kona za zavarovanje zoper bolezen, se smejo upo
rabljati izključno: 

1.) za podpore, določene v IX. poglavju tega 
zakona, in za zdravilno zavode, ki se ustanavljajo 
v zvezi s tem (zavodi za ordinacije, ambulatoriji, 
lekarne, bolnice, sanatoriji, okrevališča); 

2.) za ustanavljanje posebnih prihran (rezervnih 
fondov); 

3.) za kritje upravnih stroškov. 

§ 26. -
Osrednji urad za ' zavarovanje delavcev mora 

za kritje izdatkov, provzrbčenik po izrednih okolno-
stih, za zavarovanje zoper bolezen ustanoviti po
sebno pnhfano, ki se sme nalagati samo v mobilne 
vrednosti. • ' . ' • • • • . 

Dokler ne doseže - prilirana enoletne povprečne 
vsote izdatkov, ki jih je osrednji urad izplačal v po
slednjih 5 letih' za bolezenske. podpore, ве mora 
najmanj 25 % čistega dohodka urada iz zavaro
vanja zoper bolezen uporabljati za ustanovitev pri-
hrane. 

VI. poglavje. 
Prispevki za zavarovanje za onemoglost, starost 

in smrt. 

§ 27. 
Prispevki za zavarovanje za onemoglost, starost 

5n &mrt se morajo plačevati po zavarovani mezdi 
(§ 21.) zavarovane osebe, in sicer tedensko z 18 % 
zavarovane mezde. 

Po 12 letih zavarovanja so sme ta prispevek na 
podstavi pridobljenih izkušenj iznova določiti z za
konom. 

Podjetjem, kj: so posebno škodljiva za v/lravje 
in življenje nameščencev, in ki so združena » po
sebno nevarnostjo onemoglosti ali smrti, predpiše 
osrednji urad poleg rednega prispevka poseben pri
spevek samo v breme delodajalčevo, rta se pokrijejo 
večji stroški zavarovanja za tako podjetje. Zoper 
odločbo o tem prispevku se sme vložiti v 8 dneh po 
vročitvi pritožba na ministrstvo, za socialno politiko. 

§ 28. 
Prispevki po § 27. kakor tudi drugi dohodki, ki 

se pobirajo, na podsta-vi tega zakona zaradi zavaro
vanja ob onemoglosti, starosti in smrti, se smejo 
uporabljati izključno: 

1.) za podpore, določene v X. poglavju tega za
kona, in za stroške, združene-K njimi; 

2.) za zbiranje premijske rezerve, ki moia biti 
po načelih zavarovalne, tehnike, z bodočimi prispev
ki vred, zadostna za. kritje vseh obveznosti iz tega 
zavarovanja; 

3.) za ustanavljanje posebne zavarovalne rezer
ve, katere višino predpiše minister za socialno po 
litiko in ki ne preseza 10 % premijske rezerve po 
lem zavarovanju; 

4.) za kritje upravnih stroškov, kolikor se ne po
krivajo z državno subvencijo. 

Vil. poglavje. 
Priepevki za zavarovanje zoper nezgode; uvrstitev 

v nevarnostne razrede. 

§ 29. 
Prispevki za zavarovanje zoper nezgode te mo

rajo plačevati po zavarovani, mezdi zavarovanih 
oseb (§ 21.) ш po odstotku nevarnosti, po katerem 
je obrat uvrščen (§§ 31. in 33.). in sicer na podstavi 
prispevne tarife (§34.). 

§ 30. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev mora, 

da se uvrste obrati v nevarnostne razrede, sestaviti 
nevarnostno tabelo o nezgodah za posamezne .'a-
varovane grane poklicev in obratov in sorazmerne 
nevarnostne š&vilkeĐoeameznih razredov. V tej 
tabeli jè "' treba г&-Ш9Ш^^^^!^^оеу^ in obra
tov po_ nevarnostni stopnji razporediti tako, da so 
razmerja nevarnosti posameznih razredov in obratov 
izražena v odstotkih razmerij nevarnosti najnevar
nejših obratov. 

Nevarnostna tabela se sme predrugačiti, čim je 
ta izprememba potrebna zaradi števila nezgod, ki 
so se pripetile v raznih obratih. Istotako mora 
osrednji urad nevarnostno tabelo vsakih 5 let z 
ozirom na nezgode, ki so se pripetile, iznova pre
gledati in predrugačiti, kolikor je to potrebno. Za 
določitev nevarnostne tabele, odnosno za izpre-
membo in določitev poznejših nevarnostnih tabel, 
je pristojna glavna skupščina osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev, katere odločbo odobri po 
zaslišanju delavskih, trgovskih, industrijskih in 
obrtniških zbornic minister za socialno politiko. 

Ako osrednji urad za zavarovanje delavcev v 
enem letu po odrejenem petletnem roku ne revidira, 
odnosno ne izpremeni nevarnostnih tabel, stori to 
minister za socialno politiko. 

• Dokler osrednji. urad ne izda svojih nevarnost
nih tabel, velja nevarnostna tabela, ki jo predpiše 
minister za socialno politiko. • 

Ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev preizkuša na podstavi prijav in eventual
nih popravkov in dopolnitev v- prijavah. obrate s 
stanšča obstoječe nevarnosti, jih uvršča v. ustrezne 
nevarnostne ' razrede ter jim v teh razredih po raz
merah obrata določa'nevarnostni odstotek. Ako je. 
v posameznih delih istega obrata nevarnost po 
nezgodah različna, se morajo ti deli obrata uvrstiti 
v različne nevarnostne.razrede; toda ravnateljstvo 
osrednjega urada sme po pristanku delodajalčevem 
uvretiti obrat v en nevarnostni razred, pri čemer 
vzame za osnovo povprečno število nevarnosti kot 
prispevno postavko. 

Ako zve osrednji urad po uvrstitvi za okolnosti, 
ki vplivajo na uvrstitev dotičnega obrata v nevar
nostne razrede ali odstotke, se sime obrat po zasli
šanju delodajalčevem uvrstiti v drug nevarnostni 
razred ali odstotek. 

O obratih, ki so uvrščeni, vodi osrednji tiratì 
evidenco posebe za vsak okrožni urad za zavaro
vanje delavcev in posebe za vsako stroko obratov. 

V t« evidenco se vpiže vsaka izprememba, ki 
je nastala v osebi delodajalčevi. 

O uvrstitvi ' obrata se morata z odlokom obve
stiti delodajalec in pristojni okrožni urad za zava
rovanje delavcev. 

Odločba ravnateljstva osrednjega urada., s lot
terò se uvršča obrat v višji nevarnostni razred ali 
odstotek, ima povratno moč do časa, ko je večja 
nevarnost dejansko nastopila. 

Zoper odločbo osrednjega urada o uvrstita 
obrata je dopustna pritožba v 15 dneh po vročitvi 
na ministra za socialno politiko. 

§ 32. 

Ako se prijava o izpremembi obrata zakeem, 
jo računiti uvrstitev v nevarnostni razred od Časa, 
ko je nastala izprememba obrata. 

Ako izprememba obrata ukinja obveznost zavaro
vanja, se ukinitev obveznosti, tudi če se je prijava 
zikesnila, računi samo od Časa prijave. 

§ 33. 

Za obrate, ki niso zavezani prijavi, velja nevar
nostni odstotek, določen v nevarnostni tabel! 
r§ 30.). 

.§ 34. 
, Prispevno tarifo določa minister za socialna 

politiko na predlog osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev. 

Prispevki morajo biti po načelih zavarovalne 
tehnike zadostni za glavnično kritje vseh obvez
nosti, Id izvirajo na podstavi tega zakona iz podpor, 
določenih v XI. poglavju za kritje upravnih stro
škov, kolikor jih ne trpi država, kakor tudi za 
ustanavljanje zavarovalne rezerve, katere višino 
predpise minister za socialno politiko in ki ne sme 
presezati 10 % fondov, potrebnih za kritje такопШп 
obveznosti osrednjega urada ob nezgodah. 

VIII. poglavje. 

Plačilna dolžnost. 

§ 36. 
Vsi prispevki i>o tem zakonu se morajo plačevati 

okrožnemu uradu za zavarovanje delavcev. 
Prispevek se mora plačati za ves teden. Ako ne 

tmaja delovno razmerje ves tecDen, se mora plačati 
ustrezni del prispevka; vsak pričeti dan se računi 
ža -celega. Prehodne prekinitve ee ne vpoštevajo, 
ako se z njimi ne razveže delovno razmerje. 

Prispevke mora plačevati, delodajalec na podsta
vi plačilnega naloga okrožnega urada redoma na<-
knadno za. mesec dni v roku dospelosti in na način, 
ki je predpisan s statutom osrednjega urada za za
varovanje delavcev. 

Osebe, za latere ne plačuje prispevkov delo
dajalec, ker so same samostalni podjetniki, morajo 
plačevati svoje prispevke mesečno v naprej. 

Polovica prispevkov ob bolezni in - ob onemo
glosti, starosti in smrti odpada na delodajalca, polo
vica pa na nameščenca; to zadnjo polovico sme delo
dajalec odtegniti od nameščenčevega zaslužka, leto 
pravico do odtegljaja svojim nameščencem ima delo
dajalec tudi, če je plačala prispevke zan}e zadruga 
(§20.). 

Posebni prispevek po šestem odsjtavku § 23. in 
po tretjem odstavku § 27. odpada izključno na delo
dajalca. 

Prispevke za zavarovanje zoper nezgode trpi 
izključno delodajalec in ni mu dopuščeno iz na
slova teh prispevkov ničesar odtezati od •delav
čevega zaslužka ali pa te prispevke kako drugače 
v celoti ali deloma prevaljevati na delavce. 

Ako delodajalec ni odtegnil prispevka, ki od
pada na nameščenca, ob prvem izplačilu zaslužka 
po dospelosti tega prispevka, Sme ta neodtegnjeni 
prispevek pozneje odtegniti samo, ako. ni od dotič
nega izplačila še, minil 1 mesec, odnosno nista mi
nila 2 meseca," če dobiva nameščenec plačo ali'mezdo 
mesečno. •' 

Za osebe, omenjene'v drugem odstavku § .3.. . 
kakor tudi za osebe, katerih plača v gotovini ne 
doseza zavarovane mezde najnižjega mezdnega raz
reda,- plačuje delodajalec ves prispevek i* svagln' 
sredstev. 

Za prispevke delavcev, navedenih v § 14., je-
odgovoren vsak poeamezni delodajalec, na čigar 
račun delajo. ' 

Zoper plačilni nalog, omenjen v tretjem odstav
ku, je dopustna pritožba v 8 dneh po vročitvi. Ako 
okrožni urad za zavarovanje delavcev ne more ugo
diti zahtevam pritožbe, jo pošlje v rešitev oèred-< 
njemu uradu za zavarovanje delavcev. Zoper od-



JČL 'Aiti* 40.4 

Iv6feo osrednjega ursdistjedopustna pritožba v Istem 
rokü na пцшзога, za''socialno politiko. Pritožba 
nana о Ш ш Ä Ä " •. •'• ="••.; 

Letnik IV. 

§36. ..,,:..-.. 
-*• ' Akoi 'optòi «fedöda^dee ttvtoafc ž^poredonta v 
^cfc ' 8ôsç**ostî ^фаШо; prìaptfvfcov in ako' se ti 

ffìiBipevti uar»đr œritttovmsfcva ne morejo ađmini-
efeatìvBo izterjati od tìjtega, mu smer okrožni" urad 

^S^zäVarovaujfe delavcev prepovedati,: da bi od: za-
JäMEfca nameščencev odtìsààì p^ovico prispevkov ta 

boleeeo. onemogloat, štiarost itt: smrt* 
T tem. primera plaCa delodajalec samo polovico 

prispevkov «a bolezen, ôiiemoglost, starost in smrt; 
tjoda^njegovi.iumej&ançi.morajo svojo polovico- pri-
spevkov pa,predpisala dospelosti plačevati nepo
sredno okrožtkemu uradu. Odločba okrožoega urada 
se mora delodajalcu in vsem njegovim nameščencem 

, vročiti pismeno; zoper to,odločbo pa je dopustna 
pritožba fta osrednji urad za zavarovanje delavcev. 

§37, 
l . . 4 Qd vseh podjetij, ki po.,naravi .svojega obrata 
]^ieimn||JQ. ,'lÇMjSa, eeđJe^. i^tujože drušbe^ dr-
Êôd, panorame ftcL), sme okrožni urad za zavaro
vanje delavcev v naprej: pobrati predjem na prispe
vek «a zavarovanje, črni prično ta podjetja v nje-
gov«n okrožju z obratom. Zopèr placarti nalög po 
tfcm1 paragrafa pritožba ni dopustna. 

§38. 
Dokler je zavarovani clan zaradi bolezni nespo-

&ob$n ta pridobîvanije, ni\ dolžan niti, on niti đelo-
daiìec. vot&e rfacevatì prispevkov za zavarovanje. 

' * " ' 'T' ,:.:"""§Ä':-""":"- . :' '" 
• . i f . ; v* '~ « - i : - ' ; . . - • » ' ; - . - > . . ' : . • • • . ; . ! : • ••. ' 

Pogodb«- med delodajalcem in njegovim name-
ätebcem, Ш nasprotujejo odiredbam § 36., so• prepo-
vtdane in nične, kolikor so za zavarovanca škod-
lptfe> - ' • , , . 

Za vse prispevke, ki jih mora po tem zakonu pla
čevati delodajalec, odnosno1 lastnik obrata, razen 

se .plaÇujejp, ,za zavarovane, podjet-
nakô p» 
hte^'ö гагуеЈГ ш ^ ^ Ш б ? Ш Ша.% jamS eoli-
damo zakonski drug, ki Sivi z njim v skupnem go
spodarstvu. ., 

.Istotako jamči kot glavni podjetnik oni, ki je 
prevzel izvršitev posla, solidarno z onimi manjšimi 
podjetniki, katerim je izročil fevr&itev posameznih 
dojtov prevzetega роф,^,,,, 

.; .A^jeV prevzel p^l,,änigi,JdelU)da^^t/.jamH 
navi delodajalec solidarno * starim za vse njegove 
<îofeovey ki jih je bil na podstavi tega zakona dol
žan placati 

P r i - 4 obratih jamči solidarno s podjet-
irifcotn gradnje naročite^ gradnje,. odnos.no Oni, na 

:*. -*> 

m__ _.iv po Odredbah tega 
féisé^!',^0^,^^'ì^^^% okrožni urad za 
zavarovanje delavcev solidarnim porokom izdata 
plačilni nalog. 

Zoper ta plačilni nalog je dopustila pritožba po 
predpisih, Id veljajo za pritožbe glavnega dolžnika. 

Шт а pritožba ima odložilno moč. Pritožbo je 
Affi/ideò", afe opira na izgovor, da se od glav-

ûeg*:^MOùiu;.4ûb№ ni zahtevalo plačilo ali da se 
je zah^evilo prenonio-.. " 

• : . . . • ••• .•• • •••"'.-.:4«*b ; / ' : ; § ' 4 t : ' >''''*.*•'••'• " " 

Ako se prispevki, za zavarovance j.ne plačajo v 
predpisanenl roku dospelosti, je plä&m 6%ne obresti 
odjdhe dospelosti do5 dne plačila s e.troSki za izter
j a j : vred. , 
C J , : ^ . . .' §-«..: ••' 
-SuEteJSni. nalogi 06radnjega! urada in okrožnih 
ÄÄifeqiuE? *I4WPvanje delaVcfev,so javne izvrône 

Vse terjatve osrednjega • urad« za zavarovanje 
délavxM^te^^egovOL krajevnih organov ee-pobkajo 
«imuiistai*ìv«&-itìiik? Kakor državni davek. 

Razen: tega едаШчј» ta navedene terjatve ad-
inmietrativno pobirati po lastnih1 organih osrednjega 
urada. 

' &b konkurzu se moralf̂ ilefejatiVe oerediijega 
urada sa zavarovanje delavcev; uvrstiti v" teto vrsto 
i ^**vnfc davkom. • Vlj^ . 

^

'pi^topna sodižca (s4Jdîl&f ptve stopnje) 
^^Ша imfetojnemu okrožnemuk' ШШ vaë 
do^^e o ustavitvi izplačil in otvoritvi kot-

» I * Ä " ' . " ' -̂ .-;••'-';•• " " ; ''.vvv.,1;*^ 

§r4*. 
Vse one terjatve osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev in njegovih. krajevnih organov, ki 
jih je plačevati na podstavi tega zakona, zastarajo 
v 5 lotih od dne, ko se is vročil plačilni nalog.,: 

Ako se plačilni nalog ne, vroči v 3 letih od konca 
prvega, leta, ko je terjatevi doapelay terjatev zastara. 

IX. poglavje. 
Podpore ob bolenri. 

§-45. 
. Člani, zavarovani zoper bolezen, imajo, če obo

lo, pravico najmanj do teh podpor: 
' 1.) do brezplačne zdravniSke pomoči (§ 160.), 
dokler traja bolezen, zaporedoma za 26 tednov, pa 
tudi preko tega za čas, ' za - katerega jim pripada 
hranarina (boleznina); \ f ; 1 

2.) do zdravil, kopeli; zdravilmh voda, potreb
nih obvezil in pomožnih orfprav za zdravljenje (na
očnikov, hodulj, podpasóv, umetnih nog) istotako 
brezplačno za 26 tednov; toda te pomožne priprave 
se smejo pustiti bolnim Članom tudi preko tega 
Časa, dokler so potrebne; 

3.) do hranarine, ako je bolezen združena s pri
dobitno nesposobnostjo in ako traja dalje nego 3 
dni, za Čas pridobitne neeposobnosti od dne obole
nja, odnosno od dne nesposobnosti za delo, ako r« 
ne bi pridobitna nesposobnost prestala prej, 26 ted
nov, in sicer v znesku dveh"tretjin zavarovane mezde 
naiidaiv;; :-/..д. ••••:: ••••'•' '*\г.м. •• <:••. •• -\-\-'\ 

4.) ob porodu'i!^' '•••»w-V»-..-.; 
a) do potrebne babične pomoči in zdravljenja, ozna

čenega v točki 1.; 
b) do podpore za porodnice za čas 2 mesecev pred 

porodom in 2 mesecev |јо porodu s tremi čatrti-
mmi zavarovane mezde na dan; 

c) do podpore za dečjo opremo, m sicer v Štirinajsta 
kratnem znesku zavarovane mezde, toda samb, 
če se je rodilo živo dete; 

č) do podpore za dojenje onim zavarovanim ženam, 
•• ' M svoje dete doje, za 20 fedriov po pïestanku 

;i 'podÇorozU porodnice polovico zavarovane mezd«, 
r •' tođa'najvot-do zneska З:аига^^{и«ааа11-Зи :-

đilu niso zmožne dojiti "svojega deteta, dobivajo na
mesto pripadajoče podpore za ilojonje (točka č) 
dečjo hrano, katere vrednost ne sme biti vtéja nego 
rednost pripadajoče podßoire za' dojenje. 

Kdor si v času, dokler ima pfavico do podpore, 
kaj služi, nima za dni, ko ei je. kaj prislužil, pravice 
do podpore za porodjnice, določerie v toSki b); 

5.) za rodbinske Člane, ki nimajo, dohodkov, a 
live z zavarovancem v istem gospodarstvu: 
a).ob bolezni: do brezplačnega zdravljenja, zdravil, 

, potrebnih pomožnih priprav za, zdravljenje za 
126 tednov, toda samo, dokler Ца. tudi zavaro
vani član pravico-do podpore; 

b) ob porodu: do potrebne babične pomoči m zdrav
ljenja in do podpore, za porodnice- za 4 fedne pred 
porodom m.4 tedine po porodu v. znesku 1*6Q dir, 
narja,,na dan; kakor tudi do podpore za-dečjo 
opremo po točki 4.c). 
Za rodbinske člane je smatrati .poročenega ali 

neporočenega zakonskega druga, zakonsko, neza
konsko ali usvojeno (adoptirano) deco,, roditelje^ 
dedar babico, vnuke, brate in sestre; zavarovance«»; 

"6"») ob sprti zavarovanega člana: dO pogrebnine, 
in sicer v tridesetkratnem znesku zavarovane meado. 

Podpore, označene v.tem paragrafu in v § 46., 
-dajo zavarovanim članom krajevni .organi osred
njega urada za zavarovanje delavcev v*znesku in 
na način, Hsfcu predpisana s Statutom osrednjega 
urada. . ;'•.. .•..•-•; :-" ','•• 

- V ^ ; . , j . § . 4 6 . - - J - r i ^ , : , . 

Osrednji nrađ ia zavarovanje delavcev sïttè svo
jim zavarovanint СШмзш na podstavi sklepa glavne 
бкирббШе po' količin* materialnih sredstev, * kate
rimi razpolaga, dajati tudi večje podpore, heg* eo 
določene v prejetjem paragrafu. Toda r 

1.) hrànarina ali podpora za porodnice ne sm<i 
presezati zavarovane mezde; 

2.) boleienska podpora ne sme trajati dalje nego 
leto dni; 

'S.) pogrebnina ne sme biti večja öd petinStiri-
desetkratnega zneska zavarovane mtìzde; 

4.) podpora, za porodnice ne Stoe trajati dalje 
nègo 12 tednov'po porodu; 

5.) ob smrti, ki se pripeti v zavarovančevi rod
bini (§45;, točka'5.)j se sme dati do zneska dejan
skih 8troèTcov:p4)grenhina, kine emebiü za odraele 
osobe večja dd zneska, določenega v točld 6. §;45., 

so. zàv< 

za otroka dO 14. leta pa ho večja/ od 20& dinaf jev, 
za otroka dO 4. letalne-večji'od! 100'dinarjev, za 
novorojeno dete pa ne večja Od 60 dinarjev; 

6.) ženam ali porodnicam, dotifer dobivajo 
podporo za dojenje, potem članomj' dokler ee zdra
vijo za tuberkulozo, se sme brbzplačiib dajati po
trebno mleko. '•'"'"•'• 

Bolezenskui' podpor, večjih ali drugačne vrste, 
osrednj'i tirad 'za ' zavarovanje delavcev -'he sme 
dajati.; : " ' 'v. 

V sklepu glavne skupSčine, s katerim sé v zmislti 
tega paragrafa zvišujejo podpore, predpisane v 
§ 46., se mora označiti kritje; kolikor pa bi se 
stroSki večjih podpor no mogli pokriti4z dohodki, 
ki so bili dotlej na razpolagi, se mota sklep isto
časno ra/aširiti tudi rta potrebno zvišbo prispevnega 
odstotka. ' , ;'' 

' " ' • " • ' ' " § " 4 7 : ' , ' :" '"л .'.;-.''. ' ' " ' 
Do hranarine mma pravice,, oni član, ki je na-

laič provzročil bolezen., Дгапагдпа kakor tudi pod
pora za porodnice ee sme tudi odreči, ako BO .bolni 
član hote ne drži. zdravniških navodil in s tem za
vlačuje ozdravitev. 

Istotako se ne sme dajati podpora onemu rod
binskemu članu, ki je hote provzročil bolezen ali 
smrt zavarovanega člana. ';., 

Bolezenske podpore razen : pogrebnine (§ 45., 
točka 6), se, ne dajo tudi mornarjem, dokler so 
na ladji, nego šele od. dne, ko se zaradi bolezni 
izkrcajo; toda lastnik . ladje je dolžan, da daje 
vsaki osebi posadke,, ki oboli med potovanjem•: na 
ladji, brezplačno oskrbo, t. j . zdravljenje po ladij
skem zdravniku, ako ga ladja ima, zdravila in pri
prave za zdravljenje, kolikor jih je mogoče naba
viti na potovanju,1, Isto velja tudi, če kdo izmeti 
PQSâdke,ry,inozemekem pristanišču oboli samo to
liko,., da ga ni treba definitivno izkrcala. Âko je 
bomikuj dokler se mudi ladja v pristanišču, po
trebna zdravniSka oskrba, na kopnem, ki ne za
držuje nadalj'evanja: vožnje z isto : ladjo, trpi te 
strpške kakor tudi morebitipe oskrbne stroške v 
inozemskem pristanišču, ìaetnik ladje, y domačem 
pristanišču pa okrožni imud za zavarovanje delav
cev. Lastnika ladje zadevajo tudi stroški za povra-

i..obolelih mornarjev, v domače pristanišče, ako 
~ « к?гм»»*л^Жп '"«iT 'Љ [''кл: u i - i ì , • ••• v 

ezane, brezpiačno^prevažžti eiròmalme đoma&c 
mornarje. Oboleli inozemci, ako niso stalno za
posleni pri domačih podjetjih, dobivajo od lastni
kov Jadij kot stroške za povratek v domavano 
dvomesečno plačo. Dotične, odredbe §§5., 6. m 9. 
Člena VIT. Editto politico..z.dno 25..aprila. 1774. ne 
veljajo. 

• , » , . . § 4 8 - . . - :. 
Ako ee zavarovana-mezda iipremeni v 4 tednih 

pred začetkom, pravice Ido, .podpore^se mora podpora 
v gotovini plačevati po prejšnji zavarovami rae»ài-

• . ' ' ' § 4 9 . '"' ' ' ; : ; ' • 

Oni član, ki ne more dokazati, da je bil v 
enem letu, preden je poslednjikrat pristopil k 
osrednjemu uradu za. zavarovanje delavcev, vsaj 
3 moseco član urada, srae imeti pravico do pod
pore za porodnico samo, ako se je pripetil .р̂ гоД 
po neprekinjenem trimesečnem Članstvu. ., , 
•••: •. ..•••• «.- :. _ » i . r j g . j g Q . . . , f e r a l e -••• •• •:•;.•;•• 

Ako je. pedppravza porodnice porabljena, filao 
pa ostane ,Š£; tóa^alje.;nesposoben za pridobivanje, 
se mu plačuje za nadaljnje trajanje pridobitne ne-
sposobnosti hranarina (točka : 3. § 45.). • 

Dokler uživa član podporo za porodnice (§ 45., 
tQČka '4, b), se mu ne sme istočasno plačevati, hra
narina (§ 45., točka". 3.).. . . ; ' * .' •'• 

:';'••'..,'. Л : ' .'Î'H-Ï'.':.: •-"- .• '"• . :- : , ' . ; 
Hranarin'o m podporo za.porodmee je.plačevati 

texlonsko za nazaj, .podporo zà dečjO opremo fri (8). 
dni po porodu, pogrebnino pa-riajkeeneje,^!«^]! 
dan pO članovi smrti, ' "" ,' ..!„,; . 

Hranarino jé tudi izplačevati, ^ o ' je' član-
oblastveno izoliran zaradi óbceneyarhe ,̂.kužne aH 
nalezljive bolezni, zlasti kuge, !,kóz,. in tifusa, ter 
zategadelj izgubi možnost zaslužka, dokler tsaja 
izolacija, toda najdalje za 26.rtednov, in sicer v 
znesku, določenem V'-tó&Bl'S. § 45. V tem primeru 
pa ima .08rednji)i;urad, «ar zavarovanje delavcev 
pravico, zahtevati j od. -države povračilo izplačano 
hranarine iz sredstev, ki so določena v ta namen. 

Hranarino je plačevati upravičenemu članu; ako 
pa dobiva zavarovani člani ob bolezni pri deloda
jalcu etanovanjo in popolno oskrbo, se sme hramv* 
rina: izplačevati delodajalcu po pristanku upravi
čenčevem. 

SAPiAšS ' i/?Šta-.-- .-Ai:.. 
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Лко zavarovanim članom ni mogoče đajati 
brezplačnega zdravljenja in brezplačnih zdravil, 
se zviša hranarina, ki jim .pripada., -na dvakratni 
znesek. • 

§ 52. ... 
Pogrebnino je izplačati zakonskemu drugu, ake 

pa ga ni, rodbinskim članom* Ako so poskrbeli za 
članov pogreb drugi, se morajo1 dotičnim osebam, 
izvzeniši javno zaklade, dejansko učinjeni pogrebni 
stroški povrniti do vsot« pogrebnine. Ako umrli 
član nima sorodnikov, sme okrožni urad za zava: 

rovanje delavcev do zneska pogrebnine sam oskr
beti njegov pogreb, 

§ 53. 
Nànîestû podpore, ki je predpisana v točkah 

l.do 3., 4. a) in b) ini S.§ 45., sme urad za zavaro
vanje delavcev dajati zdravljenje v bolnicah: 

1.) onemu bolniku, lu živi v zborni ali s čla
nom svoje rodbine v istem gospodarstvu ali laltko 
iz kakršnegakoli razloga uživa zadostno domačo 
oskrbo, samo, če pristane oboleli član na zdrav
ljenje v bolnici ali če jo bolezen nalezljiva ali take 
naravi, da zahteva zdravljenje v bolnici, ali če se 
član ne drži zdraviüSküi nasvetov in s tem zavla
čuje ozdravitev; 

2.) vsakemu drugemu bòlniku brezpogojno. 
V brezplačno zdravljenje v bolnicah je šteti 

tudi brezplačno odpremo bolnikovo v bolnico na
dalje potne stroške iz bolnice, ako je uporabil'član 
za zdravljenje bolnico zunaj sedeža svojega obrata, 

Za potne stroške iz bolnice se. sme s statutom 
določiti maksimalni znesek. 

§.54.; " 
Stroške zdravljenja zavarovanih članov v jav

nih bolnicah na vseučiliških klinikah in babiških 
šolah plačuje osrednji urad za zavarovanje delov-
cev po najnižjem oskrbnem razredu samo, ako je 
člana napotil na zdravljenje ali pa je naknadmo 
pristal na tako zdravljenje. V obeh primerih določi 
obenem osrednji urad, odnosno njegovi krajevni or
gani, dobo zdravljenja, toda najdalje do onega dne, 
ko mora prestati podpora, določena z zakonom ali s 
statutom. 

Stroške zdravljenja v bolnicah za rodbinske 
člane plačuje urad ob istih pogojih najdalje za 
4 tedne., . ,; ,.,, , . , - • . . • 

Stroške bolniškega zdravljenja v privatnih' bol
nicah in zdravilišča plačuje osrednji urad po po. 
godbi, v lastnih takih zavodih pa po odredbah, ki 
jih izda o tem ravnateljstvo osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev. 

Stroške bolniškega zdravljenja zavarovanih čla
nov kakor tudi članov njih rodbine, bolnih za wne-
nčmmi boleznimi, trahomom, na umu in za tuber
kulozo, povrača osrednjemu uradu za zavarovanje 
delavcev država, kolikor je po dosedanjih predpisih 
zavezana, trpeti to stroške. 

Kodbhiski člani zavarovanega člana, ki nimajo 
zaslužka m žive z njim v skupnem gospodarstvu, 
dobivajo, dokler se-oskrbuje njih član v bolnici, 
polovica hranarine, lei pripada članu, ko bi se oskr
boval doma. 

Ce član lie uporablja zdravnika ali Če uporablja 
privatno ^bolnico ali zdravilišče, s katero, odnosno s 
katerim hi osrednji urad za zavarovanje delavcev 
pop-oj. sklenil pogodbe za zdravljenje svojih članov, 
ne zadevajo stroški, provzročoni s tem zdravljenjem, 
razen dokazanih nujnih primerov, osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev. 

Toda članiv ki uporabi v nujnem primera zdrav-
шка, s katerim ni osrednji urad za zavarovanje 
?о1Г Г 5 Г ? f ï 1 * * * * » - шфу mejah 
z d r L i L X K § 4^' * р Ш 5 а и d o k a ^ «foški 
1 1 J Ì J Jf ? ^ 8 ?*™* ад o n l «M Wlemì, za ka
terega potrdi uradnü zdravnik pridobitno nespoaob-

'"'. § 55. •'•" 

Članstvo in z njim pravica do bolezenske pod
pore se prične z dnem, ko je član-vstopil1 v obrat 
ki ga zavezuje zavarovanju, četudi prijava ni i^ 
vršena. 

Samo za podjetnike, ki so po petem odstavku 
§ 3. tega zakona zavezani zavarovanju in za katere 
ni nobena zadruga prevzela delodajalčevih dolžno
sti, se prične pravica do bolezenske podpore Šele z 
dnem prijave, odnosno z dnem, ko poteče karenčni 
rok; to sme osrednji urad za zavarovanje delavcev 
predpisati s statutom, toda ne za več nego za 
14 dni. 

Članstvo in s tem pravica <lo bolezenske pod
ij0''? Pacatane z dnem izstopa iz obrata, pa tudi z 
dnem, ko izgubi ladja znacaj-.,domače ladje. 
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Oni član, ki izstopi iz obrata, kateri ga zave
zuje, da mora biti član, ostane še nadalje član 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev, ako 
vplača v 4 tednih po izstopu iz obrata vse dospele 
prispevke. Tak član ostane član, dokler biva v ob
močju naše države iu vplačuje dospele prispevke. 

Ako so zavarovani podjetniki, omenjeni v 
drugem odstavku, zaostali s prispevki več nego 4 
tedne, počiva njih pravica dO bolezenske podpore 
ter se prične iznova š plačilom prispevkov šele po 
zvršetku predpisanega karenčnega roka, ne dalj
šega nego 14 dni. 

§ 56. 
Član, ki je bil y enem letu vsaj 6 mesecev 

zavarovan pri osrednjem uradu aa zavarovanje de
lavcev in ki zato, ker nima zaslužka, ne more vpla
čevati članskih prispevkov, uživa pravico do naj
manjše zakonite bolezenske podporo (§ 45.), ako 
biva v območju naše države, 3 tedne po izstopu 
iz obrata. Ako je bil člaa v 2 letih zavarovan 
najmanj 12 mesecev, uživa pravico do teh podpor 
6 tednov po izstopu iz obrata- Ob določanju teh 
rokov je vračuniti tudi čas zavarovanja, preden je 
stopil ta zakon v veljavo. 

Ako je član pozvan na orožne vaje, zaradi tega 
članstvo ne prestane. Tak član ni dolžan, plače
vati prispevka za čas.vaj, toda v tem času nima 
pravice do podpore. Po preteku orožnih vaj dobi 
član iznova pravico do podpore tudi za ono' bolezen^ 
Id jo je dobil na orožnih vajah. 

Dasi ob času orožnih vaj počiva "članska pravica, 
Ima član vendarle pravico, zahtevati podpore, ki mu 
pripadajo za člane njegove rodbine po točki 5. § 45. 
tega zakona. 

Z vstopom za odslužitev vojaškega roka in 
vobče z vstopom v vojsko med vojno prestane 
članstvo. 

§ 57. 
Pravica do podpor, označenih v §§ 45. in 46. 

tega zakona, zastara v enem letu od dospelosti pod
pore. 

' § 58. ' 
Za člana, ki je izčrpal bolezenske podpore po 

toni zakonu, se plača pogrebnina samo, ako je na
stopila smrt ^PtjjgglkicÄ bolezni, ч za katero je 

tedaj,.kó je prestala podpora. '•••'•"..' 

•^*?„@ш. 

Lefcrikjffi. 

§ «8. 
Zahteve, Id prip.adajo' po tem zakonu, odnosno pö 

statutu osrednjega urada za zavarovanje delavce«, 
zavarovancu zaradi bolezni, se ne smejo preMoetì 
na drugega, zastaviti, zapleniti :in tudi M' pobotati. 
(kompenzirati). Vsak pravni posel, s katerim se 
zavarovancu v .celoti ali -deloma odreče р<чјрета, 
ki mu, pripada po tem zakonu ali po statutu owed-
rjega urada, nima pravne veljave. 

Ako pa se z naknadnim prispevkom po § 24. tega 
zakona ne more povrniti škoda, ki jo je član pro-
vzročil osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev, 
se mu sme znesek te odškodnine odtegniti od hrana
rine, ki mu pripada ob poznejši bolezni, ali od 
podpore za porodnice ali od pogrebnine. Toda ta 
odtegljaj he sme biti večji nego četrtina dnevne hra
narine ali podpore za porodnice ali polovica n£ 
grebnine. • 

V primeru poslednjega odstavka .§, 51. se me 
polovica dvakratne hranarine do zneska zdravniške 
nagrade in uporabljenih zdravil izplačati neposredno 
poslujočemu zdravniku in lekarni; eventualan osta
nek pripade uradu za zavarovanje delavcev. 

§ 63. 

§ 59. 
Člani,-ki so popolnoma izčrpali podporo, katera 

jim^ pripada po zakonu ali po statutu, smejo za
radi iste bolezni dobiti novo podporo šele, ako so 
bili po prestanku podpore vsaj 8 tednov v obratu, 
odnosno bili sposobni za pridobivanje tor bili v tem 
času člani osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

Ako pa član ni popolnoma izčrpal podpore, ki 
mu pripada po zakonu ali statutu, a v 4 .tednih po 
prestanku podpore zopet oboli za isto boleznijo, se 
računi začetek nove podpore Od dne, ko je oboloj 
ja-vikrat. 

§ 60. 

Ako je dal osrednji urad za zavarovanje de
lavcev svojim članom tako podporo, ki bi jo Ш 
moral dati kdo drugi, ima pravico zahtevati od
škodnino za izdane podpore. 

Ako je bolezen hote provzroči; delodajalec ali 
njegov pooblaščenec, mora osrednjemu uradu po
vrniti izdano podporo. 

Ako je nastala bolezen zato, ker hi delodajalec 
ali njegov pooblaščenec ukrenil tega, kar je obla
stveno odrejeno za zaščito zdravja in življenja 
delavcev, je delodajalec dolžan, osrednjemu uradu 
za zavarovanje djelavcev povrniti stroške iJoiežni in 
stroške postopka. Ako je delodajalčev pooblaščenec 
to opustil v svojem Tednem poslovnem področju 
zoper nalog, delodajalčev, zadeva obveznost povra
čila njega. 

Ako pripada Članu zaradi bolezni pravica do 
povračila proti komu drugemu^ prehaja ta terjatev 
do zneska danih podpor na osrednji urad. 

Terjatve osrednjega urada za zavarovanje delav-
oev, ki se smejo po tem. paragrafu uveljavljati 
zoper delodajalca ali njegovega, pooblaščenca, ee 
realizirajo po redini aodaî poti. Zastarevajo v 3 letin 
od konca leta, ko se je končala bolezen. 

Nihče ne more biti po tem zakonu večkrat zava
rovan zoper bolezen. Ce je zavarovan večkrat, dobi 
član samo eno denarno podporo, in sicer večjo. 

§ 61. 
Ako biva član ob času, ko se ga loti bolezen, 

zunaj območja naše države, mu mora delodajalec 
izplačati podporo, ki mu pripada po tem zakonu. 

Za mornarje in rečne brodar je ima to dolžnost 
pristojni konzularni urad, ki izvršuje po svojem 
zdravniku ob stroških okrožnega urada, tudi koti-, 
trolo bolnikov ter skrbi-, za primerno zdravljenje. 
V ta namen mora komandant domače ladje, čim 
zaradi bolezni izkrca obolelega mornarja v inozem
skem pristanišču, takoj obvestiti pristojni konzu
larni urad ter mu priobčiti podatke o pravici do 
podpore.ih o višini podpore. Ako v tem pristanišču 
ni konzularnega urada, mora komandant ladje 
razen tega dati na račun lastnika 4adje vse po
moči, potrebne bolniku, do mogoče intervencijo 
obveščenega konzularnega urada. 

Delodajalec in konzularni urad smeta zahtevati 
povračilo^ dejansko izplačanih in dokazanih zako
nitih. podpor ter morata v tem primeru takoj ob
vestiti pristojni okrožni • urad za zavarpvanje de
lavcev. ' ; . 

Odškodnina za podpore, omenjene v točkah 
1. in 2. § 45.J pripada največ do zneska hranarine, 
ki se mora- izplačevati- zavarovanemu članu..• ;

 : Ц^ 

X. poglavje. 

Rente in pomoči ob onemoglosti, starosti jn smrti. 

§ 64. 
Namen zavarovanju za onemoglost, starost in 

smrt je, da omogoča delavcem, če onemorejo ali o« 
•postarajo, vzdrževanje z dajanjem trajnih rent (in
validskih in starostnih rent) in da, če umrjejo, pod
pira zavarovančevo rodbino z dajanjem rent za deco 
(dečje rente) in najnujnejše pomoči vdovi in sorod
nikom (posmrtna podpora). 

§65. , 
Pravica do te rente to podpore se pridobi poleg 

izpolnjenih ostalih pogojev šele, ko se na predpisani 
•način vplača določeno število prispevkov in s tem 
izpolni predpisani rok čakanja, ki znaša: 
a) za rente ob onemoglosti 200,tednov prispevkom; 
b) za rente ob starosti 500 tednov prispevkov; -
c) za rente in podpore ob smrti 100 tednov $thptìv-> 

k o v . . • • . . - . ;:•'•?• • - :y / • '"• . 

Do invalidske rente ima prayicjÈr-ïië glede .naleta 
starosti oni, zavarovanec, ki' je trajno onemogel, 
razen'öe je onemoglost posledica nezgode v obratu 
in onemogli zavarovanec že uživa rento za ta pr£ 
mer. 

Do invalidske rente ima pravico tudi začasno 
onemogel zavarovanec, ko poteče pravica do. To 
rine po § 45/, točki 3., in dokler traja oneanoi 
' Onemogla v zmislu tega zakona je ona @gâ$̂  «~ 

si>e more zbog bolezni, starosti aliótag&^ib/elu-
žiti ž delom po svojih močeh is Bpô boioefin-.Ш. i 
oziram na svojo izobrazbo in svoj posedanji poiklic 
niti tretjine onega-, kar si služijo ; z aajetiai !delom, 
telesno in duševno zdrav©..-osebe-iste'Wste in po
dobne izobrazbe v istem kisajuv 

Z dovršenim 70; letém "starosti pripada zava
rovanim osebam Muta *Sdi brez dokaza onemoglosti "" 
kot starostna rentaix 

•J- . t <*:«•••: 



62. 406 Letnik IV. 

§67. 
Invalidska renta znaša na leto, dokler ni vpla

čanih 500 tedenskih prispevkov, osemkratni znesek 
povprečnega na leto vplačanega prispevka. 

Ako je vplačanih vsaj 500 tedenskih prispevkov, 
znaša invalidska, odnosno starostna renta dvanajst-
kratni znesek povprečnega letnega prispevka. 

Povprečni letni prispevek se mora izračuniti ta
ko, da se razdeli znesek vseh vplačanih prispevkov 
e številom let od dne, ko je ostala oseba prvič, od
nosno iznova (§§ 81. in 82.) zavezana zavarovanju. 
Ako pa so se prispevki plačevali več nego 10 let, 
se vposteva samo poslednjih 10 let, razen če dokaže 
oni. ki zahteva rento, s člansko knjižico ali s potr
dilom oeredsiega urada za zavarovanje delavcev, ali 
njegovih krajevnih organov, da je povprečni znesek 
njegovega letnega prispevka v vsem času zavaro
vanja višji, nego je bil v poslednjih 10 letih. 

Ako bi se draginja zmanjšala takò, da bi se zni
žala povprečna zavarovana mezda vseh zavarovanih 
oseb za več nego 10 !%, sme odrediti minister za 
socialno politiko po zaslišanju osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev, da je hkrati z izpremembo 
mezdnih razredov zmanjšati tekoče rente, določene 
na podstavi starih mezdnih razredov, in da se mo
rajo ob določanju rent prispevki, vplačani na pod
stavi starih mezdnih razredov, računiti s sorazmer
no zma>nj6anim zneskom. 

§ 6 8 . 
V tedne prispevkov se štejejo samo oni tedni, 

za katere je prispevek resnično plačan, razen tega 
pa tudi oni tedni: 
a) v katerih je opravljal zavarovanec vojaško 

službo; 
b) v katerih je prejemal vsled bolezni hrauarmo 

po tem zakonu; 
c) za katere dokaže, da mu je delodajalec odtegnil 

njegov del3Ž prispevka. 
čas vojaške službe in bolezni se računi samo, 

ako je plačal zavarovanec do tedaj 50 tedenskih 
prispevkov, in sicer z onim razredom, v katerem je 
bil uvrščen, preden* je nastopil vojaško dolžnost, od
nosno preden je obolel, toda ne več' nego na pod
stavi ene četrtine najvišje zavarovane mezde (§ 21.). 

Ob času vojaške službe plačuje država osred
njemu uradu vëi prispevek za to zavarovanje. 

§ 69. 
Pravica do invalidske rente teče od dne, ko je 

nastopila onemoglost, in traja, dokler traja one
moglost. 

Ako se ob postopku ne določi drug dan, velja 
dan prijave za dan, ko se je pričela onemoglost. 

Invalidske in starostne rente se ne izplačujejo 
za več nego leto dni od dne prijave za nazaj, inva
lidska renta pa tudi ne za čas" ko prejema invali! 
hranarino po § 45. tega zakona. 

Pravica do starostne rente teče od dne, ko do
mai zavarovanec 70. leto starosti, in traja do smrti. 

§ 70. 

Do invalidsko rente nima pravice, kdor je na
merno provzročil onemoglost ali kdor je provzro-
Ču svojo onemoglost, izvrživši hudodelstvo, ki je 
sodno ugotovljeno. Toda v takih primerih se sme 
dujaji renta nedolžni rodbini, ki jo je zavarovanec 
vzdrževal s svojim delom, ako živi stolno v državi. 

§ 71. 
Če si pridobi oseba, ki uživa rento za nezgodo, 

pravico do rente za onemoglost ali starost, se ji 
zmanjša renta za onemoglost ali i&tarost za dve tret
jini zneska rente za nezgodo, če sta pa te dve tret
end toliki, kolikor bi znašala renta za onemoglost 
afi starost, ali če sta večji od nje, se no izplačuje 
invalidna ali starostna renta. 

§ 72. 
Osrednji urad in njegovi krajevni organi smejo 

s pristankom zavarovančevim, odnosno invalidovim, 
a v breme hranàrine ali rente, odrediti posebno 
zdravljenje, da se prepreči pojav onemoglosti, od
nosno da se onemogli zavarovanec usposobi za pri
dobivanje. 

Namesto invalidske ali starostne rente se sme 
rentnik s svojim pristankom nastaniti v domu za 
onemogle ali pa se mu sme kako drugače zagotoviti 
popolno aH delno vzdrževanje. 

§73. 
če zavarovana oseba ali uživalec rente umre, 

dobiva njegova rodbina, ako nima že pravice do 

rent po XI. poglavju tega zakona zaradi smrti vsled 
nezgode, te-le pomoči: 
a) pogrebnino, ako nima pravice do pogrebnine 

po § 45. tega zakona, in sicer za zavarovanca v 
tridesetkratneon znesku poslednje zavarovane 
mezde, za rentnika pa v znesku 30 % djegove 
rente; 

b) dečjo rento za vsakega zakonitega in nezakoni
tega ali pred onemoglostjo zakonsko usvojenega 
otroka pod 16. letom, dokler otrok ne dovrši 16. 
leta starosti, v letnem znesku ene četrtine rodi
teljske pravice do rente, odnosno roditeljsko 
rente; 

c) podporo vdovi, in sicsr rento za 3 leta v letnem 
znesku ene Četrtine moževe rente ali pravice do 
rente. Vdovcu, ki nima sam pravice do večje 
rente, se daje ta podpora samo, ako je onemogel 
v zmislu tega zakona in ga je umrla žena vzdr
ževala. 

• Dečje rente in vdovska podpora ne smejo skupaj 
presezati zneska rente, do katere bi imel umrli za
varovanec pravico po § 67. in ne glede na rok ča
kanja po; § 65. ali katero je umrli rentnik užival. V 
tem primeru se morajo rente sorazmerno znižati. 

Ako je več vdov, ki imajo pravico do podpore, 
se deli znesek podpore na enake dele. 

roma pra-

§ 74. 

Vdova — zakonita ali nezakonita 
vice do rente: 

1.) ako je stopila v zakon šele. ko je nastopila 
onemoglost, razen če ima iz tega zakona zakonite 
ali pozakonjene otroke; 

2.) ako je od svojega moža zakonito ločena ali je 
neposredno pred smrtjo svojega n&oža leto ani ži
vela ločeno od njega, razen če ima pravico do vzdr
ževalnimi, katero ji je prisodilo sodišče. V posled
njem primeru se plačuje podpora na leto največ do 
zneska vzdrževalniue; 

3.) ako ni trajal nezakoniti zakon popolnoma leto 
dni ia je ostal brez otrok. 

Noben rodbinski član nima pravice do pomoči, 
ako je sodno ugotovljeno, da je namerno provzročil 
zavarovančevo smrt ali je bi] udeležen pri nie j . 

§ 7 5 . 

Kolikor ni z dečjimi rentami in vdovsko podporo 
izčrpan maksimalni znesek teh rent in podpor po, 
§ 73., se dodeljuje ena četrtina tega zneska rodi
teljem ali dedu in babici, ako so onemogli in ne 
uživajo nobene večje pomoči po tem zakqnu in ako 
je skrbel za njih vzdrževanje pretežno umrli zava
rovanec, in sicer dokler so vezani na podporo, a1 

največ za 3 leta po smrti umrlega zavarovanca. 
Ako ni roditeljov, odnosno deda in babice, se 

sme ena četrtina tega zneska, preostala od maksi
malnega zneska po § 73., dodeliti vnučadi ali 
bratom in eestram pod 16. letom, če jo za njih vzdr
ževanje pretežno skrbel umrli zavarovanec, dokler 
so vezani na podporo, a največ za 3 leta po smrti 
umrlega zavarovanca. 

Roditelji imajo prednost pred dedom in lxabiVj, 
vnučad pred brati in sestrami. 

§ 76. 
Dečje rente in vdovske podpore teko od smrt

nega dne zavarovančevega, odnosno rentnikovega, 
podpore za ostale sorodnike, čim dobe pravico do 
njih, ter prestanejo s potekom določenega roka. v 
vsakem primeru pa s smrtjo uživalčevo.. 

Vdova izgubi z možitvijo pravico do podpore. 

§ 77. 
V državni proračun se .postavi' vsako leto vsota, 

iz katere se zvišujejo one invalidske in starostne 
rente, ki ne dosezajo 1500 dinarjev na leto, kakor 
tudi one dečje rente in vdovske podpore, ki ne do-
sezajo zneska, ustrezajočega tej renti. Rente zvišuje 
osrednji urad za zavarovanje delavcev na podstavi 
pravilnika, ki ga odobri minister za socialno poli
tiko, in sicer v mejah odobrene vsote. 

§ 78. 
Zavarovane ženske, ki se omože, pa v roku pol 

leta pred Množitvijo ali dveh let po njej trajno pre
stanejo biti zavezane zavarovanju ter ne podaljšajo 
zavarovanja prostovoljno, imajo pravico do povračila 
zanje vplačanega prispevka, toda največ do enolet
nega zneska evoje pravice do rente. Ta pravica se 
mora zahtevati v enem letu od dne, ko stopijo iz 
obveznosti zavarovanja., sicer mine. 

§ 79. 
Osebe, ki dovrše' 70. leto starosti; preden pri

dobe pravico do starostne : rente, imajo pravico do 
brezobrestnega povračila vsega zanje vplačanega pri
spevka za to zavarovanje za prvih 200 tednov in do 
polovice prispevka, vplačanega po 200. tednu. Ako 
so že dovršile čas čakanja za invalidsko rento, imajo 
pravico, namesto tega podaljšati zavarovanje, da 
pridobe pravico do starostne rente. V tem primeru 
je delodajalec zavezan še nadalje plačevati svoj 
del prispevkov. 

§ 80. 
Osebe, katerih obveznost zavarovanja je pre-sta

la, ker je zanje vplačanih vsaj 100 tedenskih pri
spevkov, smejo prostovoljno podaljšati zavarovanje 
za onemoglost, starost in smrt," in'sicer največ v 
onem mezdnem razredu, v katerem vo bile, ko je 
obveznost prestala, ne glede na to. ali bivajo v 
državi ali v inozemstvu. 

' § 8 1 . 
Ako zavarovana oseba, za katero še ni vplača

nih 200 tedenskih prispevkov, v 3 zaporednih kole-
dareldh letih ni plačala nobenega prispevka, izgubi 
vse pravice iz tega zavarovanja. Ako postane ta 
oseba iznova zavezana zavarovanju, se smatra, ka
kor ne bi' bila prej sploh zavarovana. 

§82. 
Ako je za' koga že vplačanih 200 tedenskih pri

spevkov, izgubi vse pravice iz zavarovanja, če ni 
bil potom v 1 koledarskem letu vplačan noben pri
spevek zanj ali če v 2 zaporednih koledarskih lotili 
ni vplačanih vsaj 20 ali če v 3 zaporednih koledar
skih letih ni vplačanih vsaj'40 tedenskih prispevkov. 

Tedni. prostovoljnega zavarovanja se štejejo tu
kaj samo dva za enega. 

Za twine prispevkov se štojejo v zmislu tega 
paragrafa vsi tedni, vštevni po § 68., nadalje čas, 
o katerem delavec dokaže, da je bil zaposlen v 
obratu, ki ga je zavezal zavarovanju, dasi prispev
ki niso plačani, in naposled čas, ko je bil zavaro
vanec onemogel v zmislu tega zakona ali je užival 
rento vsled nezgode, večjo od polovice popolne 
rento. 

Pravice, izgubljene po tem paragrafu, se povr
nejo, ,ako postane zavarovanec pred preteldota 6 let 
po izgubi zopet zavezan zavarovanju in iznova do
vrši čas čakanja 50 tedenskih prispevkov. Takšno 
zavarovanje se smatra za nadaljevanje prvega za
varovanja. 

Ako ipa'.postone tak zavarovanec šolo po 5 lotih 
zavezan zavarovanju, -se smatra, kakor da prej sploh 
ni bil zavarovan. 

§ 83. 
Ce prestopi kdo, ki je bil zavarovan pri po

kojninskem zavodu za-nameščence v Ljubljani ali. 
pri drugem zavodu po § 120., k osrednjemu uradu za 
zavarovanje delavcev, se šteje vos ča« zavarovanji, 
ki ga je prebil • pri teh zavodih, za zavarovanje za 
onemoglost, starost in smrt pri osrednjem uradu z 
onimi razredi, v katerih bi bil v tnm času zavaro
van po tem zakonu. 

Od dne, ko se uvede zavarovanje za onemoglost, 
starost in smrt, se omeji pravica do povračila pre-
ntfj po § 25. zakona o pokojninskem zavarovanju 
nameščencev na bivšem avstrijskem ozemlju v to
liko, da se ne povrača oni del vplačanih premij, ki 
bi pripade] zavarovani osebi, ko bi bila zavarovana 
po tem zakonu. 

Ce prestopi kdo iz osrednjega urada k pokojnin
skemu zavodu, odnosno h kateremukoli zavodu po 
§ 120., kakor tudä če prestopi iz enega teh zavodov 
k drugemu, se všteje čas zavarovanja, ki ga je pro
bu, toda ne več nego 10 let, v zavarovanje pri no
vem zavodu; vendar pa se morajo tako pridobljene 
pravice določiti sorazmerno » prispevki, ki so zanj 
vplačani pri osrednjem uradu, odnosno starem za
vodu, in z onimi prispevki, ki bi se morali zanj 
plačati po načelih zavarovalne tehnike v istem času 
pri zavodu, kateremu je pristopil. 

Pri tem vštevanju se mora 13 tednov računiti 
za 3 mesece. 

Kako naj se vrši obračun med osrednjim ura
dom in zavodom in obratno, odnosno med zavodi, 
kakor tudi točnejše odredbe o vštevanju let pred
piše z naredbo minister za socialno politiko. 

XI. poglavje. 

Podpore In rente ob nezgodah. 
§ 8 4 . 

Namen zavarovanju zoper nezgode je, da ee 
povrne ona škoda, ki je nastala ч zbog teleÀtó po-
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škodbe ali smrti, provzročene z nezgodo, ako je 
zadela nezgoda zavarovano osebo pri delu ali pri 
takem poslu, ki ga opravlja po nalogu delodajal
čevem ali po nalogu njegovega pooblaščenca ali 
v interesu obrata. 

Istotako se mora dati odškodnina tudi za ne
zgodo, ki zadene zavarovano osebo na poü od sta
novanja do delovišča in nazaj, kolikor zavarova
nec ne prekine te poti v lastnem interesu ali iz 
razlogov, ki niso v zvezi z delovnim razmerjem. 

Mornarjem in rečnim brodarjem se daje odškod
nina tudi za nezgode, ki jih zadenejo pri poslu na 
domači ladji, najsi ne pripadajo njeni posadki, ist> 
tako za nezgode, ki zadenejo domače mornarje, 
ostale brez sredstev, ko se vračajo domov ali če jih 
sprejme na krov domača ladja, toda no za nezgode, 
Id jih zadenejo v času, ko so zunaj ladje na dopustu 
ali ko ee brez dovolitve oddalijo od ladje. 

Za nezgodo se smatra tudi obolenje za kolero, 
kugo, rumeno mrzlico in beriberi, ki se prime mor
narjev ob izvrševanju njih posla, nadalje zastrupitev 
s svincem,-živim srebrom in fosforjem, kolikor je 
nastopila zastrupitev vsled opravila s temi tvarina-
mi v obratu. 

Minister za socialno politiko sme sporazumno в 
prizadetimi ministri! razširiti odškodnino, tudi na 
obrtne zastrupitve z drugimi tvarinami. 

Letnik IV, 

§ 86. 
Za nezgodo, ki je združena s'telesno poškodbo, 

pripada zavarovancu ta-le odškodnina: 
1.) brezplačna zdravniška pomoč, zdravila in po-

možne priprave za zdravljenje na način, predpisan 
v točkah 1. in 2. § 45.; 

2.) hranarina po točki 3. § 45. do konca zdrav
ljenja, najdalje do konca 10 (desetih) tednov po po
škodbi; 

S.) renta, dokler traja nesposobnost za delo ali 
zmanjSek sposobnosti za delo, izza 11. tedna ali, če 
prej-prestane izplačilo hranarine, omenjene v točki 
2., od' časa,- ko ae ustavi hranarina. 

Renta znaša ob popolni nesposobnosti za delo in 
za čas, dokler .traja, kot popolna odškodnina, zava
rovani letni zaslužek zavarovančev; ob deloma 
zmanjšani sposobnosti za delo pripada zavarovancu 
za čas, dokler traja zmanjšek njegove sposobnosti 
za delo, oni del popolne rente, ki sorazmerno ustreza 
izgubljeni sposobnosti za delo. Toda do take dejne. 
odškodnine ima poalcodovahec pravico samo ako 
pfeseza zmanjSek. njegoVe sposobnosti za delo 10 %. 

Ako zadene zavarovanca, ki uživa delno rento, 
nova nezgoda^ je treba odškodnino določiti na pod
stavi vseh posledic nezgod in po zaslužku, ki je 
vzet za osnovo določitvi prve rente, razen ako je 
bil ob času poslednje nezgode poškodovancev zaslu
žek večji. 

Ako je postal poškodovanec vsled nezgode ne 
«uno za delo nesposoben, nego je tudi tako one
mogel, da zahteva stalno oskrbo in strežbo, je rento, 
doklej traja onemoglost, zvišati največ za eno trek 
jino njegovega zavarovanega letnega zaslužka. 

§ 86. 
Ako zavarovanec umre vsled nezgode, se mora, 

ne glede na ča.s, ko je nastopila smrt, razen odškod
nine, ki mu je dana po § 85., izplačati še: 

1.) pogrebnina v znesku, določenem v IX po
glavju tega zakona; 

2.) letna renta, ki se mora izplačevati rodbini 
umrlega zavarovanca po §§ 87. do 92. od dne smrti. 

Ako zavarovanec, ki uživa delno rento umre 
S o i l l T ™ 6 P°fkodbe, se določi renta njegovih 
sorodmkov na podstavi zaslužka, ki se je S za 
П Г г а а ° & М

 x

T 6 n t e 0 b P- î Poškodbi, razen ako 
Ì „ ™ ? ? * ! zaalužek> uži™> ob času ponovne nezgode, večji. ^ 

Isto podpora se dà rodbini mornarja, ki je bil 

LVTììtìl fy0êrf^l ^ a k 0 ° minilo od 
dne, ko se je ladja potopila, ali od poslednje vesti 
o pogrešam ladji, leto dni ter ni došla verodostojna 
vest.o življenju pogrešanega zavarovanca. Urad sme 
v.tem primeru• zahtevati od rodbine prisego pred 
sodiščem, da nima o pogrešanem zavarovancu no
benih drugih vesti razen, prijavljenih. 

Renta teče od dne, ko se je ladja potopila, pri 
pogrešanih ladjah pa od 16. dne, odkar je došla 
zadnja vest o pogrešani ladji, prestane pa, če se 
dokaže, da zavarovanec, ki se je smatral za pogre
šanega, živi. 

§ 87. 
Renta obvdovele zakonite ali nezakonite žene 

znaša d'o njene smrti ali ponovne možitve eno trot
tino zavarovanega letnega zaslužka «akonskega 
druga, umrlega veled nezgodA 

Renta obvdovelega moža — ako je bua njegova 
žena zavarovana in ga je, vsled popolne ali delne 
nesposobnosti za delo, vzdrževala — znaša, dokler 
traja njegova nesposobnost za delo, eno tretjino 
zavarovanega letnega zaslužka žene, umrle vsLsd 
nezgode. 

Renta preostale dece, zakonite âli nezakonite, 
kakor tudi1 renta^dece, pred poškodbo zakonito 
vzete za svojo, znaša do dovršenega 16. leta za vsa
kega otroka eno četrtino zavarovanega letnega 
zaslužka umrlega roditelja. Za sirote brez roditeljev 
in za otroke, ki so osiroteli naknadno, znaša renta 
eno tretjino zavarovanega zaslužka za vsakega 
otroka. 

§ 88. 
Žena, ki uživa rento, dobi kot odpravnino (izpla

čilo v enem znesku), ako se omoži iznova, enoletni 
zavarovani zaslužek svojega umrlega zakonskega 
druga. 

Ako je več žen, ki imajo; pravico do vdovskih 
rent, se deli znesek na enake dele. 

Ako ostanejo otroci brez očeta in matere, pa 6ta 
jim bila oba roditelja zavarovana, se vzame za 
osnovo njih rente zaslužek onega roditelja, ki je imel 
večji zaslužek. 

Otroci umrlega zavarovanca, čigar vdova nima 
pravice do rente, se smatrajo glede določitve rento 
тл sirote brez roditeljev. 

Ako se otroci, ki uživajo rento, oskrbujejo ob 
javnih stroških v zavodu, se nalaga njih renta za 
čas, ko bivajo v zavodu, na obresti; 

Za otroke, ki uživajo rento, se sme zaradi na
daljevanja njih učenja dovoliti' renta, odnosno pod
pora, tudi za čas preko 16- leta njih starosta do 
polnoletnosti. 

§ 89. 
... Žena nima pravice do vdovske rente: 
a) če je nastopila moževa smrt pred zakonom, skle-, 

njenim po nezgodi, razen če ima iz tega zakona: 
zakonite ali pozakonjene otroke; 

b) če je od svojega moža zakonito ločena ali če je 
živela neposredno pred smrtjo svojega moža leto 
dni ločeno od njega, razen če ima pravico do 
vzdrževalnine (alimentacije), katero ji je priso
dilo sodišče. V tem primeru se plačuje renta naj
več do zneska vzdrževalnine; 

c) nezakonita žena, če ni živela pred nezgodo leto 
1 "dni V ^^äШ^ШШШ^Шiä!äвiiäàlШ: ovai 

ni rodila;, otroka. .*•••" •<? •••••• 
§ 90. '".; 

Roditelji, ded in babica zakonitih ali nezakoni
tih otrok, odnosno vnučadi, dobivajo, ako je za njih 
vzdrževanje pretežno skrbel oni, ki je vsled nezgo
de umrl, kot letno rento do smrti, odnosno dokler so 
navezani na podporo, eno tretjino zavarovanega 
letnega zaslužka umrlega zavarovanca. 

Vnučad, bratje in' sestre dobivajo, ako je za njih 
vzdrževanje pretežno skrbel oni, ki je vsled nezgode 
umrl, kot letno rento do dovršenega 16. lete starosti 
eno tretjino zavarovanega letnega zaslužka umrlega 
zavarovanca. 

§91. 
Letne rente preostalih svojcev ne smejo pre-

sezati skupaj vsega zavarovanega zaslužka umr
lega zavarovanca. Ako bi bil znesek rent večji od 
tega, je treba letne rente zakonskih drugov in otrok 
sorazmerno znižati. 

Roditelji, ded in .babica, vnučad, bratje in sestre 
imajo pravico samo, ako in kolikor rente prežive
lega zakonskega druga in preostalih otrok ne do«e-
zajo najvišjega zneska* Njih rente ne smejo pre-
sezati ene tretjine zavarovanega letnega zaslužka, 
četudi je več pravnih upravičencev. V talcem pri
mera imajo roditelji pravico do rente predi dedom 
in babico, ded in babica pred vnučad, vruučadi pa 
pred brati in sestrami. 

Rente otrok, vnučadi, bratov in sester se morajo 
podaljšati tudi po 16. letu starosti, ako. so vsled te
lesne ali duševne hibe nesposobni za vsako prido 
bitno delo. 

• § 92. 
Ako je poškodovani zavarovanec namerno 

l>ro\zroČil jioškodbo, izgubi vsako pravico do od
škodnine za to poškodbo. Ako pa poškodovanec 
шпге, dobiva njegova rodbina vendarle zakonite 
podpore in rente. Toda če je poškodbo namerno 
provzročil sorodnüc, ki ima po zakonu pravico do 
rente, izgubi tak Sorodnik veako pravico do od
škodnine, ako zavarovanec umre vsled poškodbe. 

§ 93. 
Zavarovani letni zaslužek v zmislu tega zakona 

je enak stokratnemu povprečnemu mesku »va

rovane mezde (§ 21.) poSkodovančeve v poslednjem"-"Â 
letu pred nezgodo. Ako pa poSkodovanec v leta 
pred nezgodo ni bil zavarovan za 30 todn6% да t 
računi povprečni znesek zavarovane mezde na p$P'"' 
stavi 30 tednov takoj da se jemlje za čas, ki manjka 
do 30 tednov, v račun zavarovana mezda ошћ ffî* 
meSčencev, ki so v istem ali podobnem' obra*ii ieèè ' 
vrste in ob istem času opravljali podoben poeèL-'"V 

Bri vajencih, yezbenikSh in i osebah, ki vslo£ 
nedovršene izobrazbe sploh ne dobivajo plače alii." 
mezde ali jo dobivajo samo manjšo od običajne, 
se mora, ako jim je sposobnost za delo zmanjšana 
preko 33Vs% in ako umro v letu, ko dovršujagb 
18. leto starosti, odnosno v onem letu, v. katerem 
bi morali po. tem letu dovršiti svojo izobraabo, 
uradoma zvišati določena renta tako, da se vzame 
zä osnovo izračunu rente povprečna zavarovalna 
mezda polnoplačanih' nameščencev v tej, dobi Џ$- -
ljenja, ki opravljajo iatiposeL katerega se je po
škodovani ali umrli zavarovanec ružili ' ' '*.~'*x 

Ako se vsled zmanjšane., draginje povprečna 
zavarovana mezda vseh zavarovanih oseK(§ 21.) 
zmanjša za več nego 10 %, sme minister za socialno 
politiko po zaslišanju osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev odrediti hkrati z izpremembo mezd
nih razredov tudi zmanjšek tekočih rent, določe
nih na podstavi starih mezdnih razredov. 

§ 94. 
Za zdravljenje poškodovaniSevo skrbi do popolno 

ozdravitve pristojni «krožni:. urad za zavarovanje 
delavcev, odnosno blagajna, za zavarovanje dedav* -
cev prometnih podjetij. . ? 

Ako poškodovanec namerno zaprečuje ali za
vlačuje zdravljenje, ima okrožni urad, odnosno bla- ' 
gajna, pravico, da ga na račun njegove rente pošlje 
y bolnico ali v zdravilišče; v tem primeru moraj ka
jati Članom njegove rodbine podporo, določeno т 
petem odstavku § 54. .. 

Ako je po zdravniškem mnenju za ugotovitev 
pravice poškodorvančeve -do odškodnine treba opa
zovanja y bolnici ali v zdravilišču, se sme to od
rediti, in sicer ob stroških urada, odnosno Hagajüe. 

Ako se poškodovanec brez zakonitih ali drugih 
važnih razlogov ne pokorava odredbam, osrednjega 
urada ali njegovih krajevnih organov, mu sme urad 
rento -deloma «M popolnoma odvzetib leto - pravico ' 
ima .Tirad^aï&'ieef рво^Мотап^ ìrìr^ i v ^ l f a h ^ " 
logov, ne da zdravniško pregledati, M U se -ugoto
vila njegova nesposobnost za delo. 

Po dovršenem zdravljenju sme osifodaji urad za 
zavarovanje delavcev poškodovanca, samo z njego
vim pristankom, namesto rente določiti brezplačno 
oskrbo v zdravilišču. V tem primeru mu.sme uriti 
povrniti škodo, ki je morda nastala zaradi podalj
šanega zdravljenja.. 

. " " • ' ' / - § 9 5 . ; ; ••' 

Vse. stroške, ki jih1 provzroča zdravljenje in iz
plačevanje hranarine, trpi izza 5. tedna zavarovanje 
zoper nezgode, do začetka 5. tedna pa zavarovanje 
zoper bolezen. • 
^ Zavarovanje zoper nezgode trpi tudi pog»>b-

nino zavarovanca, ki je umrl vried nezgode. 
Ako se mora zdraviti poSkodovanec, kt ni za« 

varovan po tem zakonu zoper bolezen, mu je isto
tako dati podporo v, zmislu točk 1.) in' 2.) § 85. 
Toda v tem. primeru mora delodajalec vrednost da-
nih podpor od dne nezgode do konca 4. tedna' 
povrniti osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev, 

§ 96. '' . . ; , : ; ; ^ . -
Ako je delodajalec ali njegov pooblaščenec na

merno provzročil nezgodo, mora vse stroške ne
zgode povrniti osrednjemu uradu za zavarovanje 
delavcev. 

Ako se pripeti nezgoda zato, ker ni delodajalec 
ali njegov pooblaščenec — za čigar postopek je de
lodajalec odgovoren, kolikor se opira na njegov 
nalog -— ukrenil varnostnih odredb, predpisanih -po 
zakonu ali òblastvù, mora vse stroške nezgode po* 
vrniti osrednjemu uradu za zavarovanje delafcööttT 
Ako je pooblaščenec to opustil v svojenï" rßaneiH 
področju zoper.navodilo delodajalčevo, zMie^iŠb-
veznost, da se povrne škoda, izključno рооШШиал* 

Osrednji urad sme v takih primerih zahtevati 
glavnično vrednost priznane odškodnine. 

Terjatve osrednjega urada za'zavarovanje de* 
Iavcev po tem paragrafu se ^àìtìzirajo po redni 
sodni poti. Zastarevajo v -8' letih' od dne, ko 
postane izvršna kazenska razsodba, ki je ugotovila 
kaznivo dejanje, odnosno opustitev delodajalčevo 
ali pooblaščenčevo. _ 

m 
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§ 97. 

Delodajalec ali lastnik podjetja гб dolžan, da
jati odškodnine onim. ki so zavarovani po tem 
zakonu, ali njih rodbini. Ako pa je delodajalec 
ali njegov pooblaščenec, za čigar postopek je de
lodajalec odgovoren, s kazensko obsodbo spoznan 
za krivca nastale nezgode, je tak delodajalec dol
žan, dati odškodnino zavarovancu ali njegovim 
sorodnikom. 

V takih primerih se sme odškodnina zahtevati 
samo za oni znesek, za katerega poškodba, priso-
jena po redni sodni poti, preseza odškodnino, Id 
pripada zavarovancu ali njegovim sorodnikom po 
tem zakonu. 

Ako pripada zavarovancu ali njegovim sorod
nikom vsled nezgode pravica do odškodnine po 
tretji osebi, prehaja ta pravica do zneska dejanske 
izdanih podpor in odškodnin na osrednji urad ta 
»varovanje delavcev. 

§ 9 8 . 
Pravica do odškodnine, omenjena v §§ 96. in 97. 

tega zakona, se sme tudi realizirati civUnopravdno 
in brez izvršne kazenske obsodbe, ako ni bila taka 
obsodba mogoča iz vzroka, ki tiči v osebnosti onega. 
kateri je s kaznivim dejanjem ali opustitvijo pro-
vzročil poškodbo. 

Terjatve osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev po § 96. zastarajo v tem primeru v 3. letih 
po nezgodi. 

ХП. poglavje. 

Prijavljanje in preizkušanje nezgod. 

§ 9 9 . 
Delodajalec ali njegov pooblaščenec mora e 

vsaki nezgodi, ki se pripeti v obratu in ki bo imela 
bržkone za posledico emrt ali zmanjšek sposob
nosti za delo, kateri traja več nego 3 dni, izvzem-
ii obrtne zastrupitve, v 24 urah, ko zve zanjo, vlo
žiti prijavo po predpisanem obrazcu pri okrožnem 
uradu za zavarovanje delavcev, odnosno pri blagaj
ni za zavarovanje delavcev prometnih podjetij. 

Delodajalec je odgovoren, ako njegov pooblašče
nec ne izvrši prijave. 

Delodajalec ali njegov pooblaščenec mora ob 
vsaki taki nezgodi takoj pozvati zdravnika, ki izjavi 
v poročilu, katero je treba sestaviti o nezgodi, ali 
utegne poškodba provzročiti smrt ali zmanjšati spo
sobnost za delo. in koliko časa bo trajalo zdrav
ljenje. 

Ako se pripeti taka nezgoda na ladji ob poto
vanju, jo je vpisati in na kratko popisati v dnevniku 
ladje, ako pa za ladjo ni obveznosti, da bi vodila 
dnevnik, v posebnem izkazu o nezgodah na ladji. 
Prepis vsakega vpisa je treba dati v prvem prista
nišču overiti' po pristaniškem, odnosno konzular
nem uradu ter ga poslati pristojnemu okrožnemu 
uradu za zavarovanje delavcev, odnosno blagajni 
za zavarovanje delavcev prometnih podjetij. 

Predpisi četrtega odstavka ne veljajo za ladje, 
omenjene v petem odstavku § 3.; te ladje morajo 
prijaviti nezgodo, čim prispejo v pristanišče. 

§ 100. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev (odnosno 

blagajna za zavarovanje delavcev prometnih pod
jetij) mora odločiti takoj, ko prejme prijavo o ne
zgodi ali zve drugače zanjo, ali naj se izvrši pre
iskava o tej nezgodi. 

Preiskava se mora izvršiti na licu mesta v pri
merih, na katerih podstavi se bo verjetno zahte
vala po tem zakonu odškodnina (renta), ali o kate
rih je zahteval preiskavo osrednji urad za zavaro
vanje delavcev. 

Okrožni urad (blagajna) sine izvršiti preiskavo po 
svojih lastnih organih ali pa sme zahtevati, naj jo 
izvrši po kraju obrata pristojno redarstveno (policij
sko), rudarsko, pomorsko ali pristaniško oblastvo. 

Stroške teh preiskav plačuje osrednji urad za 
zavarovanje delavcev in ti stroški se morajo po
staviti v proračun upravnih stroškov osrednjega 
urada. 

O času preiskave je pravočasno obvestiti: delo
dajalca, poškodovanca, odnosno ob smrtni nezgodi 
njegovega najbližjega sorodnika, in pristojnega 
obrtn'üra nadzornika (inšpektorja rada), tako da 
lahko osebno ali po zastopnikih sodelujejo pri njej 
Na preiskavo se smejo pozvati tudi zdravnik, ki 
zdravi poškodovanca, in drugi strokovnjaki. Po
škodovanec ima pravico, da je zastopan pri pre
iskavi. 

Preiskava ee razen ugotovitve osebnih podatkov 
poškodovanega alt umrlega zavarovanca razteza 
tudi na to-le: 

1.) na čas in vzrok nezgode; 
2.) na narav in posledice nezgode; 
3.) na kaznivo dejanje, malomarnost ali ne

pazljivost delodajalca ali njegovega pooblaščenca, 
poškodovanca ali tretjih oseb. 

Ako je izvršilo preiskavo redarstveno, rudarsko, 
pomorsko ali pristaniško oblastvo, mora zapisnik o 
preiskavi v 8 dneh vročiti pristojnemu okrožnemu 
uradu. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev (odnosno 
blagajna za zavarovanje delavcev prometnih pod
jetij) mora vsak zapisnik o preiskavi dopolniti s po
datki, ki jih je agotoviti s primernim postopkom: 

1.) d starejših telesnih hibah poškodovančevih 
in posledicah starejših poškodb; 

2.) o zavarovanem zaslužku poškodovanega ali 
umrlega člana; 

3.) o pravicah upravičenih sorodnikov poškodo
vanega ali umrlega člana po tem zakonu; 

4.) o znesku rente, ako jo ima poškodovani ali 
umrli član eventualno vsled prejšnje poškodbe ali 
jo je imel. 

§101. 
Nezgodo, ki se pripeti na potovanju, odnosno 

izvun kraja obrata, mora zdravnik, ki je flal prvo 
pomoč, prijaviti v 24 urah onemu prvostopnemu 
policijskemu oblastvu, v čigar območju se je pripe
tila ali kjer je poškodovanec po nezgodi dobil prvo 
zdravniško pomoč. 

Redarstveno oblastvo obvesti v takem primeru 
oni okrožni urad za zavarovanje delavcev, ki je po 
kraju obrata pristojen. 

Isto redarstveno oblastvo izvede v takem pri
meru tudi preiskavo, ki je popisana v § 100. 

5.) o določitvi in izplačilu podpor vdovi in so
rodnikom (§ 73., točka c, in § 75.). 

Odločba o rentah se opira na izpričevalo onega 
zdravnika, ki je zdravil onemoglega ali poškodo
vanega zavarovanca, in na izpričevalo zdravnika 
okrožnega urada, odnosno blagajne. 

Zoper te odločbe se sme po uradu ali blagajni 
vložiti pritožba pri sodišču delavskega zavarovanja 
v 15 dneh po vročitvi. Pritožba no ustavlja izvršitve. 

Po izdanih potrebnih odločbah se mora predmet, 
z vsemi potrebnimi podatki vred takoj poslati osred
njemu uradu za zavarovanje delavcev zaradi od
mere in nakazila stalnih osebnih in trajnih rodbin
skih rent. 

§ 105. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev, odnosno 

blagajna za zavarovanje delavcev prometnih pod
jetij, kakor tudi osrednji urad za zavarovanje de
lavcev morajo odločiti nemudoma, in sicer v pri
meru poškodbe, ki je združena z nesposobnostjo za 
delo ali z zmanjškom delovne sposobnosti tako, da 
moro poškodovanec v času, .ko se mu ustavi hra-
narina (točka 2. § 85.), že potegniti prvi dospeli 
znesek svoje rente. 

Ako (se trajna onemoglost ali nesposobnost za 
delo ali stopnja zmanjška delovne sposobnosti ne 
more ugotoviti dokončno, kakor tudi ako se mora 
začasno onemogli ali poškodovaid član zdraviti še 
nadalje, se mora zanj določiti začasna renta. Za
časne rente določa okrožni urad za zavarovanje de
lavcev, odnosno blagajna za zavarovanje delavcev 
prometnih podjetij, in sicer sam, odnosno sama, naj
več za 2 leti od dne, ko je nastopila onemoglost, 
ali se je pripetila nezgoda. 

§102. 

Postopek za prijavo in preiskavo nezgode, ki 
se pripeti zunaj naše države osebam, zavarovanim 
po tem zakonu, predpiše minister za socialno poli
tiko z naredbo. 

XIII. poglavje. 
Postopek za določanje pomoči ob onemoglosti, sta

rosti in smrti aH nezgodi. 

§103. 
Oni, ki zahteva rento ali podporo ali povračilo 

prispevkov iz zavarovanja za onemoglost, starost 
in smrt, ali njegov pooblaščenec mora prijaviti svo
jo zahtevo pri osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev ali kateremkoli okrožnem uradu, kolikor pa 
se tičejo zahteve delavcev prometnih podjetij, tudi 
pri blagajni za zavarovanje delavcev prometnih pod
i l i -

Ako se prijava ne predloži pristojnemu krajev
nemu organu osrednjega urada, jo je treba temu 
nemudoma vročiti, prijavitelja pa obvestiti o tem. 

Na isti način se sme s prijavo realizirati tudi 
pravica do odškodnine za nezgodo, ako ni ugotov
ljena že na podstavi prijave in preizkušena po XII. 
poglavju. Ta prijava se mora vložiti v enem letu, 
odkar so se pojavile posledico nezgode, najkesneje 
pa v 2 letih po nezgodi. 

Pri obrtnih zastrupitvah se mora vložiti prijava 
v 1 lotu, odkar je nameščenec izstopil iz obrata, 
v katerem je delal s strupenimi tvarinami, pri po
grešanih mornarjih v 2 letih^ o d i a s s e J e pričela 
pravica rodbine do rente (§ "" -~^-86., četrti odstavek). 

§104. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev, odnosno 

blagajna za zavarovanje delavcev prometnih pod
jetij, ugotovi, ko prejme prijavo, vse okolnosti, po
trebne za odmero pomoči in odškodnin, ter ima v 
ta namen pravico, zahtevati potrebna pojasnila od 
delodajalca in drugih oseb. Ako zahteva kdo rento 
zaradi onemoglosti ali nesposobnosti za delo, je 
urad upravičen zahtevati, da ga preišči njegov 
zdravnik. 

Na podstavi zapisnika o preiskavi nezgode in 
na podstavi prijave delodajalčeve o nezgodi (XII. 
poglavje), odnosno na podstavi prijave po § 103. 
in dobljenih podatkov izda okrožni urad, odnosno 
blagajna za zavarovanje delavcev prometnih podjetij, 
v svojem področju, ki ga je treba natančneje pred
pisati s statutom, odločbo: 
\, 1.) o določitvi bolezenskih podpor ob nezgodi po 

točkah 1. in 2. § 85.; v 

2.) o določitvi in nakazilu začasnih rent ob ne
zgodi ali onemoglosti (§ 105.); 

3.) o povračilu premije (§§ 7 8 - ш 79.); 
4.) o določitvi in izplačilu pogrebnine (§§ 73., 

točka a), § 85., točka L); 

§106. 
Za odločanje o rentah, podporah in odškodninah 

smejo ravnateljstvo osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev in ravnateljstva okrožnih uradov za 
zavarovanje delavcev in blagajna za zavarovanje 
delavcev prometnih podjetij izvoliti posebne odboro 
štirih oseb, izmed katerih sta dve zastopnika za
varovančeva, dve pa zastopnika delodajalčeva (rent-
ni odbor). 

Ta odbor odloča samo enoglasno. Ako se taka 
odločba ne more skleniti enoglasno; odloči ravna
teljstvo urada, odnosno blagajne. 

§107. 
Ako spozna rentni odbor, odnosno ravnateljstvo 

osrednjega urada za zavarovanje delavcev, da pri
javljena zahteva, odnosno prijavljena nezgoda, ne 
daje pravice do rente, podpore ali odškodnine, se 
mora odločba z razlogi vred vročiti interesentom in 
pristojnemu krajevnemu organu. 

Ako se pravica prizna, je treba obenem določiti 
višino rente, podpore ali odškodnine. Odločba mora 
v tem primeru poleg določenega zneska rente, pod
poro ali odškodnine obsezati tudi izračun, ki ji јч 
služil za podstavo, ob nesposobnosti za delo, od
nosno zmanjšku delovne sposobnosti vsled nezgode, 
pa še ono stopnjo delovne sposobnosti, ki se je vzela 
za podstavo odškodnine. 

Zoper te odločbe se sme po pristojnem okrož
nem uradu, odnosno blagajni, vložiti pritožba pri so
dišču delavskega zavarovanja v 3 mesecih po vro
čitvi. 

Pritožba ne ustavlja izvršitve. 
Ako okrožni ali osrednji urad za zavarovanje 

delavcev brez razloga zavlačuje odločbo o pravici do 
odškodnine se sme pravni upravičenec obrniti ne
posredno na sodišče delavskega zavarovanja, da 
realizira svojo pravico. Ako spozna sodišče delav
skega zavarovanja, da urad z odločbo neopravičeno 
odlaga, mu sme z izključitvijo pritožbe določiti rok, 
do katerega je dolžan, izreči odločbo. Ako uradov 
določenem roku ne izda odločbo, _ odloči sodišče 
meritorno o zahtevi pravnega upravičenca. 

§ 108. 
Delodajalci morajo na zahtevo osrednjega ali 

okrožnega urada za zavarovanje delavcev v 8 dneh 
dati na razpolago podatke, ki se zahtevajo od njih 
zaradi določitve odškodnine. 

Ako delodajalec ne predloži zahtevanih podatkov 
niti na ponovno zahtevo v nadaljnjih 5 dneh, je osred
nji ali okrožni urad za zavarovanje delavcev upra
vičen, ob stroških delodajalčevih poslati na lice 
mesta svojega organa, da zbere potrebne podatke 
( § 16->- § 109. 

Rente in podpore se izplačujejo v mesečnih ob
rokih vsak mesec v naprej. 



62. 409 Letnik IV 

Pogrebnine KO izplačujejo, ako бо predlože do
kazila, najkasneje drugi dan po smrti. 

Prispevki se ppvračajo, čim se ugotovi pravica 
do povračila. 

Minister га socialno politiko ee pooblašča, da 
določi sporazumno z ministrom za notranje posle 
bi z minjetrom za poŠto in brzojav z naredbo po
stopek za izplačevanje rent in denarnih podpor po 
poštnih hranilnicah in občinah. 

Povračilo rente ali podpore, izplačane po pred
pisih, se ne sme zahtevati, razen če je uživalec z 
neresnično trditvijo odločilnih činjenic ali s kaznivim 
dejanjem, ugotovljenim po sodni razsodbi, dosegel 
prejemanje rente ali podpore. 

Obroki rente zastarajo v 1 letu od dospelosti. 

§ no. 
Določeno rento mora osrednji urad ustaviti ali 

zmanjšati, ako se naknadno ugotovi, da je bila 
renta priznana, odnosno določena, na podstavi zmo
te o dejanskih okolnostih. 

Ako nastopijo v stanju poškodovanca, ki uliva 
rento, izpremembe, ki vplivajo na določitev odškod
nine, ima poškodovanec pravico, v 3 mesecih od 
te spremembe zahtevati od ravnateljstva osrednjega 
aH okrožnega urada za zavarovanje delavcev, da 
se njegovo stanje iznova preišči in določi nova od
škodnina. 

Ravnateljstvo osrednjega urada je dolžno, če zve 
za tako izpremembo v stanju uživalca rente za. one
moglost ali poškodbo aH v dejanskih okolnostih, ki 
vpliva na pravico aH višino rente ali podpore, v 3 
mesecih, odkar je zvedelo za izpremembo, odre
diti obnovo postopka. V tem primeru se mora uži
valec rente odzvati pozivu osrednjega urada,da so 
ugotovi njegovo stanje; drugače izgubi pravico do 
rente, dokler se ne odzove temu pozivu. 

Tudi za obnovljeni postopek veljajo odredbe 
§ 107. tega zakona. 

Ponovna odločba o ustavitvi, znižbi ali zvišbi 
rente stopi'v veljavo v roku prvega izplačila, ki za
pade, ko se je vročila odločba. 

Pritožba zoper to odločbo ne ustavlja njone iz
vršitve. 

§ 111. 
Pravica do rente ali podpore se ustavi: 
1.) ako je uživalec rente obsojen na zapor preko 

1 meseca ali se odda v poboljševalnico, dokler traja 
kazen ali bivanje v poboljševalnici. Njegovi sorod
niki, ki imajo, ko bi umel, pravico do rente ali pod
pore, dobivajo, dokler je uživalcu rente vzeta svo
boda, rento, ki jo uživa, toda ne večje od rente, ki 
jim pripada, ko bi poškodovanec umrl; 

2.) ako odide uživalec rente v inozemstvo, do 
njegovega povratka; ako se vrne v 3 mesecih na 
stalno bivanje, se mu morajo ustavljeni obroki rente 
naknadno izplačati; 

3.) ako je uživalec rente inozemski državljan, pa 
se vrne na stalno bivanje v domovino. Izjemoma se 
mu mora izplačevati renta tudi nadalje, ako po
stopa dotična država istotako z našimi državljani. 

Ako odido uživalec rente, odnosno podpore, na 
stalno bivanje v inozemstvo, mu sme osrednji urad 
na njegovo prošnjo v utemeljenih primerih dovoliti 
odpravnino v višini njegove enoletne rente. Ako re 
potem iznova vrne, se mu renta, odnosno podpora, 
vendarle obnovi, toda izplačana odpravnina se od-
te/.a v obrokih, ki niso večji nego polovica njegove 
rente, odnosno podpore. 

Uživalci rente ali podpore — inozemski držav
ljani — sinejo, ako odidejo na stalno bivanje v ino
zemstvo in se jim renta (podpora) ustavi, zahtevati 
odpravnino enkrat za vselej, ki ustreza vrednosti 
rente ali podporo, toda ne več nego trikratnega zno-
sska letne rente. Sicer pa je glede odpravnine takih 
•državljanov odločilen pogoj vzajemnosti. 

§ И2. 

Ob delnem zmanjšku delovne sposobnosti sme 
poškodovanec, ki uživa rento, ako renta ne preseza 
20 % popolne odškodnine (§ 85.), zahtevati, da se 
mu daj namesto rente odpravnina. 

Ključ za izračunavanje odpravnin predpisuje 
osrednji urad za zavarovanje delavcev, odobruje pa 
ga minister za socialno politiko. 

Prošnje za izplačilo odpravnine sme ravnatelj-
stvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev v.po-
števati na podstavi prejšnjega zdravniškega pregleda 
o verjetnem trajanju poškodovančevega življenja, m 
sicer samo, ako občina, ki ji pripada poškodovanec, 
pristane na izplačilo odpravnine. 

Ko vloži kdo prošnjo za odpravnino, ga jo treba 
opozoriti na to, da izgubi, ako dobi odpravnino, pra
vico do vsake druge odškodnine, tudi ako bi se 

mu stanje vsled poškodbe, za katero je že dobil 
odškodnino, pozneje poslabšalo. 

Odločba ravnateljstva je izvršna. Prosilcu se 
vroči po pristojnem okrožnem uradu za zavarava-' 
nje delavcev. Ako prosilec ne pristane na določeno 
odpravnino, dobiva še nadalje svojo rento. 

§ 113. 
Zahteve, Id pripadajo ix> tem zakonu pravnim 

upravičencem iz zavarovanja za onemoglost, starost 
in smrt ali zoper nezgodo, se ne smejo prenesti na 
drugega, zastaviti, zapleniti in tiudi ne pobotati (kom
penzirati), izvzemši zahteve oseb, ki imajo po tem 
zakonu kot sorodniki pravico do pomoči ter jo rea
lizirajo, da jih na ta način uživalec rente vzdržuje. 

Noben pravni posel, s katerim se pravnemu upra
vičencu odreče v celoti aH deloma podpora, ki mu 
pripada po tem zakonu, nuna pravne veljave. 

XIV. poglavje. 
Higienske in tehnične odredbe za zaščito življenja 
in zdravja nameščencev in za preprečevanje nezgod. 

§ 114. 
Vse obrate, katerih nameščenci so zavezani za

varovanju zoper bolezen in nezgode, nadzira osred
nji urad za zavarovanje delavcev po lastnih organih, 
ali so izvedene odredbe obrtnih (pridobitnih) in dru
gih zakonov o zaščiti zdravja in življenja zaposlenih 
nameščencev in odredbe za preprečevanje nezgod. 

S to odredbo pa se vendar ne poseza v. področje 
obrtnih oblastev (pridobitnih oblastev) in obrtnih 
nadzornikov (inšpektorjev rada), ki je odrejeno z 
odredbami obrtnih (obrtnega zakona) in drugih po
sebnih zakonov. 

§115. 
Na podstavi poročil, odnosno predlogov, okrož

nih uradov za zavarovanje delavcev in svojih last
nih organov o opaženih nedostatkih pri izvajanju 
pdredb za zaščito zdravja in življenja zaposlenih na
meščencev in odredb za preprečevanje nezgod 
skrbi ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev, da se ti nedostatki odpravijo. 

V ta namen sme: 
1.) za vse obrate, ki niso v državni upravi, iz

dati sporazumno s pristojnim obrtnim nadzornikom 
(inšpektorjem rađa) potrebne odredbe, da se izvedejo 
vse po veljavnih zakonih določene in predpisane 
zdravstvene in tehnične odredbe za zaščito življenja 
in zdravja nameščencev in za preprečevanje nezgod; 

2.) za vse obrate, ki so v državni upravi, poda
jati po ministru za socialno politiko predloge pri
stojnim oblastvom, da se v teh obratih tudi izvedejo 
vse potrebne zaščitne odredbe; 

3.) po ministru za socialno poHtiko zahtevati, 
naj se predpišejo splošne varnostne odredbe, ki so 
potrebne za zaščito zdravja in življenja nameščen
cev in za preprečevanje nezgod. 

§116. 

Delodajalca, ki ni v svojem obratu izvedel od
redb za zaščito zdravja, določenih po ravnateljstvu 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev ali dru
gem pristojnem oblastvu na podstavi zakona ali ve
ljavne naredbe, obveže ravnateljstvo osrednja 
urada za zavarovanje delavcev, da plača naknaden 
prispevek. Ta naknadni prispevek sme doseči tudi 
dvakratni znesek njegovega prispevka za zavaro
vanje zoper bolezen, delodajalec pa ga ne sme od-
ugniti od zaslužka zavarovanih nameščencev. 

Zoper odločbo ravnateljstva, s katero se v zmi-
slu točke 1. drugega odstavka § Ш . določajo za
ščitne odredbe, kakor tudi zoper odločbo ravnatelj
stva, s katero se določa naknadni prispevek, sme 
delodajalce vložiti pritožbo na ministra za socialno 
politiko v 15 dneh, ko pvejme odločbo. S pritožbo 
so no ustavlja izvršitev odločbe. 

§117. 

Ako delodajalec ne izvede predpisanih varnost
nih odredb ali no priredi zaščitnih naprav, smo rav
nateljstvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
nezavisno od postopka, ki je eventualno uveden 
zoper njega na podstavi § 116., uvrstiti njegov obrat 
v višji razred nevarnostne tabele; ako pa je bil do
tični obrat že prej uvrščen v najvišji razred, ga sme 
obremeniti z dvakratnim zneskom ustrezne pristoj-
hinske postavke. 

Zoper to odločbo ravnateljstva, se sme v 15 dneh 
pritožba vložiti na ministra za socialno politiko. O 
toj odločbi je treba obvestiti tudi pristojni okrožni 
urad za zavarovanje delavcev. 

§ И8. 

Predpisane varnostne odredbe mora delodajalec 
v vseh delavnicah obrata nabiti na vidnem kraju. 
Poleg strojev, ki so se spoznali za nevarne, se mo
rajo razen uporabljenih zaščitnih naprav nabiti po
sebna svarila, katerih besedilo določi nadzorno ob-
lastvo. Ta svarila se predlože v vidiranje onemu 
oblastvu ali uradu, ki je odredilo, odnosno odredil, 
da se nabijejo dotična svarila. 

I I . d e l . 

Ustroj. 

XV. poglavje. 

Ustroj zavarovanja. 

§ 119. 
Za izvajanje zavarovanja delavcev po odredbah 

tega zakona se ustanavlja za vso kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev osrednji urad za zavarovanje 
delavcev. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev je edini 
nosilec zavarovanja po tem zakonu, njegovi krajevni 
organi, po katerih se izvršuje zavarovanje, pa so: 

1.) okrožni uradi za zavarovanje delavcev; 
2.) blagajne za zavarovanje delavcev prometnih 

podjetij; 
3.) bratovske skladnice pri rudnikih. 

§ 120. 

V koliko naj se zavarovanje za onemoglost, sta
rost in smrt poveri obstoječim provizijskim ali po
kojninskim zavodom privatnih železnic in brodarskih 
podjetij, bratovskim skladnicam rudarskih podjetij 
in pokojninskim zavodom in napravam državnih in 
javnih podjetij in naprav, določi z naredbo minister 
za socialno politiko sporazumno s ' prizadetimi mi
nistri. 

Taki zavodi, take blagajne in naprave morajo 
dajati vsaj toliko po vrednosti, kolikor se daje po 
tem zakonu, in ob istih ali ugodnejših pogojih. Pri
spevki, ki obremenjajo zavarovanca, ne smejo biti 
razmeroma večji, nego določa ta zakon. Pridobljene 
pravice delavcev marajo ostati ob njih prestopu iz 
enega zavoda v drugega — semkaj se štejeta tudi 
pokojninski zavod za. nameščence in osrednji urad 
za zavarovanje delavcev — v mejah § 83. nedotak
njene. Zavod, blagajna ali naprava mora razen tega 
po načelih zavarovalne tehnike dajati zadostne ga
rancije za izpolnjevanje svojih obveznosti. 

§ 121. 
Zavodi za zavarovanje za onemoglost, .starost in 

smrt, razen v § 120. navedenih, Id obstoje pri posa
meznih podjetjih ali skupaj za več podjetij ali za po
samezne poklice, ako so podrejeni državnemu nad
zorstvu skladno z veljavnimi predpisi, se smejo ude
leževati samo izplačevanja podpor po tem zakonu. V 
ta namen se sme invalidska ali starostna renta aH 
dečja renta aH podpora za vdovo izplačevati zavodu-, 
ne pa pravnim upravičencem, dokler izplačuje zavod 
take rente vsaj v znesku, do katerega imajo pra
vico po tem zakonu. To ugodnost daje minister za 
socialno politiko, sme jo pa zopet odvzeti, čim za
vod ne ustreza, postavljenim pogojem ali ne opravlja 
rodno svoje funkcije. 

XVI. poglavje. 

Osrednji urad za zavarovanje deiavcev. 

§ 122. 
Namen osrednjemu uradu za zavarovanje delav

cev je: 
1.) da zavaruje po načelu vzajemnosti zoper !" -

lezen nameščence, zavezane zavarovanju; 
2.) da določa prispevke za zavarovanje zo]>er 

bolezen; 
3.) da uredi podpiranje zavarovanih članov po 

enakih načelih in na enak način za vso državo; 
4.) da omogoča uporabljanje skupnih zdravnikov 

in skupno nabavljanje zdravil in zdravniških pri
prav in da ureja vse zadeve, ki so s tem v zvezi; 

5.) da skrbi za lastne uradne lekarne, bolnice, 
ordinacijske zavode, zdravilišča in okrevališča; 

G.) da ustvarja pribrano za zavarovanje zoper 
bolezen; 

7.) da izvaja po načelu vzajemnosti zavarovanje 
zoper nezgode; 

8.) da ustvarja prihrane, določene za zavarovanje 
soper nezgode; 

9.) da izvaja po načelu vzajemnosti zavarovanje 
za onemoglost, starost in smrt; 
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10.) da ustvarja prihxano za zavarovanje za one

moglost, 6tarost in smrt; 
11.) da po lastnih organih izterjuje svoje terjatve; 
12.) da rešuje sporna vprašanja, ki spadajo po tem 

zakonu v njegovo področje; 
13.) da izdaja potrebne odločbe za izvajanje po 

veljavnih zakonih določenih in predpisanih higien
skih in tehničnih odredb za zaščito življenja in 
tdravja nameščencev in preprečevanje nezgod; da 
kontrolira izvajanje svojih odredb kakor tudi od
redb obrtnih oblastev in obrtnih nadzornikov (in
špektorjev rada) in izvajanje zakonskih naredb v 
tem ozira; 

14.) da uredi službene, plačilne in pokojninske 
razmere svojih nameščencev in nameščencev okrož
nih uradov za zavarovanje delavcev. 

§ 123. 
Krajevni organi osrednjega urada za zavarova

nje delavcev morajo vzajemno delovati pri podpi
ranju in kontroli bolnih zavarovanih članov ter nad
zirati, ali delodajalci in nameščenci izvršujejo svoje 
dolžnosti po tem zakonu. 

Sporna vprašanja, ki utegnejo v. tem oziru na
stati med dotičnimi organi, rešuje ravnateljstvo 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

§ 124. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev je javna 
ustanova, osnovana na načelu samouprave. Njegovi 
samoupravni organi so: glavna skupščina, ravnatelj
stvo in nadzorni odbor. 

§ 125. 
Glavno skupščino tvorijo odposlanci krajevnih 

organov, izvoljeni na glavnih skupščinah krajevnih 
organov tako, da volijo zavarovani člani in delo
dajalci v enakem številu svoje delegate ločeno iz
med sebe, in eicer sorazmerno s številom zavaroval
nih članov. 

Skupno sorazmerno število delegatov, način njih 
volitve, čas njih delovanja, način, kraj in čas sklica 
glavne skupščine, konstituiranje, področje in ugo
tavljanje sklepčnosti določa statut osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev. 

§ 126. 
V področje glavne skupščine spada to-le: Glav

na skupščina 
1.) sprejema in izpreminja statut; 
2.) določa višino podpor, ki jih je dajati ob 

bolezni, in odloča o zvišbi (odnosno razširitvi) ali 
znižbi podpor kakor tudi o načinu njih kritja; zvi
šuje ali znižuje odstotek prispevkov ob bolezni; 

3.) sklepa o zvišbi in uporabi prihrane zavaro
vanja zoper bolezen; 

4.) sklepa o postavljanju bolnic in sanatorijev, 
uradnih lekarn kakor tudi o vseh zadevah, ki se 
tičejo skrbstva za zdravje zavarovanih članov, ako 
je za to treba večje glavnice; istotako o nakupu in 
prodaj nepremičnih imovin in prevzemu njih obvez
nosti, združenih z večjo obremenitvijo urada, katere 
znesek se določi s statutom; 

5.) določa in izpreminja nevarnostne tabele za 
zavarovanje zoper nezgode; 

6.) določa, kako se pobira in uporablja prihrana 
za zavarovanje zoper nezgode; 

7.) določa, kako se pobira in uporablja prihrana 
ob onemoglosti, starosti in smrti; 

8.) voli člane ravnateljstva in nadzornega od
bora osrednjega urada za zavarovanje delavcev; 

9.) določa letni proračun uprave; 
10.) pregleduje letne zaključne račune; odloča o 

podelitvi, odnosno odklonitvi razrešnice (absoluto-
rija); 

11.) odloča o zadevali, ki spadajo po zakonu v 
njeno pristojnost, ali ki so ji dodeljene s statutom. 

Sklepi pod 2.) veljajo samo, ako jih sprejmeta s 
tajnim glasovanjem dve tretjini odposlancev, prisot
nih na glavni skupščini, sklepi o predmetih pod 1., 
2., 5. in 9. pa veljajo šele. ko jih odobri minister 
za socialno politiko. Ako pri prvem določanju bole
zenskih podpor ni dvetretjinsko večine, odredi vi
šino teh podpor, dokler se ne določi po redni poti, 
minister za socialno politiko. 

§127. 

Statut določa število članov ravnateljstva, ki ne 
sme biti večje od 36, kakor tudi število njih namest
nikov. Voli jih glavna skupščina tako, da so posa
mezne kategorije delodajalcev in nameščencev v rav
nateljstvu zastopano sorazmerno. Pri tem volijo delo
dajalci in zavarovani člani posebe izmed sebe in na 

paritetni podstavi, tako da so v ravnateljstvu delo
dajalci in zavarovani nameščenci v enakem številu. 

Ravnateljstvo voli po vrsti in izmenoma za dobo, 
določeno s statutom, izmed delodajalskih in na-
meščenskih članov ravnateljstva predsednika, kJ 
obenem predseduje tudi glavni skupščini. Po istem 
načelu volijo delodajalski in nameščenski člani rav
nateljstva po enega podpredsednika. 

Področje ravnateljstva se razteza na vse posle, 
ki niso z zakonom ali. statutom pridržani glavni 
skupščini ali upravi (administraciji) osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Zdravniki okrožnih uradov in blagajna za zava
rovanje delavčevi prometnih podjetij, volijo izmed 
sebe stalen zdravniški sosvet iz največ 18 članov, ki 
je posvetovalni organ ravnateljstva .glede skrbstva 
za zdravje zavarovanih članov. Ta stalni zdravniški 
sosvet sme delegirati v ravnateljstvo osrednjega ura
da 3 svoje člane, ki imajo gledo skrbstva za zdravje 
zavarovanih članov posvetovalen glas. 

Število članov ravnateljstva in stalnega zdrav
niškega sosveta, način njih volitve, dobo njih de
lovanja, način, kraj in čas za konstituiranje, sklice
vanje in vršenje sej ravnateljstva in stalnega zdrav
niškega sosveta, njiju „področje in ugotavljanje 
sklepčnosti določa statut osrednjega urada za za
varovanje delavcev. 

§ 128. 
Glavna skupščina, in sicer delodajalski in zava-

rovanski odposlanci ločeno, voli izmed sebe in po 
načelu paritete nadzorni odbor. 

§ 132. 

Predsednika ravnateljstva in ravnatelja osred
njega urada potrjuje v službi minister za socialno 
роДико. 

§ 133. 

Služba članov glavne skupščine, predsednika in 
članov ravnateljstva in nadzornega odbora je častna 
in kot taka ni spojena s posebno nagrado; toda de
narni izdatki, učinjeni v uradnem poslu, se povra-
Čajo na način in v obsegu, ki ju določa statut osred
njega urada za zavarovanje delavcev. 

Razen tega se jim sme zaradi zamude časa da
jati posebna nagrada, ki jo na predlog ravnateljstva 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev in v 
breme upravnih stroškov urada določa minister za 
socialno politiko. 

§ 134. 
O povračilu škode, ki sta jo provzročila z malo

marnostjo ali zlorabo ravnateljstvo in nadzorni od
bor osrednjega urada za zavarovanje delavcev, ali 
so jo provzročili nameščenci urada, veljajo izdani 
zakoniti predpisi in povrnitev škode ве mora izvr
šiti sodno. 

§ 135. 

Upravljanje (administracija) osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev se vrši — kolikor ta zakon 
ne obseza o tem obveznih odredb — po odredbah 
Statuta. 

Statut mora obsezati v prvi vrsti določila: 
1.) o sestavi glavne skupščine, ravnateljstva in 

Predsednik in en podpredsednik osrednjega ura
da kakor tildi najmanj ena tretjina članov ravnatelj
stva, stalnega zdravniškega sosveta in nadzornega 
odbora se morajo voliti izmed oseb, ki stanujejo v 
kraju, kjer je nastanjen osrednji urad za zavaro
vanje delavcev. 

§ 130. 
Za opravljanje uradnih poslov postavlja ravna

teljstvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
plačane osebe. 

Službeno razmerje teh nameščencev določi rav
nateljstvo s službenim in disciplmarnim pravilni
kom, njih prejemke pa s pravilnikom o prejemkih. 

Nameščenci osrednjega urada za zavarovanjc-
delavcev so javni uslužbenci; njih službeni položaj 
in prejemki ne smejo biti neugodnejši od položaja 
in plač državnih uradnikov in uslužbencev in zate 
se jim morajo vse pravice in ugodnosti kakor tudi 
vsi prejemki, vse doklade itd., ki jih uživajo državni 
nameščenci, zajamčiti z dotičnimi zakoni in s pra
vilniki o njih plači in službi. Istotako se mora z 
zakonom zajamčiti nameščencem-uradnikom osred
njega urada, da se jim, ako prestopijo v državno 
službo, vštejejo službena leta pri osrednjem uradu za 
leta državne službe. 

Službeni in disciplinarni pravilnik kakor tudi 
pravilnik o prejemkih in pokojninah nameščencev 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev odobri 
minister za socialno politiko. 

§ 131. 
Za odposlanca glavne skupščine, člana ravna

teljstva in nadzornega odbora kakor tudi za na
meščenca osrednjega urada se sme izvoliti samo 
državljan kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev, ki 
je zmožen srbòkohrvatskega ali slovenskega jezika 
Izvoliti se ne sme oni, ki ni dovršil 18. leta, ki je 
pod skrbstvom ali v konkurzu, ki je bil s sodno 
razsodbo obsojen zaradi hudodelstva ali pregreška. 
učinjenega iz koristoljubja, ali naposled oni, ki je 
bil obsojen na izgubo služI«, odnosno političnih pra
vic, za dobo, določeno s sodno razsodbo. 

Ako pride izvoljen član ravnateljstva ali nad
zornega odbora ali nameščenec urada pod skrbstvo 
ali v konkurz ali te sodno kaznuje zaradi hudodel
stva ali pregreška, učinjenega iz koristoljubja, ali 
se obsodi na izgubo službe, odnosno političnih pra
vic, ga ravnateljstvo urada razreši časti, odnosno 
odpusti iz službe brez vsake odškodnine. 

Ako se uvede zoper člana ravnateljstva ali nad
zornega odbora ali nameščenca urada kazenska pre
iskava zaradi hudodelstva ali pregreška, učinjenega 
iz koristoljubja, ga ravnateljstvo začasno odstavi 
(suspendira) do končane preiskave. 

Zoper odločbo ravnateljstva o tej stvari je do
pustna pritožba na ministra za socialno politiko, 
toda e tem se ne ustavlja izvršitev odločbe. 

Število članov nadzornega odbora, način njih vo- njegovega predsedništva, nadzorne'ga odbora kakor 
htve, dobo njih delovanja, konstituiranje in njih tudi stalnega zdravniškega sosveta; d volitvi samo-
področje določa statut. upravnih organov s tajnim volilnim postopkom; o 

konstituiranju in področju samoupravnih organov; 
§ 9- o načinu posvetovanja in sklepanja; o postopku pri 

upravljanju urada kakor tudi pri volitvi prisednikov 
pri sodiščih delavskega zavarovanja, ki se moraja 
voliti s tajnim volilnim postopkom; 

2.) glede zavarovanja zoper bolezen: o višini pri
spevkov; o višini in dajanju podpor; o ustanavljanju 
lekarn in zdravstvenih naprav; o nameščanju (postav
ljanju) in službenem razmerju zdravnikov; o organi
zaciji in poslovanju okrožnih uradov za zavarovanje 
delavcev in blagajn za zavarovanje delavcev pri pro
metnih podjetjih kot krajevnih organov osrednjega 
urada; o področju in delovanju ekspozitur in orga-
aov krajevnega posredovanja zavarovanj, omenjenih 
v § 146. tega zakona, in o organizaciji -ekspozitur; o 
postopku pri obračunavanju s krajevnimi organi; o 
zbiranju in uporabljanju prihran zavarovanja zoper 
bolezen; o načinu in postopku pri nalaganju imo
vine osrednjega urada in njegovih krajevnih orga
nov; vobče o postopku pri zavarovanju zoper bo
lezen; 

3.) glede zavarovanja za onemoglost, starost in 
smrt; o postopku pri določanju naknadnega prispev
ka delodajalčevega; o postopku pri ugotavljanju one
moglosti, pri določanju, priznavanju in dajanju rent 
in podpor; o delovanju in postopku krajevnih kot 
posredniških organov, njih kontroli in polaganju ra
čunov; o postopku pri zbiranju in uporabljanju za
varovalne rezerve; o načinu in postopku pri nala
ganju imovine; in vobče o postopku pri zavarovanju 
za onemoglost, starost in smrt; 

4.) pri zavarovanju zoper nezgode: o določanju-
nevarnostnih tabel; o postopku pri uvrščanju obra
tov v nevarnostne razrede in odstotke; o postopku 
pri ugotavljanju nezgod, pri določanju, priznavanju 
in dajanju podpor in rent; o delovanju in postopku 
krajevnih kot posredniških organov, njih kontroli 
m polaganju računov; o postopku pri zbiranju in 
uporabljanju zavarovalne rezerve; 0 načinu in po
stopku pri nalaganju imovine; in vobče o postop
ku pri zavarovanju zoper nezgode; 

5.) o postopku osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev glede izvajanja in kontrole zdravstvenih 
in tehničnih odredb za zaščito zdravja delavcev in 
га odvračanje nezgod; 

6.) o administraciji (upravljanju) osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev in njegovih krajev
nih organov; o postavljanju in premeščanju na
meščencev; o ureditvi' službenih in disciplinarnih 
razmerij kakor tudi pokojnin uradnikov in uslužben-. 
cev osrednjega urada in okrožnih uradov za zava*-
rovanje delavcev; 

7.) o računovodstviu za vsako grano zavarovanja; 
o postopku, kako se vodi evidenca in zbirajo stati
stični podatki; 

8.) o načinu, kako so sestavljajo, pregledujejo 
in odobrujejo letni zaključni računi; 

9.) o postopku pri izpremembi statuta. 
V pravilnik se ne smejo sprejeti odredbe, ki na-

»protujejo zakonu in odredbam, izdanim na podstavfc 
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такогд. aLi ki nini i jo zveze z namenom in nalogo 
zavarovanja. 

§ 136. 

Z# kritje upravnih stroškov osrednjega urada 
ta zavarovanje delavcev, y katere 6padajo tudi pri
spevki urada za pokojninski fond, stroški za glav
ne skupščine, seje ravnateljstva in nadzornoga od-
bora. stroški za preiskavo nezgod in stroški za so
dišča delavskega zavarovanja, o katerih govori 
XIX. poglavje tega zakona, kakor tudi za kritje iz
datkov za amortizacijo ustanovnih stroškov daje 
država subvencijo v znesku najmanj 1,000.000 di
narjev na leto za zavarovanje za onemoglost, starost 
in smrt in 1,000.000 dinarjev za zavarovanje zoper 
nezgode, ki obremenja proračun ministrstva za so
cialno politiko, v čigar letni proračun jo je vstaviti. 

V ta namen se proračun, sprejet na glavni skup
ščini osrednjega urada, predlaga v odobritev mi
nistri; za socialno politiko. 

§ 137. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev vodi lo

čene :-ас-шш, evidence in statistike za vsako grano 
zavarovanja. 

Na podstavi sklepa glavne skupščine osrednjega 
urada se smejo v skupnem namenu dveh ali vseh 
gran zavarovanja ustanoviti «kupne naprave (zavo
di), katerih izdatki in eventualni dohodki se dele na 
dotiere grano zavarovanja sorazmerno z njih udele
ževanjem pri učinjenih izdatkih. 

Upravni stroški, kolikor niso poltriti z državno 
hubvracijo po § 136., kakor tudi manipulacijski 
stroški osrednjega urada za zavarovanje delav
cev, nadalje vsi upravni in manipulacijski stroški 
okrožnih uradov za zavarovanje delavcev se morajo 
porazdeliti na posamezne grane zavarovanja soraz
merne z vsoto letnih .izdatkov za pomoči'zavarova
nja za bolezen, za pomoči in.dotacijo premijske re
zerve ^zavarovanja za onemoglost, starost in smrt in 
za odškodnino in dotacijo glavničnega kritja zava
rovanja zoper nezgode in letnih prispevkov vsake 
izmfltì teh gran zavarovanja. Izmed teh stroškov 
obmnenjajo okrožne urade za zavarovanje delavcev 
samo nanjo odpadajoči deli stroškov zavarovanja 
zoper bolezen. 

IzT-odni manipulačijski izdatki: stroški za- zasli
ševanje prizadetih oseb, prič, veščakov in za stro-
kovrrjaške pregled« itd. obremenjajo ono grano za
varovanja, v katere interesu so učinjeni. 

§ 138. 
'.i\-;TC<.tnji urad za zavarovanje delavcev sme kot 

pravu;», oseba prevzemati obveznosti ter pridobivati 
prav-k*. V področju, določenem z zakonom in sta
tutom, zastopata urad pred oblastvi in tretjimi ose
bami kolektivno predacdiùk in ravnatelj, odnosno 
njijü namestnika. To pravno zastopanje se razteza 
tud: :;a one pravne posle, za katere je po 
zakonih treba posebnega pooblastila. 

'V-rednji urad za zavarovanje delavcev sme v 
vsakem času prevzeti zastopanje svojih krajevnih 
organov pred sodišči in oblastvi brez posebnega 
pooblastila. 

XVII 

. 4 И 

e) vodi evidenco in statistiko o primerih onemoglo
sti, starosti in smrti; 
:'».) posrethije zavarovanje zoper nezgode. V ta 

namen: 
a) kontrolira, ali izpolnjujejo delodajalci predpise 

o prijavljanju obratov, prijavljanju nezgod in 
dajanju podatkov glede zaslužka svojih na
meščencev; 

b) vodi v evidenci osebe in obrate, v njegovem 
okrožju zavarovane zoper nezgode, posreduje pri 
prijavah po točki a), predpisuje in pobira pri
spevke ter skrbi, da se pobirajo; 

c) odreja preiskavo nezgod po svojih organih ali 
po drugih oblastvih; določa in izplačuje začasne 
podpore in začasne rente; 

č) vodi evidenco in statistiko nezgod; 
4.) kot javna ustanova in organ osrednjega urada 

za zavarovanje delavcev: 
a) kontrolira izvajanje odločb osrednjega urada 

za zavarovanje delavcev, obrtnih oblastev in 
obrtnih nadzornikov (inšpektorjev rada), izva
janje zakonskih naredb o odredbah za zaščito živ
ljenja in zdravja nameščencev in preprečevanje 
nezgod: 

b) izterjuje po lastnih organih svoje terjatve po tem 
zakonu: 

c) rešuje sporna vprašanja, 
komi v njegovo območje. 

ki «padajo po tem za-

drugih 

§ 140. 
Vse dohodke zbira in izdatke izplačuje okrožni 

urad v imenu in na račun, osrednjega urada za za
varovanje delavcev; potemtakem se morajo tudi vso 
denarne zaloge okrožnega urada, ki niso potrebne 
za kritje tekočih izdatkov, izročati osrednjemu 
uradu za zavarovanje delavcev. 

S sklepom glavne skupščine okrožnega urada 
za zavarovanje delavcev se smejo od čistega let
nega prebitka pri poslovanju okrožnega urada upo
rabiti tri četrtine za ustanovitev zaklada za. da
janje večjih podpor, določenih z zakonom (§ 46.), in 
za ustanavljanje in vzdrževanje zdravstvenih na
prav, ki jih upravlja ta okrožni urad. Sklepi o tej 
uporabi veljajo šele, ko jih odobri ravnateljstvo 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

Letni primanjkljaj v poslovanju okrožnega urada 
mora pokriti osrednji urad. za zavarovanje delav
cev; ako pa se pokaže med letom, da razpoložna 
imovina okrožnega urada ne zadošča za redno da
janje podpor, mora ravnateljstvo osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev ta okrožni urad predjemo-
ma založiti s potrebnimi denarnimi sredstvi. 

§ H I . 
Število, območja in sedeže okrožnih uradov za 

zavarovanje delavcev določa z odobritvijo ministra 
za socialno "politiko glavna skupščina osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

poglavje. 
Okrožni uradi za zavarovanje delavcev. 

§ 139. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev je kra

jevni organ osrednjega urada za zavarovanje delav
cev, m njegov namen je, da na način, določen s tem 
zakonom in statutom osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev: 

1.) izvršuje zavarovanje zoper bolezen in oprav
lja krajevne posle tega zavarovanja. V ta namen: 
a) kontrolna delodajalce v izvrScvanju prijavne 

oolžnosti; 
b) vodi v evidenci zavarovane člane; 
c) predpisuje in nabira prispevke ter skrbi da se 

pobirajo; ' 
č) daje podpore, nudi zdravljenje in oddaja po

možne priprave za zdravljenje ter odreja obole
lim članom oskrbo v bolnicah; 

d) vodi evidenco in statistiko o bolezenskih pod
porah; 

e) zastopa osrednji urad za zavarovanje delavcev 
tw opravlja, ako je pooblaščen, v njegovem 
imenu posle pTi sodiščih in drugih oblastvih; 
2.) posreduje zavarovanje za onemoglost, starost 
smrt. V ta namen: 
vodi v evidenci'zavarovane člane, predpisuje in 
nabira prispevke ter skrbi, da se pobirajo; 
ugotavlja iu izplačuje začasne podere in začasno 
rente; 

in 
a) 

§ 142. 

Zavarovani člani osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev izvišuJ6Jo svoje pravice in dolž
nosti po tem zakonu pri onem okrožnem uradu za 
zavarovanje delavcev, v čigar območju opravljajo 
posel, v katerem so zaposleni; delodajalci pa pri 
onem okrožnem uradu, ki je pristojen za njih name
ščence. Za posadko ladij je pristojen oni okrožni 
urad, v čigar območju je luka, kamor pripada ladja. 

Izjema so: 
1.) nameščenci onih prometnih podjetij, za ka

tera, je ustanovljena posebna blagajna po tem za
konu (XVIII. poglavje); 

2.) nameščenci obratov, ki začasno opravljajo' 
dela izvun območja okrožnega urada, kjer je sedež 
obrata. Taki nameščenci so smejo zavarovati pri 
okrožnem uradu, pristojnom po sedežu obrata. 

§ 143. 

Okrožni urad za zavarovanje delavcev je javna 
ustanova, osnovana na načelu .samouprave. Njegovi 
samoupravni organi so: glavna skupščina, ravnatelj
stvo in nadzorni odbor. 

Samoupravni ustroj in samoupravno delovanje 
okrožnega urada določa statut osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev analogno odredbam, ki veljajo 
za samoupravne organe osrednjega urada. 

S tem statutom se zlasti določa tudi tajni volilni 
postopek pri volitvi odposlancev za glavno skup
ščino poleg zaščite manjšin. Glavna skupščina sestoji 
iz polovice izvoljenih odposlancev zavarovanih čla
nov in polovice izvoljenih članov nezavarovanih de
lodajalcev. 

Letnik IV. 

§ 144. 
Sklepi skupščine ali ravnateljstva okrožnega 

urada za zavarovanje delavcev o nakupu ali odsvo-
jitvi nepremične imovine in o prevzemu obveznosti, 
spojenih z večjo obremenitvijo urada, katere zne
sek se ustanovi s statutom, veljajo šele, ko jih odobri 
ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev. 

§ 145. 
Ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 

delavcev sme: 
1.) razveljaviti vsak sklep ali vsako odločbo 

samoupravnih organov okrožnih uradov, ako na
sprotuje zakonu ali veljavnim predpisom in nared-
bani, ter izdajati potrebne odločbe, da se zavaruje 
izvajanje zakonov, predpisov in naredb; 

2.) izrekati denarne! kazni do 600 dinarjev odgo
vornim osebam samoupravnih organov, katere ne iz
vršujejo zakona ali predpisov, izdanih na podstavi 
zakona. Zoper odločbo je dopustna pritožba na mi
nistra za socialno politiko v 15 dneh. 

Kazen se izterja upravno kakor državni davek. 

§ 146. 

Mestna in občinska poglavarstva (starejšinstva) 
so zavezana -sodelovati pri lu-ajevnem posredovanju 
zavarovanja, zoper bolezen in nezgode. Postopek in 
modalitete tega posredovanja določi z naredbo mini
ster za socialuo politiko sporazumno z ministrom za 
notranje posle. , 

Koliko in ob kakšnih.pogojih se sme.krajevno 
posredovanje zavarovanja poveriti strokovnim dru
štvom, ki so do sedaj izvrševala obvezno zavaro
vanje zoper bolezen, določi minister za socialno po
litiko z naredbo. 

V krajih, kjér je več nego 500 oseb, zavezanih 
zavarovanju, sme okrožni urad za zavarovanje de
lavcev z odobritvijo osrednjega urada ustanoviti 
svojo ekspozituro. 

Predpise o ustroju, področju in poslovanju eks
pozitur določi statut osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev. 

§147. 

Ravnateljstvo okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev jemlje za opravljanje uradnih poslov pla

cane osebe, ki so s službenega stališča istotako na
meščenci osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 
Tudi zdravniki se smejo nastavljati za uradnike. 

Službeno razmerje teh nameščencev in njih pre
jemki so določeni v službenem in disciplinarnem 
pravilnika in v pravilniku o prejemkih nameščencev 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev. 

Sklepe ravnateljstva okrožnih uradov za zavaro
vanje delavcev o ustanavljanju (sistemiziranju) na-
meščenskih mest in njih popolnjevanju odobruje 
ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev. 

§148. 

Odredbe §§ 131.. 133. in 134. veljajo tudi /A 
okrožne unde za zavarovanje delavcev. 

Istotako se tičejo odredbe § 134. tudi odgovor
nosti za povračilo škode mestnih in občinskih na
meščencev kali or tudi občin samih (§ 146.). 

§ H9. 
Okrožni urad za zavarovanje delavcev sme v 

okviru, ki mu ga določata ta zakon in statut 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev, prevze
mati tudi obveznosti in pridobivati pravice. Pivd 
oblastvi in tretjimi osebami zastopata urad kolek
tivno, v „okviru, določenem z zakonom in statutom, 
predsednik ravnateljstva in ravnatelj, odnosno njiju 
namestnika. Ta pravica zastopanja se razteza tudi 
na take pravne posle, za katere je treba po drugih 
zakonih posebnega pooblastila. 

§ 150. 
• Vprašanje, ali izvršuje okrožni urad za zavaro

vanje delavcev zdravljenje zavarovanih članov po 
nameščenih in določenih zdravnikih ali s prosto iz
biro zdravnikov, rešuje glavna skupščina okrožnega 
urada z odobritvijo ravnateljstva osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev. 

Ako so ne more skleniti pogodba med okrož
nim uradom in zdravniki za zdravljenje zavarovanih 
članov, so državni in samoupravni (občinski, mestni, 
okrožni itd.) zdravjdki zavezani zdraviti člane proti 
plačilu po minimalnem cenovniku. 

V spornih vprašanjih, ki nastajajo med uradom 
in zdravniki glede izvrševanja zdravniških poslov 
m glede pogojene plače, odloča ravnateljstvo 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev. Zoper 
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odločbo osrednjega urada je dopustna pritožba v j meni tretjega odstavka § 153. je to stroške soraz-
8 dneh po vročitvi na ministra za socialno politiko. | memo porazdeliti mod dotična podjetja. 

§ 151. 
Ako je treba pri večjem podjetju ali po njegovi 

zahtevi ustanoviti ekspozituro okrožuega urada za 
zavarovanje delavcev, in sicer v kraju, kjer dru
gače ni pogojev za ekspozituro, sme ravnateljstvo 
osrednjega urada zavezati podjetnika, da trpi del, 
največ do polovice, upravnih stroškov te ekspo
ziture. Ako se na sedežu obrata ne morejo najti 
primerni prostori za to ekspozituro, se sme naložiti 
podjetniku dolžnost, <la da okrožnemu uradu na 
razpolago potrebne prostore (za urad, ambulatori], 
stanovanje za nameščence in zdravnika). 

Ako v kraju takega podjetja ali v njegovi bli
žini ni zdravnika, sme ravnateljstvo osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev zavezati podjetnika, 
da namesti zdravnika in da mu da na r a z l a g o po
trebne prostore za* stanovanje in ambulatorij. Več 
sosednjih podjetij sme zavezati, da imajo skupnega 
zdravnika. 

Za honoriranje enega ali več tako nameščenih 
zdravnikov morata prispevati podjetje in okrožni, 
odnosno oerednji urad za zavarovanje delavcev. 

Količino prispevkov določa v spornih primerih 
minister za socialno politiko. 

Ako podjetje ne namesti potrebnega zdravnika, 
poskrbi za zdravnika nameščencem tega podjetja 
osrednji urad za zavarovanje delavcev, in sjcer na 
račun podjetja. 

Zoper odločbe osrednjega urada po tem paragrafu 
je dopustna pritožba v 8 dneh po vročitvi na mini
stra za socialno politiko. 

§ 152. 

Glavna skupščina -osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev sme vsak okrožni urad za zavaro
vanje delavcev po potrebi razrešiti ter njegovo 
področje v celoti ali deloma priklopiti področju dru
gega okrožnega urada. 

Cista imovina razrešenega okrožnega urada pri
pade oiriru okrožnim uradom za zavarovanje delav
cev, ki prevzamejo posle razrešenega urada. 

XVIII. poglavje. 
Blagajne za zavarovanje delavcev prometnih podjetij, 

bratovske skladnice. 

§157. 

Vse terjatve, ki jih ima osrednji urad za zavaro
vanje delavcev proti podjetju in ki se tičejo uprav
ljanja blagajne za zavarovanje delavcev, obračunov 
ali zlorab, se morajo, ako nastane konkurz, uvrstiti 
v isti razred z državnim davkom. 

§ 158. 
Bratovske skladnice se мпејо ustanavljati pri ru

darskem podjetju, ki ima nad 2500 delavcev. 
Za bratovske skladnice veljajo isti predpisi kakor 

za blagajne za zavarovanje delavcev prometnih pod
jetij. Točnejše jrredpise izda z naredbo minister za 
socialno politiko sj>orazumno z ministrom za šume 
in rudnike. 

I I I . d e l . 

Reševanje spornih vprašanj. 

XIX. poglavje. 
Postopek pri reševanju spornih vprašanj; sodišča 

delavskega zavarovanja. 

§ 159. 
Ona sporna vprašanja, ki nastajajo na podstavi 

tega. zakona vobče med nameščenci in delodajalci 
glede prispevkov za zavarovanje, kakor tudi sporna j 
vprašanja glede zahtev delodajalcev za odškodnino | 

rešuje okrožni, odnosno osrednji! 

Prisedniki sodišča delavskega zavarovanja se 
smatrajo, dokler izvršujejo ta svoj pose], za javne 
uslužbence. 

Poslovanje teh sodišč delavskega zavarovanja 
nadzira minister pravde. 

153. 
Prometna podjetja, katerih posel se razteza na 

območje več okrožnih uradov za zavarovanje delav
cev in ki imajo preko 1000 nameščencev, zavezanih 
zavarovanju, morajo ustanoviti blagajno za zavaro
vanje svojih delavcev. 

Ako prometno podjetje ne izpolni te dolžnosti, 
.-me ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev odredili s svojim sklepom, da se osnuj po
trebna blagajna. Zoper ta sklep je dopustna pritožba 
v 15 dneh po vročitvi na ministrstvo za socialno 

- politiko. 
Več prometnih podjetij sme ustanoviti skupno 

blagajno za zavarovanje svojih delavcev. 
Odredbe tega zakona, ki se tičejo samoupravnega 

ustroja, delovanja, poslovanja in razrešitve okrož
nih uradov za zavarovanje delavcev, veljajo analogno 
tudi za blagajne za zavarovanje delavcev prometnih 
podjetij. 

§154. 
Blagajne za zavarovanje delavcev prometnih pod

jetij so krajevni organi osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev, zasnovani na načelu samouprave. 
Te blagajne niso javne ustanove. Zato opravlja pod
ročje, označeno v § 139.. točki 4. od a) do, ci, tega 
zakona, osrednji urad za zavarovanje delavcev. 

§ 155. 
Prometno podjetje je s svojim imetkom odgovor

no za zakonito upravljanje in poslovanje blagajno za 
zavarovanje svojih delavcev. 

Kolikor ne bi bila denarna zaloga blagajne za
dostna za kritje tekočih izdatkov, mora podjetje 
primanjkljaj pokriti % brezobrestnim posojilom, 
osrednji urad za zava.-ovanje delavcev pa mora to 
posojilo vrniti j)o sporazumu, ki ga sklene z delo
dajalcem. Če nastane spor, odloči minister za so
cialno politiko. 

§ 156. 

Dohodki blagajne za zavarovanje delavcev pro
metnih podjetij se smejo uporabljati samo za pod
pore članom po odredbah tega zakona. Vse strošk::. 
združene z vodstvom blagajne, trpi podjetje. V pri-

na podstavi § öl 
urad za zavarovanje delavcev 

Zoper odločbo okrožnega urada za zavarovanje 
delavcev je dopustna pritožba v 8 dneh po vročitvi 
na osrednji urad za zavarovanje delavcev. Zoper 
odločbo osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
je dopustna pritožba v istem roku na ministra za 
socialno politiko. 

§ 160. 

Na sedežu vsakega okrožnega urada za zavaro
vanje delavcev se ustanavlja sodišče delavskega za
varovanja, ki je pristojno za to okrožje. 
' Ta sodišča so pristojna za vse spore, ki nasta
jajo med zavarovancem ali njegovimi pravno upra
vičenimi sorodniki na eni strani in osrednjim uradom, 
odnosno okrožnim uradom za zavarovanje delav
cev ali blagajno za zavarovanje delavcev prometnih 
podjetij, ki ima svoj sedež v sodnem okrožju, na 
drugi strani glede onih podpor ali odškodnin ob 
bolezni, onemoglosti, starosti in smrti in oh nezgo
dah, ki jih morajo poslednji dajati v svojem področju 
po tem zakonu. 

Iz pristojnosti teh sodišč so izločeni spori o rod
binskih razmerah med umrlim zavarovancem, odnos
no rentnikom, in onimi, ki zahtevajo podporo ali od
škodnino. Preden odloči sodišče delavskega zavaro
vanja o teh sporih glede |K>dpore ali odškodnine, 
napoti sodišče delavskega zavarovanja interesente 
na redno civilno sodišče, da dokažejo svoje pravice. 

§ 101. 
Vsako sodišče delavskega zavarovanja sestoji iz 

predsednika, odnosno njegovega namestnika, in naj
manj 20 prisednikov (voljenih sodnikov) in enakega 
števila namestnikov. 

Predsednika kakor tudi po potrebi enega ali več 
njegovih namestnikov imenuje minister pravde izmed 
sodnikov prvostopnih ali višjih sodišč, ki poslujejo 
na sedežu sodišča delavskega zavarovanja. Njih ho
norar določa z naredbo minister pravde sporazumno 
z ministrom za socialno politiko. Njih mandat traja 
3 leta, prestane pa, če se tak sodnik prestavi na 
drugo sodniško mesto ali če prestane kot sodnik 
delovati na sedežu delavskega zavarovanja. Pred
sedniško mesto se sme po potrebi ustanoviti tiudi kot 
posebno sodniško mesto, ki je v staležu (statusu) 
kraljevskega .sodišča, katero je na sedežu sodišča 
delavskega zavarovanja. 

Prisednike in njih namestnike volita za 3 leta 
izmed sebe glavna skupščina okrožnega urada za 
zavarovanje delavcev in glavna skupščina blagajne 
za zavarovanje delavcev prometnih podjetij po šte
vilu svojih članov, in sicer posebe delodajalci in 
posebe zavarovani člani v enakem številu, tako da 
so posamezne kategorije sorazmerno zastopane. 

Člani ravnateljstva in nadzornega odbora ne 
smejo biti izvoljeni za člane sodišča delavskega za
varovanja. 

Administrativne posle sodišča opravlja oni urad
nik urada, ki ga odpošilja urad za zavarovanje de-
lavcev. in sicer ob stroških urada. 

tj 102. 
Postopek pri volitvi prisednikov sodišča •;..lov

skega zavarovanja predpisuje statut osr*iajega 
j urada za zavarovanje delavcev. 
j Služba prisednikov je častna. Prisedniki dobivajo 

kot nagrado za izgubljeni čas povprečnino, ki -e no 
sme odkloniti. Izvoljenim prisednikom, ki.ne stanu
jejo v kraju sodišča, se razen tega povračajo> njih 
potni stroški. 

Vsoto povprečnine in predpise za izračunavanje 
potnih stroškov določi minister za socialno politiko 
z naredbo, ko prej zasliši osrednji urad za .-•'лго-

i vanje delavcev. 
§ 163. 

Za prisednika sodišča delavskega zavarovanja 
sme biti izvoljen samo državljan kraljevine Srbov,. 
Hrvatov in Slovencev, ki ima pogoje, določane v 
§ 131., in ki j« dovršil najmanj 30. leto stam-ti. 

Oo se naknadno pokažejo ali nastanejo take 
okolnosti, ki izključujejo izvolitev že. izvoljenega pri
sednika v zmislu tega zakona, razreši predsednik so
dišča delavskega zavarovanja tega člana njegove 
službe. Razrešenec se sme zoper to odločbo pritožiti 
na ministra pravde, toda s pritožbo :se ne /.adrži 
izvršitev razrešitve. 

V tem primeru kakor tudi. če prisednik blišča 
delavskega zavarovanja iz drugih razlogov odloži, 
odnosno izgubi svoje mesto pred potekom volilne 
periode, pozove predsednik sodišča namesto njega 
onega namestnika, ki je na vrsti. 

Onega, ki ne opravlja svoje dolžnosti IK> izvršeni 
volitvi brez utemeljenega razloga, ki neopravičeno 
in ponovno izostaja od razprav sodišča, sme pred
sednik sodišča kaznovati v denarju do 100 dinarjev. 

Ako odide prisednik brez utemeljenega razloga 
iz že sestavljenega senata ter s tem onemogoči na
daljevanje razprave ali razsodbo, ga obsodi predsed
nik sodišča delavskega zavarovanja na povračilo, 
stroškov preprečenega postopka. 

Zoper te odločbe predsednika sodišča pritožba ni 
dopustna, denarna liazen in prisojem" stroški pa se-
poboro administrativno kakor državni dave!;. 

Ako se prisednik ponovno obsodi na denarno ka
zen ali na povračilo stroškov postopka, se zoper 
njega uporabijo odredbe drugega in tretjega odstav
ka tega paragrafa, v poslednjem primeru pa tudi, či
je to njegov prvi pregrešek. 

§ 164. 
Prisedniki sodišča delavskega zavarovanja, ki 

jih izvolijo zavarovanci, morajo svojemu delodajalca 
vselej prijaviti svoj poziv na sodno razpravo. 

Delodajalec inora dati takemu nameščencu mož
nost, da opravlja svojo dolžnost. Prejemki, ki jih 
nameščenec eventualno izgubi, ker opravlja posle 
pri sodišču delavskega zavarovanja, se povračajo iz 
sredstev osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
(§ 13«.). 

§ 165. 
Poziv na razpravo pri sodišču delavskega zava

rovanja se mora vročiti prizadetim strankam, odnos
no pričam, vsaj 8 dni prej. 

Sodišče delavskega zavarovanja sodi v senatu 
petih članov; senat sestoji iz predsednika ali njego
vega namestnika, dveh prisednikov delodajalčevih 
in dveh prisednikov zavarovančevih. Prisednike po
zivlje predsednik v prvi vrsti po oni stroki, ki ji pri
pada stranka, ali po «orodni stroki, ako pa to ni mo
goče, po vrstnem redu, določenem vsako let« v na
prej. Ako odstopi od tega vrstnega reda, mora \ rod-
sednik to obrazložiti v zapisniku razprave. 

§ 166. 
Predsednik sodišča delavskega zavarovanja za-

obljublja prisednike, odnosno njih namestnike, da 
bodo nepristransko vršili svoje dolžnosti. 

Za odklonitev članov sodišča delavskega zavaro
vanja veljajo predpisi civilnosodnega postopka. O 
odklonitvi prisednikov odloča predsednik. 

§ 167. 
Na razpravo pri sodišču delavskega zavarovanja 

se morajo pozvati tudi zdravniki vselej, kadar je 
vsled bolezni ali drugače nastopila pridobitna nespo
sobnost, ali onemoglost zavarovančeva ali kadar je-
vsled nezgode nastopila smrt. ali popolna ali deliìa:. 
nesposobnost za delo. 
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Zdravnike, ki jih je treba uporabiti, in vrstni j 
Ted, po katerem je treba označene zdravnike pozi
vali r& razprave, določi začetkom vsakega lota za 
leto fini predsednik sodišča delavskega zavarovanja, 
in sicer na podstavi popisa, katerega dobi od mest
nega ali okrožnega (okrajnega) fizika, ki je na se
dežu sodišča delavskega zavarovanja. 

Določanje teh zdravnikov je treba po možnosti 
izvrševati tako, da se daje sodišču na razpolago več 
zd.ravxj.ikov iz vsako posamezno stroke. 

Od določenega vrstnega reda se sme odstopiti 
samo izjemoma in to mora predsednik obrazložiti v 
zapisniku razprave. 

Zdravnik, ki je dal poškodovancu prvo pomoč 
ali je zdravil poškodovanca, ali ki je že pri kakšnem 
uradu za zavarovanje delavcev oddal strokovno 
mnenje o dotičnom predmetu ali je v pogodbenem 
razmerju- z uradom ali z delodajalcem poškodovan-
čevim, se ne sme pozivati na razpravo za veščaka. 

Zdravniku, ki je pozvan za veščaka, je dovoljen 
vpogled v vse razpravne spise. 

§ 168. 

stroške za sodni postopek sodišč delavskega za
varovanja trpi osrednji urad za zavarovanje delav
cev, razen če spozna sodišče, da so nastali stroški z 
objestnim (zlobnim) postopkom onega, ki zahteva 
odukođnino. 

Stroške, ki nastanejo s sodelovanjem veščakov, 
jKwvajüh na posebno zahtevo onih, ki zahtevajo pod
poro, odno&no odškodnino, potem stroške za pravne
ga zastopnika plača vselej stranka, ki izgubi. 

Stroške, ki nastanejo s sodelovanjem veščakov, 
pozvanih na posebno zahtevo osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev, ietotako tudi stroške, ki na
stanejo iz zastopanja urada, trpi urad sam. . 

Stroške za zastopanje strank po pravnem zastop
niku določa sodišče delavekega zavarovanja; za 
drugačno zastopanje so. ne smejo računiti nikakršni 
stroški. Ti stroški se smejo izterjevati edino sodno. 

Ce je treba, sme sodišče delavskega zavarovanja 
«dreÄi ogled na licu mesta, in sicer samo za oni 
del ohrata, kjer se je pripetila nezgoda. 

§ 168. 
b«iišče delavskega zavarovanja razsoja v tajni 

seji x navadno večino glasov. Razsodba se objavi 
takoj; najkesneje v 15 d noli od dno razsodbe pa 
mora sodišče vročiti strankam z razlogi utemeljmo 
razsodbo v prepisu. 

Ako prisodi sodišče delavskega zavarovanja ko
mu pravico do podpore ali odškodnine, mora določiti 
vsoto podporo in rente, pa tudi čas, od katerega 
teče. 

Za izvrševanje razsodb sodišča delavskega zava
rovanja je pristojno sodno izvrševalno oblastvo. 

- § 170. 
Razsodba sodišča delavskega zavarovanja se sme 

po .pritožbi interesentovi ; razveljaviti «amo iz teh 
razlogov: 

t.) ako je sodilo nepristojno sodišče; 
2.) ako ni bilo sodišče sestavljeno po predpisih 

.aH ni bilo polnoštevilno; 
3.) ako predsednik sodišča ali kdo izmed članov, 

ki so glasovali pri razsojanju, ni prisostvoval vsej 
razpravi; 

4.) ako se je udeležil razsojanja predsednik ali 
•kdo Izmed članov, ki po predpisih o odklonitvi sod
nikov ne bi bil smel soditi v tem primeru; 

5.) aJco je bila neopravičeno izključena javnost; 
6.) ako se je pravdal kdo, ki ni bil po zakonu 

za to sposoben aH ni bil upravičen; 
7.) ako je bila stranki z nezakonitim činom od

vzeta možnost .pravde pred sodiščem; 
•S.) ako je razsodba nepopolna ali neumevna ali 

se opira na krivo tolmačenje zakonov. 

§171. -.. • ' 

Pritožba se mora vložiti pismeno pri sodišču de
lavskega zavarovanja najkesneje v 15 dneh od dne, 
ko ne Je prejela razsodba. 

§ 172. 
Za rešitev pravočasno vložene pritožbe je pri

stojno vrhovno sodišče delavskega zavarovanja, ki 
se s tem zakonom ustanavlja na sedežu osrednjega 
urada za zavarovanje delavcev. 

Sodišče delavskega zavarovanja pošlje višjemu 
sodišču o pravem času pritožbo z akti o sporu \-п*Ј. 

Prepozno vloženo pritožbo zavrne sodišče delav
skega zavarovanja uradoma. 

§ 173. 
Vrhovno sodišče delavskega zavarovanja je se

stavljeno iz predsednika in najmanj štirih stalnih 
članov, ki so državni sodniki. 

Za predsednika vrhovnega sodišča delavskega 
zavarovanja sme biti postavljen oni državni sodnik, 
ki izpolnjuje pogoje za sodnika kasacijskega sodišča, 
kateri se zahtevajo po zakonu o sodnikih. 

Čin in plača predsednika vrhovnega sodišča de
lavskega zavarovanja sta enaka činu in plači sod
nika (člana) kasacijskega sodišča. 

Za stalne sodnike vrhovnega sodišča delav
skega zavarovanja smejo biti postavljeni sodniki, ki 
izpolnjujejo pogoje, kateri se zahtevajo po zakonu o 
sodnikih za sodnike apelacijskega sodišča, odnosno 
za predsednika, prvostopnih sodišč, in imajo potem
takem čin in plačo apelacijskih sodnikov. 

Od ostalega pomožnega osebja ima sodišče dva 
tajnika, arhivarja, potrebno število pisarjev in prak-
tikantov. 

Tajniki morajo biti diplomirani pravniki s sod
niškim izpitom ter imajo čin tajnika apelacijskega 
sodišča. 

Sodniki in predsednik se volijo na način, določen 
z zakonom o sodnikih za volitev sodnikov kasacij
skega in apelacijskoga sodišča, ostalo osebje pa 
poslavlja minister pravde. 

§ 174. 
Vrhovno sodišče delavskega zavarovanja je pri

stojno reševati j>ritožbe zoper razsodbe sodišča de
lavskega zavarovanja. 

Vrhovno «sodišče delavskega zavarovanja sodi 
v senatu, ki mora biti sestavljen iz predsednika in 
dveh članov, katera sta državna sodnika. 

Ako je predsednik sodišča zadržan, predsedovati 
pri razpravi, ga nadomešča po rangu najstarejši član 
sodišča — državni sodnik. 

Predsednik (vrhovnega sodišča delavskega za
varovanja predpiše pravilnik za notranje poslovanje 
sodišča. 

§ 175. . 
Ako spozna, vrhovno sodišče delavskega za

varovanja pritožbo za osnovano, razveljavi razsodbo, 
odredi novo razpravo pred sodiščem delavskega za
varovanja ter poda potrebne pripombe. 

Toda vrhovno sodišče delavskega zavarovanja 
sme, preden izda svojo odločbo, odrediti izpopolni
tev postopanja pri sodišču delavskega zavarovanja 
ter zahtevati potrebna pojasnila. 

Pripombe vrhovnega sodišča delavskega, zava
rovanja so za nižje sodišče obvezna. 

Zoper odločbo tega sodišča pritožba ni dopustna. 

§ 176. 

Vročitev pritožbe, ustavlja izvršitev razsodbe. 
Ako pa utegno stranko vtslecl neizvršitve zadeti 
težka in nenadomestna škoda, sme sodišče delav
skega zavarovanja na zahtevo te stranke odrediti 
celotno ali delno izvršitev razsodbe. 

§ 177. 

Ureditev sodišč delavskega zavarovanja in po
stopek prod njimi, kolikor to ni določeno s tem za
konom, predpiše minister pravde sporazumno z mi
nistrom za socialno politiko. 

IV. d e l . 

Nadzorstvo. 

XX. poglavje. 
Državno nadzorstvo nad izvajanjem zavarovanja. 

§178. _ 

Minister za socialno politiko izvršuje državno 
nadzorstvo nad osrednjim uradom za zavarovanje 
delavcev in nad krajevnimi organi tega urada ter 
odloča o onih Spornih vprašanjih, ki se pojavljajo 
glede, zavarovanja med osrednjim uradom. za zava
rovanje delavcev na eni- strani in njegovimi krajev
nimi organi na drugi strani. 

§179. 
Minister za socialno politiko sme vselej s po

močjo svojih organov na licu mesta pregledati po
slovno in imovinsko upravo, knjige, evidence, dopi
sovanje in spise osrednjega urada kakor tudi okrož
nih uradov za zavarovanje delavcev in blagajn za 
zavarovanje delavcev prometnih podjetij. 

Razen tega sme pri uradih izvrševati nenadne 
preglede računov (skontriranje) ter sme zahtevati 
zaključke in jwrocila o prometu obratov, stanju 

članov ob bolezni in rentnikov lcakor tudi o imo
vinskem stanju osrednjega, urada za zavarovanje 
delavcev in njegovih krajevnih organov. Na ta 
način minister vobče kontrolira, ali izvršujejo ti 
uradi odredbe zakonov, Statutov in drugih pred
pisov; ali zadoščajo svojim zakonitim obveznostim; 
ali. uporabljajo svojo dohodke za namene, dolo
čene z zakonom, in ali so dovolj varčni pri dolo
čanju upravnih stroškov. Nadalje sme odrediti, ka
dar hoče, da se skličejo njih samoupravni organi, 
odnosno jih sme sklicati tudi sam, sej pa se sme 
udeleževati po svojem odposlancu. 

Minister za socialno politiko sme razpustiti samo
upravne organe ter odrediti novo volitev : 

1.) ako so samoupravni organi sestavljeni zoper 
predpise, odnosno protizakonito; 

2.) ako postopajo samoupravni organi nezakonito 
ali na način, škodljiv izvrševanju zavarovanja. 

Minister za socialno politiko sme v teh primerili 
odrediti, da vodijo posle urada do nove volitve nje
govi organi. 

§ 180. 
Ce zavarovani člani in delodajalci ne izvolijo od

poslancev za glavno skupščino okrožnega urada ali 
če odposlanci za glavno skupščino okrožnega urada 
ne izvolijo odposlancev za glavno skupščino osred
njega urada za zavarovanje delavcev ali če ne iz
volijo članov ravnateljstva, nadzornega odbora 'ali 
prisednikov sodišča delavskega zavarovanja ali če 
se ta volitev ne more izvršiti iz drugih razlogov, 
sme minister za socialno politiko začasno imenovati 
člane samoupravnih teles, katerih volitev se je 
opustila, dokl?r se ne izvrši volitev po zakonu ali 
statutu. 

§ 181. 
Zapisnik o vsaki seji glavne skupščine, ravna

teljstva, nadzornega odbora in predsednižtva osred
njega urada za zavarovanje delavcev kakor tudi nje
govih krajevnih organov se mora v overovljenem 
prepisu predložiti ministru za socialno politiko naj
kesneje v 15 dneh po seji. 

Vsi sklepi glavne skupščine, ravnateljstva ali 
predsedništva osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev se smejo, ako niso takoj izvršni, izvršiti, če 
ne dospe v 15 dneh potem, ko so se sklepi vročili 
ministru, odobritev, odnosno ustavitev izvršitve. 

§ 182. 
Minister za "socialno politiko sme: 

.1.) razveljaviti vsak sklep, in vsako odločbo sa
moupravnih organov osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev in njegovih krajevnih organov, kj bi 
nasprotovala zakonu ali veljavnim predpisom in na-
redbam; v tem primeru sme, đa se zavaruje izva
janje zakona ir. veljavnih predpisov, izdati potrebn« 
naredbe, ki veljajo, dokler ne sklenejo pristojni sa
moupravni organi primernih odredb; 

2.) izrekati denarne kazni do 600 dinarjev zoper 
one odgovorne osebe samoupravnih organov, ki 
ne izvršujejo zakona ali predpisov, izdanih na poli
sta vi zakona. 

Kazen so pobira upravno kakor državni davek. 

§ 183. 
Ako se v poslovanju osrednjega urada za zava

rovanje delavcev ali njegovih krajevnih organov po
kažejo znaki pregreška. ali hudodelstva, mora mini
ste)- za socialno politiko takoj učiniti prijavo pristoj
nemu sodišču ali oblastvu. 

§ 184. 
Minister za.socialno politiko predpiše po zasli

šanju osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
obliko kakor tudi podrobnejše predpise, ki se tičejo 
prijav, odjav in plačilnih nalogov, določenih s tem 
zakonom. - ; '-

Istotako predpiše minister za socialno politiko 
račune, evidence, statistiko in vse ostalo, kar mo-
rrjo za zavarovanje po tem zakonu izvrševati osred
nji urad za. -zavarovanjo delavcev in njegovi kra
jevni organi. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev mora 
letne zaključne račune in statistične podatke o za
varovanju predložiti ministru za socialno politiko 
najkesneje do konca meseca junija vsakega leta. 

§ 185. 
Zoper odredbe, sklepe, odločbe in razsodbe mi

nistra za. socialno politiko, učinjene, odnosno izre
čene v področju, ki mu je določeno s tem zakonom, 
s i sme vložiti pritožba na državni svet, razen če je 
prepuščeno miniistTU, da odloča po svojem prostem 
preudarku. 
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Toda oni, ki je prizadet, »me civilnopravdno uve
ljavljati svoje pravice, ako se sklepi, odločbe ali raz
sodbe ne tičejo pravic in obveznosti osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev, njegovih krajevnih organov 
in njih članov kakor tudi ne pravic in obveznosti za
varovancev in delodajalcev тк> tem zakonu, ampak 
se tičejo pravic in obveznosti tretjih oseb, ki so v 
pogodbenem razmerju z osrednjim uradom za zava
rovanje delavcev in njegovimi krajevnimi organi ali 
so upravičeno kaj zahtevati na zasebuopravni )K>d-
»tavi. 

V. d e 1. 

R a z n e o d r e d b e , k a z e n s k e , p r e h o d n e in 
zak l jučne o d r e d b e . ~ 

XXI. poglavje. 

Razne odredbe. 

186. 
Ciani samoupravnih organov in nameščenci osred

njega urada za zavarovanje delavcev in okrožnih 
tuadov za zavarovanje delavcev kakor tudi blagajn 
za zavarovanje delavcev prometnih podjetij, člani 
in nameščenci sodišč delavskega zavarovanja, urad
niki ministrstva za socialno politiko kakor tudi stro
kovnjaki, pozvani na razprave, odrejene na podstavi 
tega zakona, so zavezani kar najstrože čuvati pro
metne in poslovne tajnosti, za katero zvedo mod 
razpravo ali pri ogledu ва licu mesta. 

Лко se pregreši zoper dolžnost, čuvati tajnost, 
uradnik ali uslužbenec osrednjega urada in njegovih 
krajevnih organov ali sodišča delavskega zavaro
vanja ali uradnik ministrstva za socialno politiko, 
se mora poleg kazni, določene v § 198. toga zakona, 
ob izgubi vseh pridobljenih pravic takoj odpustiti iz 
službe. Ako to stori kdo. ki je izvoljen, izgubi svoj 
mandat ter se ne sme več voliti; ako je zdravnik ali 
strokovnjak, se ne sme v tem svojstvu več uporab
ljati ne pri osrednjem uradu za zavarovanje delavcev 
aJi pri kateremkoli krajevnem organu tega urada 
tie pri sodišču delavskega zavarovanja ne pri mini
strstvu za socialno politiko. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev, okrožni 
viradi in blagajne za zavarovanje delavcev promet
nih podjetij, njih organi in njih poslovno knjige in 
spisi se ne smejo pri državni finančni upravi uporab
ljati v nikakršni smeri. 

§ 187. ; 

Vsi sklopi samoupravnih organov osref.lnjo.ga ura
da za zavarovanje delavcev, ustanovljenega na pod
stavi tega zakona, kakor tudi njegovih krajevnih 
organov, zoper katere je v zmislu tega zakona do
pustna pritožba, istotako odločbe, in sklepi, ki jih 
izreka minister za socialno politiko v področju zava
rovanja, so morajo prizadetim uradom in strankam 
vročati pismeno v 30 dneh 

vlogo in opozoritve, Ivi so izdajajo ali vlagajo po 
odredbah tega zakona. 

Osrednji urad kakor tudi'okrožni uradi za za
varovanje delavcev in blagajne za zavarovanje de
lavcev prometnih podjetij so za svoje zgradbe, za
vode in svoja zemljišča, kolikor služijo svrham de
lavskega zavarovanja, oproščeni vseh vrst. državnih 
in samoupravnih (mestnih, občinskih itd.) naklad, 
davkov, cloldad in pristojbin. Istotako so proste 
davkov in doldad tudi vso podporo in rente iz 
zavarovanja po toni zakonu. 

§ 100. 
Vsi redni prispevki in stroški, ki jih morajo plač> 

vati delodajalci po t fan zakonu, se smatrajo za take 
poslovne izdatke, ki se morajo od teza tj ob določanju 
čistega dobička. 

§ 101. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev in 

okrožni uradi za zavarovanje delavcev so oproščeni 
vsake poštnine za navadna pisma in dopisnice v 
medsebojnem občevanju in v občevanju z oblastvi 
in sodišči in s svojimi organi in delodajalci. Isto 
oprostilo od poštnine uživajo tudi delodajalci v 
občevanju z osrednjim uradom za zavarovanje de-
lavcov in njegovimi krajevnimi organi, razen z 
blagajnami za zavarovanje delavcev prometnih 
podjetij in s sodišči delavskega zavarovanja. 

§ 102. 

Razen področja, določenega .s tem zakonom, se 
smejo osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev 
na podstavi posebnih zakonov odrejati tudi razni 
drugi posli, kolikor se tičejo ti posli zaščite de
lavcev in njih interesov. Stroški tako odrejenega 
novega področja urada no smejo zadevati zavaro
vanja 

XXII. poglavje. 
Kazenske odredbe. 

§ 103. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, se 

kaznuje v denarju od 5 do 20 dinarjev: 
1.) zavarovani član, ki ne uporablja zaščitnih 

priprav, katere so mu na razpolago, ali ki ee ne 
drži varnostnih odredb, predpisanih po oblastvu aü 
z delovnim redom; 

2.) oni, ki odstrani predpise o zaščitnih odred
bah, prepovedi ali svarila, nabita.na ]>odstavi § 117., 
jih poškoduje ali naredi nečitljive. 

Takšno denarno kazen mora delodajalec odteg
niti od zaslužka zavarovanega nameščenca, toda 
odtegljaj sme znašati največ četrtino enega izpla
čila. 

§ 104. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, se 

Rok za pritožbe je. ako ni z zakonom predpisano j kaznuje v denarju od 20 do 500 dinarjev: 
drugače, 15 dni od dne, ko se vroči odločba ali raz 
sodba. Pritožba se izroči onemu uradu ali sodišču, 
zoper čigar odločbo se vlaga jrritožl>a. Vendar 
!>a se smejo pritožbe zoper sklepe osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev izročati pristojnemu okrož
nemu uradu za zavarovanje delavcev ali blagajni za 
zavarovanje delavcev prometnih podjetij. Pritožbe se 

1.) delodajalec, ki vobče ne prijavi vstopa v 
obrat ali izstopa iz obrata svojega nameščenca, ia» 
vezauega zavarovanju, in izpremembe, ki nastane v 
delovnem razmerju, ali ju ne prijavi v zakonskem 
roku in v zmislu zakonskih predpisov; 

2.) delodajalec, ki vobče ne prijavi ali ne pri
javi v zakonskem roku in po zakonskih predpisih 
obrata in izpreinemb v osebi lastnika obrata, ki je vlagajo pismeno, smejo se pa tudi protokolarno pri

javljati pri onem uradu, ki je vročil sklep, odločbo! zavezan prijavi za zavarovanje, zoper nezgode 
ali razsodbo, zoper katero gre pritožba 

Ako se izroči pritožba pošti priporočeno, se sma
tra, da je tega dne vročena v uradu, ki mu je na
menjena. Ako se izroči pošti brez recepisa, velja za 
dan izročitve oni dan. ko jo dejansko prejme urad, 
ki mu je namenjena. 

Pritoževati se smejo samo interesenti. Pravočas
na pritožba odlaga izvršitev izpodbijane odločbe, 
razen v primerih, za katere .je s tem zakonom dolo 
ceno drugače. 

§ 188. 
Vsa javna (državna, sodna, mestna, občinska) 

ohlastva, vsi javni uradi in zavodi itd. morajo ustre
zati zahtevam osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev in njegovih krajevnih organov in predsedni
kov sodišč delavskega zavarovanja ter jih podpirati 
v njih delovanju. 

§ 180. ! 

§ 105. 

4.) delodajalec, ki zavarovanemu članu :.-:• izda 
jHit.rdJla v zmislu § 15. 

§ 107. 

Kolikor ni po zakonu določena višja kazati, se 
kaznuje v denarju od 100 do 2000 dinarjev-, v po
novnem primeru pa do 5000 dinarjev: 

1.) delodajalec, ki sklene s svojim namežc^ieom 
protizakonsko jK>godbo, izvršuje protizakonito, od
tegljaje od zaslužka nameščencev, odteza več ali 
pozneje, nego je upravičen; 

2.) delodajalec, ki vobče ne prijavi nastalih it-
premomb obrata aH ne v zakonskom toku in po 
zakonskih predpisih; 

3.) delodajalec, ki no vodi rednih mezdnih za
piskov ali jih ne hrani do predpisanega časa, kakor 
tudi oni, ki ne da organom, odposlanim po ndnist.r-
stvu za socialno politiko, po obrtnem nadzorniku 
(inšpektorju rada) ali po osrednjem uradu -M zava
rovanje delavcev in njegovih krajevni!) organih in 
po sodiščih delavskega zavarovanja, potrebnih po
jasnil, prepreči ogled na licu mesta ali zabrani vpo
gled v svoje knjige in evidence; 

4.) delodajalec, ki ne izpolni odredb loga za.kona 
o prijavljanju nezgod ali ne pozove zdravnika k 
onemu, ki ga je zadela nezgoda; 

o.) delodajalec, ki protipravno po dospelosti 
ne [vlača, prispevkov za zavarovanje, ali predpisanih 
pred jem ov. 

§ 108. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, se 

kaznuje v denarju od 1Ó0 do 1000 dinarjev uni, ki 
prekrši obveznost, čuvati poslovno tajnost, predpi
sano v prvem odstavku § 186., ali oni, ki to, kar jo 
zvedel, neupravičeno izkoristi. 

V teh primerih se sme uvesti postopek .samo 
na zahtevo oškodovane stranke. Postopek, uveden 
v zmislu tega paragrafa, ne vpliva na pravico oško
dovančevo, da zahteva odškodnino od onega, ki je 
prekršil dolžnost, čuvati tajnost. 

§ 199. 
Ako namesti delodajalec v svojem obrani ali 

v svojem podjetju poslovodjo, je poslovodja odgo
voren za kazniva dejanja, ki se kaznujejo po tom 
zakonu. 

Лко pa se je kaznivo dejanje učinilo z vednostjo 
delodajalčevo, so morajo kazensko odredi«- tega za
kona uporabiti tudi na delodajalca. 

Pri uradih in javnih zavodih, navedenih v S 7., 
nadalje pri pravnih osebah in zavodih vobče kakor 
tudi pri njih podjetjih je kazensko odgovoren po 
Umi zakonu odgovorni ravnatelj (upravnik, predstoj
nik, načelnik itd.) urada, odnosno zavoda ali pod
jetja. 

Delodajalca zadene v vsakem primeru imovin
ska odgovornost, ki izhaja iz učiujenega kaznivega 
dejanja. 

§ 200. 

Za izrekanje denarnih kazni po odredbah toga 
zakona so pristojna, policijska (politična) oblastva. 

Te kazni se izrekajo v korist osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev, ki jih uporablja za izred
ne podpore rentnikom. 

Zoper razsodbo policijskega (političnega) oblastva 
se sme obsojenec pritožiti na prvostopno, odnosna 
okrajno (kotarsko) sodišče v 8 dneh po .priobčitvi 
razsodbe. Pritožba se izroči onemu oblastvu, ki je iz
reklo razsodbo. To oblastvo mora poslati vso akte 

Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, s«j sodišču v 24 urah.- Sodišče mora odločiti v 15 
kaznuje v denarju od 50 do 1000 dinarjev: ' dneh, ko prejme akte. Odločba prvostopnega, od-

1.) delodajalec, ki prijavi v večjem ali manjšem ! n 0 b n o t ra jnega (kotarskega) sodiiSa je izvršna, 
znesku zaslužek nameščenca, zavezanega zavaro- j 
vanju; 

2.) zavarovani član, ki e tem, da se dela bolnega, 
ali na drug protizakonski način zlorabi podporo 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev aH nje
govih krajevnih organov. 

§ 196. 
Kolikor ni po zakonu določena višja kazen, ee 

kaznuje v denarju od 100 do 1500 dinarjev, v po
novnem primeru pa do 3000 dinarjev: 

1.) delodajalec, kateri pomaga oškodovati urad 
nameščencu, ki se dola bolnega ali ki na drug proti-

Oproščene so vseh vrst taks (kolkovine in pri- i zakonski način oškoduje urad 
sfojbin) vse razprave in listine, ki ee tičejo določanja 
in reševanja pravnih razmerij po tem zakonu med 
osrednjim uradom za zavarovanje delavcev in njego
vimi krajevnimi organi na eni strani in zavarovani
mi člani ali delodajalci na drugi strani, nadalje med 
delodajalci in nameščenci, istotako vse poslovne 
knjige urada, vso listine, vsi izkazi, vse prijave, 

2.) delodajalec, ki zadržuje svoje nameščence 
od izpolnjevanja njih prisedniške dolžnosti pri so
dišču delavskega zavarovanja ali od članske dolž
nosti pri osrednjem uradu za zavarovanje delavcev; 

3.) delodajalec, ki ne izpolnjuje odredb § 117. 
toga zakona o nabitkiu predpisov glede, varnostnih 
odredb in prepovedi; 

XX111. poglavje. 

Prehodne odredbe. 

§ 201. 
«Zemaljska blagajna za jwtporu bolesnih rad

nika i za osiguranje proti nezgodama u Zagrebu» 
postane dne 1. julija 1922. osrednji urad za zava
rovanje delavcev, določen po § 119. zakona, ter 
ostane do dne 1. julija 1030. s sedežem v Zagrebu. 
Po tem roku jo sme minister za socialno i>olitiko z 
oziron. na dejanske potrebo in možnost prenosa pre
mestiti v Beograd. 

Samoupravni organi «Zemaljske blagajne za. 
potporu bolesnih radnika i za osiguranje proti ne
zgodama u Zagrebu> prestanejo poslovati dne 30. ju
nija 1922. 

Prvo ravnateljstvo osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev, ki bo sestavljeno iz 12 delodajalcev 
hi 12 zavarovanih nameščencev, in prvi nadzorni 
odbor urada, ki bo sestavljen iz 5 delodajalcev in. 
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•б zavarovanih nameščencev, imenuje minia ter za 
socialno politiko, ko zasliši prizadete delavske in 
delodajalske zbornice. 

Nalega prvega ravnateljstva bo: 
1.) da sestavi statut osrednjega urada za zava

rovanje delavcev in da ga predloži v odobritev mi
nistru za socialno politiko; 

2.) da izvede organizacijo krajevnih organov 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev v zmislu 
odredb tega zakona; 

3.) da bo vodilo posle osrednjega urada za za
varovanje delavcev do prve glavne skupščine 
osrednjega urada, ki ee mora sestati najkesneje v 
prvi polovici leta 1928. 

§ 202. 

V»e ostale blagajne in vsi ostali zavodi za 
podporo ali za zavarovanje delavcev zoper bolezen 
in nezgode, ki poslujejo v območju kraljevine Sr
bov. Hrvatov in Slovencev, razen provizijskih od
delkov bratovekih skladnic, postanejo dno 1. julija 
1022. začasno krajevni organi osrednjega urada тл 
»varovanje delavcev. 

Samoupravni organi teh blagajn in zavodov te 
morajo ob istem času preustrojiti v zmislu odredb 
tega zakona. 

Dne 80. junija 1922. morajo vse te blagajne in 
vsi ti zavodi zaključiti svoje poslovanje po odred
bah zakona, na katerem so osnovan«, in dne 1. ju-i 
lija 1922. pričeti poslovanje po odredbah tega zakona 
ter poslovati, dokler ne ustanovi ravnateljstvo osred
njega urada za zavarovanje delavcev svojih kra
jevnih organov fio odredbah tega zakona in njih ne 
razrezi. 

Likvidacijo in postopek pri likvidaciji razrešo-
nih blagajn in zavodov opravljajo osrednji urad za 
savarovanjo delavcev, odnosno oblastva, ki jih zai 
to določi minister za socialno politiko. Privatno-
društvena blagajna «Morkur> v Zagrebu se ne likvi
dira, nego se smatra za krajevni organ osrednjega 
urada za. zavarovanje delavcev s pravico blagajn za 
.zavarovanje delavcev prometnih podjetij, samo da, 
mora imeti najmanj 2500 članov. 

Vsa premična in nepremična imovina razrešenih 
blagajn in zavodov, ki je .služila zavarovanju, preide 
dne 1. julija 1022. v last. osrednjega urada za zava
rovanje delavcev. Nepremična imovina se mora na 
prošnjo osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
prepisati v zemljiških (baštinskih) knjigah na njegovo 
ime. Vsi dolgovi razreSenih blagajn in zavodov pre
idejo v plačilno obveznost osrednjega urada za za
varovanje delavcev. 

čisti imovinski prosežek mora osrednji urad za 
zavarovanje delavcev voditi na posebnem računu 
za vsako dosedanjih pokrajin kraljevine Srbov. Hr
vatov in Slovencev, in sicer posebe za zavarovanje 
zoper bolezen iu posebe za zavarovanje zoper ne
zgode. Eventualni nepokriti dolgovi posameznih 
blagajn in zavodov ene pokrajine se morajo porav
nati iz nabrane imovine za to pokrajino. 

Preostalo imovino vsake posamezne pokrajine 
za zavarovanje zoper bolezen mora osrednji urad za 
zavarovanje delavcev uporabiti edino za zavarova
nje zoper bolezen-po odredbah toga zakona, iu sicer 
v območju dotične pokrajine, kakor tudi za pri
spevke pokojninskemu fondu osrednjega urada za 
zavarovanje; delavcev, provzročene e tem, da se ob
veznosti tega fonda prevzamejo za. pokojnine, na
meščencev uradov, prevzetih iz te pokrajine. 

Imovina posameznih pokrajin za zavarovanje 
zoper nezgod« se uporabi po određivali § 205. tega. 
zakona. 

Zakladi ki so z določenim ali nedoločenim na
menom nabrani in izročeni v upravo razrešenih bla
gajn m zavodov, kakor tudi deli imovine, ki tvo
rijo last, korporacije ali družbe, ki j«, vzdrževala 
•blagajno, odnosno dotični zavod, ali privatni], oseb 
se smem izročiti osrednjemu uradu za, zavarovanje 
delavcev samo po pristanku onega, ki ima pravico 
do njih. ter se morajo dalje uporabljati za krajovnr 
svrbe skladno s svojim prejšnjim namenom. Sporna 
vprašanja o lastninski pravici do teh delov imovine 
se rešujejo sodno. 

Nameščence razrošenih blagajn in zavodov, de
finitivno nameščene pred dnem 1. julija 1921. — 
-ako jim je bila ta služba glavni poklic — mora osred
nji urad za zavarovanje delavcev, priznavši jim do
sedanja službena leta, ki jim veljajo za pokojnino, 
l n тее pridobljene pravico, namestiti s prejemki, ki 
Ro jih uživali dne 30. junija 1921. 

§ 203. 
Vse podpore ob bolezni članov bolniških blagajn, 
•o, postale začasni krajevni organi osrednjega 

urada za zavarovanje delavcev, izdaja za obolenja in 
porode, ki eo so pripetili do dne 30. junija 1922., 
osrednji urad za zavarovanje delavcev po .svojih 
krajevnih organih po dosedanjih predpisih v neizpre-
menjenem znesku. 

Vse rente in pomoči ob nezgodah članov, zavo
dov in blagajn za zavarovanje zoper nezgode, ki 
se spoje z osrednjim uradom za zavarovanje delav
cev, bo dajal osrednji urad za vse nezgode, ki so 
se pripetile do dne 30. junija 1922. (stari rentniki), po 
diosedanjih predpisih. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev prevza
me tudi iziplačevanje rent za nezgode, ki jih pre
vzame kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev na 
podstavi mirovnih pogodb in dodatnih dogovorov 
iz likvidacijo zavodov in blagajn za zavarovanje 
zoper nezgode v Avstro-Ogrski. 

Kolikor kraljevina takih rent ne prevzame u 
svoje državljane, sme minister za socialno politiko 
osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev naložiti 
ekrb za izplačevanje teh rent. V ta namen sme mi
nister z odobritvijo ministrskega eveta uradu nalo
žiti, da prevzame na svoj račun izplačilo kurzne ra». 
like med nominalno višino v kronah in faktično 
vrednostjo rent, izplačanih po inozemskih zavodih, 
v jugoslovanskih kronah. 

§ 204. 
Delavcem podjetij v Srbiji, ki so spadala jvod 

zakon o radnjama (obrtni zakon), istotako omm de
lavcem podjetij isto vrste v Macedoniji, Crni gori. 
Bosni in Hercegovini, ki so se izza dne 1. julija 1911. 
ponesrečili v obratu, kar je imelo za posledico smrt 
ali zmanjšek delovne sposobnosti za več nego 33'';, 
odstotkov, iu ako niso bili zavarovani, Ivo dajal 
osrednji urad za zavarovanje delavcev podporo ob 
nastopnih pogojih: 

Renta se bo dajala poškodovanim delavcem in 
rodbini umrlih delavcev izza dne 1. julija 1922. v 
višini dveh tretjin pomoči, določenih s tem zakonom; 
za letni zavarovani zaslužek bo veljal na leto pnv 
računjeni zaslužek ponesrečencev ob času nezgode 
v obratu, v katerem se j , , ponesrečil. 

lïenta se ne bo dajala za nezgode, ki so se pri
petile osebam, opravljajoč™ vojaškot službo mod 
vojno, niti ne onim osebam, ki že dobivajo od ka
terekoli zavarovalnice ali kateregakoli fonda za to 
nozgodo rente vsaj v oni višini, v kateri bi jim pri
padala po teli odredbah. 

Od rento se odtegnojo vse rente, ki jih že odko-. 
derkoli dobiva za to nezgodo poškodovana oseba a.li, 
rodbina umrlečeva. drugo javne pomoči, ki jih i 
uživajo, pa toliko, kolikor pro.scza celokupni znesek i 
vseli teh pomoči in rent znesek rente, ki bi jo mol 
rala ta oseba dobivati po svoji delovni sposobnosti i 
| o odredbah drugega oi.Havka. 

Enkratne, odškodnine, ki jih je dobila poško- \ 
dovana oseba ali rodbina umrlečeva od delodajalca | 
ali od zavarovalnice za to nezgodo, se odtegnejo 
samo v toliko, v kolikor je odškodnina večja od 
znoska rente, ki bi pripadla tem osebam od dno ne
zgode do dne 1. julija 1922. s 5%nimi obrestmi 
vred. 

Te rente so bodo dajale samo na osnovi prijave, 
ki jo morajo poškodovanci, odnosno rodbina, osred
njemu uiadu za zavarovanje delavcev predložiti naj-
ketneje do dne 31. decembra 1922., za nezgode pa-, 
ki so se pripetile šele leta 1922., v roku enega leta 
po nezgodi. Prijavi je treba priložiti overovljena 
dokazila, da je smrt ali zmanjšek delovne sposob
nosti res posledica nezgode, kakor tudi potrjeno iz
pričevalo delodajalčevo ali izpričevalo zavarovalne 
ustanove o višini podjxire, ki jo je prejemal prosilec 
za nezgodo, in izpričevalo občine o odškodninah in 
javnih pomočili prosilče.vih. odnosno izpričevalo, 
da ne prejema prosilec nikakršnih pomoči. 

l.'eiito se bodo dajale samo, ako bodo izpolnjeni 
vsi pogoji' za. določitev rento. 

§ 205. 

Izdatke za pomoč ob nezgodah po §§ 203. in 
204. se ne pokrivajo z lednimi prispevki (§ 40.), 
nego se vodijo za vsako pokrajino na posebnem 
računu. 

Za kritje stroškov služijo razen rezerv, dob
ljenih ob likvidaciji, v prvi vrsti za vsako pokrajino 
nabrana imovina razrešenih zavodov in blagajn za 
zavarovanje zoper nezgode, nadalje letni presežek 
oddelka za zavarovanje zoper nezgode, razdeljen 
po višini vplačanih premij na posamezne pokrajine, 
končno državna podpora, kolikor se postavi v pro
račun, sorazmerno z nepokritimi izdatki za te rente. 

Kolikor ne bodo vsa ta sredstva zadoščala za 
kritje teh rent, se bodo zalagali letni izdatki iz imo
vine oddelka za zavarovanje zoper nezgode ter po
krivali a posebno doklado na redne prispevke za 
zavarovanje zoper nezgode v posameznih pokraji
nah. Višino te doklade določi minister za socialne 
politiko z naredbo, 

§ 206. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev sme sta
rim rentnikom (§§ 203. in 204.), katerih delovna 
sposobnost je zmanjšana za več nego 381/» •%, kako» 
tudi rodbini umrlih rentnikov dajati draginjske do
klade, kolikor je to neizogibno potrebno za vzdrže
vanje življenja, in sicer tako, da rente z dokladami 
vred ne presezajo dveh tretjin zneska rente, ki bi 
pripadala delavcem iste vrste, odnosno njih rodbini, 
ko bi dobivali rente po tem zakonu in po sedanjem 
delavskem zaslužku. 

Iste doklade sme dajati osrednji urad za zava
rovanje delavcev tudi rentnikom državljanom kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki prejemaj» 
ob Djegovi kontroli svoje rente iz inozemstva. 

Pravilniku za dajanje teh doklad je treba odo
britve ministra za socialno politiko. Z njegovo odo
britvijo sme osrednji urad, kolikor ne zadoščajo dra
ga Äredsitva. ki so mu na razpolago v ta namen, 
predpisati in pobirati doklade na redne prispevke ш 
zavarovanje zoper nezgode. 

§ 207. 

Pogodbe o zavarovanju zoper nezgode, ki so jili 
sklenili delodajalci na korist svojih nameščencev 
do vštetega dne~ 30. junija 1921., preidejo na osred
nji urad za zavarovanje delavcev, ako jih delo
dajalec, ki je opravil zavarovanje, prijavi pri rav
nateljstvu osrednjega urada za zavarovanje delav
cev v prvem mesecu, ko prične poslovati ta urad. 

V tem primeru mora osrednji urad za zavaro
vanje delavcev plačati pristojbine za zavarovanje 
za še ostali čas pogojenega zavarovanja; temu ura
du pa pripadajo odškodnine za eventualne nezgode, 
ki se opirajo na prevzeto pogodbo. 

§ 208. 

Da bo mogel osrednji urad za zavarovanje de
lavcev vršiti svoje delo, mu mora minister za fi-
mance dati na razpolago potrebno vsoto, ki jo vnio 
urad v 4 letih. 

XXIV. poglavje. 
Zaključne odredbe. 

§ 209. 

Zavarovanje po tem zakonu se bo izvajalo glede 
bolezni in nezgod šele izza dne 1. julija 1922. Tega 
dne izgube moč in veljavo vsi zakoni, ki so v ob
močju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ve
ljali glede zavarovanja delavcev zoper bolezen in 
nezgodo. 

Zavarovanje za onemoglost, starost in smrt sy 
izvede, ko to določi ministrski svet, najkesneje pa 
do dne 1. julija 1925. 

§ 210. 

V krajinah, kjer zavarovanje zoper bolezen 
še ni izvedeno, sme minister za socialno politiko 
odrediti s svojo naredbo, da veljajo stvarna dolo
čila za zavarovanje zoper bolezen že izza dne 1. j v 
mar ja 1922. 

Minister za socialno politiko se pooblašča, da 
sme z naredbo tudi pred dnem 1. julija 1922. zvi
šati podpore in prispevke za bolezen in nezgode, 
določene z dosedanjimi zakoni in uredbami za po
samezne pokrajine, toda v mejah podpor in prispev
kov tena zakona. 

§ 211. 
Izvajanje tega zakona se poverja ministru za. so

cialno politiko. 
Izvajanje tega zakona se sine v posameznih delih 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z odločbo 
ministrskega sveta odložiti najdalje do dne 1. ju
lija 1925. 

§ 212. 

Za čas do dne 1. julija 1922. ohranjajo zakonito 
moč razen veljavnih zakonov in naredb pred dnem 
1. decembra 1918. še te-le uredbe: 

1.) uredba z dne 30. septembra 1920., s katero se 
izpreminjajo nekatere odredbe v naredbi poverjenika 
za socialno skrbstvo v Zagrebu z dne 24. novembra 
1918., št. 93, o zavarovanju nameščencev zoper ne
zgode: 
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2.) uredba o začasni ureditvi zavarovanja delav

cev zoper nezgode na bivšem avstrijskem ozemlju 
kraljevine-Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 30ega 
•eptembra 1920.;* 

3.) uredba o začasni ureditvi zavarovanja delav
cev na podstavi zak. člena XIX. 1907. o zavarovanju 
obrtnih in trgovskih nameščencev zoper bolezen in 
nezgode v območju Banata, Вабке in Baranje z dne 
11. oktobra 1920.; 

4.) uredba, s katero se izpreminja § 8. zakona z 
dne 15. februarja 1909. o zavarovanju delavcev ob 
bolezni za Bosno in Hercegovino z dne 11. oktobra 
1920. z naredbama deželne vlade za Bosno in Herce
govino poverjeništva za socialno politiko z dne 
29. novembra 1919., št. 20.470/S. P., in z dne 30ega 
novembra 1920., št. 17.Ô98/S. P., o zavarovanju slu-
žabništva; 

5.) uredba o začasni ureditvi zavarovanja rudar
jev zoper nezgode na bivšem avstrijskem ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 30ega 
septembra 1920.;** 

6.) uredba o začasni ureditvi zavarovanja delav
cev zoper nezgode na bivšem^ avstrijskem ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne llega 
oktobra 1920.;*** 

7.) banska naredba z dne 24. julija 1919., št. 5102, 
s katero se izpmninjajo nekatere odredbe v naredbi 
bivšega kr. ogrskega ministrstva z dne 14. decembra 
1917., št. 4790/M. Pr., o zavarovanju obrtnih in tr
govskih nameščencev zoper bolezen in nezgode; 

S.) banska naredba z dne 19. septembra 1919.. 
št. 5888, s katero se izpreniinjajo nekatere odredbe 
v naredbi bivšega kr. ogrskega ministrstva z dne 
14. decembra 1917., št. 4790/M. Pr., o zavarovanju 
obrtnih in trgovskih nameščencev zoper bolezen in 
nezgode; 

9.) banska naredba z dne 11. marca 1920., 
et. 4251, 6 katero se razveljavlja odredba § 47. na
redbe kr. ogrsko-hrvatekega skupnega bivšega. mi
nistrstva z dne 14. decembra 1917., št. 4790/M. Pr.; 
glede dopolnitve in izpremembe odredb o zavaro
vanju obrtnih in trgovskih nameščencev zoper bo
lezen in nezgode; 

10.) ђаг.гкл niredba z dne 80. aprila 1920., 
št. 8149, s katero se izpreminja banska naredba z 
»me 24. julija 1919., št. 5102, p. z s. s., o izpre-
membah nekaterih prodpi=ov fi-.lavskega zavaro
vanja; 

11.) banska naredba z dne 27. maja 1920., 
ht. 9557, s katero se izpreminja banska naredba z 
due 19. septembra 1919., St. 5888, glede izprememb 
nekaterih odredb o delavekem zavarovanju, navede
nih pod št. 30, 31 (70), 32, 33, 36 (88), 48, 34 (71), 
35 (72), 39 (76), 40 (77), 78. 41 (79), 42 (80) se-
znamka uredb ministrstva za socialno politiko — 
«Službene Novine» št. 195/21. 

§ 213. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpise, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča uredbo o ureditvi zavaro
vanja delavcev zoper bolezen in nezgode z dne 
27. junija 1921. — «Službene Novine» št. 184/21. — 
seznamka uredb ministrstva za socialno politiko 
št. 61 — «Službene Novine» št. 195/21. 

Našemu nainestidku ministra za socialno politiko 
pri[K)ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za nje
govo izvrševanje, obla&tvom zapovedujemo, naj po
stopajo po njom, vsem in vsakomur pa. naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u. dne 14. maja 1922. 

Aleksander s. r. 
"Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega svela 
in namestnik ministra za zunanje posle: 

Nikola P. Pašić s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Uradni list pod št. 369 iz leta 1920. 
** Uradni list pod š t 374 iz leta 1920. 

*** Uradni list pod št. 407 iz leta 1920. 

Razglasi drugih uradov in oblasiev 
St. 23/312. 

Razglas. 

Št. 1474. 

Razglas. 
75* 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. dol 

dne 31. maja 1922. j 
1 denarnica s srednjo , vsoto denarja; 1 srednja j 

vsota denarja; 1 potni list na ime: Sumljak Josip, j 
Maribor; 1 manjša vsota denarja; 1 srednja vsota! 
denarja; 1 zlata naprsna igla; 1 železniška legiti
macija na ime: Hafner Hermina; 1 ročna torbica 
in denarnica z vsebino 100 K; 1 pes volčje pasme 
z znamko 723 - 22 mestni magistrat ljubljanski; 
1 zlata zapestna ura; 1 večja vsote denarja; 1 de
narnica z 1 dolarjem, 20 nemškimi markami in 
manjšo vsoto jugoslovanskega denarja; 1 nikljasta 
ura; 1 torbica z večjo vsoto denarja; 1 denarnica 
s srednjo vsoto denarja; 1 srednja vsota denarja; 
1 prazna ročna torbica; 1 zlata verižica z obeskom; 
1 ročna torbica s črno denarnico in manjšo vsoto 
denarja; 1 denarnica s srednjo vsoto - denarja; 2 
ženski ruti; 6 ključev; 1 kolesna sesaljka; 1 de
narnica •/. manjšo vsoto denarja; 1 denarnica « 
srednjo vsoto denarja; 2 trgovski izpričevali; 1 zla
ta zapestna ura; 1 ženski plašč; 1 mlad psiček bele 
barve, rjavih ušes, istrijanske pasme; 1 ročna tor
bica z 1 prstanom, 1 pompaduro in 1 srebrno uro. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

31. maja 1922. 
1 čepica; 1 listnica » manjšo vsoto denarja; 

1 rokavice; 1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 
2 ključa; 1 zračna sesaljka za kolo; 1 pasja znam
ka; 1 srednja vKOta denarja; 1 denarnica z večjo 
vsoto denarja; 1 suknjič; 1 mlad pes z dolgo belo 
dlako; 1 palica; 1 vozna veriga; 1 manjša vsota 
denarja; 1 srednja vsota denarja; 1 posrebrena lor-
njeta; 1 nikeljnasrta ura; 1 srebrna verižica; 1 de
narnica z 1 prstanom; 1 «čitanka za meščanske 
šole*; 1 siv pes volčje pasme; 1 denarnica z manjšo 
vsoto denarja; — V železniških vozovih so se našli 
ti-le predmeti: 1 kovčeg; 1 torbica* z manjšo vsoto 
denarja; 1 turistov.ska steklenica; 1 nahrbtnik; vi 
doza za cigarete; 1 stara pelerina-, 2 palici; 1 dežna 
jopa; J zavitek ovratnikov. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 2. junija 1922. 

Lov občine Črne pri Prevaljah se bo dne 2. j u -
l i j a t. 1. ob 14. uri pri občinskem uradu v. Črni na 
javni dražbi oddajal v zakup za dobo petih let. Iz
klicna cena 600 K. 

Občinski urad v Črni pri Prevaljah, 
dne 31. maja 1922. 

Razne objave. 

Št. 6724. 

Razglas. 
Na državni gimnaziji v Mariboru se razpisuje za 

šolsko leto 1922./1923. me^to učitelja za zgodovino 
in zemljepis. Za razpisano mesto je |K»t,rebcn izkaz 
usposobljenosti za slovenski učni jezik. 

Pravilno oin-emljene prošnje naj se naslove na 
pokrajinsko upravo za Slovenijo, oddelek za pro-
-•veto in vem, ter vlože najkesneje do dne 

10. j u l i j a 1 9 2 2 . 
IH) uradni poti pri višjem šolskem svetu v Ljubljani. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 7. junija 1922. 

Predsednik: dr. Beuk s.r. 

Št. 315. 
Razpis učiteljske službe. 

V zmislu odloka, višjega šolskega «veta z dne 
16. maja 1922., št, 5657, se razpisuje učiteljska 
služba na štirirazrodni osnovni šoli v P u š t a n j u 
v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti najkesneje do dne 

1 0. j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet kozjanski v Brežicah, 
dne 2. junija 1922. 

Družba južne železnice. Železnica Barcs-Pakrac. že
leznica Radkersburg-Ljutomer. L o k a l n a t a r i 
fa, d e l IT, z a p r e v o z m r l i č e v , ž i v i h ž i 

v a l i in r o b e 
Dne 1. julija 1922. stopi v veljavo dodatek III 

k lokalni tarifi, de] II, za prevoz mrličev, živih ži
vali in robe na progah družbe južne železnice, izdaja 
z dne 15. aprila 1920. 

Ta dodatek obseza poleg izprememb in jxjprav-
kov povprečno 50%no zvišbo vseh pristojbin in vo-
zarinskih stavkov, navedenih v tarifi. 

Dodatek se lahko naroči pri obratnem ravnatelj
stvu južne železnice ali direktno ali s ])osredova-
njem postaj južne železnice. Cena 2 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1922.; 
j . ž. št, 3768/111. 776 

Družba južne železnice. Železnica Barcs - Pakrac. 
Železnica Radkersburg - Ljutomer. P o t n i š k a i » 
p r t l j a ž n a t a r i f a , d,el I I . I z d a j a d o 

d a t k a I I . 
Dne 1. julija 1922. stopi v veljavo dodatek II k 

potniški in prtljažni tarifi, del H. 
Ta dodatek obseza i>oleg izprememb povprečne 

50%no zvišbo vseh voznih cen in pristojbin. 
Dodatek se lahko naroči pri obratnem ravnatelj

stvu južne železnice ali direktno sli 6 posedova
njem postaj južne železnice. Cena 2 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1922.; 
j . ž. St.. 3768/IIÎ,. 777 

Družba južne železnice. 
Lokalne železnice: Ljubljana-Vrhnika, Grobdne-
Rogatec, Poljčane-Konjice-Zreče in Slovenska Bi-

strica-Slovenska Bistrica mesto. 

I z p r e m e m b e in v o z a r i n a k e t a b l i c e k 
t a r i f a m za z g o r a j i m e n o v a n e l o k a l k e . 

Dne 1. julija 1922. stopi v veljavo dodatek I k 
izpromembam in vozarinskiin tablicam, veljavnim za 
lokalke Ljubljaim-Vrhnjko, Grobe]no-Rogatec, Polj
čane-Konjice-Zreče in Slovensko Bistrico-Slovensko 
Districo inasto, izdaja z dne 1. aprila 1922. 

Ta dodatek obseza poleg izprememb in poprav
kov povprečno 50%no zvišbo. vseh pristojbin in vo-
zaiinskih stavkov, navedenih v tarifi. 

Dodatek se lahko naroči pri obratnem ravnatelj
stvu južne železnice, pododdelku V/5. Cena 2 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1922.: 
j. 'ž. št. 3864—V/5. 773 

779 3-1 Likvidacija zadruge. 
Strojna zadruga v Mednu, r. z. z o. z., je «klonila 

razdružitev ter je prešla v likvidacijo. 
Upniki se pozivljejo v zmislu § 40. «wir. zak., naj 

oglase svoje terjatve pri zadrugi. 

Št. 1195. 
Preklic razpisa. 

Razpis učiteljskih mest z dne 28. maja 1922., 
št, 1133 (Ur. 1. 60), se izpreminja tako, da se oddasta 
v R a d o v l j i c i samo d v e učni mesti im da se 
razpis učiteljskih mest na B 1 o d u vobee preklicuje. 

Okrajni šolski svet v Radovljici, 
dne 8. junija 1922. 

7 9 1 Splošna prometna banka, 
podružnica v Ljubljani, prej J. C. Mayer. 

Vloge na hranilne knjižice. 
Stanje dne 1. maja 1922 K j . 9,529.'34M1 
Tekom meseca maja je vložilo 

36 strank . . Kj. 392,659-61, 
dvignilo pa je 
71 strank . . Kj. 507.555-99 

Valovanje meseca maja . 

Error meseca aprila . . . 

Stanje dne 31. maja 1922. 

. K j . 114.896-38 

~Kj. 9,414.444-73-
. Kj. 8.999-37 

. Kj. 9,405.445-Зв* 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. т Ljubljani. 



63. 

Poitnina plačana • gotovini 

V Ljubljani, dne 14. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave m Slovenijo. 

Vsebina: Poroka Njegovega Veličanstva kralja Aleksandra I. — Ukazi o amnestiji. Popravki k zakonu o oblastni in sreski samoupravi. Popravek k zakonu o olajšavah v sodnem 
postopanju za območje višjih deželnih sodišč v Ljubljani in Splitu. - Uredbe osrednje vlade: Objava o nadaljnji veljavnosti nekaterih uredb, odločb itd, ki jib je poslalo 
ministrstvo za trgovino in industrijo v revizijo zakonodajnemu odboru. Objava, da zakonodajni odbor ni mogel uzakoniti nekaterih pogodb, navedenih v seznamku uredb mini
strstva za trgovino in industrijo, ker je njih veljavnost že potekla. - Razglasi osrednje vlade: Izpremembe v železniških tarifah. Razglas da je naredba o sprejemanju kandi
datov za obmejne čete razveljavljena. - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglasa o vidiranju potnih listov madžarskih in grških državljanov. Izkaz o stanju živalskih 
kužnih bolezni v Sloveniji. - Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o kolkovanju prijav javnih shodov. Razglas glede nekaterih izpremenjenih predpisov 

o trošarini na vino. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Poroka Njegovega Veličanstva kralja 
Aleksandra I. 

Unč 8. junija t. 1,'jc bila v naborni cerkvi v Beo
gradu poroka Njegovega Veličanstva kralja A 1 e -
k s a u <l-r a- 1. z Njunim, kraljevskim Visočans.tvoin 
v-oniuiihko princeso M a r i j o . Za kuma je bil od
poslanec Njegovega Veličanstva kralja Velike Bri
tanije, princ Y or š. k i, za starega svata pa. Nje
govo kraljevsko Visočanstvo princ A-r-se n. Poroč
ni obred je izvršil patriarh D i ni i I r i j e. 

Zakoni in kraljevske uredbe. i>) 

Î 7 0 * 
Mi 

A l e k o a n d e i ? I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

smo so na predlog Našega ministra pravde in na 
podstavi člena 50. ustave odločili, da damo milostnim 
potem amnestijo in pomilostitev v nastopnih mejah:! 

A. D a . j e m o o b č o a m n e s t i j o za s|rodJJi 
lui vodena kazniva dejanja političnega in vojaškega 
značaja., za k at-era so pristojna soditi civilna ka-zft'ir 
ska sodišča, brez ozira na to, ali je razsodba izrečena 
ali no, ali jo izvršna (pravnomočna) ali ne, odnosno 
ali ÄO j« |M-i6e].Nili se niti še ni pričel kazenski po-
stojmk, in rfcer: 

I. za dejanja iz § 91. Ir) srbskega kazenskega za-
komka^ in sličnih odredb dragih kazenskih zakoni
kov, ki veljajo na ozemlju kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, učinjena do vštetega dne tega 
ukaza na vsem emani ju kraljevine; 

II. za vsa tiskovna kazniva, dejanja političnega 
značaja, ki se kot taka preganjajo in kaznujejo ])o 
posebnih tiskovnih zakonih in ki so bila učinjena do 

•vštetega dno 9. januarja 1922. Od amnestije se iz
vzemajo kazniva, dejanja, ki se kaznujejo .po |>rivatni 
toztn ah tudi po privatni tožbi, odnosno ako obstoji 
tudi privatna tožba.; 

HI. za dejanja m členov 87. in. 87. a) črnogorske
ga kazenskega zakona, učinjena na ozemlju črno
gorskega vehkce-a sodišča v Podgorici ,>mi dnem 
29. oktobra^lOlS bodisi da so sodišča v Crni gori 
izrekla izvrsne ali neiwSne razsodbe, bodisj da <e 
y> šolo pruH ali da se niti še n i pričel kazenski po-
stopuk; • • 

IV. za dejanja' političnega in vojaškega značaja, 
učinjena na ozemlju apelacijskoga; sodišča v Novem 
Sadu in v Medjimurju, in za katera so bivša madžar
ska sodišča izrekla razsodbe po poglavjih I. do iv. 
zak. čl. V. iz leta 1878., in členov 173., 174., 4бз! 
do -lo«. isW'g-a zakonskega člena in. iz zak. čl. XXI. 
iz leta 1890., in zak, čl. XXX. iz leta 1912., iz členov 
22., 24., 20., 27., 29. zak. č 

' Ц-členov 2. in ?,. zak. čl 
LXIII. iz. leto. 1912. in 

XXV. iz let«, 1913. 

* Ta ukaz je razglašen v «Službenih Novinah kra
ljevine Srlta, Hrvata i Slovenaca» št. 123, izdanih 
'ii:e 8. junija 1922. 

B. D a j e m, o o b. č o p omi 1 o s t i t e v, in sicer: 
V. Odpuščamo kazni na izgubo svobode in denar

ne kazni, prisojene z razsodbami civilnih kazenskih 
sodišč v celoti ali v š<> neizvršenem ostanku, zbog 
kaznivih dejanj, učinjenih na vsem ozemlju kralje
vine : 
a) za dejanja iz §§ 92., 93., 94., 95., 103. in 104. srb

skega kazenskega zakonika, odnosno iz §§ 81., 
82., 305., 312. in 314. avstrijskega in-hrvatskega 
kazenskega zakona kakor tudi za iste vrste de
janj, iz ostalih kazenskih zakonikov, ki veljajo na 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
učinjena na vsem ozemlju našo kraljevine do 
vštetega ilne 31. decembra 1920.', 
za dejanja iz §§ 84., 85. in 87. a, točke b), učinje
na na ozemlju Južne Srbije do vštetega, dne loVga 
avgusta 1919. kot. dne, ko je bila uvedena ustava 
v te krajine. 

Oil pomilostitve ци točkah a) in. b) se izvzemajo 
osebe, ki so ss) udeležile dejanja kot kolovodje 
ali nasnovači ali JM, V-.vr deležniki sovražnih ko-
mitaških Cet; . •• + -, 

v) za vse goodne ' tatvin» in eecrrj© dbrevja, učinjene 
do vštetega dne 28. junija 1921., brez ozira nato, 
v čigavem gozdu.se je tatvina izvršila. Ta pomi
lostitev se nanaša tudi na deležnike gozdnih 
tatvin. Pomilostitev za spredaj navedena dejanja 
dajemo s pogojem, da pomiloščena oseba v treh 
letih ]x> dnovu tegu ukaza ne učini dejanj, iste 
viste ali drugega zločina iz korisitoljubja. Ta 
pomilostitev velja tudi za vse kazni, ki so jih iz
rekla za gozdno škode upravna oblastva. Od po
milostitve so izvzeti nadzorni gozdni organi, ako 
so učinili eno izmed spredaj navedenih kaznivih 
•dejanj. 

VI. 1.) O d p u š č a m o b r e z p o g o j n o : 
a) kazni na izgubo svobode, ki n,. trajajo več nego 

dva. meseca; 
li) denarne kazni do 1000'dhiarjev. odnosni o os'tanke 

teh kazni. 
Osebam, ki so ]X)leg kazni na izgubo svobode do 

dveh mesecev obsojene tudi na denarno kazen, od
puščamo >amo kazen na izgubo svobode. 

2.) O d p u s čam o po g o j n o: 
a) kazni na izgubo svobode preko dveh, a ne več 

nego šest mesecev odpuščamo v celoti, odnosno 
v neizvršenom ostanku s p o g o j e m , da pomi
loščena o*eba v instili letih od dne ukaza ne učini 
nobenega dejanja, kaznivega kot hudodelstvu, 
niti pregreška- aH prekrška (prestopka) iz koristo-
ljubja; 

b) pri kazni na izgubo svobode preko šest, a ne več 
nego dvanajst mesecev odpuščamo tri četrtino 
kazni s pogoji točke 2. a). 
V primerih pod 2. a) in b), kjer je jwleg kazni 

na izgubo svobod© izrečena kumulativno tudi denar
na, kazen, odpuščamo le pogojno samo kazen ha iz
gubo svobodo. 

Pri osebah, ki morajo na podstavi dveh ali več 
sodinlh razsodb plačati denarne kazni skupaj do 1000 
dinarjev ali prestati kazen na izgubo svobode ne 
večjo nego dva, šest, odnosno dvanajst mesecev, je 
smatrati, kakor da so obsojene z eno razsodbo na 
skupno kazen. 

Od pomilostitve po točki VI. tega ukaza se iz
vzemajo osebe: 

a) ki so obsojeno za kazniva dejanja po Zakoniti o 
zaščiti države; 

b) ki so kot državni ali drugi javni organi obsojene, 
ker so .spi'ejele mito; 

v) ki so kot železniški aH poštni uslužbenci obsojene 
za dejanja zoper varnost svojine ali lastnine, 
učinjema na blagu, ki se je predaJo žele-znici ali 
jiošti zaradi tjansportiranja; 

g) osebe, obsojene- za. dejanja, kazniva. \>o zakonu o 
pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921. in 
po specialnih zakonih in uredbah o oderuštvu 
(lihvarstvu), o zalaganju prebivalstva z uajnuj-

; nejšiini ]X)trel«činanii, zlasti pa osebe, obsojeno 
za navijanje cen in verižno trgovino; 

ti) ki so bile do pot let pral to razsodbo obsojene- za
radi navadlnega hudodelstva (obsodbe za politična 
in vojaška kazniva dejanja se ne raéumjo) ali 
zaradi pregreška iz koristoljubna; 

dj) ki so jih že sodišča, pogojno obsodila. 
Vil. Odpuščamo dele, odnosno znižujemo časne 

kazni na izgubo svobode- na v seni ozemlju kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev osebam, ki so ob
sojene z razsodbami civilnih ali vojaških kazenrfuh 
sodišč, ako . prestajajo kazen v Civilnih kazenskih 
zavodih ali zaporih za kakršnokoli kaznivo dejanje, 
ako znaša jirisojena kazen na izgubo svobode preko 
divana.js.-t mesecev in ako je bilo kaznivo «(«»janje uči
njeno do dne 9. januarja 1922., in sicer: 

1.) eno četrtino kazni na izgubo .svobode osel>am, 
ki so na prvi obsodbi, t. j . ako niso bile pred tem 
obsojene zaradi navadnega hudodelstva; 

2.) eno potino kazni na izgubo svobode osebam, 
ki pristajajo drugo obsodbo, t. j . ako so Wie že en
krat obsojene zaradi navadnega hudodelstva. 

Ta- zmanjšek kazni se nanaša na osebe, ki so že 
pričele prestajati kazen, kakor tudi na one, ki še 
niso nastopile kazni. 

Od te obče jtomilo.stit.ve z znižbo kazni se izvze
majo usobe, ki so obsojene: 
a) za namerno usmrtitev s premislekom (umor), bo

disi kot. storilci, bodisi kot deležniki; 
b) za dejanja, kazniva po zakonu o zaščiti države: 
v) za dejanja iz §§ 87., 88.. 89. in 90. srbskega ka

zenskega zakonika, in 
gj ki so bile obsojene na smrtno kazen, pa jim je 

bila. ta milostno odpuščena in iz-premenjena v 
časom kazen na izgubo svobode. 
Pri osebah, ki morajo prestati kazen na izgulio 

svobode po dveh razsodba]), se računi, ka.kor bi mo
rale prestati eno skupno kazen, ako je bilo tako 
prvo. kakor tudi drugo dejanje .učinjeno pred dnem, 
ko se je izrekla prva sodna razsodba. Ako pa se je 
dogodilo drugo kaznivo dejanje, za katero je bila 
izvestna oseba sojena zaradi prejšnjega učiiijonega 
huUode.liS.tva, po izrečeni pni razsodbi, je -smatrati, 
da je obsojeni osebi'milostno odpuščen sorazmeren 
del (ena četrtina ali ena petina) kazni, kakor pač 
prestaja na dan tega ukaza kazen na izgubo svobode 
po prvi ali po drugi niz-odbi, torej del one kazni, k i ' 
jo sedaj prestaja. 

Ako so pokaže pri izračunavanju odpuščen yg% 
dela kazni ostanek manjši od enega dne, se ta osta
nek odbije v korist obsojeno osebe. 

VIII. Odpuščamo kazni na izgubo .svobode, jiriso-
jnno z razsodbami civilnih sodišč v Bosni in Hercego
vini za zločine iz §§.161., 159., 157. in 249. do 261. 
boseuskega kazenskega zakona, ako je bilo dejanje 

>ia^:ï^i#>.s£ïf--. ;Uî*v.i . , - . - > . .- • 
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v zvezi z narodnimi pokreti izvršeno v času od dne 
1. oktobra do dne 31. decembra 1918. 

IX. Odpuščamo vise kazni ла izgubo svobode, 
kolikor niso izvršene in ne presezajo enega leta ter 
so jih prisodila in izrekla med vojno civilna ali vo
jaška sodišča bivšega sovražnega oblastva na ozem
lju kateregakoli kraja kraljevine. 

Istim navedenim, osebam odpuščamo vse škod
ljive pravne posledice kazenskih obsodb, bodisi da 
je kazen že izvršena, bodisi da ni izvršena. 

Od te pomilostitve se izvzemajo osebe, ki so izza 
dnp 30. oktobra 1918. učinile navadno hudodelstvo 
ali i« pregrcšok iz koristoljubja. 

X. Odpuščamo vse kazni (v celoti in neizvršenim 
ostanku), ki isn jili izrekla civilna kazenska sodišča 
za dejanja, učinjena na ozemlju apelacijskega sodi
šča v Novem Sadu in v Medjinnirju. in sicer po 
členih 172.. 175.. 176.. 330. do 333., 336. do 338.. 
418., 420., 421., 434.. 435., 439., 444„ iz zakonik 3ga 
ftlcna V. iz leta 1878. in iz členov 49. in 51. iz zak. 
čl. XXXVI. iz leta 1908., ako м> bila dejanja izvr: 

ам« ali poizkušena v- zvezi z .narodnimi pokreli v 
čase od dne 1. oktobra do dne 31. decembra 1918. 

XI. Odpuščamo kazni na izgubo svobode, ki -so 
jih. izrekla civilna kazenska sodišča v Hrvatski in 
Slavoniji zaradi kaznivih dejanj, katera so se za
počela od dne 1. oktobra do <lne 31. decembra 1918. 
v zvezi z narodnimi pokreti. Od te opustitve se iz
vzemajo osebe, sojene zaradi hudodelstva umora 
(§ 134. hrv. kaz. zak.), ulwja (§§ 140. in 141. k. z.), 
kvalificiranega razboja (kaznivega j>o §§ 194. in 195. 
hrv. kaz. zak.) kakor tudi osel>e, ki so bile v posled
njih petih letih, računaje nazaj od dne, ko so učinile 
kazniva dejanja, zaradi katerih so sedaj sojene, ob-
sojeue zaradi hudodelstva iz koristoljubja in ki so 
sedaj sojene na kazeit 10 in več let težke ječe. 

XII. Odrejamo, da se naši ukazi z dne 28. junija 
1919., št. 10.438, z dno 9. junija 1920., «t. 16.508, z 
dne 26. junija 1920.. št. 26.811. z dne 28. novembra 
1920. št. 47.249, in z dne 16. marca 1921., št. 11.683, 
K katerimi smo <lali amnestijo, odnosno pomilostitev, 
za Hrvatsko in Slavonijo, i-azširijo tudi na ozemlje 
Medjimurja in da se uporabijo analogno na vse pri
mere kakor v Hrvatski in Slavoniji, kolikor je to 
mogoče z ozirom na kazenske materialnopravne pred
pise, ki veljajo za Medjimurje in kolikor niso za 
Medjimurje ugodnejše poedine točke tega ukaaa. 

Abolicijo (ustavitev kazenskega postopka), ki je 
bila odrejena s prednjimi ukazi za Hrvatsko in Sla
vonijo, je uporabiti na Medjimurje samo, ako gre za 
dejanja političnega značaja. 

Odrejamo, da se tudi ta ukaz, kolikor «e tiče spe
cialno Hrvatske in Slavonije, analogna uporabi na 
Medjimurje, kolikor ni za enaka dejanja duna po
milostitev ali amnestija po točkah IV. in X. tega 
ukaza. 

XHI. Odpuščamo obsojencem, ki prestajajo kazen 
robije v kazenskih zavalili v Srbiji in Crni gori, lo-
Šenje okovov, in sicer: 

onim, ki so bili obsojeni z izvršnimi razsodbami 
do dne 28. junija 1921., na lahek okov. 

V. N a d a l j e o d r e j a m o : 
XIV. Pri obči amnestiji in pomilostitvi ostanejo 

v vseh primerih nedotaknjene pravice privatnim ose
bam do povračila škode. 

XV. Kjer se govori v tem ukazu o sodni razsodbi 
in kjer ni označen datum razsodbe, je uporabiti od
redbe ukaza na vse razsodbe, ki so bile izrečene do 
vštetega dne ukaza, najsi niso še postale izvršne, in 
eicer, čim' postanejo izvršne. Sodišča naj dovrše 
redni postopek do pravnomočnosti razsodbe ter naj 
po dovršenem postopku uporabijo ukaz tako, kakor 
ustreza razsodili, izrečeni v poslednji instanci. 

XVI. Amnestija in pomilostitev, da-na s tem uka
zom za kazni ivi izgubo .svobodo, .se nanaša tudi na 
maloletne osebe, ki so po specialnih zakonih ali ured
bah o kaznovanju in "zaščitovanju mladine sojene na 
ukrepe izgube svobode; od amnestije se -izvzemajo 
maloletniki, ki so s sodnimi, razsodbam? poslani ;;a 
prisilno vzgojo. 

XVII. Od amnestije in obče pomilostitve sé iz
vzemajo osebe: 
a) ki so bile pred dnem ukaza postavljene na uslov-

ni odpust ('ttvetni dopust) in ki so že po sodiščih 
pogojno obsojene; 

b) ki so pobegnile (uskočile) iz zapora (pripora ali 
kazenskega zavoda) ter so na dan ukaza na po
begu; zoper katero se ne more izvršiti kazen niti 
izvesti kazenski postopek, ker taje svoje bivali
šče, ker se pred oblaetvi «krivajo ali so zaradi 
tega pobegnile v inozemstvo; 

v) ki so obsojene v odsotnosti (in contumaciam). 

XVIII. Odrejamo, da se v onih priiiferih, kjer fo j 
sodišča z ozirom na stik delikta, ki je s tem ukazom ! 
amnestiran ali popolnoma pomiloščen, z drugim kaz-! 
nivim dejanjem, za katero ni podeljena amnestija ali 
pomilostitev, a je izrečena edinstvena (skupna) ka
zen — pooblasti sodišče, ki je v posledmji -stopnji iz
reklo, odnosno potrdilo kazen, da odloči v nejavni 
seji, kateri del edinstvene (skupne) kazni je treba 
smatrati za milostno odpuščenega, in da odmeri del 
kazni na konkurirajoči delikt, za katerega ni dana 
milost. 

Zoper to odloclx) sodišča je dovoljena pritožba 
po predpisih kazenskega postopka, ki veljajo v ob
močju dotičnoga sodišča. 

Ako ni zakonske možnosti, ria bi postopalo so
dišče po tej točki ukaza, se izvrši to z Našim uka
zom na predlog ministra pravde. 

XIX. Pri zniževanju kazni odrejamo: 
a) Osebam, katerim je bila že s katerimkoli prej

šnjim ukazom kazen na izgubo svobode znižana, 
-se računi ena četrtina, odnosno ena petina, sedaj 

odpuščene kazni od onega dela kazni, ki jim je 
preostala, po predhodni pomilostitvi. 

b) Osebam, ki so sojene na enostavno kazen na iz
gubo svobode zaradi več zločinov v stiku, pa 
jim je sedaj za nekatera dejanja podeljena am
nestija, ali pomilostitev, za druge navadne zlo
čine pa ni, se računi po točki VII. tega ukaza 
ena četrtina, odnosno ena petina, zmanjšane 
kazni od onega ostanka kazni, ki ga morajo pre
stati po odbitku dela kazni, katera jim je z am
nestijo ali občo pomilostitivijo odpuščena. 
Tudi v takih primerih naj postopajo sodišča po 

predhodni točki tega ukaza. 

XX. Odrejamo za primere, kjer se morejo na isto 
osebo uporabiti razne milosti, podeljene & tem uka
zom, da se mora uporabljati ona. ki je za obsojenca 
najugodnejša. Ietotako «e mora na obsojence, lei so 
bili pomiloščeni s katerimkoli prejšnjim ukazom, 
•uporabiti ta ukaz, kolikor je za obsojenca ugod
nejši. 

XXI. Odrejamo, da rešuje Naš minister [rravde 
vsa sporna vprašanja, ako nastanejo dvojbe, kako 
je tolmačiti ali uporabiti ta ukaz. 

Želimo, da se izvrši ta Naš ukaz na dan Naše 
poroke. 

Naš minister pravde naj izvrši ta ukaz. 
V B e o g r a d u , dne 8. junija 1922.; št. 30.211. 

dr 

Minister pravde: 
, L. Marković 

Aleksander s. r. 
s. r. 

17f.* 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

smo odredili in odrejamo na predlog Našega mini
stra za vojn J in inoniarnico-in na podstavi člena 

50. ustave 
da so odpuste in izroče pozabi: 

1.) kazniva dejanja, navedena v § 57. v zvezi s 
§ 58. in v § 63. v zvezi.s § 64. vojaškokazenskega 
zakonika, ki so jih izvršili podčastniki, kaplari in 
redovi naše vojske od dne 5. aprila 1920. do dam«, 
in sicer samo, če so se krivci sami vrnili v svoje 
komande ali so se prijavili vojaškim ali civilnim 
oblastvom zaradi odpošiljatve v komande ali če 
•store to najkasneje do dne .1. jidija 1922.; 

2.) dejanja, navedena, v poglavjih IX., X., XI., 
XII., XIII., XV., XVII., XVIII., XIX. in XX. vojaško-
kazenskega zakonika, razen dejanj, navedenih v 
§§ 79., 89., 90., 117. in 127. istega zakonika; 

3.) dejanja, navedena v •§§ 139., 1.40., 141. in 
143. vojaškokaze nekega zakonika. 

Naš minister za vojno in mornarnico naj izvrši 
ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 8. junija 1922.; • 
S br. 3060. . . . • j ' 

Aleksander s. r. 
. Minister za vojno in mornarnico, 

Častni adjutant Njegovega Veličanstva kralja: 
(general Miloš Vaeič s. r. 

* Ta ukaz je razglašen v «Službenih Kovinah kra
ljevino Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 123, izdanih 
dne 8. junija 1922. 

172.* 
Mi 

JLl«bcsa.iOL«tex> I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

«mo odredili in odrejamo na predlog Našega mini
stra za vojno in mornarnico in na podstavi 61-Mia 

50. ustave: 
1.) da se odpusti prestajanje kazni vsem ose

bam, ki (so jih obsodila vojaška sodišča za dejanja, 
navedena v §§ 38., 39., 41., 49., 55., 72.. 89., od
stavku I.. §§ 90., 104., odstavku I.. §§• 106., 107., 
108., 113., 132., 134., 135. in 136. vojaškokazen-
skega zakonika, bodisi da so postale obsodbe iz
vršne, bodisi da so jih samo izrekla vojaška sodišča 
I>rve stopnje; 

v vaeh primerih, kjer m\so postale obsodbe zaradi 
označenih dejanj do danas izvršne, naj sodišča na
daljujejo postopek ter po njih izvTŠnosti uporabijo 
ta ukaz; 

2.) da se odpusti prestajanje kazni na odstrani
tev iz službe, ki jih je izreklo vojaškodisciplinarno 
rodišče, popolnoma ali kolikor niso prestane do 
dane;;. 

Naš minister za vojno in mornarnico naj izvrši 
ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 8. junija 1922.; 
S br. 3061. . _ -

Aleksander s. r. 
Minister za vojno in mornarnico, 

častni adjutant Njegovega Veličanstva kralja: 
general Miloš Vasic s. r. 

173.* 
Ml 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

MHO odredili in odrejamo na predlog Nasoga. 
ministra, za vojno in mornarnico in n:i pod-d-ivi 

člena 50. ustave: 
da se bivšemu naredniku-obvezniku 4. čete 

1. bataljona 20. pehotnega polka Milutinu Bukiću; 
bivšemu podnaredniku-оћл cznilcu ?,. baterije polj
skega artilerijskega polka vardarske divizije Što
vanu Bondokiću; bivšemu kaplaru-dobrovoljcu 3. za-
vojišča. dunavske divizije Dušanu Ćosiću; kaplaru-
obveznik-u timoške bolniške čete Živojinn Miniću; 
bivšemu kaplaru 4. čete 1. bataljona 14. pehotnega, 
polka Živojinu Stankoviču; redovu-obvezniku 4. čete 
1. bataljona 20. pehotnega polka Trailu Perica; 
redovu-obvezniku krajevne čete šabške vojaške 
postaje Ljubomiru M. Grujičiću; redovu-obvezniku 
mitraljeznega oddelka 2. bataljona 10. pehotnega 
polka- Vojislavu Mil o rad ovi ću; redovu-obvezniku 
4. četu 1. bataljona 20. pehotnega polka Vojislavu 
Rajkoviću; redovu-obvezniku 3. čete 3. bataljona 
moravskoga polka III. poziva Lazarju Jovauovieu; 
redovu-obvezniku trona 15. pehotnega polka Ale
ksandru P. Milovanoviću: obvezniku 4. čete 1. ba
taljona 25. pehotnega polka Stanoju Lj. Ataauusko-
vić'u; redovu-gojencu 1. čete 2. bataljona I. pehotne 
podčastniške šole Milanu D. Апа-fttasijeviću; redovu-
obveznikiii štaba jadranske divizijske oblasti ča-
slavu Nikolicu; redovoma 4. čete 1. bataljona. 14. pe
hotnega polka Aksentiju Veljan.ovkui in Dobrivoju 
Radjvojeviću; in obvezniku uradniške vrst« VII. pol-
kovi№ okrožne komande Manojlu Torbici — odpusti, 
prestajanje kaizni, na katere so jih obsodila vojaška 
sodišča. 

Naš minister za vojno in mornarnico naj izvrši 
ta ukaz: ' ' - . ' » • 

V B e b g r a d u , dno 8. junija 1922.; 

••••_ Aleksander s. r. 
'Minister za vojno in.'inoniarnico, 

častni- ad jutant Njegovega Veličanstva kralja: 
' " general Miloš Vasic s. r. 

1 7 4 / 
MI 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

* Ta ukaz ,j-> razglašen v «Službenih Novinah kra
ljevino Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 123, izdanih 
dne 8. junija 1922. 
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smo odredili in odrejamo na predlog Našega 
ministra za vojno in niornarraco in na. podstavi 

61 en a 50. ustave: 
da so rezerv nonni sanitetnemu majorju drju. Lju-

biši Vuloviću; peliotnim kapetanom I. razreda Ži-
vauu Ristiću, Hermanu Rilkeju in Branki aru Lj. 
Pantiću; rezervnemu konjiškemu poročniku Djordju 
S. Blažiću; rezervnemu pohotnemu podporočniku 
Rajku S. Brkiću; bivšemu pehotnemu. polkovniku 
Dragojlu .Vasiljeviéu ; bivšemu rezervnemu pehot
nemu kapetanu I. zazreda Srećku Krimiću; bivšemu 
rezervnemu pehotnemu poročniku-dobrovoljcu h a n u 
Planincu; bivšemu pehotnemu podporočniku Milanu 
S. Veselinoviću; bivšemu rezervnomu pehotnemu 
podporočniku Mihailu M. Vukos&vljeviću in bivšemu 
nižjemu vojaskoadministrativnemu uradniku Borisa-
vti Kaludjeroviču — odpusti prestajanje kazni, na 

. .katere «o jih obsodila, vojaška- sodišča. 
Na.* minister za vojno in mornaniieo naj izvrši 

ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 8. junija 1922.: 
S hr. 3063. 

Aleksander s. r. 
Minister za vojno in mornarnico, 

častni adjutant. Njegovega. Veličanstva kralja: 
general Miloš Vasic s. r. 

175. 
Popravki k zakonu o oblastni in sreski 

samoupravi. 
V tem zakonu, razglašenem pod »t. 136 Urad-

"neg* lista, jo treba popust i nastopne pogreške: 
V četrtem odstavim člena 9. naj stoji v četrti 

-vrsti namesto: «izročiti jo sodišču» pravilno: «izro
čiti jo morata sodišču». 

V prvom odstavku člena 17. naj stoji v peti 
vrsti namesto: «preglednike» pravilno: «predsed
nike», v petem odstavku istega člena pa v peti, od
nosno šesti vrsti namesto: «svetovalcev» pravilno: 
•»odbornikov». 

176. 
Popravek k zakonu o olajšavah v sodnem 
postopanju za območje višjih deželnih 

sodišč v Ljubljani in Splitu. 
v V tem zakonu, priobčenem v Uradnem listu pod 
st. 150, naj se glasi prva vrsta § 3. -pravilno: V 
§§ 224., št. 7, in 448. civilnega ]n-avdnega reda. 

Torej veljajo omenjene uredbe, odločbe itd. na 
podstavi člena 130. ustave še nadalje v celoti, do
kler se ne izpremene po redni zakonodajni poti. 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu, 
dne 30. maja 1922.; П. br. 562. 

178. 
Objava, da zakonodajni odbor ni mogel 
uzakoniti nekaterih pogodb, navedenih v 
seznamku uredb ministrstva za trgovino 
in industrijo, ker je njih veljavnost že 

potekla.* 
Zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev je obvestil z dopisom 
z dne 18. novembra 1921., št. 442, ministrstvo za 
trgovino in industrijo, da je v V. redmi seji, ki jo 
je imel dne 4. novembra 1921., pregleda] predlo
žene pogodbe pod št. 9, 10, 12, 14, 15, 16 in 19 
-seznamka uredb tega ministrstva-, «Službene No
vine» št. 195/21., ter ugotovil, da je njih veljavnost 
že potekla in da se torej niso mogle uzakoniti. 

Iz ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu, 
dne 30. maja 1922.; Ц. br. 2368/21. 

Uredbe osrednje vlade. 

177. 
Objava o nadaljnji veljavnosti nekaterih 
uredb, odločb itd., ki jih je poslalo mini-
strstvo za trgovino in industrijo v revizijo 

zakonodajnemu odboru.1" 
Zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 

fcrbov, Hrvatov in Slovencev je obvestil z tlopUom 
t ™ * • 2 P r i l a 1 9 2 2 - ' S t 5 3 4 > ministrstvi) z a ,.,. . 
koli r e š i \ f S 0 ' d a nÌ m0gCl ̂ « i!1 k ^ ' " kob esiti spodaj označenih uredb, odločb itd., ki 

. }•] "**?}* o. organizaciji minUrstv 
m industrijo " 

Razglasi osrednje vlade. 
Izpremembe v železniških tarifah.** 

Dne 1. .julija t, 1. ^ zvišajo vozniroke cene 
za prevažanj©' potnikov, prtljage, psov, ekspresnega, 
brzovoznega in tovornega blaga za povprečno 50 %. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dno 31. maja 1922.; št. 18.145. 

Razglas, da je naredba o sprejemanju 
kandidatov za obmejne čete razveljav

ljena.*** 
Gospod minister za- vojno in mornarnico je iz

volil odrediti pod F Dj br. 24.667 % du© 20. maia 
1922.: 

Ker .«e j« sprejel zakon o proračunskih dvanaj-
stinah za meseca ina j in junij t. ].. po katerem se 
olmiejna- četa. ukinja ter se namesto nje obrazuje 
«finančna kontrola» in ker prične komando -obmejne 
čete likvidirati, odrejam: Moja naredba F Dj 
br. 34.710 z dne 1. oktobra 1920., ki se'tiče spreje
manja kandidatov za obmejno četo, prestane ve
ljati, ker je prestala tudi potreba za sprejemanje 
kandidatov. • 

Iz pisarne ekonomskega oddelka ministrstva za 
vojno in mornarnico v Beogradu, 
dne 31. maja 1922.: E G br. .5842. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 19.856. ' 
Razglas. 

z dne" 30 areVTaTcT'' ' ' ' ''л l,1'K'0Vln;> P ( ) napisu ministrstva za notranje zadeve, .oli
vine» Št. 41 z dne 7'm«fe lolo « " " ^ n e . N o - < I e , k a wi državno zaščito, * dne 16. maja t. Ц D. Z. 

• »члЈЛ 1У1У. z lznro.meimhnnli hr К7.ЧП ™.>Sn'„ „,,„Vl,i r iv i «••«„!* „t,. *_!._.. ?Л 

il za trgovin:) 
užbenp M 

t* uredbe; "'*" •"""" '^.•N^remfmhami 
2.) uredi)? o • organizaciji in ureditvi. g . o s n o d . u . 

skega svMaz dne .29. aprila ' 1920, « S l u C e ^ 
vine» st, 102 z dne 11. maja 1920 ! r -z.omembami 
in dopolnitvami v členu 4.; . < • • • 

3.) ukaza z dno 25. marca 1921;''o-uH&noVitvi 
odseka za mere in-preikušanje dragih kovin, «Služ
beno Novine» št, 77 z dne 6. aprila 1921.; 

4.) odločbe ministrskega sveta D R br. 74.911 
2 dne 18. junija 1921.; in 

5 0 -odločbo gospodansko-finančnega komiteta z 
«ne 16. junija 1921., IV. br. 7003, o povraćanju iz-
voxne takse za neizvožono gradivo. 

к , ' ^ ^ a š o n a v «Službenih Novinah kraljevine 
« . ' .* rv»-ta i Slovonaca» št. 121, izdanih' dne 
*• Jimija 1922. 

br. 6730, znaša v zmislu reciprocitete taksa 
vizum madžarskim državljanom 65 dinarjev. 

' V. Lj u b 1 j a u i, dne 3. junija 1922. -
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za .notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

. Kremenšek s. r. 

:" Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 121, izdanih dne 
3- junija 1922. 

••"" Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i, Slovenaca» št, 122, izdanih dne 6og'a 
junija 1922. 

*** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 122. izdanih dno 6ega 
junija 1922. 

Št. 21.083. 

Razglas. 
Ministrstvo za, notranje zadeve je odredilo z raz 

pisom z dne 27. maja t, 1., D. Z. br. 7887, da, je za
htevati od grškili državljanov za vidiranje potnih 
listov, dokler se ne odredi drugače, takso Г34 (sto-
štiriintrideset) dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 7. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega nanveetnika: 
Кгетепбек s. г. 

St. 1839. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolesni 
v Sloveniji z dne 10. junija 1922. 

O p 4 s k a : Imen» okrajniti glavarstev ta meato» 
macietrator eo natisnjena z debelejšimi, imena o b e 
pa t navadnimi črkami. Številka pred dvopjèjee» 
anaci število zakuženih krajev, Številka z& dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Brežice: Bizeljsko 1:1, Kapele 1:1. Ljubljana 

okolica: Borovnica 1:2. Maribor: Cirknica 1:1, 
Gradiška 1:1, Krčevina 1:1, Lajtereperk 1:1, Na 
Ranci 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Dolnja Lendava 2:7, Kanca V 1 

Trnje 1:1. 

Meh a r c a s t i i z p u š č a j pri p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Kočevje: Ribnica 2:2, Sodražica 2:2. Kranj: 
Križe 4:4, Sv. Katarina 1:2, Tržič 1:1. Litija: 
Bukovica 2: 2, Hudo 1:1, Muljava 1:1, St. Vid 1:1, 
Velila Gaber 2:2, Velike Pece 1:1. Maribor: Raz-
vanje 1:1. 

G a r j e kon j . 
Črnomelj: Adleš ič i l : l , Dragatuš 1:1, Tanca 

gora 1:1. Krško: Cerklje 1:1, Krško 1:2. Maribor: 
Orcšnjeveo 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1. Ljubljana 
mesto 1. 

Gar je o v a c . 
Kranj: Preddvor 1:1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Ptuj: Nova cerkev 1:1. Ptuj mesto 1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Črnomelj 1:1, Loka 1:1, Stari trg, 

2:5. Litija: Češnjice 1:1. Ljubljana okolica: Rud 
nik 1:2. Logatec: Dolenji Logatec 1:1. Maribor: 
Slovenska Bistrica 1:1. Novo mesto: Velika Loka 
1:1, Žužemberk 1:1. Ljubljana mesto 1. Maribor 
mesto 2. 

S v i n j s k a r d e č i e a . 
Ljubljana okolica: Devica Marija v Polju 1:1, 

Dobrova 1:1, Dol 1:2, Studenec-Ig 1:1, šmarjo 
1:1, Zgornja Šiška. 1:1, Želimlje 1:1. Logatec: 
Rakek 1:3. Ptuj: Ločič 1:2, Pacinje 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Kamnik: Volčji potok 1:1. Murska Sobota: Ba-
kovci 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 10. junija 1922. 
Pokrajinska uprava sa Slovenije. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Po naročilu pokrajinskega п«иа«frufrù 

Panila t. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
V 

St, B II 743/2 ex 1922. 

Razglas o kolkovanju prijav javnih shodov. 
Prijavo javnih shodov, katere *e morajo po pred

pisih vlagati pri političnih (policijskih) oblaetvih, 
odnosno, kolikor je treba za prireditev javnih sho
dov iiredhodlnega dovolila, prošnje za to dovolilo, 
-so načelno zavezane taksi 8 K, po tarifni'postavki 
1. člena 10. zakona z dne 27. junija 1921., Ur. 1. 

tt&iftà-.". .- |>Ј..и. гАЛ '• -.- r-'-ffc r* :-,'~лЈ#КгАћ?СљШС-



63. . 

št.. 259. Kolka tjroste v amislu pripombe 3. k. citi
rani tarifni postavki in tarifne postavko- 44. g av
strijskega pristojbinskega zakona .so take prijave 
(prošnje) samo. če se vrši -shod v izključno javnem 

^interesu, kakor n. ur. volilni shodi, to so shodi 
л-olileev, iui katerih se razpravlja o razpisanih vo
litvah v javna zastopstva, in shodi, ki jih sklicujejo 
izvoljeni "zastopniki, da poročajo volileem o svojem 
javnom delovanju. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 5. junija 1022. 

Delegat: dr. Šavnik •-. r. 

St.. B III 5/23 ex 1922. 

Razglas glede nekaterih izpremenjenih 
predpisov o trošarini na vino. 

Minister za finance j« odredil /. odločbo Z dne 
23. 7iiaja 1922., št. 13.265, na p o s t a v i • pooblastila, 

. ki mu ga daje člen 8. zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah, in na predlog delegacije 
aiiriisfrstva financ v Ljubljani kakor tudi po izka
zani potrebi, da ie njegovo odločbo z dne 13. de
cembra 1921.. št. 20.636 (glej ra,zglas delegacije 
St.B III20/168 ex 1921. v Uradnem listu 6 ex 1>22.) 
izprenwMiiti in dopolniti tako-le: 

1.) Proizvajalci vina v Sloveniji, ki zakrivijo 
prestoi>ek po točki 3. člena 29. t rosari nekega pra
vilnika, to je oni, ki v 10 dneh od dne, ko so iz-
predali vino. ne prijavijo dobljene količine vina pri
stojnemu oddelku finančne kontrole, ali oni, ki 
prodane količine vina prav tako ne prijavijo pristoj
nemu oddelku finančne kontrole, preden jo izroče 
kupcu, se kaznujejo samo zaradi nereda, po členu 
85.. trošarine-kega pravilnika. Kupci vina i«, ki 
kupljene količine vina ne prijavijo pristojnemu 
obbwtvu, pri katerem je plačati državno trošarino 
(oddelku finančne kontrole) najkesneje v 24 urah 
po prejemu ' vina, se smatrajo za tihotapce ter se 
kaznujejo po čloiui 77. trošarinskega pravilnika. 

2.) Pri transportu vina je postopati (slej ko 
prej), kakor jcdoloöeno v pravilniku o trošarini na 
vino za Slovenijo. 

3.) Predpis drugega odstavka točke č) člena 
8. pravilnika i» trošarini na vino za Slovenijo, ki 
govori o odbitku na račun droži, «e ukinija. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 7. junija 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
K 40/22—8. T 9 ( J 

Dražbeni oklic. 
Po zahtevanju Jožefa C o 1 a r i č a. posestnika v 

Dolonji Prekopi št. 13, zastopanega po drju. Olo-
lwvniku, odvetniku v Novem mestu, bo d.n<; 

1 3. j u l i j a 1 0 2 2. 
ob devetih pri spodaj oznanienovanem .sodišču v 
sobi št. 4 dražba zemljišča vi. št. 145 katastralne 
občine ostrške, s t o j e č e g a iz parcel št. 149 (njiva) 
in 143 (njiva). 

Nepremičnini, ki jo je prodati na dražbi, je dol 
cena vrednost s 27.704 K. 

Najmanjši pomulek znaša 18.469 K. 34 v. 
Pud tem zneskom >e m" bo jurodajalo. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek II., 

Лпо 7. .junija 1922. 

420 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 
istotako obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora vročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitev gradbenega, mate
riala pod št. 18.890/22. za dan 20. julija 1922.; ime 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci, in sic-T 
med 10. in 11. uro na da^i licitacije v roke jn-edsed-
niku licit.acijske komisij»-. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične.'ponudbe: na izvolji jim je, 
predložiti ponudbe Midi za delno dobavo. Vsak po
nudnik mora po členu 88. zakona o državnem raču
novodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, ako 
je tuj državljan) ponujene vuote, in sicer pri bla
gajni podpisane direkcije, a najkcs.neje do 10. ure na 
dan licitacije bodisi v gotovini, bodisi v vrednost
nih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna <ro-
verz», ki se niora pokazati predsedniku licitacijske 
komisije. Dražitelj mora vročiti predsedniku komi
sije izpričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki 
ga je izdala trgovska in obrtniška zbornica, in po
trdilo davčnega urada, da je plačal davek za tekoče 
trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitaniom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo,'kjer se bo 
vršila licitacija.' 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev y Zagrebu, 

oddelek za nabavo materiala in inventarja, 
dne 27. maja 1922. 

L», uik t V 

784 

Razne objave. 
Preklic občnega zbora. 

Izredni občni zbor Tovarne izdelkov iz ploče\ ino 
in kovin Emil Lajovic & drug, d. d. v Ljubljani, 
sklican na dan. 16. junija 1922. (Uradni list. 56 ex 
1922.), se ne bo vršil. 

V L j u b l j a n i , dne 6. junija 1922. 

Upravni svet. 

783 Vabilo na I. redni občni zbor 
Tovarne izdelkov iz pločevine in 

kovin Emil Lajovic & drug, 
d. d. v Ljubljani, 

ki bo dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 2 . ob sedem naj.» tih 
v prostorih • Zadružne gospodarske banke-, d. d. 

v Ljubljani, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Sklepanje o letne,n poročilu upravnega M-'ta. 
2.) Ugotovitev bilanci'- in. sklepanje o podelitvi 

a.bs.olutorija upravnemu, svetu po pročitanom revi
zijskem poročilu. 

3.) Razdelitev čistega dobička. 
4.j .Volitev nadzorništva. 
V L j u b l jai i-i j . due 6. junija 1922. ; ' 

Upravni svet. 

St. 10.701/1922. 1-5 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

člena 94. zakona o državnem računovodstvu javno 
ofertalno licitacijo za dobavo raznih kovin, vijakov 
in podložnih plošč. 

Ponudbe, opremljale s kolkom za 20 dinarjev, se 
morajo iz>rociti najketuiejo do dne 1 5 . j u l i j a t. 1. 
ob 11. uri v ekonomskem oddelku podpisane direk
cije. Vohče veljajo za to licitacijo odredbe členov 
36. do 98. zakona o državnem računovodstvu. Var
ščino (kavcijo), ki znaša б % (za inozemce 10 %) 
vrednosti ponujene vsote, je treba položiti najkas
neje do dne licitacije ób 10., sklicevaje se na šte
vilko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane 
direkcije. 

Izkaz potrebnega materiala se dobiva za 3 di
narje v sobi št. 8 podpisane direkcije. Ponudniki 
lahko vlože svoje ponudbe tudi za manjše količine: 
materiala: tedaj naj navedejo tudi samo posamezne 
postavke. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 1. junija 1922. 

Občnega zbora so smejo udeležiti oni delničarji, 
ki so položili pri blagajni Zadružne, go.spodar.sko, 
banke 3 dni pred /.bolovanjem vsaj 25 delnic z ne-
zapadlimi kuponi. Delnice morajo ostati založene, 
do zaključka oljčnega zbora. Delničarji, ki tako iz-

S _ 2 ! kažejo svojo glasovalno pravico, dobo legitimacij?, 
j ki ,se. gla«e na njih irne ter navajajo število zalo-
! ženili delnic in na.nje, pripadajočih glasov. 

i 

7 9 4 Vabilo na ustanovni občni zbor 
Tovarne verig, d. d. v Lescah, 

ki no • 2 G. 
Ijansk 

j u u i j a 1 9 2 2. ob devetih pri 
i kreditni banki v Ljubljani. 

d ' i " 

D n e v n i r e d : 

1.) Otvoritev občnega zbora po zastopniku kon-
cesionarke. 

2.) Volit->v predsednika zboru. 
3.) Sklepanje o ustanovitvi delniške 

odobritev družbenih pravil. 
4.) Volit«v upravnega sveta. 

Volitev 

linž-be in 

5.) nadzorstvenega sveta. 
Ljubljanska kreditna banka. 

št. 6060. 

Št. 18.890, VII. 1922. 738 3—2 

Razglas o dobavi gradbenega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov ,S6. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
i. dne 6. marea 1 i> 10. in njegovih izprerhemb, odnos
no popolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v • SlužtHUiih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
ìà-iiieno ofertalno licitacijo za nabavo nastopnega 
materiala na dan 2 0. j u l i j a , in sicer: 

[. 17 ("."lnenta 18 vagonov; 
I. 127 apna (živega) 13 vagonov: 
I. 139 navadne opeke 980.000 kosov; 
I. 143 utorjene (zarezane opeke) 15.000 kosov. 

Ponudi* so bodo otvarjale točno ob enajstih v 
sobi načelnika ekonomskega oddelka podpisane di
rekcije. 

Razglas. 
oli 

glavarstvu 
v zakup lov mekinske. 
,!,„. i. julija 1922. do 

V vtorek dne 2 0. j u m J a 
pri podpisanim okrajnem 
javni dražbi 
let, to je ei 
1 »27. 

Dražbeni pogoji so na vpet 
urami oil osmih do dvanajstih 
varstvu. 

Okrajno glavarstvo v Kamniku, 

dne 2. junija 1922. 

desetih si 
oddajal 

no 
na 

občine za- pet 
dne. 30. junija 

NB. V zmislu družbenih pravil glasujejo delni
čarji na občnem zbora osebno ali po svojih poobla-

. sconcili, ki smejo biti tudi nedolničarji. Le-ti se nm-
| rajo izkazati ,s specialnim pismenim, pooblastilom. 

753 j Nesamopiavtie in ju rid i č ne oselle, izvršujejo gla.so-
| val ito pravico |x) svojih zakonitih zastopnikih. 

i 

Začasna avstrijska, ogrska in bosensko-hercegovska 
železniška tovorna tarifa, del I., -oddelek A. in B. 
(Österreichischer, ungarischer und bosnise.h-hcrzegn-

nr'adnimi j winischer Eisenbahn-Gütertarif, Teil L, Abteilung 

St. 6913. 

pri okrajnem gki-

785 ! 

A und 15.) 

I z d a j;a «U o p o I n: i t o v 

Dne 1. julija 1922. stopijo 
in izpremembe k 

i n i v. p r e m e m b*. 
v veljavo dopolnitve, 

Razglas. 
V petek dne 2 3. j u n i j a t, 1. ob 10. uri se bo 

l*-i pod[risanem okrajnem glavarstvu oddajal, na 
javni dražbi v zakup lov občine suhadol.ske, za pot 
let, to jo od dne 1. julija 1922. do dne 30. junija 
1927. Dražbeni pogoji so na vpogled med uradnimi 
urami od 8. do 12. ure pri podpisanem okrajnem 
glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Kamniku, 
dne 7. junija 1922. 

tem .tarifam, ki obreza jo povisk." 
vozarinskih stavkov in postranskih pristojbin. 

Ta tarifni pomoček se. lahko naroči pri vseh 
upravah, udeleženih n.t tarifi, del I, oddelek A in B. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 
V L j u b l j a n i , dne 10. junija 1922.: 

i . ž . š t . '3768/П1,. 782 

7 1 6 Razid društva. 
«Zveza trgovskih in privatnih nastavljencev (na

meščencev) v Ljubljani» s"e je na lastno iniciativo 
razëla, ker so člani-prestopili k «DruS*vu zasebnih' 
nameščencev v Ljubljani». 

A. Kerč s. r., predsednik. F. Lesjak «. r., blagajnik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

64. V Ljubljani, dne 16. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o obrtnih šolah. Zakon o ženskih obrtnih šolah. — Razglasi raznih uradov in oblastev. -- Razne objave. 

Zakoni io kraljevske uredbe. 
179. 

Ml 

Aleksander X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo m objavljamo vsem in vsakomur, da 
je eakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podfctavi člena 180. 
ustave eklenil v XXXVIII. redni séji, ki jo je imel 
dbe 28. decembra 1921. y Beogradu, da je uredbo o 
obrtnih šolah z dne 25. aprila 1921. — seznamka 
uredb ministrstva za trgovino in industrijo š t 82 
«Službene Novine» St 195/21. — izpremeniü in da 

smo Mi potrdili in potrjujemo tako sklenjeni 

Zakon 
o obrtnih šolah/ 

Člen 1. 
Zaradi proučevanja in izpopolnjevanja v obrtih 

in industriji ustanavlja minister za trgovino in 
industrijo v krajih, kjer se pokaže za to potreba., 
nigje in višje moške in ženske, obče in strokovne 
obrtne šole, ki delujejo po določenem programu. 

Minister za trgovino in industrijo ustanavlja in 
otvarja po potrebi pri posameznih večjih industrij-
•kih podjetjih sporazumno z njimi strokovne šole 
teh podjetij. 

Razen šol se ustanavljajo po potrebi tudi tečaji 
aa posamezne obrte. 

. Ölen 2. 
Obrtne šole so ali državne ali pa poldržavne in 
ratne. 

Člen 8. 

Za državne obrtne šole se smatrajo take šole 
ki jih vzdržuje država. 

Poldržavne so take šole, ki se vzdržujejo deloma 
po državi, deloma po korporacijah ali privatnih na
pravah. Vse ostale obrtno šole se smatrajo za pri
vatne, toda tem je treba odobritve ministrstva za 
trgovino in industrijo, ki jih tudi nadzira. 

Ölen 4. 
Ako se otvarjajo šole in tečaji v breme države, 

morajo dajati občine potrebne prostore, kurjavo in 
razsvetljavo. 

Ölen 5. 

Zaradi uspešnejšega strokovnega in občega iz-
ohražanja izdaja in odkupuje ministrstvo za trgo
vino in industrijo po potrebi učno knjige in učila 
za te šole. 

Člen 6. 

Obrtne šole upravlja in nadzira minister za trgo
vino in industrijo po nastopnih oblastvih: 

1.) po krajevnem obrtnošolskem odboru; 
i.) po okrožnemobrtnošojskem odbora; 
8.) po upravnikih obrtnih šol; 
4.) po nastavniških zborih; 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 106, izdanih dne 15ega 
maja 1922. (Prilog XVII. — 1922.) 

privatne 

5.) po strokovnih nadzornikih ministrstva za 
trgovino in industrijo; 

6.) po svetu za obrtno-mdustrijski pouk. 

Ölen 7. 
Krajevni obrtnošolski odbor sestavljajo: predsed

nik one občine, v kateri je šola, ali njegov namesti 
nik, upravniki krajevnih obrtnih šol, štirje obrtniki 
po izvolitvi pristojne esnafske (rokodelske) uprave, 
en industaijec, Id ga odredi pristojna industrijska 
zbornica, en šolski zdravnik, ki ga odredi minister 
za trgovino in industrijo, krajevne predsednice žen
skih korporacij, ako imajo korporacije krajevno 
obrtno šolo. 

V Beogradu spadata" v sestav krajevnega obrt-
nošolskega odbora še po en član obrtne in industrij
ske zbornice. 

Predsednik krajevnega obrtnošolskega odbora 
je župan (predsednik občine) ali njegov namestnik. 
Zapisnikarja izvoli odbor sam. Seje se vrše, ako je 
navzočnih več nego polovica članov. Sklepa so z 
večino glasov. Krajevni obrtnošolski odbor se se
staja po potrebi. 

Krajevni obrtnošolski odbor skrbi po krajevnih 
razmerah za vzdrževanje in pospeševanje obrtnih 
šol; zato p o đ a ^ i j ^ ^ ^ ^ f ^ p ^ O j g » kerporacijam, 
državnim ali samoupravnim orjlastvom. Vsako leto 
pripravlja šolski proračun ter ga pošilja v odobri
tev ministru za trgovino in industrijo. 

Ölen 8. 

Okrožni obrtnošolski odbor sestavljajo: okrožni 
načelnik, odnosno njegov namestnik, šef gradbene 
sekcije dotičnega okrožja, predsednik okrožnega od
bora, odnosno njegov namestnik, predsednik kra
jevnega obrtnošolskega odbora in dva člana obrtne 
zbornice dotičnega okrožja. 

Predsednik okrožnega obrtnošolskega odbora je 
okrožni načelnik, ako pa je odsoten, najstarejši član 
odbora. Zapisnikarja izvoli odbor sam. Seje se vrše, 
ako je navzočnih več nego polovica članov. Sklepa 
se z večino glasov. 

Okrožni obrtnošolski odbor se sestoja pred za
četkom šolskega leta, po potrebi pa tudi med šol
skim letom. 

Okrožni obrtnošolski odbor skrbi za prosvetno-
obrtne potrebe svojega okrožja. 

Za mesto Beograd opravlja dolžnost okrožnega 
šolskega od bora. krajevni obrtnošolski odbor v Beo
gradu. 

Ölen 9. 

Po izvedeni administrativni razdelitvi države na 
oblasti preidejo dolžnosti in pravice okrožnih obrt-
nošolskih odborov na oblastne obrtnošolske odbore, 
ki se ustanove pri posameznih oblastih. 

Ölen 10. 

Dopisovanje krajevnega obrtnošolskega odbora 
in dopisovanje okrožnega obrtnošolskega odbora z 
ostalimi oblastyi se smatra za uradno ter ni zave
zano poštnini in taksam po zakonu o taksah. 

Člen 11. 

Alinistrsitvo za trgovino in. industrijo se poobla
šča, da sme predpisati posebne pravilnike za vse 
vrste obrtnih šol in tečajev. 

Ölen 12. 

Člen 79. zakona o radnjama (obrtnega zakona) 
se dopolnjuje z nastopnim odstavkom: 

«Brea izpričevala o dovršeni obči obrtni ali 
obrtno-trgovski šoli ne sme biti noben vajenec pro

glašen za pomočnika, ako obstoji v kraju njegovega 
učenja obča obrtna ali obrtno-trgovska šola.»*' 

Ölen 13. 
Ta zakon kakor tudi Členi 79., 134., 135., 136., 

137., 138. m 139. zakona' o radnjama (obrtnega za
kona; veljajo za vso kraljevino.** 

* Do sedaj se je glas# člen 79.: Pomočniškega 
izpita so oproščeni oni vajenci, ki so dovršili občo 
ali slnkovno obrtno ali trgovsko šolo v državi ali 
v inozemstvu. 

** Ti členi siovejo: 

Ölen 134. 
V krajih, kjer je večje število vajencev, pomoč

nikov in delavcev vobče, ве ustanavljajo šole zaradi 
izpopolnjevanja v industrijskih, obrtnih in trgovskih" 
naukih. 

Te šole se dele: 
a) na obče obrtne in trgovske šole; 
b) na specialne tečaje za posamezne obrtne in indu

strijske grane; 
c) na Šole za izučevanje ženskih del in gospodinj

stva; 
č) na strokovne obrtne, indù&tó|J8ke in tagov»ke 

Solev ' 
Na teh šolah se predavajo z oziram na njih prak

tično uporabo nauki, ki so v neposredna zvezi z 
industrijo, obrtstvom in trgovino. 

Ölen 135. 
Obče trgovske in obrtne šole se ustanavljajo 

povsod, kjer je najmanj 50 vajencev industrijskih 
podjetij, trgovskih in obrtnih obratov, kolikor ni v 
teh krajih podobnih šol privatnih oseb aH korpo-
racij. Vzdržujejo, jih občine, ki postavljajo vsako 
leto zanje potrebne kredite v proračun, in sicer po 
poračunu, ki ga izvrši ministrstva privrede. 

V ostalih krajih se ustanavljajo šole po prosto
voljnem pristanku občin, katerim sme dajati mini
strstvo potrebno podporo za vzdrževanje Šol; ven
dar pa ne sme biti ta podpora v materialnih, nego 
samo v osebnih izdatkih. 

Uredbe o teh šolah ódobruje in te šole nadzira 
ministrstvo privrede. 

Člen 136. 
Ostale šole in tečaje sme ustanavljati ministrstvo 

privrede ali samo ali pa sme podpirati one korpo
racije in zasebnike, ki jih ustanove. 

Korporacije in pjrivatne osiebe imajo pravico, 
ustanavljati take šole, toda tudi tem šolam je tre
ba odobritve ministrstva narodne privrede, ki jih 
tudi nadzira. 

Ako se otvorijo šole v breme države, morajo 
dajati občine potrebne prostore, kurjavo in razsvet
ljavo. 

Šolam, ki jih vzdržuje korporacija, mora dajati 
občina na razpolago potrebne prostore, kurjavo in 
razsvetljavo, ministrstvo privrede pa prispeva po
lovico osebnih izdatkov. 

Ckn 137. 
Razen tega sme dajati ministrstvo štipendije za 

vzdrževanje na domačih ali inozemskih šolah onim 
odličnim učencem, ki imajo zadosti predhodne iz
obrazbe in katerih roditelji ne plačujejo več nego 
100 dinarjev neposrednjega davka z državnimi do-
kladami VTed. Te štipendije se dajo po posebnih 
pravilih, ki jih predpiše minister narodne privrede. 
(Nadaljevanje citiranih fileno? gloj pod črto na strani 422.) 
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Člen 14. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj r odpiše, 

obvezno moč pa dobi z dnem. ko «e razglasi v 
«Službenih Novinah». 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pri
poročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mi-
nfetrom, naj ekrbe za njegovo izvrševanje, ohlast-
vÜfc zapovedujemo, naj postopajo JÄ» njem, vsem in 
vötfcomur pa, naj s« mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1928. 

Aleksander È. r. 
Videl in prkienil državni pečat 

ftuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Markovic s. r. 

vino in induetrijo ženske obrtne šole, ako se pri
javi v enem kraju najmanj 20 učenk. 

ni. 
Vrete Sol. 

Predsednik inmiehrakega »vet«: 
Nlk.P.PaHć 8.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

180. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVHI. redni seji, ki jo je iraol 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, da je uredbo 
o ženskih obrtnih šolah z dne 25. junija 1921. — 
«znamka uredb ministrstva za trgovino in indu
strijo š t 33 — «Službene Novine» št. 196/21. — 
façrememti in da smo Mi potrdili in potrjujemo tako 

sklenjeni 

o ženskih obrtnih šolah.* 
i. 

Naloga ženskih obrtnih Sol. 

Člen 1. 

Naloga ženskih obrtnih šol je: 
1.) izobražanje žensk v razmih obrtih; 
Ž.) pospeševanje hišne industrije. 

Člen 2. 
Ženske obrtne šole so: 

a) državne, ki se ustanavljajo v prvi vrsti po večjih 
mestih; 

b) poldržavne, ki se ustanavljajo kot zavodi mini
strstva za trgovino in industrijo na eni strani 
in ženskih korporacij na drugi strani v zmislu 
zakona, o obrtnih šolah; 

c) privatne, ki ee otvarjajo samo tam, kjer se po
kaže obča potreba za to. 

II. 

Otvarjanje šol. 

Člen S. 
Na predlog krajevnega, odnosno okrožnega 

obrtnošolakega odbora dovoljuje minister za trgo-

Clen 138. 
Vse profesionalne šole nadzira miniater narodne 

privrede; za posvetovalni organ pri ministrstvu o 
veéh važnejšh stvareh profesionalnega pouka pa je 
UBtanoviti «svet za profesionalni pouk», Čigar sestav 
in področje se uredi natančneje s pravilnikom, ki ga 
predpiše minfcter narodne privrede. 

Člen 139. 
Posečanje občih trgovskih in obrtnih šol je ob

vezno. Vajenci in pomočniki morajo hoditi vanje, 
dokler ne opravijo končnih izpitov. 

Delodajalci morajo svoje vajence in pomočnike 
pošiljati v te šole ter gledati na to, ali redno ho 
dijo vanje. 

Predavanja na teh šolah se vrše ob dneh in 
urah, Id jih odredi minister narodne privrede, ko je 
oelišal dotične zbornice. Toda te šole se ne smejo 
oikoli posečati. ob nedeljah popoldne in ob praz
nikih, ko so obrati zaprti. 

* Razglašen v «Sluibenib Novina* kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 105, izdanih dne 15ega 
maja 1922. (Prilog XVII. — 1922.) 

Člen 4. 

Ženske obrtne šole se dele na nižje, nadalje
valne in višje. 

Člen 5. 

Naloga nižjih ženskih obrtnih šol je, usposab
ljati učenke za dobre, samostalne in izobražene de
lavke v vseh vrstah ženskega dela. 

Nižja ženska obrtna šola ima tri razrede. 

Člen 6. 

Nadaljevalne ženske obrtne šole se smejo 
otvarjati samo tam, kjer so že ustanovljene nižje 
ženske obrtne šole. Naloga nadaljevalnih ženskih 
obrtnih šol je, usposabljati učenke za dobre, samo
stalne in izobražene mojstrice. 

Nadaljevalna ženska obrtna šola ima dva raz
reda. 

Člen 7. 

Višje ženske obrtne šole se otvarjajo v pre
stolnici in po večjih mestih ter imajo nalogo, dajati 
učenkam višjo strokovno in občo izobrazbo; razen 
tega je naloga teh šol tudi izobražanje učiteljic za 
žensko delo. 

Višja ženska obrtna šola ima dva razreda. 

Cien 8. 

^ Na vseh ženskih obrtnih šolah se smejo otvarjati 
tudi tečaji za poedine obrte. 

Člen 9. 

Ò vpisu, razmerju ženskih obrtnih šol proti dru
gim šolam, posečanju šol, učnem načrtu in pro
gramu, izpitih, ocenah, izpričevalih kakor tudi o 
kaznih za učenke predpiše minister za trgovino in 
industrijo poseben pravilnik. 

IV. 
Uprava in nadzorstvo. 

Člen 10. , 
Za upravnika-co nižje in nadaljevalne ženske 

obrtne šole sme biti postavljen-a nastavnik-ca te 
šole po členu 35. tega zakona, ukazni nastavnik-ca 
ali učitelj-ica osnovne šole v kraju. 

Člen 11-
Upravnild nižjih, odnosno nadaljevalnih ženskih 

obrtnih šol dobivajo za izvrševanje svojih dolžnosti 
stalen letni honorar, Id ga določa minister za trgo
vino in industrijo. 

Člen 12. 
Za upravnika-co višje ženske obrtne Šole sme 

biti postavljena oseba, ki ima poleg strokovne iz
obrazbe zrelostni izpit srednje šole, ali ukazni na
stavnik-ca srednje šole. 

Upravnik-ca se postavlja z ̂ ukazom na predlog 
ministra za trgovino in industrijo. 

Člen 13. 

Upravniki višjih ženskih obrtnih šol se dele na 
tri razrede. 

Njih letna plača je: 
I. razred • • 7 0 0 0 dinarjev, 

П. razred . . . . - • • 6 0 0 ° dinarjev, 
III. razred • • 6 0 0 ° dinarjev. 
V enem razredu mora prebiti upravnik najmanj 

5 l e t Upravniki, ki dovrše 30 let ukazne službe, 
imajo pravico do tolike pokojnine, kolikor je zna
šala njih letna plača. 

Minister za trgovino in induetrijo sme obdržati 
v službi upravnike po njih pristanku tudi po do
vršenih službenih letih. Tedaj dobiva upravnik 
letno doklado 1000 dinarjev. 

Člen 14. 
Dolžnosti upravnikov nižjih, nadaljevalnih in 

višflh ženskih obrtnih šol predpiše minister za tr
govino in industrijo s posebnim pravilnikom. 

Člen 15. 
NastavniŠki zbor tvorijo vsi naatavniki te šole. 

V. 
Pouk. 

Clcn 16. 
Pouk na ženskih obrtnih šolali je brezplače*. 

Na ženskih obrtnih šolali se uče poleg strokovnih 
predmetov, ki se predavajo teoretično in 
še predraôti za občo izobrazbo. S SWÖK 
ukom v ženskih, obrtnih šoiah je trélô 
čim večjim specializiranjerii v posameznih 

Člen 17. 
Šolsko leto se рпслца dne 1. septembra ia traja 

do.konca meseca junija. 

VI. 

Učenke. 

Člen 18. 
V nižjo žensko obrtno šolo se lahko vpšdf* 

one učenke, ki so dovršile osnovno šolo ter (tovršfl« 
12. leto starosti. 

V nadaljevalno ali višjo obrtno šolo se lafck* 
vpišejo ona učenke, Id so dovršile nižjo žen»k» 
obrtno šolo. 

Koncem nižje ženske obrtne šole ae opravlja 
izpit, koncem nadaljevalne ženske obrtne šole ali 
višje pa se opravlja usposobljenostnTizpit 

Tem izpitom prisostvuje odposlanec ministrstva 
za trgovino in industrijo. 

Člen 19. 
Izpričevala, izdana po opravljenem usposobljen 

nostnem izpitu, služijo za dokaz usposobQenoetà r 
zmislu člena 11. zakona o radnjama (obrtnega za
kona). 

VII. 
Nastavnik!. 

Člen 20. 
Nastavniki na nižjih in nadaljevalnih' ženskih 

obrtnih šolah so: stalni, začasni in honorarni. 

Člen 21. 
Stalne učiteljice smejo biti one, ki so opravile 

izpit za strokovno učiteljico po členu 32. tega za
kona, ako so uspešno izvrševale najmanj leto dni 
učiteljsko prakso v svoji stroki na eni izmed šol, 
ki so pod nadzorstvom ministrstva za trgovino in 
industrijo. Začasne učiteljice smejo biti one, ki so 
opravile izpit za strokovno učiteljico po členu 32. 
tega zakona. 

Za honorarne nastavnice-ke naučnih predmetov 
se jemljejo nastavnice srednjih šol, ako pa takih 
ni, učitelji-ce osnovnih šol. 

Člen 22. 
Stalne učiteljice so državne uslužbenke. Po

stavlja jih minister za trgovino in industrijo. Za
četna plača stalnih učiteljic znaša 2400 dinarjev 
na leto, potem pa se povečuje s periodičnimi po-
viški, ki jih je devet. Prvih osem je po 300 dinarjov, 
poslednji pa znaša 200 dinarjev na leto. 

Poviški se dobivajo po zvršetku vsakega tretje
ga, službenega leta, tako da znaša poslednja plača 
5000 dinarjev. 

Po zvršetku 30 službenih let ima učiteljica pra
vico do popolne pokojnino 5000 dinarjev. One, ki 
hočejo in morejo delovati v šoli še nadalje, dobi
vajo letno doklado 400 dinarjev. 

Stalnim učiteljicam se vštevajo za povišek in 
pokojnino največ 3 leta onega časa, ki so ga pre
bile kot začasne učiteljice. 

Člen 23. 
Začasne učiteljice so državne uslužbenke; po

stavlja jih minister za trgovino in industrijo. Letna 
plača začasnih učiteljic znaša 1680 dinarjev. 

Člen 24. 
Nastavniki-ce višjih ženskih obrtnih gol so: 

stalni, pomožni, honorarni in strokovni učitelji. 
Stalne nastavnice morajo dokazati razen! stro

kovne usposobljenosti, Omenjene v členu 32. tega 
zakona, da so službovale kot stalne nastavnice, 
odnosno kot strokovne upravnice, najmanj leto dni 
na moderni strokovpi šoli, odnosno v delavnici, r 
državi ali v. inozemstvu ali da so prebile najmanj 
3 léta kòt pomožne nastavnice na višji ženski obrtni 
šoli ter izkazale dovolj uspeha. 
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Pomožne nastavnice morajo imeti veo kvali
fikacijo, ki se zahteva za stalne učiteljice nižjih, 
odnosno nadaljevalnih ženskih obrtnih; šol. 

Honorarni nastavniki se jemljejo za naučne 
predmete izmed nastavnikov srednjih šol. Za stro
kovne učiteljice smejo biti postavljene one osebe, 
ki nimajo vseh pogojev za hastavniče, toda sb se 
odlikovale z izredno sposobnostjo v posameznih 
ohrfih, Id se uče na tej šoli. 

Člen 25. 
Stalne nastavnice na višjih ženskih obrtnih šo

lah *• državne uradnice. Postavlja jih minister za 
trgovino in industrijo. 

5b&atoa plača stalnih nastavnic znaša 3000 di-
*arj«v na leto ter se povečuje z 9 periodičnimi po-
Tiäki po 300 dinarjev, tako da znaša poslednja plača 
<0M dinarjev. 
„ F» avršetku 30 službenih let ima nastavnica pra
vic« do popolne pokojnine 6000 dinarjev. Ô ne, ki 
hočejo iri morejo opravljati nastavrnško službo še 
«adalje, dobivajo letno doklado 600 dinarjev. 

Stalnim nastavnicfifii na vigjih d i s k i h obrt
nih šolah se všteva ла povišek, in pokojnino največ 
i tet onega časa, ki so ga prebile kot pomožne na-
etavniee. 

Člen 26. 

Za pomožne liastavnice nä višali obrtnih Šolali 
veljajo vse odredbe kakor v členu 32, za stalne 
učitel|oe .nižflih, odnosno nadaljevalnih ženskih 
•brtvili šol. 

Člen 27. 

( Honorarni nastavniki ili; strokovni učitelji se 
{tóirjejb p'o potrebi ž letnim honorarjem ali hono-
tórjeni b'd urè. Višino honorarja določa minister za 
trgovino in industrijo. 

Člen 28. 
Stalne učiteljice nižjih-, odnosno nadaljevalnih, 

.kakor tudi stalne nastavnice višjih ženskih obrtnih 
šol se morejo upokojiti, ko dovrše 10 službenih let, 
ako so duševno:.ali telesno oslabele in nesposobne; 
tedaj dobivajo 40 % sistcmizirane plače, za vsako 
leto preko 10 službenih let pa se jim zvišuje po
kojnina za 30 %. 

Stalne učiteljice, odnosno stalne nastavnice, 
plačujejo prispevke za pokojninski fond kakor uči
teljice osnovnih šol. 

Učiteljice, odnosno nastavnice, upokoja minister 
iA trgovino in industrijo. 

Stolne ujčiteiljice, odjnosno nastavnice, ki slu
žijo manj nego 10 let, morejo, ako zbole, dobivati 
od države vzdrževalnino, in sicer 30 % poslednje 
plače. 

Člen 29. 
Dolžnosti nastavnikov-c na vseh ženskih obrtnih 

Šolah predpiše minister za trgovino in industrijo s 
posebnim pravilnikom. 

Člen 30. 

Nastavnik sme opustiti učiteljsko službo samo, 
ako mu minister odobri ostavko; drugače se mu 

' ne vštejejo prejšnja službena leta. ko bi se vrnil 
v službo. 

Ce izostane nastavnik brez dovolitve in brez 
radostne utemeljitve iz službe 7 dni v kraju ali 15 
dni izvun kraja ali če ne odide na novo službo v 
15 dneh od dne, ko se mu je priobčila postavitev 
ali premestitev, se smatra, da je zapustil učiteljsko 
službo, njegovo mesto pa se proglasi za izpraznjeno. 

Člen 31. 

Za nastavnike, Id prekršijo svojo dolžnost 
eo kazni te-le: 

1.) usten ali pismen opomin; 
2.) ukor; : '' 
3.) izguba plače od treh dni do enega meseca-
4.) premestitev v drug kraj brez odškodnine za 

«selitvene stroške; 
5.) odpust iz službe brez izgube pridobljenih 

pravic, ako se vrnejo v službo; 
6-) odpust iz službe z izgubo nekaterih ali vseh 

pravic. 
Nobena kazen se ne sme izreči, ako se nastav-

*&• Prej ne zasliši, kazni pod 4.), 5.) in 6.) pa ne 
brez izjave sveta za obrtnò-induétrijski pouk. 

Upravnik èsme kaznovati nastavnika samo s 
pismenim opominom. 

Ostale Icazni izreka minister za trgovino in in
dustrijo. 

vin. 
Kvalifikacija strokovnih učiteljic. 

Člen 82. 
Za začasne učiteljice nižjih in nadaljevalnih 

ženskih obrtnih šol po členu 21. tega zakona se 
smejo postaviti òne, ki dokažejo, 

1.) da so popolnoma zdrave; 
2.) da so dovršile 18. leto sprosti; 
3.) da so dovršile Itiri razrede srednje'šole; 
4.) ali, če nimajo pogoiev iz točke 3.) tega 

člena, dà so opravile pbeëbeh izpit iz gradivi, ki 
se obravnava v štirih nižjih razredih srednjih šol, 
in sicer po predpisih, ustanovljenih po ministru za 
trgovino in industrijo; 

5.) da so opravile usposobljenost™ izpit na višji 
ženski obrtni Šoli; 

6.) ali, če so opravile usppeobljenoatni izpit na 
nadaljevalni ženski obrtni šoli, da so dovršile tri
mesečni prehodni tečaj na višji ženski obrtni šoli; 

7.) da eo dovršile enoletni tečaj zâ nastavnice 
ženskega dela na višji ženski obrtni šoli ter oprtu 
vile učiteljski izpit za strokovno učiteljico. 

IX. 
Administracija na državnih in polaržavhih Šolah. 

Člen 33. 
Nä ženskih obrtnih šolah mora upravnik voditi 

redne, oblastveno potrjene knjige' b vìièn dohodkih 
in räzhbflklh' tako v àeharjù kakor v Ш е Ш и 
njemu poverjene šole. Dohodek iz zaslužka pri iz
delanih predmetih pripada s .50% šoli za zvišbo 
obratne glavnice, s 50 % pa učenkam, ki so se 
udeleževale izdelovanja, po pravilniku, ki ga pred
piše minister za trgovino in industrijo. 

Člen 34. 
Na poklržavnih ženskih obrtnih šolah plačuje 

ministrstvo za trgovino j u industrijo vse osebne iz
datke za upravnike in nastavnike. Lokal, kurjavo, 
razsvetljavo, postrežbo, nabavo materiala kakor 
tudi ostal-3 potrebščine plačujejo ženske korpora
cije. 

O nalogi, otvarjanju, vrstah šol, upravi, nad
zorstvu, pouku, učiteljicah in kvalifikaciji strokov-

-nih učiteljic veijajb'-ià^'poiarzavAo'îSolë veè odredbe, 
ki veljajo za državne šole.. 

Tudi poldržavne šole morajo voditi pravilne, 
oblastveno potrjene knjige o vseh dohodkih in 'az-
hodkih šole tako v denarju kakor tudi v materialu. 
To dolžnost opravlja odbor gospa dotične ženske 
kori>oracije po enem svojih članov, ki ga odredi 
odbor sam. V ta odbor spada tudi upravnik šole. 
Za nepravilno vodstvo knjig in za škodo, nastalo 
iz tega, kakor tudi za morebitne zlorabo je odgo
voren izvoljeni član odbora Icazensko in civilno, 
odbor pa civilno in solidarno. 

Dohodek iz zaslužka pri izdelanih predmetih 
pripada s 50.% za šolske potrebščine, s 50% pa 
učenkam, ki so se udeleževale izdelovanja, pa.pra
vilniku, ki ga odobri minister za trgovino in indu
strijo. 

X. 

Prehodne odredbe. 

Člen 35. 

One upravnice višjih ženskih obrtnih šol, ki so že 
službovale na šolah ženskih korporacij tistega dno, 
ko dobi ta zakon obvezno moč, se smejo na predlog 
sveta za obrtno-industrijski pouk postaviti za uprav
nice višjih ženskih obrtnih šol po členu 14. tega 
zakona tudi brez kvalifikacije, določene v členu 12., 
ako so pokazale pri opravljanju upravniške službe 
jako dober uspeh. 

Glede poviška in pokojnine tako postavljenih 
upravnic se postopa tako kakor pri stalnih učitelji
cah, omenjenih v tem členu. 

One nastavnice ženskega dela, ki že sedaj oprav
ljajo službo na šolah ženskih korporacij, se sinejo 
na predlog sveta za obrtno-industrijski pouk posta
viti za začasne učiteljice nižjih, odnosno nadalje
valnih ženskih obrtnih šol po tem zakonu tudi brez 
kvalifikacije, določene v členu 32., ako so izkazale 
kot nastavnice jako dober uspeh; one nastavnice, ki 
so prebile najmanj popolnih 10 let zdržema kot na
stavnice ženskega dela in izkazale jako dober uspeh, 
pa se smejo na predlog sveta, za obrtno-industrijski 
pouk postaviti ia, stalne učiteljice nižjih, odnosno 
nadaljevalnih Ženskih obrtnih šol po tem zakonu1. 
V čas neprekinjene službe se vštevajo leta 1915. do 
vštetega leta 1918., ako je učiteljica po osvoboditvi 
nadaljevala delovanje na šoli. V povisek in pokoj

nino tako podvijenihstolnih učiteljic se vštevajo 
3 letä manj od službenih let, prebitih na šolah žen
skih korporacij. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo vzdržuje za 

kona. 
Člen 36. 

Ta zakon stopi v veljavo, kb ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi ž dnem, ko ee razglasi v 
«Službenih Novinah», ter nadomešča uredbo o že»-
feicih obrtnih šolah z dne 25. junija 1921. — BeäfitÄ-
ka uredb ministrstva za trgovino in industrijo št. 38 
— «Službene Novine» s i 19*5/21. 

NaséànMi minietrü za trgovino in indUBtrijö pri
poročamo, nfij ritaglisi ta iSk&h, vtxün nasini хШ 
stföih, naj skrfe zä nijefovò izvrševanje, oblastmi* 
aappvedujeaiö; iö# pteti&faifr po njeni, vjjem & v # -
kbmur pS, haj se niti pbfcöfivajo. 

V B e o g r a d u, dne 30. inarca Ш2. 

Alëk*aiuter s. r. 
Videl in pritienü državni pečat 

čuvar državnega pečata, 

dr. L. Marfc&ić s. h 

Predsednik minietrekega »vet*: 
Nik. P. РШ i. r. 

(Podpfcäi ШШ fiStöetrov.) 

li) 
Pr VII 54/22—1. 

Raütodilö. 
ses 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo nä predlog dr

žavnega pravdništva: . . 
Vsebina tiskovine «Avtonomist» št. 23 v Ljub

ljani z dne 10. junija 1922. utemeljuje v prvem 
članku «Strašna poslanica» v vsem obsegu hudo
delstvo kaljenja javnega reda in miru po § 65. a 
k. z., v člankih: «Kraljeva poroka», «Btimen» in «Ob
vestilo» pa tvori püdgi»e5eiK ß&$ 91.b s.k.z. 

Po členih 13. in 138. ustave potrjuje sodišče pre
poved razširjanja in prodajanja navedene t i s k o ^ e , 
izvršeno po varstvenem oblastvu y Ljubljani, ter 
odreja, da je uničiti vse njene izvode. 

Deželno kbt tiskovno sodišče v LJubljani, 
oddelek Vil., 

dne 12. junija 1922. 

bb 18/22—3. 
Oklic. 

800 

Dr. Viljem Nemethy v Dolnji Lendavi toži San-
dorja D o r o , zakupnika mlina v Dolnjih Semencih 
(Ogrsko) zaradi plačila 259 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1. j u l i j a 1 9 2 2. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker vročitev na Ogrskem ni iifogoča, ee postavlja 

Sandorju Dori za kuratorjà dr. Karel Šabec, odvet
nik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dne 8. junija 1922. 

f 68/22—6/ 774 
Amortizacija. 

Na prošnjo Alojzija D r u f o v k e , trgovca v 
Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne vlbžne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Vložna loijižica št. 36Ì5 Jadranske banke, podruž
nice v Ljubljani, v nominalni vrednosti 3033 K 
30 v, glaseča se na ime: Pina Tutto. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se fcicer po tem roku izreklo, da je 
vlpžna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek Ш., 
dne 30. maja 1922. 

T 92/22—3. 775 
Amortizacija. 

Na prošnjo Josipa S v e t i n e v Koroški Beli se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne vlbžne 



64. 424 Letnik IV. 
knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: Vložna knji
žica št. 19.719 mestne hranilnice v Radovljici v no
minalni vrednosti 1533 K 60 v, glaseča ee na ime: 
Josip Svetina. 

Imertnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom Š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
vložna knjižica brez moči. 

'Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 30. maja 1922. 

T 98/22—4. . 778 
Amortizacija. 

Na prošnjo Jurija B a b š k a, posestnika v Lira 
buia št. 17, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Hranilna knjižica posojilnice v Mariboru, reg. zad 
z o. z., Št 17.680 z vlogo 23.000 K, glaseča se na 
ime: Franc Železinger. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi ee sicer 
po tem' roku izreklo, da vložna knjižica ni več ve
ljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dno 23. maja 1922. 

727 3—2 Ne VID 178/21—3. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Janeza S e v e r j a, delavca v Klecah 

AL 12, ee ujvaja poetopjanje za amortizacijo na 
etopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil 
VleSna knjižica Ljudske posojilnice v* Ljubljani 
š t 53.230 z vlogo v znesku 9866 K 50 v in glaseča 
ве na ime: «Ignacij Sever>. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od današnjega 
dne, ker bi ee sicer po tem roku izreklo, da je vlož
na knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 22. maja 1922. 

786 Ne Vni 170/22—3. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Valentina K o n č a n a , posestnika 

v Babni gori št. 21, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Vložna knjižica Ljudske posojilnice v 
Ljubljani št. 53.343 v vrednosti 14.241 K 46 v, 
glaseča se na ime: Franc Končan. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od da
našnjega, dne, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 1. junija 1922. 

Ne I 404/22—1. 724 3—2 

Uvedba amortizacije vknjiženih terjatev. 
Na zemlpšču Ivana 2agerja na Spodnji Polekavi 

so vknpžeoe že več ìego 50 let nastopne terjatve: 
1.) Pod sub praes. 21. maja 1851., št. 2998, ter

jatev Franca Kolarja iz dolžnega pisma z dne 17ega 
maja 1851. v znesku 62 gld. 54 kr. C. Mz. s pripadki 
ali 131 K 33 v s pripadki. 

2.) Sub praes. 25. januarja 1854., št. 389, terjatev 
Barbare Hrastnikove iz dolžnega pisma, z dne 1. ja
nuarja 1854. v znesku 55 gld. C. Mz. ali 115 K 50 v 
e pripadki 

3.) Sub praes. 11. decembra 1855., št. 4125, ter
jatev Katarine Petkove iz dolžnega pisma z dne 
3. novembra 1855. v znesku 37 gld. 44 kr. C. Mz. 
ali 77 K 74 v s pripadki. 

4.) Dediščine Jožefa Primetza, Marije Primetzove 
ш Terezije Primetzove iz dolžnih pisem z dne 23. no
vembra 1869. po 147 gld. 60 kr. a. v. ali po 295 K 
20 v s pripadki 

5.) Sub praes. 11. januarja 1861., ž t 60, terjatev 
Gašperja Weranitscha in Marije Weranitecheve iz 
dolžnega pisma z dne 1. januarja 1861. v znesku 
400 gld. a. v. ali 800 K s pripadki 

Na podstavi prisojilnega pisma z dne 31. de
cembra 1867., št. 5123, se je polovična terjatev umr
lega Gašperja Weranitscha 200 gld. s pripadki sub 
praes. 21. februarja 1868., št. 765, zemljeknjižno pre
nesla na Marijo Weranitechevo in ta je postala last
nica vse terjatve. 

Ker so te terjatve zastavnopravno zavarovane že 
več nego 50 let, ne da bi se bilo v tem času kaj 
plačalo na glavnico ali na obresti ali da bi bili 
upniki kako drugače uveljavljali izterjevalno pra
vico, in ker so upniki, odnosno njih pravni nasled
niki, popolnoma neznani, se ti pozivljejo, naj uve
ljavijo svoje pravice najkesneje do dne 

3 1 . m a j a 1923. , 
ker bi se sicer po tem roku amortizacija in izbris 
gorenjih terjatev dovolila in izvršila. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek L, 
dne 20. maja 1922. 

St. 996. 

Razpis učnih mest. 
Po naročilu višjega šolskega sveta razpisuje pod

pisani okrajni šolski svet nastopna učna mesta v 
stalno namestitev: 

1.) Na štirirazrednici v B e g u n j a h mesto za 
učiteljico s prostim stanovanjem; 

2.) na šeetrazrednici v C e r k n i c i mesto za uči
teljico; 

3.) na štirirazrednici na R a k e k u mesto za uči
teljico s prostim stanovanjem; 

4.) na šestrazrednici v S t a r e m t r g u pri Ložu 
mesto za učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 
izpolnjeno natanko po vseh rubrikah, naj se vlože 
po predpisani poti pri podpisanem okrajnem šolskem 
svetu do dne g. j u l i j a 1 9 2 2 . 

Okrajni šolski svet v Logatcu, 
dne 10. junija 1922. 

St, 401/11. 
Razpis učiteljskih služb. 

Z dovolitvijo višjega šolskega eveta se razpisu
jeta naslednji učni mesti v stalno namestitev: 

L a p o r j e , petrazrednica, nadučiteljeka služba 
in služba za učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje naj ee vlože po služ
beni poti do dne 

». ЈтаДи* 1 9 2S. 
pri krajnem šolskem svetu v Laporju. 

Okrajni šolski svet slovenskobfetriški v Mariboru, 
dne 9. junija 1922. 

Predsednik: dr. Lajnšic s.r. 

St, 7610/22. - 781 
Razglas. 

Lov krajevne občine ambruške ee bo oddajal v 
zakup za dobo od dne 1. avgusta 1922. do dne 
31. julija 1927. na javni dražbi, ki bo na uradnem 
dnevu v Žužemberku dne 2 7. j u n i j a 1 9 2 2 . ob 
11. uri. 

Zakupni in dražbeni pogoji so na vpogled med 
uradnimi urami pri podpisanem okrajnem glavar
stvu. 

Okrajno glavarstvo v Novem mestu, 
dne 6. junija 1922. 

Razne objave. 
7 9 8 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 31. maja 1922. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 369,144.457'38 
Posojila • • • 901,996.964'33 
Dolg države . . ,4.498,267.590-12 
Vrednost 'državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . - 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov . . • • • — 

„ , 7.907,776.164-83 
y Pasiva : 

Glavnica 16,336.100- — 
Rezervni fond 2,066.961-96 
Novčanice v tečaju 4.752,367.078-35 
Razne obveznosti 908,819.246*48 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 89,809.626-05 

7.907,776.164-83 

8 0 2 Ц Vabilolnafizredni občni zbor 
Občnega konzumnega društva 

vfTrbovljah, 
registrovane zadruge z omejenim poroštvom, 
ki bo v nedeljo dne 2 5. j u n i j a t. 1. ob desetih v 

dvorani «Delavskega doma» v Trbovljah f* tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Čitanje zapisnika o zadnjem rednem občnem 
zboru. 

2.) Razpust zadruge (likvidacija). 
* * * 

Ce pride dne 25. junija na občni zbor premalo 
članov, da ne bo sklepčen, bo 8 dni pozneje, t. j . dne 
2. julija t. L, z istim dnevnim redom, ob isti uri ia 
v istih prostorih drug občni zbor, ki bo sklepčen.ob 
vsaki udeležbi. 

V T r b o v 1 j a.hj dne 13. junija 1922. 
Načelništvo. Nadzornlétvo. 

797 Vabilo na II. redni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Tiskarna „Sava" v Kranju, d. d., 
v petek dne 3 0. j u n i j a 1 9 2 2. ob osemnajstih v 
družbenih prostorih v. Kranju (Kokriško predmestje 

št. 2) z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m: 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju v letu 
1921. in predložitev bilance za leto 1921. 

2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Odobritev bilance za leto 1921. in sklepanje 

o predlogu upravnega sveta glede razdelitve čistega 
dobička. 

4.) Sklepanje o nakupu nepremičnin in naprav za 
obratovanje. 

5.) Izprememba § 6. pravil, da ee je delniška glav
nica zvišala od 750.000 K na 1,500.000 K. 

6.) Volitev predsednika, podpredsednika in tretf 
do petih članov upravnega sveta. 

7.) Volitev treh članov nadzorništva. 
8.) Slučajnosti. 

- * * *? . • 

O p o m b a : V zmislu § 26. pravil daje vsakflr 
deset delnic pravico do enega glasu. Po § 27. imajo 
glasovalno pravico na občnem zboru oni delničarji, 
ki založe najkesneje osem dni pred občnim zborom 
delnice, katere tvorijo podstavo za njih glasovalno 
pravico, pri blagajni družbe ali pa pri podružnici Ja
dranske banke v Kranju, odnosno podružnici Jugo
slovanske Union-banke v, Kranju. 

V K r a n j u , dne 10. junija 1922. 
Upravni «vet 

805 Vabilo. 
Občni zbor Filharmonične družbe v Ljubljani b* 

v ponedeljek dne 3. j u 1 i j a ob 20. uri v mali dvo
rani poslopja Filharmonične družbe na Kongresnem 
trgu. Dnevni red: Otvoritev po predsedniku. Poro
čilo tajnikovo. Poročilo blagajnikovo. Zvištoa člana
rine. Volitev novega odbora. Volitev delegatov za 
občni zbor «Glasbene Matice». Predlogi in nasveti. 

Odbor Filharmonične družbe v Ljubljani. 

779 3—2 Likvidacija zadruge. 
Strojna zadruga v Mednu, r. z. z o. z., je sklenila 

razdružitev ter je prešla v likvidacijo. 
Upniki se pozivljejo v zmislu § 40. zadr. zak., naj 

oglase svoje terjatve pri zadrugi. 

740 Razid društva. 
«Okrajna kmečka zveza za Selško dolino» je p» 

sklepu odbora z dne i. maja 1921. prestala delovati. 
V S e l c i h , dne 24. maja 1922. 

Fr. Smid s.r., bivši predsednik. 

758 Razid društva. 
Podružnica «Slovenske Straže» v Cerkljah pri 

Kranju se je prostovoljno razšla. 
Alojzij Breceljnik s. r., bivši predsednik. 

Natisnila ia založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



65. 
Poitnlna pl&čana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 20. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADIM! L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Dar kralja Aleksandra 1. za občekulturne namene. — Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Zakon o srednjih poljedelskih šolah — Razriasi 
osrednje vade: Pravilnik o ustanovitvi sveta za poljedelski pouk. - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Odobritev šolskih knjig. Razglas o vidiranju potnih listov DOH-
skih državljanov. Razpust društev. Popravek glede dodelitve ekspoziture v Mozirju k XV. nadzorniškemu okrožju oblastnih inšpekcij dela. - Razglas zdravstvenega odseka k 
Slovenijo o razdelitvi upraviteljstva dosedanjih državnih dobrodelnih zavodov na dve samostojni upravni enoti. — Razglas ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v 
Ljubljani: Razglas, da sme «Milarna in svečama, d. d. v Ljubljani,» zvišati delniško glavnico. Odobritev šolske knjige. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave 

Njegovo. Veličanstvo kralj A l e k s a n d e r 1. 
je poslal na dan svoje poroke predsedniku ministr
skega sveta, gospodu Nikoli P. Pašiću, nastopno 
pismo:* 

Gospod predsednik/ 

Razmišljaje, kako bi na ta dan najbolje od
govoril z ljubeznijo na ljubezen naroda, zrem v 
duhu na prikaze v vseh granah javnega življenja 
širne naše kraljevine. Poleg vsega, kar stori drža
va in kar store poedint samoupravne naprave, 
in poleg jakó hvalne privatne iniciative, ki je spro
žila mnoge stvari ter nekatere že navrnila v dobro 
smer, je ostalo še mnogo poslov ali popolnoma ali 
deloma nedotaknjenih. Država stori vobce mnogo, 
stori pa — to veste dobro — kakor pač nanese, 
skoro vedno samotero, ako se gleda na stvar 
samo brez ozira na celoto. V enem in v drugem 
primeru bi bila Moja dolžnost, priskočiti na po
moč. Zato se Mi vidi, da Mi je treba postopati 
sistematično ter porazdeliti akcijo na več let. Ta 
metoda se priporoča že po naravi poslov. Kar se 
tiče smotrov, se ne more med potrebščinami širo
kih narodnih slojev dajati prednost enim na škodo 
drugih, dasi se Mi zdi, da bi šlo za sedaj prven
stvo na primer dobronamernemu apostolskemu 
delu na selu za higieno in vzporedno z njim za 
obče izobražanje. Torej bi označil program kot 
trojno akcijo: za nravni, občekulturni in za držav-
Ijanskovzgojni napredek naroda, a s tem vred bi 
urneval: podpiranje prosvete na vseh poljih zna
nosti, književnosti, umetnosti, šolstva, najprej pa 
praktično izobražanje širokih slojev, ustanavlja
nje internatov, zlasti za žensko deco itd., potem 
poudarjanje vrline, rodbinske nravnosti, pošteno
sti, zatajevanje samega sebe, treznosti, varč
nosti, vestnega izpolnjevanja dolžnosti, ljubezni 
do bližnjega, sloge in strpljivosti in seveda tudi 
stalno skrb za narodno zdravje 

Vse io in drugo, kar bi se naknadno postavilo 
na papir, Mi je pred očmi, ko zamišljam načrt 
za Svojo namero in ko Vam to pišem. 

V ta namen dajem takoj milijon dinarjev, 
vsako leto pa bom prispeval po 300.000 dinarjev 
Organizacijo vsega tega dela prepuščam Svoji 
pisarni, ki naj z mojo vednostjo in v razloženi 
smeri upravlja trošenje tega denarja. 

V Beogradu, dne 8. junija 1922. 

Aleksander s. r. 
Iz kabineta predsednika ministrskega sveta 

v Beogradu, 
; d n e 1 1 - Junija-1922.; Pov. P M br. 202. 
v 

Iz „ S l i M Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 121 z dne 3. junija 1922.: 
Postopek za formalno delo ob ocarinja,nju. (Glej 

Uradni list pod št. 1.46.) 
Objava pisarne generalne direkcije carin, da sta 

oddelka dravograjske carinarnice v Črncčah in Ma-
renborgu kot nepotrebna ukinjena. 

Priobčcno v «Službenih Novina!) kraljevine 
*i'l>a, Hrvata, i Slovenaca», št, 126, izdanih dne 12ega 
junija 1922. 

Številka 122 z dm.. 6. junija 1922.: 
Natečaj za sprejmi v nižjo šolo vojaške akade

mije v Beogradu. (Sprejme se do 320 gojencev. Proš
nji,1 se morajo poslati upravniku akademije najpoz
neje do dne 3 1. j ,u 1 i j a 1 9 2 2. Pogoji «o teti kakor 
lani; glej Uradni list 55 iz ]fita 1921. na strani 281.) 

Številka 127 z djie 13. junija 1922.: 
Ukaz. Njegovega Veličanstva, kralja A 1 e k s a n -

d r a 1. z dne 3. junija 1922., s katerim se za čas, 
doklej- bo minister za socialno politiko dr. Gregor 
Ž e r j a v odsotm od dolžnosti, postavlja &a njego-
^ega namestnika dr. h a n Kr s t el j , minister, za 
vere. , 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 8. junija 1922., s katerim se ministri 
dr. Vojislav M a r in, k o v i c , Andra S t a n i č , Ži-
vojin R a f a j 1 o v i č, dr. Koste K u m a n 11 d i, Ivan 
P u c e l j , Kreta L j . Mi le t i c , Velja V u k i č e -
v i Ć, dr. Žarko M i 1 a d i n o v i ć in dr. Gregor 
Ž e r j a v odlikujejo z redom sv. Save I. vrste. 

Številka 128 /. dne. H. junija 1922.: 
Ukaz miiiistaskeg»^sv,eta. ^ ^ag, 29. aprila-1922., 

e katerim SO spi-ejemïjé ostavka"" ici jo je Anton 
H u j) k a, inženjer VII. činovnega razreda, gradbene 
direkcije v Ljubljani, podal na državno službo. 

Številka 128 z dne U. junija 1922. (Pribg 
XXI. - 1922.): 

Odločba ministra za socialno jwlitiko z dne 3. ju
nija 1922., št. 2355, s katero se imenujejo člani prve
ga ravnateljstva osrednjega urada za zavaravanje 
delavcev in njik namestniki, nadalje člani prvega, 
nadzornega odbora osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev in njih namestniki. — h S l o v e 11 i j e so 
imenovani: 1. a) za č l a n e prvega ravnateljstva: 
Ignacij K a i s e r, zasebni uradnik v Ljubljani; 
Evg-e.u L o v š i n , bančni uradnik v Ljubljani; Engel
bert F r a u c h e 11 i, predsednik ZVeze kranjskih 
obrtnih zadrug v Ljubljani; Avgust P r a p r o t n i k , 
podpreilfeednik zveze industrijcev v Ljubljani; b) za 
njih n a m e s t n i k e : Melhior C o b a l , ravnatelj 
konsumnega društva v Zagorju; Stanko L i k a r , 
tajnik delavske zbornice v Ljubljani; Vilko B i z 
j a k , obrtnik in občinski predstojnik v Rogaški Sla
tini; inž. .Milan Š u k l je, tajnik zveze industrijeev 
v Ljubljani; 2. a) za č l a n e prvega nadzornega od
bora: Plaž K o r o š e c , predsednik zveze jugoslo
vanskih železničarjev v Ljubljani; Anton KI e b a s , 
prometni uradnik — delegat južne železnice v Ljub
ljani: dr. Aleksander F a t ur, centralni nadzornik 
južne železnice v Ljubljani; b) za njih n a m e s t n i 
k a : Ivan D r u ž o v . i č , tipograf v Mariboru; Ivan 
O g r i n, podpredsednik trgovsko m obrtniške zbor
nico v Ljubljani. 

• P o r š u h v Slovenjgradeu in Alojzij Z a r n i k v 
Radovljici in uradni živinozdiravniki X. činovnoga 
razreda Maks Š r i b a r v Sevnici, Franc S a m e c 
v št. Lenartu, Jožef S a m e c v Murski Soboti; za 
provizorne uradne živinozdravnike IX. činovnega 
razreda na dosedanjih službenih mestih uj-adni živi-
nozdravniki X. čiuovnega razreda Filip P a h o r na 
Brdu, Rafael I pa v i c na Vrhniki in Franc P r i 
mi c v, Loga-tcu; za provizorna živinozdravnika 
X. činovnega razreda na dosedanjih službenih me-. 
stih veterinarska asistenta Viktor de G l e r i a i.a 
Rakeku in dr. Vladimir A r k o pri oddelku za- kme
tijstvo v Ljubljani. 

Andrej L o r e n z u t t i , kanclist pri jiolieijiski di
rekciji v Ljubljani, je na lastno prošnjo vsled ne-
ozdravne bolezni trajno upokojen. 

Iv. Hribar s. r. 

Izpremembe v osebju. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dn 

19. maja 1 n o° -1- u : i - "'•-"''— '—2.—.=- ^....i. 
0 v a k 
Jvenijo 
u v Slovenjgradeu imenovana za vladna tajnika. 
Imenovani so: za uradne živinozdravnike IX. či

novnega razreda na' dosedanjih službenih mestih 
provizorni- uradni živinozdravniki IX. činovnega 
razreda Peter Š k o f i č v Slovenski Bistrici, Anton 

""•"""i i4juguveg№ • ""ve-uîjLva, itraija, z une 
maja 1922. sta bila okrajna komisarja Stanko 

N o v a k pri predsedstvu pokrajinske uprave za 
Slovenijo in Friderik V i h e r pri okrajnem glavar
stvu v Slo\ 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
181. 

M i ' < . ' - ; : 

A l e k s a n d e r J . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovèneev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIX. redni seji, ki jo je imel dne" 
30. novembra 1921. v Eeogradiu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je uredbo o ustanavljanju sred
njih poljedelskih sol z, dne 27. novembra 1920., 
«Službene Novine» št. 5/21. — seznamka uredb mi
nistrstva za poljedelstvo in vode št. 8, «Službene 
Novine» št, 195/21. — izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o srednjih poljedelska šolah.* 

I. Obče odredbe. 

U s t a n o v i t o v i n n a l o g a š o l e. 

Člen 1. 
Srednji poljedelski šoli je naloga, učence teo

retično in praktično izobražati v poljedelski sitroki 
tako, da morejo uspešno voditi manjša in srednja 
selska in državna posestva ter koristno poslovati 
v državmi službi poljedelske stroke. 

Člen 2. 

Srednja poljedelska' šola se otvarja s kraljevim 
ukazom na predlog ministra za poljedelstvo in Vode. 

V z d r ž e v a n je š o l e. 

Člen 3. 
Srednja poljedelska šola je državna naprava, ki 

jo nadzira minister za poljedelstvo in vode; vzdr
žuje pa se iz svojega posebnega proračuna, 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 101, izdanih dne lOega 
maja 1922. (Prilog XV. — 1922.) 
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š o l s k o l e t o in t r a j a n j e fiole. 

Clea 4. 
Pouk na srednji poljedelski šoli traja tri leta 

(šest polidetij); četrto leto po zvršetku šole pa je 
namenjeno izključno praktičnemu izpopolnjevanju 
in specializiranju. 

Cleo 5. 
Šolsko leto traja od dne 1. oktobra do dne 31ega 

septembra drugega leta. 
Predavanja -se pričao dne 1. oktobra in ee kon

čajo dne 1. julija. Meseca julija se opravljajo izpiti, 
meseca avgusta pa so šolske počitnice. 

H. 

Pouk na 
praktičen. 

Pouk, učni program in načrt. 

P o u k. 

Člen ö. 

srednji poljedelski šoli je teoretičen in 

Člen 7. 
Predmeti teoretičnega pouka so ti-le: 

A. O b č i p r e d m e t i : 
1.) srbski, hrvatski in slovenski jezik; 
2.1 tuj jezik (francoski ali nemški): 
3.) zemljepis; 
4.) zgodovina Srbov, Hrvatov in Slovencev; 
5.1 glasba in petje; 
6. i človeška higiena; 
T.i osnovni nauki iz pedagogike in metodike. 

B. P r i p r a v l j a l n i p r e d m e t i : 
1.) matematika; 
2.) fizika z meteorologijo; 
3.) kemija z agrokemijo; 
4.) mineralogija, geologija s pedologijo; 
5.1 botanika; 
6.» zoologija; 
7.) anatomija in fiziologija domačih živali; 
8.) anatomija, fiziologija in patologija rastlin; 
9.) narodna ekonomija; 

10.) zemljemerstvo. 

C. S t r o k o v n i p r e d m e t i : 
1.) ratarstvo z vrtnarstvom; 
2.) živinoreja z vsemi manjšimi granami: perut-

ìùnarstvoni. čebelarstvom, svilarstvom, ribarstvom 
in rejo zajcev; 

3.) sadjarstvo s podelovanjom sadja; 
4.) vinogradništvo s podelovanjem grozdja; 
5.) travnišivo; 
6.) nauk o poljedelskih pripravah in strojih; 
7.) poljedelska melioracija: 
8.) nauk o gospodarstvu; 
9.) poljedelsko knjigovodstvo; 

10.) mlekarstvo; 
11.) poljedelska tehnologija (izdelovanje sladkorja, 

piva. škroba, spirito); 
12.) osnovni nauki iz šumarstva; 
13.) poljedelsko stavbinstvo; 
14.) živinozdravriištvo; 
15.) poljedelsko pravo in zakonodajstvo; 
16.) poljedelska statistika. 

Clea 8. 
Praktični predmeti so ti-le: 
geodetske vaje; 
vaje iz analitične kemije: 
anatomske vaje; 
vaje iz mikroskopiranja; 
vaje iz meteorologije; 
vaje s poljedelskimi stroji; 
vaje v poljedelskem računovodstvu; 
vaje v poljedelsko-kemijski tehnologiji; 
razne druge vaje iz ratarstva, živinoreje, sadjar

stva, vinogradništva, vrtnarstva, nauku o gospo
darstvu itd. 

U č n i p r o g r a m i n n a č r t . 

Člen 9. 
Podrobnosti učnega programa in učni načrt pred

piše minister za poljedelstvo in vode po zaslišanju 
učiteljskega zbora srednje poljedelske šole. 

III. Sprejemanje učencev. 

P o g o j i za s p r e j e m. 

Člen 10. 

V srednjo poljedelsko šolo vpisuje učence šolska 
uprava meseca septembra. 

Člen 11. 
Učenci so aH redni ali izredni. Reden učenec 

srednje poljedelske šole je lahko oni, ki izpolnjuje 
te-le pogoje: 
a) Mlajši ne sme biti nego 15 in ne starejši nego 

19 let, 
b) Dovršiti je moral najmanj z dobrim uspehom 

štiri gimnazijske ali realčne razrede ali nižjo 
poljedelsko šolo. Oni, ki so dovršili nižjo polj> 
delsko šolo, se sprejmejo za redne učene« 'šele, 
ako prebijejo sprejemni izpit iz predmetov in po 
programu, ki ga predpiše minister za poljedel
stvo in vode. 

c) Biti mora dobrega vedenja. 
č) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrvatov 

in' Slovencev. 
d) Biti mora dobrega zdravja, zato se mora dati 

preiskati po šolskem zdravniku, preden se do
končno vpiše. 

Člen 12. 
V prvih dveh letih po ustanovitvi srednje polje

delske šole se smejo sprejemati za redire učence 
tudi kandidati, stari nad 19 let, ki so po dovršenih 
štirih gimnazijskih ali realčnih razredih do\TŠili Se 
nižjo poljedelsko šolo v državi ali v inozemstvu ter 
so bili v državni poljedelsld službi najmanj tri leta. 

Zanje četrto leto prakse ni obvezno. 
Taki učenci smejo biti samo eksterni; natančnej

še odredbe o njih šolanju pa predpiše minister za 
poljedelstvo in vode s posebnim pravilnikom. 

Oni, ki so stari nad 19 let, vendar pa ne nad 
25 let ter so dovršili samo nižjo poljedelsko šolo 
in prebili v državni, poljedelski službi vsaj štiri leta, 
se smejo sprejeti za redne učence samo, ako pre
bijejo sprejemni izpit in nadaljujejo redno šolanje, 
kakor to predpiše zanje minister za poljedelstvo in 
vode « pravilnikom. 

Taki se smejo sprejemati samo za eksterne učen
ce, in sicer samo v prvih dveh letih po ustanovitvi 
srednje poljedelske šole. 

Člen 13. 

Izreden učenec srednje poljedelske šole je lahko 
vsakdo, ki je najmanj z dobrim uspehom dovršil nižjo 
poljedelsko šolo ter se hoče šolati ob svojih stroških. 

Olen 14. 

Natančnejše pogoje za sprejemanje rodnih in 
izrednih učencev srednje poljedelske šole predpiše 
minister za poljedelstvo in vode s pravilnikom. 

IV. Vzdrževanje, število in šolnina učencev. 

V z d r ž e v a n j e r e d n i h in i z r e d n i h 
' u č e n c e v . 

Š o l n i n a in d r u g e š o l s k e t a k s e . 

Člen 20. 
Vsi učenci, ki niso državni štipendisti, plačujejo 

šolnino, laboratorijske in druge Šolske takse, ko-
likršne odredi minister za poljedelstvo in vodo. 

V. Ocenjanje učencev, izpiti, izpričevala in qagrade. 

O c e n e iz p r e d m e t o v , p r i d n o s t i in p r e d m e t o v , 
v e d e n j a . 

Člen 15. 
Redni učenci so ali državni štipendisti ali pri

vatni učenci. 
Člen 16. 

Državni štipendisti se izbirajo z natečajem, ki ga 
razpisuje minister za poljedelstvo in vode, ter do 
bivnjo od države brezplačno: 
а) hrano in stanovanje; 
t>) kurjavo in razsvetljavo; 
c) obleko in obutev; in 
б) zdravila in zdravniško postrežbo. 

Člen 17. 
Kolikor dopuščajo. šolski prostori, se sprejemajo 

v šolo tudi redni privatni učenci in izredni učenci, 
ki plačujejo, ako so v šolskem internatu, za svoje 
vzdrževanje toliko, kolikor odredi minister, za polje
delstvo in vode. 

Člen 18. 
Vsi državni štipendisti morajo stanovati v šol

skem internatu ter se pokoravati internatski disci
plini. 

Redmi privatni učenci smejo stanovati in se hra
niti tudi zunaj šolskega intornata. 

Izredni učenci stanujejo in se hranijo zunaj šol
skega internata ter se smejo samo izjemoma ko
ristiti s šolskim internatom. ». 

Š t e v i l o u č e n c e v . 

Člen 19. 
V enem oddelku razreda srednje poljedelske šole 

ne sme biti več nego 40 učencev; v to število so 
všteti državni štipendisti, privatni učenci in izredni 
učenci. Ako je več učencev, se osnuje v razredu 
več oddelkov. 

Člen 21. 
Za ocenjanje učencev v teoriji iu praksi je pe

tero ocen in sicer: 
1.) odličen (5), 
2.) prav dober (4), 
3.) dober (3), 
4.) slab (2), 
5.) nezadosten (1). 

Ocene iz pridnosti so te-le: 
1.) pohvalno, 
2.) marljivo, 
3.) nemarljivo. 

Ocene iz vedenja so te-le: 
1.) dostojno (5), 
2.) jako dobro (4), 
3.) dobro (3), 
4.) slabo (2). 
Vse te ocene se dajo četrtletno. 

I z p i t i . 

Člen 22. 
Koncem vsakega šolskega hita opravljajo vsi 

redni učenci izpite iz teorije in prakse, koncem tret
jega leta pa končni izpit. 

Člen 23. 
Učenec sme ponavljati izpit, največ iz dveh pred

metov, drugiče ponavlja razred. Razred se «me jw-
navljati samo enkrat. 

Člen 24. 
Ako mora državni štipendist ponavljati izpit, 

prestane biti državni štipendist. 

Člen 25. 
Končni izpit j« usten, pismen in praktičen. 
Ustni izpit se opravlja iz teh predmetov: 
1.) iz živinoreje; 
2.) iz ratarstva; 
3.) iz nauka o gospodarstvu; iu 
4.) iz sadjarstva in vinogradništva. 
Pri praktičnem izpitu inora dokazati učenec «vojo 

praktično sposobnost. 
Ko reden učenec opravi končni izpit, odide po 

členu 4. tega zakona v prakso na posestvo ali v za
vod, ki mu ga dodeli uprava šole, ali pa ostane na 
šolskem posestvu. Uprava šole mora pri tem vpo-
števati njegovo .nagnjenost na poedine poljedelski) 
grane, stremeča za tem, da se učenec specializira, 
čim več je mogoče. 

Ko probije učenec to četrto leto v fyraksi in spe
cializiran ju, se mora iznova zglasiü k praktičnemu 
izpitu pred komisijo, ki jo odredi uprava srednje 
poljedelske šolo; izpričevalo, ki ga dobi pri tej pri
liki, je sestavni del izpričevala po Členu 2(>. tega 
zakona, v izpričevalo pa se vpiše pripomba, da je 
učenec opravljal tudi ta praktični izpit in s kakšnim 
uspehom. Izpričevalo o tem praktičnem izpitu je ob
vezno za pridobitev ukazne državne službe. 

Natančnejšo odredbe o tem izpitu predpiše mini
ster za poljedelstvo in vode s pravilnikom. 

I z p r i č e v a l a . 

С1ш 26. 

O končnem izpitu se izdajajo rednim učencem iz
pričevala, v katera se vpisujejo: 

1.) vse ocene iz poedinih predmetov (rezultat iz
pitnih in letnih ocen); 

2.) ocene o vedenju; 
3.) glavni podatki o učencu. 

Člen 27. 

Izreden učenec ne opravlja izpitov, nego dobi od 
šolske direkcije samo potrdilo, da je hodil v šolo in 
katere predmete je poslušal. 
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N a g r a d e . 

. Clem 28. 
^ Reden učenec, bodisi državni Stipendiait, bodisi 

privaten učenec, ki dovrši šolo z odliko, dobi od 
ttrinistra za poljedelstvo in vode nagirado na predlog 
nastavniškega zbora. 

Člen 29. 

Natančnejše odredbe o izpitih, izpričevalih in na
gradah predpiše minister za poljedelstvo in vode s 
pravilnikom. 

VI. Šolski red in kazni učencev. 

D i s c i p l i n a r n a p r a v i l a . 

Člen 30. 

Pravila za šolski red predpisuje minister za polje
delstvo m vode. ^ 

K a z n i u č e n c e v . 
Člen 31. 

Učenci se kaznujejo s temi kaznimi: 
1.) fi pismenim in ustnim ukorom; 
2.) z enodnevnim zaporom; 
3.) z izključitvijo za leto dni; 
4.) z izključitvijo za vselej. 
Poslednji dvo kaoni izreka naetaviriSki zbor, odo-

bruje pa ju minister za poljedelstvo in vode. 

VII. Učno in ostalo osebje. 

R e d n i i n h o n o r a r n i n a s t a v n i k i i n 
. o s t a l o o s e b j e . 

Člen 32. 

Učno osebje na srednji poljedelski šoli sestav
ljajo: 
a) redni nastavniki, h katerim spadajo: direktor, 

profesorji in sapienti; • 
b) honorarni nastavniki za nestrokovne predmete ali 

poedine strokovne predmete, ako ni rednih na-
stavmikov. 

Člen 33. 

K ostalemu osebju spadajo: 
k ukaznemu: ekonom, računovodja, vzgojitelj; 
k prodpLmemu: honorarni zdravnik, honorarni ži-

vinozdravnik, učitelj veščin, vrtnar, sadjar, oskrb
nik mlekarne, oskrbnik kleti itd. 

Člen 34. 

Direktor, profesorji, suplenti, ekonom, računo
vodja in vzgojitelj se postavljajo s kraljevini uka
zom na predlog, ministra za poljedelstvo in vode. 

Honorarni nastavniki in ostalo predpisno osebje 
ве postavljajo s predpisom ministra za poljedelstva 
in vode. 

Potrebno število nadzirateljev in slug postavlja 
direktor Sole. 

R e d n i n a s t a v n i k i . 

Člen 35. 

Direktor srednje poljedelske šole sme biti pro
fesor, ki je prebil v tem zvanju najmanj pet let 

Člen 36. 

Profesor srednje poljedelske šole sme postati 
vsak suplent po opravljenem profesorskem izpitu, 
ako je deloval kot suplent na isti šoli dve leti. 

Člen 37. 
Suplent srednje poljedelske šole sme postati vsak 

kandidat, ki. je opravil zrelostni izpit na srednji šoli 
Çpmnazyi ah reali«) ter dovršil visoko poljedelsko 

_ Suplent, ki ne opravi v petih letih profesorskega 
izpita, se odpusti iz nasitavniške službe. 

. Člen 38. 

V prvem času se smejo za direktorja in profe
sorje imenovati oni, ki sicer nimajo profesorskega 
izpita za srednjo poljedelsko šolo, pač pa imajo po
trebno šolsko kvalifikacijo in so dovršili vsaj 10 let 
di^avne službe na nižjih poljedelskih šolah in v po
ljedelski stroki vobče ter so se odlikovali kot dobri 
strokovnjaki. 

H o n o r a r n i n a s t a v n i k i. 

Člen 39. 
Za honorarno nastavnike srednje poljedelske šole 

Pe smejo postavljati osebe s kvalifikacijo, ki se za

hteva za take nastavnike srednjih šol (gimnazij in 
realk). 

O s t a l o o s e b j e . 

Člen 40. 
Za ekonoma sme biti postavljen, kdor je dovršil 

najmanj srednjo poljedelsko šolo ter ima vsaj dve 
leti državne ali privatne poljedelske službe. 

Člen 41. 
Za računovodju sme biti postavljen, kdor je do

vi šil srednjo poljedelsko šolo ali trgovsko šolo ter 
je vešč vodstvu računskih in poljedelskih knjig. 

Člen 42. 
Za vzgojitelja srednje poljedelske šole se zahteva 

kvalifikacija učitelja osnovnih šol. 

Člen 43. 
Kakšno kvalifikacijo mora imeti ostalo predpisno 

sitrokovno osebje na srednji poljedelski šoli, pred
piše minister za poljedelstvo in vode s pravilnikom. 

VIII. Dolžnosti nastavnikov in ostalega osebja. 

D o l ž n o s t i n a s t a v n i k o v . 

Člen 44. 
Direktor STednje poljedelske šole upravlja ves 

zavod ter vodi sitrokovno izobražanje in vzgajanje 
mladine. 

Upravlja šolsko imovino ter je odgovorni naka-
zovalec v zmislu zakona o državnem računovodstvu. 

Direktor ima pravico, kaznovali nastavnike in 
ostalo podrejeno osebje po zakonu o civilnih urad
nikih'. 

Člen 45. 
Nastavniki so dolžni, njim odrejene predmete 

predavati po predpisanih programih in danih, navo
dilih. 

Za njim poverjene stvari v zbirkah, laboratorijih 
itd. so nastavniki materialno odgovorni. 

Člen 46. 
Direktor ima do 5 učnih ur na teden, redni na

stavniki pa imajo 16 do 18 učnih ur na teden. Su
plenti imajo v prvih dveh letih največ 12 učnih ur 
na teden. . ,,^. • 

Člen 47. 

Eden izmed rednih nastavnikov se izvoli začet
kom šolskega leta za poslovodjo; kot takšen ima 
letno doklado 360 dinarjev na plačo. 

D o l ž n o s t i e k o n o m o v e , r a č u n o v o d -
j e v e i n v z g o j i t e l j e v e. 

Člen 48. 

Ekonom upravlja Šolsko imovino, staje in vse 
drugo, kar sestavlja šolsko instruktivno posesan, 
po navodilih in nalogih direktorjevih. Od tega so iz
vzeti oni objekti, ki se po direktorjevi odredbi iz
recno dodele poodinim nastavnikom ali uslužbencem. 

Ekonom vodi\ vse predpisane knjige, zbira dc~ 
hodko posestva ter jih oddaja računovodji; za to 
delo je materialno odgovoren. 

Člen 49. 

Računovodja vodi vse predpisane računske knji
ge ter je odgovorni računodajnik proti glavni kon
troli. Zbira vse dohodke šole in posestva ter jih iz
roča, komur je treba. 

Člen 50. 

Vzgojitelj skrbi za delo v internatu ter vobče za 
vzgojo učencev po direktorjevih navodilih'. Po mož
nosti se mu sme. poveriti predavanje o poljedelski 
metodiki in pedagogiki-

Člen 51. 

Natančnejše dolžnosti vsega ukaznega in pred-
pisnega. osebja predpiše minister za poljedelstvo in 
vodo s pravilnikom. 

IX. Plače in drugI prejemki nastavnikov in ostalega 
osebja. 

P l a č e i n p r e j e m k i r e d n i h n a s t a v 
n i k o v . 

• ..- .> Člen 52. 

Plača direktorja srednje poljedelske šole se deli 
na tri razrede, in sicer: - I. razred s 7000 dinarji; 

П. razred si 60Q0 dinarji; HI. razred s 5000 dinarji 
na leto. 

V enem razredu mora prebiti direktor štiri teta; 

Člen 53. 

Poleg plače uživa direktor tudi stalno doklado 
960 dinarjev na leto in brezplačno stanovanje v. šol
ski zgradbi, kurjavo in razsvetljavo. 

Člen 54. 

Profesorju srednje poljedelske šole je osnovna 
plača 2400 dinarjev na leto ter se povečuje za 600 
dinarjev na leto začetkom četrtega in osmega, potem 
pa vsakega tretjega leta, tako da ima profesor po 
dovršenem 20. letu nastavniške službe 6000 dinarjev 
plače na leto. « 

Člen 55. 
Direktorji in profesorji srednje poljedelske šole, 

ki dovrše 30 let ukazne službe, imajo pravico do 
tolike pokojnine, kolikor je znašala njih poslednja 
letna plača. 

Člen 56. 

Plača suplenitu je 1800 dinarjev na leto. Suplent-
ska službena leta se vštevajo v pokojnino in v pe
riodične poviške profesorske plače. 

Člen 57. 

Profesorji in suplenti imajo pravico do brezplač
nega stanovanja, brezplačne kurjave in razsvetljave, 
kolikor je v šolskih zgradbah prostora; drugače pa 
se jim izplačuje tolika, stanarina, kolikršno odredi 
minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 58. 

Ako prestopi nastavnik srednje poljedelske šole' 
v drugo nenastavniško državno službo, pa se vrne v, 
nastavniško državno službo srednje poljedelske šole, 
ne sme imeti višje plače od one, ki bi jo bil imel, da 
je ostal v nastavmiški službi te šole. 

P l a č e i n p r e j e m k i o s t a l e g a o s e b j a . 

Člen 59. 

Ekonom in računovodja srednje poljedelske šole 
imata začetno plačo 1800 dinarjev na leto; vsako 
četrto leto dobivata povišek 500 dinarjev na leto do 
najviSje letne plače 4800 dinarjev. 

• Člen 60. 

Ekonomi in računovodje imajo pravico do brez
plačnega stanovanja v šolskih zgradbah, do brez
plačne kurjave in razsvetljave. 

Člen 61. 

Plača vzgojitelja srednje poljedelske šole je ena
ka plači učitaljev osnovnih šol. 

Člen 62. 

Vzgojitelj ima pravico do brezplačnega stano
vanja v šolskih zgradbah kakor tudi do brezplačne 
kurjave in razsvetljave, razen tega pa osebno zase 
pravico do brezplačne hrane iz šolske tóhinje, ako -
ini oženjen. 

Člen 63. 

Honorar honorarnim nastavnikom, plače in druge 
prejemke ostalemu (predpisnemu) osebju srednje po
ljedelske šole odreja minister za poljedelstvo in vode. 

X. Nastavniški svet In njegove dolžnosti. 

N a s t a v n i š k i s v e t 

Člen 64. 
Nastavniški svet sestavljajo: direktor (kot pred

sednik), profesorji in suplenti; po potrebi pa spa-
dajo vanj kot posvetovalni člani brez glasovalne 
pravice ekonom, računovodja, vzgojitelj in šolski 
zdravnik. 

D o l . ž n o s t i n a s t a v n i š k e g a s v e t a . " 

Člen 65. 

Dolžnosti nastavniškega sveta so: Najsitavniški 
svet 

1.) izreka kazni učencem po členu 30. tega za
kona; 

2.) izdeluje učne načrte in porazdelitev predme
tov med nastavnike; 

3.) sklepa o štipendijah, podporah in ekskurzijah-
učencev; 

4.) sklepa o izpitih' in oecnah učencev; 

tòàJs 
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5.) sklepa o nagradah ateolviranim učencem; 
6.) izdeluje predloge za izpremembe v šolskih 

pravilih, potrebne za pospeševanje pouka v šoli, in 
izjave po zahtevi miniata za poljedelstvo in vode. 

XI. Profeeonkl izpiti in Izpraševalna komisija. 

Ölen 66. 
Vsi kandidati za profesorje srednje poljedelske 

Šote opravljajo profesorski izpit po posebnem pro
gramu, ki ga predpiše minister za poljedelstvo in 
yod*. 

I z p r a š e v a l n a k o m i e i j a . 

-T Ölen 67. 
Za izpraševanje kandidatov za profesorje srednjo 

poljedelske gole obstoji pri ministrstvu za poljedel-
efcvo in vode v Beogradu posebna izpraševalna ko
misija. 

Ciani te komisije so strokovnjaki z višjo stro
kovno izobrazbo, ki so si jo pridobili s strokovnim 
delovanjem. 

Ölen 68. 
Natančnejšo odredbe o profesorskem izpitu za 

profesorje srednje poljedelske šole predpiše minister 
sa poljedektvo in vode. 

ХП. Šolsko posestvo in njegova naloga. 

P o s e s t v o . 

Člen 69. 
Srednja poljedelska šola ima svoje posestvo v 

skupni površini do 30 ha. 

Ako pa niso državni uslužbenci, ee jim odredi prva 
plača s kraljevim ukazom na predlogi ministra za 
poljedelstvo in vode. 

K o n č n e o d r e d b e . 

Ölen 77. 
Za izvrševanje tega zakona skrbi minister za 

poljedelstvo in vode, ki se pooblašča, da predpiše 
pravilnike za izvrševanje tega zakona. 

Člen 78. 
Ta zakon nadomešča uredbo o ustanavljanju 

srednjih poljedelskih Sol z dne 27. novembra 1920., 
«Službene Novine» št. 5/21. — seznamka uredb mi
nistrstva za poljedelstvo in vode št. 8, «Službene 
Novine» št. 195/^1. —-

Ölen 79. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah». 
Našemu ministru za poljedelstvo in vode pripo

ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu poko
ravajo. 

V B e o g r a d u , dne 80. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 

N a l o g a p o s e s t v a . 

Člen 70. 
Naloga eolskega posestva je, dajati učencem pri

ai» za praktične vaje v poljedelstvu, da ee prideluje 
vee, česar je treba za šolski internat in kar služi za 
zgled v gospodarstvu. 

Na posestvu morajo biti zastopane vse glavne 
poljedelske grane: njive, travniki, gozdi, vrtovi, sa
dovnjaki, vinogradi (po možnosti) in razsadnik sadja 
in trte (vsej v malem). 

Izmed živali se morajo gojiti na posestvo vee 
-viste domače živine, čebele, evfloprejke, perutnina 
in ribe. 

Člen 71. 
Natančnejšo ureditev posestva predpise s pravil

nikom na predlog šolske uprave minister za polje
delstvo in vode. 

ölen 72. 
Razen tega posestva marajo biti pri šoli: botani-

ški vrt in poizkusna polja pod neposrednjo upravo 
dotičnih nastavnikov. 

ХШ. Poizkusile postaje, njih smoter in naloga. 

S m o t e r poizkiuisnib! p o s t a j . 

Ölen 73. 
Pri srednji poljedelski šoli je za učne namene, 

pa tudi za potrebe javne službe, organizirati manjše 
poizkusne postaje, in sicer: 

1.) poljedelsko-kemijsko poizkueno postajo; 
2.) fitopatološko postajo s postajo za kontrolo 

semenja; 
3.) entjomološko postajo; 
4.) po možnosti, mlekarsko, sadjarsko in etno

loško poizkusno postajo. • 

Člen 74. '.-', - -
" Natančnejšo ureditev poizkusnih postaj-pri sred-

-B$ poljedelski Soli predpiše minister za poljedelstvo 
in vode s posebnim pravilnikom. 

P r e h o d n e o d r e d b e . 

- x Člen 76. 
Minister za* poljedelstvo in vode se pooblašča, 

da sme zaradi čim: hitrejše otvoritve srednje polje
delske šole, ako se mu zdi primerno, izpremento v 
tako šolo eno izmed-dosedanjih' poljedelskih šol ali 
eno izmed okrožnih poljedelskih postaj ter jo do-

' polniti z onim, česar je treba za izvedbo popolne 
organizacije. 

v Ölen 76. . 
Plače prvemu, direktorju: is prvim1 profeaorj|em 

«Banje poljedelske šole ob njeni otvoritvi je iz-
m&miti pe«6tevilu let, ki so jih prebfli.vi državni 
ehtfbi, гафдааје vsa za nastavnička službena leta. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. L. Marković s.r. 

Predsedmk ministrskega «veta: 
Nlk. P. РаШ B.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
182. 

Pravilnik o ustanovitvi sveta za polje-
deUki роик.*8ШШУЕГ 

Na podstavi člena 16. uredbe o ustroju ministr
stva za poljedelstvo in vode z dne 8. julija 1919. 
se ustanavlja pri ministrstvu za poljedelstvo in vode 
svet za poljedelski pouk. . 

Člen 1. 
Naloga temu- svetu je, da oddaja mnenja o orga

nizaciji in funkcioniranju naprav, za poljedelski pouk 
kakor tudi o vseh vprašanjih, ki posezajo globlje v 
poljedelsko izobražanje poljedelcev vobče v vsej 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Tako oddaja mnenja: 
o (ustanavljanju, številu, kraju in o 'notranji or

ganizaciji visokih, srednjih, nižjih, praktičnih zim
skih in drugih poljedelskih Šol; 

, o ustanavljanju specialnih mlekarskih1, perntni-
narskih, čebelarskih, pletarskih, vrtnarskih itd. šol; 

o ustanavljanju šal za poljedelsko izobražanje 
selškega žeostva (šole za selske gospodinje); 

o potovalnem pouku; 
o raznih daljših in krajših' strokovnih tečajih v 

Šolah in izvun njih za selški živielj obojega spola, za 
selske učitelje in duhovnike itd., n. pr. odpošiljanju 
selske mladine y naprednejše kraje zaradi praktič
nega izUČ v̂anja itd. 4 

- ; - ' : r•...;';'• :•• : • ölen 2. 

Svet za poljedelski pouk sestavljajo: . 
l.j Načelnik oddelka za poljedelski pouk in po

ljedelske poizkuse, odnosno njegov namestnik. 
"2.) Načelniki (odnosno njih namestniki) strokov

nih poljedelskih oddelkov pri ministrstvu za polje
delstvo in vode. 

3.) Po en strokovni nastavnik poljedelske fakul
tete ali visokih poljedelskih šol, ki jih. delegirajo 
sveti (zbori) dotičnih fakultet,. odnosno visokih po
ljedelskih šol. 
. 4.) Direktor srednje poljedelske. šole, M ga ime
nuje minister. 

6.) Eden, po potrebi pa tudi več upraviteljev, ali 
profesorjev nižjih, praktičnih ali specialnih polje

delskih šol, katerega, odnosno katere izbere nastav-
niški zbor dotične šole. 

Načelnik oddelka za poljedelski pouk predlaga, 
iz katerih šol naj se pozovejo nastavniki. 

6.) Po potrebi se prizivlje potrebno število služ
benih pokrajinskih poljedelskih predstavnikov, od
nosno poljedelskih oblastnih inšpektorjev (člen 64. 
uredbe). 

7.) En predstavnik poljedelskega zadružništva, 
ki ga odpošlje «Glavni zadružni savez». 

8.) Potrebno število predstavnikov poljedelskih 
združb z ozirom na oblast, za katero gre, in na pred
met za odločanje. 

9,) Minister sme, kadar se mu vidi primerno, 
prizivati tudi druge kompetentne osebe (n. pr. pred
stavnike drugih ministrstev, odlične strokovnjake iz 
naroda). 

10.) članom po točkah 3., 4. in 7. traja mandat 
tri leta. 

Ako so zadržani, prihajajo na seje njih namest
niki, ki jih volijo dotične korporacije. 

Ölen 3... 
Nikoli ne sme biti število članov tega sveta, ki 

se. udeležujejo sklicane seje, večje nego 20. 

Člen 4. 
Vsi člani tega sveta imajo, če se udeležujejo 

sej, nagrado, ki jo odreja minister za poljedelstvo in 
vode; članom izvun Beograda pa pripada tudi po
vračilo potnih stroškov. 

Člen 5. 
Svet skliče najmanj enkrat vsako leto minister 

za poljedelstvo in vode. Načelnik oddelka za polje
delski pouk predlaga dni zasedanja in dnevni red. 
Ta poziv se vroči vsakemu pozvanemu članu sveta. 

Člen 6. 
Sejam sveta predseduje minister sam, ako pa je 

zadržan, po rangu najstarejši član sveta izmed urad
nikov ministrstva za poljedelstvo in vode. 

Za vsako vprašanje odredi svet referenta razen 
takrat, kadar gre za specialne predlogo posameznih 
članov; takrat so referenti predlagatelji sami. 

Zapisnik vodi eden izmed uradnikov oddelka za 
poljedelski pouk, M gawöiredi načelnik tega oddelka 
in Id mu gre tolika nagrada, kolikršno mu odredi 
minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 7. 
Svet sklepa z navadno večino glasov, vsak član 

pa ima pravico, da odda svojo posebno mnenje. 
O posvetovanju se vodi zapisnik. 
Svet je sklepčen, če je navzočno nadpolovično 

število sklicanih članov. 
Sklepi sveta se priobčujejo v izvestjih, odnosno 

Y «Glasniku» ministrstva za 'poljedelstvo in vode. 

Člen 8. 
Ta pravnilnik stopi v veljavo, ko ga podpiše mi

nister za poljedelstvo in vode, in ko se razglasi v, 
«Službenih Novinah»; tedaj prestane veljati pravil
nik o ustanovitvi sveta za poljedelski pouk št 2595 
z dne 16. februarja 1920.* 

* 
Na podstavi člena 16. uredbe o ustroju ministr

stva za poljedelstvo in vode iz meseca julija 1919. 
potrjujem ta pravilnik in odrejam, da je postopati 
po njem. 
. V B e o g r a d u , " dne 30. junija 1921.; ' 

! št. 15.799/11.. 
Minister za poljedelstvo in vodo: 

Ivan Puceife. r. 

* Razglašen v, «Službenih Novinah. kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 119, izdanih dne 1. ju
nija 1922. ' . . ' * . 

Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

St. 2033, in 2210. ' . .. '. 
Odobritev Šolskih knjig. 

Pokrajinska Tiipfava, odldlelek' za prosveto in vere, 
je odobrila: . -

a) z razpisom z dne 14. junija 1922., št. 2035, 
knjigo: «Vežbenica hrvatskosrbakega jezika 
srednje in njim slične šole», sestavil dr. Fran 

za 
I l e - . 

* Uradni list pod št 144 iz leta 1920. 

В&*.~&. •..,--
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•8ič. Cena -«mehko vezani knjigi, ki jo je založila 
«Tiskovna zadiruga> v Ljubljani leta 1921., je 18-50 

b) Z razpisom z dne 14. junija 1922., št 2210, 
ïol&fco khpgo: «Slovenska čitanka za višje razrede 
srednjih in njim sorodnih бо1>. S sodelovanjem 
dr. J. Bezjaka in dr. A. Breznika sestavil dr. Ivan 
G r a f e n a u e r. II. del. Cena mehko vezani knjigi 
28 Dio., ppltrdo vezani 36 Din. V Ljubljani 1922. 
Kr. zaloga Šolskih knjig im učil. 

V L j u b l j a n i , dne 14. junija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Pokcajbaki namestnik: hr. Hitim s.r. 

St. 21.370. 
Razglas. 

Po razpisu ministrstva za notranje zadeve v Beo
gradu D. Z. hr. 7799 z dne 30. maja t. L je zahtevati 
od poljskih! državljanov v zmislu reciprocitete za 
navadni vizum potnih listov 1QÔ (sto) Din, za odftod 
in prihod pa 200 (dvesto) Din. 

V L j u b l j a n i , dne 10. junija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za, notranje udov«. 
Po rfaroSlu pokrajimkega namestnik*: 

Kremenšek s. r. 

Razpust društev. 
fit. 20.604, z dne 2. junija 1922. 

Podružnica «Slovenske Straže» v župniji Raki je 
razpuščena, ker se sploh ne konstituira in ker. ee je 
centrala odrekla pravici, konstituirati to podružnico, 
fit. 21.089 in 21.373, z dne 7. in 10. junija 1922. 

Društvi «Zweigverein in Abstall des Zentralver-
emee für Bienenzucht in Österreich» in 

«Krajevna skupina v Ljubljani društva jugoslo
vanskih uradnikov, denarnih zavodov» -
Bta razpuščeni, ker že več let ne delujeta in ker za
radi nezadostnega števila članov nimata pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s.r. 
Opr. St. Pr. 474/22. 

Popravek. 
V naredbi ministrstva za socialno politiko z dne 

.7. septembra 1921., št. 55.174, razglašeni v «Službe
nih Novinah» št. 248 z dne 4. novembra 1921. in 
priobčeni v «Uradnem listu» 134 z dne 8. novembra 
1921., str. 693, je ekspozitura M o z i r j e pomotoma 
dodeljena XV. nad&ormškemu okrožju oblastnih in
špekcij dela s sedežem v Mariboru, namesto XIV. 
nadzorniškemu okrožju s sedežem v Celju. 

V zmislu naročila osrednje inspekcije dela mini
strstva za socialno politiko z dne 22. maja 1922., 
it. 2582/IV, je dotično besedilo naredbe popraviti 
tako-le: 

XIV. Nadzorniško okrožje s sedežem v Celju: 
Oblastna inspekcija dela v Celju (okrajna glavarstva:' 
Celje, Brežice, Sloven^radec, Konjice, Prevalje in 
ekspozitura Mozirje). 
• XV. ;Nadw>rniško okrožje s sedežem v Mariboriii;: 

^Oblastna inspekcija dela v Mariboru (okrajna glavar
stva,: Maribor,.. Ljutomer, Ptuj, Murska'Sobota in 
Prekmurje). . - . / . . „ 

V L j u b l j a n i , diie 10. junija. 1922. 
- Pokrajinska uprava zâ Slovenijo. . 

Oddelek za socialno politiko. ' '• " ' 
••':.'*:. Po. narotilu pokrajinskega, nameetolba 

šef oddelka; za; socialno politiko: 
•„• Ribnlkar s.w. ' 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo, 

Џ ^10/22—B. 
Razglas. 

Po sklepu zdravstvenega odseka za Slovenijo. se 
Jea dnem 1. ј ш ф ^ . j . razdelilo, upravite! jstvo do-
Bettaoijih državnih dobrodelnih zavodov, v Ljubljani 
o» dve samostojni upravni ejioti, in sicer: 

1.) na upraviteljstvo državnih1 dobrodelnih zavo
dov v Ljubljani (s sedežem v splošni bolnici), ki Iz
vršuje upravne posle1 nastopnih ljubljanskih zdrav
stvenih zavodov: 
a) splošne bolnico in porodniščnice, 
b) otroške bolnice, 
c) zasilne epidemskie bolnice; 

2.) na upraviteljstvo državnih zavodov za oskrbo 
umobolnih v Ljubljani (s sedežem v zavodu za umo
bolne v Ljubljani), ki izvršuje upravne posle: 
a) blaznice na Studencu, 
b) zavoda za umobolne v Ljubljani (v bivši prisilni 

delavnici), 
c) deloma upravne posle hiralnice sv. Jožefa, od

delka za umobolne v Ljubljani. 
Ravnateljstvo vseh zavodov, označenih podi 1.) 

in 2.), ostane če nadalje1 skupno ter ima sedež v 
splošni bolnici v Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, -
dne 6. junija 1922̂  

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 3477. 
Razglas. 

813 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil 
«Milarni in svečami, d. d. v Ljubljani», da sune zvi
šati delniško glavnico od 2 na 4 milijone kron, ter 
je odobril izpremembo člena 7. družbenih pravil, ka
kor je bila sklenjena na izrednem občnem! zboru 
delničarjev dne 30. septembra 1921. 

Ministrstvo za trgovino In industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

•'•;•;• dne 12. junija 1922. 
Načelnik: dr. Mara в. r. 

Str 3990/22. . . 

Razglas. 
Ministrstvo za trgovino In industrijOj oddelek v 

Ljubljani, je z razpfcpm "z dne 13. junija 1922., 
št 3990, odobrilo Soma feujigAi «Ra«tini»tvo za luene 
obrte (mizarstvo, kiparstvo, režbaretvo, etrugarstvo, 
kolarstvo, sodarstvo), spisal Henrik P od k r a j 
še k. Cena mehko vezani knjigi 13 Din1, poltrdo 
vezani knjigi 15 Din. V Ljubljani 1922. Zaloga šol
skih knjig in učil. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 13. junija 1922. 

Načelnik: dr. Marn s. r. 

Razglasi drugih uradov in obiastev. 
U VI 690/22—3. "" 808 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženca Josip V i d m a j e r , branjevec v 

Križevniški ulici št 2, in Josip M e ž n a r č i č , pe
kovski mojster na Težaški cesti št. 4, sta kriva, da 
sta dne 16. marca 1922. v Ljubljani" prodajala na
mesto 1 kg. le 89 dkg težke Struce, torej zahtevala 
višjo ceno kruhu, nego jé'Ona l̂ki zajamčuje običajni 
d o b i č e k . . ' ' . " • • • • - ; v " ' • •'"'• 

.Zagrešila &Џ s tem prestopek po členu 89. za-, 
kona o pobijanju1 diragirtje z dne 30. decembra 1921-, 
Ur. L št. 6/22., in zato se obsojata vsak na. 24 .ur za
pora ia na i00.Din denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na 2 dni zapora ini po § 389. k.p.r. oba neraz
delno v povračilo stroškov, kazenskega postopanja, 
vsak zase pa v povračilo izvršitve kazni. 
'•'.. Sodbo je po pravnomočnosti ob stroških obto
žencev v, zmislu. člena 10. objaviti v Uradnem listu. 

Okrajao sodišče v Ljubljani, oddelek Vi,, 
. dne 20. maja 1922. 

U 120/22—8. ' 812 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Ivan P e,tk o vi č, rojen dne- 6. ju

nija 1877. v Moravcih, pristojen v Mursko Sobotg, 
rimsko-katoliške vere, oženjen, pek v Murski';•.'So

boti št 66, je kriv, da je dne 4. marca 1922. v Mur
ski Soboti prodajal bele štruce v, teži 16 ̂  in 17 dkg 
po 6 K, torej zahteval viijo ceno, nego je Ona, ki 
zajamčuje običajni in dovoljeni trgovski čisti do
biček. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. L 
š t 5/22., in zato se obsoja po členu 8. tega zakona 
na 8 dni zapora in 1000 dinarjev denarne kazni, ob 
neizterljivosti pa na nadaljnjih 10 dni zapora in po 
§ 389. k. p. r. v povračilo stroškov kazenskega po
stopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IIL, 
dne 24. marca 1922. 

U 98/22—8. 811 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Obdolženec Sigmund! E h r e n s t e i n , rojen dne 
21. aprila 1856. v Martjancih, pristojen vj Mursko 
Soboto, izraelske vere, oženjen, trgovec vi Murski 
Soboti, je kriv, da je koncem meseca februarja in 
začetkom1 meseca marca 1922. v Murski Soboti za
hteval v nadrobna razprodaji za 250 kg jabolk, ki 
jih je kupil po 13 K kg, od 20 do 24 K za 1 kg, torej 
za potrebščine višje cene, nego so one, ki zajamču-
jejo običajni in dovoljeni čisti trgovski dobiček. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
z dne 80. decembra 1921., Ur. L š t 6/22., in zato se 
obsoja po tretjem odstavku člena 8. tega zakona na 
2 dni zapora in 150 dinarjev denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa na nadaljnje 3 dni zapora in po § 389. 
k. p. r. v povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IV., 
dne 4. aprila 1922. 

C II 108/22. 
Oklic. 

788 

Matevž Koščak v Crešnjicah je po drju. Oesniku 
vložil zoper Antona P n g l j a iz Gornjega Grčevja, 
sedaj neznano kje v Ameriki, tožbo zaradi 10 do
larjev. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
27. j u n i j a 1922. 

ob pol devetih pri tem sodišču vi sobi š t SO. 
Ker je bivališče Antona Ttuzlja neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Smolik, sodbi oficial v 
p. v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek IL, 
dne 6. junija 1922. 

C 88/22—1. 
Oklic 

789 

Zoper Jožefa K r a v an j o, posestnikovega sina 
na Poljeh, čigar sedanje bivališče je neznano, je po
dala pri okrajnem sodišču v Radovljici Frančiška 
Ravnik, zasebnica na Poljeh š t 8, tožbo zaradi pla^ 
čila 3000 K. 

Na podstavi tožbe se je odredil narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

23. j u n i j a 1922. 
ob pol enajstih pri tem sodišču v. sobi š t 26. 

V obrambo pravic Jožefa Kravanje ee postavlja 
za skrbnika Franc Mavric, župan na Bohinjski Bi
strici. ' ' " ' " " . 

Okrajno sodišče.v Radovljici, oddelek IL, 
dne 2. junija 1922". . ; . . . 

727 3-3. Ne VIII 173/21—3..; , , 
Amortizacija. 

Na prošnjo Janeza S e v ê r j a, delavca v! Klečah 
alt 12, se ujvaj|a postopanje zâ amortizacijo na
stopne vložne knjižice, ki jo Je prosilec baje izgubil:. 
Vložna knjižica Ljjudskp posojilnice v, Ljubljani 
št 53.230 z vlogo v; znesku 9866 K 50 v in glaseča, 
s» na ime: «Ignacij Sever». - ' . " 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s i i h m e s e c e v -od današnjega 
dne, ker bi se sicer po tem roku izreHo,'d* je "vlož
na knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIEL, 
dne 22. maja 1922. -*i ' ' 3 

4 , 
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Nâ tejme tobačne trafike te • ita razpisujejo po javnem natečaju : 
746 

I«1 

1 ç to 
Sä &I 

i 
2 

1 3 
! 4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 ! 

Ljublj 

Kraj, ulica in hišna Številka 
sedanje trafike 

Sv. Ilj pod Turjakom št. 6 
Trlično št 15 

Gornji Dolič št. 53 
Ciglend št 57 
Topole Št 6 

Sv. Trojica št 10 
Zavrh št. 9 

Satahovci št 47 
Sv. Primož nad Muto št 39 

Gornja Radgona št 17 
Dobovec št 8 
Kukeč št 64 
Kukeč št 67 

1 Invalidi smejo namesto 
ani. 

1 Te dve trafiki se združil 

Davčni okraj 

Slovenjgradec 
Rogatec 

Slovenjgradec 
Maribor 
Rogatec 
Rogatec 
Celje 

Murska Sobota 
Marenberg 

Gornja Radgona 
Rogatec 

Pristojua okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Slovenjgradec 
Šmarje pri Jelšah 

Slovenjgradec 
Maribor 

Šmarje pri Jelšah 
Šmarje pri Jelšah 

Celje 
Murska Sobota 
Slovenjgradec 

Gornja Radgona 
Šmarje pri Jelšah 

Murska Sobota Murska Sobota 

jamščine položiti jamstveno izjav 

л v eno samo novo trafiko. 

Kosmati dobiček 
v zadnjem letu pri 

tobaku 

Din 
1038 
259 
657 
345 
384 
874 
268 
317 

2580 
1018 
902 
408 
104 

P 
70 
90 
06 
25 
97 
26 
40 
67 
54 
27 
52 
48 
82 

513 30 
o komisije 

kolkih 

Din 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 
— 
— 
— 
84 
— 

P 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— • 
— 
92 
— 

poštnih 
znamkah 
Din 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—' 
— 
— 

P 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Jamščine 
je položiti1 

Din 
100 
— 
70 
— 
—. 
90 
— 
— 

260 
100 
90 

— — _ — 50 

za preskrbo vračujočih se vojakov v 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
30. j u n i j a 19 22. ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih prietojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpofitevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deeki občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančne okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 1. junija 1922. ^ „ , , 
Dr. Povalej s. r 

Ne I 404/22—1. 724 3—3 
Uvedba amortizacije vknjiženih terjatev. 

Na zemljišču. Ivana Žagerja na Spodnji Polskavi 
60 vknjižene že več nego 50 let nastopne terjatve: 

1.) Pod sub praes. 21. maja 1851., št. 2998, ter
jatev Franca Eolarja iz dolžnega pisma z dne 17ega 
maja 1851. v znesku 62 gld. 54 kr. C. Mz. e pripadki 
aß 131 K 33 v & pripadM. 

2.) Sub praes. 25. januarja 1854., It. 389, terjatev 
Parbare Hrastnikove iz dolžnega pisma z dne 1. ja
nuarja 1854. v znesku 55 gld. C. Mz. ali 115 K 50 v 
6 pripadM. 

3.) Sub praes. 11. decembra 1855., š t 4125, ter
jatev Katarine Petkove iz dolžnega pisma z dne 
3. novembra 1855. v znesku 37 gld. 44 kr. C. Mz. 
ali 77 K 74 v s pripadki. 

4.) Dediščine Jožefa Primetza, Marije Primetzove 
in Terezije Primetoove iz dolžnih pisem z dne 23. no
vembra 1859. po 147 gld. 60 kr. a, v. ali po 295 K 
20 v s pripadki. 

5.) Sab praes. 11. januarja 1861., š t 60, terjatev 
Gašperja Weranitscha in Marije Weranitecheve iz 
dolžnega pisma z dne 1. januarja 1861. v znesku 
400 gld. a. v. ali 800 K s pripadki 

Na podstavi prisojilnega pisma z dne 31. de
cembra 1867., š t 5123, se je polovična terjatev, umr
lega Gašperja Weranitscha 200 gld. s pripadki sub 
praes. 21. februarja 1868., š t 765, zemljeknjižno pre
nesla na Marijo Weranitechevo in ta je postala last
nica vse terjatve. 

Ker so te terjatve zastavnopravno zavarovane že 
več nego 50 let, ne da bi se bilo v tem času kaj 
plačalo na glavnico, ali na obresti ali da bi bUi 
upniki kako drugače uveljavljali izterjevalno pra
vico, in ker so upniki, odnosno njih pravni nasled
niki, popolnoma neznani, se ti pozivljejo, naj uve
ljavijo svoje pravice najkesneje do* dne 

3 1 . m a j a 1 9 2 3., 
ker bi se sicer po tem roku amortizacija in izbris 
gorenjih terjatev dovolila in izvršila. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici,' oddelek I., 
dne 20. maja 1922. 

Št. 18.89Ö/VII. 1922. 738 3—3 

Razglas o dobavi gradbenega materiala. 
Podpisana direkcija raspisuje i? tem na podstavi 

čltnov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1910. in njegovih izprememb, odnos
no popolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25, novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo ni nabavo nastopnega 
materiala na dan 2 0. j u l i j a , in sicer: 

I. 17 cementa 18 vagonov; 
I. 127 apna (živega) 13 vagonov; 
I. 139 navadne opeke 980.000 kosov; 
I. 143 utorjene (zarezane opeke) 15.000 kosov. 
Ponudbe se bodo otvarjale točno ob enajstih v 

sobi načelnika ekonomskega oddelka podpisane di 
rekcije. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 
isto tak o oUB in pöeehni pogoji za dobavo'tega ma
teriala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora vročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitev gradbenega mate
riala pod št. 18.890/22. za dan 20. julija 1922.; ime 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci, in sicer 
med 10. in 11. uro na dan licitacije v roke predsed
niku licitacijske komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; na izvolji jim je, 
predložiti ponudbe tudi za delno dobavo. Vsak po
nudnik mora po členu 88. zakona o državnem raču
novodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, ako 
je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri bla
gajni podpisane direkcije, a najkesneje do 10. ure na 
dan licitacije bodisi v gotovim, bodisi v vrednost
nih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna «re-
verz», ki se mora pokazati predsedniku licitacijske 
komisije. Dražitelj mora vročiti predsedniku komi
sije izpričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki 
ga je izdala trgovska in obrtniška zbornica, in po
trdilo davčnega urada, da je plačal davek za tekoče 
trimesečje. ; 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo,. da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na.dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

oddelek za nabavo materiala in inventarja, 
dne 27. maja 1922. 

Št. 16.701/1922. 
Razglas. 

751 3--3 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
člena 94. zakona o državnem računovodstvu javno 
ofertalno licitacijo za dobavo raznih kovin, vijakov 
in podložnih plošč. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, se 
morajo izročiti najkesneje do dne 15. j u l i j a t. 1. 
ob 11. uri v ekonomskem oddelku podpisane direk

cije. Vobče veljajo za to licitacijo odredi» členovt 
86. do 98. zakona o državnem računovod&tvu. Var
ščino (kavcijo), ki znaša 5 % (za inozemce 10 %) 
vrednosti ponujene vsote, je treba položiti najkes
neje do dne licitacije ob 10., sklicevaje se na šte
vilko tega razglasa, pri glavni blagajni podpisane 
direkcije. 

Izkaz potrebnega materiala se dobiva za 3 di
narje v sobi š t 8 podpisane direkcije. Ponudniki 
lahko vlože svoje ponudbe tudi za manjše količine 
materiala; tedaj naj navedejo tudi samo posamezne 
postavke. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 1. junija 1922. 

Št. 272/17 ex 1922. 
Razglas. 

819! 

V zrmslu odloka uprave državnih monopolov z 
dne 30. maja 1922. Pr. br. 19.433, je prenesel Žitni 
zavod kot velezakupec soli za ljubljanski okoliS 
v e l e p r o d a j o s o l i iz Brežic v K r š k o (firma 
R. Engelsberger). 

Ta izprememba se daje na znanje z ozirom na 
tuuradni razglas št. 1429, priobčen v Uradnem listu 
52 z dne 23. maja 1922. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dno 13. junija 1922. 

Št. 157/ргзг. 

Objava. 
Za studijsko leto 1922./1923. so izvoljeni na ljub

ljanski univerzi: 
za rektorja: redni profesor dr. Aleš U š e n i č -

n i k; 
za dekana filozofske fakultete: 

dr. Franc K i d r i č ; 
za dekana juridične fakultete: 

dr. Rado K u š e j ; 
za dekana medicinske fakultete 

dr. Zdenko F r a n k e n b e r g e r ; 
za dekana tehnične fakultete: 

dr. Rikard Z u p a n č i č ; 
za dekana teološke fakultete: 

dr. Josip S r e b r n i č . 
Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Ljubljani, 
dne 17. junija 1922. 

Rektor: dr. Krek s. r. 

redni profesor 

redni profesor 

redni profesor 

redni profesor 

redni profesor! 

St 7512. 
Razglas. 

Na državnih srednjih šolah v Sloveniji se'raz
pisujejo za šolsko leto 1922./1923. nastopna učna 
mesta, in sicer: 

1.) na državni gimnaziji v K r a n j u in 
2.) na državni gimnaziji v M a r i b o r u po eno 

učno mesto za srbohrvaščino v zvezi z drugim mo
dernim jezikom kot glavnim predmetom; 

3.) na državni realni . gimnaziji v N o v e m 
m e s t u učno mesto za srbohrvaščino v zvezi s 
francoščino kot glavna predmeta. 

Pravilno opremljene prošnje za vsako u č n o 
m e s t o p o s e b e , naslovljene na pokrajinsko 
upravo za Slovenijo, oddelek za prosvoto in vere, 
naj se vlože po uradni poti pri višjem šolskem svetu 
v Ljubljani najkesneje do dne 2 0. j u l i j a 1 9 2 2 . 

ViSJi šolski svet v Ljubljani, 
dne 13. junija 1922. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

St 1135/okr. a. sv. 

Razpis nadučiteljske in učiteljske službe. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta z dne 

9. maja 1922., št. 6106, odnosno z dne 29. novembra 
1921., št. 13.587, razpisuje podpisani okrajni šolski 
svet v stalno namestitev: 

1.) nadučiteljsko službo na oeemrazrednici z eno 
vzporednico v Č r n o m l j u ; 

2.) službo učitelja-voditelja na onorazrednici v 
R a d e n c i h . 

Pravilno opremljene prošnje naj ise vlože pri 
podpisanem okrajnem šolskem svetu po službeni 
poti do dne 15. j u l i j a 1 9 2 2 . 

Okrajni šolski svet v Črnomlju, 
dne 1.2. junija 1922. 

Predsednik: dr.. tîregorin s. r." 
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Razne objave. 
ш Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Stanje dne 8. junija 1022. 
Aktiva : Dinarjev 

Metana podloga . . . 360,014.143'98 
Posojila 913,937.458-72 

Dolg države 4.498,257.590*12 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novuanic . . 2.138,877.163 — 
Saldo raznih računov — 

F a e i v a . 7.910,586.356-82 

Glavnica 16,336.100- — 
Rezervni fond 2,066.951 95 
Novčanice v tečaju 4.806,252.250-10 
Razne obveznosti 920,287.855'68 
Terjatve državo za založeno domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih račnnov 27,296.035 "09 

7.910,586.355-82 

771- 3 - 3 Likvidacija zadruge. 
&urojrui zadruga v Mednu, r. z. z o. z., je sklenila 

razdružitev ter je pregia v likvidacijo. 
Upniki so pozivljejo v zmislu § 40. zadr. zak., naj 

ogla«' svoj*? terjatve pri zadrugi. 

806 Računski zaključek 
delniške družbe „Triglav", tovarne hranil v Smarci pri Kamnika, 

dne 31. decembra 1921. 
A k t i v a . 

1. 
2. 

3. 
4. 

Bilanca dne 31. 

Z a l o g a b l a g a 

K 
4.282 

650.582 
838.744 

1,763.779 
459.213 

3,716.602 

v 

85 

54 
83 
35 

57 

decembra 1921. 

l . 
2. 
3. 
4. 
5. 

Delniška glavnica 
Dividenda (neizplačana za leto 1919.) 
Upniki 

' 

Pariva. 

K 
1,200.000 

20.000 
2,454.616 

5.253 
36.732 

3,716.602 

v 
.. . 

— 
59 
75 
23 

57 

I z d a t k i . Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1921. Prejemki. 

1. 
2. 
3. 
4. 

i 

i 

K | v 

581.166 88 
300.201 

56.782 
36.732 

15 
23 
23 

974.882 | 49 

1. 
2. 

Skupni dobiček za leto 1921 

K 
974.323 

558 

974.882 

v 
69 
80 

49 

V S m a r c i , dne 31. decembra 1921. 

S knjigami primerjali ter našli v popolnem soglasju: 

N a d z o r s t v e n i s v e t : 
Anton Mrkun s. r., predsednik. M. Primožič s. r. Peter Naglic s. r. 

Za k n j i g o v o d s t v o : 
Dr. Inž. Bogomil Hošper s. r., ravnatelj. Maks Gostinčar s. r., knjigovodja. 

Po sklepu občnega" zbora z dne 11. t. m. se izplačuje na kupon št. 3 I. emisije K 3& 
kot dividenda od dobička za leto 1921. 

7H',l Račun izgube in dobička in bilanca „Vzajemne zavarovalnice" v Ljubljani 
za dobo od dne 1. januarja do dne 31. decembra 1921. 

Račun izgube in dobička požarnega oddelka. 
I z d a t k i 

Škode: 
'a) v oddelku požara . . 

delež pozavarovalnice. 

h) v oddelku zvonov . . 
delež pozavarovalnice 

1!. Uprava: 
.i) provizija 
b) tekoči upravni stroški: 

1. plače. . . : 
2. poštnine In pisarniške potrebščine 
3. kurjava, razsvetljava, najemnina 

in telefon 
4. oznanila 
5. tiskovine 
6. bolniška blagajna in pokojnine . 
7. davek 

c) sprejemnine: 
1. v oddelku požara . . . . . . . 
2. v oddelku zvonov 

153- Odpis 

i IV. Zaklad za nedoločene škode: 
a) v oddelku požara 

delež pozavarovalnice 
n) v oddelku zvonov . . . . . . . . 
. delež pozavarovalnice '. 

V. Stanje zakladov koncem leta: 
Premijska pribrana: 

f.) v oddelku požara 
delež pozavarovalnice 

r>) v oddelku zvonov 
delež pozavarovalnice 

j VI. Upravni prebitek 

1,426.508 
670.456 

6.204 
2.770 

T 

'756.051 

3.434 

86 

1,133.635 
140.534 

36.104 
14.849 
98.301 
66.145 
20.092 

157.085 
307 

95 
87 

86 
60 
24 
37 
95 

25 
— 

149.420 i 99 ! 

769.485 86 

1,499.664 34 

6ä6.616 j 04 
432.646 ! 92 

3.600 
1.620 

93.969 

! 1,649.085 j 33 ! 

157.392 26 

36.576 i -

12 

1.980 j 

1,262.206 
690.770 

3.317 
337 

30! 
04 661.435 

2.980 

26 

93.949 

i 

564.416 26 
18.620102 

P r e j e m k i 

I. Prenos upravnega prebitka. . . 

II. Zakladni prenos preteklega leta: 
Premijska prihrana: 

a) v oddelku požara 
delež pozavarovalnice . . . 

b) v oddelku zvonov 
delež pozavarovalnice. . . . 

III. Zaklad za nedoločene škode: 
a) v. oddelku požara . . 

delež pozavarovalnice 
- b) v oddelku zvonov 

delež pozavarovalnice •. 

IV. Cista zavarovalnina po odbitku storni: 
a) v oddelku požara 

delež pozavarovalnice 

b) v oddelku zvonov 
delež pozavarovalnice 

V. Dohodki naloženega denarja: 
obresti 

VI. Drugi dohodki: 
a) pristojbine pblic: 

1. v oddelku požara 
2. v oddelku zvonov . 

b) sprejemnine: 
1. y oddelku požara 
2. v oddelku zvonov 

c) drugi dohodki. . . 

ZE 

788.277 
401.141 

3.317 
337 

419.499 
230.788 

3.200 
1.270 

3,130.013 
1,726.925 

7.802 
3.961 

1,072.059 
2.209 

46 

156.875 
296 

25 

387.136 

2.980 

18 

188.765 

1.930 

47 

1,403.088 

3.841 

14 

41 

1,074.269 

157.171 

44.289 

K 

! 3,281.4231 84 ! ! 

Bilanca požarnega oddelka. 

6.620 

390.116 

190.695 

1,406.929 

11.381 

3 
64 

18 

47 

55 

9T 

1,276.680 03 

3281.423 j 84 

A k t i v a~ 
I. Terjatev pri delničarjih 

II. Račun blagajne 

113. Terjatev pri denarnih zavodih 

ÌV. Terjatev pri poštni hranilnici 

V, Terjatev pri zavarovancih . , 

Vi. Terjatev pri poverjenikih . . 

Vìi Terjatev pri hipotečnih posojilih 

Vil?. Vrednostni papirji 
IX.: 

a) uprava, tiskovine s pisarniškimi potrebščinami 
b) nova nabava 

c) odpis 

• Saldo s pozavarovalnicami 

178.420 
4.460 

182.880 
36.576 

10 

10 

98.893 

189.267 

517.602 

463.393 

267.673 

15.000 

286.728 

146.804 

282.381 

2,207.044 ! 06 

P a s i v a T~ 
I. Ustanovni zaklad poplačan. 

II. Varnostni zaklad 

III. Kurzni diferenčni zaklad 

IV. Premijska prihrana po odbitku deleža pozavarovalnice: 
a) v oddelku požara 
b) v oddelku zvonov 

V. Zaklad za nedoločene škode po odbitku pozavaro
valnice: 
a) v oddelku požara 
b) v oddelku zvonov 

VI. Razni upniki: 
a) poverjeniki 
b) predplačila za leto 1922 < . . . 
c) gasilni donesek 
č) kolki pogodb 
d) kolki škod 

VII. Saldo s pozavarovalnicami 

VIII. Upravni prebitek . • 

281.892 
9.820 

102.725 
62.756 
8.696 

K 

230.010 

11.000 

561.485 
2.980 

93.969 
1.980 

466.892 

821.257 

18.520 

] 2,207.044 

26 

12 

47[ 

19 

02 

06 i 
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Račun izgube in dobička življenskega oddelka za drugo upravno leto 1921. 
I z d a t k i 

I. Prenosi iz prošlega leta: 
Deli, ki so pri drugih zavarovalnih zavodih: 

a) zavarovalninska prihrana 
b) 100.740 

8.229 
zavarovalninski prenosi. 

c) viseče škode 
II. Pozavarovalnine: 

1. Zavarovalnina na doživetje in smrt ji 673.795 j 49 

873.186 86 

982.165 I 64 

2. Zavarovalnina na doživetje 
III. Izplačila: 

1. Zavarovanje za primer smrti . 
2. Zavarovanje na doživetje 
3. Rentna zavarovanja 

IV. Izplačila za odkupe 
V. Upravni stroški: 

1. Sklepna provizija 
2. Zdravniški honorarji 
3. Stroški organizacije K 67.042-90 
4. Drugi upravni stroški K 409.105 04 

VI. Davek in državna pristojbina na police . . . . 
VII. Odpisi: 

1. Na stroške organizacije 
2. Na sklepno provizijo 
Prenosi za prihodnje le to: 
1. Premijska prihrana 
2. Premijski prenosi 
3. Viseče škode . 

IX. Prebitek 

57.149 ! 89 lì 630.945 138 

85.730 
28.407 
8.296 

38.964 
85.874 

466.147 i 94 

VIII, 

i 

43.393 j 
28.330 

2,488.247 
379.668 

10.586 

122.434 

16.618 

590.986 

31. '.94 

71.723 

2,878.503 

12.244 

03 

P r e j e m k i rir 
Prenosi iz prošlega leta: 
1. Prenos čistega dobička iz leta 1920. 
2. Prenos prihrane 
3. Prenos zavarovalnih prenosov , . . 
-1. Viseče škode 

II. Zavarovalnine: 
1. Zavarovalnine za primer smrti. 
2. Zavarovalnina na doživetje . . 

lil. Delež pozavarovalnice na izplačilih: 
1. Zavarovanja za primer smrti 
2. Zavarovanja na doživetje 
3. Rentna zavarovanja 

IV. Delež pozavarovalnine na odkupih 
V. Delež pozavarovalnine na upravnih stroških . 

VI. Dohodki glavnice (vložene): 
1. Dobiček kurzni: 

a) knjižni 
VII. Dohodki glavnice: 

1. Obresti posojil na zavarovalne listine 
2. Obresti na posojila in eskont kakor tudi obresti 

od vloge pri kreditnih zavodih in hranilnicah . . 
VIII. Dajatve in pristojbine 

IX. Razni prejemki 
X. Prenosi za prihodnje leto: 

Deli, ki so pri drugih zavarovalnih zavodih: 
a) prihrana 
b) zavarovalni prenosi 
c) viseče škode 

7.196 66 
1,729.668 I 20 

199.914 I 91 
16.469 118 

1,069.524 i 94 
238.158 i 32 

48.665 
14.122 
4.323 19 

2.166 

47.826 

1,953.237 ; 95 

1,807.683 i 26 

! i 
i ] 

67.110 ; «o! 
8.309 • -

314.880 | 74 

10.800 i -

1,277.359 
134.059 

5.293 

I 

Aktiva. 

li !| 6,336.706 I 40 II 

Bilanca življenskega oddelka za drugo upravno leto 1921. 
i 

49.992 
176.944 
31.094 

85 
02? 
80 

1,416.712 ! 88 
6,336.706 : 40 

Pasiva. ' 

I 

I. Delničarji 
II. Gotovina 

Ш. Imovina pri bankah, hranilnicah itd 

IV. Vrednostni papirji 

V. Posojila na lastne zavarovalne listine. . . . 

VI. Imovina pri zavarovalnih zavodih 

Vil. Deli, ki so pri drugih zavarovalnih zavodih: 

1. Prihrana . . 
2. Prenosi . . . 
3. Viseče iSkode 

Smrt 
K 

809.186 39 

Življenje 
K 

436.848 81 
118.841J24 16.218 43 

2.226 H 2.616 ]— 

Rente 
K 

30.774 
1.061 

562 Ц 
40, 

1,276.308 
135.111 

6.293 

185.000 

29.460 

673.591 

43.070 

36.577 

1,300.714 24 

VIII. Terjatve pri agentih: dospele in neplačane zavarovalnine 
IX. Inventar 
X. Še ne amortizirani 

a) sklepni provizijski stroški 
b) organizacijski 

XI. Predplačana pozavarovalnine 

677.322 I— 
130.179'-

1,416.712 87i 

04.982 J16 
39.367 iSOj 

i 

707.501 j-

331.500 I—i 

14,858.377 166 

III 

Ustanovni zaklad 
Zavarovalninska prihrana: 
1. Zavarovanja za primer smrti 
2. Zavarovanja na doživetje . . 
3. Rentna zavarovanja . , . . 

Zavarovalninski prenosi : 
1. Smrt 
2. Doživetje 
3. Rente 

IV. Viseče škode: 
1. Smrt 
2. Doživetje 
3. Rente . . . . ' . . . . : 

V. Prihrana za kurzno razliko 

VI. Depoti pozavarovalnice 
VII. Razna pasiva: zadatja, dolg na kolkih, 20«/„ni depot 

VIII. Predplačila (sospeso) 
IX. Prebitek 

| V 

1,435.278 
991.426 

61.648 

326.069 
61.496 

2.108 

4.460 
6.082 -
1.104 80 

v I K 

500.000 I—' 

2,488.247 ,98; 

I 
379.668 !8ll 

10.586 ;80; 
6.695 bi 

l,416.712:88j 
86.3Ü0 J08l 
7.830 '921 

12.244 |3б' 

V L j u b l j a n i , dne 31. decembra 1921. 

Ivan Sušnik s. r., predsednik. Ivan Eisner s. 

4,868.377 155. 

r. in dr. Josip Dermastia s. r., člana nadzorništva. Josip Pehani s. r. in Janez Sajovic s. r., ravnatelja. 

Trboveljska premogokopna družba. 
Razglas. 814 

49. retini občni zbor delničarjev Trboveljske pre-
mogokopne družbe, ki je bil dne 9. maja 1922., je 
sklenil zvišati delniško glavnico na 100,000.000 K z 
izdajo 260.000 delnic v nominalni vrednosti po 
200 K, ki se glase na prinosnika. 

Izvtševaje ta sklep in skladno z m odali te tam i, ki 
sta jih odobrila občni zbor in upravni svet, daje 
družba posestnikom onih delnic, ki so sedaj v pro
metu, pravico opcije, in sicer: 

za 3 (tri) stare delnice 1 (eno) novo delnico, ki 
jKirticipira na poslovnem dobičku družbe izza dne 
1. januarja 1922., in sicer ob nastopnih i>ogojih: 

1.) Za manj kakor 3 (tri) star« delnice s« ne daj« 
pravica opcije. 

&) Pravica opcije se mora v času od dne 11. ju
nija 1922. do vštetega dne 3. julija 1922. prijaviti 
med poslovnimi urami pri nastopnih denarnih za
vodih: 

v Jugoslaviji: pri S l a v e n s k i b a n k i , d. d. v 
Zagrebu, odnosno vseh njenih podružnicah in ekspo
ziturah v Beogradu, Bjelovaru, Brodu ob Savi, Celju, 
Dubroviüku, Gornji Radgoni, Kranju, Ljubljam, Ma
riboru, Monoštru (Baranja), Murski Soboti, Osijeku, 
Rogaški Slatini, Somboru, Sušaku, Sabeu, Šibeniku, 
škofji Loki iu Vršcu. nadalje p r i M e r k a n t i l n i 
b a n k i v K o č e v j u ; 

na Dunaju: pri Centralni evropski deželni banki 
tZeiitraleuropaisehe Länderbank), podružnici na Du
naju; 

v Parizu: pri banki Banque des Pays de Г Europe 
Centrale: 

v Ženevi: pri bankah: Lombard, Odici- & Cie., 
Darier & Co. in Union Financière de Genève. 

3.) Opcijski tečaj novih delnic znaša 350 SHS K 
tel quel za delnico ter se mora takoj, ko se prijavi 
pravica opcije, vplačati v gotovini, sicer se izgubi 
pravica opcije. Za vplačila v Avstriji je odločilna 
protivrednost po dnevnem tečaju v avstrijskih kro
nah. 

4.) Pri prijavi je treba predložiti plašče delnic ter 
priložiti dvojni seznamek, v katerem so številke 
delnic vpisane v aritmetičnem redu. Formularje teh 
seznani kov izdajajo brezplačno vse podpisovalnice. 

5.) O pologu plaščev delnic kakor tudi o izvrše
nem vplačilu se izdajajo blagajniška potrdila, katera 
se v roku, ki se objavi kesneje, zamenjajo za ustrez
ne nove delnice. 

Predloženi plašči starih delnic se opremijo z ži
gom, ki označuje, da je pravica opcije izvršena, ter 
se takoj vrnejo strankam. 

Nove delnice bo mogoče prevzeti samo pri onih 
podpisovalnicah, kjer se prijavi pravica opcije. 

N a D u n a j u , dne 12. junija 1922. 

Trboveljska premogokopna družba. 

Vabilo na subskripcijo delnic tretje emisije. 
Redni občni zbor delniške družbe «Triglav», 

tvornice hranil v Smarci pri Kamniku,' j e sklenil 
dne 11. junija 1922. na predlog upravnega sveta, 

zvišati v zmislu § 6. pravj] delniško glavnico, in-
sicer: 

od 1,200.000 K na 2,000.000 K z izdajo novih 
1600 delnic po 500 K nominalne vrednosti. 

Zato razpisuje subskripcijo ob nastopnih pogojih: 
Dosedanji delničarji imajo v zmislu § 6. pravil : 

pravico, prevzeti na, tri delnice prve in druge emi
sije dve delnici tretje emisije, in sicer proti do
kazilu o posesti delnic prve, odnosno druge emisije.. 
Kurz oiptiranih delnic znaša 530 K, neoptiranih 
550 K. Poleg tega jo plačati 30 K vpisnine na vsako, 
delnico v kritje sitroškov za izdajo delnic. 

Subskripcija se vrši od 15. junija do 15. julija, 
1922., in sicer 

pri Zadružni gospodarski banki v Ljubljani 
in v pisarni delniške družbe «Triglav» v smarci.. 
Subskribirane delnice je vplačati v gotovini. 

Nove delnice participiraj o na čistem dobičku izza. 
dne 1. januarja 1923.; za sedaj se obrestuj« njih 
nominalna vrednost od dne 31. julija do konca 
Jeta 1922. s 6 •%.. 

Končno dodelitev si pridržuje pp sklepu občnega 
zbora upravni s v e t Subskribentom, katerim ni bilo 
mogočo dodeliti delnic, se dotični znesek vrne; 
drugim se izdado delnice proti vrnitvi potrdila o 
izvršeni subskripclji. 

Preostanek izkupička za novo emisijo proti no
minalni vrednosti pripade v zmislu § 6. po odbitku 
stroškov rezervnemu zakladu. 

Upravni svet delni&ke družbe <:Triglav>> v Smarci 
pri Kamniku, 

meseca junija 1922. 810* 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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66. V Ljubljani, dne 22. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Uredbe osrednje vlade: Pravilnik o prevedbi državnih uradnikov in uslužbencev računovodne, računokontrolne in blagajniške stroke v Sloveniji in Dalmaciji v resort 
ministra za finance skladno s členom 48. začasnega finančnega zakona z dne 27. junija 192Uin o ureditvi računovodstva pri delegaciji ministrstva za finance v Ljubljani in 
Splitu. — Razglasi osrednje vlade: Seznamek diplomatskih in konzularnih predstavništev kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: 
Razpust društev. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajin
ske uprave za Slovenijo. Razpis mesta psihiatričnega asistenta pri državnih dobrodelnih zavodih v Ljubljani. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o enakomernem 

uporabljanju člena 11. zakona o davku na, poslovni promet. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 

1 8 3 . 
Prav i ln ik 

o prevedbi državnih uradnikov in usluž
bencev računovodne, računokontrolne in 
blagajniške stroke v Sloveniji in Dalma
ciji v resort ministra za finance skladno 
s Členom 48. začasnega finančnega zako
na z dne 27. junija 1921. in o ureditvi 
računovodstva pri delegaciji ministrstva 

za finance v Ljubljani in Splitu.* 
I. 

•:; Obče odredbe. 

Člen 1. 
V pokrajinah Sloveniji in Dalmaciji obstoje 

računske naprave, katerih uradniki in pomožno 
osebje (oficianti, pisarniški pomočniki in sluge) se 
prevajajo v resort ministra zaN finance, in sicer: 

a) v S l o v en i j i: -
1.) knjigovodstvo pokrajinske uprave za Slo

venijo; 
2.) računski odsek višjega deželnega sodišča, 

oddelka ministrstva pravde, državnega pravdni-
štva; 

3.) računski odsek gradbene direkcije, rudar
skega glavarstva, rudarskega odseka; 

4.) knjigovodstvo: šumarske direkcije; 
5.) knjigovodstvo oddelka za kmetijstvo; 
6.) računovodstvo oddelka za socialno politiko; 
7.) računski oddelek univerze; 
8.) knjigovodstvo zdravstvenega odseka; 
9.) računski odsek oddelka ministrstva za 

trgovino in industrijo; 

b) v D a l m a c i j i : 
U računovodstvo pokrajinske uprave v Splitu; 

Splitu. u n o v o d s t v o višjega deželnega sodišča v 

3.) računovodstvo inspekcije vodâ v Splitu; 
4.) računovodstvo gradbene direkcije v Du

brovniku. . 
Člen 2. 

Uradniki in uslužbenci naprav,' naštetih v 
členu 1., se dodeljujejo delegatu ministra za 
finance v Ljubljani, odnosno v Splitu, ki razpo
laga z njimi tako kakor s svojimi organi. 

Člen. 3. 
Prevedeni' računovodni in računokontrolni 

uradniki kakor tudi blagajniški v Dalmaciji se 
uvrščajo v stalež finančnih računskih uradnikov, 
Pomožno osebje pa po svoji kategoriji v ustrezni 
stalež finančnih uslužbencev. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
prba, Hrvata i Slovenaca» št. 115, izdanih dne 
Л- maja 1922. 

Pri uvrstitvi v ta stalež služi za merilo pla
čilni razred in plačilna stopnja, v katerih je do
tični uradnik ob prevedbi. 

Člen 4. ••... 
Ako je v enem plačilnem razredu in eni pla

čilni stopnji več uradnikov, bodisi Že službujočih, 
bodisi prevedenih, velja za določanje ranga teh 
uradnikov dan imenovanja; ako je dan imeno
vanja isti, se določi rang po veljavni službeni 
pragmatiki. 

Člen 5. 
Za napredovanje iz enega činovnega razreda 

v prihodnji višji činovni razred bodisi prevedenih, 
bodisi že službujočih uradnikov in uslužbencev 
odločajo:"strokovna izobrazba, (popis) konduita, 
število let neoporečne državne službe, teoretična 
in praktična kvalifikacija. 

Člen 6. 
Prevedeni uradniki iu pomožno osebje posta

nejo organi računovo^dstva pri dejegaciji ministr
stva za finance; to računovodstvo pa- ima te-Ie 
dolžnosti: 
a) V mejah zakona o državnem računovodstvu 

kontrolira in vknjižuje v svojih knjigah iz-
> vršitve državnega proračuna po finančni stro

ki in vseh ostalih (razen pošt, železnic in mo
nopolov) za pokrajino Slovenijo in Dalmacijo. 

b) Vknjižuje in ima v evidenci kredite, otvorjene 
po nakazovalcih I. stopnje, in izplačila, izvrše
na po teli kreditih. • 

c) Vodi tekoči račun med ministrstvom za fi
nance in finančno delegacijo v Ljubljani, od
nosno v Splitu, po veljavnih predpisih in na-
redbah. Obračune po tem računu mora vršiti 
trimesečno. 

č) Po veljavnih predpisih izvršuje računovodne, 
računokontrolne posle kakor tudi pomožno ad
ministrativno računsko službo po državnem 
proračunu in izvun državnega proračuna na 
zahteve posameznih nakazovalcev II. stopnje. 
V izvrševanju računokontrolne službe je ra
čunovodstvo povsem nezavisno od nakazo-
vaîca II. stopnje ter se mora gibati v mejah 

• zakona o državnem računovodstvu, zakona o 
glavni kontroli in drugih specialnih odredb, 
ki se nanašajo na te posle in niso v nasprotju 
z zakonom ò državnem računovodstvu in z 
zakonom o glavni kontroli. 

d) Opravlja cenzuro in vknjiževanje finančnih, 
političnih in cenzuro sodnih in pupilarnih de
pozitov. 

e) Vknjižuje in cenzurira vse prejemke in iz
datke po vseh zakladih, ki jih upravlja pokra
jinska uprava v Ljubljani, odnosno v Splitu, 
ali jih upravljajo druge pooblaščene naprave. 

f) Prejemlje od» vseh državnih blagajn vse me
sečne račune o prejemkih in izdatkih ter jih 
preizkuša, cenzurira in po predpisih vknjižuje. 

g) Sklepa mesečne obračune izvršenih proračun
skih razhodkov in realiziranih proračunskih 
dohodkov ter jih pošilja generalnjl direkciji 
državnega računovodstva v vknjiževanje. 

h) Sestavlja predlog proračuna po finančni stro
ki, za ostale stroke pa daje potrebne podatke 

pristojnim nakazovaJcem za sklepanje pred
hodnega proračuna za prihodnje leto. 

i) Sestavlja končne račune za posamezne grane 
prejemkov in izdatkov po vseh strokah razen 
železnic, pošt in monopolov. 

j) Cenzurira in preizkuša dnevnike prejemkov 
in izdatkov ekonomata pri finančni delegaciji 
in ekonomatov ostalih strok v Ljubljani, od-

' nosno v Splitu, ter pregleduje material v njih. 
k) Sodeluje pri pregledih finančne deželne (po

krajinske) blagajne v Ljubljani, odnosno glav
ne državne blagajne v Splitu, in ostalih izpla-
čevalnih blagajn v pokrajinah ter preizkuša po
ročila o izvršenih pregledih. 

1) Izvršuje vse posle, navedene v členih 18., 19., 
20. in 21. uredbe o provizorni ureditvi dele
gacije ministrstva za finance ž dne 26. febru
arja 1919., A. br. 309, kakor tudi vse ostale 
računske in računokontrolne posle, kolikor ni 
računovodstvo nižjega oblastva dolžno sâmo 
opravljati dotičnih poslov. 

m) Vodi knjigo vseh navodil, naredb in pojasnil 
po vseh strokah, za katere opravlja računo-
kontrolno službo. 

Člen 7. , 
Računovodstvu delegacije načeluje šef računo

vodstva, ki vodi vse pošle ter skrbi za to, da se 
izvršujejo vsi posli pravilno in pravočasno, za 
kar ga zadeva popolna zakonska odgovornost. 
Sporazumno z delegatom ministra za finance iz
dela razpored del za vse posle, ki spadajo v pod
ročje delegacijskega računovodstva. V tem raz
poredu predpiše, kateri uradniki so mu za posa
mezne posle odgovorni. Šef računovodstva mora 
biti strokovno izobražen v računski stroki; po
stavlja se s kraljevim ukazom na predlog ministra 
za finance. 

Člen 8. 
Računovodstva, ki niso na sedežu delagacij-

skega računovodstva in katerih uradniki in usluž
benci so prevedeni v resort ministra za finance, 
poslujejo še nadalje v dosedanjih krajih, toda 
kot sestavni del delegacije; njih uradniki oprav
ljajo svoje dosedanje posle po odredbah tega 
pravilnika in po navodilih delegata ministra za 
finance, odnosno šefa delegacijskega računo
vodstva. 

Člen 9. 
Uradnike, prevedene v resort ministra za 

finance, ki so postali organi delegacijskega ra
čunovodstva, sme delegat ministra za finance 
po potrebi in v interesu čim hitrejšega in pravil-
nejšega izvrševanja državnega proračuna do
deljevati v poslovanje posameznim uradom in 
napravam, ki izvršujejo državni proračun, s pra
vico, da jih po izkazani potrebi rudi lahko od
pokliče s te dolžnosti. 

Člen 10. 
Uradniki deželne (pokrajinske) blagajne, v 

Ljubljani, odnosno glavne državne blagajne v 
Splitu, se prevajajo v stalež finančnih računskih 
uradnikov. 

Za prevajanje, ranžiranje in napredovanje teh 
uradnikov služi merilo, navedeno v členih 3., i. 
in 5. tega pravilnika. 
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Člen 11. 
Uradniki deželne blagajne v. Ljubljani, odnosno 

glavne državne blagajne v Splitu, se smejo ime
novati izmed uradnikov finančne stroke. 

Člen 12. 
Pri finančni deželni blagajni v Ljubljani, od

nosno glavni državni blagajni v Splitu, posluje 
to-le osebje: 

1.) Sef, 
2.) kontrolor, 
3.) potrebno število blagajnikov, 
4.) potrebno število ostalih uradnikov in po

možnega osebja. 
Člen 13. 

Pravice in dolžnosti, ki jih imajo šef, kontrolor 
in blagajnik, predpiše delegat ministra za finance 
v mejah zakona o državnem računovodstvu, za
kona o glavni kontroli in ostalih veljavnih pred
pisov. 

Člen 14. 
Pri vseh državnih napravah in uradih, pri ka

terih obstoje blagajne za upravljanje državnega 
denarja, hna delegat ministra za finance po svo
jih organih pravico, kontrolirati in pregledovati 
te blagajne po odredbah zakona o državnem 
računovodstvu. 

Člen 15. 
Vsi prostori, bodisi v državnih, bodisi v pri

vatnih zgradbah, v katerih so nastanjena računo
vodstva, našteta v členu 1. tega pravilnika, osta
nejo lokali delegacijskega računovodstva, s ka
terimi razpolaga delegat ministra za finance. Za 
one lokale, za katere je treba plačevati najem
nine, se plačujejo najemnine iz partij, po katerih 
so postavljene v proračun za leto 1922.; za 
leto 1923. in nadalje pa se bodo postavljale te 
najemnine v proračun delegacije ministrstva za 
finance. 

Pri računovodstvih, ki se spoje z delegacij-
skim računovodstvom, se mora izvršiti komisio-
nalen popis celokupnega - pisarniškega materiala 
in pohištva, ki se primerjata s knjigo o inventarju 
dotičnega računovodstva» Ta popis naj ugotovi 
stanje pisarniškega materiala in pohištva na dan 
spojitve z delegacijskim računovodstvom. Ko se 
ugotovi stanje po knjigah, se izroče knjige upra
vitelju pomožnega urada pri delegaciji, da nadalje 
vodi inventar. Inventar za ona računovodstva, ki 
se spoje z delegacijskim računovodstvom, a niso 
na njegovem sedežu, se vodi še nadalje po knji
gah o inventarju pri njih. 

Člen 16. 
Osebni izdatki, pripadajoči uradnikom in osta

lim uslužbencem, ki so prevedeni v resort mi
nistra za finance, se izplačujejo za proračun
sko leto 1922. iz onih proračunskih poglavij, par
tij in pozicij, v katerih so tudi postavljene. Isto-
tako se izplačujejo materialni razhodki, vezani 
na računovodstva, ki se spoje z delegacijskim 
računovodstvom, iz onih proračunskih partij pro
računa za leto 1922., v katerih so postavljeni. 

Za prihodnje leto 1923. kakor tudi nadalje se 
bosta obe vrsti teh razhodkov postavljali-v pro
račun delegacije ministrstva za finance. Plačilne 
naloge po teh proračunskih partijah in pozicijah 
izdaja delegat ministra za finance. 

Člen 17. 
Vse razprave personalnega značaja, ki so se 

započele za prevedene uradnike in uslužbence 
pred prevedbo, se morajo dokončati po oblastvih, 
odnosno uradih, ki so jih započeli. Izid razprave 
se mora vročiti delegatu ministra za finance v 
nadaljnje poslovanje. 

II. 
Kako se izdeluje predlog proračuna. 

Člen 18. 
Računovodstvo delegacije sklepa predhodni 

račun državnega proračuna o dohodkih in raz-
hodkih po finančni stroki ter skrbi, da tudi ostale 
naprave, ki izvršujejo državni proračun, vsaka 
po svoji stroki pripravijo njegov predhodni račun, 
in sicer po navodilih generalne direkcije držav
nega računovodstva. 

Izdelovaje predlog proračuna, se mora strogo 
držati predpisov členov 9..do 14. in 16. do 25. za

kona o državnem računovodstvu. Predhodnim 
računom morajo biti priključena vsa pojasnila po 
zakonski formalni in materialni računski strani 
za vsako preliminirano vsoto; razen tega morajo 
biti predhodni računi pregledni in jasni. 

Člen 19. 
Vse naprave, razen pošt, železnic in mono

polov, morajo svoje predloge proračuna v postav
ljenem roku vročati delegacijskemu računovod
stvu, ki jih preizkusi po navodilih in naredbah, 
izdanih po generalni direkciji državnega računo
vodstva. 

Po dovršenem preizkusu vrne delegacijsko 
računovodstvo z eventualnimi svojimi pripomba
mi predloge proračuna pristojni napravi, da se 
odpošljejo resortnim ministrom. 

Predlog proračuna po finančni stroki pošlje 
delegacija ministrstva za finance generalni direk
ciji državnega računovodstva — odseku za iz
delavo proračuna. 

Člen 20. 
Ko izdelujejo predlog proračuna, morajo dele

gacijsko računovodstvo in pristojne naprave, vsa
ka po svoji stroki, paziti na to-le: 

1.) Predlagati se ne sme noben povišek raz
hodkov, ako ni zanj opore v specialnih zakonih 
ali v dejanski potrebi (člen 11. zakona d držav
nem računovodstvu). 

2.) S proračunom se ne smejo uvajati nova 
zvanja, ako ni za to opore v zakonu (člen 24. 
zakona o državnem računovodstvu). 

3.) Krediti za nova gradbena podjetja in inve
sticije se postavljajo v predlog proračuna šele, 
ko so v podrobnostih izdelani načrti in popolno
ma usvojeni predhodni računi stroškov za to 
podjetje in te investicije (člen 21. zakona o držav
nem računovodstvu). 

4.) Za podjetja in investicije, za katere je tro
šiti kredite več let, se postavi v proračun enega 
leta samo toliko, kolikor je treba za ono leto, za 
katero se sestavlja proračun (člen 21. zakona o 
državnem računovodstvu). 

5.) Ako se je postavila za gradnjo v proračun 
nezadostna vsota in se mora zaradi tega ustaviti 
vsako delo, je za nastalo škodo, materialno od
govoren ont, po «gar toriVdi se je to zgodilo 
(člen 21. zakona o državnem računovodstvu). 

6.) Plače uradnikov in vseh ostalih uslužben
cev se postavljajo v predlog proračuna samo na 
osnovi odredb o napredovanju v višje plačilne 
stopnje zvanj v specialnem zakonu, in sicer po 
dejanskem stanju njih števila in plač ob času, ko 
se sklepa proračun, toda tako, da je izdatek raz
viden za vse leto. Temu je priložiti seznamek 
uradnikov in uslužbencev, kolikor jih je ob tem 
času. 

Za napredovanja in periodične poviške se mo
ra postaviti v predlog proračuna potrebna vsota 
v posebnih partijah. 

Za obstoječa, a ne popolnjena mesta, ki jih 
je popolniti v letu, za katero se sestavlja pro
račun, se mora postaviti v predlog proračuna po
sebna proračunska partija, ki točno označuje šte
vilo zvanj in letne plače. 

III. 
Izvrševanje proračuna. 

A. O t v a r j a n j e in z a t v a r j a n j e 
k r e d i t o v . 

Člen 21. 
Ko se državni proračun pristojno odobri, iz

vršujejo nakazovalci II. stopnje (poverjeniki po
krajinskih uprav) po pooblastilu, dobljenem od 
nakazovalcev I. stopnje (pristojnih ministrov), 
proračun za pokrajino Slovenijo, odnosno Dalma
cijo, vsak po svoji stroki. 

Člen 22. 
Računovodstvo delegacije vpiše v svojih knji

gah (kontrolnih kreditov) na ustreznih mestih vse 
odobrene kredite po proračunskih poglavjih, par
tijah in pozicijah za vse odobrene proračune. Ako 
je po zakonu o državnem računovodstvu (člen 27.) 
odobren povišek posameznih partij in pozicij, iz
vrši računovodstvo delegacije na osnovi doblje
nega odloka o tem povišku potrebno vknjižbo v 
za to določeni rubriki v kontrolniku kreditov ter 
o tem povišku takoj poroča generalni direkciji 
državnega računovodstva, odseku za izvrševanje 
proračuna. 

Člen 23. 
Delegat ministra za finance izvršuje pro

račun za dotično pokrajino iz odobrenega pro
računa po finančni stroki. Ostali nakazovalci 
II. stopnje izvršujejo vsak po svoji stroki odobreni 
državni proračun za dotično pokrajino. 

Člen 24. 
Mesec dni pred koncem proračunskega leta 

pošlje delegat ministra za finance akt vsem 
nakazovalcem II. stopnje ter jih opozori, naj 
pravočasno postopajo po členih 75, do 80. zakona 
o državnem računovodstvu; obenem jih opomni 
na posledice, ako tega ne store v označenem 
roku, skladno s predpisi členov 20., 21. in 22. 
pravilnika o pravicah in dolžnostih, ki jih ima 
pomočnik delegata ministra za finance. 

Člen 25. 
Vsi krediti, ki preostanejo, koncem proračun

skega leta dne 31. decembra, se zatvarjajo 
(člen 74. zakona o državnem računovodstvu). 

B. V i r e m e n t i po z a k o n u o d r ž a v n e m 
r a č u n o v o d s t v u in po f i n a n č n e m z a 

k o n u . 
Člen 26. 

Proračunski krediti se uporabljajo po vsaki 
partiji in poziciji samo za ono, kar je na dotičnih 
partijah in pozicijah imenovano, in v' višini njih 
zneskov. — Virementi se smejo vršiti, med pozi
cijami ene in iste partije v proračunu za dotično 
pokrajino (člen 71. zakona o državnem računo
vodstvu), razen pri onih pozicijah, kjer je to z 
zakonom prepovedano. 

Ako se s finančnim zakonom pravica, ki jo 
imajo nakazovalci I. stopnje za odobravanje vire-
mentov, prenese na nakazovalce II. stopnje, je 
postopek ta-le: 

O odobrenem virementu med pozicijami ene 
in iste partije izda pristojni nakazovalec II. stop
nje odlok, v katerem utemelji potrebo virementa 
in označi število proračunskih pozicij ene in iste 
partije, med katerimi se vrši virement, ter točno 
navede vsoto, za katero se ena pozicija povečuje 
in druga zmanjšuje. 

Ta odlok mora nakazovalec II. stopnje vro
čiti v vpogled delegatu ministra za finance, ki 
ga vroči po pregledu svojemu računovodstvu za
radi vknjižbe po kontrolniku kreditov. 

Po izvršeni vknjižbi pošlje delegacijsko ra
čunovodstvo overovljen prepis tega odloka ge
neralni direkciji državnega računovodstva (od
seku za izvrševanje proračuna). Originalni odlok 
priključi h končnemu računu. 

C. K r e d i t i za n e z a d o s t n o p r e l i m i 
n i r a n e r a z h o d k e . 

Člen 27. 
Ako se primeri v proračunskem letu, da je 

po izvestnih proračunskih partijah in pozicijak 
odobreni kredit za materialne izdatke nezado
sten, zaprosi nakazovalec II. stopnje po svojem 
ministru od ministra za finance povišek tega 
kredita iz proračunskega rezervnega kredita. V 
zahtevi mora točno obrazložiti potrebo tega po-
viška (člen 27. zakona o državnem računo
vodstvu). 

Ko se ta povišek odobri, obvesti nakazovalec 
II. stopnje delegacijsko računovodstvo zaradi po
trebne vknjižbe. Vsi odobreni poviški proračun
skih partij se morajo na osnovi člena 27. zakona 
o državnem računovodstvu poimenično izkazati 
v končnem računu. 

Male potrebščine, ki so preliminirane, da se 
ob sestavi proračuna izrecno imenujejo v pozi
cijah, obremenjajo proračunski «rezervni kredit» 
skladno s členom 28. zakona o državnem računo
vodstvu, kakor se tudi za one manjše izdatke, 
ki se po svoji naravi niso mogli določiti pri se
stavi proračuna, uporablja proračunski rezervni 
kredit po členu 29. zakona o državnem računo
vodstvu. Za take potrebščine morajo pred izpla
čilom nakazovalci II. stopnje po svojem ministru 
zaprositi za odobritev ministra za finance. 

Dokler se ne dovoli zaprošeni povišek po 
členu 27. in ne izda odobritev po členu 28. in 29. 
zakona o državnem računovodstvu, se ne sme 
odrediti izplačilo iz tega naknadno zaprošenega 
kredita. 
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C. P l a č i l n i n a l o g i . 
b Člen 28. 

Nobeno izplačilo se ne sme odrediti pri no
beni državni blagajni, ako ni zanjo v proračunu 
odobrenega kredita. 

Člen 29. 
Naloge za izplačilo materialnih izdatkov pod

pisujejo nakazovala II. stopnje. V nalogih je 
treba jasno označiti: 

1.) proračunsko leto; 
2.) partijo in pozicijo, po kateri naj se izvrši 

izplačilo; 
3.) komu in kje je izplačilo izvršiti, za kaj in 

vsoto, napisano in izpisano s številkami in be
sedami; 

4.) plačilo vseh davščin, katerim so zavezane 
nakazane vsote. 

Plačilni nalogi morajo biti opremljeni s pra
vilno pregledanimi in odobrenimi računi. Nalogi, 
ki se morajo takoj in definitivno vknjižiti med 
izdatke, predstavljajo faktično izvršen posel, 
službo1, delo, nabavo za državo; izdajati se ne 
smejo za posle, službe, dela in nabave, ki niso 
izvršene, ali za večje vsote, nego so dejansko 
izvršene (člen 64. zakona o državnem računo
vodstvu). 

Člen 30. 
Vsak plačilni nalog, ki ga je izdal nakazovalec 

II. stopnje, se še isti dan vroči delegatu ministra 
za finance, odnosno delegacijskemu računovod
stvu, ki ga takoj preizkusi, ali ustreza predpisom 
členov 64. in 65. zakona o državnem računovod
stvu. Če ugotovi računovodstvo njegovo pravil
nost, izvrši potrebno vknjižbo v kontrolniku kre
ditov ter zapiše na nalogu, da se je vknjižba iz
vršila. To potrdilo podpiše šef računovodstva ali 
njegov namestnik. Tako potrjeni nalog se istega 
dne vrne nakazovalcu II. stopnje. 

Če nalogi ne ustrezajo predpisom zgoraj ozna
čenih členov zakona o državnem računovodstvu, 
jih vrne delegacijsko računovodstvo nevknjižene 
ter označi na njih, zakaj jih ne more vknjižiti. 

Glede izplačil, ki se izvršujejo po poštnem če
kovnem zavodu, ko so se preizkusili in vknjižili 
nalogi na ustrezne partije in pozicije, postopa ra
čunovodstvo v zmislu veljavne uredbe-o čekov
nem prometu. 

Člen 31. 
Za izplačila, ki se morajo izvršiti po državnih 

blagajnah, pošlje nakazovalec II. stopnje, ko 
prejme plačilni nalog, ki ga je delegacijsko ra
čunovodstvo vknjižilo in s tem priznalo za toč
nega, ta nalog pristojni državni blagajni v iz
plačilo. 

Člen 32. 

Vse državne blagajne, ki prejemajo plačilne 
naloge od nakazovalca II. stopnje, izvršujejo iz
plačila po njih, ako je na njih zapisano potrdilo 
delegacijskega računovodstva, da so po predpisih 
vknjiženi. 

Člen 33. 
Za nujna in neodložna izplačila za materialne 

izdatke, za katera se ne morejo takoj priložiti iz
pričujoče listine, kakor tudi za male materialne 
nabave izda nakazovalec II. stopnje plačilni na
log ter označi v njem, kateri urad in kateri urad
nik mora denar prejeti in prejeto vsoto izpričati, 
i a izplačila gredo na dotični kredit ter se vknii-
zujejo po kontrolnikih kreditov pri delegacijskem 
računovodstvu. Vsote za te vrste izplačil smejo 
znašati eno proračunsko dvanajstino; po potrebi 
S i r e t n H C e r Z , Y e č i e i z d a t k ü n a k a z a * i tudi večja 
iTt r i J i &^m«naIogu s e m o r a P e n i t i , zakaj, je treba izplačati te večje vsote 

Za vse tako dvignjene vsote vodi delegacijsko 
računovodstvo posebno knjigo, partijalnik, in kon
trolira, da se vse take vsote izpričajo v določe
nem roku. Dokler se za vsoto, dvignjeno za iz-
vesten posel v breme izvestne proračunske par
tije in pozicije, ne predlože izpričujoče listine, se 
ne sme nakazati druga v breme iste partije' in 
Pozicije. Dvignjene vsote se morajo izpričati v 
čim krajšem roku, najkesneje pa v dveh mesecih, 
k° so bile dvignjene. Ko se vroče delegacijskemu 
računovodstvu izpričujoče listine, se sme naka
zati druga vsota. Vsote, dvignjene, meseca de
cembra, se morajo izpričati do konca meseca 
3 a nuaria prihodnjega letaf O komer se ugotovi, 
da dvignjenih vsot ni izpričal v določenem roku, 
ta je odgovoren za dejanje uporabe državnega 

denarja in takoj se morajo uporabiti vse zakon
ske odredbe, da se vsote zavarujejo in izterjajo 
od odgovornih organov. 

Člen 34. 
Za nabavrj drv in ostalih večjih materialnih 

potrebščin odredi nakazovalec II. stopnje komisijo 
iz treh svojih uradnikov, ki izvršujejo te nabave 
komisionalno. Protokol komisionalnega poslova
nja o teh nabavah se mora priključiti računu, po 
katerem se je izvršila dostavitev. 

L i s t i n e za i z p l a č i l o m a t e r i a l n i h i z 
d a t k o v in n j ih b i s t v e n i p o g o j i . 

Člen 35. 
a) P r i z n a n i c e , r a č u n i — f a k t u r e . 
Da je listina za izplačilo polnoveljavna in da 

se smatra za javno listino, mora navajati: 
1.) vsoto, ki se plača, napisano s številkami in 

z besedami, in točno označen denar; 
2.) za kaj in na kakšni podstavi se plača; 
3.) podpis onega, ki je izvršil dostavitev; 
4.) kraj izdaje, dan, mesec in leto; 
5.) predpisano in zadostno takso po zakonu o 

taksah; 
6.) potrdilo političnega oblastva, da je cena 

primerna; 
7.) potrdilo urada, ki je prejel material, ozna

čen v računu. 

b) G r a d b e n e s i t u a c i j e , o b r a č u n i 
g r a d b e n i h del. 

Vsi gradbeni posli se opravljajo na dva načina: 
I. po podjetnikih, 

II. v lastni režiji 
Za gradbena dela, ki jih izvršujejo podjetniki 

po odobrenih predhodnih računih pristojnih obla-
stev, mora biti za vsako izplačilo predložena si
tuacija (popis izvršenega posla) z nastopnimi 
pogoji: 

1.) da je na zaglavju situacije zapisano, katera 
je po vrsti (L, II., Ш. itd.), začasna ali dokončna; 

2.) da je v besedilu zapisano, za katero gradbo 
se predlaga situacija: številka odobrene pogodbe 
in pogojev; 

3.) da se iz situacije vidijo detailno izvršena 
dela po objektih in<-cenah po pogodbi in pogojih; 

4.) da se vidi skupna vsota situacije; 
5.) da je označen datum in kraj izdaje in pod

pis predložiteljev (podjetnikov); 
6.) da je na situaciji podpisan nadzorni inže

njer, ki potrjuje, da so dela, navedena v situaciji, 
izvršena, pravilno kalkulirana in koliko se sme 
po situaciji podjetniku izplačati po 'pogodbi; 

7.) da se od situacijske skupne vsote odbije 
taksa od pogodnika in davka na poslovni promet, 
eventualno odbijejo tudi druge državne davščine; 

8.) ako je situacija dokončna in ako je bilo 
kaj začasnih situacij, po katerih se je izplačilo 

[izvršilo, se mora od končne situacije odbiti tudi 
to z označbo za vsako situacijo (po L, II. itd.) 
ter izvesti ostanek PO: dokončni situaciji. Od 
ostanka po dokončni situaciji je odbiti takso od 
pogodnika, davek na poslovni promet in druge 
državne davščine, ako jih je kaj; 

9.) na dokončni situaciji mora poleg podpisa 
nadzornega inženjerja tudi kolavdirajoča komisija 
podpisati situacijo in potrditi, da je gradba po po
godbi in načrtu izvršena, da so cene točno po
stavljene, da je kalkulacija pravilno izvedena in da 
je gradba (dela itd.) prevzeta kot pravilna. 

Na osnovi tako predložene situacije izda na
kazovalec II. stopnje plačilni nalog v mejah kre
ditov, odobrenih s proračunom. 

Za posle, ki se morajo opravljati v lastni re
žiji in za katere je treba v naprej dvigniti izvest
ne vsote denarja, nakazuje nakazovalec II. stopnje 
na osnovi odobrenih predhodnih računov in v 
mejah kreditov, odobrenih s proračunom, potreb
ne vsote pristojnim gradbenim sekcijam, a te 
vsote se morajo izpričevati s pravilnimi listinami 
v rokih, navedenih v členu 33. tega pravilnika. 

V plačilnem nalogu mora biti točno precizira
no, za kateri posel se nakazuje odrejena vsota 
in iz katerega kredita. 

Člen 36. 
Glede nabav potrošnega materiala in inventar

nih stvari, glede poprav in dodelav zgradb, glede 
postavljanja novih zgradb je postopati po zakonu 
o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o držav

nem računovodstvu «Oddelek B. Pogodbe in na,« 
bave» z dne 22. januarja 1922. (glej «Službene 
Novine» št. 35 z dne 16. februarja 1922.*). 

D. I z p l a č i l a o s e b n i h p r e j e m k o v . 

Člea 3T. 
Nakazovalec II. stopnje izdaja vsak po. svoji 

stroki plačilni nalog osebnih prejemkov pristojni 
državni blagajni. Nalog mora navajati: 

1.) številko in datum ukaza, predpisa ali od
loka pristojnih oblastev, s katerim je uslužbenec 
postavljen, premeščen, povišan ali upokojen; 

2.) proračunsko leto, partijo in pozicijo, iz ka
tere naj se izvrši izplačilo; 

3.) ime, priimek in zvanje dotične osebe; 
4.) znesek letne plače in ostalih prejemkov, in 

sicer podvojeno: s številkami in besedami; 
5.) od katerega dne je izvrševati izplačilo; 
6.) koliko in za kaj je pridrževati pri izplačilu. 

Člen Зв. 

Vsak tako izdani nalog pošlje nakazovalec 
II. stopnje delegacijskemu računovodstvu, ki po
stopa po členu 32. tega pravilnika. 

Člen 39. 
Delegacijsko računovodstvo mora voditi za 

vse ostale uslužbence finančne stroke službeno 
(staleško) knjigo. Ostali nakazovalci II. stopnje 
vodijo staleško knjigo vsak za svojo stroko ter 
morajo začetkom proračunskega leta vročiti pre
pis te knjige delegacijskemu računovodstvu. 

Ko se odobri državni proračun za dotično po
krajino, ugotovi delegacijsko računovodstvo, ali 
so za vse uslužbence, imenovane v staleških 
knjigah, odobrene njih letne plače in ostali pre
jemki. Ako računovodstvo ugotovi, da v pro
računu niso določeni in odobreni prejemki vsem 
uslužbencem, poroča o tem pristojnim nakazoval-
cem, katerim je dolžnost, izdatke takoj zmanjšati 
v mejah odobrenega proračuna. Računovodstvo 
mora ob pregledovanju in preizkušanju izplačil
nih žurnalov ugotoviti, ali so se izplačila izvršila 
v mejah odobrenega kredita. 

Člen 40. 
Osebni prejemki se izplačujejo na osnovi pri

znanice (ali plačilnega seznamka), ki jo mora 
vsak uslužbenec svojeročno, točno in čitljivo pod
pisati (ime, priimek in zvanje). Obliko, vsebino 
priznanice, odnosno seznamka, predpiše delegat 
ministra za finance. 

Člen 41. 
Vsako priznanico, odnosno vsak plačilni se-

znamek, mora pred izplačilom odrejeni likvidator 
po predpisih likvidirati. Likvidator je dolžan, na 
priznanici, odnosno plačilnem seznamku, potrditi 
s svojim podpisom, da je opravil likvidacijo. 
Likvidacijo sme opravljati samo odrejeni uradnik. 
Oni, ki vrši likvidacijo, ne sme opravljati cenzure 
izplačilnih dnevnikov.po teh priznanicah, odnosno 
plačilnih seznamkih. 

IV. 
Predlaganje izpiskov o državnih dohodkih in raz-

hodklh in sestavljanje končnega računa. 

Člen 42. 
Vse izplačevalne državne' blagajne morajo 

svoje mesečne žurnale s priloženimi listinami 
vred poslati delegacijskemu računovodstvu vselej 
najkesneje do 5. dne prihodnjega meseca za prošli 
mesec. Delegacijsko računovodstvo sprejema v 
odrejenem roku od podrejenih izplačevalnih bla
gajn žurnale — dnevnike — o ostvarjenih dohod
kih in realiziranih razhodkih za prošli mesec. 

Delegacijsko računovodstvo preizkuša prejete 
žurnale ter ugotavlja točnost po formalni in za
konski strani, potem jih izroča po razporedu dela 
odrejenim organom v definitivno cenzuriranje in 
vknjiževanje, in sicer dohodke po glavnih knjigah 
dohodkov, razhodke pa po kontrolnikih kreditov* 
na ustrezne proračunske partije in pozicije. . 

Ob vknjiževanju razhodkov je treba Vselej 
pregledati in ugotoviti, ali so izplačila, ki so iz
vršena in izkazana v dotičnih žurnalih, odobrena 
v državnem proračunu. Ako se zasledi izplačilo, 
ki ni odobreno s proračunom, se ne sme priznati, 
za izplačano vsoto pa je takoj obremeniti računo-

* Uradni list pod št 57. 

:-аиШШ&и^. 
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dajtüka in nakazovalca. Ta morata nepriznano 
vsoto takoj položiti pri blagajni, ki je izvršila iz
plačilo, ali pa se jima odtegne ta vsota od plače 
za prvi prihodnji mesec. Kateri računodajniki in 
nakazovalci so osebno odgovorni za nepriznano 
izplačilo, ugotovi delegacijsko računovodstvo te
daj, ko ugotovi nepravilnost izplačila. 

Člen 43. 
Vsi prejeti dnevniki dohodkov in razhodkov 

po državnem proračunu morajo biti na prednji 
lačin vknjiženi, za vknjižene vsote pa se morajo 
izdelati mesečni izpiski dohodkov in razhodkov 
»o proračunskih poglavjih, partijah in pozicijah na 
predpisanih fonnularjih. 

Tako je vknjiževati in izdelovati izpiske do-
kodkov in razhodkov za vse mesece tekom vsega 
proračunskega leta. 

Člen 44. 
Delegacijsko računovodstvo združi na osnovi 

izdelanih mesečnih izpiskov o dohodkih in raz-
hodkih po vseh strokah trimesečni izpisek vseh 
dohodkov in razhodkov za dotično pokrajino ter 
ga najkesneje do konca četrtega meseca (prvega 
meseca prihodnjega trimesečja) pošlje generalni 
direkciji državnega računovodstva — računske
mu oddelku. 

Tem izpiskom priključi tudi izpiske o dohodkih 
in razhodkih za dotične mesece, prejete od poštne 
direkcije v Ljubljani in poštne železniške direkcije 
v Splitu. 

Člen 45. 
Na osnovi združenih in .vročenih trimesečnih 

izpiskov sestavi delegacijsko računovodstvo na 
koncu računskega leta zaključni račun dohodkov 
in razhodkov po vseh strokah ter ga pošlje gene
ralni direkciji državnega računovodstva — račun
skemu oddelku. 

Člen 46. 
Zaključni račun mora izkazovati vse dohodke 

in razhodke po proračunskih poglavjih, partijah 
in pozicijah, in sicer tako in v onem redu, kakor 
je določeno v proračunu. V tem računu se izkazu
jejo na strani za izdatke vsi odobreni virementi, 
poviški iz proračunskih rezervnih kreditov kakor 
tudi razhodki po specialnih kreditih; pri vsakem 
se mora označiti DR. br. njegove odobritve. 

V. 
Poslovanje s krediti na koncu proračunskega leta. 

Člen 47. 
Koncem meseca decembra se završuje pro

računsko leto in po tem roku, dne 31. decembra, 
se ne sme angažirati noben izdatek na račun pro
računa minulega proračunskega leta (člen 74. za
kona o državnem računovodstvu). 

Člen 48. 
Za one razhodke, ki so angažirani po posa

meznih proračunskih partijah in pozicijah in za 
katere je izdan plačilni nalog do dne 31. decembra 
proračunskega leta, se smejo vršiti izplačila do 
konca meseca februarja, odnosno meseca marca 
prihodnjega leta (členi 75., 76. in 77. zakona o 
državnem računovodstvu). 

Člen 49. 
Za razhodke, ki so angažirani in prijavljeni ali ki 

se angažirajo in prijavijo do konca proračunskega 
leta, za katere pa ni izdan plačilni nalog do konca 
meseca decembra, prijavijo nakazovalci II. stop
nje, vsak po svoji stroki, neposredno generalni 
direkciji državnega računovodstva, koliko in po 
kateri proračunski partiji in poziciji imajo svobod
nega kredita za te izdatke, ter zaprosijo za odobri
tev, da smejo v rokih, določenih v členih 75., 76. 
in 77. zakona o državnem računovodstvu, izda
jati naloge v mejah teh kreditov, državne blagajne 
pa izvrševati izplačilo teh dolgov. Šele ko dobe 
od ministra za finance odobritev za ta izplačila, 
smejo izdajati naloge. V nalogih za izplačilo teh 
izdatkov mora biti vpisana številka odobritve mi
nistra za finance. Nakazovalci morajo predložiti 
•raenjeno prijavo v triplikatu do dne 31. decembra» 

Člen 50. 
Po izdanih plačilnih nalogih v mesecu januarju, 

•dnosno februarju, smejo izvrševati državne bla
gajne izplačilo do konca meseca februarja, od-
rosao do konca meseca marca. 

Po teh rokih se ne smejo vršiti nikakršna iz
plačila iz državnih blagajn v breme državnega 
proračuna minulega proračunskega leta (členi 75., 
76. in 77. zakona o državnem računovodstvu), ker 
se smatrajo po tem času vsi krediti za uničene, 
zatvorjene, in noben izdatek, najsi bi bil angažiran 
pravočasno v zaključenem proračunskem letu in 
najsi bi bil zanj izdan nalog v zaključenem račun
skem letu, se ne sme izvršiti. 

Člen 51. 
Izdatki, za katere se je pravočasno izdal pla

čilni nalog, ki jih pa pristojna blagajna ni izpla
čala iz kakršnihkoli razlogov, se smejo izplačati 
tako-le: 

Vse izplačevalne državne blagajne morajo do 
konca meseca marca sestaviti, in sicer ločeno za 
vsakega nakazovalca II. stopnje, seznamek vseh 
nalogov, po katerih bi bile morale izvršiti izpla
čila v breme prošlega proračunskega leta, ter 
označiti, zakaj izplačilo ni moglo biti izvršeno. 
Te seznamke s priključenimi nalogi pošljejo 
pristojnim nakazovalcem najkesneje do dne 
31. marca. 

Nakazovalci II. stopnje sestavijo takoj po pre
jemu vrnjenih nalogov seznamek teh izplačanih 
izdatkov ter označijo v njem: 

1.) komu se kaj dolguje; 
2.) za kaj; 
3.) koliko; 
4.) katero proračunsko leto, partijo in pozicijo 

obremenja ta izdatek; 
5.) kdaj je bila zaključena pogodba za nabavo; 
6.) kdaj je bil izdan nalog za izplačilo; 
7.) ali je bilo dovolj kredita; 
8.) zakaj se izplačilo ni izvršilo. 
Tako sestavljeni seznamek, podpisan po naka-

zovalcu II. stopnje, se mora takoj v triplikatu po
slati generalni direkciji državnega računovodstva; 
obenem je zaprositi za odobritev izplačila ~ po 
členu 80. zakona o državnem računovodstvu.. 

Ko se dobi odobritev za izplačilo, je to izvršiti 
in vse izplačilne listine s pripadajočimi prilogami 
poslati po tekočem računu generalni direkciji dr
žavnega računovodstva. Za ta izplačila se jem
ljejo priznanice v duplikatu (izmed katerih ostane 
ena blagajni, ki je izvršila izplačilo, druga pa se 
pošlje z listinami vred generalni direkciji držav
nega računovodstva). 

VI. 
Nabavljanje in upravljanje pisarniškega materiala, 

natisnjenih obrazcev in knjig. 

Člen 52. 
Delegacija ministrstva za finance zalaga vse 

finančne in ostale naprave, ki izvršujejo državni 
proračun finančne stroke glede dohodkov in raz
hodkov, s potrebnim pisalnim papirjem, natisnje
nimi obrazci in knjigami. Ves ta material nabavlja 
delegacija po predpisih zakona o izpremembah in 
dopolnitvah v zakonu o državnem računovodstvu 
— Oddelek B. «Pogodbe in nabave» z dne 22. ja
nuarja 1922. — in pravil za izvrševanje tega za
kona. Ves ta material mora biti spravljen v nalašč 
za to odrejenem skladišču. Material upravlja urad
nik, ki ga odredi za to delegat; poleg njega je od
rejen še en uradnik, ki vodi knjige o prejemanju 
in izdajanju materiala, predpisane po delegatu. 

Kako se prejema in izdaja material, to predpiše 
delegat. 

Ekonomat finančne delegacije in ekonomati 
ostalih strok morajo na koncu vsakega meseca 
poslati obračun delegacijskemu računovodstvu v 
preizkus in cenzuro glede prejetega in izdanega 
materiala za prošli mesec. 

Delegat pregleduje po svojem posebnem od
poslancu ekonomat trimesečno, po potrebi pa tudi 
pogosteje. 

Člen 53. 
Ta pravilnik stopi v veljavo dne 1. junija'1922. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za šume in rudnike: 

Ž. Rafajlovic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Seznamek diplomatskih in konzularnih 
predstavništev kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev. 
1. Al b a n i ja. 

Poslaništvo: Tirana. 
Konzulat: Korea. 

2. A r g e n t i n a . 
Generalni konzulat: Buenos Aires. 

3. A v« t r i ja. 
Poslaništvo: Dunaj (Wien), Seilerstätte 30. 
Generalni konzulat: Dunaj (Wien), Seilerstätte 30. 
Konzulat: Gradec (Graz), Schubertgasse 15. 
Konzulat: Celovec (Klagenfurt). 

4. B e l g i j a . 
Poslaništvo: Bruxelles, Avenue Louise 508. 
Častni generalni konzulat: Bruxelles, Rue Jenatay 16. 
Častni konzulat: Anvers. 
Častni konzulat: Liège. 

5. B o l g a r i j a . 
Poslaništvo: Sofija. 
Konzulat: Varna. 

6. D a n s k a : 
Častni generalni konzulat: Copenhague. 

7. V e l i k a B r i t a n i j a . 
Poslaništvo: London SW, 7. Av. Queens Gate 159. 
Častni generalni konzulat: London SW. 1. 21. Knight-

bridge. 
Častni konzulat: Bradford. 
Častni konzulat: Glasgow. 
Častni konzulat: Malte. 
Častni konzulat: Manchester, 
častni konzulat: Melbourne (Avstralija). 
Častni konzulat: Montreal (Canada), Mountaine 

Street 39б. 
Častni konzulat: Sidney. 
Častni konzulat: Auckland (Nouvelle Zelande) 37. 

Hellabys-Buildings Queenst, 
8. Gr&ka. 

Poslaništvo: Athènes. 
Generalni konzulat: Salonique, Avenue Roi Georges. 
Delegacija: Smyrne. 
Konzulat: Krf. 
častni konzulat: Patras. 
Častni konzulat: Pirée. 
Častni konzulat: Zantos. 

9. E g i p t . 
Diplomatska agencija: Kairo (Caire). 

10. I t a l i ja. 
Poslaništvo: Roma, 66 a Viale Gastëro Pretorio. 
Delegacija: Trieste, Piazza Venezia 1. 
Generalni konzulat: Milano. 
Konzidât: Bari. 
Častni generalni konzulat: Genova. 
Častni generalni konzulat: Róma. 
Častni generalni konzulat: Turino. 
Častni generalni konzulat: Venezia. 
Častni konzulat: Catania. 
Častni konzulat: Palermo. 
Častni konzulat: Firenze. 

11. M a d ž a r s k a . 
Poslaiuštvo: Budapest, Andra^sy Uteza 114. 
Konzulat: Pecuj (Pecs). 

12. N e m 6 i j a. 
Poslaništvo: Berlin, Augsburgerstraese. 
Konzulat: Düsseldorf, HofgarUnistraese. 

13. N o r v e š k a . 
Častni generalni konzulat- Christiania. 

14. P o 1 j s k a. ' 
Poslaništvo: Varsovie, Hotel d' Europe. 

16. P o r u . 
Častni konzulat: Lima. 

16. P o r t u g a l s k a . 
častni generalni konzulat: Lissabon. 
Častni generalni konzulat: Oporto. 

17. R o m u n i j a . 
Poslaništvo : Bukarest. 
Generalni konzulat: Bukarest. 
Častni konzulat: Braila. 
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18. . Z d r u ž e n e am e r i S k e d r ž a v e . . 
Poslaništvo: Washington D. S. 
Generalni konzulat: New York, 223, West Ž2 ml. 

Street. 
Generalni konzulat: Chicago, Ш., 116 South Dear-

• bourn Street. 
Konzulat: San Francisco, 244, Heamy Street. 

19- T u r č i j a . 
Predstavništvo: Constantinople, Rue Misk 7. 

20. F r a n c o s k a . 
Poslaništvo: Paris, Avenue des Villiere 47. 
Generalni konzulat: Marseille, Avenue de Prado 67. 
Ca&tni konzulat: Bordeaux, 
častni konzulat: Lille. 

21. H o l a n d i ja . " 
Častni generalni konzulat: Amsterdam. 
Častni konzulat: Rotterdam. 

22. Č e š k o s l o v a š k a . 
Poslaništvo: Praga, Velkoprevorské namesti. 
Generalni konzulat: Praga, Jindfijskâ ul. 20. 

23. Č i l i . 
častni konzulat: Antofogasta. 
častni konzulat: Punta Arenas. 

24. g r i č a . 
Poslaništvo: Berne, Einsingerstrasse 48. 
Častni generalni konzulat: Genève, Bd. George Pi-

ven 28. 6 

26. S v e d s k a. 

Častni generalni konzulat: Norrköping. 
26. Š p a n i j a . 

Poslaništvo: Madrid, 10, Diego de Joon. 
Častni konzulat: Barcelone, Moreno de Seuza 11. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

Razpust društev. 
St. 20.604, z dne 12. junija 1922. 

Podkumska podružnica «Družbe Sv. Cirila in 
Metoda» v Ljubljani je razpušceina, ker so.sploh ni 
konstituirala m'ker se je' centrala odrekla pravici 
konstituirati to podružnico. 
Št. 22.456, z dne 17. junija 1922. 

«Katoliško slovensko bralno društvo» v Apačah 
je razpuščeno, ker že več lot ne deluje in ker zaradi 
nezadostnega števila članov nima pogojev za pravni 
obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 17. junija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskoga namestnika. 
e* io™ Kremenšek s. r. 
Št. 1873. vet. 
Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 

v Sloveniji z dne 17. junija 1922. 
O p a z k a ; Imena okrajnih glavarstev in mestnik 
r * ™ t 0 J s.° ^usnjena z debelejšimi, imena obcio 
P^navadnixni grkami. Številka pred: dvoptfjein 

Piöjem Število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 

о к о и Г в о г ^ А ^ ^ 1 ' ^ . 1 - ^ ^ 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Maribor: Slovenska Bistrica 1: l. Murak» ci .«* 

Kapca 1:1. * S o b o t a : 

M e h u r c a e t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Kranj: Križe 4:4, Sv. Katarina 1:2, Tržio 1:1 
»»ttbotf: Razvanje 1:1. 

G a r j e k o n j . 
C r * 0 , , , e l J : AdleÄci 1:1, Dragatu* 1:1, Tanca 

«toao : *" K r t k 0 : C e r W J e 1:1> K"*110 1 : 3- Ш&: R a " 
Mar iw TJ£ 1 : ** ЦиМЈапа okolica: Brezovica 1:1. 
i uJkuT G r s š n i evee 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1. 
ЧиМјаоа mmto 1. 

P a a j a e t e k l i n a . 

Brežice: Senovo 1:1, Videm 1:1. Celje: Loka pri 
Zidanem mostu 1:1. Ptuj: Zavrče 1:1. 

S v i n j s k a k u g a. 
-Celje: Dol pri Hrastniku '1:1. Črnomelj: Črno

melj 1:1, Loka 1:1, Stari trg 2:6. Litija: Češnjice 
1:1, Dednidol 1:1, Št. Vid 1:1. Ljubljana okolica: 
Rudnik 1:2. Logatec: Dolenji Logatec 1:1. Maribor: 
Slovenska Bistrica 1:1. Novo mesto: Velika Loka 
1:1, Žužemberk 1:1. Ljubljana mesto 1. Maribor 
mesto 2. Ptuj mesto 1. 

S v i n j s k a r d e l i e a. 
Ljubljana okolica: Devica Marija v Polju 1:2, 

Dobrova 1:1, Dobrunje 2:2, Dol 1:2,, Št. Vid 1:1 
Logatec: Rakek 1:3. Murska Sobot«: Murska Sobota 
1:1, Rakičan 1:2. Radovljica: Jesenice 1:4. 

V L j u b l j a n i , dne 17. junija 1922. 

Pokrajinska uprava м SlovtaiJ». 
Oddelek za kmetijstvo. 

Pe MU-O&IU pokrajuekef* 

PauHa s. r. 

in izprifovaiom o potrebni kvalifikaxäji naj še viože 
do dne 15. j u l i j a 1 9 2 2 . 

pri ravnateljstvu državnih dobrodelnih zavodov v 
Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani 

dne 19. junija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer ». r. 

1 « - « -

Razglasi zdrwstveneoa odseka 
za 

Št. 6123/22. *" 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 28. maja do dne 3. junija 1922.) 

O k r a j 
5 Ü 

§2 
o 

C 

E I! 
o-S 

T r e b n S n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) ^ 

2 
11 

Brežice . . . , 
Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Konjice .• . . . 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Murska Sobota . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Celje okolica . . . I 1 1 1 I 
Prevalje | . | 2 | 

2 
7 

• e.',r 
2 
2 
1 
1 
1 

L .. • 
5 

.. 
t 
, 

:i 

. 

,. -
é 
2 

1 

1 

, 
• 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Murska Sobota . 

10 
• 1 

1 
1 

. 2 
7 

. 5 
9 
2 

1 
1 

,. 

9 
1 
1 

1 

1 
, 
1 
2 
, 

2 
• 1 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
•Maribor mesto . 
Radovljica . . . 

Celje okolica . . 
Kranj . . . . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica 

D a v i c a ( D i p b t e r i a ) . 
, 

3 

5 
• . • 

1 

. 4 

i 
4 
• 

• 

3 
1 
1 

2 

. 

T r a b o m . 
1 

1 
2 
1 

6 
2 

i 
1 

2 
2 

10 
2 

i 
1 
5 
5 

16 
2 
1 

2 
3 
1 
2 
3 

1 
1 
2 
1 

Razglasi (telegaeije ministrstva k m 
v 

St. A I 6/4 ex 1922. 

Razglas. 

Zdravstveni odsek » Slovenijo v Ljubljani, 

dne 14. junija 1922. 

Za sanitetnega gela: dr. Mayer s. в< 

Št. 5337. 3—1 
Razpis. 

Razpisuje se mesto psihiatričnega a&Lstonta pri 
državnih dobrodelnih zavodih v Ljubljani z letno 
plačo 1500 Din in e pripadajočimi dragin^skimi dnev
nicami. 

Zadostno kolkovane -prošnje s potrebnimi doka
zili (rojstni list, domovinski list, doktorska diploma) 

Gospod minister za, finance je izdal z. razpisom 
z dne 23. maja 1922., š t 17.634/NP, zaradi enako
mernega uporabljanja člena 11. zakona o davku na 
poslovni promet to-le pojasnilo: 

«Člen 11. uredbe o davku na poslovali promet, 
ki obseza odredbe o kontroli, je ostal v zakon« 
neizpremenjen, člen 10. uredbe pa je z zakonom 
bistveno izipremenjen. Poleg tega so v členu 10. za
kona izrečane izvestne omejitve načina kontrole 
samega. 

Da se vkljub. navideznemu nesoglasju zakonskih 
določil doseže enakomerno uporabljanje, posebno pa 
da dobi člen 10. v novi izpremenjeni obliki popolno 
zakonsko veljavo in da se prepreči svojevoljno upo
rabljanje in tolmačenje, člena 11. po poedinih fi
nančnih organih, odrejam, da morajo uporabljati 
vsa finančna oblastva člen 11. zakona o davku na 
poslovni promet izključno le na podstavi tega-le 
p o j a s n i l a : 

če se davčni odbor (komisija) prepriča, da je 
potrebno pregledati obratne prostore davčnega za
vezanca, da dobi jasno sliko, kolik je njegov pro
met, izda v vsakem primeru poseben odlok, ute
meljen z razlogi. Odlok podpiše predsednik dave1 

nega odbora (komisije) ali njegov namestnik, izvrši 
ga pa predstojnik pristojnega, davčnega oblastva z 
dvema za to določenima članoma davčnega odbora 
(komisije). 

Ce davčni odbor (komisija) prijave- da-včnega 
zavezanca »e smatra za pravilno, izda odlok o po* 
trebi, da se pregleda knjiga opravljenega prometa* 
odnosmo o potrebi, da se predlože v zakonu določena 
dokazila za utemeljitev podatkov, navedenih v pri
javi. Odlok izda v obeh primerih davčni odbor (ko
misija) na dotični prijavi, izvrši ga pa predstojnik 
davčnega oblastva v zmislu člena 10.', odstavka 14., 
pra\dlnika N. P. št. 4794 z dne 10. februarja 1922., 
t. j . zahteva, naj davčni zavezanec predloži knjiga 
opravljenega prometa ali v zakonu določena doka
zila, da so podatki prijave pravilni. Če se davčni 
odbor prepriča, da sta knjiga in način vknjiževanja 
verodostojna, ali če dokaže davčni zavezanec z za
htevanimi dokazili pravilnost prijave, izda davčni 
odbor (komisija) o tem poseben odlok; drugače pa, 
izda odlok o velikosti opravljenega prometa ;*) 
evojem preudarku in na podstavi uradnih podatkov 
in dokazil. 

če se davčni zavezanec v določenem roku ne 
odzove pozivu predstojnika davčnega oblastva, po
roča predstojnik o tem davčnemu odboru (komisiji), 
Id na podstavi tega poročila zavrne prijavo ter sam 
določi višino opravilnega prometa. Davčni zave
zanec izgubi v tem primeru pravico pritožbe ter se 
poleg tega kaznujo zaradi neizpolnjevanja zakonsko* 
določb po členih 12. in 13. zakona; kazen mu naïoS 
pristojno davčno oblastvo. . , 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 12. junija 1922. 

Delegat: dr. Savnik e. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Pr Vn 4/22—3. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Podpisano sodišče je razsodilo na -predlog dr

žavnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Naša vas» š t 31 v Celju % 

dne 14. junija 1922. utemeljuje v članku: «Mi m\o 
MS eno, ali smo ree braća?» y vsem obsegu pregre-
šek po § 103. srb. k. %.'/''' 

^%.зЕ^аЈк^£'^':г^^^^~,-^а1^ЕЉаМ^^ '•'•i 
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Po členu 13. in 138. uetave potrjuje sodišče v 
zmjslu §§ 487. in 489. k. p. r. prepoved razširjanja, 
prodajanja in uhajanja navedene tiskovine, izvršeno 
po varstvenem ohlaetvu v Celju, ter odreja, da je 
uničiti vse izvode tiskovina 

Okrožno sodišče v Celja, oddelek VIL, 

dne 16. junija 1922. 

S29 Pr VI 61/21—2. 

V imena Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišč« je na predlog državnega 

pravdništva v Mariboru: 
I. potrdilo po členu 13., odstavku 3., in členu 

138. ustave in § 489. k. pr. r. prepoved (razširjanja in 
prodajanja št. 146 periodične tiskovine «Straža», iz
hajajoče v Mariboru, z dne 21. decembra 1921.; 

П. razsodilo po § 493. k. pr. r., da tvori vsebina 
članka te tiskovine, in sicer na etrani 1. pod nasl>-
vom: «Hajduki in hajdučija» pregrešek po § 103. 
erb. k. z.; 

z ozirom na določbo členov 13. in 138. ustave: 
Ш. odredilo po § 37. tiskovnega zakona, da je 

uničiti vse izvode te tiskovine, ki so že zaseženi, in 
One, ki jih je še zaseči, in da je razmetati dotični 
tiskarski \stavek ter objaviti ta izrek. 

Okrožno kot tiskovno eodlšče v Mariboru^ odd. VI., 
dne 22. decembra 1921. 

T 95/22—S. 804 
Amortizacija. 

Na prošnjo Alojzija M e n t o n i ja, posestnika v 
Krašnji, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopna vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
VTožna knjižica š t 1395 Kreditnega zavoda za trgo
vino in industrijo v Ljubljani z glavnico 38.887 K 
40 v, glaseča se na ime: Alojz Montoni. 

Imetnik te knjižice ee pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi ee sicer po tem roku izreklo, da je 
vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 5. junija 1922. 

E 260/21—9. 
Dražbeni oklic. 

825 

Dne 17. j u l i j a 1 9 2 2 . ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v Biobi š t 18 dražba nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo za Kupšince, vi. št. 9. 

Cenilna vrednost: 19.800 K, najmanjši ponudek: 
19.800 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
sodišču» najpozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelju, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 30. maja 1922. 

793 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e т N o r e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase epodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . marca 1918., dri. zak. 
i t 128, o pogrešancih, označenih z *, pa po § 24-, š t 1, obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, 
ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancer, naj to izporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime In rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Frane Hren. 
rojen dne 3. decembra 
1887., oženjen posestnik 
v Kompoljah 63, okraj 

Velike Lašče. 

Alojzi) Lokar, 
rojen dne 26. maja 1875., 
oženjen mlinar v Brezo

vici St 1. 

Janez Smolli. 
rojen dne 18. februarla 
1881., oženjen posestnik 

na Vrhtrebnjem. 
* Josip Tercek, 

rojen dne 28. avgusta 
18674 samski strojevodja 
v Radečah St 67 pri Zi

danem mostu. 
• Nikola] Lailč. 

rojen dne 10. julija 1856., 
oženjen posestnik v Go-
renjem Suhorju St 15. 

Frane Parthe, 
rojen dne 13. maja 1882., 
samski posestnik v Gote

nici St 42 pri Kočevju. 

Ivan Kržan, 
rojen dne 14. decembra 
1895., samski posestnikov 

sin na Vrhovem. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Služil pri 17. pehotnem 
polku ter se udeležil bo
jev na ruski fronti v Ga
liciji; od jeseni leta 1914. 

neizvesten. 

Odšel leta 1916. na fronto 
ter zadnjič pisal dne 16. 
junija 1918. iz Črne gore; 
od takrat nI več glasu o 

njem. 
Odrinil s 17. pehotnim 
polkom v Galicijo ter zad
njič pisal dne 1. oktobra 
1914.;od takrat neizvesten. 

Pogrešančev 
skrbnik 

Franc Slak 
vDečjlvasišt.12 

Odšel pred več nego 25 
leti v Ameriko; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Odšel pred 39 leti v Ame
riko; od takrat nI več gla

su o njem. 

Krenil s 27. pehotnim pol
kom, 3. stotnijo, na gali-
Sko fronto ter zadnjič 
pisal dne 14. decembra 
1914.; od takrat neizve

sten. 

Mati 
Marjeta Parthe 

v Gotenici št 42. 

Anton Štokar, 
rojen dne 18. januarja 
1883., oženjen posestnik 

v Orehovcu št 8. 

* Janez Pakar, 
rojen dne 15. decembra 
1866., oženjen posestnik 
v Smolenji vasi št 9, ob-

čina Smihel-Stopiče. 

Frane Pakar, 
rojen dne 23. oktobra 
1893., posestnikov sin v 
Smolenji vasi št 9, občina 

Smihel-Stopiče. 

Janez Ivšfč, 
rojen dne 1. maja 1889., 
posestnik v BorStu št 8. 

Prišel jeseni leta 1915. s 
4. stotnijo 17. pehotnega 
polka na italijansko fronto; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 
Služil kot četovodja pri 
7. lovskem bataljonu ter 
se dne 26. avgusta 1914. 
udeležil bitke pri Grodku; 

od takrat neizvesten. 

Odšel pred 22 leti v Ame
riko ter zadnjič pisal pred 
15 leti; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Služil pri 17. pehotnem 
polku, 4. stotnlji, ter pri
šel leta 1915. v Galicijo, 
odtod pa na italijansko 
fronto; Izza meseca okto
bra 1917. nI več glasu 

o njem. 
Odšel leta 1914. s 17. 
pehotnim polkom na ga-
liško fronto ter se udele
žil bojev pri Przemvslanih; 

od takrat neizvesten. 

Žena 
Angela Hren. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Janez Germ 
v Kočevju s t 14. 

Hči 
Angela Lokar. 

Ana Terstenjak 
v Gradcu. 

Žena 
Kata LaSlč. 

Brat 
Franc Kržan 

v Vrhovem pri 
Radečah. 

Oče 
Anton Štokar. 

Sin 
Janez Pakar. 

Mati 
Uršula Pakar. 

Brat 
Alojzij Ivšič. 

Dan 
in opr. št 

oklica 

11.5.1922.; 
T 25/22—4. 

18.5.1922.; 
T 39/22—2. 

18.5.1922.; 
T 30/22—3. 

23.5.1922.; 
T 29/22—4. 

27.5.1922.; 
T 36/22—3. 

27.5.1922.; 
T 37/22—3. 

27.5.1922.; 
T 38/22—4. 

4.6.1922.; 
T 26/22—5. 

4.6.1922.; 
T 40/22—3. 

4.6.1922.; 
T 41/22-4. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. julija 
1923. 

'1. januarja 
1923. 

8.6.1922.; 
T 32/22-4. 

1. januarja 
1923. 

7 9 5 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

545. Sedež: Orna. 
Besedilo firme: M. Punzengruber. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

z žganjem na drobno. 
Imetnik: Maks Punzengruber, trgovec v Crni. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

546. Sedež: Farna vas. 
Besedilo firme: R. Zimmerl. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Rajmund Zimmer], trgovec v Farni vas i 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

547. Sedež: Farna vas pri Prevaljah. 
Besedilo firme: Fric FiHpowsky. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Imetnik: Friderik Filipowsky, trgovec in po

sestnik na Prevaljah. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

548. Sedež: Guštanj. 
Besedilo firme: Rudolf Brundula. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Rudolf Brundula, trgovec v Guštanja. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

549. Sedež: GuStanj. 
Besedilo firme: Jakob Orter. 
Obratni predmet: trgovina e stavbnim in rezanim 

lesom. 
Imetnik: Jakob Orter, trgovec v Guštanju. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

550. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: Rudolf Pušenjak, trgovina z me

šanim blagom na drobno. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom n* 

drobno. 
Imetnik: Rudolf Pušenjak, trgovec v Ljutomeru. 
Podpis firme: Podi napisano, natisnjeno ali od

tisnjeno besedilo firme postavlja njen lastnik svo-
jeroeno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

551. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: A. Ankerst. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki, 

špecerijskim in kolonialnim blagom, z lesom in pre
mogom na debelo. 

Imetnica: Ana Ankerst, trgovka v Maribora, 
Gregorčičeva ulica št. 12. 

Prokura se je podelila Antonu KJunu v Mari
boru. 

Prokurist pristavlja besedilu firme svojeručno 
ftvoj podpis z označbo prokure. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

552. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Fr. Derwuschek. 
Obratni predmet: stavbeno podjetje. 
Imetnik: Franc Derwuschek, stavbni mojster 

v Mariboru. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

553. Sedež: Mežica. 
Besedilo firme: Rudolf Zimmerl. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Rudolf Zimmerl, trgovec v Mežici š t 4Л. 
M a r i b o r , dno 24. maja 1922. 

554. Sedež: Minska Sobota. 
Besedilo firme: Josip Kardoš. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Josip KardoS, trgovec v Murski Soboti. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

555. Sedež: Murska Sobota. 
ВезеШ1о firme: Nemec Janez. 
Obratni predmet: trgovina z železnino, barva

mi in premogom. 
Imetnik: Janez Nemec, * trgovec v Murski So

boti št. 66. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

556. Sedež: Preval je. 
Besedilo firme: Rihard Zimmerl. 
Obratni predmet: trgovina z meSanim blagom. 
Imetnik: Rihard Zimmerl, trgovec na Prevaljah. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 
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557. Sedež: Slovenska Bistrica. 
Besedilo firme: Josip Novak, lesna trgovina 

v Slovenski Bistrici. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Josip Novak, trgovec v Slovenski Bi

strici š t 86. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

538. Sedež: Spodnji Dravograd. 
Besedilo firme: Anton Kaieer. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 

in izdelovanje sodavice. 
Imetnik: Anton Kaiser, trgovec v Spodnjem 

Dravogradu. 
M a r i b o r , dne 24. maja. 1922. 

559. Sedež: Spodnji Dravograd. 
Beeedilo firme: C. Lorber. 

_ Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 
m z žganjem na drobno. 

Imetnioa: Ivana Lorber, trgovka v Spodnjem 
Dravogradu. 

Prokurist: Konrad Lorber mL, v Spodnjem Dra
vogradu. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

560. Sedež: Tolsti vrli. 
Besedilo firme: A. Oset. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 

m žganjem. 
Imetnik: Andrej Oset, trgovec v Tolstem vrhu. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

561. Sedež: Veliko Mlačevo. 
Besedilo firme: Janko Travnik. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Janko Travnik v; Velikem Mlačevem 

»v. 8. - * 
L j u b l j a n a , dne 22. maja 1922. 

II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e 
i n d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 
562. Sedež: Ljubljana. 

Besedilo firme: Ante Grom. 
Sedež podružnice: Maribor. 
Obratni predmet: carinska agentura: 
Besedilo firme odslej: Carinsko posredniški in 

Spedicijski biro «Grom» ali srbohrvateko v latinici 
in cirilici: Carinsko-poarednički i špedicioui biro 
«Grom». 

Obratni predmet odslej: carinska agentura, ca
rinsko posredništvo im špedicija, 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

563. Sedež: Maribor. 
Besedilo firmo: Rudolf Gaisser. 
Obratni predmet: trgwina s papirjem: 
Besedilo firme odslej: Rudolfa Gaisseria na

slednik. 
Izbrisal se je sedanji imetnik Rudolf Gaisser, 

vpisal pa se j« novi imetnik Hinko Sax, trgovec 
v Maribonu, Prešernova ulica št. 31. 

Prokura se je podelila Dominiku Lušinu v Ma
riboru. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja imetnik 
' pod njeno natisnjeno, napisano ali odtisnjeno be^ 

sedilo svojeročno svoje ime. Prokurist pristavlja 
svojemu podpisu označbo: p. p. (per procura). 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

564. Sedež: Muta. 
Besedilo firm©: Miloš Oset 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Sedež odslej: Maribor 

H»i ) ™ a t n i - 1
P ï f ? m - t °* i e J : > ^ v i n a ^ mešanim 

blagom na debelo in na drobno, in sicer s špecerij
skim in kolonialnim blagom in z deželnimi pridelki 
na debelo. — 

Imetnik: Miloš Oset, trgovec v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

- i l l . I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 

-565. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Eia Blaznik. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 

Vsled opustitve trgovine. 

- L j u b l j a n a , dne 16. maja 1922. 

796 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e z a d r u g e : 

566. Sedež: Adlešiči. 
Besedilo firme: Hranilnica in posojilnica v Adle-

šičlh, registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljše 

yati razmere svojih članov v gmotnem oziru, zlasti 
izpodbujati varčnost in s svojim zadružnim kredi
tom preskrbovati članom denarna sredstva, potrebna 
v gospodarstvu. Zatorej 
a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge 

v tekočem računu; 
b) si pridobiva nadaljnja denarna sredstva, kolikor 

so potrebna za dosego zadružnega smotra, e 
svojim zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri 
«Zadružni zvezi» v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
č) oskrbuje članom inkaso. 

Zadružna pogodba z dne 21. maja 1922. 
Člani prvega načelništva: Alojzij Tome, župni 

upravitelj v Adlešičih; Jožef Veselic, posestnik v 
Marindolu št. 6; Miha Adlešič, posestnik v. Adle-
šičih š t 20; Jurij Požek, posestnik v Gorenjcih 
št. 3; "Jožef Milek, posestnik v Adlešičih št. 23; 
Matija Čruič, posestnik v Bednju št. 23. 

Pravnoveljavno podpisujeta zadružno firmo pod 
njenim besedilom po dva člana načelništva. 

Delež znaša 40 K. Vsak član jamči za zadružne 
obveznosti neomejeno. 

Objave, izhajajoče odi zadruge, se izvršujejo v 
«Narodnem gospodarju», po potrebi pa tudi v dru
gih listih in po oklicu pred župno cerkvijo v. Adle
šičih. 

N o v o m e s t o , dne 1. junija 1922. 

567. Sedež zadruge: Guštanj. 
Besedilo firme: Unter-Miessthaler Spar- und 

Darlehenscassen-Verein, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Obratni predmet: zadruga ima namen 
1.) dajati članom posojila; 
2.),spre jemati in obrestovati hranilne vloge; 
3.) si preskrbovati z zadružnim kreditom de

narna sredstva. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 26. septembra 

1892., ki je po sklepu občnega zbora z dne 21. av
gusta 1901. izpremenjena v §§ 6., H., 11. in 14. 

Opravilni delež afcitga, 20..Ш~р* se mora placati 
ali takoj ali pa v obrokih po 2 ÌL . 

Oznanila se izvršujejo po razglasih na občinski 
deski. 

^ Načelništvo sestoji iz 5 zadružnikov; člani načel
ništva aot sedaj: Janez Husar, posestnik in klobu
čar; Rudolf Brundola, trgovec;'Jurij Schaff er, kro
jač; Miha Mihalič, hišni posestnik; Franc Pongratz, 
posestnik in mizar — vsi v Guslanju. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

568. Sedež: Preval je. 
Besedilo firme: Spar- und Darlehenskassen-Ver

ein für die Ortsgemeinde Prävali, registrovana za
druga z neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljševati 
razmero svojih članov v. moralnem in gmotnem ozira 
s tem, da dajo članom za gospodarstvo in obrt poso
jila, da sperjsma in obrestuje hranilne vloge ter po
spešuje ustanavljanje pridobitnih in gospodarskih 
zadrug-, v zadružnem okolišu. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 25. septembra 
1910. 

Opravilni delež znaša 20 K ter s© mora plačati 
takoj ali pa v mesečnih obrokih po 2 K. 

Oznanila se izvršujejo z razglasi na zadružni 
deski na Prevaljah in z enkratnim natiskom -v listu 
«Landwirtschaftliche Mitteilungen». 

Načelništvo sestoji iz.petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Karel Poganč, uradnik na Prevaljah; 
Franc Lahounig, veleindustrijec v Farni vasi pri 
Prevaljah; Teodor Filipowsky, trgovec in posestnik 
v Farni vasi; Rihard Zimmerl, trgovec in posestnik 
v Fami vasi; Janez Močiunik, posestnik istotam. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje načelnik 

ali njegov namestnik z enim članom načelništva. 
M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

569. Sedež: Spodnji Dravograd-. 
Besedilo firme: Unterdrauburger Spar- und Dar

lehenskassen-Verein für die Ortsgemeinde Unter-
drauburg und Umgebung (Lavamünd und Leifllng), 
registrirana zadmga z neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboje
vati razmere svojih članov v moralnem in gmotnem 
oziru s tem, da daje članom za gospodarstvo in obrt 
posojila, da sprejema hranilne vloge proti obrestor 
vanju ter pospešuje ustanavljanje' prvobitnih ia go
spodarskih zadrug v zadružnem okolišu. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 28. septembra 
1902., izpremenjena s sklepom z dne 10. junija 1903. 

Opravilni delež znaša 20 K ter se mora plačati 
takoj, ne sme pa preeezati 25 deležev. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom na uradni de
ski v Spodnjem Dravogradu in z razglasi v listu 
«Landwirtschaftliche Mitteilungen». 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; člani 
načelništva so: Rudolf Kaleher, gozdar; Janez Friih-
auf, krojač; Jožef Privasnig, nadučitelj; Rudolf 
Treu, kovač; Franc Zweimüller, gostilničar; Rudolf 
Domanigo ml., uradnik južne železnice — vsi. v 
Spodnjem Dravogradu. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
načelnik ali njegov namestnik in en član načelni
štva. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

П. V p i s a l e s o e e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

570. Kmečka hranilnica In posojilnica v Framu, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo: . 

Izbrisali so- se člani načelništva Frano Ceraej, 
Jurij Fregi in Valentin Koprivšek, vpisali pa eo se 
novoizvoljeni člani načelništva Alojzij Winer, po
sestnik v Framu; Anton Lorenčič, kovaški mojster 
v Framu; Anton Lešnik, posestnik v Rancali. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

571. Zavod komisijonarjev v Mariboru, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ivan Jagrič, vpisal 
pa se je novoizvoljeni član načelništva Rudolf''Ku
har, postrežček v Mariboru, Slovenska ulica š t 22. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

572. Posojilnica pri Sv. Benediktu v Slov. Goricah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta ee člana načelništva Janez Pio j ш 
Franc Kraner, vpisala pa sta se novoizvoljena člana 
načelništva Josip ŽeL posestnik v Obratu; Simon 
Kurboe, posestnik v Dervanji. 

M a r i boi-, dne 24. maja 1922. 

573. Glavna hranilnica in posojilnica Slovenskih 
Goric pri Sv. Lenartu na Štajerskem, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Rado Kopic ia 
Jožef Luzar, vpisala pa sta se novoizvoljena člana 
načelništva Bogdan Devide, lekarnar pri Sv. Le
nartu; Fran Recer, gostilničar pri Sv. Lenartu. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

574. Kmečka hranilnica in posojilnica pri Sv. To
mažu pri Ormožu, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Anton Munda, vpi
sal pa se je novoizToljeni član načelniatva Frane 
Žemljic, organist pri Sv. Tomažu. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

St. 188/2. 

Razpis učiteljskih služb v staiao namestitev. 
1.) Š t J e r n e j i n a d M u t o , enorazrednica, 

služba šolskega voditelja. 
2.) K a p l j a , štirirazrednica, služba za naduči-

telja, po ena služba za učitelja in učiteljico. 
3.) Sv. O ž b a l t o b D r a v i , dvorazrednica, 

služba za nadjuičitelja in za učiteljico (pripravno za 
učiteljsko dvojico). 

4.) Sv. P r i m o ž n a P o h o r j u , enorazrednica, 
služba šolskega voditelja. . . . 

5.) R e m š n i k, trirazrednica, služba za naduČi-
telja in za učitelja ali učiteljico. 

6.) T r b o n j e , dvorazrednica, služba za naduči-
telja in za učiteljico. . • . • 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti do dne 

20. j u l i j a . 1 9 2 2 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. , 
Okrajni šolski svet marenbefški v Slovenjgradcu, 

dne 18. junija 1922. 

Predsednik: dr. Ipavic s. r. 

ШША^ '• k -^i^À*f№!^à&ïâa&^ia^;:Ui 



66. 440 Letnik IV. 

St. 1087. 822 
Razglas. 

Delavnica za vojaško obleko v Vevčah pri Ljub
ljani, železniška postaja Zalog, bo dne 10. j u l i j a 
t. 1. ob osmih na drugi ofertalni licitaciji prodajala 
odpisane in neuporabne vojaške obutve, ki jih je 
danes 50.235 kg. Reflektanti se morajo udeležiti lici
tacije osebno ter ob izročitvi ponudb položiti vsak 
zase predpisano kavcijo. Te odpisan« in neuporabne 
obutve kakor tudi nakupni pogoji se lahko vpoglj-
dajo vsak dan v omenjeni delavnici. 
Iz pisarne delavnice za vojaSko obleko v Vevčah, 

meseca junija 1922. 

815 

830 

Št. 213—3/VII—1922. 

Razglas o dobavi materiala za zapornice, 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 22. julija 1921., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za dobavo materiala za za-
l>ornice na dan 2 9. j u l i j a 1 9 2 2 . 

Popis potrebnih količin in načrti za dobavo tega 
materiala se dobivajo v ekonomskem oddelku (soba 
st. 8) podpisane direkcije za 50 dinarjev. 

Dražitelji smejo oferirati tudi deloma. 
Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 

se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitev materiala po raz
pisu pod at. 2,13/3». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci, in sicer med 10. in 11. uro na 
dan licitacije v roke predsedniku licitacijske komi
sije. 

Ponudniki morajo ostati v-besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem, računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije, najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku lici
tacijske komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
ničevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije 1» 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

diie 11. junija 1922. 

Razglas. 
57. redni občni .zbor delničarjev banke A l l g e 

m e i n » ; V e r k e h r s b a n k , Wien, bo dne 
3 0. j u n i j a 1 9 2 2 . popoldne ob 6. uri v sejni 
dvorani družbe «Jaimis», Lebensversicherungsansta.lt-
A.-G., Wien, L, Wipplingerstrasse 25. 

P r e d m e t i r a z p r a v l j a n j a so: 
1.) Poročilo o poslovanju leta 1921. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Sklepanje o bilanci za leto 1921. in o porabi 

čfcltega dobička. 
.4.) Zvišba glavnice. 
5.) Izprememba pravil. 
6.) Volitev upravnih svetnikov. 
7.) Določitev vrednosti navzočnosrne znamke. 
8.) Volitev nadzorstvenega sveta za pregled bi

lance za poslovno leto 1922. 
* * » 

Pozivljemo one delničarje, ki se namerjajo udele
žiti občnega zbora, naj polože v zmislu §§ 41., 42. 
in 43. pravil svoje delnice s kuponi vred pri efektni 
depotni blagajni zavoda, Wien, I., Wipplingerstrasse 
28, najkeeneje do dne 24. junija 1922. kot zadnjega 
roka, določancga v pravilih. 

Na vsakih 25 delnic odpada 1 glas. Vsakemu 
delničarju, odnosno njega zastopniku, pripada toliko 
glasov, kolikorkrat po 25 -delnic združuje v svoji 
osebi. 

Pravica do glasovanja -na občnem zboru se sme 
izvrševati po delničarju ali njegovem zakonitem za
stopniku osebno ali pa » pooblastilom drugega del
ničarja, upravičenega za glasovanje. 

Nodoletniki in juristične osebe izvršujejo pravico 
glasovanja po zakonitih, odnosno statutaričnih za
stopnikih, najsi ti niso delničarji. 

Pooblastilne listine se morajo najkesneje en dan 
pred občnim zborom predložiti direkciji. 

Na D u n a j u , dne 14. junija 1922. 
Allgemeine Verkehrsbank. 

833 Vabi lo n a izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Stavbena in gostilniška zadruga 
Delavski dom" v Trbovljah, 

» » • 

r. z« z o» z.. 

Razne objave. 
Dodatek k vabilu na izredni občni zbor 

Občnega konzumnega društva 
v Trbovljah. 

V tem vabilu, priobčenem v Uradnem listu 64, je 
dostaviti kot 3. točko dnevnega reda: 

3.) Priključitev k splošnemu konsumnemu dru
štvu «Posavje» * sedežem v Zagorju ob Savi. 

Načelništvo. Nadzorništvo. 

8 2 7 Vabi lo n a izredni občni zbor 
Konsumnega društva rudarjev Hrastnik, 

registrovane zadruge z omejeno zavezo, 
ki bo v nedeljo dne 2 5. j u n i j a 1 9 2 2 . ob 
10. uri v društveni dvorani s tem dnevnim redom: 
I.) Čitanje zapisnika o zadnjem rednem občnem 
zboru. 2.) Razpust zadruge (likvidacija). Ce pride 
dne 25. junija premalo članov na občni zbor, da 
ne bi bil sklepčen, bo 8 dni pozneje, t j . dne 
2. julija t. 1., z istim dnevnim redom ob 15. uri v 
istih prostorih drugi občni zbor, ki bo sklepčen ob 
vsaki udeležbi. Nacetništvo. 

v iiKleljo dne 9. j u l i j a t. 1. ob JHJI 10. uri v dru
štveni dvorani. 

D n e v n i r e d : 
J.) Prečitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Volitev enega člana v nacelništvo, treh čla

nov v nadzorništvo in enega namestnika. 
* * * 

Ce ne pride ob določeni uri zadostno število čla
nov na občni zbor, ne bo vršil, pol ure kasneje z 
istim dnevnim redom drugi občni zbor, ki bo sklep
čen ob vsaki udeležbi (po pravilih § 14., odst. 3.). 

V T r b o v l j a h , dne 20. junija 1922. 

Načelništvo. 

8 2 8 Vabi lo n a izredni občni zbor, 
ki ga bo imel 

„Orient", 
mednarodna trgovako-apedicijaka in 

skladiščna delniška družba v Mariboru, 
dne 10. j u l i j a 1 9 2 2 . ob 10. uri v, prositorih 
družbe, v Mariboru, Meljska cesta št. 12, z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m: 
1.) Sklepanje o zvišbi delniške glavnice od 

4,000.000 K na 10,000.000 K-
2.) Določitev načina nove emisije in repartieije 

delnic, odnosno pooblastitev upravnega sveta za to 
novo emisijo. 

3.) Poročilo upravnega sveta o dosedanjem? po
slovanju družbe. 

4.) Slučajnosti. 
* * * 

Po § 20. družbenih pravil daje vsakih 10 delnic 
pravico do enega glasu in delničarji morajo biti na 
občnem zboru zastopani osebno ali pa po poobla
ščencih, ki se morajo izkazati z navadnim special
nim pooblastilom. 

Občni zbor je sklepčen, če je zastopana vsaj ena 
četrtina delniôke glavnice. Sklepa se z nadpolovično 
večino glasov, ob enakosti glasov odloča glas pred
sednikov. 

Nedeponirane delnice se morajo 6 dni pred. obč
nim zborom založiti pri družbeni blagajni v Maribom 
ali njeni podružnici v Ljubljani. 

Sindikatisti, ki so deponirali svoje delnico pri 
banki, se morajo izkazati z dotičnim bančnim po
trdilom. 

V M a r i b o r u , dne 20. junija 1922. 
Upravni svet. 

St. 3768/111. 8"26 
Razglas. 

Železniške tarife za prevoz potnikov, prtljage, psov, 
ekspresne robe, brzovozne in sporovozne robe. 

Po odloku ministarstva saobraćaja broj 18.145 z 
dne 31. maja t. 1., priobčenem v št. 128 «Službenih 
Novin» z dne 6. junija 1922., se zvišajo dne 1. julija 
1922. železniške tarife za prevoz letnikov, prtljage, 
psov, ekspresne, brzovozne in sporovozne robe. 

Zato so izdale podpisane železniške uprave nove 
tarife, odnosno dodatke, ki stopijo v. veljavo dne 
1. julija t» 1.; to so: 

1.) «Vozne cijene za putnike i vozarine za prtljig, 
pse i ekspresnu robu na prugama Državnih željez
nica». 

2.) «Direktne vozne cijene za medjuaobni saobra
ćaj stanica Državnih i Vicinalnih željeznica». 

3.) «Tarifa za prevoz putnika, pasa, prtljaga i 
ekspresne robe u medjusobnom saobraćaju Državnih 
željeznica, Južne željeznice i željeznice Barcs-
Pakrac». 

4.) «Tarifa deo II. za prevoz robe, živih životinja 
i mrtvaca na prugama Državnih željeznica Kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca, Direkcija Sarajevo, 
Subotica i Zagreb.» 

5.) «Privremena tarifa deo II. za prevoz robe, ži
vih životinja i mrtvaca na prugama Državnih željez
nica Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Direkcija 
Beograd-.» 

6.) «Dopunjenja i preinačenja željezničkim tari
fama za prevoz robe deo I., odio A. i B.» 

7.) «Dodatek П. k ,Potniški in prtljažni tarifi, 
del II., na progah Družbe Južne železnice'». 

8.) «Dodatek III. k ,Lokalni tarifi, del H., za pre
voz mrličev, živih živali in robe na progah Dnižbe 
Južne železnice'.» 

9.) «Dodatak IV. k ,Tarifi dio II. za otpremu 
putnika, prtljage, pasa i ekspresne robe na prugama 
Slavonsko-Podravske željeznice'.» 

10.) «Dodatak III. k ,Tarifi dio H. za prevoz robe, 
živih životinja i lješeva na prugama Slavonsko-Po
dravske željeznice'.» 

Te tarife, odnosno ti dodatki, obsezajo zvišane 
vozne cene in vozarinske stavke, zvišbo postranskih 
pristojbini, dalje izpremembe in izpopolnitve dose
danjih tarifskih odredb. 

Z novimi tarifami pod 1.) in 3.) do 6.) so ukinejo 
tarife iste vsebine z dodatki vred. 

Nove tarife, odnosno novi dodatki, se prodajajo 
pri posameznih železniških upravah ali pa posredu
jejo njih prodajo jKwtaje. 

V L j u b l j a n i , dno 16. junija 1922. 

Državne železnice kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Družba južne železnice. 
Slavonsko-Podravska železnica. 

817 Objava. 
V zmislu sklepa 5. rednega občnega zbora delni

čarjev Avstrijske tvornice za dušik, d. d., se v.nov-
čuje delniški kupon št. 5 pro 1921. s 

tridesetimi jugoslovanskimi kronami 
za vsako delnico izza dne 16. junija t. 1. pri likvi
daturi Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo 
v Ljubljani in pri likvidaturi banke Niederösterrei
chische Eskomptegesellschaft, Wien, L, Am. Hof 2. 

N a D u n a j u , dne 14. junija 1922. 
Upravni svet Avstrijske tvornice za dušik, d. d. 

(Ponatisk (»o ne plačuje.) 

792 Razid druStva. 
Društvo «Slovenska Straža» v Stari Loki se je 

prostovoljno razšlo. 
G. Trilar s. f., bivši |jredsednik.. 

831 Razid druStva. 
Vojaško veteransko društvo pri Sv. Trojici v 

Slovenskih goricah se je prostovoljno razzio. 
Horvat s. r., bivši tajnik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



67. 
Poitnina plaöana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 24. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

^ ì ^ ^ n ^ T ^ ^ Ì ^ , m ì - ~ ^dbe^S;,edxüJe Vlldr IzPreme,nbe In dopolnitve v pravilniku z dne 18. novembra 1921. za izvrševanje določil iz oddelka 
N ^ o Ä ^ t o M Ä W " 1 ' 1 0di°Hba* S &* е г оЛ е «uveljavlja uvozna prepoved glede predvojnih in vojnih posojil bivše avstro-ogrske m o n a S 
Nabavaob 2 i„ ™ "7 N ^ b a pokrajinskega namestnika za Slovenijo, s katero se deloma izpreminja zdraviliški red za zdravilišče Bled. - Razglasii osrednje vlade:: 

v^£-£?%^tiS№fcin*-*f "T8"? Н°Л°; - R a z g , a s i z d r a v s tvenega odseka za Slovenijo: Razpis mesta psihiatričnega asistenta pri državnih dobrodelna zavodih 
v Ljubljani. - Razglasi ministrsto, a ^^.^Л^о.^ОЈауЦМШхЈВ^а,,, da Sme delniška družba cčrna-KaoIin» zvišati delniško glavnico. RazglasSedffCe: 

«Kras», gozdna industrijska delniška družba v Ljubljani. — Razglasi drugih uradov in oblastev. - Razne objave. 

Zakoni'in kraljevske uredbe. 
184. 

Ml 
A l e k s a n d e i * I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev y. XXVII. redni seji dne 
17. maja 1922. in-da smo Mi potrdili in potrjujemo 

ki se glasi: 

Zakon 
o volilnih imenikih,* 

Člen 1. 

\ohlm imeniki, po katerih se vrše volitve za 
narodno skupščino, oblastne in sreske skupščine 
in občinske volitve, so stalni. 

Ko stopi ta zakon v veljavo, morajo opštinski 
sudovi (občinska predstojništva, občinska pogla
varstva, občinski uradi) v enem mesecu sestaviti 
prvi stalni volilni imenik, jemaje za osnovo ime
nik, po katerem so se izvršile volitve narodnih 
poslancev dne 28. novembra 1920., ter ga po tem 
roku v nadaljnjih petih dneh v dveh originalnih 
izvodih predložiti pristojnemu prvostopnemu 
sodišču v potrditev. 

V stalne volilne imenike se vpisujejo uradoma 
vsi, ki imajo po zakonu volilno pravico, ako so 
najmanj šest mesecev nastanjeni v tej občini. To 
ne velja za državne uslužbence. Uradniki in vobče 
vsi javni uslužbenci se vpisujejo v volilne imenike 
one občine, v kateri stalno žive, brez ozira na to, 
kje prejemajo plačo in ali je njih službovanje zve
zano s potovanjem. 
... У. občinah, kjer je več volišč, je prirediti vo-
, 1 , m "nenik v posebnih zvezkih za vsako volišče. 
ГРН.-Н ° !ма^' k i s o sestavljene iz več sel, je pri-
poseoe i m e n i k v z v e z k i h z a v s a k 0 s e l° 

v i l o ^ J t a K t n i k a S e 0 Z n a č i z b e s e d a ™ «e-
Poîemše postal fV-«? Š t e v i ! o I i s t o v i m e n i k a -

ter pritisne nani n ^ t v lux- , ^ g a P°dP]še 

him imenik na osnovi uradnih podatkov ki S, 
dado na zahtevo opštinskega suda na rlzpo agS 
župni uradi in druga oblastva. <"Poiago 

Prvostopno sodišče potrdi v 15 dneh imenik 
ter obdrži en izvod za svoj arhiv, drugega pa 
vrne opštinskemu sudu. Ako ni volilni imenik se
stavljen v zakonski obliki, ga prvostopno sodišče 
Predhodno vrne občini, da ga v petih dneh spravi 
v sklad z zakonskimi predpisi. 

Člen 2. 
glava f^1" s u d o v i (občinska predstojništva, po-

^stva, uradi) morajo uradoma vsako leto od 

Srha H g l a š e n v «Službenih Novinah kraljevine 
ir Г " r v a t a * Slovenaca» št. 125, izdanih dne 
M- Junija 1922. 

dne 1. do vštetega dne 31. januarja izvršiti po
pravke teh imenikov; pri tem vpišejo vanje s 
svojim sklepom vse osebe, ki imajo volilno pra
vico, a niso dotlej vpisane, ter izpuste na isti 
način one, ki so izgubile to pravico. 

Opštinski sud vpisuje vojake, ki so odslužili 
svoj rok, uradoma v volilni imenik po odslužitvi 
roka. Istotako vpisuje vojake, ki v tem letu od
služijo svoj rok. 

Člen 3. 
Najkesneje do dne 5. februarja pošlje opštinski 

sud tako popravljeni stalni molilni imenik pristoj
nemu prvostopnemu sodišču v potrditev ter pred
loži prvostopnemu sodišču obenem v prepisu tudi 
vse izpremembe volilnega imenika, ki jih je iz
vršil meseca januarja. 

Ko prvostopno sodišče prejme volilni imenik, 
se uven ah se ujema z orfeinalom, ki je v njego
vem arhivu, ter ga potem v 15 dneh overi in 
vrne opštinskemu sudu; v svoj originalni imenik 
pa vpiše_jzpremem.be,.vAjih. je. izyrsjl. opštinski 
sud meseca januarja.. ,.; , ? г, ,.ÏV v 

Potrdilo podpišeta predsednik m' tajnik (eden 
izmed svetnikov) prvostopnega sodišča ali njiju 
namestnika. • 

Člen 4. 
Ako opštinski sud ne predloži v zgoraj ozna-

™l e m r o k u volilnih imenikov prvostopnemu so
dišču, ga prvostopno sodišče pozove, naj to stori 
v 5 dneh; istočasno pa ukrene uradoma, kar je po 
zakonu potrebno za kazen teh poslovalcev. Ako 
tudi po tem roku opštinski sud prvostopnemu so
dišču ne predloži stalnega volilnega imenika, od
redi prvostopno sodišče sodnega uradnika, da v 
enem mesecu, v zmislu odredb tega zakona, se
stavi stalni volilni imenik za to občino. 

Do končne potrditve teh imenikov velja ob
stoječi imenik. 

^ Uradniku, ki se odredi, da izvrši ta posel, se 
da takoj iz občinske blagajne potnina in dnevnica 
Po veljavnih zakonih o potninah in dokladah dr
žavnih uradnikov za službeno potovanje; ta iz
datek in ostali izdatki obremene odgovorne funk
cionarje. 

Člen 5. 
Tako potrjeni imenik ostane stalno razgrnjen 

pri opštinskem sudu in prvostopnem sodišču. 
Vsakdo ima pravico, vojilni imenik pregledati, 

prepisati, razglasiti in natisniti ter bodisi zase, 
bodisi za drugega, zahtevati njegov popravek. 

Člen 6. 
To, da je volilni imenik razgrnjen na vpogled 

prebivalstvu, mora opštinski sud razglasiti istega 
dne, ko se to zgodi. Ta razglas se vrši v mestih 
in trgih s pismenimi objavami, nabitimi na občin
skih uradovalnicah (sudnicah) in po ulicah, a po 
selskih občinah tudi še s čitanjem volilnega ime
nika na občinskem in selškem sestanku; kjer pa 
takega sestanka ni, se izvrši razglas na način, ki 
ie v tem selu običajen.' 

Y razglasu mora biti izrecno povedano, da 
smejo pri volitvi glasovati samo oni, ki so vpisani 
v imenik. 

Člen 7. 
Popravek volilnega Imenika se zahteva nepo

sredno pismeno ali ustno od opštinskega suda ali 

od prvostopnega sodišča, toda od tega samo pis
meno. Prvostopno sodišče pošlje akt zahtevanega 
popravka v 24 urah opštinskemu sudu v poslo
vanje. Ustno zahtevo vpiše opštinski sud v zapis
nik. Zahtevanim popravkom se morajo priložiti 
dokazi 

Za dokaze morejo služiti samo polnoveljavne 
listine. Ako oni, ki je zahteval popravek, zahteva, 
da se mu izdaj o tem potrdilo, mora sud to takoj 
storiti. Vsaka zahteva popravka se vpiše istega 
dne v delovodno knjigo (vložni zapisnik) in v po
seben seznamek zaradi lažjega pregleda. ' 

Ako izvrši opštinski sud popravek v volilnem 
imeniku uradoma, mora svoj odlok, s katerim od
reja popravek, utemeljiti s polnoveljavnimi dokazi. 

Člen 8. 

Vsako zahtevo popravka v volilnem imeniku 
mora opštinski sud rešiti v 5 dneh, bodisi da za
htevo usvoji, bodisi da je ne usvoji Svojo rešitev 
vroči.anemu, ki je zahtevaj popravek, takoj, čim 
se javi v 5 dneh. Ako se tiče. rešfiev tudi koga 
drugega, jo izroči tudi temu službeno v istem 
roku. 

Rešitev se vroči prizadeti osebi proti pisme
nemu prejemnemu potrdilu, nepismeni osebi pa 
pred dvema pričama. Ako prizadete osebe ni 
najti, se ji nabije rešitev na dom pred dvema pis
menima pričama, ki se podpišeta na recepis (do- ' 
stavnico) skupno s poslovalcem, ki je nabil rešitev 
na dom. 

Ako se ne ve niti za dom prizadete osebe, tako 
da se ji ne more vročiti rešitev na nobeden iz
med razloženih načinov, se nabije rešitev na ob
činsko hišo (uradovalnico). 

Oni, ki se zavrnejo, ker niso priložili zahtevi 
dokazov, kakršni se zahtevajo v členu 7. tega za
kona, smejo iznova zahtevati popravek ter pred
ložiti dokaze, ako rok za zahtevo popravka vobče 
ni že potekel. 

Ako pa ne izda opštinski sud v postavljenem 
roku nobene rešitve o zahtevi popravka v volil
nem imeniku, se smatra, da je zahtevniku po
pravka odklonil zahtevo in ta ima pravico, da se 
pritoži neposredno na pristojno prvostopno so
dišče. 

V tem primeru zahteva prvostopno sodišče 
takoj od opštinskega suda potrebne akte ter od
loči po dokazih, postopaje po drugem odstavku 
člena 7. tega zakona. Ako se tiče popravek tudi 
koga drugega, mora prvostopno sodišče istočasno 
obvestiti tudi tega. 

Opštinski sud mora v tem primeru poslati 
prvostopnemu sodišču potrebne akte v 24 urah po 
prejemu zahteve (dopisa) prvostopnega sodišča, s 
katero se akti zahtevajo. 

Člen 9. 
Kakor oni, ki zahteva popravek, tako ima tudi 

oni, ki se ga tiče popravek, pravico1, da se v treh 
dneh od prejema rešitve pritoži na pristojno 
prvostopno sodišče. 

Ako opštinski sud zavrne prošnjo onega, ki 
zahteva popravek volilnega imenika, mora oni ki 
se ga tiče ta zahteva, če ima kaj navesti ali iz
javiti v svojo korist, to storiti op,štinskemu sudu 
v 3 dneh od prejema rešitve, odnosno sodne 
vročbe (člen 8., sedmi odstavek), ker ne more, 

tra. &•**!,. .fc5ÏÏ2^.-1 l/^/s-fy*jŠlt^№&i^'.'1Žsii.' 
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ko se je izdala odločba prvostopnega sodišča, 
ukreniti ničesar več. 

Pritožba po.prvem in izjava po drugem od
stavku tega člena se vroča opštinskemu sudu ali 
ustno ali pismeno. Pritožbe ali izjave vpisuje sud 
v zapisnik ter da vsakomur, ki zahteva, potrdilo, 
da in katerega dne se je pritožba ali izjava od
dala sudu. 

Člen 10. 
Vsako svojo rešitev, izdano po členu 8. tega 

zakona, mora opŠtinski sud uradoma v 2 dneh 
po preteku pritožbenega roka poslati pristojnemu 
prvostopnemu sodišču v oceno z vsemi akti vred, 
ki se nanašajo na to. Prvostopno sodišče izda 
najkesneje v 7 dneh po prejemu aktov svojo od
ločbo, s katero odobri ali razveljavi rešitev opštm-
skega suda. Ako se vloži pritožba, sme prvo
stopno sodišče tudi predrugačiti rešitev opštin-
skega suda. Čim izda svojo odločbo, jo prvo
stopno sodišče istega dne pošlje z vsemi akti vred 
opštinskemu sudu, ko je predhodno v volilni ime
nik, ki je pri njem, vpisalo izpremembo, ki jo ob-
seza in akö jo obseza ta njegova odločba. Od
ločba prvostopnega sodišča je izvršna. 

Člen 11. 
Za zahtevo popravka volilnih imenikov se ne 

pobira nobena taksa niti za opravilo niti za akt 
niti za listine, kakor: za izpiske iz cerkvenih 
knjig, za izpričevala, potrdila itd., ki so potrebna 
za dokaz teh zahtev; nego na njih se označuje, 
v kakšen namen se izdajajo in da se ne smejo 
uporabiti kot dokazi brez takse za druge posle. 
Pristojna oblastva morajo izdati zahtevniku v 

. 24 urah vse listine, ki se zahtevajo zaradi po
pravka volilnih imenikov. 

Člen 12. 
Ko se razglasi ukaz o volitvah narodnih po

slancev, članov oblastnih in sreskih skupščin in 
občinskih funkcionarjev, se smejo popravki za
htevati še 15 dni po razglasitvi ukaza. Nobena 
poznejša zahteva popravka ne vpliva na sestavo 
volilnega imenika, po katerem se bodo vršile že 
razpisane volitve. 

Člen 13. 
Ako je dan volitve odrejen v času od dne 

1. januarja do vštetega dne 25. februarja, se od
loži popravljanje imenikov po uradni dolžnosti do 
izvršene volitve in roki, določeni v tem zakonu, 
teko od desetega dne od dne volitve namesto od 
dne 1. januarja. Popravki na zahtevo poedincev 
se smejo v tem primeru vršiti po odredbah tega 
zakona. 

Člen 14. 
Kdor ob popravku imenikov, navedenem v1 

členu 1. tega zakona, koga vpiše v imenik ali koga 
izbriše iz imenika brez utemeljene odločbe, se 
kaznuje z zaporom od treh mesecev do dveh let. 
Ako je število tako vpisanih ali izbrisanih oseb 
za eno volišče večje od deset, se kaznuje z za
porom do petih let. 

Člen 15. 
Kdor ob popravku imenika hote ne vpiše v 

imenik oseb, ki jih je uradoma dolžan vpisati in 
ki dotlej niso bile v imeniku, .se kaznuje z zapo
rom do treh mesecev ali v denarju do 3000 di
narjev. 

Istotako se kaznuje tudi, ako pri tej priliki na
merno ne izbriše onih, ki so umrli ali izgubili vo
lilno pravico. 

Člen 16. 
Ako opštinski sud ne predloži stalnih volilnih 

imenikov prvostopnemu sodišču v roku, odreje
nem s tem zakonom, se kaznujejo odgovorne 
osebe z zaporom do šestih mesecev. 

Člen 17. 
Vsa ta kazniva dejanja (členi 14., 15.., 16.) sodi 

prvostopno sodišče kolegialno. 

Člen 18. 
Kolikor bi se po zakonu o občinah v posamez

nih delih kraljevine volilna pravica za občinske 
volitve razlikovala od volilne pravice za ostale 
volitve, so opštinski sudovi dolžni, sestaviti po-
sebe stalne volilne imenike za občinske volitve. 

Vsi predpisi tega zakona glede stalnega volil
nega imenika se nanašajo tudi na ta posebni vo
lilni imenik za občinske volitve. 

Člen 19. 
V krajih Bosne in Hercegovine, ki niso orga

nizirani v občine, mora pristojno sresko pogla
varstvo izvršiti vse ono, kar je po tem zakonu 
dolžnost opšrinskih sudov, kolikor se to poslo
vanje ne tiči odločanja o popravku volilnih ime
nikov. Kjer pa gre v takih krajih za poslovanje 
opštinskega suda pri odločanju o popravkih vo
lilnih imenikov, odloča kotarski sud. 

V Hrvatski z Medjimurjem in Slavoniji, kjer 
so občinski odbori razpuščeni, odloča o popravku 
volilnih imenikov občinski upravitelj z dvema 
prisežnikoma krajevnega sodišča, ki ju imenuje 
krajevno sodišče dotične občine. 

V Sloveniji s Prekmurjem in Dalmaciji, tam, 
kjer so občinski odbori razpuščeni, kjer gre za 
poslovanje opštinskega suda pri odločanju o po
pravku volilnih imenikov, odloča pristojno okraj
no sodišče (kotarski sud). 

V Bački, Banatu in Baranji odloča tam, kjer 
gre za poslovanje opštinskega suda pri odločanju 
o popravku volilnih imenikov, opštinski knez z 
dvema zakletnikoma, ki ju odredi z žrebom ob
činski odbor. 

Člen 20. 

Kjer se v tem zakonu omenja prvostopno so
dišče, se umeva za krajine izvun Srbije in Črne 
gore prvostopno kolegialno sodišče, za opštinski 
sud pa se umeva v deželah izvun Srbije in Črne 
gore urad ali poglavarstvo (predstojništvo) mest
ne, tržne ali selske občine, kolikor se ne tiče 
popravkov v volilnih imenikih. Posle, ki se na
našajo na odločanje o popravku volilnih imeni
kov v krajinah izvun Srbije in Črne gore, v ka
terih so občine organizirane ter imajo občinske 
odbore, opravlja občinski predstojnik (načelnik, 
knez) ali njegov namestnik skupno z dvema ob
činskima odbornikoma, ki ju izvoli občinski 
odbor. 

Člen 21. 

Obrazce volilnih imenikov predpisuje minister 
za notranje posle. 

Člen 22. 
Poleg stalnega voBfJfëga "imenika mora op

štinski sud sestaviti tudi skupen abecedni imenik 
(indeks) vseh volilcev v občini; v tem imeniku se 
zraven imena vsakega volilca označi stran in 
številka volilnega imenika, pod katero je volilec 
vpisan v volilni imenik. Izdelovaje prvi stalni vo
lilni imenik, mora opštinski sud izdelati ta abe
cedni imenik v dveh izvodih, od katerih obdrži 
enega prvostopno sodišče za svoj arhiv. Prvo
stopno sodišče vpiše potem vsakega novega vo
lilca uradoma tudi v svoj abecedni imenik. 

Namestnik predsednika ministrskega sveta, 
minister priprave za ustavotvorno skupščino 

in izenačitev zakonov: . 
Marko N. Trifkovlć s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

185. 
Popravek. 

Zakom o državnem avetu in upravnih sodiščih, 
priobčen v Uradnem listu 60, in zakon o Moledo
vanju in pridobivanju mineralnih olj, zemekih. smol 
in plinov v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
priobčen v Uradnem listu 61, sta dobila pomotoma 
isto številko (167). Zaradi tega naj se drugoimeno-
vani zakon označi s številko 167. a. 

Člen 23. 
Opštinski sud prepiše vsako peto leto origi

nalni volilni imenik; pri tem izpusti one volilce, 
ki so izbrisani, m vpiše naknadno vpisane. Ko
likor se v večjih mestih pokaže potreba zaradi 
nakopičenosti aktov, sme prvostopno sodišče od
rediti, da se ta prepis izvrši tudi prej ter iznova 
predloži v potrditev prvostopnemu sodišču v 
dveh originalnih izvodih, ki postaneta na ta način 
stalna volilna imenika. 

Člen 24. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo ve

ljati vsi zakonski predpisi drugih dosedanjih za
konov, ki se tičejo volilnih imenikov. 

Člen 25. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi deseti dan po razglasitvi 
v «Službenih Novinah». 

Našemu ministru priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom za
povedujemo, naj postopajo po njem, vsem in 
vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. maja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Markovlć s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
1 8 6 . 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku z 
dne 18. novembra 1921. za izvrševanje 
določil iz oddelka „B. Pogodbe in nabave" 

zakona o državnem računovodstva. 
V členu 6... 

V t o č k i 1. je Številke 9., 10., 12. in 14. na
domestiti s številkami 8., 9., 11. in 13. 

V t o č k i 2. je številki 11. in 13. nadomestiti 
s številkama 10. in 12., Številko 8. pa je prečrtati. 

V t o č k i 4., prvem odstavku, je Številko 15. 
nadomestiti s številko 14., v poslednjem: odstavku, 
četrti vrsti od zgoraj, pa je številko 9. nadomestiti 
s številko 8. 

V členu 7. 
V p e t i v r s t i od zgoraj je številki 16. in 17. 

nadomestiti s številkama 15. in 16. 

V členu 9. 
V p o s l e d n j i v r s t i je številko 11. nadome

stiti .s številko 10. 

Nov člen 12. a. 
Ker jo treba vsem državnim potrebščinam po 

zmislu člena 85. a zakona o državnem računovod
stvu udovoljevati z domačimi proizvodi, prodelki ali 
sirovinami, imajo tudi prvenstvo udeleževanja pri 
nabavah teh potrebščin proizvajalci, predelovalci ali 
podjetniki, ki so državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. Isto velja tudi za zakupe, pro
daje in dela vobče, ki jih naštevajo členi 85., 85. c 
in člen 86., točki 15. in 16., istega zakona. 

Prvenstveno pravico pri vseh nabavah, doetavit-
vah, prodajah in delih imajo med našimi držav
ljani invalidi in rodbino padlih, umrlih in pogreša
nih vojnikov, njih združbe, njih pridobitne zadruge 
in združbe, katerih člani so po večini osebe, zašči
tene a členom 18. zakona o začasni pomoči invali
dom in rodbinam padlih, umrlih in pogrešanih voj
nikov. 

Za našimi državljani gredo iste pravice tudi 
onim tujim državljanom, ki imajo v naši državi 
«tvoja industrijska podjetja ter se bavijo s proiz
vajanjem ali predelovanjem domačih sirovin, pol-
predelkov itd,, naposled pa tudi ostalim tujim dr
žavljanom šele, če nastopijo primeri iz poslednjega 
odstavka člena 85. a in iz člena 85. b zakona o 
državnem računov xlstvu. 

V členu 13. 
V t o č k i 1., šesti vrsti od zgoraj, je za besedo 

«po» dodati: «členu, 82. ali». 
V t o č k i 2., prvem odstavku, posledhji vrsti, 

naj so stavek v oklepaju: «(glej obrazec ponudbe 
št. 1)» prečrta. 

V točki .6 . , prvem odstavku, v začetku je za 
besedo: «pogoj» dodati besede: «po členu 91. za
kona o državnem računovodstvu»; v istem odlstav-
ku, šesti in sedmi vrati od zgoraj, na.j se besede: 
«člon 91. zakona o računovodstvu» prečrtajo in ' 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 117, izdanih dne 30ega 
maja 1922. (Prilog XIX. — 1922.) — Pravilnik glej 
v Uradnem listu pod št. 10 iz leta 1922. 
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v t o č k i 14., drugi vrsti od zgoraj, naj se za 
Številko 20 doda: ckakor tudi one iz členov 68. do 
62», na koncu tega odstavka pa naj ee doda v okle
paju: «(Glej obrazec St. 1)». 

V členu 14. 
V p r v e m o d s t a v k u , tretji visti od zgoraj, 

je postaviti med številki 4., 7. veznik «in», za Šte
vilko 7. pa naj se veznik «in» in Številka 8 pre
črtata. 

V členu 16. 
V p r v e m o d s t a v k u , četrti vrsti od zgoraj, 

je številke 10., 12. in 14. nadomestiti Bi Številkami 
9., 11., 18. in 17., na koncu tega člena pa je dodati 
nov odstavek, ki se glasi: 

«Kako se izvajajo nakupi po točki 17. člena 86. 
istega zakona, določa upraVni odbor samostalne 
monopolske uprave.» 

V členu 16. 
V p r v e m o d s t a v k u , drugi vrati, je številko 

15. nadomestiti s številko 14. 

V členu 18. 
V p r v e m o d s t a v k u , drugi vrsti od zgoraj, 

je številki 16. in 17. nadomestiti s številkama 1б' 
in 16. 

; V d r u g e m o d s t a v k u , prvi vratina koncu 
je namesto številke 17 postaviti številko 16.; 

v pripombi, drugi vrsti od zgoraj, je številko 16. 
nadomestiti s številko 15., v tretji vrsti pa .številko 
17. nadomestiti s številko 16. m 

v t o č k i 9., v četrti vrsti od zgoraj, je za be
sedama: «roku pa» dodati: «da ee izvrši». 

V členu 20. 
V. d r u g e m o d s t a v k u , tretjT vrsti od zgo

raj, je številko 9. nadomestiti s številko 8. 

V členu 24. 
V d r u g e m o d s t a v k u , predzadnji vrsti v 

oklepaju, je besedo: «drugi» nadomestiti z besedo: 
«prvi», 

v t r e t j e m o d s t a v k u , drugi in tretji vrsti 
od zgoraj, pa je besedo: «začasnega» in' besede: «o 
izpremembah in dopolnitvah v zakonu» precrtati. 

" V členu 25. 
V p r v e m o d s t a v k u , prvi in drugi vrsti od 

zgoraj, je besedi: «ali pogodbo» in v poslednji vrsti 
besedi: «ali pogodbe» prečrtati, na koncu tega člena 
pa je dodati nov odstavek, ki se glasi: 

«Kako je polagati kavcije ob sklepanju, direkt
nih pogodb (člen 86. zakona), odločajo ministri, 
vsak za svoje' območje, kakor so s členom 89. istega 
zakona upravičeni odločati <; roku in o načinu, kako 
se objavljajo pogodbe». 

V členu 80. 
V š e s t e m o d s t a v k u , drugi vrati od zgo

raj, je besedi: «z obrazci» prečrtati, v tretji vrsti 
stavek: «Prečitali Ismo te pogoje» nadomestiti s 
stavkom: «Znani so nam ti pogoji»; v četrti vrsti 
pa je stavek: «odnosno: ,PrečitaIi smo te pogoje in 
pristajamo izročiti svoje ponudbe [oferte]'» prečrtati. 

V členu 83. 
_V p r v e m o d s t a v k u , tretji vrati od zgo-

2 iï^ *^°-: <kavc4ah» dodati: «s pripombo, 
?n s S ^ Ä * ? ^1**1™ P°' «m*!* Sledov. 26 
in 27. pravümka blagajni, kdaj se jim vrne kav-
иџа». 

V členu 37. 
V d r u g e m o d s t a v k u , v šesti vrsti od zgo

raj, je nadomestiti številke, in sicer 8 Т т Л ,R 
10. z 9.; 14. s 13.; 15. « 14. in 16. 8 15 ' ' 

Nov člen 40. a. 

Ko izda pristojni minister ali njegov pooblašče
nec odločbo v korist najugodnejše ponudbe ini ae 
ta odločba priobči v podpis dotičnemu ponudniku 
t eko od tega dne roki za izpolnjevanje njegove' 
obveznosti. O tej odločbi mora pristojno oblastvo 
(minister ali njegov pooblaščenec) obvestiti tudi 
Pnjstojno blagajno, da vrne kavcije razrešenim po
nudnikom, in da uredi stalno kavcijo obveznega 
Ponudnika. 

Ako je položil obvezni ponudnik, ki postane z 
onem, ko ge mu priobči odločba, obvezen dobav-
jatelj, ob licitaciji začasno kavcijo v garancijskem 

pismu (točka 4. člena 88. zakona) v vrednosti do 
s t o t i & o & . d i n a r j e v , mora vso začasno kav
cijo v p e t i h d n e h nadomestiti z eno izmed kav
cij, navedenih v točkah 1., 2. in 8. člena 88. zakona 
o državnem računovodstvu. 

Ako preseza začasna kavcija vrednost 100.000 di
narjev, t j .odlOO.001 d i n a r j e v navzgor, mora 
dobavljatelj v istem roku polovico skupne vrednosti 
nadomestiti z eno izmed kavcij iz točk 1., 2. in 3. 
člena 88. istega zakona, za drugo polovico pa polt* 
žiti novo garancijsko pismo v višini njene vred
nosti. 

V obeh primerih mora dotična blagajna poročati 
pristojnemu oblastvu o izvršitvi teh kavcijskihi za
men; drugače postopa pristojno oblastvo po členu 
98. istega zakona, ako obvezni dobavljatelj neče v 
določenem roku urediti svoje začasne kavcije v 
zmislu omenjenega zakonskega določila. 

Nov člen 54. a. . 
Ce ae dobavljatelj, obvezen po členu 53. tega 

pravilnika, iz kakršnegakoli vzroka neče odzvati 
pozivu pristojnega oblastva, da bi v določenem roku 
(člen 54. tega pravilnika) podpisal pripravljeno pis
meno ponudbo, sestavljeno po licitacijskih pogojih, 
ali Če odkloni podpis, veljajoi po Členu 97. zakona 
o državnem računovodstvu za pogodbo tudi licita-
cijski pogoji, samo da j e obvezni dobavljatelj dol
žan, po zakonu o taksah položiti predpisano takso 
v kolkih. Ako neče etoriti niti tega, se postopa po 
členu 98. istega zakona. 

V členu 59. 
V tretji in zadnji vrsti je besede: «način, kako 

se prevzemajo dostavitve» nadomestiti z besedami: 
«komisijo za prevzemanje doatavitev». 

Nov člen 62. a. 
Ako nastane po zmislu člena 84. zakona o dr

žavnem računovodstvu vprašanje o razvezi ali iz-
premembi pogodbe na škodo države, bodisi da spro
ži to vprašanje pristojno oblastvo (minister ali nje
gov pooblaščenec), ki je sklenilo pogodbo za dr
žavo, bodisi da to zahteva njen sopogodnik, se mora 
ta zahteva utemeljiti s pismeno vlogo in podkrepiti 
s potrebnimi dokazi. 

Vloga mora navajati in pojasnjevati vse ele
mente, na katerih^вц.оедиеапе,vzajemne obveznosti 
obeh ро^апЈко^"'>!":'--ч"""':л?-';';^^^'* ' • 

öe sproži to vprašanje pristojno oblastvo, mora 
poleg motiviranih razlogov in dokumentiranih vzro
kov razložiti tudi potek svojih in sopogodnikovih 
postopkov od dne, ko je bila pogodba sklenjena, do 
dne, ko se je sprožilo vprašanje o izpr&membi ali 
razvezi pogodbe, kolikor bi vplivali ti postopki na 
vprašanje samo. 

Ce sproži to vprašanje sopogodnik, mora pristoj
no oblastvo vsestransko oceniti njegovo vlogo z 
vsemi priloženimi dokazi vred, ugotoviti s svojimi 
razlogi, ali navaja in kaže vloga pravo stanje stvari 
ali pa se razlikuje od njega in v čem, ter ono, v 
čemer se razlikuje, podkrepiti s potrebnimi dokazi. 

Nov člen 62. b. 
Motivirano in dokumentirano vlogo, bodisi svojo, 

bodisi sopogodnikovo, pošlje pristojno oblastvo mi
nistru za finance za generalno direkcijo državnega 
pravobran&tva, da lahko tudi posvetovalni odbor po 
zmislu člena 84. zakona 0 državnem računovodstvu 
o njej izreče svoje mnenje. 

Posvetovalni odbor sklepa polnoveljavno, ako 
je pri seji navzočnih najmanj sedem članov. Naj
starejši član po vrsti ukaznega imenovanja vodi 
sejo. Odbor zapisuje svoje mnenje na akte same, 
podpisujejo pa ga vsi Člani. 

Člani odbora, Id eo drugačnega mnenja, morajo 
to mnenje utemeljiti. 

Vlogo z odbor&kim mnenjem vred vrne direkcija 
državnega pravobranstva neposredno dotičnemu 
oblastvu v nadaljnje poslovanje. 

Ko pristojno oblastvo prejme vlogo s pismenim 
mnenjem posvetovalnega odbora o sproženem vpra
šanju, postopa po ^previdnosti. Ako je na podstavi 
zbranih podatkov doseglo tudi soglasnost s svojim 
sopogodnikom, kar je treba n a dotičnem predmetu 
pismeno razložiti in potrditi s podpisoma, pošlje ves 
predmet državnemu svetu v odobritev. 

Zavisno od dosežene soglasnosti, odnosno od od
ločbe državnega sveta, postopa oblastvo nadalje po 
Pristojnosti Namestnik miniatra za finance, 

minister za šume in rudnike: 
ž. Raiajlovlć s.r. 

187. 
Odločba, 

s katero se razveljavlja uvozna prepoved glede 
predvojnih in vojnih posojil bivše avstro-ogrske 

monarhije."' 
Ker je velik del obveznic predvojnih in vojnih 

posojil bivše avstro-ogrske monarhije, ki so lastnina 
naših državljanov, v inozemstvu, je ministrski svet, 
da bi se dala interesentom možnost, te vrednostae 
papirje prenesti na naše ozemlje, z odločbo z dne 
12. maja t. L, D. br. 10.840, razveljavil prejšnjo od
ločbo z dne 8. avgusta 1920.,** D. br. 3916, s ka
tero je bil uvoz teh obveznic prepovedan. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 12. maja 1922.; D. br. 10.840. 

188. 
Naredba o izplačevanju čekov.*** 

Ker se posamezne pooblaščene banke niso rav
nale po izdani naredbi ministra za finance I br. 5195 
z dne 6. aprila t. 1. naroča generalni inspektorat, 
ponavljajei omenjeno naredbo, pooblaščenim zavo
dom, naj se povsem ravnajo po njej, da jih ne za
dene kazeiL Po tej odločbi honorirajo vse poobla
ščene banke čeke, ki se glase na tuj denar, bodisi 
v celoti, bodisi deloma — po želji dotične stranke 
— i z p l a č e v a j e v e d n o n j i h u s t r e z n o 
v r e d n o s t s a m o v d i n a r j i h . Isto velja tudi 
za akreditivna pisma. Z zneskom honoriranih čo
kov mora postopati banka tako kakor a ostalimi 
devizami, t. j . , takoj jih mora prodati, razen, če ima 
banka, ki poteza ta ček, terjatve v istem denarju 
pri banki, na katero je ta ček potegnjen. 

Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 20. maja 1922.; I br. 5195. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

':"': * 8 9 v : 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
s katero se deloma izpreminja zdraviliški red 

za zdravilifiče Bled. 
§§ 14., 15. in 16. naredbe bivšega poverjeništva 

za javna dela z dne 14. aprila 1921., Ur. 1. št. 115, 
se deloma izpreminjajo ter se glase: 

§14. 
Predsedstvo pokrajinske uprave sme ob-navedbi 

razloga zdraviliški odsek razpustiti in ukreniti pri
merne odredbe za oskrbovanje opravil zdraviliškega 
odseka. 

§ 16. 
Vsak tujec, ki biva od dne 1. maja do dne 

30. septembra v zdraviliškem okraju nad 48 ur, 
mora plačati zdraviliško takso in v času, ko igra 
zdraviliška godba, tudi godbeno takso. Tujcem je 
prištevati tudi one posestnike vil, ki ne stanujejo 
stalno na Bledu. 

Zdraviliške takse so ali dnevne ali sezijske. 
Dnevne takse se pobirajin pri bivanju nad" 48 ur do 
3 tednov; zdraviliška kakor, tudi godbena taksa 
znaša po 1 Din za osebo in dan. Sezonske takse se 
pobirajo pri bivanju nad 3 tedne; vsaka taksa znaša 
po 30 Din za osebo. Zdraviliško takso plača pri 
rodbinah samo rodbinski gospodar v popolnem 
znesku, vsak drugi rodbinski član pa samo polovico. 

Godbeno takso plačujejo vsi rodbinski člani v 
popolnem znesku. 

Pri plačevanju sezonskih taks se že vplačane 
dnevne, takse vračunavajo. 

Dan prihoda se šteje za popoln dan. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 131, izdanih dne 
17. junija 1922.-

** Uradni list 96 iz leta 1920., sto. 437. 
*** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 116. izdanih dne 29ega 
maja 1922. 
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67. 444 LetaikJy. 
Izpreminjati višino zdraviliške in godbene takse 

je pristojno po predloga občine predsedstvo pokra
jinske uprave. 

§ie. 
avanja zdravìlSke, ne pa tudi godbene 

takse, so oproščeni zdravniki in v njih spremstvu 
njih soproge in nedolettâ otroci. 

Izvzeti od pUu5eväiiJa obeh taks so otroci do 
3. leta in- «lužojčad v spremstvu svojih gospodarjev. 

Aktìvni državMi uradniki, njih eopfòge in öedo-
ietni otroci plačujejo polovico nanje odpadajočih 
gödbenih in edtavilMih take. 

Občimkema odboru je prepuščeno, da tóa predlog 
zdraviliškega odseka v vpofetevnih primerih takse 
primero» zniža ali tudi odpusti. 

Ta naredba dobi veljavo z dnem, ko se razglasi 
v Uradnem listu. 

V L j u b l j a n i , dne 19. junija 1922. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Razglasi «srednje v t a t * 
Nabava oblçke, obutve ih posteljnine 

za finančno kontrolo. 8 4 2 

Dne 3. j u l i j a 1 9 2 2 . se bo vršila ha pod
stavi èlena 94. zakona o državnem računovodstvu 
in odloka gospoda finančnega ministra z dne 13. ju
nija 1922., št. 14.642, pri generalni direkciji posred
njih davkov ministrstva za finance v sobi št. 39 po 
odredbah členov 86. do 98. zakona o državnem 
računovodstvu nova javna ofertalna licitacija za 
nabavo spodaj označenih predmetov za finančno 
kontrolo, in sicer: 

1.) 8.000 garnitur izdelane obleke; garnitura 
sestoji iz šajkače, bluze, plašča, hlač (dokol-mk) 
in dokolenic (ovijač); 

2.) 8.000 parov usnjatih čevljev za vezanje; 
3.) 3.793 vojaških postelj; 
4.) 5.246 slamnjakov; 
5.) 4.745 blazin; 
6.) 20.078 rjuh; 
7.) 4541 odej. 
Kavcijo polagajo naši državljani v znesku 5 %, 

ostali pa 10 % ponujene vsote izključno po pred
pisih člena 88. zakona o državnem računovodstvu 
na dan licitacije najkasneje do 10. ure pri glavni 
državni blagajni v Beogradu. 

Ponudbe se lahko glase na vso nabavo ali samo 
na poedine vrste. 

V I. vrsto spadajo: plašči, bluze, hlače in doko-
lenice (ovjjači); 

v II. vrsto «padajo: šajkače; 
v III. vrsto spadajo: čevlji; 
v IV. vrsto spadajo: slamnjaki in blazine; 
v V. vrsto spadajo: rjuhe; 
v VI. vrsto spadajo: odeje; 
v VII. vrsto ispadajo: postelje z deskami. 
Izbiranje predmetov v vrstah ni dovoljeno. 
Ponujene cene se morajo označiti v ponudbi v 

dinarski veljavi (v srebru) in zapihati s številkami 
in črkami. 

Ponudba se mora kolkovati s kolkom za 20 Din. 
Vsak ponudnik mora (ob vstopu v sobo za licitacijo) 
na dan objavljene licitacije izročiti predsedniku ko
misije reverz državne blagajne o položeni kavciji in 
dokazilo o svojih nabavljalnih sposobnostih, a naši 
državljani poleg tega tudi potrdilo, da so svoj obrt 
prijavili davčnim oblastvom in da so plačali davke 
za tekoče trimesečje. Ponudbe se vlože na dan lici
tacijo (dne 3. julija 1922.) do 11. ure v zaprtem in 
zapečatenem zavitku na naslov: «Generalni direkciji 
posrednjih davkov v Beogradu. Ponudba za obleko, 
obutev in posteljnino za finančno kontrolo ponud
nika N. N.» 

Ponudbe, ki dospejo po odrejenem roku, in brzo
javne ponudbe se ne bodo vpoštevale. Ponudba, 
poslana po pošti, se vzame v oceno samo, ako po
nudnik v njej izrecno izjavi, da so mu znani vsi 
predpisani pogoji za. licitacijo in da pristaja nanje. 

Pismeni pogoji, po katerih se bo vršila licitacija, 
iu vzorci se lahko ogledajo vsak dan med uradnimi 
urami pri generalni direkciji posrednjih davkov 
(soba št. 43), pismeni pogoji pa poleg tega tudi pri 
delegacijah ministrstva za finance v Ljubljani, Sa
rajevu, Splitu in Zagrebu in pri oblastni finanč-ii 
direkciji v Novem Sadu. 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 14. junija 1922.; št. 14.642. 

R a d a s i zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 5337. 3—2 
Razpis» 

Razpisuje àe mesto psihiatričnega asistenta pri 
državnih dobrodelnih zavodih v Ljubljani z letno 
plačo lSótì Din in a pripadajočimi dragin&kimi dnev
nicami. 

Zadostno kbÜcovane prošnje e rtòtrebnimì doka
zili (rojstni tast, domovinski list, doktorska diploma) 
ïn ižpnoevaiom o potreM kvâlîfekàciji naj se vlože 
do dne 1 5 > j u l i j a 1 9 2 2 . 

pri ravnateljstvu državnih dobrodelnih zavodovi v 
Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 

dne 19. junija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Màyer s. r. 

za 
trgovifro in ffflltjstrija v Ljubijani. 

St. 3557. 

Razglas. 
841 

Minister za trgovino in industrijo je dovolil, da 
sme delniška družba «Cma - Kaolin> v Ljubljani po 
potrebi zvišati delniško glavnico od 2 na 4 milijone 
kron ter je odobril izpremembe §§ 6., 7., 31. in 32. 
pravih kakor so bile sklenjene na izrednem občnem 
zboru delničarjev dne 14. januarja 1922. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 17. junija 1922. 

Dr. Mara s. r. 
Št. 3558/22. 

Razglas. 
848 

Minister za trgovino in industrijo je odobril, da 
.sme firma «Kras», gozdna industrijska delniška 
družba v Ljubljani, b-*>edo «Kras» izpremeniti v 
«Ligfium», ter ie dovolil, da se izda koncesija za usta
novitev te delniške družbe namesto firmi «Strojilna 
tovarna Šamsa & Comp-, družba z o. z. v Ljubljani 
v likvidaciji», gg. inž. Francu D o m l a d i š u in 
Slavku B o h u v Ljubljani 

V toliko je izpremenjen tuuradni razglas z dne 
9. decembra 1921., št. 8485, o ustanovitvi imenovane 
delniške družbe, objavljen v Uradnem listu 150 z 
dne 16. decembra 1921. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 17. junija 1922. 

Dr. Marn s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
U VII 258/22—10. 809 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 2. maja 1922., Bi 210/22—1, 
s katero je bila določena vzklicna razprava, razprav
ljalo dne 30. maja 1922. pod predsedstvom višjega 
deželnosodnega svetnika Ravnikarja vpričo deželno-
sodnih svetnikov Guzelja, Lenarta in drja. Tombaka 
kot sodnikov in pisarniškega oficiala Humarja kot 
zapisnikarja, vpričo namestnika državnega pravd-
nika drja. Hojnika, v odsotnosti obtoženke Ivane 
Dolinarjeve in zagovornika odvetnika drja, Milllerja 
o vzklicu, ki «ta ga vložila obtoženka zaradi izreka 
o krivdi in kazni in javni obtožitelj zaradi prenizke 
kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v Mariboru 
z dne 14. marca 1922., opr. št. U VII 258/22—4. Po 
obtoženkinem predlogu, naj se njenemu vzklicu ugo
di ter ona sama oprosti vsake krivde in kazni ali pa 
naj se ji vsaj kazen izdatno zniža, in vzklic javnega 
obtožitelja zavrne, in po predlogu državnega pravd-
nika, naj se obtoženldn vzklic zavrne in potrdi v iz
reku o krivdi prvosodna razecdba, ugodi pa vzklicu 
javnega obtožitelja in obtoženki kazen primerno zvi
ša, je dne 30. maja 1922. razsodilo tako-le: 

Vzklic otëtoïehké IVàne îMinarjeve zakadi itfreka 
o krivdi zóper. razsodbo ofcrajnega sodišča v Mari
boru z dne 14. marca 1928., "opr. Št Ü Vît $68/*&2—4, 
se zavrača kot neutemeljen'. 

Ugoditi pa je njenemu vzklicu zaradi izreka o 
kazni in zato se izpodbijana razsodba o tem izreku 
iapraninja tako, da se obtoženka I v a n a D ó l i -
n ä r po členu 9. zakona o pobijanju draginje 
živijehsMh potrebščin in brezvestne spekulacije z 
dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 5 ex 1922., in z 
uporabo § 266. k. z. obsoja na 24 (štiriindvajset) ur 
zapora in na 50 (petdeset) dinarjev denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora. 

Vzklic javnega obtožitelja zaradi kazni je s tem 
izrekom rešen. V ostalem ostane izpodbijana raz
sodba neizpremenjena. Obtoženka se obsoja v zmislu 
§ 39t). k. p. r. v povračilo stroškov vzklicnega po
stopanja. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, 
dne Ì1 . junija Ì922. 

U 39—42/22—3. 837 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
1.) Marija B e r d a v s , trgovka v Vidmu št34, 
2.) Ivan T r a m š a k , trgovec v Podgorici št. 28, 
3.) Jernej H o č e v a r , trgovec v Ponikvah 

št. 60, in 
4.) Sìmón O b l a k , trgovec v Ponikvah št. 10, 

e o k r i v i , 
da niso imeli dne 27. marca 1922. niti sumarno niti 
podrobno označenih cen za posamezne predmete v 
svojih trgovskih prostorih, tako da bi jih bil vsakdo 
lahko ràzlèènq videl. S.:tem so zakrivili prestopek 
po članu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. de
cembra 1921. ter se obsojajo po tem členu 

ad 1.) na 12 ur zapora in na 50 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur za
pora; 

ad 2.) na 12 ur zapora in na 150 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnje 3 dni 
zapora; 

ad 3.) na 36 ur zapora in na 60 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur za
pora ia . 

ad 4.) na 24 ur zapora -in na 50 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur za
pora 
in vsak po § 389 k. p. r. v povračilo stroškov ka
zenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Velikih Laščan, oddelek П., 
dne 20. aprila 1922. 

Sa 1/22—89. " 847 

Potrditev poravnave. 
Deželno -sodišče v Ljubljani potrjuje poravnavo, 

ki jo je sklenil deželnosodni svetnik dr. Golia kot 
poravnalni sodnik med dolžnikom Ivanom Grobel-
nikom, prot. trgovcem v Ljubljani, Mestni trg, in 
njegovimi upniki pri poravnalni razpravi dne 
28. aprila 1922. ' • -

Spisi so pri sodniku na vpogled. Rekurzna doba 
14 dm počne teči tretji dan po tej razglasitvi. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 13. junija 1922. 

C 102/22. 787 
Oklic. 

Franc Sopar, posestnik v Sedražu št. 28, je vlo
žil zoper Antona P r a n s t e t t e r j a , odnosno 
njegovo zapuščino, tožbo zaradi izdaje izbrisne po
botnice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
13. j u l i j a 1 9 2 2 . 

ob pol <levetih pri tem sodišču v sobi š t 6. 
Ker je bivališče Antona Pranstetterja neznano, 

se mu postavlja za skrbnika višji oficial Fran Ma
rinko v Laškem. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek IL, 
dne 9. junija 1922. 

C П1 127/22. 

Oklic. 
799 

Zoper Marijo B r e z n i k o v o, katere bivališče je 
neznano, sta podala pri okrajnem sodišču v Ptuju 
Rudolf in Roža Strafela, posestnika v Sturmavcih 
št. 13, tožbo zaradi izdaje vknjižbenega dovolila. 
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Na pod&avT tožbe se je določil -ћагок fia đan 
14. j u l i j a 1^22. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi St. 14. 
v obramjbo pravic Marije Breznikove se postavlja 

za skrbnika Alojzij Mir, zasebnik v Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 13. junija 1922. 

Cb III 51/22. 

Oklic. 
824 

Zoper zakonitega naslednika umrlega dina Karla 
B r e e s n i g a , bivšega odvetnika v Ptuju, cigar bi-

Na podstavi tožbe se j e določil .narok na dan 
17- j u l i j a 19 2-2. 

ob devetih pri tam sodišču v sobi št. 6. 

ЛгЈ ? " А 0 ? r a V Ì C ^ ^ ^ g a naslednika umrlega 
drja. K. Breešniga se postavlja ш skrbnika Aloili 
Mir, zasebnik y Ptuju. Л 1 и Ј«Ј 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 14. junija 1922. 

T 85/22—3. 
818 

Amortizacija. 
vodSj^ l 0 М ? ! в 1 а . м «Ш», višjega izpre-

u v a ï V Ì " ? ^ ^ 6 v p- "» ^ u p l j e m , «e 

srečke š t 1044/92, ki jo je prosilec baje izgubil. 

п г * ; Г " ? \ t e S'*fk0 ^ p 0 a i v l - > e ' Ш Ј u V e l Javi svoje 
S T i ? Г g e , s t i ] i m e s e c e v od dne t e i 

"SSSÄ SiS10er " *т rok" ^ e k l o > d a > 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 12. junija 1922. 

les in lesne izdelke vseh vrst in 'гадреба-уа vse 
te izdelke; izvršuje oùobito mizaiska m kolarska: 
dela v najSiršam zmlski ди vsa specialna dela, I 
spadajoča v te stroke; i 

b) opravlja kleparska, ključaničarska in kovaška! 
dela, popravlja vse vrste stroje "in motorna vo-i 
žila, izdeluje strojne dele in razne kompletnoj 
stroje ter razpečava vse take proizvode. j 
Družbena pogodba z dne 10. maja 1922., posl.l 

š t 'I. 8216. J 

Višina osnovne glavnice: 600.000 K, od kadrih 
je v gotovini vplačanih 125,000 &.. 

Poslovodji: Viktor Kukovec, tvomicar v Jjja-J 
tomeru; Alfonz Kukovec, posestnik in mehanik v: 
Ljutomeru. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji ko
lektivno. • 

Podpis firme: Besedilo fkrnie -podpisujeta skupno 
oba poslovodji tako, da postavljata podi njeno na
tisnjeno, odtisnjeno ali napisano besedilo kolektivno; 
svojeročna svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

m A. Vpisi v trgovinski register. 
•• L V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

575. Sedež: Homec pri Kamniku. 
Besedilo firme: «Sloga», družba zamejeno zavezo 

' Homcu i n P r 0 d a 3 ° gospodarskih, potrebščin na 

Obratni predmet: Družba nakupuje in prodaja vse 
.gospodarske potrebščine in k u t a n e potrebščine 
zlasti trguje f-, cerkvenimi in cerkvenoumetniškim'i 
predmeti, paramenti, devocionalijami in z življen-
skimi potrebščinami, pred vsem za duhovništvo, ter 
proizvaja predmete v lastnih delavnicah, 
s, ? ^ Г ћ е п а P°g ' o d b a z dne 9. februarja 1922., posi. 

J t 7570 Z d 0 d a t k 0 m г d n e 3- m a J ' a 1 9 2 2 - > Posi. 
^_^Osnovna glavnica: 200.000 K, vplačana v goto-

Poslovodja: Pavel Jerman, organist na Honuu 
St. Cid. 

Družbo zastopa poslovodja ter jo podpisuje tako 
da postavlja pod njeno napisano, natisnjeno ali s' 
stampiljo odtisnjeno besedilo svoje ime in svoi mi-
lmek. J l 

L J u b l j a n a , dne 15. maja 1922. 

576. Sedež: Kozinci P^'PUiju. 

trgo^nf 1 0 f i m e : R - E > W r i t z 1 ' ^ ' " a ^ * ^ « a 

SrÄTS "^^ž a g a in w * * " * » • 
dne 1 apSa w t J a V n a * * " " * • d ^ a izza 

Družbenika: Rudolf Writ^l in тг -, • „r . 
leena trgovca v Kozmincih " E m e n k W r i U l ' 

Pravico, zastopati družbo, imata oba družbenika 
samostojno vsak zase. «ruzoemna 

Podpis finne: Pod natisnjeno, napisano ali od
tisnjeno besedilo firmo postavlja eden izmed druž
benikov «vojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

5 7 7 - Sedež: Ljutomer. 
. besedilo firme: Lesna in železna industrija v 

Ljutomeru, dražba z o. z. 
Obratni predmet: Dražba se bavi s strojnim ob-

^eaovanjem lesa, železa in pločevine. Družba 
) izdeluje- raznovrstno lesne polfabrikate, fabri

kate -in potrebščine za lesno industrijo, nakupuje 

••578. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Novosel i drug. 
Obratni predmet: trgovina s specerijo in deli-

katesami. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. aprila 1922. 
Družbeniki: Štefan Novosel, Matija Gotta in 

Ljuba Gotta, trgovci v Mariboru, Gosposka ulica 
št. 5. 

Pravico, zastopati družbo, imajo vsi družbeniki 
kolektivno. : . . 

Podpis firme: Pod napisano, natisnjeno ali od
tisnjeno besedilo firme postavlja Štefan Novosel. in 
še eden ostalih družbenikov evojeročno svoj.podpisu 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

579. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Stavbeno podjetje Accètto in 

drugovi, družba z o. z. 

Obratni predmet: Družba 
a) postavlja nove stavbe, popravlja im prezidava 

obstoječe stavbe, gradi vodne naprave in ceste; 
b) izvršuje tehnična dela, potrebna za gradbe 

, p o d a ) ; - ••;.•• 

c) a a t o ï p ^ ' - t o ' p è ï ^ e ^ H ^ ^ i è e ^ ^ M , sgiraäbo 
objektov pod a); ' 

6) ustanavlja in pridobiva druga podjetja, ki se 
bavijo s posli, naštetimi pod a), b) in c), ter se 
udeležuje pri takih podjetjih. 

Družbena pogodba z dne 5. maja 1922., sklenjena 
na nedoločen čas. " 

Višina osnovne glavnice: 30.000 K. ki so v go
tovini popolnoma vplačane. 

Poslovodje: Oskar Skušek, upravnik Narodne 
banke, podružnice v Mariboru, Krekova ulica št. 2; 
inž. Viktor Accetto v Ljubljani, Tabor št. 2; Avgu
štin Accetto, stavbni podjetnik v Liubliani, Tabor 
št. 2. ' 

Pravico zastopanja imata skupno po dva poslo
vodji ali pa en poslovodja skupaj s prokuristpm. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta skupno po dva 
poslovodji ali pa en poslovodja kolektivno s,proku-
ristom tako, da postavljata pod njeno napisano, 
odtisnjeno ali natisnjeno besedilo svojeročno svoja 
podpisa, ргокш-ist pa tudi označbo p. p. (per pro
cura). 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

Vpisal se je jxwjovodja Georg Ebenhart, inženjer 
v Ljubljani, Dunajska "testest. 15. 

L j u b r a n a , die 48. màja 4922. 

,5$2, .Sedež: LjwUjanay 
£esedtyo firme: «Orient», itovftraa oljnatih Лмилг 

lakov in firneža, družba z o. z.: ' 
Na občnem zboru dne 8. maja 1922. qp se izpre-

-menili §§ 2., 5., 8. in Џ. drji.žbenih pravu. 
Omejitev pravic poelovodg glede pravnih <o$ta»il 

preko .zmeska lOOiOOO ^ določena v «§ 4 , јтл ve-
iljavo-le za notranje razmerje dmižben^kov, ве фа 
proti ctretjim osebam (§§ Ж do 20. zakoû? o druž
bah z o. z.). 

L j u b l j a n a , dne 19. maja 1022. 

.583. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo -firme: Rudolf ^pi» & JComp. 
Obratni predmet: .eksportna ш ip®prtna trgo

vina, trgovska ^zasĵ psjt̂ a in tpgovHka .fcçmi&ija: 
Obratni predmet odslej: efcspprtna Џ -imppjtna 

trgovina in trgovina z lesom. 

L j u b l j a n a , .dne 16. тада 1922. 

584. Sedež: Logatec. 
Besedilo firme: červar & Comp.: 
Izstopila sta družbenika Aniton Bizjak in Roman 

Smuč; edpi imetnilc firme je odslej Spiro •Üemc 
L j u b 1 j a JI a, dne 19. maja 1922. 

580. Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo firme: Kolbl & Smodiš. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim in manu

fakturnim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 12. aprila 1922. 
Družbenika: Alojzij Kolbl in Štefan "Smodiš, tr

govca v Mimski Soboti 
Pravico zastopanja imata oba družbenika samo

stojno. 
Firmo se podpisuje tako, da zapisuje eden izmed 

družbenikov svojeročno njeno besedilo «Kolbl & 
Smodiš». 

M a r i b o r , dne 24. maja 1922. 

II. V p i s a l e so -se i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

581. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jadranska montanska teužba 

z o. z.: 
Odstopil je poslovodja Karel Govekar. 

Ш . Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Podruztâçà Ljubljanske fcretitoie 

banke v Mariboru: 
Besedilo firme se glasi odslej tudi: Succursale 

de la Banque de Crédit de Ljubljana a Maribor; 
Branch office of the Credit Bank sd Ljubljana in 
Maribor; Filiale der Laibachér Kre^ba&lTÄta r i -
bor; Succursale della Banca di Credito di LjuWjaaa 
a Maribor. '^^ 

Po sklepih občnega zbòra z dne 15. aprila 1918. 
5. maja 1919., 21. decembra 1919. in 8. junija 1Ш. 
se je delniška glavnica zvišala na 50,000.000 K ter 
je razdeljena na 125:000 delnic v nominalni vred
nosti po 400 K, ki so popolnoma, vplačane ter se 
glase na imetnika. 

S prokuro so poverjeni: Franc Zaplotnik, Leon 
Košan in Franjo Kova? v Mariboru. 

Družba temelji ođsle-j na pi-avilih, izprenwnjenih 
.po sklepih občnih ZOÖBOV.B dne 1. :maja -191Ô 
15. aprila 1918., 5. maja 1919.. 21. decembra Ш « ' 
m 8, junija .1920. v §§ 24./IL 83., 21. b, 13^ 39. c' 
4, 22 6., 87., 1., 2., 3., 4., 10.. točkah' 2., \ i l ' 
12., .18., 14., 15., 18., 21., 22., 24, 27., 29., 30., 32 
54., 35, 36., 37, 39., 40, 4 1 , 42, 66, 67, 68. 69. 
70., 71., 72., 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 87, 4,' 
22. b, 24, in odobrenih z odlokom deželne vlade za 
Slovenijo, oddelka za hotranje^zadeve, z dne 3. aprila 
1919, š t 788, poverjeništva za notranje zadeve de
želne vlade_ za Slov.enijo ž dne 27. oktobra 1919, 
š t 9068, ministrstva za trgovino in industrijo od
delka v Ljubljani, z dne 24. junija 1920, š t 4689/20 
inj z dne 30. aprila 1921, š t 2940/21. ' 

; Vse pravnoobvezne izjave, ki se tičejo podruž
nice, se morajo izpremeniti s trgovekosodno proto-
kolirano firmo podružnice in s podpisom enega člana 
predtitojništva in dirigenta ali pa njegovega namest
nika. Dirigent in njegov namestnik podpisujeta e 
pristavkom p. p. (per procura). ' 

Namesto dirigenta in njegovega namestnika sme 
podpisovati na isti način tudi drug UTadnik, ki ga 
upravni svet pooblasti za to. 

V M a r i b o r u , dno 24. maja 1922. 

586. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Podružnica Ljubljanske kreditne 

banke v Ptuju; Succursale de la Banque de Crédit 
de Ljubljana' à Ptuj; Branch office of the Credit 
Bank of Ljubljana in Ptuj; Filiale der Laibacher 
Kreditbank in Ptuj; Succursale della Banca di Cre
dito di Ljubljana a Ptuj: 

.S.prokuro je poverjen Pankrac Cilenëek. 
M a r i b o r , dne 25. maja 1922. 

.587. Sedež: Vič-Glince. 
Besedilo firme: Stegu in drugi, komanditoa druž

ba za strojno in električno industrijo: 
Izstopil je komanditist Ivan Sluga. 
Vstopila sta komanditista Lovro Vidic, ključani-

čarski mojster v Ljubljani, Dirska uüca š t 20, in 
Josip Semerath, električni mojster na Viču-Glincah 
š t 5, vsak z vlogo po 3000 K. 

Izbrisala se je prokura Ivana Sluge. 
L j u b l j a n a , dne 16. maja 1922. 
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851 B. Vpisi v zadružni register. 
L V p i s a l e i o se n a s t o p n e z a d r u g e : 

588. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gospodarska zadruga poštnih na

meščencev v Ljubljani, registrovana zadruga z ome
jenim jamstvom. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospeše
vati gospodarske korkti evojih članov e tem, da jih 
oskrbuje z vsemi življenakimi, oblačilnimi in dru-
gintì gospodarskimi potrebščinami V to evrho na
kupuje raznovrstno blaga, in nabavlja sirovine, ki 
рћ predeluje, ter oddaja izdelke, odnosno polizdelke, 
svojim članom. Pri tem poslovanju zadruga ne išče 
nikakega lastnega dobička. 

Da laže doseza svoj namen, je zadruga upravi
čena, snovati poslovalnice po vsej Sloveniji. 

Zadružna pogodba z dne 13. aprila 1922. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po razglasu v «Poštnem 

Glasniku». 
Načelništvo sestoji iz 7 zadružnikov, člani načil-

niŽtva so: Karel Urbančič, poštni kontrolor Ш. raz
reda; Ivan Vidmar, poštni kontrolor I. razreda; 
Josip Potokar, čekovni kontrolor IV. razreda; Miro 
Luznar, poštar V. razreda; Pavla Ciuha, poštarica 
V. razreda; Martin Gruden, poštni podiimadnik; 
Alojzij Bavdek, poštni poduradnik — vsi v Ljubljani. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Dva člana načelništva pristavljata 

firmi zadruge svoj podpis. 
L j u b l j a n a , dne 3. junija 1922. 

Koritnem; Franc 

589. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jugoslovanska hranilnica in po-

eojflnfca v Mariboru, registrovana zadruga z omejeno 
saveeo. 

Obratni predmet: Zadruga je ustanovljena na 
nedoločen čas ter ima namen, pospeševati gospo
darstvo, trgovino in obrt zadružnikov; zato 
a} «çrejema proti obrestovanju hranilne vloge od 

vsakogar; 
b) daje zadružnikom proti obrestovanju posojila in 
o) naroča in plačuje za. zadružnike skupno razne 

potrebščine za goepodWstvo, trgovino ia obrt. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 12. maja, 1922. 
Opravilni delež znaša 100 K ter se mora plačati 

takoj ob vstopu v članstvo zadruge. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega petkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z nabitkom na zadružni 

deski v pisarni in po potrebi tudi s priporočenimi 
pismi. 

Načelništvo sestoji iz 7 zadružnikov; člani na
čelništva so: dr. Rudolf Ravnik, odvetnik v Mari
boru, Maistrova ulica št. 11; Ivan Roglič, trgovec v 
Mariboru, Koroščova ulica št 8; Hinko Kosič, re
sta-water v Mariboru, Cvetlična ulica št. 23; dr. Ivan 
JureČko, zdravnik v Mariboru, Slomškov trg št. 3; 
Franjo Žnidar, kovač v Mariboru, Pobreška cesta 
št. 9; Boleslav Jurca, kaznilniški paznik v Mariboru, 
Ob Železnici št 6; Franc Novak, brivec v Mariboru, 
Aleksandrova cesta št. 22. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno-

en Član predstojništva in voditelj ali njegov namest
nik. 

Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz
vršujejo po vabilu, nabitem v zadružni pisarni, vsaj 
14 dni pred občnim zborom. Vabilo mora navajati 
dan, kraj, uro in dnevni red občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

590. Sedež: Ribno pri Bledu. 
Besedilo firme: Mlekarska zadruga v Ribnem, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Namen zadruge je, v Ribnem in 

okolici pospeševati živinorejstvo in mlekarstvo. V 
ta namen zadruga: 1.) gradi potrebne zadružne pro
store in nabavlja stroje za »izdelovanje mlečnih iz
delkov; 2.) prevzema od zadiiižnikov mleko, izdeluje 
mlečne izdelke ter vee to razpečavav 

Pravila zadruge z dne 21. maja 1922. 
Vsak zadružnik jamči z zadnjim deležem in še 

petkratnim zneskom deleža. 
Razglasila zadruge se izvršujejo z nabitkom na

znanila v uradovalnici ali z razglašanjem pred cerk
vijo in z okrožnico. 

Načelništvo sestoji iz 4 članov; člani načelništva 
so: Ivan Justin in Ivan Gracelj, oba posestnika v 

Ribnem; Franc Smole, posestnik v 
Toman, posestnik v Bodeščah. 

Zadrugo zastopata dva Člana načelništva, ki pod
pisujeta firmo zadruge skupno. 

L j u b l j a n a , dne 16. junija 1922. 

П. V p i s a l e so ee i z p r e m e m . b e in 
d o d a t k i p r i . n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

591. Jugoslovanska hranilnica in posojilnica v Cel ju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Ignacij Grilec, vstopil 
pa je v načelništvo Franc Kramar, trgovec v Celju, 
Kralja Petra cesta š t 16. 

C e l j e , dne 9. maja 1922. 
592. Trgovska zadruga «Sloga» v Celju, registro

vana zadrga z omejeno zavezo: 
Pravila so зе v vsem obsegu izpremenila in na

domestila z novimi pravili z dne 28. marca 1922. 
Namen zadruge je, pospeševati organizacijske, 

stanovske, strokovne in gospodarske koristi trgovcev 
s tem, da sklepa na lastni račun trgovske kupčijo v 
večjih množicah ter s tem omogoča trgovcu, nuditi 
koneumentom vsakovrstno blago ceneje; nadalje 
prevzema zadruga trgovska zastopstva in ustanovi 
lasten informacijski zavod. 

Opravilni delež znaša 1000 Din ter se mora pla
čati takoj ob pristopu. 

Vsak družbenik jamči e svojim opravilnim de
ležem in pa z njega devetkratnim zneskom. Vsa 
javna oznanila zadruge se priobčujejo v časopisih, 
ki jih določi načelništvo. 

Besedilo firme podpisujeta predsednik, če pa je 
ta odstopil ali če je zadržan, podpredsednik in en 
član načelništva, odnosno pooblaščeni ravnatelj. 

Iz načelništva so izstopili Rudolf Dergan, Josip 
Delakorda, Ivan Vizovišek, Rikard Wagner, Anton 
Valenčak, Ivan Dečko in Franc Vrečko; vstopili pa 
so v načelništvo Josip Zidanšek, trgovec v Spodnji 
Hudinji; Ferdo Pustek, trgovec v Šmarju pri Jelšah; 
Josip Prislan, trgovec v Gornjem gradu; Ernest Bre
zo všek, trgovec na Vranskem; Ivan Senica, trgovec 
v Šoštanju; Josip Saveli, trgovec v Št. Juriju ob j . ž.; 
Adolf Schulzer, trgovec v Letušu. 

C e 1 j e, dne 8. maja 1932. 

593. Strojna zadruga v Dravljah, registrovana za-
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Franc Carniau, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Ivan 
Pire, posestnik v Dravljah št 99. 

L j u b l j a n a , dne 10. junija 1922. 

594. Kmečka hranilnica in posojilnica na Igu, regi-
Ktrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Na občnem zboru dne 19- marca 1922. se je iz-
premenil § 32. zadružnih pravil. 

Dan, uro, kraj in dnevni red občnega zbora je 
razglasiti vselej vsaj osem dni prej po naznanilu, 
nabitem v uradovalnici. 

Izstopila sta iz načelništva Alojzij Minati in Ivan 
Kralj, vstopila pa sta v načelništvo Josip Hitejc, po
sestnik na Igu št 28, in Alojzij Concino, posestnik 
in tvomičar v Dragi št 25. 

L j u b l j a n a , dne 31. maja 1922. 

595. Tiskovno društvo v Kranju, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Rajko Marenčič, 
vpisal pa še je Alojzij Sarec, Župnik v Šmartnem pri 
Kranju. 

L j u b l j a n a , dne 10. junija. 1922. 

5%. Koneumno društvo v Kropi pri Kamnigorlci, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Josip Spendov, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Janez 
Bohinc, žebljar v Kamni gorici št 62. 

L j u b l j a n a , dne 10. junija 1922. 

597. Društvo komieijonarjev v Ljuhljani, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se izstopivši člani načelništva Alojzij 
Tomazin, Anton Hacler, Ignac Habič, Martin Jontos, 
Matija Bruder — vsi komisionarji v Ljubljani; vpi
sali pa so se novoizvoljeni člani načelništva: Ivan 
Kaiser, komisionar v. Ljubljani, Hranilnična ulica 
št. в"(načelnik); Jern->j Koželj, korr-isionar št 2 v 
Ljubljani, Rožna dolina št. 178 (načelnikov namest
nik); Anton Jont?e, komisionar št. 1 v Ljubljani, 

Velika čolnarska ulica št 10; Franc Skofic, komisio-
nar št 8 v Ljubljani, Kolodvorska ulica št. 26; Ur
ban Dolinar, komisionar št 19 v Ljubljani, Barvar
ska ulica št 6. 

L j u b l j a n a , dne 31. maja 1922. 

598. Jugoslovanski kreditni zavod v Ljubljani, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Branko Hlavaty, 
Ivan Tomažič in Franc Vakselj, nadalje Anton Pe
sek kot predsednik; vpisali pa so se novoizvoljeni 
člani načelništva Karel Urbančič, poštni kontrolor v 
Ljubljani, kot predsednik, potem v upravni svet Ivan 
Roje, posestnik in trgovec v Mostah pri Ljubljani; 
dr. Leon Tòrnago, poslovodja družbe «Promet» v 
Ljubljani; Oroslav Bešič, revident južne železnice v 
Ljubljani; Fran Žaler, ravnatelj Jugoslovanskega 
kreditnega zavoda v Ljubljani 

L j u b l j a n a , dne 6. junija 1922. 

599. Koneumno društvo za Slovenijo, vpisana za
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se izstopivša člana načelništva An
ton Kristan in Filip Uratnik; vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva Albin Lajovic, ravnatelj 
meščanske šole v Tržiču, in Valentin Vrhunc, nad
zornik Konzumnega društva za Slovenijo v Ljublja
ni 7, Kolodvorska cesta št. 56. 

L j u b l j a n a , dne 31. maja 1922. 

600. Ljudska posojilnica, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izbrisal se je član načelništva dr. Josip Derma-
stija, vpisal pa se je novoizvoljeni Član načelništva 
Fran Lavtižar, šolski iiadtoornik v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 3. junija 1922. 

601. Nakupovalna in produktivna zadruga kovinskih 
in sorodnih obrtov za Slovenijo v Ljubljani, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Franc Batjel, vpi
sal pa se je novoizvoljeni član načelništva Franc 
Gradišar, kleparski mojster v Ljubljani, Rimska 
cesta št. 14. 

L j u b l j a n a , dne 10. junija 1922. 

602. Osrednja čipkarska zadruga v LJubljani, regi
strovana. zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru dne 7. maja 1922. so se izpre-
menili §§ 7., 14. in 37. zadružnih pravil. 

Izstopili so iz načelništva Franc Erce, dr. Tomaž 
Klinar in Josip Sterle, vstopili pa so v načelništvo 
Jernej Serjak, poslovodja firme. A. Krisper v Ljub
ljani; Rudolf Strnad, višji davčni upravitelj v Ljub
ljani; Alojzij Kocmur, ravnatelj I. delavskega kon-
ftumnega društva v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 31. maja 1922. 

603. Prva produktivna zadruga ljubljanskih kro-
jačav, vpisana zadruga z omejeno zavezo v 
Ljubljani: 

Po sklepu občnega zbora z.dne 28. decembra 1921. 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: člana načelništva Janko Rozman 
in Anton Jeruc, nadalje novoizvoljeni likvidator 
Anton Prezelj, krojač v Ljubljani, Velika čolnarska 
ulica št. 10. 

Likvidacijska firma: Prva produktivna zadruga 
ljubljanskih krojačev, vpisana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji pristavljajo firmi 
»kupno svoje podpise. 

L j u b l j a n a , dne 31. maja 1922. 

604. «Sloga», nakupovalna in prodajna zadruga, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v Ljub
ljani: 

Izbrisali so se odstopivši člani načelništva Anton 
Kristan, Albin Prepeluh in Ivan Podlesnik; vpisali 
pa so se novoizvoljeni člani načelništva Zvonimir 
Bernot, narodni poslanec; Ivan Mlinar, zasebni urad
nik; Filip Uratnik, podravnatolj Koneumnega dru
štva za Slovenijo; Ivan Tokan, srtrokovni tajnik; 
Franc Svetek, strokovni tajnik — vsi v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 31. maja 1922. 

605. Posojilnica in hranilnica v Moravčah, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Franc Jemc, vstopil pa 
je v načelništvo Franc Ravnikar, posestnik v Drtiji 
št. 10. 

L j u b l j a n a , ine 6. junija 1922. 
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606. Električna strojna družba v Mozirju, registro-

vana zadruga z omejeno zavezo: 
Iz načelništva je izstopil Matija Goričar, vstopil 

P* je v načelništvo Franc Celinšek, posestnik v 
Mozirju. 

^ e 1 j o, dne 18. aprila 1922. 

607. Mlekarska zadruga v Naklem, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Vinko Crnilec 
in Peter Jarc, vpisala pa sta se novoizvoljena člana 
načelništva Anton Škofic, posestnik v Naklem št. 19, 
in Ciril Zelnik, posestnik na Okroglem št. 4. 

L j u b l j a n a , dne 10. junija 1922. 

608. Kmečka hranilnica in posojilnica v Narapljab, 
zadruga z neomejeno zavezo: 

S sklepom občnega zbora z dne 15. novembra 
1921. se je zadruga razpustila ter je prešla v likvi
dacijo. 

Likvidacijska firma: Kmečka hranilnica in poso
jilnica v Narapljah, zadruga z neom. zavezo v likvi
daciji. 

Likvidatorji so dosedanji Člani načelništva, ki 
tudi likvidacijsko firmo podpisujejo na dosedanji 
način. ' 

M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

609. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev za 
politični okraj Novo mesto v Novem mestu: 

Prvi stavek § 43. pravil se glasi odslej: 
Od čistega dobička se: 1.) 30 % pripiše rezervne

mu fondu; 2.) 5 % se razdeli k o t nagrada uprav
nemu in nadzorstvenemu odboru in uslužbencem; 
3.) 2 % se razdeli na razne gospodarske, prosvetno 
in humanitarne namene in 4.) 5.% čistega dobička 
se da za pokojninski fond uslužbencev zadruge. 
. . . N o v o m e s t o , dne 17. junija 1922. 

610. Kmetijsko društvo v Podkorenu, registro vana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Simon Brce, vpisal 
pa se je novoizvo-ljani član načelništva Josip Košir 
v Logu št. 11. 

L j u b 1 j a n a , dne 10. junija 1922. 

<511. Posojilnica za župnijo Polenšak, registro-vana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Anton Janžekovič, 
vpisala pa sta sé novoizvoljena člana načelništva 
Vinko Majcen, posestnik v-Breclavcih št. 41; Tone 
Fink, nadučitelj na Polenšaku. 

M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

612. Hranilnica in posojilnica v Radinclh, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal „se je član načelništva Karel Janžek, vpi
sal pa se je novoizvoljeni član načelništva Franc 
Poljak, mag. phar. v Kapeli. 

M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

613. Hranilnica In posojilnica v Srednji vasi, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Lovro Zen in 
J a n e z Zvan, vpisala pa sta se novoizvoljena člana 
načelništva Franc Kocjane, posestnik v Srednji vasi 
št. 35, in Anton Zidar, posestnik v Cešnjici št, 40. 

L j u b l j a n a , dne 16. junija 1922. 

614. Kmetijsko društvo v Srednji vasi, registpj-
7

 х . а ш z a ' ì™ga z omejeno zavezo: 
- Vpisala ,se j 0 izpranemba pravil, sklenjena na 
•obenem zboru dne 9. iprila 1922 
. . P o s e d a a i * a § 1 7 . , prvem odstavku, se izvršu
jejo javna r a z g l e d a zadruge z enkratno objavo v 
ljubljanskem «Domoljubu», p o § 33., drugem od-
s avku, pa je d a i , um, k r a j i n d o c v n i . ^ o b č n e g a 
zbora vselej 8 dni prej razglasiti v istem listu. 

L j u b l j a n a , dne 10. junija 1922. 

615. Kmetijsko konsumno društvo v Žireh, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbritiali so so člani načelništva Tomaž Demšar 
Jožo Koren in F. Primožič, vpisali pa so se novo
izvoljeni člani načelništva Anton Obi alt, posestnik 
v Žirovskem vrhu št 13; Gregor Pečelin, posestnik 
v Brak ovcah. št. 3; Andrej Z-aJcelj, posestnik v Go-
ropeku. 

L j u b l j a n a , dne 6. junija 1922. 

Proglasitve za mrtve* 850 

O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r a je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 
pogrešane! za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. 
It. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to ie-
poroči sodišču ali pa skrbnika. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še 
žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Janez Kurnik, 
rojen dne 15. maja 1873. 
v Nasovi, Apaška kotlina. 

Rudolf Deutsch, 
rojen dne 1. junija 1886., 
posestnik v Bakovcih, 

Prekmurje. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Vojak 3. trenske divizije; 
pogrešan izza prvih bo
jev na gallškem bojišču. 

SlužIl pri 83. pehotnem 
polku; pogrešan izza dne 
30. junija 1916. v ruskem 

vojnem ujetništvu. 

Frane Perklč, 
rojen leta 1875., poljede
lec v Dolnjih Slavečlh, 

Prekmurje. 
Frane Kotnik, 

rojen dne 19. oktobra 1887. 
v Zagradi pri Prevaljah, 
trgovski pomočnik isto-

tam. 
Ivan Strašek, 

rojen dne 4. decembra 
1897., posestnikov sin v 

Podložu. 

Josip Pučel, 
rojen dne 12. januarja 
1890., kovač na Lešah, 

Koroško. 

Franc Pučel, 
rojen dne 14. oktobra 
1892., rudar v Farni vasi, 

Koroško. 

Leopold Bencik, 
rojen dne 31. oktobra 
1888., posestnik v Luka

čevem, Prekmurje. 

Vendelln Košar, 
rojen dne 26. junija 1889., 
posestnik v Petešovclh, 

Prekmurje. 

Štefan Perklč, ,. 
rojen dne 18. "Julija 1892;;' 
posestnik v VešČicl, Prek

murje. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje padel dne 7. ju
nija 1916. pri Suchowu 

na gališkem bojišču. 

Služil pri 3. gorskem top
niškem polku; baje padel 
dne 18. oktobra 1918. ob 

Piavi. 

Vojak 47. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 14. 
avgusta 1917. na italijan

skem bojišču. 

Mati 
Elizabeta Strašek. 

Aktiven dragonec 5. pol
ka; baje umrl med dnem 
2. in 6. julija 1915. v bol
nici v Zoloti Ordri v ru
skem vojnem ujetništvu. 

Služil pri 7. pehotnem pol
ku; pogrešan izza dne 27. 
oktobra 1917. na italijan

skem bojišču. 

Služil pri 18. honvedskem 
pehotnem polku na gali
škem bojišču; baje padel 
dne 18. oktobra 1914. v 

bitki pri Lublinu. 
Vojak 48. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 21. 
marca 1915. v bitki pri 
WoH-Mychowiv Galiciji. 

Ferdinand Krois, 
rojen dne 26. maja 1887., 
posestnikov sin pri Sv. 

Križu nad Mariborom. 

Aktiven vojak 5. saper-
sk^ga^bataljona; pogrešan 
izza dne 16. julija 1915. 
v ruskem vojnem ujet

ništvu v Taškentu. 

Sin 
Janez Kurnik. 

Žena 
Alojzija Deutsch, 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešan cu 

Franc Žižek, 
posestnik 
na Zgornji 
Ščavnici. 

Davorin Pen, 
višji oflclal 

v Murski Soboti. 

Snaha 
Alojzija Perklč. 

Brat 
Ivan Kotnik. 

Oče 
Josip Pučel. 

Žena 
Terezija Bencik. 

Žena 
Terezija Košar. 

Služil pri 96. pehotnem 
polku na gališkem bojišču; 
baje umrl dne 24. aprila 
1916. v Dobromilu na Ru
skem kot vojni ujetnik. 

Ivan Tratnjek, 
rojen dne 26. julija 1887. 
v Lipovcih, Prekmurje, po

sestnik istotam. 

Juri) Zavratnik, 
rojen dne 3. aprila 1895., 
posestnikov sin v Brez-

nem vrhu. 
Aleksander Konje. 

rojen dne 2. januarja 1877., 
delavec v KrpHvniku, 

Prekmurje. 

Josip Gomboc, 
rojen dne 15. marca 1882., 
posestnik v Oerlincih, 

Prekmurje. 
Karel Pavllnjak, 

rojen dne 29. oktobra 
1889., posestnik v Ska-

kovcih, Prekmurje. . 
Jakob Hajdinjak, 

rojen dne 22. julija 1882., 
posestnik pri Sv. Juriju, 

Prekmurje. 

Janez Majcenič, 
rojen dne 3. septembra 
1888;, posestnik na Spod
nji Velki v Slovenskih 
\ goricah. 

Martin Benko, 
rojen dne 10. oktobra 
1892., posestnik v Buč-
kovcih, okraj Ljutomer. 

Janez Mikulič, 
rojen dne 24. decembra 
1892., posestnikov sin v 

Popovclh, okraj Ptuj. , _ 
Jernej Mikulič, 

rojen dne 20. avgusta 
1884., posestnikov sin -v, 

Popovcih, okraj Ptuj.. 

Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza dne 5. aprila 
1915. na gališkem bojišču. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; pogrešan izza dne 
14. junija 1915. na gali-

škem bojišču. 
Vojak 18. honvedskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza dne 8. maja 
1916. na gališkem bojišču. 

Služil pri 20. honvedskem 
pehotnem polku; baje pa
del leta 1916. na gališkem 

bojišču. 

Brat 
Aleksander 

PerMč. 

Mati 
Frančiška Fišer. 

Janoš Markoč, 
posestnik 
v Dolnjih 
Slavečlh. 

Martin Jeza, 
posestnik 

v Podložu. 

Mihael Horvat, 
župan 

v Lukačevclh. 

Josip Kiss, 
posestnik 

v Dolnjem Lakošu 
št. 15. 

Simon MoretzkVj <,n fi 1Ù90 . 
notarski uradnik T I M Ä 

v Murski Soboti. l 1 ™l22—6-

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20.6.1922.; 
T 80/22-8. 

20.6.1922.; 
T 81/22—8. 

Oklicnl rok 
poteče dne 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

20. 6. 1922.; 
T 84/22—8. 

20.6.1922.; 
T 86/22—9. 

20. 6.1922.; 
T 88/22—9. 

20.6.1922.; 
T 89/22—7. 

20. 6.1922.; 
T 90/22-7. 

20.6. 1922.; 
T 71/22—9. 

20.6.1922.; 
T 96/22—6. 

Žena 
Ana Tratnjek. 

Mati 
Jožefa Zavratnik. 

Žena 
Jlona Konje. 

Simon Fišer,' 
posestnik pri 
Sv. Križu nad 

Mariborom. 

Martin Tratnjek, 
posestnik 

v Lipovcih št. 13. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje padel 7. oktobra 
1914. v bitki pri Ivango-

rodu in Lublinu. A 
Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje padel dne 11. 
septembra 1915. v bitki 

pri Dubnem. 

SlužIl pri 6. havbičnem 
polku; baje padel dne 15. 
junija 1918. na Monte 
Sommi na italijanskem 

bojišču. 
Vojak 3. bitniškega polka; 
pogrešan izza dne 16. 
septembra 1918. na itali-

janskem bojišču. 

Voiak 27. brambovskega 
polka; pogrešan izza prvih 

bojev v Galiciji. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; izginil v prvih bojih 

na galiških bojiščih. 

Žena 
Marija Gomboc. 

Žena 
Marija Pavlinjak. 

Žena 
Marija Hajdinjak. 

Sestrična 
Jožefa Roj. 

Sestra 
Frančiška Benko. 

Sestra 
Alojzija Malek. 

Štefan Lutar, 
župan 

v KrpHvniku. 

20.6.1922.; 
T101/22—6. 

20.6.1922.; 
T115/22-4. 

20.6.1922.; 
T118/22—6. 

20.6.1922.; 
T 92/22—7. 

L januarja 
1923, 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

Simon Moretzkv, 
notarski uradnik 

v Murski Soboti. 

Karel Šumandl, 
posestnik 

v Zgornji Velki. 

Leander Preac, 
trgovec 

v Bučkovcih. 

Jurij Malek, 
posestnik 

v Zgornji Pristavi, 

20. 6. 1922.; 
T 94/22—11. 

20.6. 1922.; 
T100/22—8. 

20.6. 1922.; 
T112/22—8. 

20.6.1922.; 
T99/22—11. 

20.6.1922.; 
T102/22—7. 

20. 6. 1922.; 
T105/22-S. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. -

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923, 

1. januarja 
1923. 

1, januarja 
1923. 

20.6.1922.; 
T106/22-6. 

1. januarja 
1923. 

Nadaljevanje na prihodnji strani 
~.«S 

^#аА£агЕкУм 
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Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Martin Krapec 
rojen dne 26. oktobra 
1881., posestnik v Ižakov-

dh, Prekmurje. 

Josip Horvat, 
rojen dne 7. aprila 1891., 
posestnikov sin v Ren-

kovdh, Prekmurje. 

Leopold Schak, 
rojen dne 14. novembra 
1884., mesarski pomočnik 

v Lešah, Koroško. 

Andre) Škrlee, 
rojen dne 26. novembra 
1881„ posestnik v GIo-
bočkem vrhu pri Čakovcu. 

Frane Berden, 
rojen dne 10. februarja 
1894, posestnikov sin v 

FÜovcih, Prekmurje. 

Anton Šra) (Schrei). 
rojen dne 2. januarja 
1877., posestnik v Sumar

ni, okraj Maribor. 

Ivan Gnmllar, 
rojen dne 22, decembra 
1885., poljedelec v Vidon-

dh, Prekmurje. 

AloJsiJ Smodil, 
rojen dne 11. septembra 
1891., delavec v Do-

manjcih, Prekmurje. 

Blaž Horvat. 
rojen dne 10. januarja 
1891., posestnik v Vidon-

cm, Prekmurje. 

Frane Filo, 
rojen dne 24. februarja 
1884., posestnik v Budin-

dh, Prekmurje. 

Bistvene okolnosti. 
na katere se opira 

predlog 

Služil pri 48. pehotnem 
polku; pogrešan izza dne 
24. junija 1916. na gali-

škem bojišču. 

Služil pri 14. topniškem 
polku; pogrešan izza dne 
24. septembra 1919. v 
Italijanskem vojnem ujet

ništvu. 
Služil pri 4. brambov-
skem polku; baje umrl 
dne 20. marca 1915. v 
Novem Nikolajevskem za 

tifusom. 
Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje padel meseca 
septembra 1914. na gali-

škem bojišču. 

Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza dne 15. junija 
1916. nagališkem bojišču. 

SlužIl pri 3. brambovskem 
polku; pogrešan izza dne 
7. julija 1919. v italijan
skem vojnem ujetništvu. 

Vojak 18. honvedskega 
pehotnega polka; baje pa
del dne 14. oktobra 1914; 

pri Ivangorodu. 
Služil kot aktiven vojak 
pri 83. pehotnem polku; 
pogrešan izza dne 22. 
maja 1915. po bitki pri 
Starem Somboru pred 

Lwówom. 
Vojak 83. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 6. 
julija 1917. po bitki pri 
Swieczinah pri Zloczówu. 

Vojak 126. polka; baje pa
del dne 20. septembra 
1918. na italijanskem bo

jišču. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Ana Krapec. 

Žena 
Ana Horvat. 

Mati 
Marija Schak. 

Žena 
Terezija Skrlec. 

Brat 
Ivan Berden. 

Žena 
Magdalena 

Schrei. 

Žena 
Katarina 
Gumilar. 

Brat 
Franc Smodiš. 

Brat 
Josip Horvat. 

Žena 
Ana Filo. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki j« 
bil postavljen 

pogrešancu 

Ivan VuČko, 
delavec 

v Žitkovcih. 

Martin Magdič, 
posestnik 

v Renkovcih. 

Fran Kopic, 
sodni ofidal 
v Mariboru. 

Anton 
Drelsiebner, 

posestnik 
v Šumartu. 

Štefan Gjergjek, 
posestnik 

v Kovačevem. 

Davorin Pen, 
višji sodni oficial 
v Murski Soboti. 

Viktor Nemec, 
sodni kancllst 

v Murski Soboti, 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
/ Murski Soboti. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20.6.1922.; 
T 107/22—6. 

20.6. 1922.; 
T 108/22—7, 

20.6.1922.; 
T114/22—8. 

20.6.1922.; 
T 123/22-4. 

20.6.1922.; 
T124/22—3. 

20.6. 1922.; 
T 125/22—5. 

20.6.1922.; 
T 85/22—9. 

20.6. 1922.; 
T 68/22—7. 

20. 6. 1922. ; 
T 91/22—7. 

20.6.1922.; 
T93/22—11. 

Oklicnl rok 
poteče dne 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

Št. 381/1/VIL—1922. 832 3—1 

Razglas o prodaji starih lesenih sodov. 
Podpisana, direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnom računovodstvu 
z dire 6. marca 1910. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih, v cSlužbenih Novinah» z dne 
22. julija, 1921., in pravilnika, natisnjenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921., in odo
britve gospoda ministra za promet št. 9737 z dne 
16. maja t 1. pismeno ofertalno licitacijo za prodajo 
starih lesenih sodov na dan 3 1 . j u l i j a 1 9 2 2. ob 
11. uri v ekonomskem oddelku direkcije. 

Količina sodov, za katero se razpisuje licitacija, 
je ta-le: 

1.) 5000 starih lesenih sodov raznih olj z dvema 
dnoma, enim dnom in brez dna, shranjenih v skladi
šč« materiala na državnem kolodvoru v Zagrebu; 

2.) 1770 starih lesenih sodov raznih olj z dvema 
dnoma, enim dnom in brez dna; 

40" lesenih vinskih sodov do ca. 50 1; 
65 lesenih vinskih sodov do ca. 150 1; 
15 lesenih vinskih sodov do ca. 250 1; 

4 leseni vinski sodi do ca. 700 1 
v skladišču materiala V Dravljah pri Ljubljani; 

3.) 260 starih lesenih oljnih sodov z dvema dno
ma in enim dnom v skladišču materiala v Splitu, 

Zgoraj navedene sode si interesenti lahko ogledajo 
mul uradnimi urami v označenih skladiščih. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zaj;>ečatienem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za nakup sitarih sodov po razpisu 
št, 381/1/VIL—1922. za dan 31. julija 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno po
nudniki ali njih pooblaščenci med 10. in 11. uro na 
dan licitacije v roke predsedniku Hcitacijake komi
sije. 

Ponudniki morajo ostati v Iv-sedi 30 dni od lici-
tacijskega dne. 

V«?ak ponudnik mora položiti za kavcijo 5 %, od
nosno inozemci 10 %., ponujene kupnine, in sicer 
najkesmeje do 10. ure na dan licitacije j«ri glavni 
blagajni direkcije, ki mu izda o njej reverz, s katerim 
se mora izkazati pred licitacijsko komisijo. Namesto 
gotovine se sprejemajo tudi vrednostni papirji, ka
kor jih določa člen 88. zakona o državnem računo
vodstvu» Razen tega se mora vsak dražitelj izkazati 
z izpričevalom trgovske zbornice o .svoji dražrteljski 

sposobnosti in s potrdilom o plačanem davku za zad
njo četrt davčnega leta. 

Licitanti morajo podpisati na dan licitacijo izjavo, 
da poznajo predpise zakona o državnem računovod
stvu in da pristajajo, po njih izročiti svoje ponudbe. 

Onim licitantom, ki pridejo po 11. uri, bo prepo
vedano vstopiti v prostore, kjer se bo vršila lici
tacija. 

V vsaki ponudbi mora hiti podrobno navedeno, 
koliko se ponuja za «ode z dvema dnoma, koliko za 
sode z enim dnom in koliko za sode brez dna. Po
nudba pa so tudi lahko glasi na vse sode (počez) 
brez vse specifikacije, a povprečno ceno je označiti 
za vsak sod. 

Delna ponudba so sme istotako predložiti. 
Zdražitelj mora sode v treh tednih, ko so mu javi, 

da jih je zdražil, ob .svojih stroških spraviti iz zgo
raj navedenih skladišč; drugače mu kavcija zapade 
in se nakup ukine. 

Izplačilo se izvrši ob odvozu pri postajni bla
gajni kraja, kjer so sodi shranjeni 

Direkcija državnih železnic ' 
kraljevine Srbov, Hrvatov in^Slovencev v Zagrebu, 

meseca junija 1922. 

Št. 49,472/1922. 843 3—1 

Razglas o dobavi materiala za varnostne 
naprave. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1910. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., ini pravilnika, natisnjenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pismeno 
ofertalno licitacijo za nabavo materiala za varnostne 
naprave. 

Popi» potrebnih količin omenjenega materiala ka
kor tudi obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za tri dinarje pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, :e 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dositavitev materiala za varnostne 
naprave po razpisu pod št. 49.472/21. za dan 16, av
g u s t a 1 9 2 2., ime pomudnika N. N.» Ponudbe 
morajo izročiti neposredno ponudniki ali njih poob

laščenci, in sicer med 10. in 11. uro na dan licitacije 
v roke predsedniku Hcitacijske komisije. Ponudniki 
morajo ostati v besedi najmanj 30 dni po otvoritvi 
dotične ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 '% (odnosno 10 %, 
ako je tuj. državljan) ponujene vsote, in sicer pri 
blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. ure na 
dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vrednostnih 
papirjih. O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki 
se mora pokazati predsedniku licitacijske komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o sivoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in obenem po
trdilo, da jo plačal davek za poslednje četrtletje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dar« 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo diražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo po 11. uri, bo pre
povedano vstopiti v sobo, kjer se bo vršila licitacija. 

Ponudbe se bodo odpirale dne 16. avgusta 1922. 
točno ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 4. aprila 1922. 

Št. 173. 

Razpis učiteljskih služb vstalno namestitev. 
1.) G o r i c a , trirazrednica, služba za učitelja ali 

za učiteljico. 
2.) N o v a Š t i f t a, dvorazrednica, služba za uči

telja ali za učiteljico. 
3.) L u č e , dvorazrednica, služba za nadučitelja. 
4.) S o l č a v a , enorazTednica, služba šolskega 

voditelja. 
5.) Š m a r t n o ob D r e t i , trirazrednica, služba 

za nadučitelja in ena služba za učitelja aH za uči
teljico (pripravno za učiteljsko dvojico). 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne, 

; 2 0. j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet gornjegrajski v Celju, 
dne 18. junija 1922. 

Predsednik: dr. Žužek s; r. 

Št. 6379. 
Razglas. 

821 

Ker je dosedanji zakupnik lova občine radoviške 
umrl, se bo ta lov dne 4. j u l i j a 1 9 2 2 . na javni 
dražbi oddajal v nov zakup za dobo petih let, t. j . 
od dne 1. julija 1922. do dne 30. junija 1927. 

Dražba se bo vršila omenjenega dne ob 9. uri pri 
okrajnem glavarstvu v Črnomlju, kjer so tudi za
kupni pogoji med uradnimi urami na vpogled inter
esentom. _, , , , «, ,. 

Okrajno glavarstvo v Črnomlju, 
dne 13. junija 1922. 

Okrajni glavar: dr. Gregorin s. r. 

Razne objave. 
8 5 3 Vabilo na izredni občni zbor, 

ki ga bo imela delniška družba 

„Salus" v Ljubljani 
v prositorih Jadranske banke v petek dne 7. j u l i j a 

1 9 2 2. ob 16. uri. 

D n e v n i r e d : 
1.) Iz.premem.ba §§ 6. in 7. pravil. 
2.) Zvišba delniške glavnice. 
3.) Predlogi in nasveti. 

* * * 
Občni zbor je sklepčen po § 19. naših pravO, če 

je po prvem njegovem sklicu na njem zastopana 
vsaj četrtina delniške glavnice. Posest 10 delnic 
upravičuje do enega glasu. 

V L j u b l j a n i , dne 20. junija 1922. 
Upravni svet. 

820 Objava. 

«Glasbeno društvo» v Mariboru se je po sklepu 
občnega zbora z dne 16. junija 1922. prostovoljno 
razšlo. M. Berdajs s.r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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68. 
Foitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 26. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

J&E^L^ÌnwJù^MÌÌr"1 z a v a r o J a n i u „nameščencev za Slovenijo in Dalmacijo. - Naredba ministra za socialno politiko, s katero se izpreminjajo plačilni razredi za 
pokojninsko zavarovanje nameščencev v Sloveni, in Dalmaciji - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o imenovanju upravnika pokVnskega zavoda Ta „ l l 
.... žčence v Ljubljani in o dodelitvi sosveta temu upravniku. - Razglasi drugih uradov in oblastev. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
190. 

Mi 

Aleksander X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
brbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi Siena 130 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdil m potrjujemo, da ostane uredba o začasni 
ureditvi pokojninskega zavarovanja nameščencev na 
bivšem avstrijskem ozemlju kraljevine Srbov Hrva
tov in Slovencev z dne 27. junija 1921., «Službene 
Novine» št. 160/21.,* seznamka uredb ministrstva za 
«socialno politiko št. 53, «Službene. Novine» št. 195 

iz leta 1921., v veljavi in da se glasi: 

Zakon 
o pokojninskem zavarovanju name
ščencev za Slovenijo in Оа1гаасцоГ 

Člen 1. 

V besedilu avstrijskega zakona o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev z dne lfi. decembra 1906 
drž. zak. št. 1 iz leta 1907., v obliki cesarske naredbe 
z dno 25. junija 1914., drž. zak. št. 138, kakor tudi v 
vseh naredbah, izdanih na njiju podstavi, se глота 
glasiti: " 

a) namesto «avstrijski»: «kraJjevina Srbov, Hrvatov 
in Slovencev»; 

b) namesto «ministrstvo za notranje stvari»: «mini
strstvo za socialno politiko»; 

c) namesto «Dunaj»: «Ljubljana»; 
č) namesto «Nižja Avstrija»: «Ljubljana z okolico»; 
d) namesto «tuzemstvo»: «bivše avstrijsko ' ozemlje 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev»; 
R) namesto «inozeinlstvo»: «inozemstvo in ozemlje 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev izvun 
bivšega avstrijskega ozemlja», razen v §§ 21. in 
30. zakona, kjer ostane beseda «inozemstvo». 
Pod bivše avstrijsko ozemlje v zmislu zakona je 

šteti tudi one kraje izvun tega ozemlja, ki spadajo 
v območje pokrajinskih uprav za Slovenijo in Dal
macijo. 

Člen 2. 

Vse odredbe tega zakona, ki s e nanašajo na de
želne urade občnega pokojninskega zavoda za na
meščence, se razveljavljajo. Dolžnosti in pravice teh 
deželnih uradov preidejo na pokojninski zavod sam 
in sicer tako, da prevzame posle upravnega odboni 
deželnih uradov načelništvo pokojninskega zavoda, 
posle glavnih skupščin uradov pa glavna skupščina 
pokojninskega zavoda. 

Člen 8. 
Vse odredbo tega zakona kakor tudi odredbe nak

nadnih naredb glede nadomestnega zavarovanja po 

* Uradni list pod št. 244 iz leta 1921. 
*"* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

* b a , Hrvata i Slovenaca» št. 125, izdanih dne lOega 
Junija 1922. (Prilog XX. — 1922Ì) 

nadomestnih zavodih in nadomestnih pogodbah se 
razveljavljajo. Zato so odslej brezpredmetna tudi 
vsa priznanja, ki jih j e v tem oziru izdalo avstrijsko 
ministrstvo za notranje stvari, odnosno ministrstvo 
za socialno politiko, pokojninskim zavodom in služ
benim ali zavarovalnim pogodbam. 

Člen 4. 
Odredbe niže navedenih paragrafov zakona o 

pokojninskem zavarovanju nameščencev se izpre
minjajo tako-le: 

V § 2 . 
se točki 8. in 12. razveljavljata. 

V § 3. 
se morajo odstavki 1. do 5. glasiti: 

«Zavarovanju zavezane osebe se uvrščajo na pod
stavi svojih letnih prejemkov v plačilne razrede, ki 
Jih odreja po -potrebi minister za socialno politiko 
tako, da se najvišji zavarovani prejemki ujemajo z 
dvojnim zneskom povprečne višine v prejšnjem letu 
zavarovanih prejemkov vseh zavarovanih oseb». 

«Za sedaj se odreja 10 plačilnih razredov po na
stopni tabeli: . _._ •_ .. 
Plačilni Vatovnî leïni Irejeînïi ' . ' Zavarovani pi-e-
ra»ed od vključno do iririjnčro jembi letno 

T- 600 K 900 K 600 K 
I L 900 K 1.800 K 1.200 K 

Ш. 1.800 K 3.000 K 2.400 K 
IV. 3.000 K 4.200 K 3.600 K 
V. 4.200 K 6.000 K 4.800 K 

VI. 6.000 K 9.000 K 6.000 K 
VII. 9.000 K 12.000 K 9.000 K 

VIII. 12.000 K 15.000 K 12.000 K 
IX. 15.000 K 18.000 K 15.000 K 
X. 18.000 K — 18.000 K» 
«Pri določitvi plačilnega razreda je vračuniti po

leg plače tudi stanarino, aktivitetne, funkcijske in 
vse ostale doklade, kakor: vojne doklade, draginjske 
doklade, nabavne prispevke za obleko in drugo itd., 
nadalje dogovorjene izpremenljive prejemke, kakor: 
tantiemo, provizije in druge od poslovnega ali delov
nega uspeha zavisne prejemke, dogovorjene ali obi
čajno redno se ponavljajoče nagrade, remuneracije, 
bilančne in novoletne nagrado itd. in naposled vse 
vrste naturalnih prejemkov». 

«Stalne prejemke je vračuniti z zneskom, prera-
čunjenim na vse leto. Izpremenljive prejemke je vra
čuniti, če je zanje zajamčen najnižji znesek, e tem 
zneskom, drugače pa s povprečnino v. zadnjih treh 
preteklih letih, odnosno, ako traja službeno razmerje 
Icrajši čas, s povprečnino zneskov, doseženih v tem 
krajšem času, ako pa se povprečnina ne more ugoto
viti, z eno petino stalnih prejemkov». 

«Naturalno stanovanje, kurjavo in razsvetljavo 
kakor tudi prehrano je vračuniti z zneskom, ki ga 
določa občasno minister za socialno politiko ali z 
njegovo pooblastitvijo pristojna pokrajinska uprava 
za posamezne okraje svojega območja. Ostali natural
ni prejemki se vračunavajo s krajevnimi povprečnimi 
cenami». . „ _ 

V § 7. a. 
se znesek 600 K, določen v točki a) prvega odstav
ita, zvišuje na 3600 K. 

V § 8. 
se morajo odstavki 2. do 6. glasiti tako-le: 

«Osnovna renta znaša tridesetkratni znesek po
vprečnega mesečnega prispevka prvih 120 prispev
nih mesecev ali morebitne krajše prispevne dobe». 

«Ako je za zavarovanca ugodneje, se morajo pri
spevki onih mesecev, ki jih je bil zavarovanec zava
rovan pred dnem 1. julija 1921. ali ki jih je izza dne 
30. junija 1921. prebil v prvih petih razredih, pri iz
računavanju povprečnega mesečnega prispevka ra-
čuniti na osnovi vštevnih prejemkov zadnjih 24 me
secev pred potekom časa čakanja 120 mesecev, od
nosno pred dnem, s katerim je že prej zavarovanec 
pridobil pravico do rente. Pri tem se smejo prejemki 
za izračunavanje prispevkov, ki so dospeli pred dnem 
1. julija 1921., vračuniti z največ 3600 K letno, za 
prispevke, ki so dospeli pozneje, pa z največ 6000 K». 

«Letni stopnjevalni znesek se odmerja z 3/8 pre
mij, ki so dospele po 120 prispevnih mesecih». 

«Ako nastopi pridobitna nesposobnost brez ne
zgodo (§ 5., odtet. 2.) po preteku najmanj 60, toda 
manj nego 120 prispevnih mesecev, znaša renta za 
onemoglost 2/3 osnovne rente za 60 prispevnih mese
cev, a za vsak nadaljnji mesec V»o osnovne rente». 

«Dokler se plačilni razredi ne izpremene, znaša . 
torej: 
v pia- delna popolna stopnjevalni največji 
čilnem' osnovna osnovna znesek po znesek 
mredu renta po renta po 120 mesecih invalidske 

60 mesecih 120 meso- letno rente po 
letno cih letno 40 letih letno 

I. 120 K 180 K 9 K 450 K' 
II. 240 K 360 K 18 K 900 K 

III. 480 K 720 K 36 K 1.800 K 
IV. 720 K 1.080 K 54 K 2.700 K 
V. 960 K 1.440 K 72 K 3.600 K 

VI. 1.200 K 1.800 K 90 K 4.500 K 
VII. 1.800 K 2.700 K 185 K 6.750 K 

VIII. 2.400 K 3.600 K 180 K 9.000 K 
IX. 3.000 K 4.500 K 225 K 11.250K 
X. 3.600 K 5.400 K 270 K 13.500 K» 

V § 9. 
.se mora drugi odstavek glasiti: 

«Ako ima zavarovanec na inastavi zakona o bol
niškem zavarovanju delavcev pravico do bolezenske 
podpore, ali je po tem zakonu oproščen zavarovalne 
dolžnosti, ker prejema plačo, dobi pravico do pre
jemanja rente šele po preteku zakonite pravice do 
bolezenske podpore ali plače.» 

§ 16. 
se dodaja med drugim in tretjim odstavkom nov 
odstavek, ki se glasi: 
- «Ko poteče doba čakanja 120 prispevnih mese
cev, se mora invalidska renta brez stopojovaliiega 
zntska, imenovana v gorenjih odptavJrih, kolikor je 
to za sirote ugodneje, namesto z zneskom, določenim 
v § 8. tega zakona, računiti s tridesetkratnim zne
skom one povprečne mesečne premije, ki se dobi, ako 
se vsota vseh premij, dospelih do očetove ali mate
rine smrti, poveča za vsoto premij, ki so dospele v 
prvih 120 prispevnih mesecih, in se ta vsota razdeli 
s številom vseli prispevnih mesecev, povečanim za 
1 8 ° " , V § 2 3 . 
določene obresti se zvišujejo od 4 % na 5 %, 

V § 25. 
naj se namesto besed: «ki pride nanje po ključu, do
ločenem v § 33.», vstavijo besede: «ki pride nanje 
po vsakokratnem ključu § 33.» 

V § 27. a. 
v prvem odstavku določeni znesek 4 K se zvišuje 
na 12 K. 



68. 450 Letnik IV. 

30. 
ee dodaja nov paragraf, ki se glasi: 

«§ 30. a. 
Službodajniki vse kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev imajo pravico, prijaviti prostovoljno na 
neobvezno zavarovanje zakonitih najmanjših dajatev 
svoje nameščence — razen delavstva — zaposlene 
v mejah države, v starosti od 18. do 65. leta, kolikor 
že niso po zakonu zavezani zavarovanju, in sicer, ce 
prijavijo najmanj 10 nameščencev in če se zavežejo: 

1.) da bodo zavarovali vsakokrat vse svoje na
meščence vseh onih vast zaposlitve, ki so jih pri
javili na zavarovanje; 

2.) da bodo izpolnjevali vse dolžnosti, katere na
laga zakon službodajnikom, ki so zavezani, zavaro
vati nameščence, glede prijavljanja nameščencev in 
plačevanja zavarovalnin; 

3.) da bodo vzdržali zavarovanje najmanj 3 leta. 
Te nameščence zavaruje zavod v posebnem od

seku za neobvezno zavarovanje zakonitih dajatev. 
Dokler traja službeno razmerje s takimi službodaj
niki, imajo ti zavarovanci in njih službodajniki, ako 
ta zakon ne določa drugače, iste pravice in dolž
nosti kakor obvezno zavarovani nameščenci in njih 
službodajniki. 

Neobvezno zavarovanje prestane: 
1.) če ga službodajnik odpove, in sicer z veljav

nostjo za konec prihodnjega koledarskega leta; 
2.) če pride službodajnik v konkurz; 
3.) če službodajnik umre ali če je prešlo podjetje 

od enega službodajnika na drugega, a novi službo
dajnik v enem mesecu izjavi zavodu, tla ne vzdržuje 
obstoječega zavarovanja; 

4.) z dnem, s katerim pokojninski zavod službo
dajnika izključi. Izključiti službodajnika pa ima za
vod pravico, če ne izvršuje redno svojih dolžnosti 
in jih vkljub dvakratnemu opominu v stavljenih 
rokih po en mesec dni ne izpolni, niti ni mogoče z 
izvršbo izterjati zaostalih prispevkov. 

V vseh teh primerih ostane nameščencu pravica, 
dia prœtovoljno nadaljuje zavarovanje po-.§ 28., id-
fttavku 1., v isten odseku. 

Pokojninski zavod je upravičen, sprejemati na 
neobvezno zavarovanje tudi uslužbence delodajnika 
z manj nego 10 nameščencev ob pogoju ugodnega 
zdravniškega pregleda vsakega posameznega name
ščenca in posebnega dodatka na premijo, ki obre-
menja službodajnika samega, kolikor je tak dodatek 
potreben po zavarovalnotehničnih pravilih. 

Vsi ti neobvezno zavarovani imajo pravico do 
zakonitih dajatev le v toliko, kolikor so premije pla
čane, a pravico, prostovoljno nadaljevati zavaro
vanje (§ 28.) po izstopu iz službe, samo, ako so bili 
že dve leti zavarovani, sicer pa samo, ako jim to 
zavod dovoli.» 

§ 31. 
se dodaja tretji odstavek, ki se glasi: 

«V odseku za neobvezno zavarovanje zakonitih 
dajatev sme zavod dovoliti vračunavanje službenih 
let ob pogojih § 31. zakona z dne 16. decembra 
1906.. drž. zak. š t 1 iz leta 1907.» 

§ 33. 

V § 36. 
se v četrtem odstavku določene obresti zvišujejo od 

- § 37. 
na 5 

§39. 

treba plačevati za vsak pri-
1 % zavarovanih letnih pro

se mora glasiti: 
«Stalne premije je 

-spevni mesec v višini 
jemkov. 

Prispevki se razdeljujejo na službodajnika in na
meščenca tako, da odpada na službodajnika oni del 
prispevka, ki ne preseza ene petine prispevka naj
višjega plačnega razreda, cel, od onega dela pri
spevka, ki preseza eno petino, a ne preseza dveh 
petin najvišjega prispevka, polovica, a od onega 
dela prispevka, ki preseza dve petini najvišjega pri
spevka, ena tretjina. 

Ostanek mora plačati nameščenec. 
Dokler se plačilni razredi ne izpremene, znašajo 

torej premije: 
T plačilnem mesečno 

razredu 
I. 6 K 

П. 12 K 
III. 24 K 
IV. 36 K 
V. 48 K 

VI. 60 K 
VII 90 K 

vra. 120 K 
IX. 150 K 
X. 180 K 

S pripadom invalidske 

od tega odpad» 
službodajnika 

6 K 
12 K 
24 K 
36 K 
42 K 
48 K 
60 K 
70 K 
80 K 
90 K 

ali starostne 
stane dolžnost, plačevati premije.» 

mesečno na 
nameščenca 

— 
— 
— 
— 
6 K 

12 K 
30 K 
50 K 
70 K 
90 K 

rente pre-

se mora glasiti: 
«Država daje pokojninskemu zavodu za name

ščence' v Ljubljani za kritje upravnih stroškov sub
vencijo, ki znaša izza dne 1. junija 1920. najmanj 
175.000 dinarjev na leto ter zadeva proračun mini
strstva za socialno politiko, v katerega se mora po
staviti. - ' ' • • . 

V ta namen se mora proračun upravnih stroškov 
pokojninskega zavoda, ki -ga je odobrila skupščina 
zavoda, predložiti ministru za socialno politiko v 
odobritev. 

Država povrne pokojninskemu zavodu za name
ščence' v Ljubljani tudi dejanske stroške za prvo 
ureditev največ do zneska 70.000 dinarjev kakor 
tudi za čas od dne 1. januarja 1919. do dne 31. maja 
1920. nastale upravne stroške največ do zneska 
60.000 dinarjev, oboje, kolikor jih odobri minister za 
socialno politiko.» v 8 48 

se v prvem odstavku določene obresti zvišujejo od 
4 % na 5 %. 

se mora glasiti: 
«Zavarovanje vrši ,Pokojnineki zavod za name

ščence' v Ljubljani.» 
§ 41. 

se mora glasiti: 
«Člani pokojninskega zavoda so: obvezno (§ 1.) 

in neobvezno (§ 30. a) zavarovani nameščenci in njih 
službodajniki kakor tudi prostovoljni zavarovanci 
po § 28.» g ^ 

«6 dodaja drugi odstavek, ki se glasi: 
«Za olajšavo svojega poslovanja «ne zavod usta

navljati poslovalnice, katerih področje določa uprava 
zavoda.» •„ ,, 

§ 44. 
se mora glasiti: 

«Upravni odbor sestoji iz predsednika in 12 
članov, ki jih izvoli glavna skupščina zavoda v raz
merju odposlancev za to skupščino (§ 50.) iz skupin 
obveznih in neobveznih zavarovancev kakor tudi njih 
elužbodajnikov tako, da pripada polovica skupinama 
zavarovancev in polovica skupinama službodajnikov. 

Prostovoljne zavarovance je dodeliti oni skupini, 
iz katere so izšli.» _. „ .. v § 40. 
se mora tretji odstavek glasiti: 

«Pasivno volilno pravico izgube osebe, ki so iz
gubile volilno pravico za najvišje narodno predstav
ništvo.» „ .„ 

§ 4i. 
se dodaja nov paragraf, ki se glasi: 

«§ 47. a. 
Za odločanje o zahtevah zavarovancev ali njih 

rodbine na dajatev, razen povračila premij, voli 
uprava dve rentni komisiji, eno za obvezno, eno 
za neobvezno zavarovane člane. Vsaka teh komisij 
sestoji iz predsednika zavoda ali enega njegovih na
mestnikov kot predsednika komisije in dveli članov' 
upravnega odbora, od katerih je eden zastopnik služ
bodajnikov, a drugi zastopnik zavarovancev iz sku
pine obvezno, odnosno neobvezno zavarovanih čla
nov. Komisija odloča samo soglasno: ako so ne do
seže soglasen sklep, odloči o predmetu upravni odbor 
sam.» ., ^ n 

§ o(). 
se mora glasiti: 

«Glavna skupščina sestoji iz odposlancev, ki mo
rajo biti prav tako kakor njih namestniki člani po
kojninskega zavoda. 

Njih volitev se vrši na podstavi proporčnega vo
lilnega sistema, in sicer ločeno po «kupini elužbodaj
nikov in skupini zavarovancev in ločeno za obvezne 
in za neobvezne zavarovance, odnosno "njih službo-
dajnike. 

Število odposlancev in njih namestnikov je za
visno od števila obvezno, odnosno neobvezno zava-
rovamh članov tako, da se za vsakih 250 članov voli 
po en odposlanec in po en namestnik zavarovancev 
in po en odposlanec in po en namestnik službodaj
nikov. Število odposlancev zavarovanju zavezanih 
članov, odnosno njih službodajnikov, mora biti v 
vseh primerih vsaj za polovico večje od števila od
poslancev neobvezno zavarovanih članov in njih 
službodajnikov. 

Število odposlancev znašaj najmanj 30 in največ 
100, tako da pripada polovica skupini službodajni
kov in polovica skupini nameščencev. 

Volilno pravico imajo vsi zavarovanci, kateri so 
na določeni dan, Id ne sme biti več nego dva meseca 
in ne manj nego en mesec Fed dnem volitve, člani 

zavoda, in njih službodajniki. Službodajniki. ki imajo 
obvezno in neobvezno zavarovane člane, volijo v 
obeh skupinah. 

Funkcijska doba odposlancev ne sme trajati 
dalje nego pet let. 

Glavna skupščina zavoda se mora vršiti vsaj en
krat na leto.» 

se dodaja nov paragraf, ki se glasi: . 
*§ 50. a. 

Volitev odposlancev razpiše predsednik pokoj
ninskega zavoda pred potekom funkcijske dobo ter 
določi obeivem dan volitve. Istočasno mora dati na 
vpogled seznamek članov (volilni kataster), ki ga je 
sestaviti za določeni dan v zmislu § 50., 5. odstavka, 
in sicer ločeno za obvozno in neobvezno zavarovaue 
člane in za službodajnikc vsake teh skupin, ter od
rediti volilno komisijo. 

Reklamacijo zoper volilni kataster je vložiti naj
kasneje v 14 dneh po razpisu volitve pri volilni ko
misiji; če so pri tem zahteva vpis volilnega upravi
čenca, jo dodati dan in številko dotičnoga uvrstitvi-
nega odloka pokojninskega zavoda. 

Volilna komisija sestoji iz predsednika zavoda 
ali po njem imenovanega namestnika kot predsed
nika in nekaj članov upravnega odbora, od katerih 
mora biti polovica zastopnikov zavarovancev in po
lovica zastopnikov službodajnikov. 

Volilna komisija odloča o reklamacijah končno-
veljavno. 

Med potekom reklamacijskega roka in volilnim 
dnem mora poteči najmanj osem dni. 

O poteku volitve je voditi zapisnik; uspeh vo
litve mora predsednik takoj razglasiti. 

Načelnik zavoda izda izvoljenim odposlancem in 
namestnikom legitimacije. 

Pritožbe zoper volitve se morajo vložiti v 14 
dneh izza dne volitve pri pokrajinski upravi na se
dežu zavoda, katera odloča o njih kotrčnoveljavno.» 

. . . 8 51. ., 
se mora glasiti: 3 

«Glavni skupščini je pridržano: 
1.) voliti člane upravnega odbora (§ 46): 
2.) voliti prisednike razsodišča (§ 76.)'in njih na

mestnike; 
3.) sklepati o letnem poročilu upravnega odbora 

in o absolutoriju zanj; 
4.) sklspàti o izpremembi pravil; 
5.) sklepati o nagradi funkcionarjem zavoda 

(§ 48.) in o morebitni odškodnini odposlancev; 
G.) sklepati o nakupu in prodaji nopremičmn. 
Volitve na glavni skupščini se vrše ločeno v Sti

rili skupinah: obvezno in neobvezno zavarovanih na
meščencev in njih službodajnikov. 

Za sklepanje o izpremembi pravil je poto-ebna 
dvotretjinska večina odposlancev. 

Sklepi o predmetih pod točkami 4., 5. in 6. so 
veljavni šele po odobritvi ministra za socialno po
litiko.» 

§§ o2. do 68. 
se razveljavljajo. 

Napis pred § 70. se mora glasiti: 
«XIII. P r e h o d n a d o m e s t n e g a z a v a r o 

v a n j a n a p o k o j n i n s k i z a v o d . » 

1 4- § 70. 
I«i se mora glasiti: 3 

«Z dnem, ko »topi ta zakon v veljavo, preide na
domestno zavarovanje do izmere zakonitih najmanj
ših dajatev na ,Pokojninski zavod za nameščence'. 
(Dosedanji nosilci nadomestnega zavarovanja: pokoj-
irdnski zavodi, zavarovalnice in službodajniki so 
[dolžni izročiti ,Pokojninskemu zavodu' z omenjenim 
idnem kot premijsko rezervo oni znesek, ki bi ga bilo 
'do tega dne nabrati za zakonite najmanjše dajatvi* 
Џа, njih zavarovance in izločence pri ,Pokojiunskom 
kavodu za nameščence'. Obenem izgube s tem dnem 
pravico do onega dela pogojenih premij, ki ustreza 
zakonitim premijam; ta del se mora od tega dn» 
plačevati pokojninskemu zavodu za nameščence'. 
r- S preodkazilom premijske rezerve se dosedanji 
{nosilci nadomestnega zavarovanja za dotične zava
rovance opraščajo onega dela svojih obveznosti, ki 
tostreza zakonitim najmanjšim dajatvam. Njih dolž
nosti' gledo večjih dajatev z vštetimi preodkazili po 
ttosedanjem § 68. zakona in njih pravice do onega 
dela premije, Id preseza premije, predpisane z zako
nom, ostanejo neizpremonjene. 

Zaradi prenosa zakonskega zavarovanja na po
kojninski zavod ne smejo niti službodajniki niti za
varovanci ustaviti plačevanja onega dela premije, ki 
preseza premije,' predpisane z zakonom, niti no me-, 
rejo nosilci nadomestnega zavarovanja zdxazevati 
premije za ta preostali višji del zavarovanja. 
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71. 

68. 

Za preodkazila premijsko rezerve se sme upora
biti nabrana imovina nadomestnih zavodov in zava
rovalnic, za nadomestne pogodbe pa položena kav
cija v njih bilančni vrednosti. Kolikor pa ta ne bi 
zadoščala, so mora izvršiti pokritje sporazumno s 
pokojninskim zavodom v pupilarno varnih vredno
tah. O predmetnih sporih odloča pokrajinska uprava 

, v Ljubljani sporazumno z delegatom ministrstva fi
nanc v Ljubljani. 

Dosedanji nosilci nadomestnega zavarovanja ima-
je do dne 30. junija 1922. pravico, tudi to njim 
ie preostalo zavarovanje na višje dajatve in tekočo 
rente oddati ,Pokojninekemu zavodu za nameščen
ce' ob pogoju, da mu preodkažejo za pokritje pre
mijske rezer/e za te dajatve po njih pravilih potreb
no glavnico z morebitnimi varnostnimi rezervami 
vred v pupilarno varnih vrednotah in da mu odsto
pijo pravico do preostalega dela premij. 

Pokojninski zavod zavaruje te zavarovance (od
stavek 5.) za dejansko vrednost preodkazanega zne
ska in za pripadajoče premije v odseku za višje da
jatve po členu IV. cesarske naredbe z dne 25. junija 
1914., drž. zak. št. 138, in siöer sporazumno z zava
rovanimi nameščenci in njih službodajniki po oni 
svojih tarif, ki najbolje ustreza dotedanjemu zavaro
vanju.» 

se razveljavlja. 
V § 76. 

se morata prvi in tretji odstavek glasiti: 
«Na sedežu pokojninskega zavoda je ustanoviti 

«talno razsodišče.» 
^ «Prisednike in njih namestnike voli glavna skup

ščina, jin sicer iz vsake štirih skupin pp enega prised-
nika in sorazmerno število namestnikov. Člani raz
sodišča ne smejo pripadati upravi, niti ne smejo biti 
v službi zavoda.» 

se razveljavlja. 
V § 81. 

se »nosek 10 do 100 K, določen v prvem odstavku, 
zvišuje na 200 do 2000 K. 

V § 82. 

se vnm-k 700 K, določen v prvem odstavku zvišuje 
ha 4000 K. 

V § 83. -
določani znesek 400 K so zvišuje na 8000 K. 

Člen 5. 
Bivši «Obči pokojninski zavod za nameščence» 

na Dunaju in bivši nosilci nadomestnega pokojnin
skega zavarovanja (§ 64. pok. zak.), ki imajo sedaj 
*voj sedež izvun kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, izgubo z dnem likvidacije, najpozneje pa z 
dnem 1. januarja 1919. za kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev lastnost nosilcev pokojninskega zava
rovanja. Vse njih dolžnosti in pravice za zavarovan
ce, izločence in rentnike kraljevine, kolikor izvirajo 
iz zavarovanja zakonitih najmanjših dajatev, pre
vzame s tem dnem «Pokojninski zavod, za nameščen
ce» v Ljubljani; zato se mu tudi pridržujejo pravice 
do uwtreznega dela njih imovine. 

«Pokojninski zavod za nameščence» v Ljubljani 
prevzame z istim dnem za zavarovance, izločenco in 
rentnike kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki 
so lili zavarovani pri teh zavodih, tudi rezerve za 
obvezo iz onih zavarovanih dajatev, ki presežajo za
konito najmanjše dajatve, in pravico do ustreznega 
dela za to svrho nabrane imovine zgoraj imenovanih 
zavodov. Obveznosti, ki jih prevzame zavod s pre
vzemom te imovine, odredi, kolikor no bi zadoščale 
dotične odredbe mednarodne likvidacijsko pogodbe, 
v roku_ šestih mesecev po izvršeni likvidaciji minister 
»a socialno politiko sporazumno z ministrom za fi
nance 

Z dnem likvidacije preidtejo na «Pokojninski za
vod za nameščence» v Ljubljani tudi vse pravice, ki 
so jih imeli do sedaj inozemski nosilci nadomestnega 
pokojninskega zavarovanja do svojih članov — služ-
bodajnikov in zavarovancev — na ozemlju kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zavarovanim na
meščencem in njih službodajnikom se zato nalaga, 
naj plačujejo presežek premij nad zakonitimi premi
jami, določen'po dosedanjih predpisih nadomestnega 
zavarovanja, nezmanjšan pokojninskemu zavodu, ki 
zavaruje zanj zavarovance po odredbah 6. odstavka 
-§ 70. zakona. Predmetne spore rešuje pokrajinska 
uprava v Ljubljani. 

Minister za socialno politiko sme dovoliti poedi-
rum nosilcem pokojninskega zavarovanja, ki imajo 
večji del svojih zavarovancev na ozemlju kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, da v določenem roku 
preneso svoj sedež v območjo kraljevine. V tem pri
meru veljajo zanje namesto odredb tega člena od
redbe § 70., člena 4., tega zakona. 
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Ministrski svet se pooblašča, da sme z vladami 
onih držav, s katerimi je bilo doslej pokojninsko za
varovanje nameščencev skupno, sklepati pogodbe za 
ureditev medsebojnih odhošajev glede pokojninske
ga zavarovanja. Dogovoriti se sme, da se pravice, 
pridobljene na podstavi zakonov o pokojninskem za
varovanju nameščencev v eni državi, vračunijo, ko
likor je preodkazana premijska rezerva, v drugi 
državi tako, kakor bi bile pridobljene v tej državi, 
in da se mora nameščenec, ki nadaljuje obvezno za
varovanje v drugi državi, glede pravic po §§ 24. do 
31. smatrati tako, kakor bi nadaljeval zavarovanje 
v lastni državi. 

Člen 7. 
«Pokojninski zavod za nameščence» ima pravico, 

del varnostnega fonda (§ 32. zak.) in letnih poslov
nih prebitkov uporabiti za dotacijo fonda.za zvi
ševanje rent in pokojnin. Višino fonda in pravilnik 
za zviševanje rent mora odobriti minister za social
no politiko. 

Ölen 8. 
Prva pravila pokojninskega zavoda izda minister 

za socialno politiko tako, da se morejo izvršiti prve 
volitve do dne 1. julija 1922. Dokler se ne konsti
tuira nova uprava, upravlja zavod upravitelj, ki ga 
imenuje minister za socialno politiko. Upravitelju 
smo minister po potrebi dodeliti sosvet šestih članov, 
katerega ena polovica se sestavlja iz zastopnik )v 
službodajnikov, druga pa iz zastopnikov zavarovan
cev. Minister za socialno politiko imenuje začasno 
tudi voljene prisednike in namestnike v razsodišče. 

Člen 9. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se objavi 

v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». Zvišba dajatev in prispevkov (člen TV., 
§§ 3., 8. in 33.) velja izza dne 1. julija 1921. Isto
časno se razveljavljajo vse odredbe zakona o pokoj
ninskem zavarovanju nameščencev in pripadajočih 
naredb, lei nasprotujejo odredbam tega zakona. 

Ta zakon naj izvrši minister za socialno politiko 
sporazumno z ostalimi prizadetimi ministri. 

V B e o g r a d u , dne 12. maja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnu _djF^*j^.nečat 

čuvar đlrzai«f|»' l^6Atii^ :'" •' *"'" 
minister: pravde: 

dr. L. Markovlć s. r. 
Predsednik ministrskega sveta, 

namestnik ministra za zunanje posle: 
Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Letnik ПГ. 

Člen 2. 
Znesek 6000 K, omenjen v § 8., tretjem, odstav

ku, se zvišuje za prispevke, ki jih je treba plačevati 
izza dne 1. julija 1922., na 3000 Din. 

Člen 3. 
Rente, 

У plačilnem 
razreda 

Lin 
III. in 
V. in 

VIL 
VHI. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

H. 
rv 
VI 

omenjene v § 8., se 
Delna Popolna 

osnovna osnovna 
renta po renta po 

60 mesecih 120 mesecih 
letno Din letno Din 

120 
. 240 
.. 360 

480 
600 
720 
840 
960 

1200 
1440 
1800 

180 
360 
540 
720 
900 

. 1080 
1260 
1440 
1800 
2160 
2700 

določajo tako-le: 
Stopnjevalni Največji 

киевек po Enesek 
120 mesecih invalidske 

letno Din rente po 
49 letih 

letno Din 
9 

18 
27 
36 
45 
54 
63 
72 
90 

108 
135 

450 
900 

1350 
1800 
2250 
2700 
3150 
3600 
4500 
6400 
6750 

Ölen 4. 

§ 33. se izpreminja ter se glasi: 
V plačilnem 

razredu 

I. in II. 
III. in rV. 
V. in VI. 

VIL 
VIH. 

IX. 
X. 

' XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

Mesečno 
Din 

6 
12 
18 
24 
30 
36 
49 
46 
60 
73 . 
»0 

Od tega odp 
na glužbo-

dajnika Din 
6 

1-2 
18 
31 
24 
27 
29 
31 
35 
39 
45 

ade mesečne 
sa name

ščenca Din 
— 
— • 

— • 

i 
ft 
» 

18 
17 
25 
38 
45 

Uredbe osrednje vlade. 
191. 

Naredba ministra za socialno politiko, 
s katero se izprerainjajo plačilni razredi za pokoj
ninsko zavarovanje nameščencev v Sloveniji in 

Dalmaciji. 
Ker je znašal letà 1921. povprečni znesek pre

jemkov, zavarovanih pri «Pokojninskem zavodu za 
nameščence» v Ljubljani, 4333 Din, določam na te
melju pooblastitve člena 4. zakona o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev za Slovenijo in Dalmacijo 
z dne 12. maja 1922. («Službene Novine» š t 125) za 
pokojninsko zavarovanje nameščencev izza dne 
1. julija 1922. plačilne razrede po tej naredbi ter od
rejam, da se morajo začasne odredbe §§ 3., 8. in 33. 
zakona glasiti tako-le: 

Ölen 1. 
Plačilni razredi v drugem odstavku § 3. so ti-le: 
Plačilni razred VStovni letni prejemki. Zavarovani 

od Din do Din prejemki 
letno Din 

150 1080 . 600 
1080 1620 1200 
1620 2400 1800 
2400 2880 2400 
2880 3480 3000 
3480 4200 3600 
4200 5040 4200 
5040 6000 4800 
6000 7200 6000 
7200 8640 7200 
8640 — 9000 

I. in II. 
HI. in IV. 
V. in VI. 

VIL 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

Člen 5. 

Ta naredba stopi v veljavo dne 1. julija 1922. 

V B e o g r a d u , dne 3. junija 1922.; št, 1108. 

Namestnik ministra za socialno politiko, 
minister za pros veto: 

PriMćevlć š. r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Cj.r. št. IV.—2929/22. 

Razglas. 
Namestnik ministra za socialno politiko, gospod 

14-uister za prosveto, je izdal nastopni odlok z dne 
3. junija 1922., št. 1070: : "' 

«Na podstavi člena 8. uredbe o začasni ureditvi 
pni cjninskega zavarovanja nameščencev na bivšem 
avstrijskem Ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 27. junija 1921., ki jo je zakono
dajni odbor v seji z dne 28. decembra 1921. neizi>re 
nu njeno uzakonil in kralj dne Ì2. nuja 1922< po/L 
pisal kot zakon o pokojninskem zavarovanju name
ščencev v Sloveniji in Dalmaciji, imenujem za uprav
nika, pokojninskega zavoda za nameščence v LJub
ljani inženjerja Janka M a č k o v š k a , 'višjega 
stavbnega komisarja, ter mu obenem: dodeljujem 
sosvet iz šestih Članov, ki naj do konstituiranja 
definitivne uprave opravljajo funkcije upravnega 
odbora in glavne skupščine pokojninskega za
voda , in sicer: Evgena L o v š i n a , uradnika, 
Valentina U r b a n č i č a , uradnika, Rada ö e -
l e š n i k a , uradnika, Ivana O g r i n a, podpred
sednika trgovske in obrtniške zbornice v Ljubljani, 
Josipa M e d v e d a , trgovca — vse v Ljubljani, in 
Fraua G o l o b a , industrijca na Viču pri Ljubljani. 
— Za namestnike teh članov sosveta imenujem ob
enem: Filipa T u r k a , poslovodjo, Ivana Z u p a n a , 
fcrošarinskega nadzornika, Ivana K r a 1 j a, uradnika, 
inž. Milana Š u k 1 j e t a, tajnika zveze industrijcev, 
dr ja. Frana P a v l i n a , člana ravnateljstva Ljub
ljanske kreditne banke, ini Frana S t u p i c o , trgovca 
— vse v Ljubljani. 

Dosedanji upravnik, dr. Janko Ž i r o v n i k , o& 
vetnik v Ljubljani, ki ga s tem razrešujem njegövüi. 

BS&üfcaife- J.-...-ГЈ JviŠG&i 



68. 452 Letnik IV. 
dosedanjih dolžnosti in mu za njega izredni trud in 
požrtvovalnost obenem izrekam svojo zahvalo, ostane 
«lan tega sosveta s posvetovalnim glasom. 

Novemu upravniku in «sosvetu je glavna naloga, 
ila izvedeta, Jim se izdado prva pravila pokojnin
skega zavoda za nameščence v Ljubljani, takoj red
ne volitve in skličeta prvo skupščino zavoda; ta iz
voli definitivno upravo, ki da dosedanjim zacae/iim 
upravam razrešnico.» 

V L j u b l j a n i , dne 20. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno politiko, 

zavarovalni odsek. 

Po naročilu pokrajinskega, namestnika 
šef oddelka za socialno politiko: 

Ribnikar s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
8t. 1424/23. 854 3—1 

Razglas. 
Pri državnih rudarskih' podjetjih v Bosni in Her

cegovini, Hrvatski in Sloveniji je popolniti nekoliko 
mest rudarskih računskih asistentov v XI. činovnem 
razredu. 

Pogoja za namestitev sta: 
1.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
2.) dovršena srednja šola (gimnazija, realka ali 

trgovska akademija) z maturo. 
Kompetenti, ki imajo gorenja pogoja, naj vlože 

uajkesneje do dne 2 0. j u l i j a 1 9 2 2 . pravilno 
kolkovane prošnje pri podpisanem odseku ter naj 
jim prilože: 1.) krstni list; 2.) domovnico; 3.) zre
lostno izpričevalo; 4.) zdravniško izpričevalo; 5.) iz
pričevalo o nravnem in političnem vedenju; 6.) even
tualna izpričevala o dosedanji zaposlenosti v državni 
ali privatni službi. 

Kompetenti se morajo zavezati, da opravijo naj
kasneje v dveh letih izpit iz državnega računoslovja 
in državne rudarske računske službe. 

Z namestitvijo je združena pravica do nabiral
nega stanovanja, ako se dodele kompetenti rudar
skim upravam. 

Rudarski odsek ministrstva za šume in rudnike 
. v Sarajevu, 

dne 18. junija 1922. 

Za oskrbnika-pomočnika mu je postavljen Anion 
Pretnar, izvožček v Lescah št. 44. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek I., 
dne 8. junija 1922. 

Cb 20/22—1. 
Oklic 

839 

Vendelin Mešič, posestnik v Gornjem Lakošu 
št. 60, ki ga zastopa dr. V. Nemethy, odvetnik v 
Dolnji Lendavi, toži Josipa Š i m o n k o , posest-
Jiika v Dolnjem Lakošu št, 60, zaradi 460 K s pri-
padki. 

Narok za ustno razpravo «e je določil na dan 
5. j u l i j a 1 9 2 2 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker je bivališče Josipa Šimonke neznano, se mu 

postavlja za skrbnika na čin Ivan Šimonka, posesti 
nik v Dolnjem LakoSu št. 44. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dne 17. junija 1922. 

&36 3—1 Ne VIII 169/22—4. 

Amortizacija. 
Po prošnji Marije L u k a n o v e , užitkarice v 

Zgornjih Domžalah št. 78, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je pro-
tóteljica baje izgubila: Vložna knjižica Ljudske po-
sojumce v Ljubljani št. 53.711 z vlogo 2000 K, 
plašeča ee na ime: Marija Lukan. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom šestih mesecev, ker bi se 
«cer po tem roku izreklo, da ta knjižica nima več 
moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 12. junija 1922. 

P 27/17—103. 801 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 4. aprila 

1922., opr. št. L 2/22—5, je bil Klemen P r e t n a r , 
posestnik, prej stanujoč v Zagoricah št. 34, zaradi 
umobolnosti popolnoma preklican. 

E 50/22-4. 
Dražbeni oklic. 

849 

D n e 19. j u l i j a 1 9 2 2 . ob desetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nepremični]!, 
vpisanih v zemljiško knjkvo za davčno občino Pol
zelo, vi. št. 241. 

Ceuilna vrednost 68.208 K, najmanjši ponudek 
42.819 K. 

Pravice', ki ne bi pripuščale dražbe, ,se morajo 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri dražbenem. ja-
roku pred začetkom dražbe, sicer bi ,se ne mogle 
več uveljavljati glede nepremičnin v škodo dra-
žitelja, H je ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dne 16. junija 1922. 

Št. 23/354. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. junija 1922. 
1 par čevljev z v<*ebino 7000 kron; 1 nikljasta 

ura s črnim pasom iz klota; 1 zlata moška verižica; 
1 srebrna zapestna ura; 1 bosenska ročna torbica z 
vsebino 100 Dim; 4 kanarčki; 1 listnica z večjo vso
to denarja in več listinami; 2800 kron, 400 kron in 
orožni list na ime: Anton Steiner; 1 listnica z večjo 
vsoto denarja in šolsko legitimacijo; 1 zimski suk
njič z listinami na ime: Ivo Petrič; 1 pes volčje pas
me, ki sliši na ime «Sobol»; 1 usnjata torbica z 280 
kronami in 1 dolarjem; 1 žametasta ročna torbica « 
440 kronami in malenkostmi; 1 zlat obesek; 1 potni 
list na ime: Janko Torkar in knjiga «Allgem. Volks
wirtschaftslehre»; 1 zlat prstan z briljantom; 1 ni-
kljasta moška ura; 1200 K; 2000 K; 1 denarnica z 
manjšo vsoto denarja in dokumenti na ime: Dušan 
Dekleva; 1 zlata zapestnica; 1 «rebrna zapestna ura; 
400 kron; pletena košara s a m kotenine; 1 ženski 
plašč: 1 denarnica s 4000 kronami; 1 listnica z do
kumenti ha ime: Leonid Bukoff; 1 torbica s potnimi 
listi na ime: Formankova in Rebenitergova in s sred
njo vsoto denarja; 1 potni list na ime: Ed vani Na
vratil: 1 listnica s 107 dinarji. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 

15. junja 1922. 
1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 zlat po

ročni pi-stan; 1 lovski pes; 1 kokoš; 1 srebrna na
prsna igla; 1 cigaretna doza; 1 žea*ko kolo; 1 zlat 
prstan; 1 zlat prstan z bdim kamenom; 1 avtoino-
bilna svetiljka; 1 klešče za ščipanje nohtov; 1 žen
ska kopalna obleka; 1 manjša vsota denarja v 
srebru; 1 listnica z manjšo vsoto denarja; 1 zlat pr
stan: 1 ponošeno žensko krilo; 1 zračna kolesna se-
saljka; 1 domovnica na ime: Hoffer Jela; 1 manjša 
vsota denarja; 1 prstan iz aluminija; 1 torbica z 
manjšo vsoto denarja; 1 srebrna verižica z obeskom; 
1 zlat prstan; 1 zdravniško izpričevalo na ime: 
Verbar; 1 čepica; 1 denarnica z manjšo vsoto de
narja; 1 palica; 1 žepna ura s pasom; 1 ročna tor
bica s srebrno žensko uro; 15 moških ovratnikov. 
— V železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: 
1 zavitek s 3 slamniki; 1 pelerina; 6 deščic; 1 pa
lica; 1 otroški nahrbtnik; 1 palica; 1 prazna košara; 
1 par čevljev. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 20. junija 1922. 

Št. 136Д. 

Razpis učiteljskih služb v stalno namestitev. 
1.) Št. J a n ž p r i D r a v o g r a d u , trirazred-

nica, služba za nadučitelja. 
2.) S l o v e n j g r a d e c, šestrazrednica z eno 

vzporednico, služba za učitelja. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred

pisani službeni poti do dne 
20. j u l i j a 1 9 2 2 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 
Okrajni šolski svet v Slovenjgradcu, 

dne 18. junija 1922. 
Predsednik: dr. Ipavic s. r. 

Št. 352/III. 

Razpis učiteljskih služb v stalno namestitev. 
1.) Sv. A n d r a ž n a d - P o l z e l o , dvorazrad-

nica, služba za učitelja ali za učiteljico. 
2.) P1 e š i v e c, enorazrednica, služba šolskega 

voditelja. 
3.) Š o š t a n j , šestrazrednica s 4 vzporednicami, 

služba za učitelja. 
4.) Z a v o d nji', enorazrednica, služba šolskega 

voditelja. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred

pisani službeni poti do dne 
2 0. j u l i j a 1 9 2 2 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetili. 
Okrajni šolski svet šoštanjski v Slovenjgradcu, 

dne 18. junija 1922. 
Predsednik: dr. Ipavic *>. r. 

Št. 448. 
Razpis. 

RazpisuJ3 se mesto laboratorijskega pomočnika 
na z::vodu z dnevščino 2-50 Din, osebno dradnjsko 
doklado 17 Din dnevno ir še z drugimi dohodki. 

Prosilci naj vlože svojeročno spisane prošnje, 
kolkovane s 7 Din, s potrebnimi dokazili (krstni list, 
domovnica, nravstveno, zadnje šolsko izpričevalo in 
dokazila o dosedanjem morebitnem službovanju) a 
uradnozdravniškim izpričevalom vred do dne 

15. j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri ravnateljstvu podpisanega zavoda. 

Državni kmet.-kem. zavod v Mariboru. 
dne 17. junija 1922. 

Inž. Mohorčič s. r. 

Št. 10.863. 840 

Dražba lovov. 
Lovi krajevnih občin Oselice, Selc in Sorice se 

bodo v četrtek dne 2 7. j u l i j a 1 9 2 2. ob 10., 
odnosno Уг U- uri, oddajali na javni dražbi v zakup 
na uradnem dnevu v občinski pisarni v Škof ji Loki, 
in sicer prvi za dobo od dne 1. septembra 1922. do 
dne 31. avgusta 1927., ostala dva pa za dobo od 
dne 1. avgusta 1922. do dne 31. julija 1927. 

Zakupni in dražbeni pogoji se lahko vpogledajo 
na okrajnem glavarstvu v Kranju med navadnimi 
uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Kranju, 
dne 12. junija 1922. 

Znidarčič s. r. 

Št. 12.349. 848 
Razglas. 

Dne 18. j u l i j a 1 9 2 2 . ob desetih se bo pri 
podpisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 1 na 
javni dražbi oddajal v zakup lov občine šentjurijsk3 
pri Grosupljem za petletno dobo, to je od dne 
15. septembra 1922. do dne 14. septembra 1927. 

Na to dražbo se vabijo interesenti s pristavkom, 
da lahko vpogledajo dražbene pogoje vsak dan oh 
uradnih urah na okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Ljubljani, 
dne 16. junija 1922. 

Št. 408/22. 835 
Razglas. 

Lov občine Bannte, sodni okraj Dolnja Lendava, 
se bo dni 16. j u l i j a t. 1. ob 16. uri pri občin
skem uradu v Banuti na javni dražbi oddajal v za
kup za dobo 6 let. 

Občinski urad v Banuti, 
dne 19. junija 1922. 

Št, 407/22. 

Razglas. 
834 

Lov občine Zamostja, okraj Dolnja Lendava, se 
bo dne 16- j u l i j a t. 1. ob 15. uri pri občinskem 
uradu v Zamostju na javni dražbi oddajal v zakup, 
za dobo 6 let. 

Občinski urad v Zamostju, 
dne 19. junija 1922. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



I < • • -1$ 

Poštnina plačana v gotov in i 

69. V Ljubljani, dne 27. junija 1922. Letnik П. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

Vsebina: Naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo: glede pobiranja občinskih doklad v občinah bivše Kranjske in bivše Štajerske; glede pobiranja okrajnih doklad za 
okrajne zastope v bivši Štajerski. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe pokrajinske uprave za Slovenijo. 
1 9 2 , 

Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo 
glede pobiranja občinskih doklad v občinah bivše Kranjske. 
Na podstavi g 79. občinskega reda, odnosno zakona z dne 11. maja 

1888., dež. zak. št. 14 za Kranjsko, se dovoljuje sporazumno z delegacijo 
ministrstva financ nastopnim občinam, za upravno leto 1922. pobirati nad 
100%no doklado na vse neposrednje davke razen onih, ki so po zakonu 
prosti občinskih doklad, in nad 100%no doklado na državno trošarino od 
vina in vinskega mošta za občinske, šolske in druge potrebščine. 

Tek. 
št. 

1 
2 
3 
4 
б 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
.25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 

Občina 

Adlešiči 
Božjakovo" 

Butoraj 
Čeplje 

Crešnjevec 
Črnomelj 
Dobliče 

Dol 
Dragatuš 
Drašiči 
Griblje 

Kot 

Doklada 
na neposrednje davke 

nad 100 •/„ 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
100 •/, 

Loka 
Lokvica 

•' Metlika 
Petrova vas 

Planina 
Dolenja Podgora 

Radence 
Radovi ca 

Semič 

Sinji vrh 
Stari trg 

Suhor 
Talci vrh 

Tanca gora 
TribuČe 
Vinica 

Bistričica 
Brezovica 

Depala vas 
Domžale 
Homec 

Hruševka 
Ihan 
Jarše 

Kamnik 
Klanec 
Križ 

Krtina 
Loke v tuhinjski 

dolini 
Mekine 
Mengeš 

300 
190 
236 
298 
210 
150 
300 
476 
150 
115 
200 

po vsej občini 140 %, 
po davčni občini kotski 
še 40 »/o, skupaj 180 % 

190 »/, 

% 
% 
V. 
V. 

'V. 
Vo 
v. 
Vo 

•v. 
7. 
% 

145 •/. 
154 •/. 

% 
% 

223 
175 
394 Vo 
373 % 
242 % 

po davčni občini semiški 
po vaseh. Gabru, Selih 
pri Brčicah in Brčicah 
davčne občine pribišjan-

ske 140 % 
% 
7. 
V. 
Vo 
Vo 
Vo 

146 
220 
250 
158 
190 
369 
635 
300 
200 
150 
225 
117 
149 
150 
130 
150 
150 
144 
140 .»/o 

% 
V. 
V. 
Vo 
% 
Vo 
% 
% 
% 
Vo 
% 

108 
244 
142 «/o 

7. 
% 

Davčni okraj 

Črnomelj 
Metlika" 

Črnomelj 
» 

„Metlika 
Črnomelj 

Metlika 
Črnomelj 

Metlika 

Črnomelj 

v » 

Črnomelj 
Metlika 

Črnomelj 
» 

Metlika 
Črnomelj 

Kamnik 
Brdò 

Kamnik 

Brdo 

Kamnik4 

I" ' 

Tek. 
št. 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60": 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 

77 
78 
79 

80 
81 
82. 
83 
84 
85 
86 

87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

Občina 
Doklada 

na neposrednje davke 
nad 100 »/o 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
100 •/. 

Mlaka 
Moravče 
Motnik 
Paloviče 
Radomlje 
Rafolče 

Rova 
Stranje 

Šmartno 
Špitalič 
Trojane 
Trzin 

Zgornji Tuhinj 
Vir 

Vodice 
Volčji potok 

Zapanje njive 
. Banjaloka 

Borovec 
Briga 

Črni potok 
Draga 

Gora 
Gotenica 

Sv. Gregor 
Knežja lipa 

Koče 
Kočevje 

Kočevska Reka 
Kompolje 
Koprivnik 

Livold 
Loški potok 

Lužarje 
Mala gora 

Mozelj 

Nemška Loka 
Novi Lazi 

. Osilnica 
Podgora 

Velike Poljane 
Polom 

Ribnica 

Rob 
Sela 

Sodražica 
Spodnji log 

Stara cerkev 
Stari log 

Struge 
Trava 
Turjak 
Videm 
Cerklje 

Vo 132 
170 Vo 
215 o/0 
125 »/o 
240 
134 
102 
175 
117 
119 
197 
110 
112 
200 
400 
188 •/, 
330 o/. 

7. 
7. 
7. 
To 
T. 
To 

7o 
7. 
7. 
7. 

% 
% 
V» 
7o 
7. 
7. 
7o 

180 
159 
132 
190 
411 
150 
200 
121 
140 
200 
300 
250 
160 
360 
150 

po vsej občini 296 %,po 
davčni občini travniški 
še 112 «/o, skupaj 408 »Д 

300 «/e 
318 o/0 

po vsej občini 220 %, 
po vasi Mozlju še 160 

Vo, skupaj 380 o/o 

•7. 
7o 
% 
% 
Vo 
7. 
7o 

po 

706 
160 •/, 
130 o/» 
110.7. 
317 o/0 
315 o/0 

vsej občini 178 % 
po davčni občini ribniški 
(trg) še 60 o/», skupaj 

238 
200 
210 
136 
315 
397 
125 
320 
573 
150 
125 

po vsej občini 122 %, 
po davčni občini cer
kljanski razen v vasi 
Pšenični polici še 29 %, 

skupaj 151 o/„ 

% 
Vo 
Vo 
% 
Vo 
Vo 
Vo 
7. 
7. 
7o 
% 

Davčni okraj 

Kamnik 
Brdo 

Kamnik 

Brdo 

Kamnik 

Brdo 
Kamnik 

» 
Brdo 

Kamnik 

Kočevje 

Ribnica 
Kočevje 

Velike Lašče 
Kočevje 

Velike Lašče 
Kočevje 

Ribnica 
Velike- Lašče 

Kočevje 

» 
n 

Velike Lašče 
Ribnica 
Kočevje 

Ribnica 
Velike Lašče 

Kočevje 
Ribnica 
Kočevje 

» 
Ribnica 
Kočevje 

Velike Lašče 

Kranj 
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98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 

107 

108 

109 

120 
111 
112 

' • • 

122 
123 
124 
125 
126 

127 
128 

129 

Občina 

130 
131 
132 

Hrastje 
Št Jošt 
Kovor 
Kranj 
Križe 
Naklo 
Oslica 

Poljane 
Preddvor 

Predoslje 

Selca 

Smlednik 

Sora 
Sorica 

Stara Loka 

113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 

Šenčur 
Škofja Loka 

Tržič 
Velesovo 
Voglje 
Zminec 

,, Železniki 
Boštanj 
Bučka 

Doklada 
na neposrednje davke 

nad 100 % 

217 % 
125 % 
194 
125 
241 
150 
300 

% 
% 
•/• 
°/. 
% 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
100 % 

Davčni okraj 

143 

Cerklje 
Čatež 

Velika Dolina 
Št. Jernej 
Sv. Križ 

pri Kostanjevici 
•- Kostanjevica 

Krško 

Sv. Jurij 
pod Kumom 

Mokronog 
Radeče 
"Raka 

200 % 
po davčnih občinah bel-
ski in breški 144 %, po 
davčni občini kokrski 
174 %, po davčni ob
čini babnovrtenski in te-

netiški 104 "/o 
po vsej občini 120 °/0, 
po vasehKokrici in Pred-
osljah še 5 %, skupaj 
125 o/e, po vaseh Ore-
hovlju, Hujah in Klancu 
še 47 оД, skupaj 167 %, 
po vasi Britofu še 52 
•/o, skupaj 172 °/o, po 
vasi Gorenjem še 61 %, 
skupaj 181 %, po vasi 
Rupi še 120 %, skupaj 
240 o/0, po vasi Prim-
skovem še 134%, sku

paj 254 % 
po vsej občini 160 %, 
po davčni občini draž-
goški še 20 °/o, skupaj 
180 %, od onih posest
nikov, ki spadajo v žup
nijo pri Sv. Lenartu, 
še 38 %, skupaj 198 %,• 
po davčnih občinah hra-
ški, moški, Bmledniški 
in trbojski 173%, po 
davčni občini zapoški 

157 o/„ 
200 »/o 
150 % 

po vsej občini 185.%, 
po davčni občini žabniški 
in po vaseh Dorfarjih 
in Formah davčne ob
čine dorfarske še 5 %, 
skupaj 190 o/o.,"p6 davč
ni občini šuški (vasi. 
Suha, Lipica in Trata) 
Še 2%, skupaj 187 % 

122 % 
170 «/o 
270 «/o 
120 % 
180 »/o 
282 o/0 

170 % 
15ao/0 

po davčni občini buški ra
zen v vaseh Mali Huba-
njici in Osredku 130 % 

190 % 
180 »/a 
150 o/0 . 
108 V_e 
220 % •". 
120 %• . 

po vsej občini 160%, 
po mestu Krškem še 
50 «/o, skupaj 210 % 

po vsej občini 225 %, 
po davčni občini sveto -
kriški še 151 o/,, skupaj 
376 %, po davčni občini 
svetojurski še 345 «/o,. 
skupaj 570 %, po davč
ni občini dobovški še 
184 %, skupaj 409 % 

200 % 
128 o/0 

po davčnih občinah raški, 
smedniški in površenski 
170 %, po davčni občini 

nfršečevaški 169 % 

Kranj 

Tržič 
Kranj 
Tržič 
Kranj 

Škofja Loka 

Kranj 

Škofja Loka 

Kranj 
Škofja Loka 

Kranj 
Škofja Loka 

Tržič 
Kranj 

Škofja. Loka 
Radeče . 

Krško 

Kostanjevica 

Krško. 

Radeče 
Mokronog 

Radeče 

Krško 

Tek. 
št 

133 

134 
135 
136 
137 

138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 

Občina 
Doklada 

na neposrednje davke 
nad 100 % 

Studenec 

Škocijan 
Trebelno 
Tržišče 
Aržiše 

Dole 
Hotič 
Hudo 

Kandrše 
Kolovrat 

Konj 
Kotredež 
Kresnice 

Križka vas 
Krka 

Leskovec 
Litija 
Luče 

Moravče 
Polica 

Polšnik 
Prapreče 

Stehanja vas 
Šmartno 
pri Litiji 

Vače 
Velika vas 

Št. Vid pri Stični 
Zagorje ob Savi 

Žalna 
Brezovica 
Črni vrh 
Dobrova 
Dobrunje 

166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 

175 

176 
177 
178 

179 
180 
181 

Dol 
Dolsko 

Iška vas 
Št. Jurij 

Log 
Preserje 
Rudnik 

Spodnja Slivnica 
Šmartno pod 
Šmarno goro 

Tomišelj 

Št. Vid 
Vrbljene 
Vrhnika 

Želimlje 
Begunje 

Bloke 

po vsej občini 120 %, 
po davčni občini huba-
njiški še 4 o/o, skupaj 

124 % 
175 % 
105 o/„ 
140 % 

po vsej občini 190 %, 
po davčni občini loški 
še 20 o/0, skupaj 210 % 

195 % 
278 »/o 
103 o/0 
200 % 
190 o/o 
205 % 
250 «/o 
190 «/o 
150 o/„ 
127 »/e 
110% 
230 
238 
200 
130 
300 
125 
175 o/„ 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
100 •/, 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 

% v. 
% 

300 
180 
150 
125 
170 
131 o/0 

207 
131 
106 

po davčnih občinah so 
strski, dobrunjski in 
podmolniški 154%, po 
davčni občini štepanjski 
in bizoviški 145 %, P° 
davčni občini lipoglavski 

147 o/0 

125 V. 
130% 
250 %. 
575 % 150 
110 
165 

V. 
% 
% 

182 | Cerknica 

150% 

110% 
po vsej občini 144 %., 
po davčni občini tomi-
šeljski še 19 %, skupaj 

163 % 
200 °/o . 
170 % 

po davčni občini vrh
niški 295 %, po davčni 
občini verdski 257 %, 
po ostalem delu občine 

225 % 
120 o/0 

• - 241 V, : * 
po ~ davčnih občinah be-
.rietski, hudovrški, veli-
kovrški, velikobloški, 
svetoduški, metulj ski, 
novovaški, radleški, fav-
nenski, ravniški, runar-
ski, strmeški, studenški, 
studenski, topolski in 
volčji 175 %, po davč
nih občinah gradiški, 
hitenskiinzaleškil25% 
po vsej občini 133 •/•» 
za ustanovitev eksku-
rendne šole v Podsliv-
nic iše l l3% = 246%, 
za stvarne šolske po
trebščine v Grahovem 
po davčnih občinah gra-

Davčni okraj 

Krško 
Mokronog 

Litija 

Višnja gora 
Litija 

» 

Višnja gora 

Litija 
Višnja gora 

Litija 
Višnja gora 

Litija 
, Višnja gora 

Litija 

Višnja gora 
Litija 

Višnja gora 
Ljubljana okolica) 

Vrhnika 
Ljubljana okolica! 

» 
» 
» 
» . 
} } 

» 
» 
» 

» 
n 
>} 

» 
!) 
t) 

1) 

« 

Vrhnika 
Ljubljana okolici 

Cerknica ! 

Lož 
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Tek 
št." 

i 

i 
i 

i 
1 i 
1 
j 

i 

1 
i 
1 

i 
1 

f 

183 
184 
185 
186 

i 
i 

187 
.188 

l 
i 

189 
190 

191 
192 
193 
194 
195 
196 
19.7 
198 

Občina 

• 

.. 

* 

Hotedršica 
Dolenji Logatec 

Lož 
Planina 

Rakek 
Rovte 

Stari trg 
Št. Vid 

nad Cerknico 
Žiri 

Ambrus 
Bela cerkev 

Brusnice • 
Črmošnjice 

Dobrniče 
, Orehovica 

Št. Peter 

Doklada 
na neposrednje davke 

nad 100 »/o 

hovski (z Martinjakom) 
in žerovniški še 91 % 
= 224 %, za stvarne 
šolske potrebščine pri 
Sv. Trojici po vaseh 
Mlaki, Slemenu, Hribar
jevem in Rožancah še 
94 °/o = 227 Vo, na 
župno občino cerkniško 
po davčnih občinah cerk
niški, dolenjevaški in 
otoški 11 in po vaseh 
Martinjaku (davčne ob
čine grahovske), Oto 
niči, Podslivnici, Mahne-
tih (davčne občine mla-
ško) in Brezju (davčne 
občine selške in krajev
ne občine begunjske), 
in sicer za zvonik še 
150 Vo, za plačo orga-
nistovo in cerkovnikovo 
še 20 Vo, 303 Vo zapo-
pravo potov: a) po davč
ni občini cerkniški še 
30 °/o, b) po davčni ob
čini dolenjevaški še 60 
%, c) po davčni občini 

mlaški še 100 % 
105 Vo 
130 »/o • 
120 »/o , 

po vsej občini 225 °/o, 
po davčnih občinah go
renj eplaninski in dole-
njeplaninski, lazenski in 
grčarevški še 20 °/o, sku

paj 245 % 
300 Vo-

po vsej občini 260 %, 
od udeležencev vodovo
da še 100 »/o, skupaj 

360 % 
120 »/o 

385 Vo 
300 Vo 
300 % 
130 »/o 
103 «/o 
370 »/o 
200 »/o 
105 % 

po davčni občini žalov-
ški 174 Vo, po davčni 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
loo »/o 

Davčni okraja 

1 
1 

1 
1 

. 

/ 

1 

— 
— 
— 
— 

, 

— 
— 

— 

•143 .«/o 

— 

Cerknica 
Logatec 

Lož 

j 

i 

i 
i 
i 

Logatec 
Cerknica, i« _j 

• -v. 1 
i 

Logatec 
Lož 

i 

Logatec 
- Žužemberk 

Novo mesto 

i " 

Trebnje 
Novo mesto 

! 

1 

j 
] 

Tek. 
št. 

199 
200 
201 
202 

203 
204 
206 
206 
207 
208 

209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 

221 
222 
223 
224 

225 

Občina 
-

Poljane 
Prečna 
Smuka 

Šmihel-Stopiče 

Toplice 
Zagradec 

Žužemberk 
Begunje 

Bled 
Bohinjska 

Bistrica 
Brezovica 

Dovje 
Jesenice 

Kamna gorica 
Koroška Bela 

Kranjska gora 
Lancovo 

Lesce 
Lese 

Ljubno 
Mošnje 
Ovsišče 

Predtrg 
Radovljica 

Rateče 
Ribno 

Srednja vas 

Doklada 
na neposrednje davke 

nad 100 V» 

občini ždinjevaški razen 
po vaseh Mačkovcu, Sev-
nu in Trški gori 229 %, 
po davčnih občinah šent-
petrski, herinjevaški, 
češnjiški, dalje po vaseh 
Mačkovcu, Sevnu in Tr

ški gori 245 % 
500 »/o 
110 Vo 
272 % 

po vsej občini 132 %, 
po davčni občini kan-
dijski še 10 %, skupaj 

142 % 
170 »/o 
145 Vo 
196 »/o 
151 % 
150 % 

po davčni občini bohinj-
skobistriški 130 % 

300 % 
232 % 
110 % 
150 »/o 
210 % 
205 Vo 
120 % 
150 % 
184 »/• 
180 »/o 
126 % 

po vsej občini 243 %, 
po davčnih občinah do-
bravski in zalošenski še 

2 °/o, skupaj 245 % 
143 % 
240 Vo 

1210 Vo 
po vsej občini 335 %, 
po davčni občini bohinj-
skobelski še 90 %, sku
paj 423 % , po davčnih 
občinah ribenski in sel
ski še 86 Vo, skupaj 

419 V„ 
257 % 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
100 »/o 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

— 
— 

Davčni okraj 

Novo mesto 
» Ћ 

Žužemberk 

Novo mesto 
A " " 
Žužemberk 

» 
Radovljica 

n 

» 
„ 

Kranjska gora 
» » 

Radovljica 
Kranjska gora 

» » 
Radovljica 

" -
„ 
« 

! 
i 

» 
i, 

,1 

Kranjska gora 

Radovljica 
» 

V Ljubl jani , dne 2. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

193. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
glede pobiranja občinskih doklad v občinah 

bivše Štajerske. 
Na podstavi § 1. zakona z dne 20. januarja 1914., 

•dež. zak. št. 22 za Stajer&ko, se dovoljuje nastop
nim občinam za upravno iato 1922., sporazumno z 
delegacijo ministrstva financ, pobirati nad 300%no 
doklado na vse neposrednje davke razen onih, ki so 
po zakonu prosti občinskih doklad, in nad 25%no 
dóklado na državno troSarino od vina in vinskega 
mošta za občinske, šolske in druge -potrebščino: 

- t i 

M 
Ol 

1 
2 

•*J 
4 

Občina 

Brežice 
•Bromi j e 

' Zakot 
Griže 

Doklada 
na nepo
srednje 
davke 

nad 
300 % 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
25 »/o 

v o d s t o t k i h 

561 
— ' • 

• — , 

340 

, 

30 
30 

• — 

Davčni okrai 

• 
Brežice 

» 

Celjo 

i 
i 

1 
| 

| 

| 
1 

1 

• i 

J* 
H. 

5 

6 

7' 
8" 
9 

10 
11 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Občina 

* 

Sv. Jurij ob 
južni želez
nici, okolica 

Sv. Peter 
ob Savinji 

Solčava 
Bezovica 
Spodnji 

Dolič 
Št. Jernej 
Konjice 
okolica . 

Laže 
Loče . 

Oplotnica 
Stranice 

Tolsti vrh 
Zbelovo 

Zreče 
Prevorje 

Sopote 

Doklada 
na nepo
srednje 
davke 
nad 

доо Vo 
v o d s 

— 

330 
362 

• 340 

— 
367 

480 
380 
— 
— 
— 
337 

' — 
350 
330 
343 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
25 Vo 

t o t k i h 

40 

— 
— 
— 

40 
— 

— 
— 
50 
50 

100 
— 
50 
80 
— 
— 

Davčni okraj 

Celje 

~ .'.' J 
Gornji grad 

Konjice 

» 
n 

, » 
« 
«.. 
» / 
v 
» 

• . » 
» 

• Kozje 
? » 

r 
i • 

i 

•*•* 

M 
Ф 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

'27 
28 
29 
30 

31 
32 

33 
34 
35 
36 
37 

Občina 

Jurklošter 
Sv. Rupert 
Trbovlje 

Cezanjevci' 
Gortina 

Sv. Primož 
na Pohorju 

Trbonje 
Zgornje Hoče 

Sv. Križ 
Sv. Lovrenc 

nad 
Mariborom 

Spičnik 
Drobtinci 

Grabe 
Podgorje 
Ziberci 

Lutverci 
Vratji vrh 

Doklada 
na nejjo-
srednje 
davke 
nad 

300 Vo 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
25 »/o 

v o d s t o t k i h 

306 
— 

. — 
319 
500 

300 
357 
500 

> 

364 
405 
352 

. 464 
430' 
423-
373 

.578 

30 
85 

. — • 

— 

•— 
— 
— 
100 

40 
— 
— 

. — 
-— 
— 
— 
— . 

Davčni okraj 

Laško 
« 
M 

Ljutomer 
Marenberg 

-
n 

n 
Maribor • 

» 
. » 

Gornja 
Radgona 

» 
« 
n 
-» 
» 

• • . ' * • " < . * - • . ' £ • ' * •• -y'-•*-'i.iiw-i,'!..\*\^JCdiin!£žm'iM&? '•'•''•,.• *..:.-'. • «'-



6SU 456 Letnik IV. 

ito 

! H 
j38 
39 

i 40 
41 

! 
42 

43 
i 

j 44 
1 
45 
46 
47 

48 
[49 
|i 50 

Občina 

' 

Nimno 
Brezje 
Baztez' 

Št Ilj pod 
Turjakom 

Slovenj -
gradeč 

Sv. Ana 

Jelovec-
Makole 
S topno 

Vrhloga 
Ponikva 

Sv. Florijan 
Braslovče 

Marija Beka 

Đoklada 
na nepo-
srednje 
davke 

nad 
300 % 

Doklada 
na 

državno 
trošarino 

nad 
2 5 % 

v o d s t o t k i h 

450 
360 
410 

— 
350 

350 
350 
355 
-
400 

| 350 
j 500 

50 
— 

36 

32 

— 
50 

— 
— 
— 

Davčni okraj 

j 
i 

Kogatec 
Sevnica 

» 

Slovenj-
gradec 

л 

a 
Slovenska 
Bistrica 

i 

» 
i 

X " . 
Šmarje 

pri Jelšah : 
Šoštanj 
Vransko ' 

Л 

V L j u b l j a n i , dne 2. .junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

1 9 4 . 

Naredba pokrajinskega namestnika 
za Slovenijo 

glede pobiranja okrajnih doklad za okrajne 
zartope v bivši Štajerski. 

Na podstavi § 2. zakona z dno 10. oktobra 1905, 
dež. zak. St. 105 za Štajersko, odnosno § 1. zakona 
z dne 15. maja 1894., dež. zak. št. 36 za Štajersko, 
se dovoljuje, sporazumno z delegacijo ministrstva fi
nanc, okrajnim zastopom za upravno leto 1922. po
birati nastopne nad 70%ne doklade na vse neposred-
nje davke razen onih, ki so po zakonu prosti avto
nomnih doklad za okrajne potrebščine: 

Tek. 
št. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

t 
9 

10 
11 
12 
13 
14 ! 
15 j 
16 
17 I 
V L 

Okrajni zastop 

Doklada na 
neposrednje 

davke 
nad 70 % 

v o d s t o t k i h 

Brežice ! 234 
Celje i 76 
Gornji grad 200 
Konjice 207 
Kozje . 145 
Laško 133 
Sv. Lenart v Slovenskih 

goricah 380 
Ljutomer 125 
Marenberg 170 
Ormož 140 
Ptuj 100 
Rogatec 210 
Sevnica 85 
Slovenjgradec 120 
Slovenska Bistrica . . . 200 
Šmarje pri Jelšah . . . 110 
Šoštanj 80 
ju bi j a ni, dne 2. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblaslev, 
CII 126/22—4. 

Oklic. 
838 

notar v Slovenski Bistrici, zastopan po odvetniku 
dr ju. .Josijni Pučniku v Slovenski Bistrici, tožbo za
radi 2262 K 20 v s pripsdki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
sporno razpravo na dan 

15. j u l i j a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi St. 6. 

V obrambo pravic obeh tožencev se postavlja za 
skrbnika Josip Pogačar, višji sodni oficial v p. v 
Celju. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 14. junija 1922. 

C 337/21—7. 844 
Oklic. 

Nedl. Vihnos Gostoiiy, ki ga zastopa inati m 
varuhinja Karolina Terplan, roj. Gostony, posest
niku va žena v Biidineih, jo vložil zoper Ivana N e -
m e š a , posestnika v Budeucih št. 27, Franca N e -
m e š a , mlinarja na Ogrskem,, in ml. Karla in Šte
fana N e m e a a, oba iz Budmcev, zastopana po 
varuhu Ivanu Nemešu, tožbo zaradi zvišbe mesečne 
preživnine. 

Narok na ustno sporno razpravo se je določil 
na dan 1 4. j u 1 i j a 1 9 2 2. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 

Ker je bivališče Franca NemeSa neznano, se mu 
postavlja za skrbnika Ivan Nemeš, posestnik v Bii-
dincih št. 27. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 17. junija 1922. 

Zoper Friderika F i e g l m Uli e r j a in Marijo 
F i e g l m u l l e r j e v o , posestnika v Gaberju juri 
Celju, katerih sedanje bivališče je neznano, je po
dal pri okrajnem sodišču v Celju Ivan Koleno, 

Št. 381/1/V1I.—1922. . 832 3 - 2 

Razglas o prodaji starih lesenih sodov. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1910. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z dno 
22. julija 1921., in pravilnika, natisnjenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921., in odo
britve gospoda ministra za promet št. 9737 z dne 
16. maja t. 1. pismeno ofertalno licitacijo za prodajo 
starih lesenih sodov na dan 3 1 . j u l i j a 1 9 2 2 . ob 
11. uri v ekonomskem oddelku direkcije. 

Količina sodov, za katero se razpisuje licitacija, 
je ta-le: 

1.) 5000 starih lesenih sodov raznih olj z dvema 
dnoma, enim dnom in brez dna, shranjenih v skladi
šču materiala na državnem kolodvoru v Zagrebu; 

2.) 1770 starili lesenih sodov raznih olj z dvema 
dnoma, enim dnom in brez dna; 

4(J lesenih vinskih sodov do ca. 50 1; 
65 lesenih vinskih sodov do ca. 150 1; ' 
15 lesenih vinskih sodov do ca. 250 1; 

4 leseni vinski sodi do ca- 700 1 , 
v skladišču materiala v Dravljah pri Ljubljani; 

Ü.) 260 starih lesenih oljnih sodov z dvema dno
ma in enim dnom v skladišču materiala v Splitu. 

Zgoraj navedene sode si interesenti lahko ogledajo 
med uradnimi urami v označenih skladiščih. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za nakup starih sodov po razpisu 
št. 381/1/VIL—1922. za dan 31. julija 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno po
nudniki ali njih pooblaščenci med 10. in 11. uro na 
dan licitacije v roke predsedniku licitacijeko komi
sije. ' 

Ponudniki morajo ostati v besedi 30 dni od lici-
tacijskega dne. 

Vsak ponudnik mora položiti za kavcijo 5 %, od
nosno inozemci 10 %, ponujene kupnine, in sicer 
najkasneje do 10. ure na dan licitacije pri glavni 
blagajni direkcije, ki mu izda o njej reverz, s katerim 
se mora izkazati pred licitacijsko komisijo. Namesto 
gotovine se sprejemajo tudi vrednostni papirji, ka
kor jih določa člen 88. zakona o državnem računo
vodstvu. Razen tega se mora vsak dražitelj izkazati 
z izpričevalom trgovske zbornice o s,voji dražiteljski 
sposobnosti in s potrdilom o plačanem davku za zad
njo četrt davčnega leta. 

Licitanti morajo podpisati na dan licitacije izjavo, 
da iwznajo predpise zakona o državnem računovod
stvu in da pristajajj, po njih izročiti svoje ponudbe. 

Onim licitantom, ki pridejo po 11. uri, bo prepo
vedano vstopiti v prostore, kjer se bo vršila lici
tacija. 

V vsaki ponudbi mora biti podrobno navedeno, 
koliko se ponuja za sode z dvema dnoma, koliko za 
sode z enim dnom in koliko za sode brez dna. Po

nudba pa so tudi lahko giasi na vse sode (počez) 
brez vse specifikacije, a povprečno ceno je označiti 
za vsak sod. 

Delna ponudba se smo istotako predložiti. 
Zdražitelj mora sode v treh tednih, ko se mu javr, 

(ia jih je zdražil, ob svojih stroških spraviti iz zgo
raj navedenih skladišč; drugače mu kavcija zapade 
in se nakup ukine. 

Izplačilo se izvrši ob odvozu pri postajni bla
gajni kraja, kjer so sodi shranjeni. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca junija 1922. 

Razne objave. 
8 6 0 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15. junija 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 362,796.846'39 
Posojila 901,956.389'04 
Dolg države 4.498,273.014-27 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov — 

_ . 7.901,402.412-70 
Pasiva : 

Glavnica 16,336.100- — 
Rezervni fond 2,066.961*96 
Novčanice v tečaju 4.748,061.006- — 
Razne obveznosti 971,706.940 *бб 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 24,864.262'19 

7.901,402.412 70 

845 Vabilo na subskripcijo delnic 
„ S l a b i j e " , 

jugoslovanske zavarovalne banke v Ljubljani. 

Na podstavi koncesije ministrstva za trgovino 
in industrijo z dne 12. januarja 1921., VI št. 2630, 
odnosno z dne 31. marca 1922., VI št. 1569, je bila 
ustanovljena, dne 26. maja 1922. 

„ S l a v l j a " , 
jugoslovanska zavarovalna banka v Ljubljani. 

Ustanovnice te nov»! zavarovalne banke so: 
«Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani», «Obrtna 
banka v Ljubljani», «Trgovska banka v Ljubljani* 
in vzajemno-zavarovahia banka «Slavija» v Pragi, 
]<i daje novemu zavodu podstavo s tem, da dovoljuje 
vsakemu svojemu zavarovancu, prestopiti k novi 
družbi. 

Ustanovna delniška'glavnica znaša 10,000.000 K 
ter je razdeljena na 25.000. delnic po K 400—, ki 
se glase na prinosnika; od tega so prevzele Ustanov
nice 20.000 delnic, Ostalih 

5000 delnic 
se daje na javno subskripcijo ob nastopnih pogojih: 

' 1.) Delnice se nudijo interesentom po K 540-—, 
računajo v to K 4 0 — za stroške izdaje, s kuponom 
št. 1 (za leto 1922./1923.) ter se morajo popolnoma 
vplačati takoj i*ri podpisu. 

. 2.) Delnice se bodo izdajale v izvodih i>o 1 in 
10 delnic. Začasno se bodo izdajala potrdila o do
deljenih del nicali, ki so v primeroma 6 mesecih za
menjajo za delnice. 

3.) Rok za subskripcijo delnic se prične d ne 
1. j u l i j a i n t r a j a do v š t e t e g a d n e 
2 0. j u l i j a 1 9 2 2 . 

4.) Kot podpisoval nice fungirajo: 
Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani in njeno 

podružnice v Mariboru, Celju, Ptuju, Splitu, Sara
jevu, Novem Sadu; 

Trgovska banka v Ljubljani; 
Obrtna banka v Ljubljani. 
6.) Upravni svet družbe si pridržuje pravico re-

particijc delnic v roku do dne 31. avgusta 1922. 
Po tem roku se vplačana protivrednost za nedo-
deljene delnice lahko dvigne. 

Doplačila (agio) se odkaže po' odbitku vseh 
stroškov splošnemu rezervnemu fondu. 

V L j u b l j a n i , dne 25. junija 1922. 

Upravni svet. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. U v Ljubljani. 



70. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 30. junija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zahvala Njiju Veličanstev kralja in kraljice. — Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade: Naredba 
ministra za socialno politiko o izvajanju zavarovanja po zakonu o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 1922. Odločba glede živalske hrane na dvovlastniških posestvih. — 
Naredbi pokrajinskega namestnika za Slovenijo: glede pobiranja občinske davščine na vozila v okoliški občini celjski; glede pobiranja občinske davščine na ponočnl obisk 
gostiln in kavarn v Ljubljani. - Razglasi osrednje vlade: Razglas o vlaganju reklamacij, ki se tičejo terjatev v Severni in Južni Ameriki. Razglas o višini osnovnega vloga v 
pošfnočekovnem prometu. Razglas, da je likvidacija centralne uprave za trgovinski promet z inozemstvom dokončana. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o 
ustanovitvi samostojne «Sekcije za sekvestre ministrstva pravde» v Ljubljani. Razglas o uredbi veterinarskega ogledovanja živine, ki se naklada in razklada na železniških po
stajah v tukajšnji pokrajini, in o pristojbinah, ki jih je pobirati za to ogledovanje. Razglas o pobiranju pristojbin za veterinarski pregled živine, mesa in sirovin na obmejnih 
postajah in za pregled žive perutnine, ki se naklada (razklada) na železnicah za izvoz v inozemstvo ali pa prihaja iz inozemstva. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — 

Razne objave. 

Zahvala Njiju Veličanstev kralja in 
kraljice. 

Njiju Veličanstvi. kvalj in kraljica, sta ob svoji 
poroki dno 8. t. m. prejela od raznih »trani mnogo
brojno čestitke, v katerih se jima izraža ljubezen in 
radost naroda ter izrekajo tople želje za -srečo in 
slave visokih poročencev. 

Po Najvišji naredbi izjavlja predsednik ministr
skega .sveta v imenu Njiju Veličanstev po tej poti 
vsem zahvalo na izraženi ljubezni in radostnih že
ljah za srečo kraljevskega doma. 

Iz kabineta predsednika ministrskega sveta 
v Beogradu, 

dne 22. junija 1922.; P. M. br. 2258. 

„Službenili Novin kraljerine Srbi, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 131 z dne 17. junija 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

dra . I. z dne 10. maja 1922., s katerim se otvarja 
kraljevski konzulat v Korči. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 26. maja 1922., s katerim se dr. Slavko 
B a r l e , pisar I. razreda kraljevskega konzulata v 
Gradcu, imenujo za pisarja istega razreda pri mini
strstvu za zunanje posle. 

Številka 132 z dne 19. junija 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 13. maja 1922., s katerim se odlikujejo: 
z redom sv. Save III. vrste z b o r « G l a s b e n o 
M a t i ce» v Ljubljani; z redom Belega orla V. vrste 
dr. Vladimir- R a v n i h ar, odvetnik in predsednik 
«Glasbene Matiee» v Ljubljani; Matej H u b a d, di
rektor-konservatorija, upravnik narodnega gleda
lišča in glasbeni šef «Glasbene Matice» v Ljubljani; 
z mlom sv. Save V. vrste Karel M a h k o ta , uči
telj m administrator «Glasbene Matice» v Ljubljani 

Objava generalne direkcije carin, da sta oddelka 
mariborske carinarnice na Teoiu in Št, Ilfu kot ne
potrebna ukinjena. • 

Številka 133 z dne 20. junija 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dno 15. maja 1922., s katerim se postav
ljajo na tehnični fakulteti ljubljanske univerze: za 
rednega profesorja dosedanji izredni profesor za teh
nično mehaniko Alojzij K r â l ; za rednega profesor
ja za gradbene konstrukcije inž. Jaroslav F o e r -
s t e r; za izrednega profesorja za železniške stavbe 
Alojzij H r o v a t, ravnatelj državnih železnic v 
Ljubljani; za kontraktualnega izrednega profesorja 
za enciklopedijo rudarstva in za izbrana .poglavja iz 

*• Priobčena v, «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 137, izdanih dne 24ega 
J"nija 1922. 

nauka o ekonomsko važnih rudninah inž. Nikolaj 
A k i m o v i č - Š a n d 1 u n. 

. Ukaz ministrskega sveta z dne 28. aprila 1922., s 
katerim so postavlja na ljubljanski univerzi za red
nega profesorja za narodno zgodovino dr. Nikolaj 
R a d o j č i d, izredni profesor filozofske fakultete 
iste univerze. 

Številka 137 z dne 24. junija 1922.: 
Naredba ministra za socialno politiko, s katero 

se izpreminjajo plačilni razredi za pokojninsko za
varovanje nameščencev v Sloveniji in Dalmaciji. 
(Glej Uradmi list pod: St. 191.) 

Izpremembe v osebju. 
Z odlokom gospoda, ujnijtrn nravde so bili uue-

1.) za deželnosodinega svetnika v VII. öinovnem 
razredu pri okrožnem sodišču v Novem mestu France 
K ü s/sol, deželnosodni svetnik in sodlni iirodstojnik 
v Trebnjem; 

2.) za okrajnega sodnika v VIII. činovnem raz
redu pri okrožnem sodišču v Novem mestu Božidar 
R o m i h, sodnik v Sevnici; 

3.) za okrajnega sodnika in sodnega predstojnika 
v VIII. činovnem razredu v Cerknici dr. Jože B a v -
d e k, sodnik v Metliki. 

Z odlokom gospoda ministra pravde so bili avs-
kultanti Franj O r o ž e n , Josip B a r i če v, i č in 
Vladimir V e l u š č e k imenovani za sodnike v 
okrožju višjega deželnega sodišča ljubljanskega. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Z odlokom gospoda zastopnika ministra za na
rodno zdravje z dne 29. maja 1922., H. br. 15.546, 
sta bila dr. Vinko Ž e 1 e z n i k a r, provizorni pri-
marij kirurškega oddelka obče javne bolnice v Slo-
venjgradcu, in1 dr. Ferdinand K u n e j , provizorni 
primarij internega oddelka iste bolnice, v definitivni 
lastnosti potrjena na dosedanjih službenih mestih. 

Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 
z dne 1. junija 1922., br. 18.336, je bil dr. Josip 
G o s t i š a imenovan za okrožnega zdravnika za 
zdravstveno okrožje v Cerknici. ^ Maver s r 

Absolvirana pravnika Egon B a y r in dr. Josip 
O r o ž i m sta sprejeta za konceptna praktikanta v 
politično pripravljalno službo v področju pokrajin-' 
ske uprave za Slovenijo ter dodeljena v službovanje 
oddelku za notranje zadeve. 

Pisarniški oficial Andrej K r i s c h e pri policij
ski direkciji v Ljubljani je na, lastno prošnjo zaradi 
bolezni upokojen. 

Zvaničnik Rudolf R up n i k pri okrožni zaščiti 
dece in mladine v Maribora je imenovan za kanc-
lista v XI. činovnem razredu pri okrajnem glavar
stvu v Murski Soboti. Iv. Hribar s. r. 

Višji pisarniški oficial Ciril K u m a r pri dežel
nem sodišču v Ljubljani je z dnem 30. junija 1922. 
na lastno prošnjo trajno upokojen. K a v č n l k 6 n 

Uredbe osrednje vlade. 
195. 

Naredba ministra za socialno politiko 
z dne 3. junija 1922., St. 1077, 

o izvajanju zavarovanja po zakonu o zavaro
vanja delavcev z dne 14. nuja 1922.* 

Na podstavi § 211. zakona o zavarovanju delav
cev z dne 14. maja 1922. se odreja-: 

§ 1 . 
Zavarovanje delavcev «e mora v zmislu § Ž09. 

zakona o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 1922. 
(skrajšano: Z. Z. D.) izvajati izza dne 1. julija 1922. 
zoper bolezen in nezgode visera, območju kralje
vin© Srbov, Hrvatov* in 8ievl»ce'vj in sicer po od
redbah tega zakona. Zavarovanje za onemoglost, 
starost in «rut se izvede pozneje s posebno naredbo. 

§ 3 . 
Prijava delavcev (nameščencev), ki so postali 

po zakonu o zavarovanju delavcev zavezani zava
rovanju zoper bolezen in nezgode, se mora izvršiti 
po stanju z dne 1. julija 1922. v zakonskem roku 
8 dni (§ 10. zakona o zavarovanju delavcev), t. j . 
do dne 8. julija 1922. Kolikor ni mogoče iz prejšnjih 
prijav za že zavarovane osebe ustanoviti novih 
mezdnih razredov, smejo okrožni uradi, pa tudi 
osrednji urad za zavarovanje delavcev, predpisati 
za krajine izvun Srbije in Crne gore v istem roku 
ponovno prijavo onih oseb, ki so büe do sedaj pri
javljene v ХШ. mezdnem razredu, ali vseh onih 
oseb, ki so bile že do sedaj zavezane zavarovanju 
zoper bolezen in nezgode. 

Prijava se mora izvršiti pri oni blagajni (ereski, 
okrajni, kotarski bolniški blagajni, okrožni blagajni 
— okrožnem uradu — za zavarovanje delavcev), ki 
je pristojna po sedežu obrata, odnosno pri njeni-eks-
pozituri. Oni delodajalci, katerih zaposleni delavci 
so bili zavarovani pri podjetniški, zadružni ali dru
štveni blagajni aJi bratövski skladnici, morajo izvr
šiti to prijavo pri dotičnih blagajnah. 

Osemdnevni rok za prijave in odjav© mora ve
ljati .v Sloveniji, in Dalmaciji, Bosni in Hercegovini 
tudi za one delavce, ki vstopijo v. obrat ali izstopijo 
iz obrata dne 29. ali 30. junija 1922. 

Prva prijava in vse nadaljnje prijave in odjave 
v zmislu § 10. Z. Z. D. se morajo izvršiti po prilo
ženem obrazcu A, posamezno za vsakega delavca, 
prijave izprememb v delovnem razmerju pa po pri
loženem obrazcu B. Ta obrazca se dobivata za na
bavno ceno pri dotičnih blagajnah. 

Za ponovno prijavo predpiše ravnateljstvo osred
njega urada posebne skrajšale obrazce. 

Abo je mogoče z dosedanjimi obrazci nabaviti 
vse potrebne podatke, smejo posamezne blagajne, 
odnosno krajovni organi, s pristankom ravnateljstva 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev zato, da 

* Razglašena v, «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 130, izdanih dine 16ega 
junija 1922. 
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70. 458 Letnik IV. 
«e porabi stara zaloga, uporabljati za prijavljanje 
in odjavljanje svoje dosedanje obrazce, dokler se 
zaloga ne porabi. 

O uporabljanju mezdnih zapiskov za prijav« in 
odjave veljajo še nadalje predpisi posameznih bla
gajn. 

§ 3 . 

Delodajalec mora izvršiti prijavo za vse svoje 
delavce (nameščence), ki so v zmislu prvega do pe
tega odstavka § 3. zakona o zavarovanju delavcev 
zavezani zavarovanju zoper bolezen ali nezgode. 

Dolžnost zavarovanja in prijave oseb, naštetih v 
poslednjem odstavku § 3. (hišna industrija), kakor 
tudi oseb, navedenih v prvem, petem in šestem od
stavku § 6. zakona o zavarovanju delavcev (polje
delskih delavcev in poslov, kaznjencev in takih 
oseb, ki so samo ob priliki zaposlene v hišnem go
spodarstvu, državnega prometnega osebja in osebja 
pomorskega ribarstva), eg določi s posebno naredbo. 

fototako se uredi z naknadno naredbo tudi iz-
vzemanje iz dolžnosti zavarovanja zoper bolezen 
po § 4., nadalje izvzemanje javnih uslužbencev iz 
dolžnosti zavarovanja zoper bolezen in nezgode po 
§ 7. zakona o zavarovanju delavcev. 

Dokler se ne izda naredba, omenjena v drugem 
odstavku § 7. zakona, je treba izmed oseb, naštetih 
v tem paragrafu, prijaviti in zavarovati vse one 
osebe, Id so bile že tudi do sedaj zavezane zavaro
vanju zoper bolezen ali nezgode, v Sloveniji in Dal
maciji pa razen tega tudi one osebe, ki nimajo pra
vice «lo svojih prejemkov ob bolezni za 26 tednov, 
dasi so nameščene s stalno plačo. — Ako je kdo 
zavezan samo zavarovanju zoper bolezen ali samo 
zavarovanju zoper nezg.xle, ga je treba istotako pri
javiti, toda samo z označbo, da je prijavljen le za 
eno vrsto zavarovanja. 

Ako delodajalec dvomi, ali je kdo zavezan za
varovanju ali ne, mora prijavo vendarle učiniti ter 
v njej označiti ta dvom. 

§4. 
Dolžnost, voditi in hraniti mezdne zapiske v 

zmislu § 16. zakona o zavarovanju delavcev, začne 
veljati dne 1. julija 1922. 

Te mezdne zapiske, s katerimi se smejo «pojiti 
tudi seznamM delavcev» morajo voditi vei delodajal
ci, pri katerih je zaposlenih 5 ali več delavcev (na
meščencev), zavezanih zavarovanju. Delodajalci z 
manj nego 20 delavci, smejo voditi namesto mezd
nih zapiskov letne zapiske izplačanih mezd za vsa
kega' posameznega delavca s .seznamkom delavcev, 
zaposlenih v tem letu. 

Vse delavce pri obratih, ki spadajo v isti nevar
nostni odstotek, je treba po možnosti vpisati v en 
mezdni zapisek. Ce so vodijo posamezne kategorije 
delavcev, n. pr. mesečarji, v posebnem seznamku ali 
če je zaradi različne nevarnosti ali iz drugih razlogov 
več mezdnih zapiskov, je treba sestaviti tudi popis 
vseh teh zapiskov. Gradbena podjetja smejo voditi 
za vsako gradnjo in za manjša dela (n. pr. popra
vila) dvojen mezdni zapisek. 

Mezdni zapiski in pomožni izkazi se morajo hra
niti 3 leta, in sicer, ako ni med okrožnim uradom 
za zavarovanje delavcev in delodajalcem dogovor
jeno drugače, pri upravi obrata, na gradnjah pa v 
gradbeni pfoarni in po zvršetku gradnje v pisarni 
podjetja. Ako se hranijo ti zapiski izjemoma na 
drugem kraju, je treba to naznaniti okrožnemu ura
du za zavarovanje delavcev. Delodajalec mora 
okrožnemu uradu za zavarovanje delavcev omogo
čiti vpogled tudi -tedaj, kadar je zadržan: v ta na
men mora postaviti posebnega namestnika. 

§ 5 . ' 

Mezdni zapisek, na katerem mora biti označen 
čas, za katerega se vodi, mora navajati za vsakega 
delavca posebe ime in priimek in položaj (svojstvo) 
v delu, ako pa se računi mezda po času, tudi pogo
jeno mezdo. 

Ko ee izplačilo, izvrši, je treba zapisek poppl-
niti z zaslužkom v gotovini z vsemi dokladami, pre
mijami in z vrstami in številom naturalnih dajatev 
(stanovanje, hrana i. si.), ako pa se plačuje po Času, 
tudi s številom delovnih dni ali ur. 

Akontacije na zaslužek ss morajo obračuniti v 
onem razdobju, ko se izplača zaslužek, na kate
rega so dane. Odtegljaje od zaslužka in odškodnine 
za nabavo ali popravilo orodja in priprav za delo, 
razstrelil i. si., je treba odbiti od zaslužka v goto
vini; za ta primer je na zapisku ali v prilogi ozna
čiti vrato in količino. 

Prispevke za zavarovanje zoper bolezen, ob one
moglosti, starosti in smrti je treba izločati od osta
lih odtegljajev. 

Povračila potnih stroškov in podobne odškod
nine, ki so obremenjene s posebnimi izdatki, se ne 
vštevajo v zaslužek v gotovini. 

Ako se zaslužek ne more izračuniti po času iz 
podatkov zapiska, je treba poleg mezdnega zapiska 
hraniti tudi pomožne zapiske in izkaze (izmenske in 
akordantske knjige i. dr.), iz katerih se da zaslužsk 
izračuniti. Isto velja tudi, če prejemajo delavci del 
zaslužka od tretjih oseb. Ako se plačuje zaslužek 
v akordu celi skupini, je treba hraniti tudi beležnice 
o porazdelitvi tega zaslužka na posamezne osebe. 

•§6. 

Prijave obratov in izprememb v obratu po § 9. 
zakona o zavarovanju delavcev, kateremu so za
vezani delodajalci, ki zaposlujejo v svojem obratu 
(poslu, podjetju) več nego 5 delavcev (nameščen
cev), zavezanih zavarovanju, ali delajo v svojem 
obratu s stroji, ki jih goni motorna sila, se izvršu
jejo po priloženih obrazcih V in G v dveh izvodih, 
in sicer pri podjetju, ki sestoji iz več i>oslovnih gran, 
ločeno za vsako poslovno grano. 

Dolžnost prijav, obrata in izprememb v obratu 
po zakonu o zavarovanju delavcev se začno dne 
15. junija 1922. Tega dne se morajo prijaviti v Bos
ni in Hercegovini vsi obrati, ki so zavezani tej pri
javi, v ostalih krajinah pa samo oni, ki do -sedaj niso 
bili zavezani tej prijavi. Ta prva prijava se mora 
izvršiti pri oni sreski bolniški blagajni, odnosno 
okrožni blagajni za zavarovanje delavcev, ali njmi 
ekspozituri, ki je pristojna po sedežu obrata, v Slo
veniji in Dalmaciji pa pri začasnem zavodu za za
varovanje delavcev zoper nezgode v Ljubljani. Ela-
gajne, odnosno zavodi, pred vsem pregledajo te pri
jave, nepopolne prijave pa dado takoj popolniti. 

Za vse one obrate, ki niso zadostili svoji prijavni 
dolžnosti v zmislu gorenjih odredb ali niso pred
ložili zahtevanih popolnitev o pravem času, izdela 
okrožni urad v Sloveniji in Dalmaciji sporazumno z 
zavodom za zavarovanje zoper nezgode v Ljubljani 
za uradno rabo prijave o obratu, v katerih označi 
vse one podatke o obratu, ki so mu znani. 

Zbrane prve prijave obrata kakor tudi prijave, 
izpolnjeno za uradno rabo, morajo sreske bolniške 
blagajne v Bosni in Hercegovini in okrožne blagajno 
za zavarovanje delavcev v Hrvateki ini Slavoniji 
poslati đo dne 20. junüaJ.922. «Zemaljski blagajni 
za potpora bolesnih ' гашЗка i' za osiguranje protiv 
nezgoda» v Zagrebu, okrožne blagajne za zavaro
vanje delavcev v Banatu, Bački in Baranji pa v 
istem roku «Zemaljskoj blagajni za potpomaganje 
radnika u bolesti i za osiguranje u nezgodama za 
Banat, Bačku i Baranju» v Somboru, da se uvrste 
obrati v nevarnostne razrede in odmerijo nevarnost
ni odstotki. «Okružni ured za osiguranje radnika» vi 
Beogradu pošlje prijave obrata, zbrane na podstavi j 
§ 8. naredbe ministra za socialno politiko z dne 
7. novembra 1921., št. 66.147, v isti namen takoj po 
razglasitvi te naredbe «Zemaljskoj blagajni za pot
poru bolesnih radnika, i za osiguranje protiv ne-
agoda» v Zagrebu. 

Izza dne 1. julija 1922. je prijavljati obrate in 
izpremembe v obratih pri vseh Onih krajevnih orga
nih osrednjega uràda za zavarovanje delavcev, pri 
katerih so delavci (nameščenci) obrata .zavarovani. 

§ 7. 
Ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje 

delavcev uvrsti na podstavi prijav po § 6. prijav
ljene obrate po predpisih naredbe, ki jo izda mini
ster za socialno politiko o določitvi nevarnostne 
tabele za zavarovanje zoper nezgode in o postopku 
pri uvrščanju obratov% y nevarnostne razrede ter 
jim odredi nevarnostne odstotke. Ravnateljstvo 
uvrsti obenem na podstavi prejšnjih prijav z veljav
nostjo izza dne 1. julija 1922. iznova tudi vse one 
obrate, ki <s?o bili že na podstavi dosedanjih pred
pisov uvrščeni v nevarnostne razrede. One ôbràte, 
ki niso zavezani prilivi po § 9. zakona o zavaro
vanju delavcev, pa uvrsti ravnateljstvo- osrednjega 
urada na podstavi prijav, predloženih po § 10. za
kona o zavarovanju delavcev. 

Pripravljalna dela za uvrstitev poveri ravnatelj
stvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev za 
Slovenijo in Dalmacijo, po potrebi pa tudi za Bosno 
in Hercegovino, začasnemu zavodu za zavarovanje 
delavcev zoper nezgodo v Ljubljani, za Banat, 
Bačko in Baranjo «Zemaljskoj blagajni za potpo
maganje radnika u bolesti i za osiguranje u nezgo
dama za Banat, Bačku i Baranju» v Somboru, za 
Hrvatsko in Slavonijo, Srbijo in Crno goro pa «Ze
maljskoj blagajni za potporu bolesnih radnika i za 
osiguranje protiv. nezgoda» v Zagrebu. Ravnatelj
stvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev sme 

po potrebi vsa prip-avljalna dela za uvrstitev tudi 
osredotočiti samo pri eni zgoraj naštetih blagajn (od
nosno zavodov). V tem primeru dodeli ravnateljstvo 
tej blagajni (zavodu) potrebno število osebja, ki se 
vzame od ostalih blagajn in zavodov. 

§8. 
Uvrstitev obratov v nevarnostne razrede in od

mera nevarnostnih odstotkov v zmislu § 7. te na
redbe se mora dovršiti za vse one obrate, ki imajo 
20 ali več delavcev (nameščencev), zavezanih za
varovanju, do dne 25. julija 1922., za obrate, ki 
imajo več nego 5 delavcev (nameščencev), zaveza
nih zavarovanju, pa do dne 25. avgusta 1922., za 
astale obrate, do ^edaj zavezane zavarovanju zoper 
nezgode, do dne 25. septembra 1922. in za vse ostale 
obrate do dne 25. oktobra 1922. 

Ako no bi bilo mogoče v zgoraj določenem roku 
določiti definitivnih nevarnostni h odstotkov, smo 
ravnateljstvo osrednjega urada določiti začasne ne
varnostne odstotke, ki naj služijo do definitivno 
uvrstitve za osnovo odmeri prispevkov za zavaro
vanje zoper nezgode, toda razlika med to začas
no in definitivno uvrstitvijo se mora obračuniti po 
definitivni uvrstitvi. O začasni kakor tudi o defi
nitivni uvrstitvi je treba takpj obvestiti delodajalca 
in one krajevne organe osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev, ki morajo od delodajalcev, katerih 
obrati so uvrščeni, pobirati prispevke za zavaro
vanje zoper nezgode. 

Za obrate, ki .niso po § 9. zakona o zavarovanju 
delavcev zavezani prijavi, določi začasno nevar
nostni odstotek s srednjim nevarnostnim odstotkom, 
ki je za to vrsto obratov določen v nevarnostni ta
beli, ona bolniška blagajna (blagajna za zavarovanje 
delavcev ali bratovska skladnica), pri kateri so de
lavci (nameščenci) obrata prijavljeni za zavarovanje. 
Sklepe o teh začasnih uvrstitvah pa predloži bla
gajna brez odlaganja ravnateljstvu osrednjega ura
da zaradi definitivne uvrstitve. 

Zoper začasno uvrstitev, ako ne traja več n-ego 
3 mesece, pritožba ni dopustna; ako pa traja uvr
stitev veö nego 3 mesece, se smatra za definitivno 
in zoper njo je dopustna pritožba v 15 dneh po pre
teku 3 mesecev na ministra za socialno politiko. 

Začasna uvrstitev v zmislu tega paragrafa je do
voljena tudi za obrate, ki ee na novo započne izza 
dno 1. julija 1922. 

§ 9 . 

Dokler so ne izdelajo temeljna pravila osred
njega urada za zavarovanje delavcev, se dajo ob 
bolezni minimalno pod.poro, določene z zakonom 
(§ 45.), kot tedenski prispevek pa se pobira 30 % 
enodnevne zavarovane mezde. Toda «Okružni und 
za osiguranje radnika» v Beogradu sme, da se po
krijejo stroški prve ureditve, z dovolitvijo ravna
teljstva -osrednjega urada za zavarovanje delavcev 
do konca leta 1922. namesto 30 % pobirati 36 % 
enodnevne zavarovane mezde kot tedenski prispe
vek. Isto velja za krajevne organe osrednjega ura
da v Dalmaciji. 

Samo kolikor so posamezne bolniško blagajne do 
sedaj dajalo večje podpore, jim sme ravnateljstvo 
osrednjega urada dovoliti, da dajo, dokler se ne 
odredi drugače, v zmislu § 46. zakona te večje pod
pore še nadalje, akp je to mogoče z določenim, 'od
stotkom prispevkov. 

Kolikor so bile dosedanje potrebščino drugačne 
ali večje, nego to določa § 46. zakona, se morajo za 
dajanje takih podpor ustanoviti ločene naprave, in 
sicer po sklepih interesentov. 

Dokler se ne izvrši likvidacija zavodov in bla
gajn za zavarovanje zoper nezgode v bivši Avstro-
Ogrski, nakazuje osrednji urad za zavarovanje de
lavcev v zmislu § 203. Z. Z. D. rçnte rentnikom teh 
zavodov.v svojem območju še- nadalje na račun de
leža iz likvidacijske mase1 in po veljavnih predpisih. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev sme tudi te 
rente v zmislu § 110. Z. Z. D. ustaviti, znižati ali 
zvišati. 

. § 1 0 . 
Kot osnova za odmero prispevkov za zavaro

vanje zoper nezgode (prispevna tarifa) se določa na 
podstavi § 34. Z. Z. D. za čas od dne 1. julija 1922. 
do dne 31. decembra 1923. prispevek 8 dinarjev za 
100 dinarjev zavarovanega, zaslužka in; za nevar
nostni odstotek 100. Torej je za vsakih 100 dinarjev 
zavarovanega zaslužita pobirati tolikokrat po 8 par, 
kolikor znaša nevarnostni odstotek, v katerega je 
obrat uvrščen. 

Prispevki za zavarovanje zoper nezgode se po
birajo na podstavi nove uvrstitve v nevarnostne 
razrede in nevarnostne odstotke po Z. Z. D. od 
1. dne onega meseca, v katerem ee odlok o uvr-
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stitvi vroči delodajalcu. Do tega meseca se pobira 
prispevek za zavarovanje zoper nezgod© samo za 
ž<' uvrščam» obrat« po gorenji prispevni tarifi na 
podstavi prejšnje uvrstitve v nevarnostne razrede 
in nevarnostne odstotke. Ako so ti prispevki večji 
od prispevkov, Id jih je treba plačevati na podstavi 
nove uvrstitve, se razlika povrne. 

§ 1 1 . 
Prijavljanje nezgod, predpisano v XII. poglavju 

zakona o zavarovanju delavcev, se mora izvrševati 
s «prijavnico o nezgodi» po priloženem obrazcu D 
pri onem krajevnem organu osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev (okrožnem uradu ali blagajni 
za zavarovanje delavcev), pri katerem je bif po
škodovanec zavarovan. 

Prijavo mora učiniti delodajalec sam pri okrož
nem uradu ali blagajni, če se je pripetila nezgoda v 
obratu ali v kraju obrata ali če se je pripetila v ino
zemstvu. V poslednjem primeru mora izpolniti delo
dajalec samo one podatke, za katere je mogel zve
deti; prijavi mora priložiti izpričevalo zdravnika, ki 
je dal poškodovancu prvo pomoč, a to izpričevalo 
mora biti overovljeno po' pristojnem konzulatu. 

Ako pa se je pripetila nezgoda na potovanju v 
naši državi, odnosno zunaj kraja obrata, mora iz
vršiti prijavo zdravnik, Id je dal poškodovancu prvo 
pomoč po policijskem (političnem) oblastvu onega 
kraja, kjer se je pripetila nezgoda ali se je dala prva 
pomoč, izpolnivši vse podatke, za katere ie morel 
zvedeti. b 

Za nezgode, ki se pripete na ladjah ob potovanju, 
veljajo predpisi četrtega in petega odstavka § 99. 
zakona. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev in nje
govi krajevni organi morajo dajati delodajalcem na 
razpolago» potrebno število prijavnic o nezgodah. 

§ 12. 
Za .izvrševanje preiskave po okrožnih uradili, od

nosno krajevnih organih osrednjega urada, policij
skih (političnih) in dragih oblastev izda predpise in 
istotako obrazce za zapisnike o preiskan osrednji 
urad za zavarovanje delavcev. 

O nezgodah v inozemstvu se, dokler se ne odredi 
drugače, ne vodi preiskava, ampak poškodovanci se 
«amo ponovno pregledajo, čim se vrnejo v domo-
vino. Kolikor bi bila preiskava za odreditev pomoči 
ah rente neizogibna, se obrne osrednji urad na po
doben inozemski zavod, da mu preskrbi potrebne 
podatke; ako pa tudi to ni mogoče, priskrbi na za
htevo podatke ministrstvo za socialno politiko po 
ministrstvu za zunanje posle. 

§ 1 3 . 
Prostovoljno, v zmislu § 5. zakona o zavarovanju, 

delavcev, se lahko zavarujejo pri pristojnih okrož-
mh uradih za zavarovanje delavcev: 

zoper bolezen: 
a) osebe, ki so na podstavi § 7. zakona o zavaro

vanju delavcev oproščene dolžnosti zavarovania 
zoper bolezen; 

b) poljedelski delavci in posli v poljedelskem delu; 
zoper bolezen ali zoper nezgode ali zoper obojo; 

i-) osebe, ki so samo ob priliki in nestalno zaposlene 
v hišnem gospodarstvu, kakor dninarji, da ob
delujejo vrtove, čistijo stanovanja, žagajo drva, 
perejo perilo itd.; 

8) osebe, ki se bavijo s hišno (domačo) industrijo; 
d) osebe, ki se bavijo z industrijo, obrtom, trgovino, 

prometom ali svobodnimi poklici ter delajo brez 
pomožnega osebja; ' 

e) osebe ki delajo v obrtu in pomorskem ribarstvu 
kot delodajalci, a ne zaposlujejo več nego 2 po-
Tjenc^v;111 n e V e * n e g ° 5 d e I ^ c e v in 

f) osebe, ki'so bile po dosedanjih zakonskih odred
bah prostovoljno zavarovane zoper bolezen ali 
nezgode, dokler bivajo v območju naše države in 
nadaljujejo to zavarovanje. 
Osebe pod a) do e) smejo pristopiti k prostovolj

nemu zavarovanju zoper bolezen samo na podstavi 
ugodnega zdravniškega pregleda, ako niso še ob 
pristopu dovršile 40. leta starosti. Izjemoma se smejo 
do dne 1. oktobra 1922. pripuščati tudi osebe, stare 
nad 40 let, ako niso še dovršile 65. leta starosti. 

Prostovoljno zavarovanje zoper bolezen je pri 
osebah, omenjenih pod a) do e), omejeno samo na 
zdravniško pomoč in zdravila, babiško pomoč in na 
oskrbo v bolnici za člana in njegovo rodbino. 

Prostovoljno zavarovanje se vrši v mezdnem raz-
r Rdu, ki ustreza eni četrtini največje zavarovane 
mezde; delodajalci v obrtu in pomorskem ribarstvu, 

459 

ki delajo z največ 2 vajencema, pa se zavarujejo v 
mezdnem razredu, ki ustreza polovici največje za
varovane mezde, toda čo delajo s pomočnikom ali z 
več nego 2 vajencema, v najvišjem mezdnem raz
redu. Osebe pod f) smejo nadaljevati zavarovanje 
tudi v mezdnem razredu, ki ustreza njih dosedanji 
zavarovani pomoči (zaslužku), ako je ta Tazred večji 
od razreda, ki ustreza eni četrtmi največje zavaro
vane mezde. 

Osebe pod f)> ki «o bile do sedaj zavarovane 
samo zoper bolezen ali samo zoper nezgode, smejo 
pristopiti k drugi grani zavarovanja, k zavarovanju 
zoper bolezen pa samo, ako zadoščajo pogojem dru
gega odstavka tega paragrafa. 

Osebe, ki so prostovoljno zavarovane samo zop^r 
nezgode, dobivajo podpore ob nezgodi že od dne ne
zgode. Osebe, ki so prostovoljno zavarovane samo 
zoper bolezen, dobivajo pomoči tudi, ako je nezgoda 
provzročila bolezen. 

Pravica do pomoči se jirične prostovoljno zava
rovanim članom ob nezgodi z dnem, ko so plačale 
prvi prispevek, ob bolezni čez 14 dni po vplačilu 
prvega prispevka, ob porodu pa čez 9 mesecev po 
tem vplačilu. 

§ 14. 
. Za prostovoljno zavarovanje plačujejo osebe pod 
a) in b) § 13. tri četrtine prispevka za člane, zave
zane zavarovanju zoper bolezen, ostale osebe pa ves 
piispevek za člane, zavezane zavarovanju zoper bo
lezen in nezgode, ako so zavarovane za obe vrsti za
varovanja; ako so zavarovane samo zoper nezgode, 
plačujejo prispevek za 20 % višji od prispevka, ki 
je določen za obvezno zavarovane Člane, ako pa so 
zavarovane samo zoper bolezen, ves prispevek čla
nov obvezno zavarovanih zoper bolezen. 

Pryi prispevek se mora plačati v 8 dneh po pri-
občitvi, da je oseba sprejeta v prostovoljno zavaro
vanje; nadaljnji prispevki-pa se plačujejo mesečno 
v naprejvsakega 1. dne v mesecu. 

Ako je prostovoljno zavarovana oseba več nego 
4 tedne n a d o l g u 8 s v o j i m prispevkom, izgubi 
pravico do pomoči, razen če ji. je okrožni urad za 
zavarovanje delavcev na obrazloženo prošnjo dovolil 
io« piacila, ki ne sme biti daljši od 6 mesecev. Iz
nova pridobi pravico do pomoči, ako v 6 mesecih 
vplača vse zaostale prispevke, in sicer šele s 14. 
dnem po vplačilu vseh .z^^al^prifcpovkov. 

Ako je član na.doïgu e. prispevkom ve« neeo 6 
mesecev, ne sme podaljšati prostovoljnega zavaro
vanja iznova pa se sme prostovoljno zavarovati sa
mo, ako izpolnjuje pogoje § 13. 

Ako se nastani član v območju drugega okrož
nega urada, je podaljšati zavarovanje pri tem uradu. 

^oper odločbe ravnateljstva okrožnega urada za 
zavarovanje delavcev glede sprejema v prostovoljno 
zavarovanje in glede trajanja in prestanka s tem 
pridobljenega članstva se sme prizadeta oseba v 8 
dneh po priobčitvi pritožiti na osrednji urad za za
varovanje delavcev, zoper odločbo ravnateljstva 
osrednjega urada pa v istem roku na ministrstvo za 
socialno politiko. 

§15. 

Letnik IV". 

Prvo ravnateljstvo in prvi nadzorni odbor osred
njega urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu, ki 
mora v zmislu § 201. zakona o zavarovanju delav
cev pričeti svoje redno poslovanje dne 1. julija 1922., 
morata, da jima je mogoče pred zgoraj določenim 
dnem dovršiti prva pripravljalna dela za izvedbo 
zavarovanja delavcev zoper bolezen in nezgode po 
zakonu o zavarovanju delavcev, pričeti s pripravljal
nimi deli najkesneje 15. dne po razglasitvi te na
redbe. V ta namen sme ravnateljstvo že pred dnem 
1. julija 1922. polnoveljavno pridobivati pravice in 
prevzemati obveznosti za osrednji urad za zavaro
vanje delavcev. 

Imenovanje prvega ravnateljstva in prvega nad
zornega odbora osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev se izvrši istočasno z razglasitvijo te na
redbe. 

§ 16. 
Prvo ravnateljstvo osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev je sestavljeno iz 24 članov in prav 
toliko namestnikov, ki jih postavi minister za so
cialno politiko po zaslišanju prizadetih delavskih in 
delodajalskih zbornic, in sicer na paritetni podstavi. 
Izmed teh članov, odnosno namestnikov, jih mora 
biti po 8 (4 delavci in 4 delodajalci) iz Zagreba, iz
med ostalih pa jih mora biti po 6 (3 delavci in 3 
delodajalci) imenovanih po zaslišanju interesentov 
iz Srbije, po 4 (2 delavca in 2 delodajalca) iz Slo
venije, po 2 (1 delavec in 1 delodajalec) iz Bosne 
in Hercegovine, po 2 (1 delavec in 1 delodajalec) iz 
Banata, Bačke in Baranje in po 2 (1. delavec in 1 
delodajalec) iz Dalmacije. 

Prvi nadzorni odbor osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev je sestavljen iz 10 članov in 10 na
mestnikov, izmed katerih je polovica delavcev in po
lovica delodajalcev. Izmed teh članov, odnosno na
mestnikov, morajo biti po 4 (2 delavca in 2 delo
dajalca) iz Zagreba, izmed ostalih pa morata biti po 
2 (1 delavec in 1 delodajalec) imenovana po zasliša
nju interesentov iz Srbije, po 2 (1 delavec in 1 del > 
dajalec) iz Bosne iu Hercegovine in po 2 (1 delavjc 
in 1 delodajalec) iz Slovenije. § 

§ 17. 
Prvo ravnateljstvo in prvi nadzorni odbor .-e 

konstituirata vsak zase v p n i seji, ki jo skliče isto
časno z imenovanjem članov in namestnikov za rav
nateljstvo in nadzorni odbor minister za socialno po
litiko. 

^ Sejam ravnateljstva in nadzornega odbora sme-
prisostvovati tudi zastopnik ministra za socialno po
litiko. Zastopnik ministra za socialno politiko otvori 
prvo sejo ravnateljstva in tudi prvo sejo nadzornega 
odbora ter ji predseduje do konstituiranja. 

Za poslovanje ravnateljstva in nadzornega od
bora so, dokler se ne izdela statut osrednjega urada, 
odločilni predpisi temeljnih pravil «Zemaljske bla
gajne za potporu bolesnih radnika i za osiguranje 
protiv nezgoda» v Zagrebu, ki veljajo za poslovanje 
njenega ravnateljstva (§§ 138. do 155.) in nadzornega 
odbora (§§ 156. do 166.), z izpremembami, ki izvirajo 
iz zakona o zavarovanju delavcev, istojtako pa tudi 
z izpremembo, da je za sklepanje ravnateljstva za
dostna navzočnost 8 članov (s predsedujočim, vred), 
za sklepanje nadzornega odbora pa 4 članov. 

Za sklepanje o predmetih, omenjenih v točkah 
1., 2., 5. in 9. § 126., je potrebna navzočnost vsaj 
12 članov ravnateljstva; sklepi o predmetih, omenje
nih pod točko 2. § 126., pa veljajo samo, ako jih 
sprejmeta, v tajnem glasovanju dve tretjini navzoč-
nih članov. 

§ 18. 
Predsednik kakor tudi podpredsedniki prvega 

ravnateljstva in prvega nadzornega odbora se mo
rajo voliti samo izmed članov, ki prebivajo stalno 
v Zagrebu, in sicer eden izmed delavcev (nameščen
cev), drugi pa izmed delodajalcev. 

Predsednik prvega ravnateljstva je obenem vlad
ni poverjenik pri «Z&maljekoj blagajni za potporu 
bolesnih radnika i za osiguranje protiv nezgoda» v 
Zagrebu, ki nadomešča do dne 1. julija 1922. .samo
upravne organe te blagajne. 

§ 19. 
Pivo ravnateljstvo osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev ima v zmislu § 201. zakona o zava
rovanju delavcev dolžnost, 

1.) sestaviti' statut osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev in ga predložiti v odobritev ministru 
za socialno politiko; 

2.) izvesti organizacijo krajevnih organov osred
njega urada za zavarovanje delavcev; 

3.) voditi posle osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev do prve glavne skupščine tega urada. 

Statut osrednjega urada za zavarovanje delav
cev se mora predložiti v odobritev ministru' za so
cialno politiko najkesneje do dne 1. julija 1922. 

Organizacijo krajevnih organov je izvesti in posle 
osrednjega urada je voditi po odredbah statuta 
osrednjega urada, odnosno po predpisih pravilnika 
za poslovanje osrednjega urada, Id jih izdela prvo 
ravnateljstvo. 

Prvo ravnateljstvo osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev mora poleg statuta, po možnosti pred 
dnem 1. julija 1922., izdelati tudi službeni in disci
plinarni pravilnik in. pravilnik o prejemkih na
meščencev osrednjega urada ter ju predložiti v odo
britev ministru za socialno politiko. 

Prvo ravnateljstvo osrednjega urada mora po 
možnosti pred dnem 1. julija 1922. določiti denarne 
zneske ekvivalenta naturalnih prejemkov, skladno z 
drugim odstavkom § 22. zakona o zavarovanju de
lavcev, ter sestaviti" proračun osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev za drugo polovico 1922. leta. 
V istem roku mora ravnateljstvo, kolikor bo potreb
no, določiti v naprej mezdne razrede za posamezne, 
kategorije delavcev v zmislu četrtega odstavka § 22. 
zakona. 

Prvo ravnateljstvo osrednjega urada za zavaro
vanje delavcev mora naposled v rokih, določenih v 
prvem odstavku § 8., izvesti novo uvrstitev -vseh 
obratov v nevarnostne razrede in nevarnostne od
stotke zaradi predpisovanja•- prispevkov za zavaro
vanje zoper-n&zgode, in sicer po predpisih naredbe, 
ki jo izda minister za socialno politiko o določitvi 
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nevarnostne tabele za zavarovanje zoper nezgode in 
o postopku pri uvrščanju obratov v nevarnostne 
razrede. 

§20 . 
Prvo ravnateljstvo osrednjega urada za zavaro

vanje delavcev ima, da pripravi izvajanje zavaro
vanja po novem zakonu, pravico: 

1.) tudi pred dnem 1. julija 1922. zahtevati od 
vseh obstoječih blagajn (bratovekih skladnic) in za-

| vodov za zavarovanje delavcev zoper nezgode, ki 
postanejo njegovi krajevni organi, vse potrebne po
datke, zlasti o poslovanju in imovinskem stanju, 
stanju uradnikov itd.; 

2.) izdajati vsem zavodom in napravam, naštetim 
pod točko 1. tega paragrafa, predpise o odredbah, 
ki jih je treba ukreniti, da se izvede zavarovanje po 
zakonu o zavarovanju delavcev. 

Za neizvrševanje teh naredb ravnateljstva veljajo 
kazenski predpisi točke 2.) § 182. zakona. 

§ 2 1 . 
Da je mogoče prvemu ravnateljstvu osrednjega 

urada ukreniti odredbe, navedene v predhodnem pa
ragrafu, se morajo vse obstoječe blagajne in vsi ob
stoječi zavodi za zavarovanje delavcev zoper bole
zen in nezgode, ki so izvrševali obvezno zavaro
vanje delavcev po veljavnih zakonih, v 14 dneh po 
razglasitvi te naredbe prijaviti ravnateljstvu osred
njega urada v Zagrebu. Te blagajne (zavodi) mo
rajo priložiti prijavi overovljen prepis svojih statu
tov, discipHnarnih, službenih \a pokojninskih pravil
nikov in pravilnikov o prejemkih, popis uradnikov 
in zdravnikov z označbo njih plač in službenih let, 
nadalje poslednji zaključni račun in poslednjo stati
stiko o številu zavarovanih članov. 

Vse obstoječe blagajne in vsi obstoječi zavodi za 
zavarovanje delavcev zoper bolezen in nezgode mo
rajo nadalje po preteku istega roka vročati prepise 
veeh odlokov svojih uprav, ki so po novem zakonu 
o zavarovanju delavcev zavezani odobritvi ali kon
troli ministrstva, in sicer ravnateljstvu osrednjega 
urada in ministrstvu za socialno politiko. 

§22. 

Za izvrševanje pripravljalnih del sme prvo rav
nateljstvo osrednjega urada za zavarovanje delav
cev uporabiti uradnike in uslužbence vseh zavodov 
in blagajn, ki preidejo v sestav osrednjega urada, 
ene jih pa z njih pristankom se pred dnem 1. julija 
1922. premestiti v osrednji urad. Razen tega sme 
prvo ravnateljstvo v isti namen, in sicer dokler se 
ne sestavi proračun, z odobritvijo ministrstva za so
cialno politiko namestiti tudi potrebno število no
vih uradnikov in uslužbencev za osrednji urad. Ta 
imenovanja in te premestitve so začasne ter se mo
rajo naknadno všteti v dobo stalnega službovanja. 
Ravnateljstvo osrednjega urada plačuje te uradnike 
in pokriva ostale stroške poslovanja do dne 1. julija 
1922. iz državne subvencije za osrednji urad za za
varovanje delavcev, ki mu jo dovoli ministrstvo za 
socialno politiko. 

§ 2 3 . 
Ravnateljstvu osrednjega urada za zavarovanje 

delavcev se poverj-i tudi priprava in izvedba likvi
dacije onih blagajn iti zavodov, ki jih je razrešiti 
v zmislu § 202. zakona. V ta namen sme tudi od
rediti posebne organe. Razen tega ame ustanoviti 
strokovne komisije iz interesentov in .strokovnja
kov. V Beogradu, Somboru, Sarajevu, Zagrebu in 
Ljubljani ustanovi te komisije minister za socialno 
politiko na predlog pokrajinskih uprav in po za
slišanju organizacij interesentov. Sklepi teh komi
sij, ki se smejo nanašati tudi na likvidacijo blagajn 
in zavodov in na način, kako je izvesti zavarovanje, 
imajo samo posvetovalen značaj ter niso obvezni za 
osrednji urad. 

Za razrešene v zmislu § 202. zakona se smatrajo 
dne 1. julija 1922. vse blagajne in vsi zavodi za za
varovanje delavcev zoper bolezen in nezgode, ki 
preidejo v sestav osrednjega urada za zavarovanje 
delavcev. Na njih mesto stopijo istega dne ustrezni 
organi osrednjega urada za zavarovanje delavcev, 
ki prevzamejo v okviru zakona vse njih pravice in 
obveznosti in vse njih nameščence. Samoupravni or
gani razrešenih blagajn postanejo samoupravni or
gani krajevnih organov osrednjega urada. 

Potemtakem tvori imetek posamezne pokrajine 
iz zavarovanja zoptr bolezen presežek imetka vseh 
bolniških blagajn pokrajine dne 1. julija 1922.,. ime
tek pokrajine iz zavarovanja zoper nezgode pa na 
pokrajino odpadajoči imetek blagajn in zavodov za 
zavarovanje zoper nezgode brez ozira na to, ali se 
ta blagajna (zavod) faktično razpusti takoj ali pa 
šele ob reorganizaciji krajevnih organov. 

Glede upravljanja onega imetka razrešenih bla
gajn in zavodov, ki preostane od zavarovanja zoper 
bolezen, ko se dotira pokojninski fond, naj postopa 
ravnateljstvo osrednjega urada za zavarovanje de
lavcev sporazumno z upravami onih krajevnih or
ganov, ki so prevzeli zavarovanje članov razrešenih 
blagajn in zavodov. 

Istotako 'naj zahteva ravnateljstvo osrednjega 
urada nasvet teh uprav, kako se nalagaj ustrezni del 
imovin iz zavarovanja zoper nezgode. 

§24. 

Da se laže izvede likvidacija, morajo ukreniti 
poltrajinsko uprave še pred dnem 1. julija 1922. te
le odredbe: 

1.) Upravi okrajne bolniške blagajne v Ljub
ljani in začasnega zavoda za zavarovanje delavcev 
zoper nezgode v Ljubljani se spojita tako, da uprav
lja oba zavoda, dokler se ne izvrše volitve pri prvo-
imenovanem zavodu, ravnateljstvo iz 16 članov in 
nadzorni odbor i z 6 članov, v katera spadajo v prvi 
vrsti člani sosvetov bolniške blagajne in zavoda za 
zavarovanje zoper nezgode, ki jih postavi na preti
log pokrajinske uprave v Ljubljani in po zaslišanju 
interesentov minister za soeialno politiko. 

2.) Sreske bolniške blagajne v severni Dalmaciji 
(splitski oblasti) se morajo v istem roku pretvoriti 
v ekspoziture sreske bolniške blagajne v Splitu, 
sreske bolniške blagajne v južni Dalmaciji pa v eks
poziture sreske bolniške blagajne v Dubrovniku. Te 
blagajne naj upravljajo, dokler se ne izvrše volitve, 
paritetna ravnateljstva iz 12 članov in nadzorni od
bori iz 6 članov. Clane imenuje minister za socialno 
politiko na predlog pokrajinske uprave v Splitu in 
po zaslišanju organizacij delavcev in delodajalcev. 
Tem blagajnam dodeli zavod za zavarovanje de
lavcev zoper nezgode v Ljubljani po enega urad
nika, ki naj po navodilih ravnateljstva osrednjega 
urada postopno prevzoma krajevne posle zavaro
vanja zoper nezgode za Dalmacijo od zavoda v 
Ljubljani. 

3.) Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljub
ljani mora najkesneje do dne 1. julija 1922. zavaro
vati svoje delavce (nameščence) v Sloveniji zoper 
nezgode namesto pri bolniški blagajni južne želez
nice na Dunaju pri «Poduzetničkoj blagajni za pot
poru bolesnika hrvàfetób pruga južne Željeznice» v 
Ljubljani, ki se s tem pretvarja v bolniško blagajno 
južne železnice v Ljubljani. To' blagajno naj uprav
ljata, dokler se ne izvedejo volitve, ravnateljstvo iz 
12 in nadzorni odbor iz 6 članov, imenovanih po 
ministru za socialno politiko na predlog pokrajinske 
uprave v Ljubljani in po zaslišanju interesentov. 

4.) Ako ministrstvo za promet v zmislu § 6. za
kona o zavarovanju delavcev izvzame državno pro
metno osebje iz dolžnosti zavarovanja pri osrednjem 
uradu ter zaradi tega prestane mandat zastopnika 
državnih železnic v sosvetu «Železničarske zavaro
valnice zoper nezgode» v Ljubljani, naj se uprav
ljanje tega zavoda poveri upravi bolniške blagajne 
južne železnice v Ljubljani. 

Ravnateljstva in nadzorni odbori se konstitui
rajo v sejah, ki jih skličejo pokrajinske uprave v 
8 dneh po imenovanju. 

Stare rente izplačujejo v Sloveniji in Dalmaciji 
tudi izza dne 1. julija 1922., v imenu in do nadaljnje 
odredbe ravnateljstva osrednjega odbora, zavodi za 
zavarovanje zoper nezgode v Ljubljani, omenjeni 
pod 1.) in 4.). 

§ 2 5 . 
Vse bolniške blagajne (bolniški oddelki bratov-

skih skladnic) in vsi zavodi (blagajne) za zavaro
vanje zoper nezgode zaključijo dno 30. junija 1922. 
svoje knjige ter sestavijo zaključni račun in bilanco 
po -veljavnih predpisih. 

Vse blagajne in vsi zavodi sestavijo razen tega-
podroben izkaz celokupno imovine in dolgov po 
priloženem obrazcu D j , ki navaja vso imovino in 
vse dolgove v dejanski vrednosti v dinarjih. Pri tem 
je treba računiti avstrijsko - ogrska vojna posojila 
kot brezvrednostne, ostale domače efekte s kurzno 
vrednostjo povpraševanja, tuje efekte pa z vred
nostjo na borzi one države, kateri pripadajo, pre-
računjeno po dnevnem kurzu tuje valute, realitete 
in inventar e prodajno vrednostjo, terjatve neznane 
vrednosti (iz likvidacije avstrijsko-ogrskih zavodov) 
z ocenjeno dejansko vrednostjo. Vsaka ocenitev in 
vsak proračun se mora na kratko utemeljiti. 

Pri zavarovanju zoper nezgode je treba v pasi-
vah izkazati popolno glavnično kritje za vse rente 
brez ozira na poslovne grane in brez kritja za dra-
ginjske doklade. Draginjskc doklade je treba iz
kazati v enoletnem znesku, a primerjane z zneskom 
rent, na katere se dajo. 

§26. 
Samoupravni organi se morajo v zmislu § 202. 

zakona o zavarovanju delavcev preustrojiti tako, da 
se pri bolniških blagajnah v Sloveniji in Dalmaciji, 
Bosni in Hercegovini, pri katerih še obstoje izvoljeni 
samoupravni organi, do prihodnje volitve popolni 
število članov, zastopnikov delodajalcev, s kooprta-
cijo potrebnega števila teh članov, iz števila na
mestnikov, kjer pa to ni mogoče, z imenovanjem 
novih članov po ministru za socialno politiko na 
predlog pokrajinsko uprave po zaslišanju prizadetih 
organizacij delodajalcev. 

Kolikor pa pri bolniških blagajnah ni redno iz
voljenih ravnateljstev in nadzornih odborov, imenuje 
minister za socialno politiko začasna ravnateljstva 
iz 12 do 16 članov in nadzorne odbore iz 6 članov, 
in sicer na predlog pokrajinske uprave in po zasli
šanju prizadetih delavskih in delodajalskih zbornic. 
Kolikor spadajo po Z. Z. D. v posamezne okrožne 
blagajne tudi člani dosedanjih bratovskih skladnic, 
se mora tudi njim dati zastopstvo v upravi. 

Pri «Okružnem uredu za osiguranje radnika» v 
Beogradu naj se štovila članov ravnateljstva po
veča z enim zastopnikom rudarskih podjetij in onim 
zastopnikom rudarskih delavcev. 

§27. 
Postopki, ki dne 1. julija 1922. že teko prud 

upravnimi (policijskimi) oblastvi zaradi kršitev in 
pregreškov, kaznivih po dosedanjih predpisih o za
varovanju delavcev, in ki so uvedeni pred dnem 
1. julija 1922., kakor tudi postopki o sporih glede 
plačevanja prispevkov za zavarovanja delavcev, do
spelih po teh predpisih pred dnem 1. julija 1922., se 
morajo dokončati po teh predpisih. 

Postopki pred sodišči delavskega zavarovanja 
(razsodišči), uvedeni pred dnem 1. julija, 1922., se 
morajo dovršiti po predpisih, ki so veljali pred tem 
dnem. 

Ce v posameznih krajinah ni razsodišč po doru;-
danjih zakonih ali če se postopki ne dokončajo ob 
razrešitvi dosedanjih sodišč delavskega zavarovanja 
(razsodišč), se morajo positopki dokončati pri so
diščih delavskega zavarovanja, ki se ustanove na 
podstavi zakona o zavarovanju delavcev. 

Za realiziranje terjatev, ki se opirajo na današnje 
zakone in predpise, veljajo glede rokov izza dne 
1. julija 1922. predpisi Z. Z.'D. in statutov, kolikor 
niso roki, odrejeni z dosedanjimi predpisi, za za-
htevnika ugodnejši. 0 

9 *o. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca». S tem dnem izgube veljavo odredbe 
prejšnjih naredb o zavarovanju delavcev, kolikor 
nasprotujejo tej naredbi. 

Naredbi ministra za socialno politiko št. 66.147 
z dno 7. novembra 1921. in št. 78.202 z dne 10. de
cembra 1921. ostaneta v veljavi, kolikor ne naspro
tujeta tej naredbi, samo da se morajo namesto pred
pisov uredbe o začasni ureditvi zavarovanja delav
cev zoper bolezen in nezgodo z dne 27. junija 1921.* 
uporabljati predpisi zakona o zavarovanju delavcev 
z dne 14. maja 1922.** 

V B e o g r a d u , dne 3. junija 1922. 
Namestnik ministra za socialno politile o,-

minister za prosveto: 
Sv. Pribićević s. r. 

196. 
Odločba 

glede živalske hrane na dvovlastniftlrih 
posestvih.*** 

Na podstavi člana. 7. zakona o izvozu in izvoz
nih carinah z dne 23. septembra 1921. (št. 215 «Služ
benih Novin» z dne 27. septembra 1921.)+ in sporaz
umno z ministrom za poljedelstvo in vode odločam: 

Prepoved izvoza živalske hrane iz pripombe k 
št. 2. in 3. izvozne tarife, razglašene v Št. 215 «Služ
benih Novin» z dne 27. septembra 1921., se ne tiče 
živalske hrane, ki se prideluje na dvovlastniških 
posestvih v obmejnih pasovih. 

V B e o g r a d u , dne 21. junija 1922.; 
S. br. 41.928. Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

* Uradni list pod št. 329 iz leta 1921. 
** Uradni list pod št. 169 iz leta 1922. 

*** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca.» št. 137, izdanih dne 24ega. 
junija 1922. 

t Uradni list pod št. 306 iz leta 1921. 
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70. 461 Letnik IV. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

197 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
glede pobiranja občinske davščine na vozila 

v okoliški občini celjski. 

Na podstavi zakona z.dne 18. maja 1894., dež. 
zak. štajerski št. 41, se dovoljuje sporazumno z dele
gacijo ministrstva financ, da sme okoliška občina 
celjska za dobo od dne 1. januarja 1922. do dne 
31. decembra 1922. pobirati posebno občinsko dav-
šeiuo na vozila. Zato se predpisuje 

Pravi ln ik 
glede pobiranja občinskega davka na zasebne 
konjske ekipaže (kočije) in vsakega zasebnega 
avtomobila za čas od dne 1. januarja 1922. do 

dne 31. decembra 1922. 

Na podstavi sklepa občinskega odbora z dne 
15. januarja 1922. pobira okoliška občina celjska od 
vsake zasebne konjsko ekipaže (kočije) in od vsa
kega zasebnega avtomobila izza dne 1. januarja 
1922. poseben davek, da pokriva stroške za vzdrže
vanju cest. 

• § 2 , 
Oprostitve. 

Prosto tega davka so le one ekipaže in oni avto
mobili, ki služijo izključno le javnim in občekorist-
nim namenom. Ekipaže in avtomobili v. obrtne na
mene so zavezani davku z izjemo, ki je označena v 
tretijom. odstavku tega paragrafa. 

Davka prosta so vsa vozila za gasilna društva. 
Ta naredba se tudi ne tiče voz in osebnih avt> 

mobilov, ki se rabijo za vršitev obrta osebnih trans
portov (izvožčki, taksametri). Tudi se ne tiče ta na
redba kmetiških enovprežnih vozil (koleeljev), na-
nienjranh za domače potrebe kmetovalcev. 

Vozil, lei 60 last vojaške uprave v namene dr
žavne vojne sile, se ta naredba ne tiče. Enako ne 
vozil orožništva. 

§ 3 . 

Odpis davka. 

začasno smejo biti po občini za občekorislna pro
glašena tudi vozila, ki so sicer zavezana davščini, 
pa jih upravičenec v javni sili da ali mora dati za 
nekaj časa na razpolago občekoristnemu namenu. 

Lastnik vozila mora taka dejstva naznaniti ob
čini, ki odloči o zahtevanem: odpisu. 

§ 4. 
Izmera davka. 

I. K o č i j e : 
a) od enovprežne konjske ekipaže v zasebni 

posesti in uporabi letnih 500 K, 
to) od dvovprežnih letnih 800 K. 

Vprezanja po več nego dveh konj v en voz (n. 
pr. ruske trojke, športne četvorke aJi šestorice), ako 
se vrši le i z j e m o m a , ni obdačevati posebe. Pri 
s t a l n i h takih vpragah je vsakega konja nad šte
vilo dveh vračunavati posebe z letnimi . 200 K. 

II. A v t o m o b i l i: 
od osebnih avtomobilov v zasebni posesti in upo

rabi: 
a) do vštetih efektivnih 30 HP letnih . . 2000 K 
b) nad vštetih efektivnih 30 HP letnih . . 3000 K. 

III. T o v o r n i a v t o m o b i l i : 
a) do 3 ton nosilnosti letnih . . . 
b) nad 3 tone nosilnosti letnih . . 

§ 5 . 
Krajevni pogoji obdačevanja. 

Vozila, označena v § 4., so zavezana davku: čo 
„garantirajo na ozemlju okoliške občine, ali pa če 
vozilo ne garanžira dalje nego 10 km zunaj občinske 
meje, a ima lastnik svoje redno bivališče (sedež) v 
•okoliški občini. 

§ 6 . 
Označba vozil. 

Vozila, ki eo obdačena, dobe dobro viden oznak; 
istotako dobe vozila, ki so oproščena, dobro viden 
oznak, ki ee lahko razločuje od oznaka za obdare
nost. Vsak oznak mora biti pritrjen na zadnji strani 
vozila. Vsaka stranka je dolžna, da si imi občini na
bavi znale proti plačilu napravnih stroškov. 

§ 7- ' 
Davčni subjekt. Prijave. 

Plačevati ta davek so dolžni lastniki vozil, tudi 
če bi se le-ta stalno uporabljala po kom drugem ali 
pa sploh ne, 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, se predpiše 
davek za čas od dne 1. januarja do 31. decembra 
1922. 

Ako se pojavi med davčnim letom novo vozilo, 
ki jo zavezano davku, je lastniku predpisati davek 
izza onega četrtletja, v katerem je nastopila davku 
zavezano razmerje. 

V 14 dneh od dne, ko se ta naredba razglasi v 
Uradnem listu, jo vsak lastnik' dolžan, svoje davku 
zavezano vozilo prijaviti županstvu...Vsako kesnejšo 
prijavo je padati v 14 dneh od dnê, ko je nastopila 
okolnost, ki se javlja (prodaja vozila v davku zave
zanem okolišu ali na vunkaj, inakup že davku zave
zanega ali novega vozila, nastop, ali prestanek raz
logov za odpis davka ali za trajno oprostitev). 

Prijava mora obsezati: 
a) ime in opravilo lastnikovo (firme); 
b) njegov stanovanski naslov (naslov sedeža firme); 
c) kraj garanžiranja (občino in hišno številko, po

slopje); 
č) odkdaj je prijavitelj lastnik vozila; 
d) pri osebnih avtomobilih ime filine, ki je izdelala 

avtomobil. 
§ 8 . 

Plačevalni roki. 
Obdačenci morajo plačevati davek p i občinski 

blagajni v četrtletnih anrticipatnih obrokih, in sicer 
najkesneje do dne 15. januarja, aprila, julija in ok
tobra. Za zakasnitve teko 6%ne zamudne obresti. 

Ako se davèk in zamudne obresti kljub urad
nemu opominu ne vplačajo, uvede občinski urad po
litično izvršbo. ~ /su 

.' :-y^f§%№:> ::•:'• 
Prestopki. 

Kdor zamudi v; .predpisanem 14dnevnem roku 
prijaviti prodajo ali nakup davku zavezanega vozila, 
dalje kdor iz malomarnosti zamudi pravočasno pri
javo svojega davku zavezanega vozila ali kdor ne 
naznani v 14 dneh, da je prestal razlog za odpis dav
ščine, temu sme županstvo, ne da bi se zoper krivca 
uvedlo kazensko postopanje, predpisati za eno 
t r e t j i n o višjo davščino, nego bi jo morala do
tična oseba sicer plačati na osnovi pravočasne pri
jave. 

2000 K, 
3000 K. 

Kdor pa v e d o m a fingira tako razmerje, ki bi 
vozilo oprostilo davka ali provzročilo odpis, dalje 
kdor postavi ja zasebna vozila, spadajoča pod to 
davščino, pod tako tuje ime, pod katerim bi postal 
pravi lastnik davka prost, ali kdor prepušča vozilne 
oznake drugim vozilom, temu sme županstvo brez 
vsakega kazenskega postopanja predpisati davščino 
v d v a k r a t n e m znesku. Za plačilo tega zneska 
jamčijo solidarno in nerazdelno vsi sokrivci. 

Kolikor bi obsezali prestopki te naredbe kršitve 
splošnega kazenskega zakona, jih je ovaditi držav
nemu pravdništvu. 

§10. 
V vseh zadevali te naredbe odloča na prvi stopnji 

župan. Zoper njegove ukrei>e in odloke je dopustna 
pritožba na. občinski odbor in zoper sklepe občin
skega odbora na pokrajinsko upravo, oddelek za no
tranjo zadeve, ki odloča v stvari konČnoveljavno. 
Vsak priziv je vložiti pri občinskem uradu v 14 
dneh od dne po vročitvi dotičnoga odloka, odnosno 
sklepa. " 8 11 

Trajanje davščine. 
Ta davščina se pobira v dobi od dne 1. januarja 

1922. do dne 31. decembra 1922. 
Podaljšava gorenje davčne dobe. je zavisna od 

novega privolila pokrajinske uprave. 
V L j u b l j a n i , dne 14. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 
, Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 

1 9 8 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
glede pobiranja občinske davščine na ponoćni 

obisk gostiln in kavarn v LjoMjani. 

Mestni občini ljubljanski se dovoljuje na podstavi 
§ 81. občinskega reda za Ljubljano sporazumno z 
delegacijo minististva financ v Ljubljani, da sme 
pobirati od dne, ko se razglasi ta naredba.^ Urad
nem listu pokrajinske uprave za Slovenijo», do dne 
31. decembra 1922. občinsko davščino na ponočni 
obisk gostiln in kavam v Ljubljani po nastopnem 
pravilniku: 

§ 1. 
Od gostov, ki so v gostilnah po 10., v kavarnah 

po 11. uri zvečer, pobira mestna občina od dne, ko 
se razglasi ta naredba v Uradnem listu, posebno ob
činsko davščino, in sicer: od vsakega gostilniškega 
gosta po 2 K, od vsakega kavarniškega gosta pa 
po 1 K. Za gosta se smatra le tak posetnik gostilne' 
ali kavarne, ki kaj potroši, ne glede na to, aH plača 
svoj potrošek sam ali pa ga plača zanj kdo drugi. 
Davščina se pobira od gostov, ki ostanejo čez 10., 
odnosno čez 11. uro zvečer v lokalu, tudi, ako so si 
že pred navedeno uro kaj naročili ali plačali. 

Donos te davščine se steka v mestni ubožmi za
klad. Gosta, ki se ne bi pokoraval tej odredu, mora 
gostilničar, odnosno kavarnar, naznaniti mestnemu 
magistratu. 

H. 
Za. pravilno pobiranje te davščine od gostov so 

odgovorni koncesionarji, odnosno zakupniki dotičnih 
lokalov. Izgovora koncesionarjev, odnosno zakup
nikov, na njih obrtno uslužbenstvo ni vpoštevati. 

Koncesionarji, odnosno zakupniki lokalov si mo
rajo pri mestnem magistratu vselej pravočasno v 
naprej proti takojšnjemu plačilu preskrbeti primerno 
število davčnih blokov. Vsak listek tega davčnega 
bloka je perforiran, da je mogoče odtrgati potrdilni 
kupon. Točna ob 10., odnosno 11. uri, mora pla
čilni natakar vsem navzočnim in po tej uri vsem 
novodošlhn gostom izročiti potrdune kupone. Dav
ščino, odpadajočo na potrdune kupone, plačajo 
gostje ali takoj ali pa jo obračunijo šele ob plačilu 
petroška. Gostilničar, odnosno kavarnar, mora skr
beti za tp, da mu potrebna množina blokov ne poide, 
dokler si ni nabavil novih. Tako pobirali davščino 
je potrebno zaradi možnosti kontrole, ki jO izvršuje 
mostni magistrat v lokalih po svojih organih, kate
rim mora biti ob vsakem času dovoljeno, vstopiti v 
vse gostilniške in kavarniške prostore. Vstop so sme 
zabraniti kontrolnim organom samo, če se na zahte
vo ne morejo dovoljno legitimirati. 

§ 3. 
Vsak davčni blok je opremljen s tekočo številko, 

vsak davčni listek pa 6 tekočo številko bloka in 
listka. Gostilničar, odnosno kavarnar, ne smo prej 
uporabljati bloka z višjo tekočo številko, dokler ni 
porabil bloka s prejšnjo nižjo številko. Enako s* 
smejo listki posameznih davčnih blokov rabiti le po 
vrsti od najnižje do najvišje tekoče številke. Gostjo 
morajo potrdilni kupon obdržati, dokler ne zapuste 
lokala, ker ga morajo pokazati magistratnemu kon
trolnemu organu, ako jih pozove k temu. Gostje ka
kor tudi druge navzočne osebe morajo na zahtevo 
kontrolnega organa dajati vsa pojasnila, ki se tičejo 
davščine, odnosno se morajo legitimirati. Tudi ne. 
smejo odhajajoči gostje puščati potrdilnih kuponov 
v lokalu, temveč iih morajo, zapustivši lokah uni
čiti. • 

Davščino pobrano v enem tednu, mora podjetnik 
najpozneje do srede prihodnjega tedna na podstavi 
obračuna izročiti mestni blagajni. Za vsak izgubljeni 
blok mora podjetnik plačati vso njegovo vrednost. 

§ 5 . 

• Za prestopke te naredbe je smatrati: 
a) ako uporablja podjetnik neuradna potrdila, to je 

taka, ki jih ni prejel od mestnega magistrata; 
b) ako se gost kljub pozivu brani, plačati davščino; 
c) ako gost sporazumno s podjetnikom: plača dav

ščino brez potrdila; 
č) ako podjetnik davščine ne pobere. 

§ 6 . 
Za vsako kršitev te naredbe, storjeno iz malo

marnosti, sme mestni, magistrat podjetniku, od
nosno gostu, m da bi uvedel, zoper njega ka
zensko postopanje, predpisati desetkratni izno* 
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prikrajšane davš&ne, za namenoma .storjene 
prestopke pa dvajso/kratni iznos prikrajšane 
davščine. Ce ee višina prikrajšane davščine ne more 
določiti, ali бе ee pri podjetniku prestopki ponav
ljajo, se doloòi vsota, ki jo mora plačati, v znesku 
od 1000 K do 8000 K. Ako zakrivi prestopek gost 
sporazumno s podjetnikom, «ime magistrat zgoraj 
določene zneske predpisati vsakemu in oba jamčita 
vzajemno za plačilo predpisanih zneskov. Primere, 
ki merijo na goljufijo, je naznaniti državnemu pravd-
ništvu. 

§ 7 -
V vseh zadevah te naredbe odloča na prvi stop

nji mestai magistrat. Zoper njegove odloke je do
pusten priziv na mestni občinski svet, zoper sklepe 
občinskega sveta pa na pokrajinsko upravo, odde
lek za notranje zadeve. Priziv je vložiti v vsakem 
primeru pri mestnem magistratu v 14 dneh od dne, 
ko se vroči stranki odlok magistrata, odnosno ob
vestilo o sklepu občinskega sveta. 

§8. 
Pričujočo davščino je smatrati za javen občinski 

davek. Ako se davščina ne plača v določenem roku 
(# 4.), jo je izterjati s politično eksekucijo. Na isti 
«ačin je izterjati tudi premalo oddane zneske, ako 
se ne plačajo1 v 14 dneh po vročitvi plačilnega po
ziva. Prizivi nimajo odložilne moči. Glede zasta
ranja te davščine veljajo določila zakona z dne 
18. marca 1878., drž. zak. št. 31. 

t- § ». 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem razglasitve v 

«Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo» in 
velja do dne 31. decembra 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 21. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s.r. 

462 Letnik IV. 
Poštna čekovna služba se opravlja na račun če

kovnih računov pri poštni hranilnici v Sarajevu in 
pri poštnih čekovnih zavodih v Ljubljani in Zagre
bu, pri vseh poštah onostran Dunava, Save in Drine, 
potem v Beogradu (pri glavni pošti) in na Cetinju. 
Pri ostalih poštah se uvede ta služba, čim prej bo 
mogoče. 

Kdor želi pristopiti k čekovnemu prometu, se 
mora pismeno prijaviti poštni hranilnici v Sarajevu 
ali poštnemu čekovnemu zavodu v Ljubljani ali Za
grebu, od katerih dobi potrebne obrazce za pristop. 

Iz ministrstva za pošto in brzojav v Beogradu, 
dne 16. junija 1922.; št, 34.327. 

Razglasi osrednje vlade, 
Razglas o vlaganju reklamacij, ki se tičejo 

terjatev v Severni in Južni Ameriki. 
Zaradi neznanja, kako je pravilno postopati, so 

«e mnogi naši državljani obračali in se še obračajo 
direktno na naše konzulate v Združenih ameriških 
državah.za razne informacije ali za intervencijo pri 
ameriških oblastvih glede denarnih terjatev iz za
puščin, zavarovanj in trgovinskih poslov. 

Poleg te nepravilnosti niso njih prošnje za
dostno kolkovane. 

Na podstavi člena 15. zakona o taksah se ne-
takeirane prošnje ne morejo jemati v postopek, brez 
ozira na važnost predmeta in očito škodo za stranko 
in državo. 

Da bi se odslej ne pojavljale več take nepravil
nosti, se opozarjajo interesenti na to, da morajo 

-evoje reklamacije, ki se tičejo Severne ali Južne 
Amerike, s pravilno kolkovanimi prošnjami pošiljati 
po svojih oblastvih ministrstvu za zunanje posle, M 
jih izroča pristojnemu konzulatu v nadaljnje poslo
vanje. • 

Ministrstvo za notranje posle, oddelek za Slovenijo, 
v Beogradu, 

dne 15. junija 1922.; SI. br. 6402. 

Razglas o višini osnovnega vloga 
v poštnočekovnem prometu.* 

Na podstavi člena 23. zakona o poštnohraniliiem, 
čekovnem in virementekem prometu v kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, je določil gospod mi
nister za pošto in brzojav z odlokom št. 22.222 z 
dne 17. maja t. 1. sporazumno z gospodom mini
strom za finance D. R. br. 74.580 z dne 30. maja 
t, 1. in z gospodom ministrom za trgovino in indu
strijo VI. br. 2982 z dne 5. junija t. 1. višino osnov
nega vloga v poštnočekovnem prometu s 100 (sto) 
dinarji. O tem se obveščajo vsi oni, ki imajo čekov
ne račune pri poštni hranilnici v Sarajevu in pri 
čekovnih zavodih v Ljubljani in Zagrebu, kakor 
tudi oni, ki namerjajo pristopiti k poštnočekovnemu 
prometu. 

* Priobčen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 137, izdanih dne 24ega 
junija 1922. 

Razglas, daje likvidacija centralne uprave 
za trgovinski promet z inozemstvom do

končana.* 
Likvidacija centralne uprave za trgovinski pro

met z inozemstvom je dokončana in skupni arhiv te 
uprave je prenesen v ministrstvo za trgovino in in
dustrijo, oddelek za zunanjo trgovino. Zato naj se 
interesenti v stvareh, ki so y zvezi e centralno 
upravo za trgovinski promet z inozemstvom, odslej 
obračajo neposredno na ministrstvo za trgovino in 
industrijo. 

Iz pisarne ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka га zunanjo trgovino in trgovinsko politiko, v 

Beogradu, 
dne 16. junija 1922.; IV. br. 1456. , 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Razglas o ustanovitvi samostojne „Sekcije 
za sekvestre ministrstva pravde" v Ljub

ljani. 
Na podstavi odloka gospoda ministra pravde z 

dne 1. junija 1922., H. S. št. 2092, se- ustanavlja za 
Slovenijo posebna «Sekcija za sekvestre ministrstva 
pravde» in se imenuje za šefa te sekcije višji rav
natelj Matija Z a m i d a. Sedež sekcije je v Ljubljani, 
Turjaški trg št, 6/H. 

_ Sekcija upravlja po sekvestrih, lu jih imenuje 
minister pravde, vse imovine neprijateljskih držav
ljanov v Sloveniji, sekv6strirane na podstavi zakona 
o postopanju z imovino neprijateljskih podanikov z 
dne 4. avgusta 1915. 

Vsa oblastva v Sloveniji se pozivljejo, naj v vsa
kem oziru podpirajo imenovano sekcijo ter ji dajo 
zaprošena pojasnila, odnosno naj izvršujejo njene od
redbe. V tem oziru gre sekciji pristojnost II. in
stance. 

Nadzorstva nad imovino naših državljanov, od
rejena v zmislu naredbe celokupne Narodne vlade 
SHS v Ljubljani z dne 30. decembra 1918., Ur. 1. 
št. 232 iz leta 1919., ostanejo še nadalje v pristoj
nosti oddelka ministrstva za trgovino in industrijo 
v Ljubljani. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

ilne 15. junija 1922. 

Pokrajinski namestnik : Iv. Hribar e. r. 
Št. 451. 

Razglas pokrajinske uprave za Slovenijo, 
oddelka za kmetijstvo, 

z dne 14. junija 1922., št. 451, 
o uredbi veterinarskega ogledovanja živine, ki 
se naklada in razklada na železniških postajah 
v tukajšnji pokrajini, in o pristojbinah, ki jih 

je pobirati za to ogledovanje. 
1.) V zmislu § 11. še veljavnega zakona z dne 

6. avgusta 1909., drž. zak. št. 177, o odvračanju in 
zatiranju živinskih kužnih bolezni in na podstavi iz
vršilne odredbe z dne 15. oktobra 1909., drž. zak. 
št. 178, se smejo kopitarji, prežvekovalci (goveda, 
ovce in koze) in prašiči nakladati in razkladati le 
na onih železniških postajah, ki so opremljene s 
predpisanimi napravami. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 137, izdanih dne 24ega 
junija 1922. 

Nakladanje in razkladanje se vrši ob uradnih 
urah tovornega oddelka železniške postaje. 

2.) Živino morajo ob nakladanju in razkladanja 
pregledovati za to pooblaščeni državni žmnozdrav-
i.iki. Izjeme so dopustne samo tedaj, kadar po od
redbah točk 4., 5., 6. in 7. tega razglasa živinozdrav-
niški ogled ni potreben. 

3.) Stranka je zavezana, dotičnoga oglednega ži-
vinozdravnika poprej pravočasno obvestiti o prihodu 
transporta. 

Ogledni živinozdravniki in njih namestniki se 
morajo medsebojno obveščati o zadržkih glede ogle
dovanja. Istotako je treba obvestiti v takih primerih 
dotične železniške postaje. 

4.) V tuzemskem prometu je brez veterinarskega 
pregleda izjemoma dovoljeno nakladati posamezne 
živali, namenjene za gospodarske svrhe, kakor tudi 
klalna teleta, prašiče in drobnico (do 6 glav) in 
mlade prašičke, ki se pošiljajo v košarah ali zabojih, 
brez ozira na njih število; vsekakor pa se morajo te 
živali veterinarsko pregledati ob razkladanju na na
membni postaji. 

5.) Živinske transporte tukajšnjega izvora, na
menjene kvečjemu 150 km dale«, za katere se pred
lože predpisani živinski potni listi, je treba ogledati 
ob razkladanju samo, ako niso bili ogledam ob na
kladanju. 

Izjem, ki so dovoljene v 4. in 5. točki, pa ni upo
rabljati za t r g o v s k e živinske transporte vseh 
vrst. Taki transporti se morajo torej veterinarsko 
pregledati ob nakladanju in ob razkladanju. 

6.) Ako so transporti, označeni v 5. točki, na
menjeni v klalnico, ki je pod živinozdravnišlcim nad
zorstvom, izostane pregled ob nakladanju, izvršiti 
pa se .mora v takem primeru ob razkladanju. 

7.) Pregleda so oproščeni vsi kopitarji vojaštva, 
vštevši konje, ki jih morajo lastniki poslati k orož
nim vajam ali pa ogledam, istotako konji vojaških 
dostojanstvenikov, ako se prevažajo na podstavi 
uradnega odloka (potovalna odredba, odprto po
velje, odnosno istovredni dokumenti). 

Isto velja glede konj dirkačev in živali v njih 
spremstvu, ako dokaže pošiljatelj z «legitimacijo za 
odpravo dirkačev in žlahtnih plemenskih kobil po 
znižani ceni na železnicah» uporabo konj, dalje glede 
vseh kopitarjev dvorskega erarja iz dvornega hleva, 
ako se predloži zanje potrdilo o izvoru in zdravju. 

8.) Živinski transporti, dospeli iz drugih pokrajin 
naše države kakor tudi iz inozemstva, se morajo brez 
vsake izjeme veterinarsko pregledati ob njih raz
kladanju. 

9.) Kopitarji — razen v primerih točke 7. — pre
žvekovalci (goveda, ovce, koze) in prašiči, ki se pre
važajo po železnici, morajo biti kriti a predpisanimi 
živinskimi potnimi listi (§ 8. omenjenega zakona in 
dotičnih izvršilnih predpisov). 

10.) Ce živinskega potnega lista ni ali če so v 
njem večje nepravilnosti, zlasti če se ne ujemajo 
Število in znaki živine, je izključena možnost, da bi 
se taki transporti brez zadržka pripustili v jn-evoz 
po železnici. V takih primerih mora dotične živali 
ogledati živinozdravnik ob stroških lastnikovih. Sa
mo-če se spozna, da so živali zdrave in glede pro
venience nesumljivo, je izdati zanje živinski potni 
list, na katerem se pripomni izvršeni ogled. 

11.) Ako se pokaže ob ogledu živine na železni
ških postajah obstoj ali sum kužnih bolezni, ki jih 
je treba naznaniti, mora ogledni živinozdravnik za
radi takojšnje odredbe predpisanih začasnih določb 
(§ 20. omenjenega zakona) takoj obvestiti pristojne 
županstvo ter po najkrajši poti poročati pristojnemu 
političnemu okrajnemu oblastvu. 

12.) Živali se smejo razkladati samo na namembni 
postaji, izvzemši primere sile ali posebno dovolitev 
političnega okrajnega oblastva, ki ga mora stranka 
preskrbeti. 

13.) Ako živinče med prevozom oboli ali pogine . 
in se ne da to brezdvomno zvračati na zunanji vpliv, 
je treba živinski transport veterinarsko preiskati na 
oni bližnji železniški postaji v smeri vožnjo, na ka
teri je veterinarsko poslovanje kar najhitreje mo
goče in zvezano z najmanjšo opasnostjo, da bi se 
zatrosila kužna bolezen. Veterinarsko poslovanje se 
mora izvršiti kar najhitreje. 

Preiskovalne postaje so: Ljubljana, Kranj, Je-
-,sanice, Novo mesto, Kočevje, Litija, Brežice, Kam
nik, Celje, Ptuj, Maribor, Dravograd. 

Železniška postaja, Id zve, da je živinče poginilo-
ali obolelo, mora, čo ni sama preiskovalna postaja, 
takoj obvestiti najbližjo preiskovalno postajo. Ako v 
smeri vožnje ni preiskovalne postaje, je voditi prevoz 
dalje do namembne postaje, ki jo je obvestiti. Tam
kaj s© mora izvršiti veterinarsko-policijsko opravilo. 

14.) Oglednino pobirajo železniški postajni uradi 
na korist državnega zaklada. 
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Oglednina znaša: 
A. Na postajah v službenem kraju oglednega ži

vin ozdravnika: 
a) za vsakega kopitarja in za vsako govedo, iz

vzemaj teleta-, po 1 Din; 
1)) za vsako tele, vsako ovco, kozo in vsakega, pra

šiča po 50 par 
Za sesajoče živali v spremstvu njih mater se 

oglednina ne plačuje.. 
Ce 50 % vplačanih oglednih pristojbin, pripada

jočih oglednim živinozdravnikom, pri enkratnem po
slovanju oglednega živinozdravniIta ne doseza vi
šine 10 Din, morajo plačati stranko razen oglednih 
pristojbin Se razliko do 10 Din; zato pa se ne pobira 
dovoznina do železniške postaje. 

B. Na drugih, železniških postajah morajo pla
čati stranke razen oglednih pristojbin še potne stro
ške oglednega živinozdravnika. 

15.) Ta razglas stopi v veljavo z dnem 1. iuliia 
1922. 

Z istim dnom se razveljavljajo razglas bivše 
deželne vlade v Ljubljani z dne 22. junija 1910., 
St. 14.090, in naredbi Narodne vlade,SHS, poverje-
lrištva za kmetijstvo,. z dne 17. .januarja 1919., Ur. 1. 
št. 289, in z dne Ô. aprila 1919.;' Ur. 1. št. 441. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št. 1929 vet. 

Razglas pokrajinske uprave za Slovenijo, 
oddelka za kmetijstvo, 

z dne 25. junija 1922., št. 1929 vet., 
o pobiranja pristojbin za veterinarski pregled 
živine, mesa in sirovin na obmejnih postajah 
in za pregled žive perutnine, ki se naklada 
(razklada) na železnicah za hvoz v inozemstvo 

ali pa prihaja iz inozemstva. 

Z odlokom gospoda ministia za kmetijstvo in 
vode z dne 9. novembra 1920., št. 6593 (Ur. 1. š t 450 
iz leta 1920.) se je zaukazalo, da je za veterinarski 
pregled živino m obmejnih železniških postajah po
birati iste pristojbine, kakršne so r/redplsane za pre
gled živine, Id se prevaža po železnici. 

Z oziroiri na določila točke 14. tukajšnjega raz
glasa z dne. 14. junija 1922., št. 451, se morajo izza 
dne 1. julija 1922. pobirati tudi pristojbine, pred
pisane za obmejni pregled v navedenem; razglasu. 

Z razglasom deželne vlade za Slovenijo, oddelka 
za kmetijstvo, z dne 18. februarja 1920., št. 807, «o 
se predpisale pristojbine, Id jih je pobirati na ob
mejnih železniških postajah za veterinarski pregled 
mesa in živalskih sirovin, ki se izvažajo, uvažajo ali 
prevažajo. 

Za ta pregled se morajo izza dne 1. julija 1922. 
pobirati nastopno pristojbine: 

1.) za pregled celega železniškega voza blaga v 
teži nad 3000 kg 40 Din-

2.) za pregled manjših pošiljatev, in sicer: v teži 
a) od 1000 do 3000 kg . . . . . 30 Din 
b) od 500 do 1000 kg ' 25 Din', 
c) pod, 500 kg' 20 Din! 

Z okrožnico deželne vlade za Slovenijo, oddelka 
za kmetijstvo, z dne 30. avgusta-1921., št. 3170, so 
se predpisale pristojbine za veterinarski pregled Žive 
perutnino, namenjene za izvoz, ali perutnine, ki se 
uvaža ali prevaža, in sicer glede veterinarskega pre
gleda pri njih nakladanju (razkladanju) kakor tudi 

• gjede veterinarskega pregleda na obmejnih postajali. 
Izza dne 1, julija 1922. je pobirati za ta pregled 

nastopne pristojbine: 
.].) za cel železniški voz . . . . . . 40Dhr 
3.) za polovico železniškega voza . . . 30DLr. 
3.) za manjše pošiljatve: 

a) od 100 do 300 kosov . . . . 25 Din 
b) pod 100 kosi • • • . . . . . . [ 20 Din! 

Vso te pristojbine pa se morajo pobirati ne samo 
za veterinarski pregledi pošiljatev, ki se prevažajo 
po železnici, ampak tudi pošiljatev, Id se izvažajo 
na podstavi dovolila ministrstva za poljedelstvo in 
vode po suhem (z avtomobili, vozovi). 

V teh primerih morajo ogledni veterinarji pobirati 
in zbirati ogledne pristojbine, voditi o tem natančne 
zapiske ter vplačane pristojbino koncem vsakega 
meseca poslati na čekovni račun oddelka za kme
tijstvo pri kr. čekovnem uradu v Ljubljani š t 10.172. 

To se daje v zvezi s tukajšnjim razglasom z dno 
14. junija 1922., št. 451, na splošno znanje. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka za kmetijstvo: 

Sancin s. r. 

463 Letnik IV. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
862 Ne I 553/22—1. Proglasitve za mrtve. 

Okrožno s o d i š č e v Celju je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešane! 
za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, do
mnevati, da so umrli Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoòl sodišč» 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj 
mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Franc Medved, 
rojen dne28. oktobra 1877., 
v Gorici pri Rajhenburgu, 

tja pristojen. 

Ivan Paradiž, 
rojen dne 17. avgusta 
1891., posestnikov sin v Pa-
mečah pri Slovenjgradcu. 

Anton Dobrovšek, 
rojen dne 13.junija 1884., 

rudar v Skalah. 

Alojzij Dobrovšek, 
rojen dne 16. maja 1888., 

rudar v Skalah. 

Franc Meglic, 
rojen dne 3. novembra 
1881., posestnikov sin v 

Lažah pri Konjicah. 

Valentin Ramšak, 
rojen dne 9. febrnarja 
1884., posestnikov sin v 

Jezercah. 

Simon Mohorko, 
rojen dne 25. oktobra 
1885., posestnik ,v..-N*v 

dolih. : " • 

Franc Virbnik, 
rojen dne 23. marca 1888., 
posestnikov sin v Ravnah. 

Karel Brišnlk. 
rojen dne 15. oktobra 
1891., posestnikov sin v 

Šoštanju. 

Јапек Petrin, 
rojen dne 19. februarja 
1873., posestnik v Rečici. 

Franc Svenšek, 
rojen dne 20. marca 1888., 
posestnikov sin v Jamicah.. 

Ivan Klančnik, 
rojen dne 11. maja 1897., 
posestnikov sin v Lokovici. 

Franc Meglic, 
rojen dne -3. novembra 
1881., posestnikov sin na 

Vrhu št. 21. 

Julij Kolšek, 
rojen dne 8. aprila 1888., 
na Bregu, pristojen v Pol-, 

zelo. 

Anton BraciĆ, 
rojen leta 1883., posestnik 
v Creškovi pri Novi cer-. 

kvi. 

Anton Laznlk, 
rojen dne 26. maja 1889. 
v Bukovju št. 6, pristojen 

v Frankolovo. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. na itali
jansko fronto; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Odšel leta 1914. v vojno 
službo ter odrinil na bo
jišče v Galicijo. Zadnjič 
pisal meseca novembra 
leta 1914.; od takrat ni 

več glasu o njem. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. s 87. pe
hotnim polkom na rusko 
fronto; izza leta 1915. po

grešan. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji s 87. pehotnim pol
kom na srbsko, nato na 
rusko bojišče; izza leta 

1915. pogrešan. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji k vojakom ter odri
nil na rusko fronto ; od ta
krat ni več glasu o njem. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji k 26. domobranske
mu pehotnemu polku v 
Maribor in z njim na rusko 
fronto. Zadnjič pisal dne 
24. decembra 1914.; od 
takrat ni več glasu o njem. 
Odšel leta 1914. k 26. do
mobranskemu pehotnemu 
polku, bil nato premeščen 
v Celovec 1er odrinil od-

ijto.dnft rusko bojišče. Zad
njič pisal meseca oktobra 
1914.; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku na rusko 
bojišče ter pisal spotoma 
iz Gradca; od takrat ni 

več glasu o njem. 
Odšel leta 1914. ob splo
šni mobilizaciji s 4. do
mobranskim pehotnim 
polkom na rusko fronto, 
bil tam ujet ter zadnjič 
pisal dne 24. aprila 1918.; 
od takrat ni več glasu o. 

njem. 
Odšel leta 1890. v Ame
riko ter zadnjič-pisal dne 
16. maja 1911. iz.Dacona,-., 
Colorado; od takrat ni več 

glasu o njem. 
Odrinil dne "18. januarja 
1915. k 87. pehotnemu 
polku v Celje;"qd takrat 

ni več glasu o njem. 
. Odšel spomladi leta 1916. 

k 87. pehotnemu polku 
v Celje in potem na ita
lijansko bojišče; zadnjič 

pisal leta 1917. 
Odšel leta J914.začetkom 
vojne k 87.-pehotnemu 
polku v Celje in potem, 
na rusko bojišče, odkoder 
zadnjič pisal dne 24. av-

- gusta 1914. 

Odrinil ob prvi mobiliza
ciji k 26. domobranskemu 
pehotnemu polku v Ma
ribor ter zadnjič pisal me
seca novembra 1914. z 

gallškega bojišča. " 

Odšel dne 30. julija 1914. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje in potem na rusko 
bojišče, odkoder zadnjič 

pisal leta 1915. 

Odrinil meseca januarja 
1915. k 87. pehotnemu 
polku, odšel z njim na 
rusko bojišče ter bil ujet; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

mrtvega 

Sestra 
Marija Ašlč, 
posestnica 

v Gorici št. 18 
pri Rajhenburgu. 

Brat 
Franc Paradiž, 

posestnikov sin 
v Pamečah. 

Ignacij Ocepek, 
kmet 

v Cirkovcah 
št. 13, 

okraj Šoštanj. 

Brat 
Jožef Meglic, 

posestnikov sin 
v Lažah. 

Mati 
Elizabeta 
Ramšak. 

Žena 
Marija Mohorko. 

Oče 
Mihael Virbnik. 

Mačeha 
Antonija Brišnik. 

Žena 
Frančiška Petrin, 

posestnica 
v Rečici. 

Mati 
Urša Svenšek, 

Oče • 
Peter Klančnik 

v Lokovici š t 66. 

Oče 
Franc Meglic, 

posestnik ' 
na Vrhu št. 21. 

Avguštin Kolšek, 
major v Celju. 

Žena 
Barbara Bračič, 

posestnica 
v Čreškovi. 

Brat 
Franc Laznik, 

posestnik 
v Bukovju. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

'— 

Dr. J. Skobe'rné, 
odvetnik y Celju. 

— . " ' : . 

— 

' %' _ 

— 

— 

— 

Nadaljevanj 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

2G. 5.1922.'; 
T I 58/22—2. 

20.5.1922.; 
T I 62/22—4. 

20.5. 1922.; 
T I 66/22—7. 

24.5.1922.; 
T I 70/22—2. 

22.5. 1922.; 
T 1 72/22-3. 

15.6.1922.; 
T I 40/22—2. 

6.6.1922.; 
T I 65/22—7. 

12.6. 1922.; 
T I 71/22—5. 

13.6.1922.; 
T i 74/22-^2. 

7.6.1922.; 
T I 75/22—2. 

15.-6. 1922.; 
T I 76/22—4. 

14.6. 1922.; 
T I 77/22-2. 

10.6.1922.; 
T I 78/22-2. 

14. 6. 1922.; 
T I 70/22-2. 

17.6.1922.; 
T I 80/22 -2 . 

B na prihodnj 

Oklicnl rok 
poteče dne 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

SOV 

1. januarja 
1923. 

1. marca 
1923. 

. 1. februarja 
1923. 

1. januarja 
1923. 

1. februarja 
1923, 

1. februarja 
1923. 

i strani. 

V 

АЈЈЉ,^/.. 
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Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Bistvene okolnosti. 
na katere se opira 

predlog 

Blaž Kovač, 
rojen dne 4. februarja 
1895. v Brezovi, pristojen 
v Šmartno v Rožni dolini. 

Joelp Ojiteršek, 
rojen dne 10. marca 1896., 
posestnikov sin v Osredku 

št. 2. 

Odšel dne 15. marca 1915. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu polku ter se zad
njič oglasil spotoma me
seca maja 1915.; od takrat 

ni več glasu o njem. 

Odrinil leta 1915. k 87. pe
hotnemu polku ter zad
njič pisal z italijanskega 
bojišča meseca oktobra 
1915.; od takrat ni več 

glasu o njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Sestra 
Antonija Breznik 
v Brezovi št. 26, 

Oče 
Janez Ojsteršek, 

posestnik 
v Osredku št. 2. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

I 
17.6. 1922.; 

T I 81,22—2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. februarja 
1923. 

I 

17.6. 1922.; 
T 1 82/22—2. 

1. februarja 
1923. 

E 72/21—13. 364 
Dražbeni oklic. 

Dne 4. j u l i j a 19 22. ob 11. uri se bodo na 
Zgornjem Jezerskem na Makovi žagi prodajalo na 
javni dražbi ti-le predmeti: 

600 m* smrekovih hlodov; 
2 kupa mecesnovih desak, približno 40m"; 
3 kupi smrekovih desak, približno 60 m3; 
200 m' hlodov; 
1 kup mecesnovih desak, približno 15 m3; 
1 kup smrekovih desak, približno 16 m3. 

Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 
dne 20. junija 1922. 

Ne Vin 169/22—4. 836 3—2 

Amortizacija. 
Po prošnji Marije L u k a n o v e , užitkarice v 

Zgornja! Domžalah št. 78, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je pro-
erteljica baje izgubila: Vložna knjižica Ljudske pc-
sojunice v Ljubljani št. 53.711 z vlogo 2000 K, 
glaseča se na ime: Marija Lukan. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom šestih mesecev, ker bi se 
«cer po tem roku izreklo, da ta knjižica nima več 
moči 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
due 12. junija 1922. 

St, 49.472/1922. 843 3—2 

Razglas o dobavi materiala za varnostne 
naprave. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1910. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah> z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, natisnjenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921 pismeno 
ofertalno licitacijo za nabavo materiala za varnostne 
naprave. ' 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala ka
kor tudi obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za tri dinarje pri ekonomskem, 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, ie 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dostavitev materiala za varnostne 
naprave po razpisu pod š t 49.472/21. za dan 1 6. av
g u s t a 1 9 2 2., ime ponudnika N. N.» Ponudbe 
morajo izročiti neposredno ponudniki ali njih poob
laščenci, in sicer med 10. in 11. uro na dan licitacije 
v roke predsedniku licitacijske komisije. Ponudniki 
morajo ostati v besedi najmanj 30 dni po otvoritvi 
dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, 
ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri 
blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. ure na 
dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vrednostnih 
papirfrh. O poiožerd kavciji izda blagajna reverz, ki 
se mora pokazati predsedniku licitacijske komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in obenem po
trdilo, da je plačal davek za poslednje četrtletje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
lici'acije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo po 11. uri, bo pre
povedano vstopiti v sobo, kjer se bo vršila licitacija. 

Ponudbe se bodo odpirale dne 16. avgusta 1922. 
točno ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 4. aprila 1922. 

K št. 234/2—VII—1922. 866 3—1 

Razglas o dobavi službene obleke. 
Podpisana direkcija razpisuje s tom na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o dTŽavnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 22. .julija 1921., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo služben« obleke, 
in sicer: 

za 400 suknenih plaščev za poduradnike, 
za 300 suknenih plaščev za sluge, 
za 540 suknenih bluz za poduradnike, 
za 1040 suknenih bluz za sluge, 
za 250 suknenih kaputov za kurjače in izpre-

vodnike. 
Popis omenjene službene obleke in obči in po

sebni pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 3 di
narje pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo službene obleke po razpisu 
pod St. 234/22/2 za dan 17. julija 1922. ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci dne 17. j u l i j a 1922., 
in sicer med 10. in 11. uro na dan licitacije v roke 
predsedniku licitacijske komisije. Licitacija so bo 
vršila ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora. po ü e n u 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako jo tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku licita
cijske komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije izpri
čevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od licitacijskega dne 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na da:i 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po-
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 12. junija 1922. 

St. 381/1/VII.—1922. 832 3—3 

Razglas o prodaji starih lesenih sodov. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1910. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, natisnjenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921., in odo
britve gospoda ministra za promet št. 9737 z dne 
16. maja 1.1. pismeno ofertalno licitacijo za prodajo 
starih lesenih sodov na dan 3 1 . j u l i j a 1 9 2 2. ob 
11. uri v ekonomskem oddelku direkcije. 

Količina sodov, za katero se razpisuje licitacija, 
je ta-le: 

1.) 5000 starih lesenih sodov raznih olj z dvema 
dnoma, enim dnom in> brez dna, shranjenih v skladi
šču materiala na državnem kolodvoru v Zagrebu; 

2.) 1770 starih lesenih sodov raznih olj z dvema 
dnoma, enim dnom in brez dna; 

40 lesenih vinskih sodov do ca. 50 1; 
65 lesenih vinskih sodov do ca. 150 1; 

15 lesenih vinskih sodov do ca. 250 1; 
4 leseni vinski sodi do ca. 700 1 

v skladišču materiala v Dravijah pri Ljubljani; 
3.) 260 starih lesenih oljnih sodov z dvoma dno

ma in enim dnom v skladišču materiala v Splitu. 
Zgoraj navedene sode si interesenti lahko ogledajo 

mod uradnimi urami v označerdh skladiščih. 
Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 

se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za nakup starih sodov po razpisu 
št. 381/1/VIL—1922. za dan 31. julija 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno po
nudniki ali njih pooblaščenci med 10. in 11. uro na 
dan licitacije v roke predsedniku licitacijske komi
sije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi 30 did od lici
tacijskega dne. 

Vsak ponudnik mora položiti za kavcijo 5 %, od
nosno inozemci 10 •%, ponujene kupnine, in sicer 
najkesneje do 10. ure na dan licitacije pri glavni 
blagajni direkcije, ki mu izda o njej reverz, s katerim 
se mora izkazati pred licitacijsko komisijo. Namesto 
gotovine se sprejemajo tudi vredflostni papirji, ka
kor jih določa člen 88. zakona o državnem računo
vodstvu. Razen tega se mora vsak dražitelj izkazati 
z izpričevalom trgovske zbornice o svoji dražiteljski 
sposobnosti in s potrdilom o plačanem davku za zad
njo četrt davčnega leta. 

Licitanti morajo podpisati na dan licitacije izjavo, 
da poznajo pr3dpise zakona o državnem računovod
stvu in da pristajajo, po njih izročiti svoje ponudbe. 

Onim licitantom, ki pridejo po 11. uri, bo prepo
vedano vstopiti v prostore, kjer se bo vršila lici
tacija. 

V vsaki ponudbi mora biti podrobno navedeno, 
koliko se ponuja za sode z dvema dnoma, koliko aa 
sode z enim dnom in koliko za sode brez dna. Po
nudba pa se tudi lahko glasi na vse sode (počez) 
brez vse specifikacije, a povprečno ceno je označiti 
za vsak sod. 

Delna ponudba so sme istotako predložiti. 
Zdražitelj mora sode v treh tednih, ko se mu javr, 

da jih je zdražil, ob svojih stroških spraviti iz zgo
raj navedenih skladišč; drugače mu kavcija zapade 
in se nakup ukine. 

Izplačilo se izvrši ob odvozu pri postajni bla
gajni kraja, kjer so sodi shranjeni. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu,, 

meseca junija 1922. 

Št. 135/1—VI—1922. 869 
Razglas. 

Zvišba vozovne stojnine na postaji v Tržiču. 
V zmislu odloka ministrstva za promet št. 23.858 

ex 1920., odnosno brzojavke št. 266 z dne 7. januar
ja t. 1., se bo izza dne 15. julija 1922. do preklica za 
vozovne pošiljke s carinskim blagom, ki dospevajo 
na postajo v Tržiču v ocarinjanje, računila zvišana 
vozovna stojnina po 10 dinarjev od vagona in ure, 
in sicer po preteku 48urnega stojnine prostega roka, 
Jci je določen za carinsko ekspedicijo. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 10. junija 1922. 

Razne objave. 
863 Vabilo na občni zbor. 

člani k r e d i t n e g a , d r u š t v a b i v š e M a 
r i b o r s k e ! e s k o ni j) t n e b a n k e se vabijo na 

o b č n i z b o r , 
ki bo dne 12. j u 1 i j a 1 9 2 2. ob 11. uri v prostorih 
Slavenske banke, podružnice v Maribora, Aleksan
drova cesta št. 11. 

D n e v n i r e d : 
Likvidacija kreditnega društva. 

* * * 
Ako bi ta občni zbor ne bil sklepčen, se bo vršil 

dne 19. julija 1922. ob isti uri in v istih prostorih 
drugi občni zbor, ki bo sklepčen ob vsakem številu 
došlih članov. n . . , .,, '.'«,«. 

Odbor kreditnega društva 
bivše Mariborske eskomptne banke. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



71. 
PoStnina plačana v gotovini. 

V" Ljubljani, dne 3. julija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov ta Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vaeblna: Zakon o začasnem reguliranju naslovov in plač poštno-brzojavnih uradnikov in uslužbencev izvun Srbije in Črne gore. Izpremembe in dopolnitve v zakonu o dra-
ginjskih dokladah aktivnih uslužbencev, upokojencev in upokojenk državnih prometnih naprav. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Izkaz o Stanju živalskih kužnih 
bolezni v Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis mesta psihiatričnega 

asistenta pri državnih dobrodelnih zavodih v Ljubljani. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
199. 

Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo ia objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajo! odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIII. redni seji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, da je uredbo o za
časnem reguliranju naslovov in plač poštno-brzojav-
nih in telefonskih uslužbencev izvun Srbije in Črne 
gore z dne 27. junija 1921., št, 39.177, «Službene 
Nervine» št. 158/21.,* soznainka uredb ministrstva 
za pošto in brzojav št. 3, «Službene Novine» št. 195 

iz leta 1921., izpremeniti iu da se glasi: 

Zakon 
o začasnem reguliranju naslovov in plač 
poštno-brzojavnih uradnikov in usluž

bencev izvun Srbije in Črne gore.** 
Dokler se ne izda zakon o izenačitvi naslovov in 

plač poštno-brzojavnih in telefonskih uradnikov in 
uslužbencev, se regiulirajo s tem zakonom naslovi in 
plače poštno-brzojavnih in telefonskih uradnikov in 
uslužbencev izvun Srbije in Črne gore ter se ti urad
niki in • uslužbenci prevajajo na nove naslove in 
plače.-

Ölen 1. 
Poštno-brzojavno in telefonsko osebje sestavljajo 

te-le kategorije uradnikov in uslužbencev: 
1.) uradniki oblastnih direkcij: 

a) direktorji, pomočniki direktorjev, inšpektorji, šefi 
odsekov in tajniki; 

b) kontrolorji; 
2.) uradniki državnih poštno-brzojavnih in tele

fonskih uradov: 
a) upravniki, kontrolorji, poštarji; 
b) mehaniki; 

3.) pomožno osebje pri oblastnih direkcijah in 
poštno-brzojavnih in telefonskih uradih: 
a) pisarniški manipulanti; 
b) poduradniki: kakor dosedanji manipulativni pod-

uradniki, podiiradniki (I. fa ц. razreda), progovni 
mojstn, glavni nadziratelji i n nadziratelji I. m II. 
razreda, šoferji I. fa П. razreda, monterji, stavci, 
strojin mojstri, višji strojniki, strojniki in kurjaci 
1. razreda; 

c) sluge: (strežniki, kurjači II. razreda in selski 
sluge; 

č) dnevničarji: dnevničarji (kvalificirani in nekva
lificirani); 

d) dninarji: pomožni .sluge in služabniški pomočniki. 

Člen 2. 
Do definitivne regulacije naslovov in plač pošt

no-brzojavnih iu telefonskih uradnikov in uslužben-

* Uradni list pod št. 279 iz leta 1921. 
^ ** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca* št. 126, izdanih dne lOega 
junija 1922. (Prilog XX. — 1922.) 

cev se določajo naslovi in plače po tabelah L, II. in 
III., ki so priložene temu zakonu. 

Člen 3. 
Poštno-brzojavni in telefonski uradniki se sunejo 

prevesti iz enega razreda v drugega po treh letih. 
Poduradniki od VI. do IV. razreda se smejo prevesti 
po treh letali, v ostalih razredih pa po štirih letih. 

Sluge ee smejo prevesti iz enega razreda v dri-
gega ]K) štiiih letih. 

Ölen *. 
Poštno-brzojavni in telefonski uradniki in usluž

benci smejo dohiti pri napredovanju- samo po en 
razred. 

Člen 6. 
Sedanje osebje ,se mora prevesti na naslove in 

plače po tabelah IV. in y., ki so priložene temu za
konu, po nastopnih načelih: 

1.) administrativni uradniki in tehnični uradniki 
s fakultetno izobrazbo: 
a) V. činovni razred z Din 7072-80; 
b) VI. činovni razred z Din 6062-40; 
e) VII. činovni razred, dodovršenega tretjega leta v 

VII. činovni- razredi'--ЗПОек BOEŽ-^, preko dovršo 
nih treh let pa z Din 5500-—; 

č) Vm. činovni razred1 do dovršenega tretjega leta 
z Din 4041-60. preko dovršenih treh let pa z 
Din 4546-80; 

d) IX. činovni razred do dovršenih treh let z Din 
3283-80, preko dovršenih treh let pa z Din 
3789-—; 

e) X. činovni razred Din 2526-— (po tabeli IV. a, ki 
jo sestavni del tega zakona). 
2.) Prometni in računski uradniki: 
VII. činovni razred a Din 5000—; 
VETI. činovni razred do dovršenega tretjega leta 

v, VIII. činovnem razredu z Din 4041-60, preko do
vršenih treh let pa z Din 4500-—; 

IX. činovni razred do dovršenih treh let v IX. 
činovnem razredu z Din 3031-20, preko dovršenih 
treh let v IX. činovnem razredu pa z Din 3536-40; 

X. činovni razred do dovršenega tretjega službe
nega leta z Din 2020-80, preko dovršenih treh lot v 
X. činovnem razredu pa z Din 2526-— (po tabeli 
IV. a, ki jo sestavni del tega zakona). 

3.) Poslovni uradniki: 
VIII. činovni razred z Din 4041-60; 
IX. činovni razred do dovršenih treh let v IX. či

novnem razredu z Din 3031-20, preko dovršenih truh 
let pa z Din 3536-40; 

X. činovni razred do. dovršenih treh let z Din 
-2020-80, preko treh let pa z D ' n 2526—; 

XI. činovni razred do dovršenih treh let z Din 
1515-60, preko dovršenih treh let pa z Din 2020-80 
(po tabeli Г7. a, ki je sestavni del tega zakona). 

4.) Mehaniki se prevajajo z dosedanjih plač na 
dinarske, in sicer: 
a) mehaniki madžarskega sistema, ki so uvrščeni v 

činovne razrede po odredbah- tega zakona, za 
-poslovne uradnike (glej člen 5., točko 3.); 

b) mehaniki avstrijskega sistema, ki do sedaj niso 
bili uvtrščeni v činovne razrede po odredbah tega 
zakona, za uradnike oficiantskega staleža (gloj 
člen 5., točko 9.). 
5.) Imenovano pisarniško osebje se prevaja do 

dovršenega: 
4. službenega leta na plačo Din 1263—; 
od 4. do 8. službenega leta na plačo Din 1515-60; 
od 8. do 12. službenega leta na plačo Din. 1768-20; 

od 12. do 17. službenega leto na plačo Din 2020-80 
(po tabeli IV. b, ki je sestavni del tega zakona). 

Odslej se mora pisarniški naraščaj jemati samo 
iz kvalificiranega poštnega osebja. 

6.) Poduradniki se prevajajo z dosedanjih plač 
na dinarske plače po tabeli V. a, ki je sestavni del 
tega zakona. 

Imenovani sluge se prevajajo z dosedanjih 
plač na dinarske plače po tabeli V. b, ki je sestavni 
del tega zakona. 

Selski sluge I. do III. stopnje plače se prevajajo 
na plačo Din 720—, vsi drugi pa na plačo Din 960. 

7.) Ko se določa rok za nadaljnja napredovanja 
uradnikov in uslužbencev v prihodnji razred, se 
mora všteti ves službeni čas, ki so ga do sedaj že 
prebili v dosedanjem činovnem razredu, odnosno v 
dosedanji stopnji činovnega razreda. 

8.) Prometni uradniki s pričetno plačo Din 3031-20 
se prevajajo na naslove kontrolorjev od V. do L raz
reda, oni pa, ki imajo manjšo plačo nogo Din 3031-20, 
na naslov in plačo poštarjev V. do IV. razreda. Oni 
prometni uradniki, Id se prevedejo na naslove in 
plače kontrolorjev, morajo po potrebi opravljati 
nadzorno in prometno službo. Poslovni uradniki se 
prevajajo na naslov in plac« poštarjev od VI. do I. 
razreda-. : ." " 

9.) Ob prevajanju oficiantov je treba postopati 
tako-le: Vštevaje aspirantska leta, ee prevajajo se
danji uradniki oficia-ntekega staleža, potem višji po
štarji in poštarji po nastopnih načelih: 

oni oficianti, ki imajo 4 do 8 službenih let, na 
plačo Din 1515-60; 

oiii oficianti, ki imajo 8 do 14 službenih let, na 
plačo Din 2020-80; . 

oni oficianti, ki imajo 14 do 17 službenih let, na 
plačo Din 2526—; 

oni oficianti, ki imajo 17 do 24 službenih let, na 
plačo Din 3031-20; 

oni oficianti, ki imajo 24 do 27 službenih let, na 
plačo Din 3536-40; 

oni oficianti, ki.imajo 27 in preko 27 službenih 
let, na plačo Din 4041-60. 

Uradniki oficiantekega staleža se prevajajo na 
naslove in plače poštarjev VI. do I. razreda. 

Višji poštarji in poštarji s pričetno plačo 
Din 3031-20 za upravnike V. do III. razreda. 

Člen 6. 
Kvalificirani dnevničarji, aspiranti (aspirantku) 

in odpravniki (odpravnice) se postavljajo na poštno-
brzojavnih in telefonskih postajah (erarnih in raz
rednih uradih) za začasne poštarje II. in I. razreda 
s plačo Din. 1200 in 1500. V IL razredu morajo 
prebiti najmanj dve leti, začasni poštarji I. raz
reda pa se postavljajo za poštarje prihodnjega 
razreda najkesnejo v enem letu, ako dovrše v tem 
21. življensko leto. 

Nekvalificirani dnevničarji in dninarji prejemajo 
plače po tabeli III. c, Id je sestavni del tega zakona. 
V enem razredu morajo prebiti najmanj tri, a naj
več štiri leta. 

Naslovi in plače kontraktualnega osebja se uredé 
s posebnim pravilnikom. 

Predpisi v posameznih pokrajinah, ki urejajo za 
pomožno osebje pravico do stalne namestitve in do 
pokojnine, ostanejo nedotaknjeni. 

Ölen 7. 
Z .uradniki in uslužbenci pri čekovnih zavodih in 

poštni hranilnici je ob prevajanju s kronske na di-

\Ша&а* 



71. 666 Letnik IV. 
iiarsko plačo postopati kakor z uradniki in usluž
benci, navedenimi v členu 5. tega zakona od 1.) 
đo 6.) in onimi v členu 6. 

Člen 8. 
Poštno-brzojavni in telefonski pripravniki preje

majo zi nastopom poiakusoe službe plačo letnih 
1200, 1500 in 2000 dinarjev, in sicer: pripravniki s 
štirimi razredi srednje šole 1200 dinarjev, pripravniki 
e Šestimi razredi srednje šole 1500 dinarjev in oni 
8 fakultetno izobrazbo 2000 dinarjev n a leto. 

S tem naslovom in s to plačo morajo prebiti naj
več dve leti; po izpolnitvi tega roka jih je imenovati 
na naslove in plače njih skupine. 

Člen 9. 

Poetno-brzojavni in telefonski uradniki in usluž
benci prejemajo draginjske doklade po uredbi o dra-
ginjskih dokladah, veljavni za državne uradnike in 
uslužbence z dne 28. aprila 1921., D R br. 60.001 
(«Službene Novine» š t 111/1921.),* odnosno po cib
ati 14. uredbe z dne 6. junija 1921., D R br. 80.000 
(«Služben* Novine» št. 119/1921.).** 

Člen 10. 

Odredbe tega zakona veljajo tako za moške ka
kor t rei i za ženske uradnike in- uslužbence. 

Člen 11. 

Stanarine, aktivitetne doklade in funkcijske do
klade, ki nadomeščajo .stanarino, odpadejo za vse, 
ki se prevedejo na dinarsko plačo. Pri odmeri 
davka se mora 30 % sistcmizirane plače smatrati 
za stanarino. 

Oni državni uslužbenci, ki uživajo naturalno 
stanovanje, ki jim pa to stanovanje ne spada med 
redne prejemke, plačujejo državi ustrezno najem
nino, ki so mora odmeriti po razmerah v dotičnem 
kraju. 

Člen 12. 
Po zvršetku predpisanih let vštevtie službe do

biva državni uslužbenec zadnje, popolne, v. dinarjih 
odmerjene, v službi uživane in v pokojnino vštevne 
prejemke kot pokojnino. Ako se odmeri pokojnina 
prej, jo je odmeriti po ključu vàtevnega službenega 
časa in po naposled uživandh, v pokojnino vfctevnih 
dinarskih prejemkih; etanarmska pokojnina pa se 
ukinja. 

. Člen 13. 
Vsi pokojninski in oskrbni prejemki se ustanav

ljajo kakor do sedaj po odredbah veljavnih pokoj
ninskih zakonov in predpisov, razen onih odredb, ki 
se s tem zakonom dopolnjujejo, iz.preminjajo ali raz
veljavljajo. 

To velja enako tudi za vse uslužbenci', njih 
vdove in sirote, ki so prevedeni aH bodo prevedeni 
% ukazom na dinarske plače po zakonih Srbije, ako 
so pridobili do dne ukaza pravico do pokojnine po 
predpisih, ki so do tedaj veljali zanje. 

Pri odmeri pokojnine vdovam teli državnih 
uslužbencev naj se uporabljajo predpisi LI. in z 
njimi zvezani predpisi zakonskega člena LXV. iz 
leta 1912. o oskrbi poštnih in brzojavnih nameščen
cev kakor tudi njih vdov in sirot v Hrvatski in 
Slavoniji. 

Zneski oskrbnin, izraženi v teh pokojninskih za
konih s krouami. se jemljejo v enakem znesku enot 
v dinarjih. 

Člen 14. 
Prevedba na dinarske plače po tem zakonu ni 

zavezana nobeni taksi, razen če znaša dinarska plača 
več enot v dinarjih, nego je obsezala prejšnja plača 
enot v ki-onah; v tem primeru se odmerja taksa od 
zvišanega števila enot. 

Člen 15. 
W i dosedanji zakoni, vse naredbe in vsi pred

pisi v posameznih območjih direkcije, ki se tičejo 
imenovanja, definitivne namestitve, premestitve, 
ostavke, razrešitve od službe, odpusta iz službe in 
drugih osebnih razmer poštno-brzojavnih in telefon
skih uradnikov in uslužbencev, veljajo še nadalje 
tako za sedanje kakor tudi za novo sprejeto osebje, 
dokler ne izide enoten zakon za vse poštno-brzojav-
no in telefonsko osebje v kraljevini. 

Člen 16. 
Predpisi zakona z dne 25. januarja 1914.. nar. 

list št. 15, ki se tiči) službenih razmerij državnih 
uslužbencev (službena pragmatika), veljajo odslej 
tudi: 1.) za uslužbence oficiautekega staleža (višji 
poštarji, poštarji in oficianti v Sloveniji, Dalmaciji 
in Bosni); 2.) za pisarniške oficiante (oficiantke) v 

* Uradni list pod št, 144. 
** Uradni lis* pod št. 178. 

Sloveniji, Dalmaciji in Bosni, kolikor se skladajo 8 
predpisom § 52. rečene ga zakona z dne 25. januarja 
1914. 

Uslužbenci pod 1.) se smatrajo za uradnike sku
pine D, uslužbenci pod 2.) pa za uradnike skupine E. 

Člen 17. 

Minister za pošto in brzojav se pooblašča, da daje 
po potrebi in sporazumno z ministrom za finance 
VSÜ potrebna tolmačenja in pojasnila za pravilno 
izvrševanja tega zakona. 

Člen 18. 

S tem zakonom se nadomešča uredba z dne 
27. junija t. 1., «Službene Novine» š t 158/21., se-
znamka uredb ministrstva za pošto in brzojav št. 3, 
«Službene Novine» št. 195/21. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše 
in ko se razglasi v «Službenih Novinah». 

Našemu ministru za pošto in brzojav priporoča
mo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrše
vanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. novembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

M. S. Djuričić s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje posle: 

Nik. P. Pašič s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

T a b e l a I. 
A. Za uradnike I. kategorije. 

j 

a) 

i 

b) 

N a s l o v 

Direktor 

Direktorjev pomočnik 

Inšpektorji 
Šefi odsekov 

» » 
» > 

Tajniki 

» 

» 

Kontrolorji 

> 

> 

Razred 

novi 

I 
U 
I 

H 
Ш 

I 
. II 

IH 
IV 

v 
I 

II 
III-
IV 
v 

VI 

I 

II 
III 
IV 
V 

stari 

I 
II 
I 

II 

I 
II 

III 

izvun 
razreda 

1 
II 

III 
IV 
V 

izvun 
razreda 

» 
I 

II 
III 

Letna plača 
v Din 

7072-80 
6062-40 
6062-40 
5500 • — 
5052 — 
6062-40 
5500-— 
5052 — 
4546 80 
4041 60 

4546 80 
4041-60 
3789 •— 
3283 80 
2778-60 
2526-— 

5000- — 
4500 — 
4041-60 
3536 40 
3031 20 | 

T a b e l a II. 
B. Za uradnike II. kategorije. 

N a s l o v 
Razred 

novi stari 
Letna plača 

v Din 

ib) 

Upravnik 

Kontrolorji 

Poštarji 

I 

II 
III 
IV 
V 

izvun 
razreda 

I 
II 

III 

Mehaniki 

II 
III 
IV 
V 

izvun 
razreda 

I 
II 

lil 
IV 
V 

VI 
izvun 

razreda 
I 

II 
111 
IV 
V 

VI 
VII 

izvun 
razreda 

"i 
II 

III 
izvun 

razreda 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
izvun 

razreda 
I 
H 
III 
IV 
V 
VI 
VII 

500C- — 
4500 — 
4041-60 
3536-40 
3031-20 

5000 — 
4500'— 
4041-60 
3536-40 
'3031-20 

4500•— 
4041-60 
353G 40 
3031-20 
2526- — 
2020-80 
1515 60 

4500•— 
4041:60 
3789 •— 
3233 80 
2778-60 
2526- — 
2020 80 
1515 60 

T a b e l a I I I . 
C. Pomožno osebje. 

a) 

N a s l o v 

Pisarniški manipulanti 

b) 

c) 

Poduradniki 

Sluge 

Razred 

novi 

H 
III 
IV 
V 

VI 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
I 

II 
III 
IV 
v 

VI 

stari 

izvun 
razreda 

II 
III 
IV 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 

Letna plača 
v Din 

3000 • — 
2500' — 
2020 80 
1768-20 
1515-60 
1263 — 

3000 — 
2500 
2160 
1800 
1440 
1120 

1800-
1680 
1440-
1120 
960-
720 
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Tabela V. 
1 

1 Z letno plačo in z naslovom. 
1 

a>| 

i 
1 1 
! 1 
; i 

i 
•b)1-. 

• 

r ; 

i ! 

Poduradniki. 

900 do 1200 
1270 do 1500 
1540 do 1700 
1720 do 2000 
2200 

Pod
uradniki 

n 

1 

Sluge. 
-

900 do 1100 
1140 do 1380 
1460 do 1600 

Sluge 
B 

л 

V. razr. 
IV. razr. 
III. razr. 
II. razr. 
I. razr. 
izvun 

razreda 

VI. razr. 
V. razr. 

IV. razr. 
IH. razr. 
II. razr. 
I. razr. 

S plačo 
v Din 

1200 | 
1440 I 
1800 
2160 
2520 

3000 

720 
960 

1120 
1440 
1680 
1800 

2 0 0 . 
Izpremembe in dopolnitve v zakonu o dra
vinjskih dokladah aktivnih uslužbencev, 
upokojencev in upokojenk državnih pro-

metnih naprav.* 
Na podstavi člena 20. zakona o draginjskih do

kladah aktivnih uslužbencev, upokojencev, in upo
kojenk državnih prometnih naprav je ministrski svet 
na predlog ministrstva za promet in po predhodnem •• 
sporazumu z ministrom za finance in finančnim od
borom narodinic skupščine v seji z dne 7. aprila 1922. 
omenjeni zakon izprwnenil in dopolnil tako-le: 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 137, izdanih dne 24eg;i 
junija 1922. 

^ ' • ^ V Ä f e f c & f i ^ V i ö j i e Ä - , 
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V členu 4. se izpraninjata prvi in drugi odsta
vek ter se glasita: 

«Acbnmiatrati\rrio-pisarniško osebje, ki nima ne 
telmiEne ne strokovno izobrazbe, pridobljene bodisi 
s strokovnimi izpiti, bodisi z dovršitvijo strokovnega 
tečaja, bodisi s strokovnim delom najmanj dveh let, 
prejema draginjsko doklado po zakonu o draginj-
ekih dokladah civilnili in vojaških državnih usluž
bencev z dne 28. februarja 1922. 

Aktivni uradniki, «talni in začasni, z izobrazbo, 
navedeno v predhodnem odstavku, pa dobivajo 
osebne doklade po loj razpredelnici:» (člen 4.). 

Razpredelnica za uradnike v členu 4. se dopol
njuje tako, da se glasi njena četrta vrsta: «od 7500 
do 8099, I. razred 37, П. razred 35, Ш. razred 33, 
IV. razred 31, V. razred 29,» nova peta vrsta pa: 
«od 9000 navzgor I. razred 40, II. razred 38, 1П. raz
red 36, IV. razred 34 in V. razred 32.» 

Členu 4. se dodaja kot poslednji odstavek: «Člen 
11. zakona o draginjskih dokladah civilnih in voja
ških uslužbencev velja tudi za generalnega direk-
lorja, njegovega pomočnika in načelnike ministr
stva za promet; (oda skupne draginjske doklade s 
25%nim poviškom ne smejo presezati vsote doklad, 
ki jo imajo ostali iu-adraki isto kategorije v drugih 
ministrstvih.» 

V členu 5. naj se prečrta beseda «tehnični». 
V členu 7. naj se doda kot poslednji odstavek: 
«Šoferji 22, 21, 20, 19, 18. 
Šoferski pomočniki 16, 15, 14, 13, 12.» 
Člen 14. se mora glasiti: 
«Aktivni uradniki, ki prejemajo osebno draginj

ske doklade po tem zakonu, s službo v krajih, dolo
čenih v členu 3., dobivajo ertanovanske doklade po 
tej razpmk'lnici:» (Nato razpredelnica.) 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
M. S. br. 8621/1922. 

azglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo, 

«t. 1938. vet. : : 

Izkaz o staitfu Živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 24. junija 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov BO natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači Število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a , 
Brežice: Kapele 1:1. Ljubljana okolica: Borov-

-mea 1: 2. Maribor: Na Ranci 1< 1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Kočevje: Sv. Gregor 1:1. Murska Sobota: Dolnja 

Lendava 2:4, Kapca 1:1. Slovenjgradec: Sv. Jani 
na Vinski gori 1:1. 

M e h u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Kranj: Križe 4:4, Sv. Katarina 1:2, Tržič 1:1. 
•Maribor: Razvanje 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatuš 1:1, Tanca gora 1:1. Krško: 

^ r S e i ^ r S k ° 1 : 2 - - L « 4 » : Ràdonova vas 1:1. 
Ljubljanai okolica: Brezovica 1:1. Maribor: CreSnje-
vec 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1. Ljubljana mesto'1. 

P a s j a s t e k l i n a . 
Krško: Sv. Križ 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Loka 1:1, Stari trg 2:5. Litija- Ceš-

njice 1:1, Dediiidol 1:1, Leskovec 1:1, §t, Vid 1:1 
Ljubljana okolica: Rudnik 1:2. Maribor: Slovenska 
Bistrica 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:1. Ljubljana 
mesto 1. Maribor mesto 2. Ptuj mesto 1. 

S v i n j s k a r d e б i c a. 
Ljubljana okolica: Devica Marija v Polju 1:2, 

Dobrova 1:1, Dobrunj© 2:2, Dol 1:2, št, Vid 1:1, 
Vič 1:1. Logatec: Rakek 1:3. Murska Sobota: Mur
ska Sobota 1:1, KakiČan 1:1. Ptuj: Podvinci 1:1.' 

• Radovljica: Bled 1:1, Jesenice 1:4. | 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Murska sobota: Petanjci 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 24. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnik») 
Paulin e. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 6382/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 4. do dne 10. junija 1922.) 

O k r a ] Ji H 
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K o z e (Variola). 
Murska Sobota . . | l ! . j 1 I . ! . 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Maribor mesto . 
Murska Sobota . 

2 
11 
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1 
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1 
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G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Celje okolica . . . I 2 I . ] 1 I . 
Prevalje 2 i ' I 

S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . . 
Celje mesto . . . 
Kranj . . . } . . 
LJubljana mesto. . 
Maribor okolica . . 
Maribor mesto . . 
Ptuj okolica . . . 
Radovljica . . 
Murska Sobota . . 
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1 
1 
5: 
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16 
2 
1 

2 

1 

1 
1 

2 

9 

1 

1 
5 

1? 
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D avi ca (D i p h t e r i a). 
Brežice . . . 
Celje okolica . 
Ljubljana mesto 
Litija . . . . 
Maribor okolica 
Maribor mesto 

Celje, okolica . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 

T r a h o m . 
l 
1 
2 
1 

10 
2 
1 
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S 
1 
1 
3 
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i Brežice i 
O š p i c e . 
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Zdravstveni ooXsk тл Slovenijo v Ljubljani, 

dne 21. junija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer в. r. 

Št. 5337. 3—3 
Razpis. 

Razpisuje se mesto psihiatričnega asistenta pri 
državnih dobrodelnih _ zavodih v Ljubljani z letno 
plačo 1500 Din in s pripadajočimi dravinjskimi dnev
nicami. 

Zadostno kolkovane prošnje s potrebnimi doka
zili (rojstni list, domovinski list, doktorska diploma) 
in izprifovalom o potrebni kvalifikaciji naj se vlože 
do dne 15. j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri ravnateljstvu državnih dobrodelnih zavodov v 
Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 19- junija 1922. 

Za sanitotnega šefa: dr.,Mayer s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U VII 409/22—8. 871 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je danes vpričo upravitelja 

državnega pravdnika Trojierja, zasebnega udeležen
ca Joahima Jurčiča in obtoženca Ivana Muršeca raz
pravljalo o obtožbi, ki jo je vložil javni obtožitelj 
zoper obtoženca Ivana Muršeca zaradi prestopka 
člena 8. zakona o pobijanju draginje, ter je po ob-
tožiteljevem predlogu, naj 6e obtoženec kaznuje za
radi citiranega prestopka, razsodilo tako-le: 

Obtoženi Ivan M u r š e c je kriv, da je dne 4ega 
marca 1922. y Mariboru kot trgovski pomo&iik 
Franca Mastka prodal Joahimu Jurčiču mehak 
ovratnik za 35 K, da je torej za predmet življenske 
potrebščine zahteval višjo ceno, nego je ona, ki za-
jamčuje običajni in dovoljeni Čisti trgovski dobiček 
25%-. 

S tem je zakrivil prestopek člena 8. zakona o 
pobijanju draginje in zato se po tem členu obsoja 
na 48 (oseminštirideset) ur zapora in 200 dinarjev 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnje 
štiri dni zapora, in po § 389. k. p. r. na povračilo 
stroškov kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 14. citiranega zakona se izreka ovrat
nik, ki je bil predmet kaznivega dejanja; za zapad
lega v korist fonda za prehrano siromakov. 

Po členu 15. citiranega zakona jamči lastnik 
podjetja Franc Mastek solidarno z obsojencem za 
kazni, na katere je bil obsojen njegov uslužbenec 
Ivan MurSec. 

Po členu 19. citiranega zakona je sodbo brez 
razlogov po pravnomočnosti objaviti v «Uradnem 
listu pokrajinske uprave za Slovenijo» ob obsojen-
čevih stroških. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
• ' dne 23. maja 1922. 

C 205/21—3 

Oklic. 
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Neži L a p o v i , rojeni BalajevL poljski delavki, 
naposled v Otovcih, je vročiti v pravni stvari Lu-
dovika Papa, poljskega delavca v Cekečki vasi so
par .njo zaradi razveze kupne pogodbe zamudna 
sodba z dne 18. oktobra 1921., opr. št. C 205/31—2, 
s katero se je tožbenemu zahtevku ugodilo. 

Ken je bivališče Neže Papove neznano, se ji po
stavlja za skrbnika dr. Josip Goljevšek, odvetmik v 
Murski Soboti. ", '/ 

Okrajno sodišče y Murski Soboti, oddelek И., 
dne 26. aprila 1922. 

8 5 2 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e BO se n a s t o p n e f i rme: 

616. Sedež: Begunje pri Cerknici. •'• 
Besedilo firme: Anton Kravanja mlj. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Anton Kravanja mL, trgovec r Be

gunjah ]iri Cerknici. 
L j u b i j a n a, dne 2. junija 1922. 

617. Sedež: Borovnica. 
Besedilo firme: Anton Leben. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Anton Leben v Borovnici št. 5. 
L j u b l j a n a , dne 14. junija: 1922. 

618. Sedež: Jesenice. 
Besedilo firme: Arnejc. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnica: Ana vdova Arnejc na Jesenicah št. 27. 
Prokura je podeljena Oskarju Stichu, poslovodji 

na Jesenicah št. 25. 
L j u b l j a n a , dne 29. maja 1922. 

619. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: F. Debeljak. 
Obratni predmet: trgovina z glasbili in galante

rijskim blagom. 
Imetnica: Frančiška Debeljak v Ljubljani, Kre

kov trg St. 7. 
L j u b l j a n a , dne 22. junija 1922. 

620. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Ant. Rüd. Legat, prva specijalna 

trgovina s pisalnimi stroji in pisarniškimi potreb
ščinami; nomško: Ant. Rud. Legat, Erste». Spezial
geschäft für Schreibmaschinen und Büroartilcel. 

vPifc, .-:. 



71. 668 Letnik IV 
Obratni predmet: trgovina e pisalnimi -stroji in 

pisarniškimi potrebščinami. 
Imetnik: Anton Rudolf Legat, trgovec v. Mari

boru, Slovenska ulica St 7. 
Lastnik podpisuje firmo tako, da postavlja pod 

njeno natisnjeno, odtisnjeno ali napisano besedilo 
svojeručno svoj podpis: «Ant, Rud. Legat». 

M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

621. Sedež: Moste pri Ljubljani. 
Besedilo firme: Ivan Krošelj. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Ivan Kroèelj v Mostah pri Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dno 22. junija 1922. 

622. Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo firme: Jos. Benko. 
Obratni predmet: trgovina z govejo živino in 

svinjami v živem in zaklanem stanju in s konji. 
Imetnik: Josip Benko, trgovec v Murski Soboti 

It. 232. 
M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

623. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Umek Martin. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Martin Umek, trgovec na Vrhniki 

St. 296. 
L j u b l j a n a . (LIK; 29. maja 1922. 

624. Sedež: Vuzenica. 
Besedilo firme: Norbert Minibek. 
Obratni predmet: parna žaga in lesna trgovina. 
Imetnik: Norbert Minibek, trgovec v Vuzenici. 

M a r i b o r , dne 7. junija 1922. ' 

II. V p i s a l e so se i z p r e m e i n b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

625. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Koeta Novakovič. 
Obratni predmet: veletrgovina z malcem: 
Besedilo firme odslej: Koeta Novakovič in drug. 
Obratni predmet: veletrgovina « stavbnim mat> 

rialom. 
Vstopil je družbenik Tibor Vida, trgovec v 

Ljubljani. 
Družbena oblika: Javna trgovska družba izza 

dne 4. maja 1922. 
Družbo zastopata oba družbenika kolektivno ter 

jo podpisujeta kolektivno tako, da postavljata pod 
njeno natisnjeno ali napisano besedilo evojea-očno 
svoji imeni. 

L j u b l j a n a , dne 22. junija 1922. 

626. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Albin Smrkolj. 
Obratni predmet? trgovina z deželnimi pridelki 

na debelo: 
Besedilo firme odslej: Niklebacher & Smrkolj. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 10. maja 1922. 
Družbenika: Ferdinand Nikisbacher in Albin 

Smrkolj, oba trgovca v Ljubljani. 
Družbo zastopa vsak družbenik samostojno ter 

jo samostojno podpisuje tako, da svojeročno zapi
suje besedilo firme. 

L j u b l j a n a , dn<> 3. junija 1922. 

627. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: M. Rosner. 
Obratni predmet: Leinen. Baumwoll-Hem-n- und 

Damenmodewaren: 
Vpisala se je ženitna pogodba z dne 26. maja 

1922., posL št. 1501, siklenjena med Markom Rosner-
jein in Šarloto Rosnerjevo, rojeno Brecherjevo. 

M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

628. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Jožef Ullaga: 
Besedilo firme doslej: Joe. Ullaga nasi. I. Szinicz. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla

gom. 
Izbrisal se je dosedanji lastiuk Josef Ullaga in 

vpk>al kot lastnik Ivan Szinicz, trgovec v Mariboru, 
Aleksandrova cesta št. 21. 

Firma чче podpisuje tako, da postavlja njen imet
nik pod njeno natisnjeno, odtisnjeno ali napisano 
Incedilo svojeročno svoj podpis: «I. Szinicz». 

Vpis žeuitne pogodbe se je izbrisal. 
M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

629. Sedež: Radovljica. 
Besedilo firme: Anica Simnic. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Ustanovila se je podružnica na Rečici. 
L j u b l j a n a , dne 10. junija 1922. 

III. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 
630. Sedež: Kočevje. 

Besedilo firme: Vinko Škafer. 
Obratni predmet: pekarstvo: 
Vsi ed opušta tega obrta ob preselitvi v Žalec. 

Žalec. 
N o v o m e s t o , dne 19. junija 1922. 

Št. 6054/2—1. 874 
Razglas. 

Ker se na javni dražbi dne 10. junija 1922. lov
ska pravica v krajevni občini vurberški ni mogla 
oddati v zakup niti za izklicno ceno, se s tem po
novno razpisuje javna dražba lovske pravice imeno
vane občine za dobo šestih let, t. j . od dne 1. julija 
1922. do dne 30. junija 1928. 

Ta dražba se bo vršila dne 
19. j u l i j a 1 9 2 2 . 

ob desetih na okrajnem glavarstvu v sobi št. 6. 
Lovska pravica obseza krajevno občino vurber-

ško ter ima ne zajam ceno ploščinsko rnero 1980 ha. 
Oblastveno pripoKtiani in izločeni lastni lovi, na ka
tere se ne razteza ta lovska pravica, so se vpošte-
vali že pri preračunitvi prej imenovane ploščinsko 
mere. 

Izklicna cena znaša 200 Din. Natančnejši draž-
beni pogoji se lahko vpogledajo pri podpisanem 
okrajnem glavarstvu. 

Dosedanja cena tega lova je znašala 100 K letn). 
V tej krajevni občini ni odredbe, s katero bi bil 

lovski zakupnik zavezan, zatreti zajce. 
Preden se začne dražba, mora vsakdo, ki prosi 

za zakup, plačati v gotovini znesek, enak izklicni 
ceni, kot vložnino v hranilnih vložnih knjižicah ali 
v vložnih knjižicah Raiffeisenskih posojilnic ali v 
državnih ali v drugih vrednostnih papirjih. Največ 
ponujajoči dražitelj mora takoj po končani dražbi 
pri okrajnem glavarstvu plačati stroške dražbe, var
ščino, enako enoletni zakupnini, in enoletno zalutp-
nino, le-to v gotovini. 

Končno se po § 15., odstavku 2., zakona z dne 
21. septembra 190(5., dež. zak. št. 5 iz leta 1907., iz
recno pripominja, da .se zakupnina, dosežena na 
dražbi, v razmerju površine prirastka ali odpadka 
zviša ali zniža, ako po končno vel javni odločbi o 
morda Še tekočih vzklicih ali v zmislu nadaljnjih 
določil tega zakona na občinskem lovskem ozemlju 
kaj priraste ali odpade. 

Okrajno glavarstvo v Ptuju, 
dne 26. junija 1922. 

881 St. 23.809AV—22. 
Razglas. 

Dobava pisarniških potrebščin. 
Podpisano ravnateljstvo ponovno razpisuje do

bavo nastopnili pisarniških potrebščin: 10 grosov 
rdečih in modrih pisal v lesu, 30.000 pol indigova-
•nega jupirja, 20.000 pol rdečega ovojnega papirja 
63X90 om, 3000 klobčičcv (po 200 g) konopnega 
motvoza za plombe št. 1/3, 2000 kg konopne preje, 
klobčič po y2 kg, 150 kg žigosne barve in 300.000 
svinčenih plomb. 

Ponudniki za indigovani papir in žigosno barvo 
morajo jamčiti za kakovost blaga pol leta. 

Le obvezne ponudbe, kolkovane z 2 dinarjema, 
naj predlože interesenti z vzorci vred do dne 

3 1 . j u l i j a 19 22. 
podpisanemu ravnateljstvu. 

Ponudbe .se predlože poštnemu ministrstvu v 
odobritev. 

Ponudnik, ki se mu poveri dobava, mora polo
žiti 5%no kavcijo. 

Poštno in brzojavno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 27. junija 1922. 

St, 18/22. 
Razglas. 
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Preizkušnje iz državnega računovodstva se začno 
v poletnem terminu v četrtek dne 27. julija 1922. 

Prosilci naj vlože .svojo prošnje, pravilno oprem
ljene in kolkovane, do vštetega dne 

12. j u 1 i j a 1 9 2 2. 

pri predsednici podpisane komisije, računovodstvu 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 

Prošnjam jo priložiti krstni list, zrelostno izpri
čevalo, izkaz o poklicu (dekret o imenovanju) in 
potrdilo univerze, da je prosilec kot slušatelj ob
iskoval dva semestra predavanja iz državnega ra
čunovodstva. 

V prošnji bodi natančno navedeno, kateri pripo
močki so prosilcu služili pri učenju. 

V L j u b 1 j a i) i, dne 26. junija 1922. 
Izpraševalna komisija iz državnega računovodstva. 

Ht. 1424/22. 854 3—2 
Razglas. 

Pri državnih rudarskih' podjetjih v Bosni in Her
cegovini, Hrvatski in Sloveniji je popolnili nekoliko 
mest rudarskih računskih asistentov v XI. činovnem 
razredu. 

Pogoja za namestitev sta: 
1.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
2.) dovršena srednja šola (gimnazija, realka ali 

trgovska akademija) z maturo. 
Kompetenti, ki imajo gorenja pogoja, npj vložo 

najkesneje do dne 2 0. j u l i j a 1 9 2 2 . pravilno 
kolkovane prošnje pri podpisanem odseku ter naj 
jim prilože: 1.) krstni list; 2.) domovnico; 3.) zre
lostno izpričevalo; 4.) zdravniško izpričevalo; 5.) iz
pričevalo o nravnem in političnem vedenju; 6.) even
tualna izpričevala o dosedanji zaposlenosti v državni 
ali privatni službi. 

Kompetenti se morajo zavezati, da opravijo naj
kesneje v dveh lotih izpit iz državnega računoslovja 
in državne rudarske računske službe. 

Z namestitvijo je združena pravica do natural
noga stanovanja, ako se dodele kompetenti rudar
skim upravam. 

Rudarski odsek ministrstva za šume in rudnike 
v Sarajevu, 

dne 18. junija 1922. 
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Razne objave. 
Razglas. 

XXVII. redni ebon i zbor delničarjev dolenjskih 
železnic bo v s r e d o dne 19. j u l i j a 1 9 2 2 . o b 
d e s e t i h v Ljubljani v dvorani Kranjske hranil
nice v pritličju na desni. 

Gospodje delničarji se s tem vabijo na ta z.bor. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo o poslovanju v letu 1921. 
2.) Predložitev računskega zaključka za leto 

1921., poročilo revizijskega odseka, odobritev ra
čunskega sklepa, podelitev absolutorija upravnemu 
svetu in uporaba preostanka. 

3.) Volitev članov upravnega sveta. 
4.) Volitev revizijskega odseka. 

* * * 
Oni gospodje delničarji, ki hočejo izvrševati gla

sovalno pravico po §§ 28., 29., 30. in 38. družbenih 
pravil, morajo svoje delnice vložiti najkesneje do 
vštetega due i l . julija 1922. pri Kranjski hranilnici 
v Ljubljani ter predložiti konsignacijo v dveh iz
vodili. Nato dobe izkaznice za zbor obenem s potr
dilom o prejemu. 

Če «e hoče dati delničar zastopati po poobla
ščencu, moia svojeročno podpisali pooblastilo, natis
njeno na drugi atrani izkaznic. 

Za delnice, Id eo v. posesti države, Kranjske hra
nilnice in Trboveljske preraogokopne družbe, zado
šča v zmislu § 28. družbenih pravil namesto deponi
ranja primerno potrdilo one blagajne, pri kateri so 
delnice sliranjene. 

V L j u b l j a n i , dne 30. junija 1922. 
Upravni svet dolenjskih želeenic. 

879 Objava. 

«/Triglav', prvo mariborsko posredovalno in. 
ekspedicijsko podjetje Tihomir S. Milosevic, družba, 
z o. z.», je sklenil na občnem »boru dre 17. marca 
1922. razdružitev in likvidacijo ter je to prijavil tr
govinskemu sodišču v Mariboru. Upniki družbe se 
poziv]jejo, naj se v 14 dneh javijo pri podpisanem 
likvidatorju. T i h o m i r s > M i l o S e v i ć 8> r # t likvidator. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

liatóìaak^etìji x&kL~tì?&L.Ù. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

A ^ a a : • 'S'ufben'h Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon o popisu prebivalstva in domačih živali. Zakon o'začasni skraišavi 
sodniške pripravljalne službe za področje višjih deželnih sodišč v Splitu in Ljubljani. Zakon o davku na vojne dobičke. Zakon o prehodu celokupne imovine bivše avstro-
ogrske monarhije v svojino naše države. Zakon o izpremembi v zakonu o 7%nem investicijskem posojilu 500 milijonov dinarjev. — Naredba ministra pravde o sodniški pri
pravljalni službi za področje višjega deželnega sodišča ljubljanskega. — Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo glede pobiranja občinske davščine na igre v gostilnah 
m kavarnah v Ljubljani. — Razglasi osrednje vlade: Poziv bankam in zavodom, ki imajo pooblastilo za trgovino z devizami in valutami. — Razglasi pokrajinske uprave za 
Slovenijo: Razglasa o izpremembah v občinskih gerentstvih. Razglas o izpremembi v gerentskem sosvetu okrajnega zastopa v Celju. Razglas o policijski uri v Ljubljani. Razpust 
društva. Razpisa služb. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju po
krajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o preureditvi ljutomerskega in mariborskega zemljemerskega okraja. Razglas, da je 

tudi podružnica Zadružne banke v Mariboru .upravičena izplačevati kupone 7°/0nega Investicijskega posojila. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 138 z dne 26. junija 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Al ek S a n 

d r a I. z dne 27. maja 1922., s katerim se Henrik 
L i n d t u er, računski ravnatelj bivše deželne upra
ve kranjske, po prošnji postavlja v trajno stanje 
pokoja. 

Številka 139 z dne 27. junija 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 30. aprila 1922., 

s katerim, se postavljajo pri borzah dela uradniki 
istih bora: v Ljubljani za pisarja II. razreda Štefan 
L e h p a m e r in za pisarja III. razreda Avgust 
R o p i č ; v Maribora za. pisarja Ш. razreda Josip 
Š t a b e ; v Celju za. pisarja III. razreda Valentin 
K o r n a v i i; v Murski Soboti za pisarja III. razreda 
Franc K e r e ž , 

številka 140 z dne 28! j.umja 1922.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja Al è k s an

d r à I. z dne 14. maja 1922., s katerima se Anton 
P e t r i č e k , poslovodja hmeljarskega društva v 
Žalcu, za zasluge, pridobljene pri pospeševanju hme
ljarstva in pri dolgoletnem delovanju v rečenein 
društvu, in Ivan L a p a j n e v Krškem za zasluge, 
pridobljene pri organizaciji zadružništva v Sloveniji, 
odlikujeta z redom sv. Save V. vrste,. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 30. maja 1922., s katerim se ustanavlja 
kraljevski konzulat v Montrealu. 

Številka 142 z dne 30. junija 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 2. maja 1922., s 

katerim se dr. Cvetko G r e g o r i o , načelnik I. raz
reda, pri ministrstvu za socialno politiko, in Franc 
U r l ep, pisar III. razreda pri ljubljanskem odseku 
ukinjenega ministrstva za prehrano in obnovo dežel, 
postavljata v stanje pokoja. 

Ukaza ministrskega sveta z dne 30. aprila 1922., 
s katerima se dr. Bogomil S e n e k o v i č, direktor 
II. razreda ljubljanskega odseka ukinjenega ministr
stva za prehrana in obnovo dežel, in dr. Anton B r e-
c e l j , načelnik invalidskega odseka pokrajinske 
uprave v Ljubljani, postavljata v stanje pokoja. 

Izpremembe v osebju, 
Z ukazom .Njegovega Veličanstva kralja z dne 

80. maja 1922. je bil Ivan B e l l e , r a v S e l ] na c™ 
žavm kmetijski šoli v Št. Jurju ob južni železnici 
imenovan za kmetijskega svetnika. 

Vinarski instruktor X.- činovnega razreda Fran 
V i r a n t v Brežicah je imenovan za vinarskega 
inštruktorja v IX. činovnem razredu. 
_ Absolvirani živinozdravnik Vekoslav R i g 1 e r je 
imenovan za provizornega državnega živinozdrav-
mka v X. činovnem razredu ter dodeljen v službo
vanje veterinarskemu referatu pri okrajnem glavar
stvu v Murski Soboti. 

Višji državni živinozdravnik Ivan F i s c h e r v 
Celju je premeščen v Žalec. 

Inž. Ivan B a r t i , asistent pri državnem kme-
tijsko-kemijskem zavodu v Ljubljani, je izstopil iz 
državne službe. 

Iv. Hnbar 8. r. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 
pravna praktikanta drja. Borisa M i h a 1 i č a in dr ja. 
Josipa Š e n k a v Ljubljani za avskultanta. 

Franc S i r n i k, višji pisarniški oficial pri sodi
ščih v Ljubljani; Alojzij S t e p e c , višji pisarniški 
oficial okrajnega sodišča v Črnomlju; Anton S i -
k o š e k, pisarniški oficial okrajnega sodišča v Bre
žicah; Alojzij V e r ze l , poduradnik okrajnega so
dišča v Ptuju; Franc S u š n i k , sluga pri sodiščih 
v Novem mestu, so z dnem. 30. junija 1922. na last
no prošnjo trajno upokojeni. „ x ., 

J Kavcnik s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
201. 

Mi 
A l e k e a n d e r 1., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na -podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XV. redni seji, ki jo je imel dne 
26. novembra 1921. v Beogradu, da je uredbo o po
pisu prebivalstva in domačih živaii dne 31. decembra 
1920., cSlužhene Novine» št. 187/20.,* seznamka 
uredb ministrstva za socialno politiko š t 15, «Služ
bene Novine» št. 195/21-, izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o popisu prebivalstva in domačih 

živali.** 
Člen 1. 

Prebivalstvo in domače živali se popišejo dne 
31. januarja 1921. 

S popisom naj se ugotovi število prebivalstva, 
kakor se najde v noči med dnem 31. januarja 1921. 
in dnem 1. februarja 1921.; vpisovanje v zaznamke 
pa se prične dne 1. februarja 1921. zjutraj istočasno 
v vsej kraljevini, tako da bo popis najkasneje do 
dno 10. februarja izvršen v vsej državi. 

S prebivalstvom vred je popisati vse domače ži
vali kakor tudi vsa poslopja in stanovanja, kjer 
ljudje prebivajo. 

Ölen 2. 
Ta popis vrše občinska oblastva s svojimi popi

sovalci in občinskimi popisnimi odbori, ki jih izvoli 

* Uradni list pod St. 385 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba., Hrvata i Slovenaca» št. 136, izdanih dne 23ega 
junija 1922. (Prilog ХХП. — 1922.) 

I občinsko oblastvo in ki ob kontroli nadzornih po-
! litičnih oblastev vodijo popis. Imena popisovalcev 
i in izvoljenih članov popisnega odbora mora občin-
! sko oblastvo najpozneje do d,ne 1. decembra prijaviti 
j svojemu pristojnemu policijskemu (političnemu/) ob-. 
lastvu. 

Člen 3. 

Da se izvede popis čim pravilneje, se določajo 
okrožni, odnosno županijski popisni odbori za kon
troliranje in oddajanje potrebnih pojasnil občinskim 
popisnim organom. Okrožni načelnik, odnosno veliki 
župan, ki načeluje temu odboru, sestavi okrožni (žu
panijski) popisni odbor 10 članov iz predstavnikov 
državnih, samoupravnih in cerkvenih oblastev. 

Dolžnosti teh odborov in pravila o njih' poslo
vanju predpiše minister za socialno politiko. 

Člen 4. 

Vsakdo mora povedati resnico o vsem, o čemer 
je vprašan pri popisu. 

Ölen 5. 
Državni in občinski uradniki in uslužbenci, uči

telji vseh šol, duhovniki in drugi pismeni državljani 
morajo izvrševati popisne posle, za katere jih določi 
občinsko oblastvo. 

Osebe, Id opravljajo te posle v kraju, kjer oseb
no stanujejo, jih izvršujejo brezplačno. Tiste osebe 
pa, ki se določijo za popisovanje izvun svojega bi
vališča, dobivajo dnevnice po 20 dinarjev za ves čas 
popisnega poslovanja; pri tem je všteti tudi čas za 
odhod in povratek in razen tega tudi vozne stroške. 

To nagrado da iz svoje blagajne občina, v ka
teri bo popisovalec posloval; izplača jo popisovalcu 
takoj, ko prejme delo od njega. 

Ölen 6. 
Ko popisovalci dovrše posol, izroče vse svoje delo 

občinskemu popisnemu odboru, И ga pregleda v 
soji, in sicer vpričo popisovalca; če ugotovi, da je 
vse točno izvršeno, ga potrdi, drugače pa takoj od
redi, da se popis popravi. 

Občinska oblastva morajo najpozneje do konca 
meseca januarja vse popisno delo s svojim poroči
lom1 vred poslati svoji deželni vladi, in sicer mestne 
občine neposredno, selske pa po svojem pristojnem 
oblastvu. 

Ölen 7. 
Popisni pramateriàl, tako zbran po občinskih ob-

lastvih, se izroči v Hrvatski in Slavoniji kr. dežel
nemu statističnemu uradu v Zagrebu, v Bosni in 
Hercegovini pa statističnemu odseku, da ga uredita 
za nadaljnjo statistično obdelavo. Druge pokrajin
ske vlade pošljejo ves popisni pramaterial, prejet od 
občin, neposredno direkciji državne statistike v Beo
gradu. 

Ölen 8. 

Način, kako naj se izvrši popis prebivalstva in 
domačih živali,.kakor tudi vsa navodila in potrebne 
obrazce predpiše minister za socialno politiko. 

Vse predhodne posle za popis prebivalstva mo
rajo okrožna, sreska in občinska oblastva, okrožni 
in krajevni popisni odbori izvršiti najkesneje do. dne 
28. januarja; na ta dan prično krajevni popisni od-
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bori po svojih popisovalcih razdeljevati družinam | je to potrebno, da bo pravočasno na razpolago za-
potrebne popisne obrazce. Vsi posli, ki so odrejeni j dostno število oseb, usposobljenih za izvrševanja 
po pravilih in navodilih, da se izvrše od dne 28. de- sodniškega poklica, 
cembra do dne 10. januarja, pa se morajo izvršiti od 
dne 28. januarja do dne 10. februarja 1921. 

Natisnjene obrazce, navodila in drugi popisni 
material daje država brezplačno. 

Člen 9. 

Da so pokrijejo stroški za natisk obrazcev, na
vodil in drugih potrebščin za izvršitev popisa, se do
voljuje ministrstvu za socialno politiko poseben kre-

To pooblastilo velja za pet let od dne, ko stopi 
ta zakon v veljavo. 

§ 2 . 
Aveludtanti in pravni praktikanti, ki «e jim do

voli na podstavi skrajšane sodniške pripravljalne 
službe, da opravijo sodniški izpit, so oproščeni do
mače naloge. 

§ 3. 
V enoletno sodniško pripravljalno službo se ne 

d i t V njegovem proračunu razhodkov; da pa se po- všteva nobena odsotnost, ki preseza skupaj 14 dni. 
krijejo stroški, ki zadevajo občine, dovoli minister, 
odnosno dovolijo pokrajinske vlade, potrebne vsot« 
v občinskih proračunih. 

. Člen 10. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo veljati 

vse odredbe zakona o popisu prebivalstva in doma
čih živali v kraljevini Srbiji razen onih oddelkov, ki 
govore o vrsti in višini kazni. 

Kazen, o kateri govori člen 8. omenjenega _ za
kona o popisu, izreče minister za 6ócialno politiko. 

I&totako se razveljavljajo vse druge odredbe av-
stro-ogrskih zakonov in uredb o popisu prebivalstva, 
razen odredb o vrsti in višini kazni in načinu njih 
ugotavljanja. 

Člen 11. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglaù 

v «Službenih Novinah», ter nadomešča uredbo o po
pisu prebivalstva in domačih živali rine 31. decem
bra 1920., »Službene Novine» št. 64/20. o izpremem-
bami in dopolnitvami z dne 17. decembra 1920., 
«Službene Novine» št. 187/20. 

Našemu ministru za socialno politiko priporoča
mo, naj razglasi ta zakon,'vsem Našim ministrom, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapo
vedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsako
mur pa, naj sé mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. decembra 1921. 

§4. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah», ter nadomešča začasni zakon z dne 
4. maja 1920., št. 16.260, «Službene Novine» št. 110 
z dne 19. maja 1920., predložen zakonodajnemu od
boru narodne skupščine pod št. 12 uredb za Slove
nijo ministra pravde, navedenih v «Službenih Novi
nah» št. 195/21. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 

vedenih v členili 56. tega zakona, s to izpremembo, 
da je besedo «krona» zamenjati z besedo «dinar». 

Člen 8., prvi odstavek. 
Podjetja, zavezana javnemu polaganju računov, 

morajo davčno prijavo skupaj z bilancami za do
tična leta predložiti v roku, ki ga določi minister 
za finance. 

Člen 11., drugi odstavek. 
Ce je znašal skupni dohodek v letu 1911. manj 

nego 20.000 dinarjev ali če ga sploh ni bilo, so 
mora računiti za določitev višjega dohodka za dobo 
od leta 1914. do 1918., da je znašal dohodek v letu 
1911. 50.000 dinarjev; če pa gre za določitev višjega 
dohodka za leto 1919. ali 1920., so računi, ako je 
znašal skupni dohodek v letu 1911. manj nego 10.000 
dinarjev ali če ga sploh ni bilo, da je znašal doho
dek v letu 1911. 10.000 dinarjev. 

Člen 12. 
Ta davek se ne sme odmeriti:. 
1.) ako skupni dohodek v dobi od leta 1914. do 

vštetega leta 1918. ne preseza vsote 30.000 dinarjev, 
bodisi da je bil ta dohodek dosežen v vsej dobi ali 

nj7govo Tvrševa^e, oblastvom zapovedujemo, naj! v njenem delu v letu 1919. aH 1920. pa, ako ne 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje posle: 

Nik. P. Pašić &.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 
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Ml 

A l e k s a n d e r I., 
po mfloeti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vkasomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXVII. redni seji, ki jo je imel dne 
9. decembra 1921. v Beogradu, da je odločbo mini
strskega sveta o začasni skrajšavi sodniške priprav
ljalne službe za področje višjih deželnih sodišč v 
Splitu in v Ljubljani št. 16.260 z dne 4. maja 1920., 
«Službene Novine» št. 110 z dne 19. maja 1920.,* 
seznamka uredb ministrstva pravde št. 12, «Služ
bene Nonne» št. 195/21., izpremeniti in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo po zakonodajnem odboru 

sklenjeni 

Zakon 
o začasni skrajšavi sodniške priprav
ljalne službe za področje višjih dežel

nih sodišč v Splitu in Ljubljani.'"' 
- § i . 

Minister pravde sme z naredbo začasno skrajšati 
predpisano sodniško pripravljalno službo za vsa ali 
posamezna področja višjih deželnih sodišč na ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je prej 
pripadalo bivši Avstriji, največ na leto dni, kolikor 

* Uradni list pod št. 236 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Norinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 142, izdanih dne 30ega 
junija 1922. (Prilog ХХП1. — 1922.) 

postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 
št. 65.901. д . . j 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

203. 
Mi 

Alekean4 ier> I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hevatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXIV. redni seji, ki jo je imel dne 

preseza vsote 15.000 dinarjev; 
2.) ako je bil skupni dohodek v dobi od leta 

1914. do vštetega leta 1918. večji nego 30.000 di
narjev, toda ni presezal skupnega dohodka iz leta 
1911. za lOiOOO dinarjev, v letu 1919. ali 1920. pa, 
ako je bil skupni dohodek večji nego 15.000 dinar-
narjev, toda ni presezal skupnega dohodka iz leta 
1911. za 5000 dinarjev. 

Člen 13. 

Davku na vojne dobičke niso zavezani višji do
hodki, ki se prejemajo kot plače, pokojnine, doklade 
in dnevnice iz državnih, okrožnih, sreskih in občin
skih blagajnic kakor tudi javnih fondov. 

Ako se prejemajo taki višji dohodki iz zasebnih 
blagajnic, niso zavezani plačilu tega davka, če ni 
skupni dohodek za dobo od leta 1914. do leta 1918. 
večji nego 60.000 dinarjev, v letu 1919., odnosno 
1920. pa, če ne preseza vsote 18.000 dinarjev. 

Toda Če so bili taki višji dohodki tudi večji, 
veljajo odredbe točke 2.) člena 12. tega zakona. 

Člen 14., peti odstavek. 
Naknadna obdačitev se izvrši tako, da se po

pravi odmera davkov ali za dobo od leta 1914. do 
leta 1918. ali za leto 1919., odnosno leto 1920., po 
tem, ali izvira ta dohodek iz dobe od leta 1914. do 24. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr-

dili i* Potujemo, da je začasni zakon c-davkuna j — > - » - « ^ 
vome dobičke z dne 6. aprila VJM~- z lzpremembamij 
in dopolnitvami v prilogi 5. finančnega zakona za 
loto 1920./1921. z dno 26. oktobra 1920. izpremeniti, 

dopolniti in proglasiti za 

Zakon 
o davku na vojne dobičke** 

s temi izpremembami in dopolnitvami: 

Člen 1., drugi odstavek 
Vojna leta so: 1914., 1915., 1916., 1917., 1918., 

1919. in 1920. 
Člen 3., prvi odstavek. 

Pri podjetjih, zavezanih javnemu polaganju raču
nov, je zavezan davku na vojne dobičke oni višji 
dobiček, ki se kaže pri podjetjih v posameznih po
slovnih letih v času od leta 1914. do vštetega leta 
1920. proti povprečnemu. Čistemu dobičku, doseže
nemu v poslovnih letih mirovne dobe. 

Člen 3., tretji in četrti odstavek. 
Za inozemska podjetja, ki opravljajo svoje posle 

na ozemlju Srbije in Crne gore, velja odredba člena 
62. tega zakona. 

Člen 4. 
Ta davek se ne sme odmeriti v nobenem onem 

letu, v katerem, višji dobiček podjetja ne preseza 
vsote 10.000 dinarjev. 

Člen 7. 
Davek na vojne dobičke plačajo podjetja, zave

zana javnemu polaganju računov, po lestvicah, na-

Clen 19. 
Davek na vSjne dobičke plačajo fizične in pravne 

osebe po lestvici, navedeni v členu 57. tega zakona, 
s to izpremembo, da je besedo «krona» zamenjati 
z besedo «dinar». 

* Uradni list pod št. 173 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 136, izdanih dne 23ega 
junija 1922. (Prilog XXII. — 1922.) 

Claiv 21., prvi odstavek. 
Vsakdo, čigar »kupni dohodek znaša v dobi od 

leta 1914. do vštetega leta, 1919. več nego 30.000 
dinarjev, v letu 1919. ali 1920. pa več nego 15.000 
dinarjev, mora, ne glede na to, ali je imel kaj 
vojnega dobička ali ne, predložiti davčno prijavo. 

Člen 21., tretji odstavek. 
Prijave se predlagajo pristojni finančni upravi 

v času, ki ga predpiše minister za finance. 

Člen 31. 
Pritožbe ne ustavljajo pobiranja davka. Toda če 

se pritožniku ugodi, se mu vrne nepristojno pobrana 
vsota tega davka. 

Minister za finance se pooblašča, da sme, ako> se 
vloži pritožba zaradi nepravilno odmere davka na 
vojne dobičke, zlasti če so je izdala odločba o od
meri davka na vojne dobičke brez prijave, odmero 
razveljaviti in odrediti ponovne poizvedbo in od
mero ob stroških pritožnikovih. 

Člen 43., prvi odstavek. 

Ob prenosu imovino in pravic, navedenih v členu 
17. tega zakona, na drugo osebo, jamči, prejemnik 
za davek na vojni dobiček, ki se ob svojem času 
odmeri prenosniku, v mejah vrednosti prejete imo
vine in sicer v toliko, v kolikor je vsled izvršenega 
prenosa ogroženo pobiranje davka od prenosnika. 

Drugi odstavek tega člena je ukinjen. 

!LS.-^-»fc*-A'Jì-' >.<ia.I_*> iSJsrjàL. i Д « ; 
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Clou 46.. drugi odstavek. 

Zastaranje pravicu do odmere toga davka- točo 
od dno, ko stopi v veljavo ta zakon o davku na 
vojjio dobičke; zastaranju pravic« do pobiranja pa 
teče od konca onega leta, v katerem je odmera lega 
davka izvršena. 

Člen 49. 
Uodaja be nov odstavek, ki se glasi: 
Toda odredbe, ki nasprotujejo izprenienjeneniu 

državuopravnemu položaju, veljajo po izpremenjenih 
razmerah. 

Člen 50.. tretji odstavek. 
Nova vplačila na osnovno glavnico, ki so se iz-

vršila tekom 1918., 1919. in 1920. leta, .se ne smejo 
prištevati tej glavnici v oni izmeri, v kolikršni je 
bila nabava nove glavnice nepotrebna za vzdrževanje 
ali razširjanje, obrala v dotičnem letu. 

Člen 51. 

Davku na vojne dobičke za, leto 1918., odnosno 
/.a JcHi 1919. in 1920., niso zavezana ona domača, 
pa tudi druga podjetja, ki so zavezana javnemu po
laganju računov, ako id njih višji zaslužek v letu 
1918. prosezal 20.000 kron. v letu 1919. in 1920. pa 
ne 30.000 kron." 

Ostale pravne in fizične osebe ne plačajo da v lia
na vojne dobičke za leta 1918., 1919. in 1920.. če 
je bil njih dohodek- v letu 1918. manjši nego 20.000 
kron, v letu 1919., odnosno 1920., pa manjši nego 
39.000 kron ali če je njih dohodek večji, toda ne 
preseza dohodka, odnosno povprečnega dohodka iz 
predvojne dobe v letu 1918. za 6000 kron. v letu 
1919., odnosno 1920., pa ne za 9000 kron; toda wi 
leto 1918. veljajo odredbe, omenjene v členu 49. tega 
zakona,. 

Oce.njaje dohodek od onih zemljišč, ki jih lastnik 
sani obdeluje, niso niti finančna oblastva niti davčni 
odbor (eenilna komisija) ali finančno upravno so
dišče vozani na ocenitev gospodarskih društev ali 
drugih strokovnih gospodarskih institutov, ali njih 
organov. To velja tako za dohodnino kakor tudi za 
davek na vojne dobičke. ' ' 

Ob ugotovitvi dohodka, odnosno višjega dohod-! 
k a, so ne more nič odbiti iz naslova, da je pridobil j 
davčni zavezanec ta dohodek ali višji dohodek •/.'• 
osebno gospodarsko delavnostjo, nezavisno od go-! 
.-podatkih okolnosti, ki so' nastale vsled vojne. j l l 0 " obravnavaj iznova, ludi 

ako preseza ta višji dobiček 600.000 kron, toda! cev, v posameznih poslovnih letih večji nego po
rn- 800.000 kron, .sc pkča od celokupnega- višjega j v prečni čisti dobiček v poslovnih letih mirnega ča«sa. 
dobička.05 %; ' j Ako je delovalo to inozemsko podjetje v državi 

ako preseza ta višji dobiček 800.000 kron, toda i šele v vojnih poslovnih letih, se smatra za višji. do : 

ne 1,000.000 kron, se plača od celokupnega višjega j biČe-k skupni čisti dobiček, Ici je bil dosežen v teh 
dobička 70 .%; in ] letih, v kolikor to podjetje ne dokaže polnoveljavno-

ako preseza ta višji dobiček 1,000.000 kron, >e I svoje napravile glavnice za posle, ki jih izvršuje 
pla4% od celokupnega višjega dobička 80 %. 

Davek na višji či~ti dobiček inozemski h podjetij 
se .sme. izjemoma odm.-iiti po davčni lestvici za do
mača podjetja, ako predlože nedvojbene dokaze in 
podatke, po katerih bi se dala ugotovili v zinislu 
zakonskih odredb donosnost njih obrata na tukajš
njem ozemlju. 

Davek se mora odmeriti tako, da ostane v vsa
kem primeru davčnemu zavezancu po odbitku davka 
od čistega dohodka nedotaknjen oni minimum do
hodka, ki je ]H) tem zakonu oproščen davka na vojne 
dobičke. 

Clou 57. 
Ostale pravne in fizične osebe pjačajo-kot davek 

na vojne dobičke: 
20 % onega- dela višjega dobička, ki ne preseza 

10.000 kron; 
30 % onega dela višjega dobička, ki preseza 

10.000 kron. pa ne prekopa 20.000 kron; 
40 '% onega dela višjega dobička, ki preseza 

20.000 kron, pa ne prestopa 40.000 kron; 
50 % onega dela višjega dobička, ki preseza 

40.000 kron, pa ne prestopa 60.000 kron; 
00 %. onega dela višjega dobička, ki preseza 

60.000 kron, pa ne prestopa 100.000 kron; 
70 % onega dela višjega dobička, ki preseza 

100.000 kron, pa ne prestopa 200.000 kron; 
75 % onega dela višip<v;l dobička, ki preseza 

200.000 kron. ' °, j 
Davek se mora odmeriti tako, da ostane v vsa- j 

kom primeru davčnemu zavezancu po odbitku davka] 
od čistega dohodka nedotaknjen oni minimum do-1 
hodka, ki je po tem zakonu oproščen davka na vojne I 

na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovence v 
(Člen 50). V tem primeru se mora postopali kakor z 
domačimi podjetji. 

C.ien 05. 
Da se zagotovi točno vplačilo davka na vojne 

dobičke, sme finančno oblastvo razveljaviti evrav 
tualno prepovedi' na vsakovrstne terjatve plačnika 
vojnega davka, razen onih po zakonu o likvidaciji 
moratoruega stanja; n<> sme se pa. dotikati prane, 
ki so jih pridobile tretje osel*'. 

„(''len «8. 

Münster ZÌI, finance se pooblašča, da sme za iz
vršitev tega. zakona, predpisati pravila in pojasnila, 
kakor tudi.da sme z naredbo jni onih vrstah davka, 
ki se odmerjajo obenem z davkom na vojne dobičke 
(dohodnina, davek na imovino), uvesti olajšave v 
formalnem postopku, toda z omejitvijo, da se od
redbe lega. zakona v materialnem delu pikakor ne 
smejo izpremenili. 

Člen 69. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinàh», ter nadomešča začasni.zakon 
o davku1 na vojne dobičke z dne 6. aprila 1920. z" 
izpremembami in dopolnitvami v prilogi 5. finanč
nega, zakona za leto 1920./1921. z dne 26. oktobra 
1920.. «Službene N ovine» š t 185/20.. seznamka 
uredb ministrstva za- finance št. 25 «Službenih Mo
vili» št. 195/21. 

V B e o g r a d u , dne 17. februarja 1922. 

Aleksander r. 
dobičl 

'Ion 59., zadnji odstavek, 

dognalo, da so odbori v Ako lu s« dognalo, da so odbori v posameznih. 
primerih odmerili davek v eminentno nepravični! 
razmeri, sme minister za finance odrediti, da.se do-! 

pred novo sestavljenimi davčnimi od-! 
če je ta odmera |vi- j 

I Videl in pritisnil državni pečal 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
i dr. L. Markovič s. r. 

tična odiu era 

eleu 52., točka b). 
b) višji dohodki iz službenih prejemkov in iz 

oskrbnin, ki jih izplačujejo nedržavne'blagajne, od
nosno zasebniki, ako ni skupni prejemek za "leto 1918. 
večji nego 40.000 kron, za leto 1919., odnosno 1920.. 
pa. ne večji nego 50.000 kron. 

ölen 54. 
Za poslednje vojno leto se smatra v zinislu ve

ljavnih zakonov-b tem davku leto 1920. Potemtakem 
*e roki, ki so v teh zakonih ustanovljeni v zvezi s 
•«slednjim vojnim letom, odlagajo za loto dni dal 

i stala, že pravnomočna; -i i 
j V takili primerih se mora tudi novi davčni* odbor [ 
sestaviti po iJredpisih člena 137. finančnega zakona! 
za leto 1920./1921. ! 

I Dokler se ta novi odbor ne, konstituira, sme mi-j 
! nister v posameznih konkretnih primerih j„ l)U. p r j_ ] 
i tožbo državnega zastopnika odrediti, da se poborij 
I davek na vojne dobičke po pravilniku, ki ga izda] 
I minister v zmislu člena 27. finančnega zakona za 
; leto 1920./1921. 

Toda v leni primeru mora davek odmerjati od
bor, v katerega spadajo Člani, predlagani po .stranki, 
odnosno po gospodarskih organizacijah, in sicer naj-

išolikor ni-to v eni ali drugi oblasti že določeno tako'" l a n-> >)ü , ! d , : n [?' t-1"ëov-sk'11- '"'lutrijskih, obrtniških 
drugače 

(.'len 55., prvi stavek. 
v poslovnem letu 1918., 1919. ali 
je v stvarni zvezi s poslovanjem 
ot. se ta izguba odbije od večjega 

Л.к se pokaže 
1920. izguba, ki 
prejšnjih vojnih 
dobička iz onega, vira dohodka 
iz katerega izhaja. 

Člen 56. 
a)-Domača podjetja plačajo 

dobičke: 

v predvojnih letih. 

;ol, davek na vojne 

m poljedelskih luogo 
Kolikor pa li člani ne bi vršili svoje dolžnosti 

ali ne bi korporacije "v določenem roku imenovale 
teh članov, snu; mbiister za finance mesta teh čla
nov popolnili na predlog pristojnega finančnega ob
lativa izmed davčnih zavezancev dotičnega okoliša. 

Člen 00. 
rlasi: 
uporabo 

10 

40 % onega dela višjega- dobička 
% napravile glavnice; 
50 % onega dela višjega dobička 

%, toda, ne 10 % naprav ne glavnice; 
% onega dela višjega dobička,' 
loda ne 15 % napravile glavnice-
<£ ' - - -

n ne preseza 

00 
c/. 
70 

preseza 

preseza 

30 
75 
'•i. 

%. onega dela višjega dobička, 
toda ne 30 % napravne glavnice 
% onega dela višjega dobička, 

napravne glavnice, 
b) Inozemska podjetja plačaj 

kupnem višjem dobičku, in sicer: 
ako ne ]Л'еко-/,а ta višji dobiček 200.000 

plača 50 %; 
akó i«'oseza ta višji dobiček 200.000,. 

400.000 kron, se plača od celokupnega 
hička 55 %; 

ako preseza la višji dobiček 400.000'kron 
"e 600.000 kron. se plača od celokupnega 

i<i preseza 

KI preseza 

ta davek po ech

imi, se 

•oda ne 
višjega do-

«lobirka 60 %; 

toda 
višjega 

se dopolnjuje ter si 
('•o se ugotovi z uporabo eksekutivnih odredb, 

da. se pravnomočno predpisane vsote davka na- voj
ne dobičke ne morejo izterjati, odnosno če se ugo
tovi v eksekuiivnem postopanju, da bi izterjava 
takega davka uničila eksistenčne pogoje davčnega, 
zavezanca, sme minister za finance take vsote na 
prošnjo davčnega zavezanca in na predlog podreje
nih oblastev odpisati. 

Taka prošnja se mora vročiti v 30 dneh od dne, 
ko je bil davčni zavezanec obveščen o eksekuiiv
nem postopanju. 

HI. del. 

Odredbe za vso kraljevino. 

Ölen 62. 

Za, illusiva, ki so zavezana javnemu polaganju ra
čunov ter imajo svoj sedež izvun ozemlja kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, toda opravljajo na 
tem ozemlju posle, so smatra za višji dobiček ona 
razlika, za,'katero je Čisti dobiček od opravil, izvrše
nih na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovon-

Predsednik ministrskega sveia: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(PodiHsi ostalih ministrov.) 

2 0 4 . 
M I . ••• • 

A l e k s a n d e r I*, 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo vsem in vsakomur, da je zakonodajni 
odbor narodne skupščin© kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Sloyeucev na podstavi člena 130. ustave sklenil 
v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel dne 28. decem
bra 1921., da je odločbo ekonomsko-finančnega ko
miteta ministrov z dne 80. novembra 1920.. št. 1355, 
v seznaniku uredb ministrstva za finance pod št. 73, 
«Službene Novine» št.195/21., izpremeniti in da jo 

je proglasiti za 

Zakon 
o prehodu celokupne imovine bivše 
avstro-ogrske monarhije v svojino 

naše države.* 
Člen 1. 

Vso premično in nepremične imovino, ki je bila 
svojina prejšnje avstro-ogrske države, je smatrati za 
občo državno svojino, s katero ima pravico razpo
lagati in jo razporejati vlada kraljevine Srbov. Hr
vatov in Slovencev-, 

Ölen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše 
in ko se razglasi v «Službenih Novinah», 1er nado
mešča odločbo ekonomsko-finančnega komiteta mi
nistrov z dne 30. novembra 1920., š t 1835, v se-
znamku uredb miiiiatrsfcva za f mance poti : št« ',73,.. 
«Službene. Novine» št. 195/21. . '•.: 

Našemu ministru za finance, naročamo, naj raz
glasi ta zakon in skrbi za. njegovo izvrševanje, ob-

* lva,-zglaš>jn v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 142, izdanih dne ЗОееа-
јшија 1922. (Prilog XXIII. — 1922.) 

.«AVJ&ći»»^,,' 
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lamom zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem 
in vsakomur pa. naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 15. aprila 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl ih pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Paeič s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

205. 
Mi 

A l e k s a n d e p I., 
po miloeti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in \-sakomur. da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v III. redni seji dne б. aprila 1922. 

in da, sino Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o izpremembi v zakonu o 7D/,nem in
vesticijskem posojilu 500 milijonov 

J« • # 

dinarjev, ki .-r- srkisi: 
Člen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da sme iz 7%-
nega investicijskega posojila dati ministru za pro
met na razpolago vsoto 100,000.000 dinarjev, ki jo 
sine mildster za promet takoj potrošiti: 

1.) za nabavo 1,500.000 pragov zaradi obnove 
normaluotirnih prog v znesku 60,000.000 dinarjev: 

2.) za nabavo rezervnih delov in materiala za po
pravila železniških voz in lokomotiv v znesku 
35,000.000 dinarjev: 

3.) za stanovauja osebja v znesku 5,000.000 «ДL— 
narjVv. 

~ Člen 2. 
V-ot-i 100,000.000 dinarjev, navedena v členu !.. 

se dvigne iz nepotrošenih partij sorazmerno z njih 
iznosi. 

Člen 3. 
Potrošek tega [>osojtta nadzira jarlameiitarni 

odbor. 
Člen 4. 

Minister za finance mora to vsoto 7%nega inve
sticijskega posojila vrniti iz prvega prihodnjega dr-
aavnetra posojila, ki ga najame. 

Člen 5. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpis" 

in ko še razglasi v «Službenih Novinah». 
V R e o »• r a d u, dne 20. aprila 1922. 

.Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik* ministrskega «veta. 
namestnik ministra za zunanje posle: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
206. 

Naredba ministra pravde 
z dne 21. junija 1922., št. 7522, 

o sodniiki pripravljalni službi za področje višjega 
deželnega sodišča ljubljanskega. 

Na -»odstavi začasnega zakona o začasni skraj
šan sodniške pripravljalne službe z dno 4. maja 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 136, izdanih dne 23ega 
junija 1922. (Prilog XXII. — 1922.) 

1920.. št. 16.260 («Službene Novine kraljevstva 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 110 z dne 19. maja 
1920. — «Uradni list deželne vlade za Slovenijo» 
št. 236; — ta začasni zakon je bil potrjen j>o zako
nodajnem odboru v 27. redni plenarni seji dno 9. de
cembra 1921. po členu 130. ustave — odrejam: 

§ L 
Za kandidate v področju višjega deželnega so

dišča ljubljanskega, ki so vstopili ali vstopijo v sod
niško pripravljalno .»službo tekom leta 1922., je pri
pravljalna doba. določena v § 4. zakona o organi
zaciji sodišč z dno 27. novembra 1896., drž. zak. 
št. 217, ki mora poteči, preden se kandidat [«ipust.i 
k sodniškemu izpitu, skrajšana na dve leti. 

V dvoletni pripravljalni dobi naj se vežba kan
didat 10 mesecev v kazenskih in 14 mesecev v ci
vilnopravnih stvareh. Od prvih desetih mesecev naj 
se kandidat, vežba po 2 meseca pri preiskovalnem 
sodniku, pri okrajnem sodišču in pri zbornom sodi
šču, 4 mesece pa pri državnem pravdništvu. V civil
nopravnih stvareh maj se vežba kandidat 12 mesecev 
pri okrajnem sodišču, in sicer 6 mesecev v spornem, 
2 meseca v izvršilnem, 4 mesece v nespornem od
delku. 2 meseca pa pri zbornem sodišču. 

§ 3. 
Vsa pripravljalna služba naj se urtili tako, da 

bo le. priprava za sodniški poklic, ne pa ila bi bil 
pripravnik v prvi vrsti pomočnik pri izvrševanju 
sodne službe. 

Vaje, določene v § 10. zakona o organizaciji so
dišč, naj se po možnosti vršo s kandidati vse leto 

in ne le v času od dne 1. oktobra do konca, maja, 
kakor to določa § 31. naredbe z dne. 15. avgusta 
1897.. drž. zak. št. 192. Pri njih naj se polaga naj
večja važnost, na praktično izvožhanjc ka.mlidatov. 

§ 4 . •• 

V dvoletno -odniško pripravljalno služIlo se no 
všteva nobena odsotnost, ki pnseza skupaj 14 dni 
v koledarskem letu. 

-, § Tu, 
Za vožbaujc kandidatov, ki so dne 31. decembra 

1921. že v sodniški pripravljalni službi, velja nadalje 
naredba ministra pravde /. dne 19- maja 1920.. j 
št. 5394/20.. Ur. 1. št. 250. 

Minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo» 

207. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
glede pobiranja občinske davščine na igre v 

gostilnah in kavarnah v Ljubljani. 
Na podstavi § 81. občinskega reda za mesto 

ljubljansko se dovoljuje sporazumno z delegacijo 
ministrstva financ v Ljubljani, da sme mestna ob
čina ljubljanska od dne, ko se razglasi ta naredba 
v Uradnem listu, do fine 31. decembra 1922. pobi
rati posebno občinsko davščino na igro v gostilnah 
in kavarnah po naslednjem jwavilniku. 

§ 1. -
Za igre, ki su dovoljene v gostilnah iu kavarnah 

in pri katerih se običajne igra za denar (kvarte, 
domino, Wljard, kegljanje, balinanje itd.), pobira 
mestna ol>čina od dne, ko se razglasi ta naredba v 
Uradnem listu, ob pričetku vsake, vrsto iure po
sebno občinsko davščino, »našajočo za vsakega 
igralca iu za vsako vrs.to igre po 8 K. Igra šali je 
davščine prosta. 

Davščina se steka v ìinsfUii ubožni zaklad. 
Igralce, ki bi odklanjali plačilo te davščine, mora 

gostilničar ali ka.vamar naznaniti mestnemu ma
gistratu.-

Za pravilno pobiranje te davščine od igralcev ob 
vsakokratnem dnevnem ali nočnem času so odgo

vorni koncesionarji. odnosno zakupniki dotičnih 
lokalov. Izgovorov koncesionarjev, odnosno zakup
nikov, na obilno uslužbcnslvo ni vpoštevati. 

Koncesionarji, odnosno zakupniki, -si morajo pri 
mestnem magistratu vselej pravočasno preskrbeti 
proti takojšnjemu plačilu primerno množino davčnih 
blokov. Vsak listek toga davčnega bloka je per
forimi!, tla je mogoče odtrgati potrdilni kupon, ki 
ga prejme igralec ob pričetku vsake vrste. igro. 
Gostilničar, odnosno kavaraar, mora skrbeti za, to, 
da mu potrebna množina blokov ne poide, dokler 
si ni proskrbel novih. Določilo, da je pobirati 
davščino že ob pričetku vsake vrste igre, je strogo 
vpoštevati zaradi možnosti kontrole, ki jo izvršuje 
mestni magistrat v lokalih po svojih organih, kate
rim mora biti ob vsakem času dovoljeno, vstopiti 
v vse gostilniške in kavarniške prostore. Vstop se 
sme zabraniti kontrolnemu organu samt», če su- na 
zahtevo ne mon; dovoljno legitimirati. 

. § 3. 
Vsak davčni blok je opremljen s tekočo šte

vilko, 'vsak davčni listek pa s tekočo številko blo
ka in listka. Gostilničar, odnosno kavaraar, ne 
sme prej uporabljati bloka z višjo tekočo številko. 
dokler ni porabljen blok s prej?njo nižjo številko. 
Enako »o smejo listki posameznih davčnih blokov 
rabiti le po vrsti od najnižji; do najvišje tekoče 
številke. Igralci morajo potrdilni kupon obdržati, 
dokler ne končajo iste vrste igre. к*т ga morajo 
pokazati magistratnemu kontrolnemu organu, iko 
jih pozove k temu. Igralci kakor tudi drage na-
v-zoöne osebe morajo na zahtevo kontrolnega organa 
dajati v*a pojasnila, ki se tičejo davščine, odnosno 
*e morajo legitimirati. Tudi ne sinejo odhajajoči 
igralci puščati potrdilnih kuponov v lokalu, tem
več jih morajo, zapustiva lokal, uničiti. 

§ *• 

Davščino, pobrano v enem tednu, mora pod
jetnik (zakupnik) lokala najpozneje do srede pri
hodnjega tedna na podstavi obračuna izročiti meetni 
blagajni. Za vsak izgubljeni blok mora podjetnik 
plačati v.so vrednost bloka. 

§•3. 

Za. pre » topke le nar.idbe je smatrati: 
a; ako uporablja podjetnik neuradna potrdila, t<> 

je taka, ki jih ni prejel od mestnega magistrata: 
b) ako se gost kljub pozivu brani, plačati davščino; 
c) ako gost sporazumno s podjetnikom plača da\-

' ščino brez potrdila; 
d) ako podjetnik davščine ne pobere. 

§«• 
Za vsak prestopek U: naredbe, storjen iz malo

marnosti, sme mestni magistrat podjetniku, odnosno 
gostu, no da bi uvedel zoper njega, kazensko posto
panje, predpisati desetkratni iznos prikrajšaaie dav
ščine, za namenoma storjene prestopke pa dvajset
krat ni iznos, če se višina prikrajšane davščine ne 
more določiti ali če se pri podjetniku prestopki'na-, 
redibe ponavljajo, se določi vsota, ki jo mora plačati, 
v znesku od 1000 do 8000 K. 

Ako zakrivi prestopek gost sporazumno .», pod
jetnikom, sme magistrat zgoraj določene zneske 
predpisati vsakemu in oba jamčita vzajemno /a 
plačilo predpisanih zneskov. Primere, ki merijo na 
goljufijo, je naznaniti državnemu pravdništvu.' 

§ 7. 
V vseh zadevah to naredbe odloča na pni stop

nji mestni magistrat. Zoper njegove odloke je do
pusten priziv na mestni občinski ^vet, zoper sklepe 
občinskega sveta pa na pokrajinsko upravo, od
delek za notranje zadeve. Priziv je vložiti v vsakem 
primeru pri mestnem magistratu v 14 dneh od dno, 
ko se vroči stranki odlok magistrata, odnosim ob
vestilo o sklepu občinskega sveta. 

Pričujočo davščino jo smatrati za javen občin
ski davek. Лко so ta davščina ne plača v določe
nem roku (§ 4.), jo je izterjati po politični poti. 
Na Lsti način so izterjajo tudi premalo oddani 
znosiki, ako se ne plačajo v 14 dneh po vročitvi pla
čilnega poziva. Prizivi nimajo odložilne moči. Gled*; 
zastaranja to davščine veljajo določila zakona z 
dne 18. marca 1878.. drž. zak. št. 31. 
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§ 9 -
Ja. naredba stopi v veljavo v. dnem razglasitve 

v Uradnem listu in velja do dne 31. decembra 1922. 
v 1' i u b 1 j a n i , dne 23. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednja vlada, 

Poziv bankam in zavodom, ki imajo 
pooblastilo za trgovino z devizami in 

valutami/ 
Banko in zavodi, ki imajo pooblastilo za trgo

vino г devizami in valutami in ki so z naknadnim 
podpisom zvigali vplačano glavnico, so pozivljejj, 
naj polože v zmislii člena 28. i>ravilnika Narodni 
lianki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v 
Beogradu v korist kontrolnega fonda 2% % na.novo 
vplačano glavnico takoj, najkesneje pa v 15 dneh 
od dne. ko ««"ta poziv objavi v «Službenih Novi-
uaJi*. 

Zavodi, na katere; •>(• t.o nanaša in ki n„ bi po
stopali po tem pozivu in v označenem roku, se bodo 
smatrali za take, ki niso izpolnili predpisov VA po-
«I o vanje z. devizami in valutami. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za linance 
v Beogradu, 

dne 22. .junija 1922.; 1. br. 9802. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

.št. 2.3.32,5. Razglasa. 
Namesto odstopivsega Aleksandra P a p a jo ime

novan za občinskega gemila v Mrtvarjevvib Fran 
K o v a č , posestnik istotam št. 82. 
&t, 22.779. - ' 

Namesto odstopivšega Jožefa G o m I) a je nne-
novar; za. občinskega gerenta v Nemčavcih (Prek-
murje; ÌColomair H e k 1 i č, posestnik" istotam'. 

V L j u b 1 j, a n i, dne 24. junija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega nametnika: 
dr. Baltic s. r. 

673 
ih ker zaradi nezadostnega števila Članov nima po
gojev za pravni obstoj. 

V T, j u b 1 j a n i. (Lie 20. junija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika; 

Kremenček s. r. 
St. 6680. 2—1 

Razpis dveh mest uradnih slug. 
Razpisujeta se dve mesti uradnih d u g pri pokra

jinski upravi za Slovenijo, oddelku za notranjo za
deve, z dnino, ki jima pripada po členu 3. zakona 
o prevedbi na dinarske plače z dne 14. marca 1922., 
Ur. |. št. 82, in z draginjskiini dokladami v zmislu 
člena 7. zakona o draginjskih dokladah z dne 28ega 
februarja 1922., Ur. ]. §t, 72. 

Prednost imajo prosilci, ki so v državni službi 
že nameščeni v tej lastnosti, pa so pogre&Ijivi na 
svojih mestih; med temi, ali pa če bi takih prosilcev 
sploh n« bilo, imajo pmlnost invalidi, dobrovoljci 
in certifikat isti. 

Prošnjam jo priključiti: 
1.) rojstni in krstni list: 
2.) domovnico; 
3.) nravstveno izpričevalo; 
4.) izpričevalo o šolski izobrazbi: 
5.) izpričevalo uradnega zdravnika, da je prosi-j 

lec zdrav in sposoben za službo; I 
6.) eventualno ]H>trdilo. da je prosili-c invalid.] 

dobrovoljce ali eertifikatist. j 
Tako opremljen,; i u p^vilno kolkowine prošnje-) 

naj se vlož" pri podpisanem predsedstvu najkesnoje! 
do dne ., - : . . . . „ „ „ j 

Št. L-y,774. 

Razglas. 
AMtm M a h e n v Trnovi jah je razrešen kot pri

sée niK gei-entekegu »osveta okrajnoga zastopa v 
Celju >ia njegovo mesto je imenovan Blaž J e s u 
it •' k, župan v Dram]ji. 

V L j u/b 1 j a n i , dne 2. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestaika: 

aLSUTi. ar.Baitičs.r. 

Razglas. 

•ar i „ ! " f 'r KV- l 8 1 / 1 9 2 L > ^ d o l ° « ' za. kt-
varne v mestu ljubljanskem kot policijska ura ?-x 
poteto in za zimski čas ob eni p o ' 3 f ™Л M 

V L j u b l j a n i , dne 1. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadev*. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 
•Št.. 2i\229. 

Razpust društva. 
• Krajevna organizacija Kmct.sko-delavske zveze 

v Bostanju» je razpuščena, ker že več. let ne deluje 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
torba, Hrvata i Slovenaca» št, 142, izdanih dne SOega 
junija 1922. . 

- »• j u 1 i j a 19 2 2. 
Prosilci, ki so državni nameščenci, morajo vlo

žiti prošnjo po službeni poti. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

'•'»e 30. junija 1922 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

dr. Stare s. r. 
Št. 881/,,,, 3 _ j 

Razpis. 
Pri oddelku za lumotijstvo pokrajinske uprave 

za .Slovenijo so izpraznjena: 
1.) dve mesti veterinarskih nadzondkov v VIL 

činovnem razredu; 
2.) eno mesto veterinarskega referenta pri okraj

nem glavarstvu v Mariboru; 
3.) več m (-vsi, uradnih živinozdravnikov v X. či

novnem razredu. 

Prosilci za razpisane službe naj vlože pravilno 
kolkovane prošnje do dne 

1 5 . j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri oddelku za kmetijstvo. 

Prošnjam je priložiti živinozdravniško diplomo 
v originalu ali poverjenem prepisu, izpričevalo o 
eventualno opravljenem fizikalnem izpito, o starosti, 
domovinstvu in državljanstvu, nadalje zdravstveni 
izvid uradnega zdravnika o duševni zmožnosti iu 
fizični sposobnosti. 

Drugače veljajo za namestitev uradnih živino
zdravnikov predpisi zakona •/. dne 27. septembra 
1901., drž. zak. št. 148. 

V L j u b 1 j a n i, dno 27. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
šef oddelka: Sancin s. r. 

Št. 2029. vet, 

izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 1. julija 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov eo natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi Črkami. Številka pred dvopdojem 
zaaei število zakuženin krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Ljubljana okolica: Borovnica 5:15. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Kočevje: Sv. Gregor 1:1. Murska Sobota: Dolnja 
Lendava 2:6, Kapca 1:1. Slovenjgradec: Sv. Janž 
na Vinski s r o r i l : I. 

; Letnik IV. 
M e b u r č a e t i i z p u š č a j p r i p l e m e n i t i ! 

k o n j i * . ..* 
Kranj: Križe 4:4, Sv. Katarina 1:2, Tržič 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatila 1:1, Tanca gora 1:1. Krško: 

Cerklje 1:1, Krško 1:2. Litija; Pvadohova vas 1:1. 
Ljubljana okolica: Brezovica 1:1. Maribor: ČreŠnje-
vec 1:1. Novo mesto: Pregna 1:1. 

S t e k l i n a . 

Brežice: Sv..Peter pri Sv. Gori 1:1. Celje: Lisce 
1:1. Maribor: Spodnja Poljskava 1:1. 

S v i n j s k a 1 k u g a . 
Črnomelj: Loka. 1:.2, Stari trg 2:4. Litija: Ceš-

njice 1:1, Dednidol 1:1, Leskovec 1:1, Št. Vid 1:1. 
Ljubljana okolica: Rudnik 1:2. Maribor: Slovenska 
Bistrica 1:1. Novo mesto: Žužemberk 1:1. Ljubljana 
mesto 2. Maribor mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i e a . 

Celje: Škof ja vas 1:1. Ljubljana okolica: Do-
brunje 1:1, Studenec-Ig 2:2. Litija: Krka 1:1, Po
lica 1:1. Logatec: Ra.kek 1:3. Maribor: Spodnja 
Poljska va 1:1. Ptuj: Pod vi nei 1:1. Radovljica: Bled 
1:1, Jesenice 1:4. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Murska Sobota: Petanjci 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 1. jnlija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenije. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
Paulin g. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 6588. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 11. do dne 17. junija 1922.) 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Maribor mesto . 
Murska Sobota . 

G r i ž a ( D y e e n t e r i a ) . 
Celje okolica . . 
Ljubljana mesto. 
Radovljica . . . 
Prevalje . . . . 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Murska Sobota . 

10 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
3 
1 

3 

i 
1 
2 
2 
3 

i 

i 
, 
, 
3 
1 

1 

.' 

1 
1 
1 
ê 
. 

Brežice . . . . 
Celje okolica . .. 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) 

3 6 
2 
2 
1 
2 
1 

1 

1 

Trahom. 
Kranj 
Ljubljana" mesto. 
Maribor okolica . 

12 
2 
2 
1 
6 
2 
3 

4 
2 
1 
1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

ilrte 27. junija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 
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Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št* Л VI 100/1 ex 1922. 

Razglas. 
Preureditev l jutomerskega in mariborskega zemlje

merskega okraja. 

Generalna direkcija katastra v Beogradu je pri
volila z razpisom, z dne 15. junija 1922., št. 3153. da 
se sme davčni okraj svetoleuarSki odklopiti od zem
ljemerskega okraja ljutomerskega in priklopiti zem
ljemerskemu okraju mariborskemu. 

Delegaci ja ministrstva financ v Ljubljani, 
' d n e 22. junija 1922. 

Za delegat«: Bonač s. r. 

St. Ш/V/Val. .'x 1922. 

Razglas. 
Po razpisu ministrstva za finanee, generalne di

rekcije državnih dolgov, z dne 25. aprila 1922.. D 
Irr. 7428. se objavlja dodatno k tukajšnjemu razglasu 
z dno 24. marca 1922., št. 461/V/Val. (Ur. 1. 31 z dne 
1. aprila 1922.), da je po pra\ilniku D br. 4099 upra
vičena izplačevati kupone 7%nega investicijskega 
posojila tudi podružnica Zadružne banke v Mariboru, 
ker je njena centrala v Dalmaciji vršila podpise 
vanje tega posojila: zato imajo tudi njene podruž
nice pravico, izplačevati kupom-. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 1. julija 1922. 

Za skrbnika tožencu s»-, poslavlja dr. Josip Glo-1 
bevnik. odvetnik v Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a, i 
dne -1. julija 1922. ' 

(I 41/22—1. 877 

Oklic. 
Zoper Franca L e k a n a , posestnikovega sinu 

iz Prošerjev. čigar bivališče je neznano, je |>oda) pri 
podpi-anem okrajnem sodišču Jože Lekan, posestnik 
v Preserjih. tožbo zaradi 600 K s prijiadki. 

Na po»l,-t:ivi tožbe, se je določil prvi narok na 

' к ш 1 5. j u l i j a 1 9 2 2 . | 
ob e.najMih pri tem sodišču v sobi št. 5. i 

V obrambo pravic Franca Lekan ~>e postavlja za j 
.-krbnika. Mijo Tavze», кллсШи na Brdu. ! 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek II., 

dit:: 2G. junija 1922. I 

O IV 3 2 5 / 2 2 — 2 . S67 

Oklic. 
Dr. Kare] Knbelj, odvetnik v Ljubljani, je vložil 

zoper Vitomira O r l a , prej generalnega za.4opn.ika 
v Novem Sadu, sedaj neznanega bivališču, tožbo 
zaradi 3000 K 15 v s pripadki. 

Narok za ustno razpra.vo se ,jc določil na dan 
2 9. a v g u s t a 1 9 2 2. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 50. 
Ker je bivališče. Vitornira Orla neznano. <* mu 

|K>stavlja za skrbnika dr. Hmlolf Krivic. odwtnik 
v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV.. 

d n e 24. junija 1922. 

V TI 3 1 4 / 2 2 — 1 . 

Oklic. 
873 

C 102/22—1. 

Oklic. 
858; 

* I 

Jože Juršitiič v Penulinah št. 7 toži Marijo J 
š i n i è (! v o iz Penidiii zaradi izbrisa plačane 
jat ve 3005 K 00 v s pripadki. 

Narok za, ustno razpravo je določen na dan 
14. j u l i j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 7. 
Neznano kje bivajoči tožeuki se postav-|ja 

skrbnika, Roman .Mauri v Črnomlju. 

Okrajno sodišče v Črnomlju, oddelek II., 

d n e 20. juni ja 1922. 

u r-
ter-

za. | 

Franjo Lipper t, lesni trgovce v Mariboru. Tat-
tenbachova uliea, je vložil zoper kapelnika Roberta 
V a n o u š a v .Studencih. Aleksandrova cesta- št. 15. 
in Ivan-ko V a n o u š (i v o tožbo zaradi 1023 K. 

Narok za usino razpravo se je določil na dan 
15 . j u l i j a . 1 9 2 2. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je bivališče Roberta Vanouša neznano, su; mu 

I »ostavlja za skrbnika »lr. Vladimir Semée, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek H., 
»Ute 25. junija 1922. 

C 9-1/22-

Razglasi drugih uradov in obiasiav 

c II 1 0 7 / 2 2 - 1 . 

Oklic. 

Oklic. 
85<> 

S57 ; 

Cg i 307/22—1. 805 

Oklic. 
Štefan Solar, posestnik v Nedelici št. 36, Ana 

Solar, rojena Gjörkö»s pocestnica »totani, Stefan 
Barbaric, posestnik v Turnišču št. 226, in Verona 
Barbarie, rojena Solar, posestjiiea istotani. zastopani 
po odvetniku dr ju. Vladiminj Serneeu v Mariboru, so 
vložili zojj»er drja. Alberta K e c < k e m e t h y j a . 
bivšega odvetnika v Dolnji Lendavi, in zoper tj» -
govo ženo Marto K e c s k e m e t h y j e v o , rojeno 
Margitayjevo, sedaj oba nekje na Ogrskem, tožbo 
zaradi 460.000 K in izročitve pobotnice. 

Prvi »tarok s»; je določil na dan 
5. a v g u s r a 19 2 2. 

ob devetih pri tem MKUŠČU v sobi št. 72. 
Ker je bivališče obeli tožencev neznano, >e jima 

postavlja za skrlmika dr. Juro Jan. odvetnik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 24. junija 1922. 

<'ir la 3 0 0 / 2 2 — 1 . 

Oklic. 
NS,9 

Anton Stanko, posestnik v Selišču, zastopan po 
drju. Marku Stajnku, odvetniku v Ljutomeru, je vlo
žil zoper Andreja K r a m p a č a, posestnika v Trnju, 
,-edaj neznanega bivališča, tožbo z*radi 20 dolarjev. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
1 0. a v g u s t a 19 2 2. 

ob osmih pri tem >odišču v sobi št. 27. 
K'T je bivališče- Andreja Кгаш paču neznano, >»• 

mu postavlja za -krbnika dr. Juro Jan. (»dvetttik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
d n e 24. juni ja 1922. 

Ca- l . a 6 0 / 2 2 — 6 . 

Oklic. 
-stri 

Tu toži Marija Mesnjak v Gorenji Piroški št. « 
po drju. Dimniku Јапега M o š n j a k a , posestnika 
v Stojanskein vrhu'š t . 26, čigar sedanj»; bivališče je 
neznano, zaradi plačila 2266 K 10 v in uničene ali
mentacije po 100 K. 

Prvi narok 1)0 »Ine 
12 . j u l i j a 1 9 2 2. 

ob pol devetih pri tein s»xlišču v r-<»bi št. 58. 

Franc Lov. trgove»; v Kočevju št. 79, je vložil j 
zojMM- Ivana B u č a r j a , bivšega kleparskega moj-
>t.ra v Kočevju, tožbo zaradi 9100 K. 

Narok za ustno razpravo *c je določi] na dan < 
2. a v g u s t a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi š,t. 3. j 
Ker je bivali&ôe Ivana Bučarja neznano, s« nitij 

postavlja za skrbnika Ivan Bogataj, zasebnik v Ko-j 
čevju št. 32. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek IL, j 
. dne 22. junija 1922. 

Št. 206/8. Raz gl a. e. 
N a s t o p n e tobačne trafike ee 8 t e m razpisujejo po javnem natečaju : 

Dako Popovi»' v Hrastu št. 21 je, vložil pu 10-
tarju Ivu Rakovniku zoper Terezijo T r o j e v o, 
Baro K o c j a. n o v o in Heleno P l u t o v o. vse ro
jen»; Golobičeve, iz Berečc va.si št. 31, «edaj neznano 
kje, v Ameriki, tožbo zaradi služnosti stanovanja. 

Narok se je določil' na dan 
, ., I 3. i u I i j a 1 9 2 2. 

ob osmih. ' 

Skrbnik: Jož»- Hrehorič. posestnik v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek И.. 
»Ine 20. junija 1922. 

875 

a« 
Kraj, ulica in hišna številka davčni о к г а ј 

sorlanic trafike I i 
sedanje trafike 

Velka št. 119 

Sv. Lovrenc 
na Pohorju št. 53 
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1 Invalidi smejo namesto jamsčinc položiti jamstveno izjavo komisije za preskrbo vračujočih se vojakov v J 

Ljubljani. 
Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dse 

20. j u l i j a 1 9 2 2 . ob desetib. . . • • - . , * * L -, • 
Natančnejši podatki o donosu ia stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni. 

pii finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih npravah-
finančne kontrole. . ., 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazah, da se 
bodo mogle pormdbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega nateČajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deeki pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še poeebe opozarjajo. 

FÌBRBCHO okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 27. junija 1922. ^ p0val«i s r 
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Ne Vin f69/22—4. 836 3—3 

Amortizacija. 
Po prošnji Marije L u k a n o v e , užitkarice v 

Zgornjih Domžalah št. 78, be uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je pro-
siteljica baje izgubila: Vložna knjižica Ljudske po
sojilnice v Ljubljani št. 53.711 z vlogo 2000 K, 
glaseča so na ime: Marija Lukarï. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom šestih mesecev, ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da ta knjižica nima ve6 
moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek VIII., 
dne 12. junija 1922. 

T 103/22—3. 

Amortizacija. 
891 

Na prošnjo Franca R a z i n g c r j a , posestnika 
na Svetokriški planini pri Jesenicah, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki 
jo je prosilec baje izgubil: Vložna knjižica mestne 
hranilnice v Radovljici št. 11.394 v vrednosti 37.480 
kron 53 v, glaseča se na ime: Franc Razinger. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoj« 
pravico tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 21. junija 1922. 

T 120/22—4. 

Amortizacija. 
859 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo po 11. uri, bo pre
povedano vstopiti v sobo, kjer se bo vršila licitacija. 

Ponudbe se bodo odpirale dne 16. avgusta 1922. 
točno ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 4. aprila 1922. 

St. 24.373/VI—22. 888 
Razglas. 

K št. 234/2—VE—1922. 866 3—2 i 

Po prošnji Ivana F r a n z a, veleposestnika v 
Poljčanah št. 8, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopnih izkaznic, ki ju jo prosilec baje izgubil: 
Sporovozni povratni izkaznici postajnega načelništva 
južne železnice v Poljčanah iz Poljčan v Čakovec, 
in sicer: a) št, 257 z dne 15. februarja 1922., glaseča 
se na 1125 Din; b) št. 258 z dne 15. februarja 1922., 
glaseča se na 1450 Din. 

Imetnik teh izkaznic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ' k e r bi 
se sicer po tem roku izreklo, da izkaznici nista več 
veljavni. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 16. junija 1922. 

St. 49.472/1922. 843 3—3 

Razglas o dobavi materiala za varnostne 
naprave. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1910. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z dne 
22. julija 1921., in pravilnika, natisnjenega v «Služ
benih Novinah» z dne 25. novembra 1921 pismeno 
ofertalno licitacijo za nabavo materiala za varnostne 
naprave. > 

Popis -potrebnih količin omenjenega materiala ka
kor tudi obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za tri dinarje pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, >e 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dostavite v materiala za varnostne 
naprave po razpisu pod št. 49.472/21. za dan 1 6. a v-
g u s t a 1922., ime ponudnika N. N.» Ponudbe 
morajo izročiti neposredno ponudniki ali njih poob
laščenci, in sicer med 10. in 11. uro na dan licitacije 
v roke predsedniku licitacijske komisije. Ponudniki 
morajo ostati v besedi najmanj 30 dni po otvoritvi 
dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o državnem 
računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 10 %, 
ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer pri 
blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. ure na 
dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vrednostnih 
pa-ir^i,. O ;.-;;-;ž«:i kavciji izda blagajna reverz, ki 
se mora pokazati predsedniku licitacijske komisije. 

^ Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in obenem po
trdilo, da je plačal davek za poslednje četrtletje. 

Razglas o dobavi službene obleke. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne. 22. julija 1921., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 26. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo službene obleke, 
in sicer: 

za 400 suknenih plaščev za poduradnike, 
za 300 suknenih plaščev za sluge, 
za 540 suknenih bluz za poduradniko, 
za 1040 suknenih bluz za sluge, 
za 250 suknenih kaputov za kurjače in izpre-

vodnike. 
Popis omenjene službene' obleke in obči in po

sebni pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 3 di
narje pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije. 

Ponudba, opremljema s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo službene obleke po razpisu 
pod št. 234/22/2 za dan 17. julija 1922. ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
nik^ ali njih pooblaščenci dne 17. j u l i j a 19 22., 
in sicer med 10. in 11. u r o na dan licitacije v roke 
predsedniku licitacijske komisije. Licitacija se bo 
vršila ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora p 0 členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujen© vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku licita
cijske komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije izpri
čevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki 'ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od licitacijskega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 12. junija 1922. 

Poziv za prejem kavcij.* 
V depozitni blagajni direkcije državnih železnic 

v Beogradu je večje število kavcij, položenih za 
razno licitacije, ki bi se bile morale do sedaj dvig
niti. 

Zato se pozivljejo vsi Položniki kavcij, katerih 
kavcije so proste za vrnitev, naj se najkesneje do 
dne 31 . d e c e m b r a 1 9 2 2. prijavijo pismeno 
glavni blagajni podpisane direkcije, da dvignejo 
svoje kavcije. Drugače bi smatrala direkcija na pod
stavi točke 2. naredbe ministrstva za. finance z dne 
18. novembra 1921., D R br. 171.631, vse nedyig-
njen.e kavcije, ki leže v kasi depozitne blagajne 
brezpredmetno čez leto dni, za kavcije brez lastnika 
ter bi jih vložila v korist državne blagajno. 

Pismeni prijavi za vrnitev kavcije je treba pri
ložiti prepis priznanice, на katero je bila kavcija 
položena. 

Iz direkcije državnih železnic v Beogradu, 
dne 23. maja 1922.; št. 26.233/22. 

Prodaja starega brzojavnega in telefonskega gradiva. 
Podpisano ravnateljstvo ima na prodaj večjo ko

ličino starega brzojavnega in telefonskega gradiva, 
in sicer: 

1.) 1600 dvojnih kljukastih nosilcev ogrskega 
vzorca E; 

2.) 215 enojnih kljukastih nosilcev ogrskega 
vzorca E; 

3.) 2900 krivih natičev B, ki so bui pobrani z 
nemških preönikov; 

4.) 119 prečnikov D nemškega vzorca; 
5.) 3160 kljukastih nosilcev ogrskega vzorca D; 
6.) 170 kljukastih nosilcev ogrskega vzorca C; 
7.) 6400 steklenih izolatorjev D; 
8.) 114 praznih kabelskih vreten; 
9_) 179 prevodnih omaric za električne vode; 

10.) 200 železnih nosilcev E z izolatorji; 
11.) 1 voz; 
12.) 2586 kg 5 mm debele železne zarjavele žice. 

Kdor želi natančnejših pojasnil in podatkov o tej 
stvari, naj povpraša v brzojavnem skladišču, na 
Sv. Jakoba trgu š t 3 (Virantova hiša), na dvorišču. 

Poštno in brzojavno ravnateljstvo v Ljubljani, 
dne 27. junija 1922. 

3-1 Razglas. 
Na državnem zavodu za gluhonemče v Ljubljani 

je s prihodnjim šolskim letom namestiti učitelja, ki 
naj se izobrazi za pouk in vzgjjo gluhoneme deje. 
Pogoji za namestitev so: 

1.) obe predpisani preizkušnji za ljudskošolsko 
učiteljstvo (zrelostna preizkušnja in preizkušnja o 
učni usposobljenosti); 

2.) najmanj štiriletna zadovoljiva praksa na os
novni šoli in ne starost nad 30 let; 

3.) krepka telesna konstitucija, osobito zdrava 
sopila in zdravi zobje. 

Prošnjam, ki naj se vlože po zavodnem kurato-
riju pri oddelku za socialno politiko pokrajinske 
uprave v Ljubljani do dne 

10. a v g u s t a 1922. , 
je priložiti dotična dokazila in1 pa izpričevalo urad
nega zdravnika, da je godan -tudi irêtji pogoj. 

Kuratorij državnega zavoda za gluhonemce 
v Ljubljani, 

dne 26. junija 1922. 

Predsednik: dr. Zupane s. r. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 134, izdanih dne 21ega 
junija 1922. 

Št. 474. 

Razpis službe za nadučiteljico. 
Na petrazredni osnovni dekliški šoli v L j u t o 

m e r u se razpisuje v stalno namestitev služba za 
nadučiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti najkasneje do dne 

3 0. j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri krajnem šolskem svetu v Ljutomeru. 

Okrajni šolski svet v Ljutomeru, 
dne 29. junija 1922. 

I. Koropec s. r. 

Št. 1424/22. 

Razglas. 
854 3—3 

Pri državnih rudarskih1 podjetjih v Bosni in Her
cegovini, Hrvatski in Sloveniji je popolniti nekoliko 
mest rudarskih računskih asistentov v XI. činovnem 
razredu. 

Pogoja za namestitev sta: 
1.) državljanstvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
2.) dovršena srednja šola (gimnazija, realka ali 

trgovska akademija) z maturo. 
Kompetenti, ki imajo gorenja pogoja, naj vlože 

najkesneje do dne 2 0. j u l i j a 1 9 2 2. pravilno 
kolkovane prošnje pri podpisanem odseku ter naj 
jim prilože: 1.) krstni list; 2.) domovnico; 3.) zre
lostno izpričevalo; 4.) zdravniško izpričevalo; 5.) iz
pričevalo o nravnem in političnem vedenju; 6.) even
tualna izpričevala o dosedanji zaposlenosti v državni 
ali privatni službi. 

.Л .v. <«<''., ÏÉcWKfcaii.'... 
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Kompetenti se morajo zavezati, da opravijo naj-
kesneje v dveh letih izpit iz državnega računoslovja 
in državne rudarske računske službe. 

Z namestitvijo je združena pravica do natural
noga stanovanja, ako se dodele kompetenti rudar
skim upravam. 

Rudarski odsek ministrstva za šume in rudnike 
v Sarajevu, 

dne 18. junija 1922. 

!̂« Kazne ODjave 

Prosilci, ki morajo biti zmožni slovenskega jezi- j 
ka v govoru in pisavi, naj prilože svojeročno spi
sani prošnji: 

1.) zadnje šolsko izpričevalo; 
2.) nravstveno izpričevalo, ki ne sme biti staro 

nad 6 mesecev; 
3.) dokazilo o jugoslovanskem državljanstvu 

(eventualno dokazilo o opciji); 
4.) dokazilo, da so zadostili vojaški dolžnosti. 

Pravilno opremljene prošnje naj «se vlože do dne 
1. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

pri podpisanem ravnateljstvu. Pozneje vložene proš
nje se ne bodo vpoštevale. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice, obrat malih 
in lokalnih železnic, oddelek V. 5, v Ljubljani, 

dne 2. julija 1922. 

861 Računski zaključek 
Trboveljske premogokopne družbe 

za leto 1921. 

8 7 6 Vabilo na redni občni zbor 
Hranil ice in posojilnice v Šmartno pri Branju, 

registrovan-B sadruçc z n-omejeno zavezo, 
ki bo dne 16. julija 1922. ob 3. uri popoldne 

v zadružni pisarni. 

D n e v n i r e d : 

L) Poročilo načelništva in nadzorništva. 
2.) Odobritev računskega zaključka za leto 1921. 
3.) Volitev načelništva in nadzorništva. 
4.) Izprememba pravil. 
5.) Slučajnosti. 

• # • * * 

Ako bi ta občni zbor ob navedenem času ne bil 
sklepčen, bo pol ure ke&neje na istem mestu in z 
istim dnevnim redom drag občni zbor, ki bo sklepal 
veljavno ne glede na število navzočnih članov. 

A k t i v a . B i l a n č n i r a č u n . P a s i v a . 

8S5 Vabilo na redni občni zbor 
Zadružne elektrarne v Trbovljah, 
ki bo v sredo dne 2 6. j u l i j a 1 9 2 2 . točno ob 

šestnajstih v ravnateljski pisarni. 

D n e v n i r e d : 

1.) Čitanje in odobritev zapisnika o zadnjem obč
nem zbora. 

2.) Poročilo ravnateljstva in revizorjev. 
3.) Odobritev letnih računov. 
4.) Tehnično poročilo «o preureditvi elektrarne. 
5.) Volitev revizorjev. 

Montanska posest . . . • 
Posest zemljišč in gozdov 
Visoke gradbe 
Strojne naprave 
RudniSke naprave . . . . 
Industrije: 

Cementarna . . . K 
Steklarna K 
Žaga • K 

Inventar 
Zaloge: 

Premog K 
I Izdelki cementarne K 

Razni obratni mate-

SHS kron 

378.642 55 
10.237-06 
8.866-58 

2,976.903-16 
235.619 53 

K 92,695.725 62 

K 
K 

239.125 82 
5,463.032 54 

rial 
Depoti in efekti: 

Depoti 
Lastni efekti . . 

Kurzna diferenca na 4°/0na izžrebna 
posojila 

Gotovina v blagajni 
Debitorji 
Kavcije • • 

10,752.941-02 
1,106.979-25 
1,195.163-97 
1,744.641-.75 

16,295.946 61 

397.746-19 
107.17902 

95,908.248-31 

5,702.158-37 

1,537.446-52 
5,276.811-99 

111,371.385-42 
2,111.103-70 

253,507.752-12 

Akcijski kapital 
4<,/0no izžrebno zlato posojilo, em. 1889. 
4°/с,по izžrebno zlato posojilo, em. 1893. 
4''„no izžrebno prioritetno posojilo, 

em. 1907 
Rezervni fond 
Glavnična rezerva 
Posebna rezerva za obligacijsko službo 

zlatih posojil 
Azijska rezerva 
Davčna rezerva 
Neizplačane, izžrebane obligacije in ku

poni 
Obresti posojil (pro rata do dne 31. de

cembra 1921.) 
Neizplačani dividendni kuponi . . . . 
Mezde za december 

j Jubilejna ustanova za vdove po družbe-
l nih delavcih 

Kreditorji 
Kavcije 
Konto dobička in izgube 

SHS kron 

48,000.000 
5,333.580 
2,096.304 

8,081.528 
5,202.305 
5,043.718 

1,900.000 
2,000.000 

921.479 

1,459.476 

51.990 
5,944.201 

11,404.798 

8.662 
141,762.857 

187.624 
14,109.225 

40 ! 

93 

88 
50 
49 

253,507.752-12 

Dati . Račun dobička in izgube. Imeti . 

6.) Slučajnosti. Upravni odbor. 

Št. 3985/V/5 ex 1922. 890 

Razglas. 
Razpisujemo mesto postajnega poslovodje v S 1 o-

v e n s k i B i s t r i c i (mestu). Plača po pogodbi. Po
slovodji pripada naturalno stanovanje. 

Stroški in plače 
Obresti in stroški prioritetnih posojil . 
Obresti in bančne provizije 
Doneski k družbenemu pokojninskemu 

fondu in za delavska, bolniška, ne
zgodna in invaliditela zavarovanja . 

Davki in razne davščine 
Odpisi 
Saldo dobička 

SHS kron I 

2,161.272-86 
78.948 13 

1,335.415-16 

9,210.505-14 
11,616.850-30 
2,233.300 93 

14,109.225-27 

j Prenos dobička . 
Kosmati dobiček 

40,745.517-79 

SHS kron 

1,125=552 93 
39,619.964-86 

40,745.517-79 

Pregledali in našli, da se ujema s knjigami: 
Dr. Leopold Bleyer s. r. F. M. Günter s. r. Inž. MIlan Šuklje s. 

Za k n j l g o v u d s t v o : Georg Blerenz s. r., ravnatelj. 

U p p a v n 1 svet. 
870 Allgemeine Yerfeehrsbanife, lariex*. 

Aktiva. R a č u n b i l a n c e . Pasiva. 

Blagajna 
Portfelj 
Predjemi na vrednostne papirje. 
Vrednostni papirji 
Vplačila na konzorcionalne posle 
Dolžniki in bančno imetje . . . 
Kealitete (bančna poslopja). . . 
Inventar 

K r o n e 

2,361.041.407-26 
177;829.514-91 
130,880.712- — 
618,820.445-0 

76,587.086-33 
16.956,596.164-59 

5,166.046 96 
15,212.813-18 

20.342,134.190-29 

Delniška glavnica 
Rezervni fondi: 

dne 31. decembra 1896 K 506.906-66 
dotacija z dne 1. januarja 1897 K 19,251.072 34 
posebna rezerva K 1,000.000 — 
glavnični rezervni fondi K 100,437.622 86 
glavnični rezervni fondi 1921 K 276,949.218-61 

Denarne vloge: 
hranilne knjižice K 435,957.530-94 
blagajniški boni K 442.600 • — 

Neizplačana dividenda 
Upniki 
Trate 
Prehodne postavke 
Dobiček 

K r o n e 

250,040.000--

398,144.820-47 

436,400.130 94 
1,099.506 

18.519,497.717 
15,000.000 

400,889.595 
321,062.420 

20.342,134.190-29 

V breme. Račun izgube in dobička. V dobro. 

Plače 
Stroški 
Davki in pristojbine 
Odpisi: 

od bančnih poslopij K 75.000-— 
od inventarja . K 3,159.544- — 

Prispevek družbe k pokojninskemu skladu leta 1921. 
Dobiček „ . . . 

K r o n e 

561,873.817-52 
324,712.322-60 
125,911.766-61 

3,234.544- — 

2,497.966-44 
321,062.420-02 

1.339,292.837-19 

Prenos iz leta 1920 
Obresti 
Provizije in drugi dobički iz tekočih bančnih in menjalničnih 

poslov 
Dobiček iz vrednostnih papirjev In Iz konzordonalnih poslov . 
Dohodki od hiš. 

K r o n e 

3,632.827-52 
238,569.792-60 

883,233.374-95 
213,576.572 15 

280.269-97 

1.339,292.837-19 

Na D u n a j u , dne 31. decembra 1921. 

Oskar НоеШ s. r. 

Pregledali in v redu našli za revizijski odbor: 

Dr. Emil Sues« s. r. Dr. Ludwig Tennenbaum s. r. 

Natisnila io založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

Ì Ì ^ - . : ,'л.'. 
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73. 
Foftniaa platana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 11. julija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

ocarinjanju amonijevega nitrata. Razglas o ocarinjanju brizgalnic fc bakrene pločevine S ^ ' i S S n ^ f f и p l ä f f Ä ^ n o v S ? R Ä 1 « ^ * ' W ^ J » 
nega olja. Razglas o uvažanju vagonskih delov. Razglas o prostoru, ki ga je treba glede državne t r o Œ srn mirte

t
rf-

ali inozemsko valuto za čas od dne 11. do vštetega dne 31. julij. lSlk' Razglas o direktni potniški i u 0 ^ 1 ^ ^ ? ^ i ^ h ^ ^ a ^ J T ^ S S &£a? 
- Razglasi pokrajinske uprave za Sloveni o: Razpust društva. Natečaj za nabavo različnega blaga in orodja. Razoisa služb - R » X J r S i Ä « ^ « i 2 K . . « ^ Ч ? 0 , 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske иргау^ГаоУепЦо3 - Razj las iSih uradov ,„ 0 b ï a £ " - ? S e olfave S , 0 V e " 4 ° : 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 144 z dne 3. julija 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k « a n -
d r a-1, z dne 14. maja 1922., s katerim, se Milog 
5 t i bi er, inspektor in vodja občega oddelka pri 
ministrstvu za poljedelstvo in vode, postavlja za šefa 
kabineta pri tem ministrstvu. 

Številka 145 z dne 4. julija 1922.: 
Ukaza Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n-

d r a I. z dne 14. maja 1922., s katerima se višji 
geometer Julij B u r d a in geometer Fran E r j a 
v e c , oba pri pokrajinski upravi v,Ljubljani, dajeta 
na razpolago ministra za poljedelstvo in vode. 

Izpremembe v osebju. 
Gospod minister za narodno zdravje je z odlo

kom z dne 22. junija 1922., St. 20.856, okrožnega 
zdravnika drja. Fran ja R a z n o ž n i k a iz Velikih 
Lašč premestil v Lož. 

Dr. Mayer s. r. 

Franc Z n i d e r š i č , pisarniški oficial pri poli
cijski direkciji v Ljubljani, je na lastno prošnjo za
radi bolezni z dnem 31. julija trajno upokojen. 

Iv. Hribar s. r. 

Josip P a n n , kanclist pri sodiščih v Celju, je z 
dnem 30. junija 1922. na lastno prošnjo trajno upo
kojen. 

Josip R u d o l f , kanclist okrajnega sodišča v 
Metliki, je podal brezpogojno ostavko na državno 
elužbo z dnem 30. junija 1922. 

Kavčnik s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
208. 

Ml 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni voli! 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIX. rodni seji, ki jo je imel dne 
30. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je zakon o nižjih šolah za 
poljedelstvo z izpremembami irt dopolnitvami z dne 

•8. decembra 1896. in z izpremembami in dopolnit
vami v uredbi z dne 23. avgusta 1920., «Službene 
Novine» št. 262/20., seznamka uredb ministrstva za 
poljedelstvo in vode š t 9, «Službene Novine» št. 195 

iz leta 1921., iapremeniti in da ee glasi: 

Zakon 
o nižjih šolah za poljedelstvo.* 

Cleo 1. 
Da se da poljedelcem prilika, pridobiti praktična 

znanja za koristno gospodarstvo, je po odredbah 
tega zakona ustanoviti nižje poljedelske šole e po
trebnimi zglednimi posestvi za praktično izučevanje 
učencev in za. vzor drugim. 

Člen 2. 
Ob državnih stroških je ustanoviti in vzdrževati 

potrebno število nižjih poljedelskih Sol, na katerih 
se smejo po okolišu, v katerem, delujejo, posebno 
odražati posamezne poljedelske grane v. učnem pro
gramu. 

Šole se ustanavljajo s kraljevim ukazom na pred
log ministra za poljedelstvo in vode in po zaslišanju 
sveta za poljedelski pouk. 

e i ë n ^ 

Nižje poljedelske šole so pod nadzorstvom mini
stra za poljedelstvo in vode in pod neposrednjo 
upravo svojih upraviteljev. 

Člen 4. 

Pouk na nižjih poljedelskih šolah traja dve leti, 
toda v krajinah, kjer je pismenost in kultura vobče 
slabša, se sme pouk podaljšati na dve leti in pol 
tako, da se smatra prvo poluletje za pripravljalni 
tečaj in se uredi za pismenost in osnovne predmete. 
Na katerih šolah naj se uvede ta pripravljalni tečaj, 
odloča minister za poljedelstvo in vodie. 

Organizacijo šole predpiše minister za poljedel
stvo in vode s pravilnikom. 

Člen 5. 

Nižje poljedelske šole imajo teoretičen in prak
tičen pouk. Program predavanj je prirediti tako, da 
prevladuje praktični pouk. 

Člen 6. 

1.) Na teh šolali se predavajo ti-le predmeti: 
a) srbski jezik, , 
b) računstvo, 
c) zemljepis, 
č) zgodovina Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
d) fizika in kemija, 
e) botanika in zoologija, 
f) geometrija z zemljemerstvom, 
g) osnovni nauki anatomije in fiziologije domačih 

živali, 
h) ratarstvo, 
i) živinoreja, 
j) perutninarstvo, 

k) svilarstvo, 
1) čebelarstvo, 

m) ribarstvo, 
n) vrtnarstvo, 
o) fnlekarstvo, 
p) travništvo, 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata'in Slovenaca» š t 136, izdanih dne 23ega 
junija 1922. (Prilog ХХП. — 1922.) 

r) vinogradništvo s kletarstvom, 
s) sadjarstvo e predelovanjem sadja, 
š) živinozdravništvo, 
t) osnovni nauki gozdarstva, 

u) gospodarstvo z zadružništvom, 
v) poljedelsko računovodstvo, 
z) zdravjeslovje. 

Po okolišu, v katerem šola deluje, se predavajo 
posamezni izmed teh predmetov obširneje, o čemer 
odloča minister za poljedelstvo in vode. 

Ob nedeljah se razlaga učencem verouk. 
2.) Pri vsaki šoli je uvesti potrebne delavnice za 

praktični pouk učencev v obrtnih in drugih poslih 
(pletarstvu, sodarstvu, kolarstvu, kovaštvu i. dr.). 

3.) Poleg dvoletnega pouka je uvesti za selsko 
mladež, selsko ženstvo in za druge osebe, ki se ba-
vijo s poljedelstvom, krajše tečaje, in sicer: 
a) take, ki trajajo- leto dni; 
b) take, ki trajajo pol leta (zimske ali poletne); in 
c) take, ki trajajo tri mesece ali manj. 

Ti tečaji so lahko urejeni za eno ali za veg po
ljedelskih gran. 

Program in ureditev teh tečajev, predpisuje mi
nister za poljedelstvo in vode s pravilnikom po zasli
šanju sveta za poljedelski pouk. 

Člen 7. 

Zaradi praktičnega izobražanja opravljajo učenci 
po upraviteljevih nalogih in' pod vodstvom in nad
zorstvom pristojnih šolskih organov vsa dela na šol
skem posestvu, ki ga mora imeti vsaka šola. 

To posestvo se mora upravljati tako, da postane 
vzorna ekonomija za vso okolico in da si učenci na 
njem s praktičnim delom resnično pridobe korist
nega znanja za svoj bodoči poklic. 

Če se vrši na šolskem posestvu delo, zlasti pa 
z novimi praktičnimi pripravami, mora šola v tem 
času sprejemati posetnike ter jim dajati potrebna 
pojasnila o stvari, o kateri jih zahtevajo. 

Člen 8. 

Dohodek iz posestev teh šol se mora stekati kot 
dohodek v državno blagajno; zato se morajo o de
narnih in o materialnih dohodkih in razhodkih vor 
diti predpisane računske knjige. " 

Člen 9. 
Pouk na nižjih poljedelskih, šolah je obvezen1 na 

nastopni način: Vsako leto se vzame iz posameznih 
srezov, za v«ako teh šol najmanj po 80 učencev, iz
ključilo sinovi poljedelcev, iz okrožij in1 srezov, kS 
jih' odredi minister za poljedelstvo in vode, in sicer 
se jemljejo: 
a) oni, ki niso mlajši od 14 in ne starejši od 18 let; 
b) oni, ki so z dobrim uspehom dovršili osnovni 

pouk, predpisan za sprejem v srednje šole; 
c) oni, ki so dovršili osnovne šole, pa nečejo ali ne 

morejo nadaljevati učenja na srednjih šolah; 
č) oni, ki so zdravi in telesno dobro razviti, da lah

ko brez napora opravljajo poljedelska dela. 
Te učence izbirajo ereska upravna oblastva spo

razumno s posebnimi sieakimi pooblaščenci, ki mo
rajo biti najmanj trije, in sicer dva meseca predi 
začetkom šolskega leta in po navodilih, ki. jih pređi-
piše minister za poljedelstvo in vode. 
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Člen 10. 
1.) Učenci, ki se sprejmejo v nižje poljedelske 

šole, imajo od države v vsem šolskem tečaju brez
plačno: stanovanje, hrano, obleko, obutev, ob bo
lezni zdravniško oskrbo, kakor tudi vse drugo, česar 
jim je treba za učenje, kar opredeli bliže minister 
za poljedelstvo in vode s posebnimi pravili. 

2.) Učenci krajših tečajev enega leta ali manj, ki 
jih izbere na razpisani natečaj uprava šole, dobivajo 
od države, dokler traja tečaj, brezplačno: stano
vanje, hrano, zdravniško oskrbo in zdravila. Toda 
tudi vsakdo drugi, ki želi, se sme vpisati, da posluša 
posamezne tečaje, samo če je kaj prostora; plače
vati pa mora za svoje vzdrževanje (stanovanje in 
hrano) toliko, kolikor odredi mildster za poljedel
stvo in vode. 

Po razmerah smejo biti slušatelji krajših tečajov 
tudi eksternisti. 

3.) Poleg teh učencev sme šolska uprava v nižje 
poljedelske šole, kolikor dopuščajo šolski prostori 
in primernost pouka, sprejemati tudi druge, ki hočejo 
ob svojih stroških hoditi v te šole ter stanujejo in se 
hranijo «kupno z državnimi gojenci in plačujejo za 
svoje vzdrževanje v šoli v korist šolske, odnosno 
državne blagajne toliko, kolikor odredi začetkom 
vsakega šolskega leta minister za poljedelstvo in 
vode na predlog šolske uprave. 

Za sprejem teh učencev veljajo odredbe točk a), 
b) in č) člena 9.; predložiti pa morajo tudi izpriče
vala o vedenju, ako ne prihajajo neposredno iz šole, 
neg-o so prebili več nego leto dni zunaj šole. 

4.) Na zglednih posestvih teh' šol se tudi dovo
ljuje onim, ki so dovršili prej drugo poljedelsko 
Solo, prakticirati ob svojih stroških zaradi osebnega 
izpopolnjevanja v izvestnih opravilih. Kako je tako 
učence sprejemati zaradi prakticiranja, odredi na
tančneje minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 11. 
Učencem teh šol je dolžnost, redno opravljati 

vue posle v šoli in na šolskem posestvu; za svoja 
dela pa nimajo pravice do nagrade. 

Nadalje se morajo pokoravati vsem nalogom šol
skega upravitelja in nastavnikov. 

Za nered, neposlušnost, nedostojno ponašanje, 
dokazano lenobo in malomarnost in za lahkomiselno 
ravnanje s šolskimi stvarmi se smejo kaznovati z 
ukorom, pritvorom med počitkom, zaporom od 1 do 
5 dni in z odpustom iz šole. Ta poslednja kazen se 
sme izvršiti samo z odobritvijo ministra za polje
delstvo in vode. 

Pravila o vzdrževanju notranjega redu in natanč
nejše odredbe, kdaj in kako je izrekati in izvrševati 
zgoraj отешјзпе kazni, predpiše minister za polje
delstvo in vode. 

Člen 12. 
1.) Koncem vsakega leta morajo vsi učenci niž

jih poljedelskih šol opravljati izpite iz predavanih 
naukov. 

2.) Izpiti so javni in se vrše vpričo vladnega od
poslanca. To, da se vrši izpit, se mora razglasiti v 
vsem šolskem okolišu, da lahko pridejo nanj vsi 
interesenti. 

3.) Ocene za uspeh v teoretičnem pouku so: od
ličen (5), jako dober (4), dober (3), slab (2) in ne
zadosten (1). 

Ocene za sposobnost v praktičnih delih so: od
ličen (4), dober (3), slab (2) in nezadosten (1). 

Ocene za vedenje so: vzorno, dobro, primerno 
in slabo. 

4.) Učenci, ki se šolajo ob državnih stroških in 
dobe koncem šolskega leta iz kateregakoli predmeta 
manjšo oceno nego «dober», prestanejo biti državni 
gojenci. Nadaljevati smejo šolanje eamo ob svojih 
stroških in tedaj veljajo zanje vse iste odredbe ka
kor za ostale učence, ki se šolajo ob svojih stroških. 

5.) Učenci, ki se šolajo ob svojih .stroških in dobe 
koncem šolskega lota iz enega ali dveh predmetov 
manjšo oceano nego «dober», emejo izpit ponavljati; 
ako pa dobe iz več nego dveh predmetov manjšo 
oceno nego «dober», smejo ponavljati razred; toda 
v enem razredu se ne smejo učiti dalje nego dve leti. 

Člen 13-
1.) Vsak učenec nižjih poljedelskih šol, ki dovrši 

predpisani tečaj na teh šolali z dobrim uspehom, 
dobi šolsko izpustnico. 

Učenci krajših tečajev dobivajo od šolske uprave 
eamo izpričevalo, da so hodili v tečaj in a kakšnim 
uspehom so ga dovršili. 

2.) Vsi učenci, ki so dovršili predpisani dvoletni 
«otoki tečaj z dobrim uspehom, imajo pravico do 
skrajšanega roka službe v vojski. 
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Člen 14. 
Oni učenci teh šol, ki so se za učenja odlikovali 

z marljivostjo, poslušnostjo in vljudnim vedenjem 
v šoli in zunaj šole ter dobe ob izpustu iz šole «od
lično» ali «jako dobro» izpričevalo, se odlikujejo z 
raznimi darili, in sicer aH s plemenskimi živalmi ali 
z raznimi stroji in pripravami ali z dobrimi strokov
nimi knjigami, pohvalnicami in svetinjami. 

Tudi učence krajših tečajev, ki se odlikujejo z 
marljivostjo in dobrim vedenjem, sme minister za 
poljedelstvo in vode odlikovati z nagradami, in sicer 
s plemenskimi živalmi, orodjem, strokovnimi knji
gami, pohvalnicami in svetinjami. 

Ta darila se nabavljajo ob državnih stroških ter 
se podeljujejo z odlokom ministra za poljedelstvo 
in vode na predlog šolske uprave. 

Člen 15. 

1.) Nižje poljedelske šole upravljajo neposredno 
upravitelji, ki so obenem profesorji. 

2.) Za predavanje predpisanih predmetov in za 
pomoč pri praktičnem pouku se postavlja potrebno 
število profesorjev, suplentov in učiteljev; za delo 
v delavnicah so nastavlja potrebno število mojstrov 
ali delavcev; za pomoč upravitelju pri administra
ciji šole ali šolskih posestev pa se postavlja eko
nom, ki se mu sme po iztrebi poveriti tudi vodstvo 
računov. 

3.) Dolžnost upraviteljev in ostalih zvaničnikov 
teh šol predpiše minister za poljedelstvo in vode po 
zaslišanju sveta za poljedelski pouk. 

Člen 16. 

1.) Upravitelji, profesorji, suplenti, učitelji in 
ekonomi-računovodje so državni uradniki ter se po
stavljajo s kraljevim ukazom na predlog ministra za 
poljedelstvo in vode. 

2.) Plača suplentu je 1800 dinarjev na leto. 
3.) Osnovna plača profesorju poljedelske šole je 

2400 dinarjev na leto ter so zvišuje za 600 dinarjev 
na leto po četrtem in osmem letu nastavniške službe, 
potem pa po vsakem tretjem letu do najvišje plače 
6000 dinarjev. 

4.) Upravitelji in profesorji, ki dovršo 30 let 
ukazne službe, imajo pravico do tolike pokojnine, 
kolikor je znašala njih poslednja letna plača. 

6.) Upravitelji, ki morajo biti istočasno tudi pro
fesorji, imajo, dokler so upravitelji, doklado letnih 
600 dinarjev. 

6.) Osnovna plača učitelju poljedelstva je 1600 
dinarjev na leto. Zvišuje se za 500 dinarjev na leto 
po četrtem in osmem letu in nadalje po vsakem 
tretjem letu do največje plače 4500 dinarjev na leto. 

7.) Ko dovrši učitelj kmetijstva 30 let učiteljske 
službe, ima pravico do pokojnine v znesku svoje 
poslednje plače. 

8.) Ako nastavnik nižje poljedelske šole zapusti 
nastavniško službo ter prestopi v drugo službo, pa 
se vrne v nastavniško službo nižjih poljedelskih šol, 
ne sme imeti večje plače od one, ki bi jo bil imel, 
da je ostal v nastav.niski službi. 

9.) Začetna plača ekonomu-računovodji je 1500 
dinarjev na leto ter se zvišuje po vsakem tretjem 
letu za 400 dinarjev na leto do najvišje plače 4300 
dinarjev na leto. 

10.) Vsi ukazni uradniki na nižjih poljedelskih 
šolah imajo pravico do brezplačnega stanovanja, 
brezplačne kurjave in razsvetljave, nadalje do toli
kega popusta pri ceni šolskih proizvodov, kolikr-
šnega predpiše minister za poljedelstvo in vode. 

11.) Za prirejanje krajših tečajev odreja minister 
za poljedelstvo in vode nastavnikom in osebju, ki 
je zaposleno pri tem, poseben honorar. 

12.) Nastavnik-delovodja ima honorar 240 dinar
jev na leto. 

Člen 17. 
1.) Potrebno predpisno osebje na nižjih poljedel

skih šolah postavlja minister za poljedelstvo in. vode. 
2.) Pravice predpisnih in ostalih uslužbencev, od

reja minister za poljedelstvo in- vodo s pravilnikom. 

Člen 18. 
1.) Suplent sme postati oni, ki je dovršil visoko 

poljedelsko šolo v tuzemstvu ali v inozemstvu, prej 
pa gimnazijo ali realko ali ki je predhodno opravil 
zaključni izpit na srednji poljedelski šoli z odličnim 
uspehom. 

2.) Profesorji postanejo oni suplenti, ki so dovr
šili dve leti suplentekc službe ter opravili profesor
ski izpit. 

Oni, ki eo dovršili učiteljišče in potem visoko 
poljedelsko šolo ter že služijo kot suplenti ali pro-
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fesorji, ko stopi ta zakon v veljavo, ostanejo tudi 
nadalje v službi kot suplenti ali profesorji. 

3.) Učitelj poljedelske šole sme postati oni, ki je 
dovršil srednjo poljedelsko šolo ali specialno polje
delsko šolo ravnopravno s srednjo poljedelsko šolo, 
po dovršeni šoli prebil vsaj dve leti v poljedelski 
praksi na državnem ali zasebnem posestvu, urejenem 
imenju, ter opravil izpit za strokovnega učitelja niž
jih šol. 

4.) Ekonom-računovodja sme postati oni, ki je 
dovršil najmanj nižjo poljedelsko šolo, prebil v dr
žavni poljedelski službi vsaj dve leti ter je zmožen 
voditi računske in druge knjige, lei se vodijo na po
ljedelskih posestvih. 

Člen 19. 
Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, da 

pre.lpiše pravilnike za izvrševanje tega zakona. 

Prehodne odredbe. 
Oni profesorji in suplenti, ki so dovršili učitelji

šče im potem visoko poljedelsko šolo ter že služijo 
kot suplenti ali profesorji, ko stopi ta zakon v ve
ljavo, ostanejo tudi nadalje v službi kot suplenti 
ali profesorji. 

Člen 20. 
Ta zakon nadomešča zakon o nižjih šolah za 

poljedelstvo z izpremembami in dopolnitvami z dne 
8. decembra 1896. in z izpremembami in dopolnit
vami v uredbi z dne 23. avgusta 1920., «Službene 
Novine» št. 252/20., seznamka uredb ministrstva za 
poljedelstvo in vode št. 9, «Službene Novine» št. 195 
iz lota 1921. 

Člen 21. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah». 
Našemu ministru za poljedelstvo in vode pripo

ročamo, naj razglasi U zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokora
vajo. 

V B e o g r a d u, dne 30. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje posle: 

Nikola P. Pašić s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
209. 

Odločba o izpremembah in dopolnitvah 
odločbe ministrskega sveta o uvozni pre
povedi z dne 1. marca 1922., C br. 13.381.* 

Ministrski svet jo odločil v seji z dne 24. junija 
t. 1. tako-le: 

1.) Ukinja se prepoved uvoza predmetov, ome
njenih v št. 137., 268/2. a in 572. seznamka, prilo
ženega odločbi o uvozni prepovedi C br. 13.381 z 
dne 1. marca t. 1.** ' 

2.) Minister za finance se pooblašča, da smo do
pustiti uvoz prepovedanega blaga, katerega uvoz je 
bil že dovoljen na podstavi točke 2.) odločbe 13.381 
z dne 1. marca t. 1., Id pa iz utemeljenih razlogov 
ni prispelo v državo v roku, določenem v točki 2.) 
omenjeno odločbe. 

3.) Minister za finance se pooblašča, da sme spo
razumno z ministrom za trgovino in industrijo kljub 
odločbi o uvozni prepovedi C br. 13.381 z dne 
1. marca t. 1. dovoljevati uvoz prepovedanega blaga, 
ki je potrebno industrijskim in obrtnim podjetjem za 
predelovanje ali produkcijo; toda ta podjetja morajo 
o teh predmetih voditi posebne knjige zaradi kon
trole, da so te predmete uporabila za produkcijo, 
ne pa za prodajo. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba Hrvata i Slovenaca» št. 146, izdanih dno 5. ju
lija 1922. • 

** Uradni list pod št. 64 iz leta 1922. 



'ЧгтЗ?•"• " v r.*-j.1" i^A-^cfrvif -'--•;''' ј^-ж :^-~ -£^'гј&-^Ф% 

73. 479 Letnik IV. 

4.) Odobruje se odločba gospodarsko-finančnega 
komiteta ministrov z dne 13. maja 11., C br. 35.035, 
s katero je dopuščen uvoz raznega blaga, katerega 
uvoz je bil prepovedan z odločbo ministrskega sveta 
C br. 13.381 z dne 1. marca t. 1., ki pa je namenjeno 

• za upravo dvora Njegovega Veličanstva kralja, od
nosno ki se uvaža za svečanosti ob poroki Njego
vega Veličanstva kralja ali ki naj služi za svatbeno 
darilo; toda ta odločba velja od dne, ko se je-skle
nila (od dne 13. maja 1922.). 

Iz ministrstva za finance, generalne direkcije carin, 
v Beogradu, C br. 37.280. 

Predeednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić e. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

210. 
Navodila in pojasnila k odločbi 

pod št. 209.* 
Gospod minister za. finance je predpisal na pod-

>stavi točke 7. odločbe o uvozni prepovedi z dne 
1. marca t. 1.. C br. 13381 (št. 68 «Službenih Novin» 
z dne 3. marca t. 1.) za iz\TŠevanje odločbo ministr
skega sveta z dne 24. junija t. 1., C br. 37.280, na
stopna navodila in pojasnila: 

K točki 1. 
Uvozna prepoved za predmete iz št. 137., 268/2. a 

in 572 seznamka, priloženega odločbi o uvozni pre
povedi z dne 1. marca t. L, C br. 13.381, se ukinja 
brezpogojno, tako da se taki predmeti lahko uvažajo 
prosto proti plačilu vseh predpisanih uvoznih pri
stojbin. 

K točki 2. 
Uvoz prepovedanega blaga, katerega uvoz je bil 

že dovoljen na podstavi točke 2.) odločbe.C br. 13.381 
z dne 1. marea t. L, ki pa. iz utemeljenih razlogov 
ni prispela v državo v roku 60 dni po razglasitvi 
omenjene odločbe, t. j . do vštetega dne 1. maja t. k, 

' dopušča generalna direkcija carin, in sicer na pod
stavi vlog, ki jih morajo uvozniki vročati generalni 
direkciji carin in v katerih morajo poleg podatkov 
n danom dovolilu za uvoz (v zmislu točke 2. ome
njene odločbe) označiti tudi točno razloge s potreb
nimi dokazi, zakaj blago ni moglo prispeti .v državo 
v predpisanem, roku 60 dni. Vlogam je priključiti 
tudi dotične fakturo ali naročilne listine, po katerih 
•se je svoječasno dovolil uvoz. Odločbe generalne 
direkcije carin o teh vlogah so izvršne. 

K točki 3. 
Industrijska in obrtna podjetja, ki se hočejo ko

ristiti z ugodnostjo, omenjeno v točki 3.) odločbe 
C lir. 37.280 z dne 24. junija t. L, se morajo pred
hodno obrniti na generalno direkcijo carin s po
sebno vlogo, v kateri morajo označiti vrsto in ko
ličino blaga in vrsto predelave s podrobnim popi
som, kako naj se blago predela. Ako predmeti ne 
služijo neposredno za pridelavo, nego kot pomožni 
itd. material za produkcijo, je treba označiti, kako 
se uporabijo ti predmeti. V vlogi je treba končno 
označiti tudi eventualni ubitek (odpadke) pri pre
delavi in letno kapaciteto dotičnega podjetja glede 
produkcijo posameznih predmetov. Odločbe general
ne direkcije carin, ki smejo biti tudi načelne, se iz
dajajo pO predhodnem sporazumu z ministrstvom za 
trgovino in industrijo ter so izvršne. 

Z dovolivijo uvoza na podstavi zgoraj ome
njenih vlog prevzemajo industrijska in obrtna 
podjetja dolžnost, da vodijo o • uvoženih pred
metih iiosebne knjige1 zaradi kontrole, da so upora
bila te predmete za produkcijo, no pa za prodajo. 
Te knjigo se morajo voditi tako, da se v konto: 
«Uvoženo» vpisujejo: količine in vrste 'uvoženih 
predmetov za predelavo, odnosno produkcijo; v kon
to: «Porabljeno» pa so vpisujejo porabljeno količine 
iz konta «Uvoženo», tako da je mogoče ob zaključ
ku konta vsak čas ugotoviti količine, uvoženo in 
porabljene za produkcijo, odnosno predelavo, in na 
podstavi, tega tudi še neporabljeni ostanek, ki se 
mora hraidti zase in ločeno od ostalega blaga, ka
terega uvoz ni prepovedan. 

Industrijska in obrtna podjetja so glede uporabe 
uvoženih predmetov zavezana carinski kontroli in 
njih imetniki morajo med delovnimi urami dovolje
vati pristop; carinskim organom v prostore, kjer se 

blago sklada in predeluje; istotako jim morajo do
voljevati pregled knjig, ki se nanašajo na to. V do
volilu za uvoz so predpišejo natančneje odredbe 
glede te kontrole in se določi, v katerih primerih in 
v kolikem znesku morajo omenjena podjetja trpeti 
stroške za to carinsko kontrolo. 

Ako se predmeti, prepovedani za uvoz, uporabijo 
za kaj dnugega, ne pa za predelavo, odnosno pro
dukcijo, se smatra takšno dejanje za tihotapstvo s 
predmeti, prepovedanimi za uvoz, ter se kot takšno 
kaznuje po veljakih zakonskih predpisih. 

K točki 4. 
Seveda se pri uvozu prepovedanega blaga, ka

terega uvoz je dopuščen na podstavi odločbe mini
strskega sveta C br. 37.280 z dne 24. junija t. 1., po
birajo vse predpisane uvozne pristojbine, kolikor ne 
bi bilo izvestno blago na podstavi sipeciabiih pred
pisov (odločba C br. 61.602/20. itd.) prosto carine. 

Natančnejša pojasnila in navodila o uporabi tega 
predpisa daje generalna direkcija carin. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 27. junija 1922.; C br. 37.280. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 146, izdanih dne 5. ju
lija 1922. 

Razglasi osrednja vlada. 
Pojasnilo o ocarinjanju amonijevega 

nitrata. 
V št.- 201. in 266. splošne carinske- tarife je iz

recno naveden amonijev nitrat. Da se ne bi zaradi 
tega ob ocarinjanju postopalo pogrešno, dajem po 
zaslišanju carinskega sveta in na podstavi člena 20. 
zakona o splošni carinski tarifi carinarnicam na
stopno pojasnilo: 

• Po št. 201. tarife se ocarinja čisti amouijev ni
trat, Id se kot tak uporablja za potrebe tvornic, la
boratorijev in za druge industrijske potrebe. 

Po št. 266. so ocarinja amonijev nitrat, ki kot 
material za razstreljevanje ne prihaja čist, nego me
šan z drugimi sredstvi, s katerih pomočjo in s ka
terimi postane razstrelilo. 

V B e o g r a d u , dne 29. aprila 1922.; 
C br. 31.263. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za šume in rudnike: 

Živ. Rafajlović s.r. 

Razglas o ocarinjanju brizgalnic 
iz bakrene pločevine. 

Po zaslišanju carinskega sveta in na podstavi 
člena 20. zakona o splošni carinski tarifi sem od
redil, da je ocarinjati poljedelske brizgalnice iz ba
krene pločevine po št- 622/1. a) ali b), kakor so 
pač izdelane. 

S tem eie ukinja, poslednji odstavek besedila v 
komentarju po št. 641. 

V B e o g r a d u , dne 14. junija 1922.; 
C br. 41.051. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s.r. 

Razglas o ocarinjanju steklenic za pivo 
in mineralno vodo. 

Na sproženo vprašanje, ali je treba predlagati 
potrdila V. oddelka ministrstva za trgovino in in
dustrijo, da se steklenice za pivo in mineralno vodo 
ne izdelujejo v državi v zadostni količini, odrejam, 
ker točka TV. 5 razpisa C br. 61.602/20. ne zahteva, 
da bi se take steklenice ocarinjale po minimalni po
stavki splošne carinske tarife, dočim se po pripombi, 
natisnjeni k št, 510 zakona o splošni carinski tarifi 
(«Službene Novine» št. 156 iz leta 1921.) za to vrsto 
blaga predpisuje predlaganje Tečenega potrdila, ako 
želi kdo uporabo minimalne postavke splošne ca
rinske tarife: 

V takih primerili se vedno uporabljajo odredbe 
razpisa 61.602/20., dokler se ta razpis ne razveljavi, 
t. j . take steklenice je ocarinjati po minimalni po
stavki in brez predlaganja omenjenih potrdil. 

V B e o g r a d u , dne 16. junija 1922.; 
C br. 27.899. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s.r. 

Razglas o uvažanju mineralnega olja« 
Ministrstvo za trgovino in industrijo je poslalo 

podpisani direkciji dopis z 'dne 31. m. m., IV. br. 1458, 
te-lo vsebine: 

Na vprašanj« tega ministrstva je naznanilo mi
nistrstvo za prehrano 'n obnovo dežel z dopisom z 
dne 6. aprila 1921., O. M. U. br. 1008, da je gospod 
minister za socialno politiko kot namestnik ministra 
za prehrano in obnovo dežel z odlokom z dne" 4ega 
aprila 1921., O. M. U. br. 997, ukinil izdajanje do
volil za uvoz mineralnega olja z dostavkom. da sme 
vsakdo, ki hna protokolirauo firmo in ki je plačal 
dolžni davek, brez vsakega ministrskega dovolila 
uvažati potrebna olja. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 10. junija 1922.; C br. 39.419. 

Razglas o uvažanju vagonskik delov. 
Carinski svet je odloČil v seji dne 19. maja in 

njegovo odločbo je tudi odobril gospod minister za 
finance: 

Ker so z razpisom C br. 61.602/20., točko Ш., 
brezpogojno oproščeni carine kompletni vagoni, trač
nice, kretnice, material za montiranje tračnic, je 
analogno odredbi za stroje in strojne dele iz raz
pisa C br. 60.353 z dne 20. septembra 1921. («Služ
bene Novine» št., 234/21.)* točko III. tolmačiti 
tako, da se smejo tudi vagonski deli uvažati na 
podstavi omenjenega razpisa; toda uvozniki se mo
rajo predhodno obrniti s prošnjo na generalno di
rekcijo carin, in sicer na način, ki je odrejen z raz
pisom 60.353/21. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 17. junija 1922.; C br. 35.543. 

Razglas.** 
Na vprašanje, kolik prostor je treba smatrati za 

obmejne krajine, omenjene v . točki 1., člena 24. a 
trošarinskega pravilnika, pojasnjuje ' podpisana di
rekcija: 

Glede državne trošarine je smatrati za obmejne 
krajine prostor 10 km (v zračni črti) v notranjščini 
državo od meje (carinske črte). 

Iz pisarne generalne direkcije posrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 24. junija 1922.; àt. 15.227. 

Razglas o kurzifa listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto, za čas od dne 

11. do vštetega dne 31. julija 1.1.** 
Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 

taksah in pravilno določali prejemki pri sojenju, 
nadalje zato, ker se vrednost listin, izdanih na zlato 
ali - inozemsko valuto, proti dinarju menjava, je-
ustanovil "gospod minister za finance z odlokom z 
dne 27. junija t, 1., I. br. 9807, komisijo za določanje 
kurza za prihodnji mesec. Po tem kurzu se morajo 
preračunavati na vrednost dinarja vse listine, ki slo-
vejo na zlato ali inozemsko valuto. 

Odrejena komisija je določila nastopne kurze, 
ki veljajo za čas od dne 11. do vštetega dno 31. ju
lija t. 1.: 

1 napOÜeondor . Din 250— 
1 turška lira v zlatu » 290— 
1 angleški, funti » 328— 
1 ameriški dolar » 73-— 

100 francosldh frankov . . . . » 643— 
100 švicarskih frankov . . . . » 1394— 
100 grških drahem » 2 2 1 — 
100 italijanskih lir » 366— 
100 nemških mark . . . . . . » 2 4 — 
100 češkoslovašldh kron » 143— 
100 avstrijskih kron . . . '. . . " » —'47 
100 madžarskih kron . . . . . » 8-— 
100 romunskih lejevi » 4 9 — 
100 bolgarskih levov » 4 9 — 
100 pezet » 1170— 
100 nizozemskih goldinarjev . . . » 2915— 
100 danskih kron » 1618— 
100 poljskih mark , 1-67 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 1. julija 1922.; I br.. 10.333. 

* Uradni list 122 iz leta 1921., str. 619. 
** Priobčenj v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 146, izdanih dne 4. ju
lija 1922. 
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Razglas o direktni potniški tarifi med 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 

in republiko Avstrijo.* 
Dne 15. julija t. 1. stopi v veljavo tarifa za di

rektno odpravljanje potnikov, prtljage in psov med 
republiko Avstrijo na eni in kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev na drugi strani. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 4. junija 1922.: M. S. br. 21.392. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št; 24.224. 

Razpust društva. 
Društvo «Theater- und Kasinoverein» v Mari

boru je razpuščeno. kor je prekoračilo statutarično 
področje. 

V L j u b l j a n i , dne 5. julija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar 8. r. 

Opr. št. 1. Pr. 78/22. 903 
Natečaj. 

Oddilek za socialno politiko, invalidski odsek, 
pokrajinske uprave za Slovenijo, želi nabaviti 

1000 m blaga (molino) za perilo, 
1000 m blaga (štruks) za delovne obleke." 
400 m blagu za podloge in 

30 garnitur orodja za čevljarje, krojače in sed
larje. 

Vpoitîva se le dobro blago. 
Pravilno kolkovane 'pismene ponudbe (ki naj 

bodo tudi zapečatene) z vzorci vred naj se pošljejo 
2goraj omenjenemu invalidskemu odseku (Ljubljana, 
Sentpeterska vojaščnioa) najkesneje do dne 

18. j u l i j a 19 22. 
V ponudbi je navesti, v katerem roku se dobavi 

blago. Blago, ki ne ustreza vzorcu, se ne prevzamo. 
Odsek si pridržuje pravico, da. sprejme izmed po

slanih ponudb eno ali pa tudi več. 
Pripominja se, da imajo pri tej dobavi prven

stveno pravico vojni invalidi, vojne vdove in sirote 
in njih pridobitne zadruge in združbe. 

Fakture se poravnajo 14 dni potem, ko je bilo 
blago pravilno prevzeto. 

V L j u b l j a n i , dne 3. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno politiko, 

invalidski odsek. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka za socialno politiko: 
Ribnlkar s. r. 

St. 6680. 2—2 

Razpis dveh mest uradnih slu;. 
Razpisujeta se dve mesti uradnih elug pri pokra

jinski upravi za Slovenijo, oddelku za notranje za
deve. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 72. 
Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 

v Ljubljani, 
dne 30. junija 1922 

St. 831/pr. 3—2 
Razpis. 

Pri oddelku za kmetijstvo pokrajinske uprave 
za Slovenijo so izpraznjena: 

1.) dvk mesti veterinarskih nadzornikov v VII. 
činovnem razredu; 

2.) eno mesto veterinarskega "referenta pri okraj
nem glavarstvu v Mariboru; 

3.) več mest uradnih živinozdravnikov v X. či
novnem razredu. 

Nataučnejši razpis glej v Uradnem listu 72. 
V L j u b l j a n i , dnè 27. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvp. 

* Priobčen v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 148, izdanih dne 7. ju
lija 1922. 

Razglasi zdravstvenega odseke 
za Slovenijo. 

Št. 6778. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 18. do dne 24. junija 1922.) 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. julija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U V 133/22—16. 898 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razpravljalo danes vpričo 

opravitelja državnega pravdništva oficiala Modica, 
obtožencev Konrada Gorenjaka in Antonije Gorenja-
kove in zagovornika drja. Laznika o obtožbi, ki jo 
je vložil javni obtožitclj zoper Konrada Gorenjaka 
in Antonijo Gorenjakovo zaradi prestopka po členu 
8. zakona z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 5/22., 
ter je po predlogu obtožiteljevem, naj se obtoženca 
kaznujeta, razsodilo tako: 

Obtoženi Konrad G o r e n j a k je kriv, da je dne 
23. decembra 1921. v svoji trgovini v Celju, Go
sposka ulica št, 28, prodal Henriku Podkrižniku 
čevljarsko merilo, Id ga je bil kupil za 4 K 90 v, za 
ceno 14 K, da je torej zahteval za življensko potreb
ščino višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni 
in dovoljeni trgovski čisti dobiček. S tem je zagrešil 
prestopek po členu 8. zakona o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin in brezvestne spekulacije z 
dno 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 5/22., in zato se 
obsoja z uporabo § 266. in 260. b k. z. na denarno 
kazen 250 (dvesto petdeset) dinarjev, ob neizterlji
vosti pa na 5 dni zapora, nadalje na 24 (štirindvaj-
set) ur zapora, poostrenega z enim postom in trdim 

ležiščem in po § 389. k. p. r. v povrnitev stroškov 
kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 28. aprila 1922. 

U VI 796/22/2. 896 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Marija B e r n a r d , delavka v Sori 

št. 21, je kriva, da jo dne 13. aprila 1922. v Ljub
ljani za liter mleka, torej nujno življensko potreb
ščino, zahtevala 12 K, d.očim je stal takrat liter 10 
kron in ga fi sama kupila po 8 K liter, da je potem
takem zahtevala višjo ceno, nego jo dovoljuje 
običajni dobiček. 

S tem je zagrešila prestopek navijanja cen \>o 
členu 8. zakona z dno 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 5/22., in zato se obsoja po § 6. istega zakona 
na 24 ur zapora in 100 (sto) Din denarne kazid, ob 
neizterljivosti pa še na 48 ur zapora, in po § 389 k. 
pr. r. v povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Po pravnomočnosti je sodbo po členu 19. citira
nega zakona ob obtoženkinih stroških objaviti v 
Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 31. maja 1922. 

Popravek. 
V oklicu C 205/21—3, priobčenem v Uradnem 

listu 71 na strani 667, na.j stoji v prvi vrsti pravilno: 
Neži Papovi, rojeni Balajčevi, v predzadnji vrsti 

pa namesto: Goljevšek pravilno: Goljevšček. 

8 8 0 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

631. Sedež: Belca, občina Dovje. 
Besedilo firmi: «Belca», lesna industrijska druž

ba z o. z. 
Obratni predmet: družba trguje z lesom na de

belo in na drobno, obratuje lesno industrijo in izde
luje vsakovrstne predmete iz lesa, z vsemi obrati, 
ki so združeni s to trgovino in industrijo ali jima 
služijo; zlasti: 
a) proizvaja, nakupuje,' prodaja in zamenjuje iz

delke za drugo blago vsake vrste, izvaža in 
uvaža le« vsake vrste, stoječ ali posekan, z roko 
ali s-stroji obdelan, drva in oglje, nadalje vsa
kovrstne izdelke iz lesa za lastni ali za tuj račun; 

b) izvršuje vse gozdne in lesne manipulacije in 
transporte lesa na kakršenkoli način; 

c) izvaja obrate za predelovanje lesa in izdelo
vanje vsakovrstnih lesnih izdelkov, osobito 
obrate žag, obrate za izdelovanje zabojev, sodov, 
paketov, okvirov za na okna, vrat, stolov in 
drugega pohištva itd.; 

č) pridobiva nepremičnine, služeče tem namenom; 
d) postavlja in vzdržuje skladišča za les in lesno 

izdelke. 
Družbena pogodba z dne 14. aprila 1922. je 

sklenjena za dobo 15 let, t. j . do dne 31. decembra 
1936. 

Višina osnovne glavnice: 300.000 K, ki so v 
gotovini, vplačane. 

Poslovodja je družbenik dr. Ernest Rekar, trgo
vec z lesom na Jesenicah, njegov namestnik pa 
družbenik Ivan Dornič, trgovec z lesom na Lan-
covem. 

Dokler ima družba le enega poslovodjo, zastopa 
družbo in podpisuje firmo samostojno ali poslovodja 
ali njegov namestnik. Čo pa ima družba več nego 
enega poslovodjo, zastopata družbo in podpisujîta 
firmo kolektivno ali dva poslovodji ali dva namest
nika poslovodij ali en poslovodja, odnosno njegov 
namestnik, skupno z enim prokuristom tako, da po
stavljata svoj podpis pod njeno natisnjeno, s štam-
pilijo odtisnjeno ali po komerkoli napisano besedilo, 
prokuristi s pristavkom, ki označuje prokuro: «p. p.» 

L j u b l j a n a , dne 30. maja 1922. 

632. Sedež: Krško. 
Besedilo firme: a) v slovenščini: «Terrax», indu

strija kemično-tehničnih izdelkov Franc Xav. Au-
man-a sin in drug; b) v hrvaščini: «Terrax,» indu
strija kernijsko-tehničkih proizvoda Franc Xav. Au-
man-a sin i drug; c) v francoščini: «Terrax», L'In
dustrie des produits chimiques-techniques Fran Xav. 
Auman-fils & Comp.; d) v nemščini: «Terrax», Indu
strie chemisch - technischer Produkte Franz Xav. 
Aumans Sohn & Co. 

• ' ,>^ffesä»*Saet»£i,~Ä:i». » .'r^ws-ät. wd 
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Obratni predmet: Družba izdeluje čistilo za obu

valo v različnih' barvah, pečatni vosek v vseh bar
vali, perfino modrilo, različne parfume in kosmetične 
preparate. 

Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Družbeniki: Artur Auman, Julio Premrou, Oton. 

Auman — vsi trgovci v Krškem. 
Za zastopanje upravičena sta Artur Auman in 

Julio Premrou. 
Podpi« firme: Firmo podpisujeta Artur Auman 

in Julio Premrou. 
N o v o m e s t o , dne 19. junija 1922. 

633. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Jurca & Simončič. 
Obratni predmet: trgovina s filatelističnimi 

znamkami in z vsemi predmeti, ki spadajo v filate
listi čno stroko. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
, dno 1. maja 1922. 

Družbenika: Ivan Jurca, trgovec v Ljubljani, 
MikloSičcva cesta št. 6. in Maks Simončič, operni 
tajnik v Ljubljani, Mestni trg št. 11. 

Pravico, zastopati družbo, imata oba družbenika 
skupno. 

Fumo [»odpisujeta družbenika skupno tako, da 
postavlja vsak pod njeno besedilo svojeročno svoje 
ime. 

L j u b l j a n a , dne 14. junija 1922. 

634. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kalmus & Ogorelec, Ljubljana. 
Obratni predmet: trgovina s pečmi, ščedilniki in 

stavbnim gradivom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 15. junija 1922. 
Družbenika: Jaroslav Kalmus, posestnik, trgo

vec iii tvoraičar v Ljubljani, Velika čolnarska, ulica 
§t. 2, in Ivan Ogorelec, posestnik in trgovec v Ljub
ljani, Cesta na Rožnik št. 3. 

Družbo zastopa vsak družbenik zase in firmo 
podpisuje vsak zase tako, da postavlja pod njeno 
napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo svoje
ročno svoj priimek. 

L j u b l j a n a , dne 22. junija 1922. 

635. Sedež:. Ljubljana. 
Besedilo firme: A. Kastrevc & Co. 
Obratni predmet: izdelovanje in prodajanje pe

rila, bluz in predpasnikov. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 22. maja 1922. 
Družbenici: Henna Treo in Amalija Kastrevc, 

obe v Ljubljani. 
Družbo zastopata obe družbenici kolektivno ter 

jo podpisujeta kolektivno tako, da, postavljata jxxl 
njeno bodisi s štampiljo, bodisi s tiskom ali drugače 
natisnjeno ali napisano besedilo svojeročno svoj 
osebni ix>d,pis. 

L j u b l j a n a , dne 2. junija 1922. 

636. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kmet & Lubšina. 
Obratni predmet: trgovina s perutnino in divja

čino. 
Družbsna oblika: javna trgovska družba izza 

dne 12. maja 1922. 
Družbenika: Franc Kmet, trgovec v Ljubljani, 

Beethovnova ulica št. 16, in Franc Lubšina, trgovec 
v Ljubljani VII, Slovenska cesta št. 290. 

Družbo zastopa vsak družbenik samostojno. 
Firmo podpisuje vsak družbenik samostojno tako, 

da postavlja pod njeno napisano, natisnjeno ali ka
korkoli odtisnjeno besedilo svojeročno svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 2. junija 1922. 

637. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Zora», družba z omejeno zavezo, 

razpečavanje kemično-tehničnih pridelkov. 
Predmet podjetja: Družba uvaža, razpečava in 

izvaža vse kemijsko-tehnične sirovine, neizgotov-
ljene in • izgotovljene izdelke, terove, mineralno-
oljne, smolnc, barvne, mineralne, rudne, firneževe, 
Jakove, kolonialne, deželne in gozdne pridelke, gno
jila in sorodne kemijsko-tehničnp izdelke. Tudi sme 
družba ustanavljati ali nakupovati podobna pod
jetja ali se udeleževati pri njih, odnosno ustanav
ljati podružnice v tuzemstvu in v inozemstvu. 

Družbena pogodba z dno 21. marca 1922., z do
datkom z dne 13. maja 1922. 

Osnovna glavnica znaša 200.000 K; nanjo je 
vplačanih v gotovini 50.000 K. 

Poslovodji sto družbenika Milko Breme, inženjer 
v Ljubljani, in Hani Webor, zasebna uradnica, v 
Ljubljani. 

Vsak poslovodja ima earn, pravico, zastopati 
družbo sodno in izvunsodno ter jo podpisovati tako, 
da pristavlja družbeni firmi, po komerkoli napisani, 
natisnjeni ali & pečatom pritisnjeni, svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 30. maja 1922. 

638. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: Levstek & Oblak. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 15. marca 1921. 
Družbenika: Ivan Levstek in Franc Oblak, trgov

ca na Rakeku. 
Pravico, zastopati družbo, ima vsak družbenik 

posamezno; podpisuje pa jo tako, da zapisuje ce
lotno besedilo: Levstek & Oblak. 

L j u b l j a n a , dne 30. maja 1922. 

639. Sedež: Vič. 
Bendilo firme: Gale Ivan in drug. 
Obratni predmet: izdelovanje cementnih pred

metov. 
Oblika družbe: javna trgovska družba. 
Družba se je začela dne 15. marca 1921. 
Družbenika: Ivan Gale, posestnik, in Vineenc 

Tabor, izdelovalec betona, oba v Rožni dolini št. 285 
(občina Vič). 

Pravico, zastopati družbo, ima samo družbenik 
Ivan Gale, ki podpisuje firmo samostojno tako, da 
zapisuje svojeročno njeno besedilo: Gale Ivan in 
drug. 

L j u b l j a n a , dne 30. maja 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

640. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Gradbeno podjetje G. Tönnies, 

družba z o. z.: 
Po zapisniku o občnem 7,boru z dne 26. aprila 

1922., posi, š t 817, sta se izpremenila § 8., odstavek 
2., in § 11., prvi in zadnji odstavek, družben© po
godbe z dne 30. junija 1920., opr. št. 998. Odislej se
stoji načolništvo iz najmanj šestih poslovodij; pol ig 
dosedanjih sita bila izvoljena za poslovodji še Dra
gutin Houmer in Armin Schreiner, oba člana ravna
teljstva Zagrebačkoga gradjevnega d. d. v Zagrebu. 
Friggi Tönnies, voditeljica družbene pisarne v Ljub
ljani, je poverjena s kolektivno prokuro. 

L j u b l j a n a , dne 22. junija 1922. 

641. Sedež: Ljubljana. 
Eesedilo firme: «Ilirija», lesna trgovska in- indu

stri jal na družba z o. z.: 
Na izrodnran občnem zboru z dne 4. aprila 1922. 

se jo prvotna družbena, pogodba z dne 8. decembra 
1920., posi, št, 20.607, izpremenila v točki 8. 

Izstopil je poslovodja Fran Smon; odslej sta po
slovodji dr.už')enika Fran Škcrlep in Fran Uran, 
trgovca v Ljubljani. 

L j u b 1 j a n a, dne 10. junija 1922. 

642. Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kolinska tovarna kavnih primesi, 

trgovsko delniško podjetje. 
Sedež glavnega podjetja: Praga: 
Po sklepih na občnih zborih z dne 27. oktobra 

1919. in 5. julija 1920. in po sklepih za to poobla
ščenega upravnega sveta z dne 27. oktobra 1919., 
13. januarja 1920., 5. julija 1920. in 8. novembra 
1920., so se izpremenila pravila v §§ 1., 2., 6., 7., 
8., 26., 29. in 34. z odobritvijo ministrstva za notra
nje zadeve v Pragi z dne 10. junija 1921. 
št. 35.947/21—17, in ministrstva za trgovino in indu
strijo, oddelka v Ljubljani, z dne 21. septembra 
1921., št. 6691, odnosno ministrstva za trgovino in 
industrijo v Beogradu t dne 5. septembra 1921., VI, 
št. 4116. Odslej se glasi § ?• pravil, deseti odstavek 
pa do konca: 

«S sklepom -ednega občnega zbora z dne 3.0. sep
tembra 1918 se je zvišala daljo delniška glavnica 
z izdanjem. 10.000 kosov v gotovini in popolnoma 
vplačanih na ime se glasečih delnic po 200 K nom. 

Glasom sklepa rednega občnega zbora z dne 
27. oktobra 1919 se je delniška glavnica z izdanjem 
20.000 kosov v gotovini in popolnoma vplačanih, na 
ime BO glasečih delnic po 200 K nom. zvišala na 
12,000.000 K. 

Glasom sklepa izrednega, občnega zbora z dne 
5. julija 1920 so jo zvišala ta delniška glavnica z 
izdan jem 30.000 kosov popolnoma in v gotovini vpla
čanih, na ime se glasečih delnic po 200 K uran. na 
18,000.000 K. Delniška, glavnica znaša torej sedaj 

18,000.000 K in je razdeljena na 5000 kosov delnic 
lit. A po 400 K nom. in 80.000 kosov delnic lit. B 
po 200 K nom. vseskozi popolnoma vplačanih. 

Za vsako nadaljno zvišanje delniške glavnice na 
18,000.000 K je treba državne odobritve. 

Vsako zvišanje delniškega kapitala se ima prija
viti pristojnemu trgovskemu sodišču za vpis v trgov
ski register.» 

§ 6., odstavek 1., se glasi: 
«Razglasi družbe se veljavno- vrše z objavo v 

praškem uradnem lista » 
L j u b l j a n a , dne 30. maja 1922. 

643. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Kranjska industrijska družba — 

Krainische Industrie-Gesellschaft: 
Izbrisala sta se dosedanji prokurist in ravnatelj 

Just Hofmann in prejšnji prokurist Friderik Bürger, 
vpisal pa se je kot ravnatelj dosedanji prokurist 
Henrik Maier z Jesenic. 

L j u b l j a n a , dme 3. junija 1922. 

644. Sedež: Ljubljana.. 
Besedilo firme: Fran Mulec & drug. 
Obratni predmet: tvornica kuvert in konfekcija 

papirja: 
Izstopil je družbenik Ivan Wider. Edini imetnik 

je odslej Fran Mulec, trgovec v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 22. junija 1922. 

645. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Slovenska banka, d. d.: 
Iz upravnega sveta so izstopili Hugon Schwarz, 

Lav Kronfeld in Pavel. Engel, v upravni svet pa sta 
vstopila po kooptaciji. pri seji upravnega sveta z 
dne 26. maja 1922. Karel Vokač, veletržeo v Ljub-
Ijani, in Gabriel Jelovšek, veleposestnik na Vrhniki. 

Imenovan je Davorin Sladoni za ravnatelja s 
pravico, da podpisuje za «Slovensko banko» v zmi-
slu pravil (§ 34*.) enako kakor upravni svetniki na 
prvem mestu. 

Imenovana sta Bruno Hugon Stare in Hubert 
Ruprecht za ravnateljevega namestnika s piavieo, 
da sopodpisujeta na drugem mestu (§ 34. pravil). 

L j u b l j a n a , dne 10. junija 1922. 

646. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Slovenska banka, d. d.: 
Za člana upravnega svota je imenovan Gjuro 

Predović, velefcržec v Zagrebu. 
L j u b l j a n a , dne 16. junija 1922. 

647. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: F. P. Vidic & Comp. 
Obratni predmet: komisijska in agenturna trgo

vina in opekarna na Viču pri Ljubljani: 
Izstopil je družbenik Ivan Ogorelec; odslej je 

edini imetnik firme Anton Dečman, trgovec in po
sestnik v Ljubljani, Id podpisuje firmo tako, da po-
stavjja pod njeno napisano, natisnjeno ali štam
piljirano besedilo svojeročno svoj priimek: Dečman. 

Firma se je vpisala v register za posamezne 
firme. 

L j u b l j a n a , dne 3. junija 1922. 

648. Sedož: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Vulkan», jugoslovanski avto-

zavodi, družba z o. z. v Ljubljani: 
Z notarskim zapisom z dne 30. marca 1922. se je 

sklenila izprememba družbene pogodbe v §§ 10. in 
11. 

Po tej izpremembi se glasi § 10.: , 
«Družba ima enega ali več poslovodij. Družabniic 

Emanuel Rosa ostane nadalje kot poslovodja.» 
§ 11. pa se glasi: 
«Družbo zastopa eden ali več poslovodij. Poslo

vodja, ki je sam družabnik, zastopa družbo sam in 
samostojno. Takisto zastopa družbo poslovodja-no-
družabnik, če je imenovan samo jeden poslovodja-
nedružabnik. — Takisto zastopa imenovani Proku
rist družbo samostojno, ako ima družba le enega 
samega poslovodjo družabnika ali nedružabnika, Ge 
pa je imenovanih več poslovodij-nedružabnikov, za
stopata po Iva in dva kolektivno družbo na zunaj, 
napram sodišču in oblastem in tretjim osebam. Tvrd-
ka družbe '.e podpisuje tako, da se pod od kogar
koli pisanim, tiskanim aH štampiljiranim besedilom 
tvrdkc pristavi podpis poslovodje, oziroma prokuri-. 
sta, slednjega vselej s pristavkom p. p. (per pro
cura).» 

S sklepom z dne 16. maja 1922. se je družba raz-
družila ter je prešla v likvidacijo. 
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likvidator je: Emanuel Rosa, posestnik v Ljub
ljani, Poljanska cesta št. 69, sedanji, poslovodja 
družbe. 

Likvidacijska firma se glasi: «Vulkan», jugoslo
vanski avtozavodi, družba z o. z. v Ljubljani v likvi
daciji» 

Likvidator podpisuje firmo sam. 
Izbrisal se je poslovodja Stanko Oražem. 
L j u b l j a n a , dne 22. junija 1922. 

649. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani: 
S prokuro je poverjen Lucijan Gomišček, revizor 

v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 22. junija 1922. 

650. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Združene papirnice Vevče, Gori-

čane in Medvode, d. d. v Ljubljani: 
V upravni svet je vstopil Milivoj Crnadak, gene

ralni ravnatelj Prve hrvatske Štedionice v Zagrebu, 
izstopil pa je dne 22. maja 1922. iz upravnega »veta 
Josip Breznik, profesor v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 12. junija 1922. 

651. Sedež: Preeerje. 
Besedilo firme: Lesna industrija, družba z o. z. v 

Preserju: 
Besedilo firme odslej: «Krim», lesna industrijska 

družba z o. z. v Preserju. 
L j u b l j a n a , dne 3. junija 1922. 

652. Sedež: Slovenska Bistrica. 
Besedilo firme: «Bistrica», prva jugoslovanska 

tovarna za gumbe in kovinske predmete v Slovenski 
Bistrici, družba z o. z.; — «Bistrica», erste jugosla-
vische Knopf- und Metallwarenfabrik in Slovenska 
Bistrica, Gesellschaft m. b. H.: 

Družba temelji odslej na družbeni pogodbi z dne 
30. oktobra 1920., izpremenjcni v §§ 3., 7., 8., 11., 
12. in 15. po dodatni družbeni pogodbi z dne 29. ju
nija 1921., posi. št. 271, in izpremenjeni v §§ 9. in 
17. po dodatni družbeni pogodbi z dne 27. maja 
1922., posi, št, 1120. 

M a r i b o r , dne 7. junija 1922. 

653. Sedež: Vodmat. 
Besedilo firme: Barbič & Radonič. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo: 
Sedež firme je odslej: Ljubljana — Spolnja 

Šiška. 
L j u b l j a n a , dne 12. junija 1922. 

Ш. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 

654. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Brata Planinšek & Cigoj. 
Obratni predmet: proizvajanje tehničnih in elek

trotehničnih izdelkov in potrebščin, nakupovanja in 
trgovina s takimi pridelki: 

Vsled razdružitve in opustitve. 
L j u b l j a n a , dne 16. junija 1922. 

Pravnoveljavmo podpisujeta zadružno firmo po 
dva člana načelništva. 

Delež znaša 20 K. Vsak član jamči za zadružne 
obveznosti neomejeno. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se izvršujejo z na
znanilom v uradovalnici, z razglasom v «Narodnem 
gospodarju», po potrebi tudi še v drugih listih in 
z oklicem pred župno cerkvijo v Brusnicah. 

N o v o m e s t o , dne 17. junija 1922. 

656. Sedež: Makole. 
Beeedilo firme: Zadružna elektrarna v Makolah, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, Agl'aditi 

in vzdrževati skupno elektrarno, oddajati članom 
električni tok za razsvetljavo in gonilno silo, na
bavljati kmetijske stroje ter jih izposojati zadruž
nikom. 

Zadružna pogodba z dne 10. maja 1922. 
Opravilni delež znaša za vsako uvedeno žarnico 

200 K ter se mora plačati takoj ob pristopu. Načel-
ništvo sme od posameznih zadružnikov po razmerju 
njih imovine in uporabljanja toka zahtevati kolikrš-
nokoli število deležev. 

Vsak zadružnik jamči a svojimi opravilnimi de
leži in pa z njih desetkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkem na razglasilni 
deski v Makolah, po potrebi z razglasitvijo pred 
cerkvijo prizadetih župnij, odnosno v časopisju, ob 
posebno važnih prilikah pa tudi s pismenimi obve
stili. 

Načelništvo sestoji iz 7 zadružnikov. Člani na
čelništva so: Ivan Bogina, župan in opekarnar v 
Makolah; Lovrenc Novak, gostilničar v Stornem; 
Anton Žunkovič, posestnik v Stopnem; Franc Bab-
šek, posestnik pri Sv. Ani; Anton Poherc, župan v 
Pečkah; Jakob Skerbiš, posestnik v Mostečnem; Si
mon Vernik, posestnik v Sta'tenbregu. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo finne podpihujeta »kupao 

po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se iz

vršujejo z nabitkoni na zadružni deski vsaj 8 dni 
pred občnim zborom. Vabilo mora navajati dan, uro, 
kraj in dnevni red občnega zbora. Razen toga sme 
načelništvo razglasiti občni zbor tudi še po časo
pisju ali pa z oklicem pred cerkvijo. 

M a r i b o r , dne 24. junija 1922. 

Janez Strubelj, užitkar v Peci št. 6, in Janez Sene, 
posestnik na Polici št. 6. 

Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 
N o v o m e s t o , dme 17. junija 1922. 

662. Tvorna čevljarska zadruga v Ptuju, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisal se je četrti član načelništva Anton Bla-
žek, knjigovodja v Ptuju. 

M a r i b o r , dne 24. junija 1922. 

Št, 2531/22. 3—1 
Razpis. 

Odda se več mest paznikov v moški kaznilnici 
v Mariboru. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti spisane svojeročno, naj se vlože najkes-
neje do dne 

10. a v g u s t a 1 9 2 2. 
pri podpisanem ravnateljstvu, in sicer, ako je pro
silec v državni službi, po službeni poti. 

Prosilci, ki še niso. v državni službi, morajo in 
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski 1ОД 
zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili svojo aktivno vojaško dolžnost ali pa 
da so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih/ 
zmožnost za delo se je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni 
ali drugi pukovski okružni komandi našo države 
(komandi vojnega okrožja). 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih, z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920.. vojaški certifikatisti pa na 
zakon z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. zak. št. 60. 

Prosilci-izučeni obrtniki imajo prednost. 
Ravnateljstvo kr. moške kaznilnice v Mariboru, 

dne 6. julija 1922. 

so se i z p r e m e m b e in 
n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

9 0 1 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i e a l i s t a s e n a s t o p n i z a d r u g i : 

655. Sedež: Brusnice. 
Beeedilo firme: Hranilnica in posojilnica v Brus

nicah, registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, izboljša-

vati razmere svojih članov, v gmotnem oziru, zlasti 
izpodbujati varčnost ter s svojim zadružnim kredi
tom preskrbovati članom denarna sredstva, potreb
na v gospodarstvu. Zato 
a) sprejema in obrestuje hranilne vloge in vloge v 

tekočem računu; 
b) pridobiva nadaljnja denarna sredstva, kolikor : o 

potrebna za dosego zadružnega smotra, s svojim 
zadružnim kreditom, v prvi vrsti pri «Zadružni 
zvezi» v Ljubljani; 

c) daje članom posojila; 
č) oskrbuje članom inkaso. 

Zadružna pogodba z dne 5. junija 1922. 
Člani prvega načelništva: Franc Franko, po

sestnik v Velikih Brusnicah št. 34 (načelnik), Ivan 
Sesek župnik v Velikih Brusnicah (načelnikov na
mestnik), Jožef Božič, posestnik v Leskovcu št. 7, 
Franc Gazvoda, posestnik v Gabrju št, 109, Franc 
Božič, posestnik v Gorenjem Suhadolu št. 1 (odbor-
nikiV 

II. V p i s a l e 
d o d a t k i pr 

657. Hranilnica in posojilnica v Dragi, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se izstopivša člana načelništva Ja
nez Schwaschnik in Janez Jeschelnik, vpisala pa sta 
se novoizvoljena člana načelništva Anton Knaus, 
posestnik v Dragi št, 12, in Jožef Levstik, posestnik 
v Podpreski št. 3. 

N o v o m e s t o , dne 3. julija 1922. 

658. Spar- und Darlehenskassenverein v Koprivniku 
pri Kočavju, registrovana zadruga z neomeje
no zavezo: 

Izbrisali so se izstopivši člani načelništva Ivan 
Schneller, Josip Meditz in Alojzij Agnitech, vpisali 
pa so se novoizvoljeni člani načelništva Ivan 
Jonke, posestnik v Koprivniku št. 14; Karel Hiris, 
posestnik v Ovčjaku št. 1 pri Koprivniku; Matija 
Tramposch, pos3st=iik v Reichenauu št. 41 pri Ko
privniku. 

N o v o m e s t o , dne 17- junija 1922. 

659. Kmetijsko društvo v Loškem potoku, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je izstopivši član načelništva Franc 
Turk v Retjah št. 6, vpisal pa se je novoizvoljeni 
član' načelništva Ivan Turk v Retjah št. 4. 

N o v o m e s t o , dne 26. junija 1922. 

660, Prekmurska posojilnica v Murski Soboti, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se' dosedanji člani načelništva dr. Igo 
Jane. Anton Koder, Ludovik Brumen, Viktor Cipot 
in Ivan Peterka, vpisali pa so se novoizvoljeni člani 
načelništva dr. Vladimir Skerlak, odvetnik, Ivan 
Dobrav, hotelir, Josip Gregore, davčni asistent, 
Franjo Ouček, učitelj, in Josip Hašay, posestnik — 
vsi v Murski Soboti. 

M a r i b o r , dne 24. junija 1922. 

661. Živinorejska zadruga na Polici, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je razdružba po likvidaciji. Likvida
torji so Janez Vovk, posestnik v Blečjem vrhu št. 3, 

Ne I 647/22—3. 899 
Amortizacija. 

Po prošnji Franca R u p n i k a, posestnika v, 
Spitalu št. 14, okraj litijski, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je pro
silec baje izg'ibil: Hranilna knjižica okrajne poso
jilnice v, Litiji št. 6098 z vlogo 25.000 Din. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e e e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je označena knjižica brez 
moči. okraja 90disče v Litiji, oddelek I., 

dne 3. julija 1922. 

K št. 234/2—VII—1922. 8G6 3—3 

Razglas o dobavi službene obleke. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 22. julija 1921., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo službene obleke, 
in sicer: 

za 400 suknenih plaščev za poduradnike, 
za 300 suknenih plaščev za sluge, 
za 540 suknenih bluz za poduradnike, 
za 1040 suknenih bluz za sluge, 
za 250 suknenih kaputov za kurjače in izpre-

vodnike. 
Popis omenjene službene obleke in obči in po

sebni pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 3 di
narje pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo službene obleke po razpisu 
pod št. 234/22/2 za dan 17. julija 1922. ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci dne 17. j u l i j a 1922. , 
in sicer med 10. in 11. uro na dan licitacije v roke 
predsedniku licitacijske komisije. Licitacija se bo 
vršila ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos-

;• w > - , i :,*.rf-,i S&j&tâSéwti. ':$&-. •'::-:-'?..y-'l&hMjrL^ 



; » ; ^ # ^ 

73. 483 Letnik IV. 

no IO %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položerd kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku licita-
cijske komisije. 

Dražitelj mora vročiti predsedniku komisije izpri
čevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. Vsak ponudnik mora ostati v besedi naj
manj 30 dni od Kcitacijskega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 12. junija 1922. 

St. 7871. 

Izpisek iz zapisnika seje višjega šolskega 
sveta z dne 13. in 14. junija 1922. 
Po obširnem predsednikovem poročilu o važnih 

dogodkih, ki so se pripetili izza zadnje seje, in o 
zadevah, ki «o se rešile predsedstveno, sta se rosili 
interpelaciji, ki ju je vložil stolni kanonik N a -
d r a h. Nato je poročal nadzornik za srednje šole 
W e s t e r -o nadziranju nekaterih srednjih šol in 
učiteljišč. Potem so se sestavili tropredlogi za od
dajo stalnih učnih mest na državni realni gimnaziji 
s slovenskim učnim jezikom in državni realni gimna
ziji s slovenskim in nemškim .učnim jezikom, na 
državni realki in na državnem moškem učiteljišču v 
Ljubljani; na državni realni gimnaziji v Murski So
boti; na državni realni gimnaziji v Ptuju; na državni 
gimnaziji in državni realni gimnaziji v Ptuju; na 
državni gimnaziji in državni realki v Mariboru; r.a 
državni gimnaziji v Kranju in državni realni gimna
ziji v Novem mestu. 

Izključila sta se po en učenec na drža-rai realni 
•gimnaziji v Kranju (iz vseh srednjih šol v državi) 
in na državni realni gimnaziji v Novem mestu (kra
jevno). 

Stalno se je namostil Fran Š c g u 1 a na deški 
meščanski šoli v Ptuju, 

Na izpraznjena učna mesta na bivšem Kranj&kem 
in v Prekmurju 60 bili imenovani: Josip T r p i n za 
nadučitelja v Bevkah, Valentin M i k u ž za nad
učitelja na Brezovici, Fran T r o š t in Marija B r o -
l i h pri Devici Mariji v Polju, Pavel P od ob n i 
k a r na Dobrovi, Alojzija P r e m k na Grosupljem; 
Ivan Z u p a n č i č za nadučitelja v Preserju, Marlin 
St. e r k za nadučitelja v Šmarju pri Ljubljani, Cirila j 
K r i ž v Šmartnem pod Šmarno goru, Niko E i n - ! 
s p i d e r in Maksa E i n s p i d e r - G r e g o r i o ' 
v St. Juriju pri Grosupljem, o. Engo K l a s i n e za 
kateheta na Viču. — V Ljubljani so se stalno na
mestili: Fran B e l i n in Angela P e t r i č na Barju; 
kateheti: Ivan P i n t a r na IV. mestni deški, Janiz 
Ž e r j a v na I. mostni dekliški in Valentin T o m e 
na I. mestni deški osnovni šoli; Mira E n g e 1 m a n -
K o v a č za nadučiteljico na III. mestni dekliški 
osnovni šoli in Karel T r o s t za stalnega suplcnta 
i:& mestnih deških osnovnih šolah. 

Daljje so bili stalno nameščeni: Veučeslav 
S k e b e za nadučitelja v Stopičah, Josip V r b i n e 
v Toplicah, Ferdo R e i n i g e r za nadučitelja v 
Livoldu, Fran G o l o b za nadučitelja, nadalje 
•Gabrijela A ž m a n in Olga S e č i za učiteljici v 
Dolnji Lendavi, Karel K o č a r za nadučitelja in 
Marija S i m o n za učiteljico v Cankovi, Matilda 
P r e l o g - S t a n e t i č v Murski Soboti, Edvard 
Z o r k o v Beltincih in Fran G r u d n i k za naduči-

• tel ja, nadalje Ana G r u d n i k - P a v č i č za uči
teljico v Birčcii vasi, Andrej T e 1 k e š za nadučitv 
Ija in Evgen An t a u er za učitelja v Tišini, Štefan 
L u t a r za nadučitelja v Crenšovcih, Marija-Mi
n a U i - H a b e se je premestila iz Šmarja na Stu-
denec-Ig. — Iznova naj se razpišejo v stalno namesti
tev nastopne službe: v Bevkah (za učiteljico), v Bo
rovnici (za 2 učitelja), pri Devici Mariji v Polju (za 
učitelja), v Horjulju (za učiteljico), na Jezici (za uči
telja), na Kopanju ob razširitvi v dvorazredmeo (za 
nadučitelja in učiteljico), v Preski (za učitelja), v 
Sosfcrem (za učitelja), v Šmartnem pod Šmarno goro 
(za učitelja), v Murski Soboti (za dva učitelja m 
učiteljico), v Beltincih (za nadučitelja m učitelja). 
V Murski Soboti se je oddaja službe nadučitelja od
ložila. 

Višji šolski nadzornik G a b r š e k je poročal 
najprej o dvodnevnem vrtnarskem tečaju v Sloven
ski Bistrici, ki ga je priredil strokovni nadzornik za 
šolske vrtove A. S k u 1 j dne 25. in 26. aprila t, 1. 
za učitelje(ice) vrtnarje slovenjebistriškega okraja. 
Zbor je izrekel prireditelju in udeležencem tečaja 
priznanje. 

Na bivšem Štajerskem so bili stalno imenovani: 
Matej W u n d e r 1 v Ljutomeru (deška osnovna 
šola), Janko P r e 1 o g pri Mali Nedelji, Josip G o -
r u p za nadučitelja, nadalje Avgust P e č e k, 
Edvard P r a p r o t n i k , Mirko M a j e e n in Andrej 
B a s a . za učitelja v Ptuju (deška osnovna šola), 
Filomena G o r u p - K o s i , Marija Š a l a m u n , 
Ana B e z j a k in Janja Š e g u l a - J o h v Ptuju 
(dekliška osnovna šola), Irma S v e t l i n - B o š t -
j a n č i č na Bregu pri Ptuju, Marija V r t o v š e k 
za učiteljico ženskih ročnih del v Poljčanah in Stu
den icah, Vinko S t o p a r v Velenju. — Premestila 
sta so iz službenih ozirov Marija D u l a r z Brega 
pri Plu ju na Hajdino in Josip H e rji a us z Reke 
pri Laškem v Podsredo. — Daljo so'bili stalno na
meščeni: Fran S o l a r v Ločah, Marija P1 e š'k o v 
Konjicah, Avgust C a j n k o na Rakovcu, Elizabeta 
R o š k e r - M u h a r v Vitanju, Josip L e š n i k v 
Podovi, Božidar G o e 1 m a n za nadučitelja v Tepa
nju, Avgust T o r n i n e v Globokem, Karel M r a v -
1 j a k za nadučitelja v Zrečah, Vekoslav F r o m za 
nadučitelja pri Spodnji Sv. Kungoti, Fran K r a m e r 
pri Sv. Petru niže Maribora, Alojzija M a u č n i k 
pri Devici Mariji v Puščavi, Ana G r e b e n e v 
Šmartnem ob Dreti, Ljudmila H o f b e k - K o k o t 
in Venčeslav Č o p i č v Pišecah. Antonija K o v a č -
À ž m a n se je začasno pridelila deški okoliški 
osnovni šoli v Celju. 

Iznova naj se razpišejo nastopne, sedaj neoddane 
službe: v Ptuju dekliška meščanska šola (za učite
ljico za gospodinjstvo in ženska ročna dela), pri 
Sv. Križu pri Ljutomeru (za učitelja), v Št. Janžu 
na Dravskem polju (za nadučitelja), v Slovenski Bi
strici (za učitelja), na Plešivcu (za učitelja-voditelja) 
in na deški okoliški osnovni šoli v Celju (za nad
učitelja in učiteljico), v Framu (za nadučitelja) in v 
Gornjem gradu (za nadučitelja). 

Sklenilo se je, veliko počitnice vobče preložiti 
na meseca julij in avgust, a za letos v nekaterih 
okrajih na meseca avgust in september. — Nadalje 
se je sklepalo o nekaterih disciplinarnih zadevah 
učiteljstva osnovnih šol. 

Zatem je prišla na vreto daljša razprava o že
lezniški vožnji dijakov in dijakinj v šolo in iz šole. 
Pri takih vožnjah se dogajajo nerednosti, ki glasno 
kličejo na pomoč. Šolska mladina je izpostavljena 
veliki nevarnosti v moralnem oziru, in to mora šol
sko oblastvo preprečiti. Ves zbor je bil edin v tem, 
da morajo imeti ti šolarji, ločeni po spolu, svoje j 
vozove in da se jim mora dati primerno nadzorstvo. 
Na prihodnji seji se bo višji šolski svet zopet po
svetoval o tem vprašanju. 

Na državni realki v Ljubljani se je imenoval za 
stalnega slugo Ivan N u č i č. 

Višji šolski svet jo sklenil, ustanoviti samostojno 
enorazrednico v Gozdu, šolski okraj kamniški, ter 
razširiti osnovne šole: v Motniku v dvorazrednico, v 
Tornisi ju v štiiirazrednico, y Razvanju v trirazr ci
nico, v Bogojini (Prekmurje) v šestiazrediiico, v Št. 
IIju pod Turjakom v štirirazrednico. Prvi razred 
meščanske šole v Žalcu se v šolskem letu 1922./23. 
ukine. 

Prešolala so je vas Vrhnje iz šolskega okoliša 
mošenjskega v šolski okoliš radovljiški; nekatere 
hiše okolice vodiške, občine kalobeljske, so se iz
šolale iz šolske občine šentrupertske ter se všolale v 
šolsko občino kalobeljsko; vas Hočevje se je izšo
lala iz Dobropolj ter všolala na Krko. 

Nadalje se je sistemiziralo stalno katehetsko 
mesto v št. Vidu nad Ljubljano in izpremenila sta 
se službena okoliša učiteljic ženskih ročnih del Vik 
torije L e b a n o v e - B r e z i g a r j e v e in Karohne 
R o š k e r j o v e -D o b o v i š k o v e. — Podali so se 
predlogi glede reaktiviranja upokojeno učiteljice 
Pavle P i b r o u t z o v e in upokojenega učitelja 
Eda J c v n i k a r j a. 

Na lastno prošnjo, odnosno uradoma, so se pred
lagali za stalno upokojitev: Fran S k a z a , Matilda 
V o d e n i k , Marija K r a n j c-Č e r n e , I'ran 
R u s , Elizabeta K o p i t a r , Ana F i n k -S u f i a j , 
Marija M l a k a r , Avgust Ž i v k o in Anton G o 
ti e e. 

Končno je poročal nadzornik za srednje šole 
W e s t e r o odloku tukajšnje pokrajinske uprave, 
oddelka za prosveto in vere, glede izreke trdega «1» 
pred »oglasniki in na koncu besed. Posebna enketa 
strokovnjakov se bo posvetovala o dotičnih meto

dičnih 
Šolah. 

navodilih pri početnem pouku v osnovnih 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 30. junija 1922. 

Predisednik: dr. Beuk 

Št. 603. 

s. r. 

895 
Razglas. 

Na t e h n i š k i s r e d n j i š o l i v L j u b l j a n i 
bodo v šolskem letu 1922./1923. otvorjeni ti-le od
delki: 

1.) višja stavbna šola; 2.) višja strojna šola; 3.) 
stavbna rokodelska šola; 4.) strojna delovodska 
šola; 5.) elektrotehnična delovodska šola; 6.) mizar
ska in strugarska mojstrska šola; 7.) kiparska šola; 
8.) ženska obrtna šola; 9.) javna risarska šola. 

S p r e j e m n i p o g o j i : 
Ad 1.) in 2.): Starost 14 let. Absolvirani 4. raz

red srednje šole (realke, realne ali humanistične 
gimnazije) — nezadostni redi v tujih jezikih ee ne 
vpoštevajo, ako je uspeh v ostalih predmetih po
vprečno „ppvoljen — ali pa absolvirana meščanska 
šola, ako ' je učni uspeh v vsakem predmetu vsaj 
povoljen. Sprejemna preizkušnja iz slovenščine, ma-
tematike in fizike, za gimnazijce tudi iz risanja. 

Ad 3.), 4.) in 5.): Starost 17 let. Učno izpriče
valo iz dotičnega obrta. 

Ad 6.): Starost 18 let. Učno izpričevalo iz mizar
skega, odnosno struganskega obrta. Najmanj eno
letna pomočniška praksa iz dotičnega -obrta. 

Ad 7.) in 8.) Starost 14 let. Dovršena ljudska 
šola. 

Ad 9.): Dokazilo o pripadnosti h kakemu obrtu. 
Vpisnine in šolnine ni. 
V p i s o v a n j e : Ad 1.) in, 2.) v I. letnik dne 

11. septembra t. 1., v višje letnike dne 14. septem
bra. Ad 4.), 5.), 7.) in- 8.) v I. letnik dne 12. sep
tembra, v višje letnike dne 14. septembra. Ad 6.). 
dne 12. septembra. Ad 9.) dne 1. oktobra t 1. Ad 3.) 
od dne 1. do dne 15. oktobra (v ta oddelek tudi pis
meno). Dokazila: krstni list in dotična izpričevala o 
predpisani izobrazbi. Vpisovanje vselej ob devetih. 

P o n a v l j a l n e p r e i z k u š n j e dne 11. sep
tembra ob osmih. 

S p r e j e m n e p r e i z k u š n j e ad 1.) in 2.) 
dne 12. septembra, ad 8.) dne 13. septembra, vselej 
ob osmih. 

P r i če t e k p o u k a : Ad 1.), 2.), 4.), ,5.), 6.), 
7.).in 8.) dne 15. septembra t. 1. Ad 9.) dne 1. okto
bra t. 1. Ad 3.) dne 3.-novembra t. 1. 

Natančnejša pojasnila na razglasni deski v za
vodu in na zahtevo pri ravnateljstvu. 

V L j u b l j a n i , dne 5. julija 1922. 
Ravnateljstvo tehniške srednje šole. 

3-2 Razglas. 
Na državnem zavodu za gluhonemce v LjubljaDi 

je s prihodnjim šolskim letom namestiti učitelja, ki 
naj se izobrazi za pouk in vzgojo gluhoneme dece. 

Natančnejši razglas glej v Uradnem listu 72. 
Kuratorij državnega zavoda za gluhonemce 

v Ljubljani, 
dne 26. junija 1922. 

Predisednik: dr. Zupane s. r. 

Št. 3005. 2 — ! 
Razpis katehetske službe. 

Na šestrazredni mešani osnovni šoli v Št. Vidu 
nad Ljubljano se razpisuje po odredbi višjega šol
skega sveta z dne 27. junija 1922., št. 5344, s šol
skim letom 1922./1923. na novo sistemizirano učno 
mesto za kateheta. 

Prosilci morajo biti usposobljeni za pouk vero
uka, na ljudskih in meščanskih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 
izpolnjene natančno po vseh rubrikah, naj se vložc 
po predpisani službeni poti do dne 

24. j u l i j a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem uradu. 

Okrajni šolski svet za okolico v Ljubljani, 
dne 6. julija 1922. 

Predsednik: dr. FerjančlĆ s. r. 

S94 Razpis. 

Okrajni zastop v Ormožu razpisuje mesto okraj
nega tajnika. Plača XI. cinovnega razreda državnih 
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uradnikov z vsemi pripadajočimi dokladami. Prošnje 
na okrajui odbor v . Ormožu do dne 

1 5 . j u l i j a 1 9 2 2 . 

Okrajni zastop v Ormožu, 
dne 4. julija 1922. 

Razne objave. 
887 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloveneev. 

Stanje dne 22. junija 1922. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 364,192.611-86 
Posojila 894,769.275-86 
Dolg držat« . . . . . . . . . 4.498,273.014-27 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanie . . 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov — 

_ . 7.895,602.084-98 

Pasiva : 
Glavnica 16,513.800* — 
Rezervni fond 2,079.479-97 
Novčanice v tečaju 4.741,466.225' — 
Razne obveznosti 970,054.609*96 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 ' — 
Saldo raznih računov . . . . 27,110.787*06 

7.896,602.064-98 

9 1 1 Vabilo. 
Podpisano društvo naznanja, da bo dne 3 0. j u 

l i j a 1 9 2 2. ob desetih v druitveni sobi v Lau
ri techevi niši š t 48 v Konjicah njegov občni zbor, 
ter vabi člane, naj se udeleže tega zbora. 

D n e v n i r e d : 

1.) čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Računsko poročilo za upravno leto 1921. 
3.) Sklepanje o slučajnem razhodu društva in 

predaji blagajne. 
4.) Slučajnosti. 

Hranilno in posojilno društvo «Spar- und Kredit
verein» v Konjicah, 

dne 8. julija 1922. 

Predstojnik: Lovrenc Haeenbichel s. r. 

St. 3424—Ш. ' 929 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 

S takojšnjo veljavnostjo se popolnjuje razglas, 
priobčen v «Službenih Novinah» t. 1. pod št. 248/III., 
odnosno v Uradnem listu 6 pod isto številko (znižba 
za etekleno in votlo stekleno robo) s sprejemom od-
pošiljalnih postaj: 

Krasno nad Bečvou, 
Nemio va, 
Vlârsky Prüsmyk, 
Vsetin. 

Za imenovane postaje se računi 20%ni popust 
vozninskega stavka, vsakokrat ustreznega za Vrbno 
vi» Slezeku. 

V L j u b l j a n i , dne 27. maja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

š t . 3508—III. ~ ~ !)30 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

R a z v e l j a v i t e v o p o m b e p o d č r t o v i z 
j e m n i t a r i f i 2 7 A z a v i n o . 

Z veljavnostjo izza dne 1. junija 1922. se črtajo 
v «Provizorni železniški tovorni tarifi» (z dne 1. fe
bruarja 1921.) na strani 175 opomba pod črto, spa
dajoča k izjemni tarifi 27 A za vino: «*) velja samo 
za vino v eodih», kakor tudi temu ustrezna znamenja 
pri v.oaninskih stavkih postaje v G r o s s - S e h w e -
c h a t u . 

V L j u b l j a n i , dne 27. maja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 3514—III. 931 

Avstrijeko-jadranskl tovorni promet 

P o p r a v e k v o z n i n s | k e g a s t a v k a . 
V «Provizorni železniški tovorni tarifi» (z dne 

1. februarja 1921.) je popraviti na strani 168. voz-

484 

ninski stavek izjemne tarife 22—B—2—ß (za pa*^;-
itd.), v postajni relaciji Hilm-Keroaten-Trst o;\ cun-
tesimov 889 na 1 0 9 2 za 100 kg. 

V L j u b l j a n i , dne 27. maja 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

š t . 3338—III. 932 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

U p o r a b a r a z n i h i z j e m n i h t a r i f vi n a 
s p r o t n i s m e r i p o t e m p o v r a č i l a . 

8 takojšnjo veljavnostjo do preklica, najdalje 
pa do konca meseca julija 1922. se je priznala za 
prevoz nastopnih predmetov, in sicer: 
papirja in papirnate robe izjemne tarife 40 A, 40 C 

in 40 D, 
stekla in votle steklene robe izjemne tarife 41, 
porcelanske robe izjemne tarife 43, 
poljedelskih strojev itd. izjemne tarife 44, 
železa in jekla itd. izjemne tarife 47 D-2 ter 47 D-4, 
uporaba vozninekih stavkov imenovanega prometa, 
veljavnih po tarifi v smeri proti Tretu, tudi za rela
cijo od TrsU do postaj češkoslovaških državnih že
leznic in Buâtëhradske železnice potem povračila ob 
spodaj navedenih pogojih, ako зе predlože v izvir
niku tovorni listi, glaseči se na reklamanta kot pre
jemnika. 

Letnik IV. 

1.) Te poSiljke so morale biti v Trstu vskladisče-
ne kot neprodana roba in v tovornem listu mora 
biti že pri predaji pokg vsebine naveden pristav-зк: 
«Povratna rpba iz hangarja 56.»; 

2.) carinarnica mora potrditi «carine prosti po
vratni uvoz» na ozemlje češkoslovaške republike; 

3.) tovorni listi se morajo predložiti najkesneje 
do konca meseca decembra 1922. ravnateljstvu C. 
S. D. v Pragi, odnosno glavnemu ravnateljstvu 
Bustëhradske železnice v Pragi. 

V L j u b l j a n i , dne 30. maja 1022. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

8 9 2 Razid drnstva. 
«Slovensko katoliško, politično in gospodarsko 

društvo v Jarcnini» se je prostovoljno razšlo. 

Franjo Thaler s. r., bivši predsednik. 

Popravek. 
V Uradnem listu 70 je poslednja stran pomotoma 

označena s številko 664 in istotako so za njo strani 
v Uradnem listu 71 in 72 pomotoma označene s te
kočimi številkami od 665 do 676. Namesto teh šte
vilk naj se postavijo pravilne številke od 464 do 476. 

900 

Aktiva. 

Kemična tovarna v Šoštanju, d. d. 
B i l a n c a d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . Paalva. 

Zemljišča in poslopja v Šoštanju . . . 
Zemljišča in poslopja v Ljubljani . . . 
Stroji in naprave tovarne v Šoštanju . 
Stroji in naprave hiše v Šoštanju . . . 
Stroji in naprave skladišča v Ljubljani 
Blagajna 
Dolžniki 
Konto zaračunavanja 
Blago 
Izguba • • 

K r o n e 

1,320.687-04 
13.347-06 

2,390.730-53 
108.873'75 

2.953'— 
442-45 

1,711.857-47 
209.561-96 

4,671.935-20 
894.458-84 

11,324.847-30 

Delniška glavnica . . 
Azijski rezervni fond 
Banke 
Upniki 

K r o n e 

6,000.000-— 
239.741-83 

4,947.278-52 
137.826-95 

11,324.847-30 

D o b i č e k i n i z g u b a . 

O K r o n e 

Stroški 1,105.297-29 
Plače in mezde 445.846 • 11 
Flplrtrarn» 1.077.461-79 

Obresti 316.267-12 

|| 3,615.409 19 
11 

r «v 

^ " " \ ^ 1 
li 

K r o n e 

2,720.950-35 
894.458-84 

3,615.409-19 

V Š o š t a n j u , dne 31. decembra 1921. 

Pregledala, primerjala in v redu našla v Šoštanju, dne 29. maja 1922.: 
dr. Kobal s. r. dr. Lavrenčič s. r. 

Za k n j i g o v o d s t v o : Ivan Žgur s. r. 

855 

Aktiva. 

Računski zaključek 
„Splošne stavbene družbe" v Mariboru 

za poslovno leto 1921. 
R a č u n b i l a n c e d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . Pasiva. 

Račun nepremičnin 
Račun strojnih naprav 
Račun inventarja: 

Delavnica Tezno . . K 285.825-10 
Žaga Fala K 134.757-80 
Stavbni inventar . . K 3,152.255-20 
Pisarniška oprema . K 172.040-31 

Račun blaga 
Račun projektov 
Račun stavb 
Račun blagajne 
Račun bank. Terjatve v devizah. . . 
Račun dolžnikov 
Račun vrednostnih papirjev 
Račun kavcij 
Račun ustanovnih stroškov . • • • • 

K 

12,899.694 
1.971.038 

3,744.878 
160.978 

2 
1,645.593 

87.193 
207.262 

15,655.966 
12,032.000 
1,916.000 

39.411 

50,360.018 

41 

Račun delniške glavnice 
Račun azijske rezerve 
Račun bank: 

Terjatve bank . . . K 17,275.660' 
Kavcije K 1,916.00Q-

Račun upnikov 
Račun obratne glavnice 
Račun kurzne razlike 
Čisti dobiček 

K 

20,000.000 
200.000 

19,191.660 
8,357.785 

491.082 
27.431 

2,092.058 

50,360.018 75 

Izdatki. R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . Prejemki. 

Odpis naprav in poslopij 
Račun davkov 
Čisti dobiček 

K 

500.918 
53.400 

2,092.058 

2,646.377 66 

Skupni dobiček 

K 

2,646.377 

2,646.377 

66 

66 

Inž. Milan Lenarčič s. r. Dr. Fran Pavlin s. r. Franjo Szabo s. r. Viktor Szaivert s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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74. 
Poitnina platana • gotovini. 

V Ljubljani, dne 13. julija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

Vsebina: 2akon o zaščiti delavcev. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
211. 

Ml 
A l e k B a n đ e p I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
ie zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
člena 130. ustave sklenil v XXIX. redni seji, ki jo 
je imel dne 14. decembra 1921. v Beogradu, da je 
uredbi.o delovnem Času v industrijskih, obrtnih, 
rudarskih, trgovskih in prometnih podjetjih z dne 
12. septembra 1919. («Službene Novine» št. 97 iz 
leta 1919. in št. 84 iz leta 1921.*) in o delavskih 
zbornicah («Službene Novine» št. 157 iz leta 
1921.**), potem naredbo deželne vlade za Bosno 
in Hercegovino z dne 4. aprila 1919., S. P. br. 3168 
(seznamek uredb ministrstva za socialno politiko 
št. 21, 50 in 83, «Službene Novine» št. 195/21.) iz-

premeniti in da se glase: 

Zakon 
o zaščiti delavcev.*** 

P r v i o d d e l e k . 
O b č e odredbe. 

§ 1 . 
Pod ta zakon spadajo vsa obrtna, industrijska, 

trgovska, prometna, rudarska in njim podobna 
podjetja (obrati) na ozemlju kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, v katerih je zaposleno po
možno osebje, brez ozira na to, komu pripadajo, 
ali privatnim osebam ali javnim telesom, ali se 
opravljajo stalno ali začasno, ali obstoje v obliki 
glavnih ali postranskih podjetij, ki se opravljajo 
vzporedno z drugimi podjetji, kakor tudi ali funk-
eionirajo v obliki popolnoma samostalnih podjetij 

. ali pa kot sestavni del poljedelskih in šumskih 
gospodarstev. 

Od tega se izvzemajo podjetja, kjer delajo 
samo člani njih rodbine, na katere se ne nanašajo 
predpisi tega zakona. 

V spornih primerih, ali spada podjetje pod ta 
zakon ali ne, odloča ministrstvo za socialno po
litiko po zaslišanju pristojnih zbornic. 

§2. . 
Za. podjetje (obrat) v zmislu tega zakona se 

smatra vsako ono organizirano delo v strokah, 
iavedenih v § 1. tega zakona, ki se opravlja na 
posebnih za to določenih krajih, bodisi v zaprtem, 
bodisi v odprtem prostoru, in s pomočjo, poseb
nega, pomožnega osebja. 

§ 3. 

Za pomožno osebje v zmishi tega1 zakona se 
siwalrajo vse one osebe, brez razlike spola, kt 

* Uradni list pod. št. 674 iz leta 1919. in pod 
«.111 iz leta 1921. 

¥ * Uradni 'list* 'pod' št. 257 tó leta 1921. 
*** ^ažgltCŠen .V «SAiŽbenih'Novinah kraljevine 

Srifeà, HrVàtâ i' Slovenaca»'1 Št. 128, izđJmili dtie 
14. јишја 1922,; (Pflog -5Ш. - 192».) 

delajo ali stalno ali začasno v podjetjih, navede
nih v § 1. tega zakona, in sicer ali zaradi izuče-
vanja kakršnekoli vrste dela ali pa za nagrado. 

Od tega se izvzemajo osebe, katerim se po-
verjajo posli višje vrste (poslovodje, knjigovodje, 
blagajniki, inženjerji itd.), ki se ne smatrajo za 
pomožno osebje v zmislu tega zakona. 

V spornih primerih, ali naj se kdo šteje med 
pomožno osebje v zmislu tega zakona, odloča 

1 ministrstvo TA socialno politiko. 

§4. 
Lastniki podjetij, navedenih v § 1. tega za

kona, morajo svojemu pomožnemu osebju za
varovati delovne pogoje ter izpolnjevati vse 
ostale obveznosti, predpisane s tem zakonom. 

§ 5 . 
Delovno razmerje med lastniki podjetij, nave

denih v § 1. tega zakona, in njih pomožnim oseb
jem, se ureja z individualno ali kolektivno po
godbo, ki ne sme nikoli nasprotovati odredbam 
tega zakona. 

D r u g i .3<£'d£lek. ....... ....^ 
Odredbe o zaščiti delavcev.} 

a) Delovni čas. 

§6. 
V industrijskih in rudarskih podjetjih ne sme 

delovni čas najetih delavcev trajati več nego 
8 ur na dan, odnosno 48 ur na teden. 

Za industrijska podjetja se smatrajo vsa ona 
podjetja, v katerih dela najmanj 15 delavcev po 
povprečno uporabljenem številu delavcev v enem 
trimesečju. 

Če pristanejo delavci industrijskih in rudar
skih podjetij prostovoljno, se sme delovni čas po
daljšati kot prekočasno delo v rudarskih pod
jetjih za 1, v drugih pa največ za 2 uri. Ta po
daljšava velja, če jo sklenejo štiri petine delavcev 
enega podjetja s tajnim glasovanjem. 

Sklep, da se podaljšaj delovni čas, velja naj
dalje za 3 mesece. Po preteku tega časa se sme 
sklep obnoviti. Natančnejše odredbe o tem prosto
voljnem pqdaljsevanju delovnega časa predpiše 
minister za socialno politiko sporazumno z mini
strom za trgovino in industrijo. 

Za prometna podjetja (železnice, brodarstvo, 
tramvaje, pošte, brzojave, telefone in podobne 
naprave) določa delovni čas resortni minister 
sporazumno z ministrom za socialno politiko po 
zmislu odredb tega zakona. 

•V ostalih'podjetjih, razen v industrijskih in ru
darskih, navedenih v § 1. tega zakona, traja de
lovni čas od 8 do 10 ur po naravi in teži posla. 

Minister za socialno politiko določi sporazum
no z nrinistromiza trgovino in industrijo po zasli
šanju trgovskih, industrijskih, obrtniških in delav-
skihi «bornie v šestih mesecih, ko stopi ta, zakon 
v veljavo, z uredbo delovni čas za vsako kate
gorijo tukaj označenih podjetij. V onih podjetjih, 
fcjer se določi delovni čas z 8, odnosno 9 «rami. 
ft& dan, se sme, po sßorazumn med delodajalcem 
in* delavci, delovni čas podaljšati kot prekočasno 
delo še za 1, odnosno 2 uri na dan. .Pisn^ni 
sporazum, «F tem mora delodajalec po občinskem 
predstojništvo ;(D^štmskem sudu) vročiti pristoj-
nemu nadzo-rnemu^blastvu najkesneje do tedaj., 
ko se prične- prekoča snodelo. . 

§7. 
V delovni čas se ne všteva odmor med delom 

samim, ki je. določen z zakonom, pogodbo ali 
običajem za posamezna podjetja ali za posamezne 
kategorije podjetij. 

§ 8. 

Delovni čas se sme podaljšati samo izjemoma, 
in sicer: 

1.) V podjetjih, ki morajo po naravi svojega 
posla ali pa v javnem interesu delati v izmenah 
neprestano in v katerih sme delati pomožno osebje 
tudi preko maksimalnega delovnega časa; toda 
število delovnih ur nikakor ne sme prekoračiti 60 
ur na teden. Ta presežek dela se plačuje kot 
prekočasno delo. 

2.) V podjetjih, ki delajo z izmenami, toda ob
časno prekinjajo delo, in v katerih sme delati po
možno osebje tudi preko 8, 9, odnosno 10 ur na 
dan, odnosno 48, 54 ali 60 ur na teden; vendar ne 
sme njih povprečni delovni čas v treh ali masi 
tednih presezati 8, 9, odnosno 10 ur na dan, od
nosno 48, 54 ali 60 ur na teden. 

3.) Če to izrecno zahtevajo razlogi višje sile 
ali nenadne potrebe, ki se ne javljajo periodično, 
Tn sicer zato, da se odpravijo eventualne гартеке 
za normalno funkcioniranje posajneznih podjetij. 
V teh primerih morajo lastniki podjetij najkesneje 
v 24 urah od trenutka, ko je nastopila ta even
tualnost, o tem poročati pristojnemu oblastvu s 
pripombo, kdaj je nastopila dotična zapreka in 
kdaj je prestala. 

4.) Če se na osnovi običaja ali dogovora med 
pomožnim osebjem in lastnikom podjetja dela v 
podjetju en dan ali več dni v tednu manj nego 
8, 9, odnosno 10 ur na dan, se sme v njem druge 
dni v tednu delati preko 8, 9, odnosno 10 ur na 
dan; toda ta podaljšava ne sme nikoli trajati več 
nego 1 uro na dan, niti ne sme presezati števila 
predhodno opuščenih delovnih ur. 

5.) Pri poslih, ki se morajo neizbežno izvrše
vati, da se zavaruje normalni začetek in konec 
dela v posameznih podjetjih (čiščenje delavnic,1 

čiščenje in pripravljanje kotlov, strojev itd.). V ta 
namen se smejo posamezni delavci v posameznih 
podjetjih pridrževati na delu tudi preko maksimal
nega delovnega časa; toda to prekočasno delo ne 
sme nikoli trajati več nego 2 uri na dan. Ta pre
sežek dela se plačuje kot prekočasno delo. 

Kateri so ti posli, za katere veljajo predpisi 
tega odstavka, predpisuje minister za sociafilo 
politiko s posebnimi pravilniki, bodisi za vsako 
vrsto podjetij posebe, bodisi za posamezne. t$h 
skupine, in sicer po zaslišanju pristojnih zbornic. 

6.) če je to neizogibno potrebno, da se pre
preči kvarjenje materiala, ki se uporablja pri pro
izvajanju. V tem primeru se sme podaljšati delo 
največ za 2 ur; na dan, m sicer največ za 35 dni 
na leto, o čemer mora lastnik podjetja naknadno 
poročati pristojni inspekciji dela; ta presežek dela 
se plačuje kot prekočasno delo. 

7.) Če to neizogibno zahteva razvoj "poslov v. 
.posameznih podjetjih. Vtem primeru smejo pri
stojna oblastya dovoliti, da se v posairteznffi pod
jetjih ali- v posariiéznih njih oddelkih podàJjsâ.'de-
Лоуш ,čas za 2 uri na dan, največ za 4 teditìe. Na 
ponovno prošnjo se sme ta doVOHtfev; p4)däl}&tl 
največ še trikrat po 4 tedne v ehern koïe'dafsfcëm 
letu. 
. ••&.)• Pri podjetjih, ki delajo izključno sezonsko 

in- ki so' izppstayÖena; afniósf^rskitti vplivom, je 
delovni .Čaa *тоЕоЗел z omejitvami, ki jih sme 
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predpisati minister za socialno politiko sporazum-1 1.) če je to vsled nenadne potrebe (višja sila) 
no z ministrom za trgovino in industrijo. j neizogibno potrebno aii če se morajo iz vestni posli 

O vloženih prošnjah za podaljšavo delovnega j v javnem interesu izvršiti in vršiti: 
časa morajo odločiti pristojna oblastva najkesneje j 2.) če se mora na enem izmed teh dni izvršiti 
v petih dneh od dne vložitve. I inventariziranje podjetja, predpisano z zakonom; 

Dokler se ne izdado te odločbe, ne smejo last
niki podjetij- samovoljno podaljševati delovnega 
Časa. 

§ 9. 
Odredbe prednjega paragrafa ne veljajo za 

mladostne delavce pod 16 leti, ki ne smejo biti 
nücoli zaposleni dalje nego 8 ur na dan; minister 
za socialno politiko pa sme za izvestne kategorije 
del, ki jih določi sporazumno s pristojnimi mini
stri ali zbornicami, omejiti delovni čas za mla
dostne delavce pod 16 leti tudi pod 8 ur na dan, 
odnosno 48 ur na teden. 

§ 10. 
Vsako prekočasno delo morajo lastniki pod

jetij plačevati najmanj s 50 % više od rednega. 
Pri akordantih se smatra za normalno plačo 

ene ure 48., 54. ali 60. del povprečnega teden
skega zaslužka. 

b) Odmor. 

§ 11. 
Dokler traja delo, se mora pomožnemu osebju 

čez vsakih 8 ur dela dajati odmor vsaj 1 ure. Če 
se opravlja delo na odprtem prostoru, pod nepo-
srednjim vplivom solnčnih žarkov, mora znašati 
ta odmor poleti najmanj 2 uri. 

i § 12. 
Ob nedeljah je prepovedano vsako delo po

možnemu osebju v vseh podjetjih, navedenih v 
§ 1. tega zakona. 

Kljub tej odredbi sme odredih minister za so
cialno politiko tudi drug dan odmora za posamez
na podjetja in posamezne obrate, če to zahtevajo 
tri četrtine pomožnega osebja v dotičnem pod
jetju. 

Ob teh dneh se mora zagotoviti pomožnemu 
osebju neprekinjen odmor najmanj 36 ur, če je en 
tìan praznik, odnosno 60 ur, če sta dva dni praz
nika drug za drugim. 

Za ostale praznike se prepušča svobodnemu 
sporazumu delodajalcev in delavcev, da določijo, 
kdaj naj se dela in kdaj ne, kakor tudi, koliko časa 
naj ob teh dneh traja prekinitev vsakega dela. 

• § 13. 
Kdaj je odpirati in zapirati obrate v posamez

nih krajih, odloča po zaslišanju pristojnih profesio
nalnih organizacij minister za socialno politiko ali 
pa oni organ, na katerega prenese minister to 
pristojnost. „ , , 

§ 14. 
Odredbe prvega odstavka § 12. ne veljajo: 
1.) Za podjetja, v katerih je delo po naravi 

njih posla neprekinjeno. Katera so ta podjetja, od-
j loca ministrstvo za socialno politiko po zaslišanju 
j pristojnih zbornic. 

2.) Za kavarniške, gostilničarske, hotelske, 
fotografske, pogrebne obrate, v katerih sme delati 
pomožno osebje po ves dan tudi ob prednjih dneh; 
га pekovske, mesarske, brivske, cvetičarske 
obrate, za obrate z življenskimi potrebščinami, 
za trafikantske obrate in obrate za prodajanje 
časnikov, v katerih sme delati pomožno osebje 
dopoldne ob prej navedenih dneh. 

3.) Minister za trgovino in industrijo sme 
sporazumno z ministrom za socialno politiko do
voliti z uredbo, da smejo biti trgovski obrati v 
občinah, ki imajo manj nego 10.000 prebivalcev, 
na dan odmora odprti največ 2 uri; toda lastniki 
teh trgovskih obratov moraio dajati pomožnemu 
osebju primeren odmor med tednom. 

Lastniki prednjih podjetij, katerih pomožno 
osebje je bilo popolnoma ali deloma zaposleno ob 
prednjih dneh občega odmora, pa morajo dajati 
temu osebju primeren odmor med tednom. A last
niki podjetij, navedenih v 1. odstavku tega para
grafa, morajo zagotoviti svojim delavcem vsaj 
vsak tretji teden odmor na nedeljo ter jim dati 
poleg tega vsako leto zaradi odmora dopust naj
manj toliko dni, kolikor so jih bili v minulem letu 
zaposleni ob nedeljah. 

§ 15. 
Razen podjetjem, navedenih v prednjem para

grafu, se sme delo ob dneh, navedenih v prvem 
odstavku § 12. tega zakona, dovoliti samo Sef 

3.) če gre za čiščenje in vobče za vzdrževanje 
delavnic in prostorov podjetja v dobrem stanju 
kakor tudi za vse one posle, od katerih sta za
visni redno delo in varnost v podjetju, kolikor je 
te posle nemogoče dovrševati ob delavnikih; 

4.) če gre za neizogibno potrebne posle, da se 
prepreči kvarjenje sirovin ali predelkov v pod
jetjih, kolikor se ti posli ne bi mogli izvrševati ob 
delavnikih; 

5.) če je to neizogibno potrebno, da se spravijo 
v pravilno stanje instalacije posameznih podjetij. 

V vseh teh primerih morajo lastniki podjetij 
še prihodnji dan poročati pristojni inspekciji dela. 

Toda lastniki podjetij morajo dajati svojemu 
osebju primeren odmor med tednom. 

§ 16. 
Odredbe §§ 14. in 15. ne veljajo za mladostne 

delavce pod 18 leti vobče, katerim se mora dajatr 
ob dneh, navedenih v § 12. tega zakona, brez
pogojno in brez izjeme popoln odmor. 

c) Nočno delo žensk in mladostnih delavcev. 

§ 17. 
Ženske bre2 razlike starosti in mladosmi de

lavci pod 18 leti se ne smejo zaposlovati ponoči v 
podjetjih, navedenih v § 1. tega zakona. 

§ 18. 
Od tega se sme odstopiti za odrasle žensfte in 

mladostne delavce od 16. do 18. leta samo: 
a) ob višji sili, ko je neizogibno treba pod5ètjc 

oteti nenadne nevarnosti ali večje škode; 
b) če se dela s sirovinami, ki se rade kvarijo, če 

jih je neizogibno treba obvarovati neizbežne 
pokvare, in sicer največ 30krat na leto; 

c) ob neizogibni višji državni potrebi. 
V primerih pod a) in b) morajo lastniki podjetij 

najkesneje v 24 urah, ko nastopi ta eventualnost, 
o tem poročati, pristojni inspekciji dela; primere 
pod c) pa določa samo ministrstvo za socialno 
politiko. 

fc 19. 
Izraz «noč» znači razdobje najmanj 11 nepre

kinjenih ur, v katero mòra spadati čas od 10; ure 
zvečer do 5. ure zjutraj. 

V pekarnah, v katerih je nočno delo prepove
dano, se smatra izjemoma, da mine noč ob 4. uri 
zjutraj, 
č) Minimum starosti za sprejemanje otroS: v delo. 

§20. 
Otroci pod 14. letom ne smejo bit*, zaposleni 

v podjetjih, navedenih v § l.-tega zakona. 
Od tega se izvzemajo strokovne šole, ki se. ne 

smatrajo za podjetja v zmislu tega zakona, če so 
jih odobrila pristojna oblastva in če so pod njih 
nadzorstvom. 

d) Register pomožnega osebja. 

• §21. 
Da se nadzira izvrševanje odredb §§ 17. do 20. 

tega zakona, morajo vsi lastniki podjetij, navede
nih v § 1. tega zakona, voditi register vseh oseb, 
ki so zaposlene v njih podjetjih, razvrščenih v 
skupine po starosti: do dovršenega 16. leta, do 
dovršenega 18. leta in preko 18. leta starosti, z 
oznako rojstnega leta in s točno oznako ur, od-
kdaj in dokdaj traja njih delo, s točno oznako, 
kdaj so bile prekočasno zaposlene. Te registre 
morajo imeti lastniki podjetij javno razgrnjene na 
lahko pristopnem in vidnem kraju v prostorih svo
jega podjetja, ako pa se to opravlja na odprtem 
prostoru, pred pisarno dotičnega podjetja. 

e) Delo žen pred porodom in po porodu. 

§ 22. 
Ženam porodnicam je prepovedano vsako delo 

v podjetjih, navedenih v § 1. tega zakona, za čas 
dveh mesecev pred porodom in dveh mesecev po 
porodu. 

Istotako imajo žene porodnice pravico, usta
viti vsako delo v podjetju, v katerem so zaposle
ne, čhn dokažejo z zdravniškim izpričevalom, da 
jim je pričakovati poroda v dveh mesecih. 

Dokler traja vse bolovanje v zvezi z njih po
rodom, prejemajo porodnice v mejah zgoraj dolo
čenih štirih mesecev vse pomoči, ki jim pripadajo 
po odredbah zakona o zavarovanju delavcev zo
per bolezen. „ ,, 

§ 23. 
Porodnic, katerih bolezensko stanje bi trajalo 

tudi preko dveh mesecev po porodu, ne smejo njih 
delodajalci odpustiti, dokler popolnoma ne ozdra
vijo, ako ne bi to trajalo več nego leto dni od 
dne njih poroda. 

§ 24.. 
Lastniki podjetij morajo omogočati ženam; ma

teram, da o pravem času doje svojo deco. V t* 
namen mora vsak lastnik podjetja materam, ki 
same doje svojo deco, poleg" rednega odmora do
voljevati tudi poseben odmor za dojenje njih dete, 
in sicer: 

1.) če je dete v materinem stanovanju, do 30 
minut čez vsakih 4 do 5 ur dela ali 
- 2.) če je dete v dečjem zavetišču podjetja, kjer 
mati dela, 15 minut čez vsakih 4 do 5 ar dela. 
Zaradi teh od.norov se ne sme dotičnim materam 
nikakor skrajševati redni odmor, niti se jim ne 
sme zaradi tega prikrajševati njih. mezda. 

§ 25. 

Za ženo se umeva v tem primeru vsako žensko 
bitje brez raizlike let, zakonskega- stanja (omožena 
alt ne) in narodnosti, za dete pa vsako dete- brez 
razlike, zakonsko ali nezakonsko*.. 

!) Dečja zavetišča:. 

§ 26. 
V vseh industrijskih podjetjih; kjer dela-, več 

negp 100' delavcev, med katerimi jih je vsajr 25;z 
malimi' otroki, katerih nimajo v času, ko delajo v 
podjetju, komu doma prepuščati v varstvo, morajo 
lastniki podjetij v neposrednji bližini podjetja na
praviti posebna dečja zavetišča, kjer se, dokler 
traja delo v podjetju, čuvajo otroci delavcev pjred-
nje kategorije. 

§ 27. 
V ta namen morajo lastniki7 teh podjetij, po

skrbeti za primerne prostore in za opremo, po
trebno za tatet zavetišča, lštofako pa tudi nasta
viti potrebno osebje, ki oskrbuje in čuva otroke 
v njih. Vse stroške za ustanovitev in vzdrzeyanje 
teh: zavetišč moraio trpeti lastniki podjetij: sami. 

§ 28. 
Nova podjetja, o katerih je mogoče še pred 

njih ustanovitvijo približno vedeti, da bodo že ob 
začetku svojega dela spadala pod obveznosti, 
omenjene v členu 26. tega zakona, morajo, ko 
vlože prošnjo za odobritev naprave podjetja sa
mega, istočasno predložita inspekciji dela v vpo
gled in odobritev tudi načrte dečjih zavetišč, ki 
jih moraio napraviti v zmislu § 26. 

Podjetja, ki že obstoje in ki izpoltyujejo. pogoje, 
navedene v § 26. tega zakona, morajo pričeti1 •/. 
ustanovitvijo dečjih zavetišč, določenih v istem 
paragrafu, najkesneje v 6 mesecih*, ko stopi "ta za
kon v veljavo. 

Preden napravijo zavetišče, «norajo svoji pri
stojni inspekciji dela predložiti načrte v vpogled 
in v odobritev. 

S 29. 
Ce so v neposrednji bližini podjetij, za katera 

velja obveznost iz § 26. tega zakona, državna ali 
druga javna dečja zavetišča, sme pristojna in
spekcija dela lastnike dotičnih podjetij oprostiti 
obveznosti glede naprave lastnih zavetišč, ako se 
zavežejo, da bodo vse otroke svojih delavcev, ki 
bi imeli v zmislu § 26. tega zakona pravico do 
oskrbe v zavetiščih, ob svojih stroških stalno na
meščali v dotičnih državnih ali javnih zavetiščih. 

Če se ugotovi, da lastniki podjetij ne izpolnju
jejo vestno te svoje obveznosti, ali da iz kakršne
gakoli razloga ni več mogoče uporabljati državnih 
ali drugih javnih zavetišč za otroke delavcev po
sameznih podjetij, stopijo za lastnike dotičnih pod
jetij iznova v veljavo obveznosti, predpisane v. 
§ 26. tega zakona. 

g) Higienski pogoji za delo. 
§ 30. 

.•л 

Pomožno osebje sme biti zaposleno v podjetjih 
(obratih), navedenih v § 1. tega zakona, samo, če 
niso prostori, v katerih se dela, nevarni za nje
govo zdravje in življenje vobče. 

г'&хиЉЉ^лЛ&. ., •-х,-;Ј^1--^:,л'.**;^ 
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Će so lastniki podjetij zavezani, dajati svojemu 
pomožnemu osebju tudi stanovanje, smejo uporab
ljati pomožno osebje za delo samo,;.ako mu pre
skrbe tudi popolnoma zdrava stanovanja. 

Vsa podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev pred
njega odstavka, morajo najkesneje v enem mesecu 
po opozoritvi pristojnih oblastev ali izpolniti po
goje, katere jim postavijo ta oblastva v zmislu 
predpisa prednjega odstavka, ali pa razpustiti vse 
svoje pomožno osebje. 

Kateri prostori in katera stanovanja ne ustre
zajo zahtevam prvega odstavka tega paragrafa, to 
določajo pristojne inspekcije dela na osnovi mnenja 
strokovnih organov in občih navodil, ki jih bodo 
dobivale v tem pogledu od ministrstva za socialno 
politiko. 

§ 31. 
Lastniki podjetij morajo skrbeti: 
1.) da se vzdržujejo delovni prostori, stroji, 

orodje in material tako, da je zdravje in življenje 
delavcev zavarovano. 

Stroji in strojni deli, ki se jih je nevarno do
tikati, morajo biti stalno zatvorjeni; 

2.) da se delavnice dobro razsvetljujejo, vzdr
žujejo čiste, zračijo in da so opremljene s sredstvi 
zoper požar; 

3.). da niso. prostori za delo in stanovanje z de
lavci prenapolnjeni; 

4.) da se vzdržuje v prostorih podjetja red in 
nravnost, zlasti če delajo moški in ženske skupaj. 
Tvorniškc zgradbe, kjer delavci obedujejo, morajo 
imeti prostore, kjer se delavci lahko umivajo in 
obedujejo, in sicer posebne za moške in posebne 
za ženske; tudi ti prostori morajo ustrezati higien
skim pogojem;. 

5.) da niso uporabljane sirovine ali izdelano 
blago okužene, tako da se s tem ne ogroža živ
ljenje in zdravje delavcev. 

§ 32, 

Lastniki industrijskih podjetij, v katerih dela 
najmanj 100 delavcev in ki so najmanj 3km daleč 
od mestne periferije, morajo ob svojih stroških 
napraviti in vzdrževati: 

1.) ambulatori za nujno.pomoč obolelim in po
škodovanim delavcem; 

2.) potrebno število stanovanj za nastanitev 
delavskega osebja-dotičnih podjetij; 

3.) kuhinjo, da dobiva delavsko osebje dotič
nih podjetij poceni hrano. 

Trenutno ambulantno pomoč morajo dajati 
podjetja, navedena v prednjem odstavku, svojemu 
osebju brezplačno ob svojih stroških. 

Cene stanovanjem in hrani določajo pristojne 
inspekcije dela po zaslišanju krajevnih občinskih 
oblastev; zoper njih odredbo se smejo interesenti 
pritožiti na ministrstvo za socialno politiko. 

§33. 
Ministrstvo za socialno politiko predpiše po

goje, ob katerih se smejo mladostni delavci pod 
18 leti in ženske vobče zaposlovati v podjetjih, ki 
se smatrajo z ozirom na narav svojega posla za 
nezdrava, če se mu zdi to primerno, sme tudi po
polnoma prepovedati njih zaposlovanje v takih 
podjetjih. 

§ 34. 
Ministrstvo za socialno politiko sme vobče pre

povedati uporabljanje vsake delovne moči v pod
jetjih, kjer se dela s sirovinami, o katerih ugotove 
strokovni organi tega ministrstva in ministrstva 
za trgovino in industrijo, da so nçvarne za živ
ljenje in zdravje delavskega osebja vobče in da 
jih ni neizogibno treba uporabljati v dotični vrsti 
proizvajanja. 
. Istotako sme omejevati, pa tudi popolnoma pre-

: povedovati nočno delo pomožnega osebja v onih 
podjetjih, o katerih bi ugotovilo sporazumno z 
ministrstvom za trgovino in industrijo in pristoj
nimi zbornicami, da ni v njih nočno delo neiz
ogibno potrebno, kakor v pekarnah in drugih pod
jetjih. 

i) Pravica združevanja delavcev. 

§35. 
Pomožno osebje (delavci), ki dela v podjetjih, 

navedenih v § 1. tega zakona, se sme združevati 
v specialna društva za zaščito, svojih ekonomskih, 
kulturnih in moralnih interesov. 

Ta društva sme ustanavljati pomožno osebje 
(delavci) po poklicih ali brez ozira na poklic; isto
tako jih sme združevati v krajevne in oblastne 
zveze. 

Včlanjeno v ta društva sme biti samo pomožno 
osebje (delavci), ki je zaposleno v podjetjih, na
vedenih v § I. tega zakona, brez ozira na spol in 
starost. 

T r e t j i o d d e l e k . 
Delavske zbornice. 

§ 36. 
Za razredna predstavništva delavcev in na

meščencev (mesečarjev) na ozemlju kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev veljajo delavske 
zbornice, in sicer: 

1.) za Srbijo s sedežem v Beogradu; 
2.) za Južno Srbijo s sedežem v Skoplju; 
3.) za Crno goro s sedežem v Podgorici; 
4.) za Hrvatsko in Slavonijo s sedežem v Za

grebu; 
5.) za Slovenijo s sedežem v Ljubljani; 
6.) za Bosno in Hercegovino s sedežem v 

Sarajevu; 
7.) za Dalmacijo s sedežem v Splitu; 
8.) za Vojvodino s sedežem v Novem Sadu. 
Za delavca ali nameščenca (mesečarja) v zmi

slu tega zakona se smatra vsakdo, brez razlike 
spola, ki daje svojo telesno ali duševno delovno 
moč v službo tretjim osebam, bodisi za nagrado, 
bodisi zaradi lastnega izučevanja, kolikor ni ta 
služba javnopravnega značaja. 

Minister za socialno politiko sme po razmerju 
administrativne razdelitve države izpremeniti ob
močje posameznih delavskih zbornic. 

'.. M?-' 
Naloga delavskih zbornic je, ščititi ekonomske, 

socialne in kulturne interese vseh delavcev in na
meščencev na ozemlju svojega območja. Zlasti pa: 
..-. 1.) podajajo poročila, mnenja in predloge pri
stojnim državnim in samoupravnim organom o 
ureditvi delovnih razmerij med delodajalci in de
lavci in o vprašanjih delavskega zavarovanja, 
delovnih trgov, delavskih stanovanj, socialne 
higiene, delavske prehrane, prosvete in o vseh 
ostalih vprašanjih, ki še direktno ali indirektno 
dotikajo interesov delavcev in nameščencev; 

2.) stremijo za tem, da državna in samouprav
na oblastva pravilno izvršujejo veljavne zakone 
in naredbe, ki se tičejo interesov delavcev in na
meščencev, iti- 'flä^^^pofreW'lwgiöajö potrebne 
vloge pristojnim oblastvom; 

3.) oddajajo mnenja o ustanavljanju in organi
zaciji javnih naprav za pospeševanje obrta, trgo
vine in prometa, kolikor se to dotika interesov 
delavcev in nameščencev; 

4.) posredujejo pri sklepanju kolektivnih po
godb kakor tudi pri poravnavanju sporov med 
delavci in nameščenci (mesečarji) na eni in delo
dajalci na drugi strani, ako to zažele prizadete 
stranke ali pristojna državna oblastva; 

5.) vodijo statistiko in zbirajo podatke o vpra
šanjih, ki se tičejo delavcev in nameščencev, na
dalje podajajo poročila o svojem delovanju mini
strstvu za socialno politiko; 

. 6.) zbirajo in hranijo delovne pogodbe, ki so se 
sklenile v njih območju; 

7.) vodijo evidenco o delavskih in strokovnih 
organizacijah, vzdržujejo stalno zvezo z njimi ter 
vplivajo na smer njih delovanja; 

8.) posredujejo in intervenirajo direktno pri 
vseh državnih uradih, napravah in delodajalcih, 
kadarkoli to zahtevajo interesi delavcev in name
ščencev; 

9.) ustanavljajo in organizirajo naprave po 
lastni iniciativi za pospeševanje ekonomskega, so
cialnega in kulturnega položaja delavcev in na
meščencev. 

§38. 
Delavske zbornice so pravne osebe, ki smejo 

na svoje ime pridobivati pravice svojine in nepre
mičnine, kolikor so jim potrebne za uresničevanje 
njih nalog, navedenih v prednjem paragrafu, ka
kor tudi prevzemati obveznosti, tožiti in biti 
tožene. Zbornice-jamčijo za svoje obveznosti samo 
s svojo imovino. 

Delavske zbornice so samostalna upravna te
lesa, ki se upravljajo in izvršujejo svoje naloge 
po odredbah tega zakona in svojega statuta in ki 
so izključno pod. nadzorstvom ministrstva za so
cialno politiko, katero opravlja to nadzorstvo po 
svojih posebnih organih. 

§39. 
Delavske zbornice morajo v mejah svojega 

področja oddajati mnenja in pojasnila vsem držav

nim in samoupravnim oblastvom o vseh vpraša
njih, v katerih se obračajo nanje; z njimi občujejo 
neposredno. 

Državna oblastva morajo vse zakonske na
črte, uredbe in naredbe, ki se direktno ali indirekt
no dotikajo interesov delavcev ali nameščencev, 
pošiljati delavskim zbornicam v izjavo, preden se 
sankcionirajo. 

§ 40. 

Vsaka delavska zbornica sestoji iz 30 do, 60 
rednih članov in istotoliko namestnikov, ki se 
volijo izmed delavcev in nameščencev raznih 
strok; med njimi morajo biti zastopani tudi name
ščenci. Vsi izvoljeni redni člani sestavljajo skup
ščino (plenum) delavske zbornice. Točno števila 
članov posameznih zbornic se odreja s statutom. 

§41. 
člane delavskih zbornic volijo delavci in na

meščenci brez razlike spola, ki so zavezani zava
rovanju zoper bolezen in nezgode in ki so dovršili 
18. leto starosti. 

Organi zavarovanja zoper bolezen (okrožne in 
sreske, tvorniške in zadružne blagajne za zavaro
vanje delavcev, bratovske skladnice, družbene 
blagajne itd.) morajo dajati delavskim zbornicam 
na razpolago seznamke vseh oseb, ki so zavezane 
zavarovanju in ki se vodijo pri njih, z označbo 
njih starosti. 

Glasovanje je tajno ter se vrši ž listki po pro-
porčnem sistemu. . 

Podrobni volilni postopek predpišejo zbornice 
v svojih statutih; 

Za člane delavskih zbornic se smejo voliti samo 
osebe, ki imajo aktivno pravico glasovanja v zmi
slu § 41. tega zakona ter so pòleg tega: 

državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in uživajo vse državljanske pravice; 

ki so dovršile najmanj 25. leto starosti in so 
nastanjene stalno in neprenehoma najmanj leto 

dni v območju dotične zbornice. 

§43. 

Člani delavskih zbornic opravljajo svojo dolž
nost brezplačno. Vendar pa smejo. skuBščine od
ločiti, da se jim dovoli posebna odškodnina za 
izgubljene mezde, ko opravljajo dolžnost v zborni
cah. Člani, ki ne stanujejo na sedežu zbornic, 
imajo pravico tudi do povračila potnih stroškov. 
O višini povračila odločajo skupščine zbornic v 
mejah odobrenih proračunov. 

§ 44. 
Mandat članov delavskih zbornic traja tri leta. 

§45. 

Mandat članov prestane pred določenim ro- : 

kom: 
a) s smrtjo; 
b) s prostovoljno odpovedjo; 
c) z izgubo svojstev, navedenih v § 3. tega za

kona; 
č) z izgubo državljanskih pravic; 
d) z odločbo skupščine v zmislu § 48. tega za

kona. 
Na izpraznjeno mesto stopi namestnik po vrst

nem redu izvolitve. 
§ 46. 

Organa delavske zbornice sta: 
1.) skupščina (plenum); 
2.) upravni odbor. 

§ 47. 

Skupščine delavskih zbornic odločajo o nastop
nih predmetih: 
a) volijo člane upravnega odbora; 
b) izdelujejo in izvršujejo izpremembe in dopol

nitve v statutih in poslovnikih zbornic; 
c) volijo tajnike zbornic, določajo višino njih plač; 
č) ustanavljajo višino odškodnin v zvezi s § 43. 

tega zakona; 
d) odobravajo letne proračune zbospic; 
e) preizkušajo in odobrujejo letne zaključne raču

ne in letna poročila upravnih odborov; 
i) sklepajo o raznih vprašanjih in predlogih, ki jih 

vročajo v pretres upravni odbori ali posamezni 
člani zbornic; . 

g) volijo izmed sebe posebne odbore za proučeva
nje, delavskih vprašanj, bodisi po lastni iniela-
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tivi, bodisi na poziv državnih in samoupravnih 
oblastev. 

§ 48. 
Vsi člani delavskih zbornic se morajo redno 

udeleževati skupščinskih sej ter vestno izvrševati 
naloge, katere jim te povcrjajo v mejah svojega 
področja. Člane, ki ne pridejo trikrat zaporedoma 
neopravičeno na skupščinske seje ali se težko 
pregreše zoper svoje dolžnosti proti skupščini, 
sme skupščina razrešiti njih dolžnosti. 

Zoper tak sklep se smejo razrešeni člani v 14 
dneh od dne, ko se jim priobči razrešitev, pritožiti 
;ta ministrstvo za socialno politiko. 

§ 49. 
Skupščine delavskih zbornic odločajo v sejah, 

ki se sklicujejo po potrebi. Skupščinske seje skli
cujejo pismeno predsedniki zbornic, bodisi po 
lastni iniciativi, bodisi na zahtevo vsaj polovice 
članov. Če pa predsedniki zbornic ne ugode želji 
polovice članov za sklic skupščine, smejo sklicati 
skupščino dotični člani sami; v tem primeru izvoli 
skupščina svojega predsednika. 

V sklicu mora biti označen dnevni red skup
ščine. 

Če skupščine to izrecno odločijo, smejo raz
pravljati v svojih sejah tudi o predmetih, ki niso na 
dnevnem redu. O skupščinskih razpravah se mora 
voditi zapisnik, v katerem je točno navesti imena 
vseh prisotnih članov, potek razpravljanja v se
jah, uspeh posameznih glasovanj in vsebino posa
meznih sklepov. 

Zapisnik podpisujeta predsednik in zapisnikar 
skupščine. Vsak član ima pravico zahtevati, da se 
njegovo mnenje, ki ga je zastopal v skupščini, 
vpiši v zapisnik. 

Skupščinske seje so praviloma javne. Izjemo
ma niso javne, če zahteva večina prisotnih članov, 
da morajo biti tajne. 

O predmetih, ki se nanašajo na proračune 
zbornic, je dopustno odločati samo v javnih sejah. 

Zbornice morajo o sklicu skupščinskih sej pra
vočasno poročati pristojnemu nadzornemu ob-
lastvu, ki sme nanje poslati svoje predstavnike. 

§ 50. 

Skupščine odločajo polnoveljavno, ako je na 
njih prisotnih več nego polovica članov, če ne 
pride k prvi seji zadostno število članov, se 
sme vršiti čez tri dni druga seja s toliko člani, 
kolikor jih pride k njej, o čemer je vse prisotne 
takoj obvestiti, in sicer one, ki so na sedežu zbor
nice, pismeno, one, ki niso na dotičnem sedežu, 
pa brzojavno. 

Skupščine odločajo z večino glasov. Ob ena
kem številu glasov se smatra predmet za od
klonjenega. 

§ 51. 
Delavskim zbornicam načelu jejo upravni od

bori kot njih izvrševalni organi, katerih člani 
morajo biti iz krajev, kjér so sedeži zbornic. 

Člani upravnih odborov in njih namestniki so 
osebe, ki jih skupščine zbornic nalašč izvolijo za 
to in ki morajo biti izvoljene izmed najvažnejših 
strok, zastopanih v območju posameznih zbornic; 
med njimi morajo biti zastopani tudi predstavniki 
nameščencev. 

Člani upravnih odborov volijo izmed sebe pred
sednika, podpredsednika in blagajnika. 

§ 52. 

Upravni odbori rešujejo one predmete, ki spa
dajo v njih področje, v skupnih sejah. Izvestno 
število poslov pa smejo prenesti na predsednike, 
a ti jim morajo naknadno poročati o svojem 
delovanju. 

Seje upravnih odborov so redne in izredne. 
Redne seje se vrše vsaj enkrat na mesec, izredne 
pa po potrebi ali kadar to zahteva vsaj polovica 
članov. Seje sklicuje predsednik, ki jim obenem 
predseduje. 

§ 53. 
Upravni odbori odločajo polnoveljavno, če je 

pri sejah prisotnih več nego polovica članov. Če 
se prva seja ne more vršiti zaradi nezadostnega 
števila prisotnih članov, se sme čez dva dni skli
cati druga seja, ki se vrši brez ozira na število 
prisotnih članov. V tem primeru je treba to okol
nost izrecno naglasiti v vabilu. 

Upravni odbori sklepajo z večino glasov. Ob 
enakosti glasov se smatra predmet za od
klonjenega. 

§ 54. 

Upravni odbori imajo to-le nalogo: 
a) sestavljajo predloge in poročila za skupščino; 
b) predlagajo imenovanje tajnikov; 
c) postavljajo in odpuščajo vse administrativno 

osebje zbornic, razen tajnikov, določajo višino 
njegovih nagrad ter odrejajo področje njego
vega poslovanja; 

č) nadzirajo vse osebje zbornic ter izvršujejo 
disciplinarno oblast zoper nje; 

d) razpolagajo z vsemi denarnimi sredstvi zbor
nic v mejah pooblastil, prejetih od skupščin; 

e) odrejajo člane za sodelovanje pri reševanju 
sporov med delavci in delodajalci, pri sklepa
nju kolektivnih pogodb in izvajanju raznih 
anket; 

f) odločajo o vseh važnejših tekočih poslih; 
g) izvršujejo skupščinske sklepe; 
h) oddajajo mnenja o vseh predmetih ter oprav

ljajo vse posle, ki niso izključno dodeljeni v 
pristojnost skupščin. 

§ 55. 

Člani upravnih odborov delavskih zbornic so 
odgovorni za vestno in pravilno opravljanje dolž
nosti, ki so jim poverjene; v tem pogledu veljajo 
zanje odredbe § 48. tega zakona. 

§ 56. 
Predsedniki delavskih zbornic so njih admini

strativni šefi in obenem njih edini polnopravni 
predstavniki proti tretjim osebam. Izvršujejo te-le 
posle: 
a) sklicujejo seje upravnih odborov in seje skup

ščine ter določajo njih dnevni red; 
b) predsedujejo sejam skupščin in upravnih od

borov; 
c) dajo direktivo za vodstvo vse administracije 

zbornic in kontrolirajo njih izvajanje; 
č) izvršujejo v imenu upravnih odborov sklepe 

skupščin in upravnih odborov, za katerih točno 
izvršitev so osebno odgovorni. 

§ 57. 

Predsednik s tajnikom podpisuje vso korespon
denco zbornice. Korespondenco manjšega pomena 
sme podpisovati tudi tajnik sam. Podrobnosti o 
tem se predpišejo s statutom. 

Kadarkoli je predsednik zbornice zadržan ali 
odsoten, ga nadomešča v dolžnosti podpredsed
nik, ako pa je ta odsoten, najstarejši član, ki ga 
odredi upravni odbor. Ako se mesto predsed
nikovo, podpredsednikovo ali mesto katerega iz
med ostalih članov definitivno izprazni, se popol-
nijo ta mesta izmed namestnikov, člani uprav
nega odbora pa izvolijo novega predsednika ali 
podpredsednika. 

§ 58. 
Delavske zbornice volijo po enega stalnega 

plačanega tajnika, ki ne smejo biti hkrati člani 
upravnega odbora. Za tajnika delavske zbornice 
smejo biti izvoljeni prvenstveno samo oni, ki so 
dovršili pravno fakulteto in ki so poleg tega popol
noma vešči vsem granam socialne politike. 

Tajnikom je dolžnost, voditi vso administracijo 
zbornic v zmislu nalogov, prejetih od predsed
nikov, kakor tudi služiti za strokovne svetovalce 
predsednikom in upravnim odborom pri opravlja
nju njih dolžnosti. 

izvolitvi tajnikov je treba potrditve ministra 
za socialno politiko. 

Tajniki zbornic imajo pravico, prisostvovati 
vsem sejam upravnega odbora s posvetovalnim 
glasom, kolikor se v njih ne rešujejo vprašanja, 
ki se tičejo njih osebno. V sejah upravnega od
bora poročajo o vprašanjih, ki so na dnevnem 
redu, ter dajo vsa pojasnila, ki jih zahtevajo od 
njih posamezni člani uprave. 

§ 59. 
Podrobne odredbe o vodstvu zbornic se pred

pišejo z njih statuti. 
Statuti morajo obsezati nastopne odredbe: 
1.) o načinu, kako se volijo člani zbornice in 

njih namestniki; 
2.) o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo pred

sedniki, člani upravnih odborov in osebje zbornic; 
3.) o načinu, kako se volijo člani upravnega 

odbora, kakor tudi o glasovanju v sejah skupščin 
in upravnih odborov; 

4.) o načinu, kako se izpreminjajo statuti; 
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5.) o sestavljanju in odobravanju letnega pro
računa in zaključnega računa; 

6.) o sestavi in poslovanju upravnih odborov 
in o dolžnostih njih članov; 

7.) o nabavljanju denarnih sredstev za kritje 
izdatkov zbornic (§ 62.). 

Statute in njih izpremembe morajo usvojiti 
skupščine zbornic. V veljavo stopajo šele, ko iili 
odobri ministrstvo za socialno politiko. 

§ 60. 

Razen statutov morajo imeti delavske zbor
nice tudi svoje poslovnike, ki obsezajo odredbe o 
notranjem poslovanju skupščine, upravnih odbo
rov in postavljanju in odpuščanju vsega pomož
nega osebja. 

§ 61. 
Skupščine delavskih zbornic smejo voliti iz

med sebe posebne odbore za proučevanje pred
metov, ki so jim postavljeni za nalogo in o kate
rih podajajo svoja poročila. 

§ 62. 
Sredstva za svoje vzdrževanje nabavljajo 

zbornice iz doklad na osebe, omenjene v § 4L, 
prvem odstavku, tega zakona, in na osnovi skup
ščinskih sklepov in odobritve ministrstva za 
socialno politiko. 

Ta doklada ne sme presezati 0*5 % zaslužka 
(mezde), ki služi za osnovo odmeri vplačil za 
zavarovanje zoper bolezen. Doklado pobirajo or
gani prednje vrste zavarovanja istočasno z osta
limi vplačili po delodajalcu. 

Za pobiranje vplačil in za izdelovanje potreb
nih seznamkov plačujejo zbornice bolniškim bla
gajnam posebno odškodnino. 

Ministrstvo za socialno politiko sme po iz
kazani potrebi in kolikor bi to spoznalo za pri
merno, odrediti zbornicam izvestno letno subven
cijo, da jim omogoča čim uspešnejše opravljanje 
njih poslov. 

§ 63. 
Upravni odbori delavskih zbornic morajo naj-

kesneje do dne 1. februarja vsakega leta sestaviti 
proračun o dohodkih in razhodklh za dotično leto 
ter ga predložiti skupščinam v odobritev. 

Ko skupščine odobre proračune, jih morajo 
upravni odbori takoj po pristojnih komisarjih 
predložiti ministrstvu za socialno politiko v 
odobritev. 

§ 64. 
Delavske zbornice morajo voditi točen pregled 

vseh dohodkov in razhodkov. Najkesneje 14 dni 
po preteku vsakega koledarskega leta morajo 
njih upravni odbori sestaviti zaključne račune za 
minulo računsko leto "ter jih potem predložiti 
skupščinam v odobritev. 

Ko skupščine odobre predložene letne zaključ
ne račune, jih morajo zbornice skupno z letnimi 
poročili o svojem poslovanju v minulem letu po 
pristojnih komisarjih predložiti ministrstvu za so
cialno politiko v vpogled. • 

§ 65. 

Minister za socialno politiko sme po zaslišanju 
svojih pristojnih organov odrediti razpust zbornic, 
odnosilo njih upravnih odborov, in sicer: 
a) če se skupščine zbornic in upravni odbori težko 

pregreše zoper odredbe tega zakona, statutov 
ali poslovnikov; 

b) če izstopita ali izgubita članstvo dve tretjini 
članov upravnih odborov posameznih zbornic, 
če se razpuste upravni odbori,, se skličejo 

najkesneje v enem mesecu od dne priobčitve do
tičnih odločb skupščine zbornic, da izvolijo nove 
upravne odbore; če pa se razpuste skupščine 
zbornic, se takoj razpišejo nove volitve, tako da 
je mogoče nove skupščine Sklicati najkesneje v 
treh mesecih po razpustu starih. 

Če se v prednjih primerih v določenem roku 
ne skličejo skupščine zbornic, da izvolijo nove 
uprave, niti se ne izvrše volitve novih članov 
zbornic, sme ministrstvo za socialno politiko 
samo sklicati skupščine, odnosno razpisati do
tične volitve., 

§ 66. 
Dokler se ne izvolijo definitivni člani delav

skih zbornic v zmislu odredb tega zakona, je 
ustanoviti začasne delavske zbornice na sedežih 
in v območjih, označenih v § 36. tega zakona. 

Člane teh zbornic imenuje minister za socialno 
politiko na predlog organizacij delavcev in na-

ft&si&ii^K i.i&A£v£&*. 
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meščenccv iz pokrajin, na katere se razprostira 
njih območje, iti sicer po zaslišanju pristojnih po-
verjeništev za socialno politiko, kjer so ta pover-
jeništva ustanovljena, drugače pa direktno. 

Začasne zbornice so v prvi vrsti dolžne, iz
delati statute in poslovnike zbornic ter ukreniti 
vse pripravljalne odredbe, da se čim prej izvolijo 
člani definitivnih delavskih zbornic. 

Začasne delavske zbornice volijo začasno vse 
potrebne organe, navedene v tem zakonu. 

Dokler se ne konstituirajo definitivne zbornice, 
izvršujejo začasne delavske zbornice razen pred
njega vse posle, ki so po tem zakonu dodeljeni v 
področje delavskih zbornic. 

Začasne zbornice pokrivajo vse svoje stroške 
izključno iz državne subvencije. 

§ 67. 
Delavske zbornice nadzira ministrstvo za so

cialno politiko po svojih posebnih komisarjih. 
Zbornice pošiljajo vse predloge, vsa poročila in 

vse prošnje, namenjene ministrstvu za socialno 
politiko, po pristojnih komisarjih. Skupščine zbor
nic morajo biti o pravem času prijavljene ministr
stvu za socialno politiko, ki sme pošiljati nanje 
svoje posebne delegate. 

§ 68. 

S tem zakonom se izpreminjajo odredbe za
kona o radnjama (obrtnega zakona) z dne 29. ju
nija 1910., ki se nanašajo na organizacijo delav
ske zbornice v prejšnji kraljevini Srbiji, dokler se 
ne uvede zakon o obveznem zavarovanju delav
cev tudi na tem ozemlju; potem morajo tudi na 
tem ozemlju stopiti v veljavo odredbe tega 
zakona. 

§ 69. 
Vse delavske zbornice na ozemlju kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev smejo ustanoviti 
skupno tajništvo v Beogradu, da opravljajo čim 
uspešneje svoje posle pri centralnih oblastvih. 

§ 69. a. 
Delavske zbornice so pri opravljanju svojih 

poslov oproščene vseh državnih taks. 

č e t r t i o d d e l e k . 
Borze dela. 

I. del. 

§ 70. 

Da se pravilno uredi delovni trg vseh vrst 
delavcev brez razlike spola, se ustanavljajo v 
kraljevini Srbov; Hrvatov in Slovencev državne 
borze dela, in sicer: 

1.) osrednja borza dela za vso kraljevino s 
sedežem V Beogradu, in 

2.) krajevne borze dela v vseh gospodarsko 
krepkeic razvitih krajih na prednjem ozemlju. 

§71. 
Namen borzam dela je ta-le: Borze dela 
1.) delujejo na to, da se organizira domači de

lovni trg; 
2.) delujejo na to, da se pobija brezdelnost; 
3.) skrbe za odpošiljanje delavcev; 
4.) skrbe, če je treba, za njih prehrano, jih 

nameščajo in jim dajo potnino (viaticum). 

§ 72. 

Državne borze dela morajo opravljati vse 
svoje posle brezplačno in nepristransko. 

§ 73. 

Ob stavkah ali izporih ne opravljajo državne 
borze dela posredovanja za ona podjetja, v kate
rih je stavka ali izpor, dokler ni stavke ali izpora 
v njih definitivno konec. 

§ 74. 

Državne borze dela so pomožni organi ministr
stva za socialno politiko, ki direktno kontrolira 
njih delovanje ter nosi vsa bremena za njih 
vzdrževanje. 

II. del. 
Osrednja borza dela. 

§ 75. 
©srednji borzi dela je naloga ta-le: Osrednja 

borza dek 

1.) služi za posredovalni organ med posamez
nimi lokalnimi borzami dela, da se čim pravilneje 
porazdeljuje delovna moč na ozemlju njenega ob
močja; 

2.) skrbi za ustanavljanje krajevnih borz dela; 
3.) nadzira delovanje vseh krajevnih borz dela 

ter jim daje potrebna navodila, da poslujejo čim 
racionalneje; 

4.) poteza se pri ministrstvu za socialno po
litiko za vse, česar je treba, da se ščitijo interesi 
nezaposlenega delavstva; 

5.) sestavlja mesečno in letno statistiko neza
poslenosti v vsej naši državi ter jo vroča ministr
stvu za socialno politiko v objavljanje; 

6.) stalno je v zvezi s podobnimi institucijami 
v inozemstvu, da zbira potrebne podatke o gibanju 
delovnega trga v posameznih državah, o načinu 
podpiranja nezaposlenih delavcev kakor tudi o 
vseh odredbah, ki se ukrepajo v drugih državah 
za pobijanje brezdelnosti in za olajševanje polo
žaja nezaposlenih delavcev. 

§ 76. 
Osrednja borza dela je sestavljena: 

a) iz administrativne direkcije; 
b) iz upravnega odbora; 
c) iz skupščine. 

§ 77. 

Osrednji borzi dela načeluje tajnik, ki se mu 
dodaja v službovanje tudi potrebno administra
tivno osebje. Tajnik vodi vso administracijo borze 
ter skrbi, da posluje strogo po odredbah tega za
kona in odločbah ministrstva za socialno politiko; 
referira ministrstvu o delovanju vseh borz dela v 
državi; nadzira vse osebje tako osrednje borze 
dela kakor tudi vseh ostalih takih borz v državi 
ter referira o tem ministrstvu za socialno politiko; 
nadalje predlaga postavljanje, napredovanje, kaz
novanje in odpuščanje osebja pri borzi dela. 

§ 78. 
Za pomožni organ tajnikov se ustanavlja pri 

osrednji borzi dela poseben upravni odbor, se
stavljen iz 12 oseb, od katerih volijo šest članov 
prizadeti delodajalci, šest članov pa delavci po 
svojih pristojnih zbornicah. 

Poleg" rednih članov se .voli.istočasno in na 
isti način enako število namestnikov. 

Predsednik tega odbora je oseba iz-neprizade-
tih družabnih vrst, ki ga volijo člani upravnega 
odbora. Ako je predsednik odsoten od dolžnosti, 
ga izmenoma nadomeščata podpredsednika po 
vrsti, kakor to odloči jipravni odbor. 

§ 79. 
Za člane odbora smejo biti izvoljeni samo oni, 

ki so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, ki so neoporečnega vedenja, ki uživajo 
vse državljanske pravice, ki so dovršili najmanj 
25. leto starosti ter stanujejo v Beogradu najmanj 
leto dni. Volijo se na tri leta; vsako leto izstopi 
najmanj ena tretjina, in sicer prvi dve leti po 
žrebu, potem pa po vrstnem redu izvolitve. 

Izstopivši člani smejo biti iznova izvoljeni. 
Člani upravnega odbora opravljajo svojo dolž

nost brezplačno. 
§ 80. 

Mandat izvoljenih članov odbora poteče tudi 
pred zgoraj označenim rokom : 
a) s smrtjo; 
b) z izgubo državljanske časti; 
c) s prostovoljnim izstopom; 
č) če neredno ali nevestno opravljajo poverjene 

dolžnosti. 
O prestanku mandata odloča upravni odbor, 

zoper čigar sklep se sme prizadeti odbornik 
pritožiti na ministrstvo za socialno politiko. 

§ 81. 
Upravni odbor osrednje borze dela imato-le 

nalogo: 
1.) voli predsednika; 
2.) voli dva podpredsednika, in sicer enega iz

med delodajalcev, drugega pa izmed delavcev, 
članov uprave; 

3.) motri od blizu vse poslovanje osrednje 
borze dela ter vpliva s svojimi nasveti na smer 
njene delavnosti; 

4.) pretresa predloge in poročila, ki jih podaja 
tajnik borze, ter oddaja svoje mnenje o njih; 

5.) pošilja ministrstvu za socialno politiko po
trebne vloge zaradi čim boljše organizacije poslo

vanja tako osrednje borze dela kakor tudi vseh 
ostalih borz; 

6.) sodeluje pri sestavljanju proračunov ter 
kontrolira, ali se pravilno uporabljajo odborski 
krediti tako osrednje borze dela kakor tudi kra
jevnih borz; 

7.) podaja ministrstvu za socialno politiko 
predloge za ustanavljanje ali zatvarjarije krajev
nih borz dela. 

§82. 
Upravni odbor sklepa v sejah, ki jih skliče 

predsednik, kadarkoli se za to pokaže potreba, 
najmanj pa enkrat na mesec. 

Upravni odbor sklepa z navadno ve.čino gla
sov. Ob enakosti glasov se smatra predmet za 
odklonjenega. Odbor odloča polnoveljavno, ako 
je v seji prisotna vsaj polovica članov in še en 
član. 

O delu upravnega odbora se vodi poseben za
pisnik, ki ga overjajo vsi prisotni člani. V zapisnik 
se morajo vpisovati tudi vsa ločena mnenja. 

Dnevni red sejam določa tajnik borze, ki isto
časno referira odboru, o vseh vprašanjih, katera 
so na dnevnem redu. 

Sklepi upravnega odbora postanejo izvršni še
le, ko jih odobri ministrstvo za socialno politiko; 
tajnik borze jih mora vselej takoj predložiti mini
strstvu v vpogled s svojim lastnim mnenjem o 
njih. 

§ 83: 
Za širši pomožni organ osrednje borze dela 

služijo deželne skupščine vseh ßbrz dela v državi, 
sestavljene iz tajnikov vseh obstoječih borz dela, 
iz po dveh predstavnikov njih upravnih odborov 
in iz enega predstavnika ministrstva za socialno 
politiko. Te skupščine sklicuje predsednik osred
nje borze dela najmanj enkrat na leto; srne jih pa 
sklicevati tudi pogosteje, če to zahteva potreba 
in če to odobri ministrstvo za socialno politiko. 

§ 8 4 . 

Naloga tem skupščinam je, pretresati poslo
vanje vseh borz dela in po osrednji borzi dela po
dajati ministrstvu za socialno politiko predloge 
tako o sami organizaciji borz kakor tudi o njih 
notranjem delovanju. 

Predsednik teh skupščin je predsednik uprav
nega odbora osrednje borze dela, ako pa je za
držan, jim predseduje njegov namestnik. 

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga mora 
osrednja borza dela takoj po zaključitvi skupščine 
predložiti ministrstvu za socialno politiko v vpo
gled in odobritev. 

§ 85. 

Skupščina sklepa z večino prisotnih glasov. 
Vsak odposlanec ima pravico samo do enega gla
su ter sme glasovati samo osebno. 

Predstavnik ministrstva za socialno politiko 
je samo kontrolni organ ter se zaradi tega ne 
sme udeleževati sklepanja v skupščini. 

Stroški za sklic skupščine obremenjajo pro
račun osrednje borze dela. 

Ш. del. 

Krajevne borze dela. 

§86. 

Za pomožne organe osrednje borze, dela je 
ustanoviti v vseh pridobitno krepkejših središčih 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev krajevne 
borze dela, ki so pod direktnim nadzorstvom 
osrednje borze in katerim ta odreja njih okoliš 
poslovanja. 

Krajevne borze dela ustanavlja ministrstvo za 
socialno politiko na predlog osrednje borze dela. 

§ 87. 

Krajevne borze dela imajo to-le nalogo: 
1.) sprejemajo prijave delavcev, ki iščejo dela, 

in delodajalcev, ki iščejo delavcev, ter posredu
jejo na osnovi teh prijav med delavci in delo
dajalci; 

2.) dajo podporo nezaposlenim delavcem v me
jah, določenih s tem zakonom; 

3.) dajo pri sklepanju delavskih pogodb po
trebna pojasnila ter prisostvujejo na zahtevo obeh 
prizadetih strank njih sklepanju; 

4.) vodijo pregled vseh obratov in podjetij v 
svojem okolišu; 

5.) vodijo pregled o gibanju delovnega trga y 
svojem okolišu ter pošiljajo o tem poročila osred-
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nji borzi dela v zmislu njenih nalogov za nadalj
njo uporabo; 

6.) proučujejo vzroke nezaposlenosti v svojem 
okolišu ter podajajo osrednji borzi dela predloge 
za njeno pobijanje; 

7.) podajajo osrednji borzi dela mesečna in 
letna poročila o svojem delovanju; 

8.) izvršujejo vsa naročila osrednje borze dela. 

§ 88. 
Krajevne borze dela so sestavljene: 

a) iz administrativne direkcije in 
b) iz upravnega odbora. 

§ 89. 
Krajevnim borzam dela načelujejo tajniki, ki 

se jim daje na "razpolago potrebno pomožno 
osebje. 

Tajniki so administrativni šefi krajevnih borz 
dela ter imajo nalogo, skrbeti za to, da poslujejo 
krajevne borze dela strogo v zmislu odredb tega 
zakona in po navodilih osrednje borze dela. 

Istočasno so tajniki tudi neposrednu šefi vsega 
podrejenega in administrativnega osebja, o kate
rem morajo podajati poročila in predloge osred
nji borzi dela. 

§ 90. 
Pri vsaki krajevni borzi dela je ustanoviti za 

neposrednji pomožni organ poseben upravni od
bor, sestavljen 

1.) iz treh zastopnikov delodajalcev, ki jih 
volijo prizadete lokalne delodajalske organizacije, 
i n • - • • • • • 

2.) iz treh zastopnikov delavcev, ki jih volijo 
krajevne delavske organizacije. 

Upravnemu odboru načeluje predsednik, ki ga 
izvolijo člani upravnega odbora izmed neprizade
tih ; drxizabnih yrst. 

Poleg rednih Članov upravnega odbora se voli 
istočasno in na isti način enako število namest
nikov, ki nadomeščajo posamezne redne člane v 
dolžnosti, kadar so ti člani odsotni. 

Če je predsednik odsoten, ga nadomeščata v 
dolžnosti podpredsednika, in sicer po vrsti, ki io 
odredi upravni odbor. 

§ 91. 
Za volitev in izstopanje članov upravnega od

bora krajevnih borz dela veljajo isti pogoji kakor 
za člane upravnega odbora osrednje borze dela, 
določeni v § 80. tega zakona. 

§ 92. 
Krajevni upravni odbori imajo to-le nalogo: 
I.) volijo enega predsednika; 
2.) volijo dva podpredsednika, enega izmed 

delodajalskih in enega izmed delavskih članov 
upravnega odbora; 

3.) oddajajo strokovna mnenja o vseh vpra
šanjih notranjega poslovanja pri krajevnih borzah 
dela; 

4.) pošiljajo osrednji borzi dela potrebne vloge 
zaradi čim boljše organizacije krajevnih borz 
dela; 

5.) pomagajo tajnikom sestavljati proračune 
ter skrbe za pravilno uporabljanje preliminiranih 
kreditov; 

6.) vzdržujejo stalne zveze tako z delavskimi 
in delodajalskimi organizacijami kakor tudi z vse
mi pridobitnimi podjetji v svojem okolišu ter jih 
izpodbujajo na vzdrževanje čim tesnejše zveze s 
krajevnimi borzami dela. 

§ 93. 
Upravni odbori krajevnih borz dela poslujejo 

na isti način kakor upravni odbor osrednje borze 
dela, v zmislu predpisov § 82. tega zakona. 

§ 93. a. 
V krajih, kjer ni krajevnih borz dela, smejo te 

borze z odobritvijo osrednje borze dela postav
ljati svoja zastopništva (podružnice), ki opravljajo 
dolžnost pomožnih organov krajevnih borz dela 
ter poslujejo po navodilih, katera jim te izdajajo. 

§ 93. b. 
Občine, v katerih poslujejo krajevne borze dela 

ali njih zastopništva, podružnice, morajo dajati 
tem na razpolago potrebne prostore, tako za njih 
pisarne kakor tudi za zavetišča in kuhinje. 
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§ 94. 
Več krajevnih borz dela se sme sporazumeti 

ter na podstavi odobritve osrednje borze dela 
pooblastiti eno izmed njih, da opravlja v izvest-
nem širšem okolišu nalogo oblastne borze dela 
na njih skupni račun. V tem primeru oprav
ljajo dotične borze dela to dolžnost poleg svoje 
ostale redne dolžnosti in za to se jim sme dodeliti 
posebno osebje. 

Uradništvo pri borzah dela. 

§ 95.. 
Uradniki pri borzi dela so državni uradniki, za 

katere veljajo isti zakonski predpisi kakof za 
ostale državne uradnike. Postavlja jih ali s pred
pisom ali z ukazom ministrstvo za socialno po
litiko. >•• 

§96. 
Tajnik osrednje borze dela sme biti prven

stveno oseba s fakultetno izobrazbo, ki je vešča 
vsem vprašanjem sodobne socialne politike. Za 
ostale uradnike pri osrednji borzi dela zadošča 
srednješolska izobrazba. 

§97. 
Tajniki krajevnih borz dela morajo imeti vsaj 

srednješolsko izobrazbo ter morajo biti vešči 
vsem vprašanjem sodobne socialne politike. 

Od tega sme ministrstvo, za socialno1 politiko 
odstopiti samo pri tajnikih krajevnih borz dela, ki 
so postali tajniki pred razglasitvijo tega zakona 
in ki so dokazali pri dosedanjem svojem delu po
polnoma sposobnost za dodeljene dolžnosti. Ostalo 
pomožno osebje pri krajevnih borzah dela mora 
imeti najmanj tri gimnazijske razrede ali nižjo 
strokovno šolo. 

§98. ; 
Administrativno osebje pri državnih borzah 

dela nadzira ministrstvo za socialno politiko v 
prvi vrsti po osrednji borzi dela, če je treba, pa 
tudi direktno po svojih specialnih organih. 

Podpore in ugodnosti nezaposlenim delavcem. 
: §99. 

Krajevne borze dela dajo v mejah proračunske 
možnosti podpore v denarju, hrani, prenočišču ali 
druge vrste, ki jih predpiše ministrstvo za socialno 
politiko, onim nezaposlenim delavcem, ki se pri 
njih javijo za delo, pa ga ne morejo dobiti. 

Natančnejše odredbe o dajanju prednjih pod
por predpiše ministrstvo za socialno politiko s 
posebnimi pravilniki. 

§ 100. 
Za strogo izvrševanje predpisov o dajanju 

prednjih pomoči in za pravilno upravljanje kredi
tov, ki so odobreni v ta namen, so tajniki krajev
nih borz dela osebno odgovorni. 

§ 101. 
Vse krajevne borze dela smejo izdajati dovo

lila za polovično vožnjo na vseh državnih in po 
državi pooblaščenih občilih onim nezaposlenim 
delavcem, katerim niso mogle dobiti dela v svo
jem okolišu, če potujejo v druge kraje dela iskat. 
V krajih, kjer ni krajevnih borz dela ali njih za
stopništev (podružnic), izdajajo ta dovolila kra
jevna samoupravna oblastva. 

Natančnejše odredbe o izdajanju teh dovolil 
predpiše ministrstvo za socialno politiko sporaz
umno z ministrstvom za promet. 

Zaključne odredbe. 

§ 102. 
Vsak delodajalec kakor tudi vsa državna in 

samoupravna telesa, ki odpuste naenkrat več nego 
pet delavcev, morajo to prijaviti najbližji krajevni 
borzi dela še istega dne po izvršeni odpovedi z 
označbo njih števila in vrste njih poklica. 

Vsa državna in samoupravna oblastva in kon-
cesionirana podjetja morajo nabavljati svojo de
lovno moč predvsem po borzi dela. 

, § 103. 
Noben delodajalec ne sme privajati delavcev iz 

inozemstva, dokler ne dobi za to dovolila od mi
nistrstva za socialno politiko, ki izdaja ta dovolila 
šele, ko zasliši mnenje dotične krajevne borze dela 
in pristojnih delavskih zbornic. 

Letnik IV. 

Istotako ne sme nihče pribavljati domačih de
lavcev za njih zaposlovanje v tujih državah brez 
predhodnega specialnega dovolila ministrstva za 
socialno politiko, ki določa pogoje, ob katerih se 
smejo delavci, bodisi individualno, bodisi kolek
tivno, angažirati na račun inozemskih delodajalcev. 

§ 104. 
Uradniki pri borzi dela se morajo ob posredo

vanju delavcev prepričevati sami, ali obstoji v po
sameznih podjetjih stavka ali izpor. Za vsako 
kršitev te dolžnosti so dotični organi borz osebno 
odgovorni ministrstvu za socialno politiko. 

§ 105. 
V krajih, kjer. poslujejo krajevne borze dela ali 

njih zastopništva (podružnice), kakor tudi v ne
posrednji okolici teh krajev se ne smejo več iz
dajati dovolila za profesionalne borze dela, čim 
se tam ustanove državne krajevne borze. 

Istotako je najkesneje v enem letu, ko se usta
nove državne krajevne borze dela, brez vsake 
odškodnine zatvoriti vse do tedaj obstoječe pri
vatne profesionalne borze dela dotičnih krajev. 

V ostalih krajih smejo poslovati profesionalne 
borze dela samo, ako imajo za to specialno dovo
lilo ministrstva za socialno politiko in ako se 
strogo drže naredb tega ministrstva. Ta dovolila 
naj ostanejo popolnoma v veljavi samo, dokler se 
v dotičnem kraju ne ustanove državne borze dela; 
potem morajo zanje stopiti v veljavo odredbe dru
gega odstavka tega paragrafa. 

§ 106. 
Borze dela, ki bi jih ustanovile občine, razne 

javne korporacije, podporne in dobrodelne družbe 
ali razredne organizacije, smejo poslovati poleg 
državnih borz dela. 

§ 107: 
Vse državne borze dela, ki so že poslovale, 

preden stopi v veljavo ta zakon, se morajo naj
kesneje v treh mesecih, ko stopi v veljavo ta za
kon, preobraziti skladno z njegovimi odredbami 
ter o tem takoj poročati osrednji borzi dela. 

Borze dela, ki so opravljale, preden stopi v 
veljavo ta zakon, nalogo oblastnih borz dela, mo
rajo v treh mesecih, ko stopi v veljavo ta zakon, 
izročiti svojo dolžnost oni krajevni borzi dela, ki 
jo pooblaste krajevne borze dela v dotični oblasti, 
da sme opravljati dolžnost oblastne borze dela v 
zmislu tega zakona. Ako se to pooblastilo ne da, 
se morajo najkesneje v istem roku razpustiti. 

§ Ì07.a. 
Vse državne borze dela so pri opravljanju svo

jih poslov oproščene vseh državnih taks. 

P e t i o d d e l e k . 
Delavski zaupniki. 

§ 108.' 
V vseh podjetjih, navedenih v § 1. tega zakona, 

ima pomožno osebje, ki je zaposleno v njih, pra
vico, izvoliti svoje zaupnike. 

§ 109. ' 
Delavski zaupniki imajo to-le nalogo: 

a) delujejo za zaščito gospodarskih, socialnih in 
kulturnih interesov delavcev, zaposlenih v pod
jetjih, ki so navedena v § 1. tega zakona; 

b) vplivajo na vzdrževanje dobrih odnošajev med 
delavci in njih delodajalci; 

c) sodelujejo pri pripravljanju in izdelovanju ko
lektivnih delovnih pogodb med delavci in delo
dajalci; 

č) skrbe, da se delodajalci in delavci strogo drže 
vseh kolektivnih in individualnih delovnih, 
pogodb; 

d) posredujejo med delavci in delodajalci v spo
rih, ki izvirajo iz delovnega razmerja, zlasti: 
pa v onih, ki se tičejo mezd (plač), da se taki 
spori poravnavajo izlepa; kjer se jim to ne bi 
posrečilo in kjer bi zaradi tega pretila stavka, 
zahtevajo zaupniki posredovanje državnih pri
stojnih oblastev; 

e) posredujejo pri določanju akordnih tarif, po
vprečnih in minimalnih zaslužkov, kolikor niso 
regulirani s kolektivnimi pogodbami, ob sode
lovanju delavskih profesionalnih organizacij in 
delodajalcev, istotako posredujejo pri deljenj» 
akordnega dela; 
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f) stremijo za tem, da se strogo uporabljajo vse 
odredbe, ki jih predpisujejo zakonodajna in 
administrativna oblastva za zaščito delavcev 
glede delovnega časa, zdravja, življenja in so
cialnega zavarovanja, kakor tudi za tem, da 
obveščajo in podpirajo pristojna nadzorna ob
lastva v vseh vprašanjih, ki se tičejo uporab
ljanja veljavnega zakonodajstva o zaščiti de
lavcev; 

«) stremijo za tem, da se v podjetjih vzdržuje red 
in disciplina; 

h) podpirajo delavce in delodajalce z nasveti ob 
izstopu iz dela ali odpustu delavcev iz obrata 
in stremijo za tem, da se izvestni spori, ki so v 
zvezi s tem, poravnavajo izlepa; 

i) sodelujejo po možnosti pri upravi raznih delav
skih humanitarnih naprav (zadrugah raznih 
vrst, raznih društev za medsebojno podpiranje 
itd.), in sicer v zmislu navodil ministrstva za 
socialno politiko; 

j) vročajo delodajalcem vloge za izboljšavo orga
nizacije dela v podjetjih. 

§ 110. 

. Ako je podjetje sestavljeno iz več samostalnih 
oddelkov, sme izvoliti vsak oddelek posebne za
upnike, njih odposlanci pa razpravljajo skupno o 
vprašanjih, ki se tičejo vseh oddelkov. 

§ 111. 
Delavski zaupniki se volijo z neposrednjim, 

tajnim glasovanjem po kandidatnih listah (pro-
porčni volilni sistem) in v zmislu navodil, ki jih 
daje minister za socialno politiko. 

Aktivno volilno pravico imajo vsi delavci oboj
nega spola, ob času volitve zaposleni v podjetju, ki 
so dovršili 18. leto starosti. 

Pasivno volilno pravico imajo ob pogoju, da 
uživajo državljanske pravice, vsi polnoletni in pis
meni volilci obojnega spola, zaposleni v podjetju, 

§ 112. 
Mandat delavskih zaupnikov traja leto dni. 

Delavski zaupnik, ki je izvrševal svoj mandat v 
prošlem koledarskem letu, se sme iznova izvoliti. 

Pred koncem koledarskega leta prestane man
dat delavskih zaupnikov še: 

-д) s smrtjo; 
b) s prostovoljno odpovedjo; 
c) z izgubo državljanskih pravic po polnoveljavni 

sodni odločbi; 
č) z izstopom iz podjetja; 
d) zbog težke kršitve dolžnosti, odnosno prekora

čitve področja, ako je nastala s tem nevarnost 
za življenje, zdravje in druge važne interese 
zaposlenih delavcev ali podjetja. O vprašanju, 
ali je nastala težka kršitev dolžnosti ali pre
koračitev področja, odloči na zahtevo lastnika 
podjetja ali dveh tretjin zaposlenih delavcev 
dotičnega podjetja pristojna inspekcija dela, 
zoper katere odločbo se sme nezadovoljna 
stranka pritožiti na ministrstvo za socialno 
politiko. 
Izpraznjeni mandat se mora popolniti najkes-

neje v 14 dneh. 
§ 113. 

Delavske zaupnike volijo volilni odbori. 
V onih podjetjih, kjer so delavci tudi plej volili 

svoje zaupnike, tvorijo ti zaupniki volilni odbor ter 
izvedejo nove volitve v zmislu tega zakona. 

V onih podjetjih, kjer delavci do sedaj niso vo
lili svojih zaupnikov ali kjer so vsi zaupniki izgu
bili mandat, izvede volitev poseben volilni odbor. 
Ta volilni odbor tvorijo najstarejši delavci dotič
nega podjetja, katerih število mora biti toliko, ko-
likršno je število zaupnikov, ki se volijo v dotič-
nem podjetju. Poznejše volitve zaupnikov izvajajo 
delavski zaupniki sami, ki jim je potekel mandat. 

V področje volilnih odborov spada to-le: Volil
ni odbori 

1.) volijo predsednika; 
2.) sestavljajo volilne liste; 
3.) razpisujejo volitve (izdajajo razglase), do

ločajo dan in kraj volitev; 
4.) sprejemajo in rešujejo pritožbe zoper se

stavo volilnih list; 
5.) popravljajo volilne liste; 
6.) izvršujejo volitve; 
7.) ugotavljajo in razglašajo uspeh volitev; 
•8.) sprejemajo pritožbe zoper volitve. 

§ 114. 
Število delavskih zaupnikov se ravna po šte

vilu delavcev, ki so zaposleni v dotičnem podjetju, 
in sicer tako-le: 

V podjetju, v katerem je zaposlenih: 
1.) do 20 delavcev, volijo vsi enega zaupnika; 
2.) od 21 do 50 delavcev, volijo ti največ tri 

zaupnike; 
3.) od 51 do 100 delavcev, volijo ti največ štiri 

zaupnike; 
4.) od 101 do 150 delavcev, volijo ti največ pet 

zaupnikov ; 
5.) od 151 do 450 delavcev, volijo ti največ šest 

zaupnikov; 
6.) ako je več nego 451 delavcev, voli vsakih 

nadaljnjih 50 delavcev po enega zaupnika, .toda 
skupaj ne' smejo nikoli voliti več nego 16 za
upnikov. 

§ 115. • 
V podjetjih, v katerih je poleg delavcev za

poslenih več nego 10 nameščencev, smejo tako 
delavci kakor tudi nameščenci voliti svoje posebne 
zaupnike, ki opravljajo svoje posle posebe, one 
posle, ki se tičejo delavcev in nameščencev, pa 
skupno po poslovniku. 

V podjetjih, ki volijo skupno tri ali več po
verjenikov, morajo izvoliti enega poverjenika na
meščenci. • 

§ 116. 
Zaupniki izdelajo poslovnik za svoje delovanje 

na podstavi poslovnika, ki ga izda ministrstvo za 
socialno politiko. 

Delavski zaupniki morajo koncem vsakega leta 
pristojni inspekciji dela predložiti pismeno po
ročilo o svojem delovanju. 

§ 117. 
Delavski zaupniki ne dobivajo za svoje delo 

nobene plače ali nagrade. 
Svojo dolžnost opravljajo, kadarkoli je to mo

goče, izvun določenega delovnega časa. 
Kolikor pa se mora njih delovanje po naravi 

njim odrejenega področja vršiti ob delovnem času, 
ne smejo delodajalci časa, prebitega v prednjem 
delovanju, smatrati za čas, ki bi ga delavski za
upniki prebili izvun podjetja, in torej tudi ne smejo 
zaradi tega ničesar odtezafci od njih mezd. Pri de
lavskih zaupnikih, ki se plačujejo od kosa, jim mo
rajo lastniki podjetja čas, ki ga prebijejo v prednji 
dolžnosti, dokler traja delovni čas v podjetju, 
vračuniti kot efektivno delo v -podjetju ter ga jim 
nagraditi v razmerju njih povprečnega normalnega 
zaslužka. 

i 118. 
O sporih, ki nastajajo >med samimi delavci pod

jetja ali med delavci in njih delodajalci in v zvezi s 
poslovanjem zaupnikov, odločajo pristojne inspek
cije dela, odnosno ministrstvo za socialno politiko. 

§ 119. 
Delodajalci ne smejo odpuščati niti preganjati 

delavskih zaupnikov zaradi pravilnega izvrševa
nja njih dolžnosti po odredbah tega zakona. 

Š e s t i o d d e l e k . 
Delavske legitimacije. 

§120. 

Vse pomožno osebje, zaposleno v podjetjih, ki 
jih navaja § 1. tega zakona, se mora opremiti s 
posebnimi legitimacijami, katere jim izdajajo ob
činska oblastva njih stalnega bivališča, ako pa 
to ni mogoče, občinska oblastva v kraju, kjer 
so zaposleni. Za organizirane delavce veljajo legi
timacije njih strokovnih organizacij. Zunanjo ob
liko teh legitimacij predpiše ministrstvo za social
no politiko sporazumno z ministrstvom za notra
nje posle. 

Te legitimacije obsezajo nastopne podatke: 
1.) ime in priimek; 
2.) dan, leto in kraj rojstva; 
3.) zakonsko stanje; 
4.) pri pomožnem osebju pod 16 leti, s čigavo 

dovolitvijo je delavec vstopil v delo; 
5.) poklic. 
Pomožnemu osebju pod 16 leti se ne smejo 

izdajati legitimacije brez dovolitve očetove, od
nosno varùhóve. Akò se taka dovolitev od varuha 
ne more dobiti, jo sirte dati pristojni varstveni 
sodnik. 

- Občine morajo voditi o izdanih legitimacijah 
prednje vrste točen register. 

Izdajanje prednjih legitimacij je oproščeno vsa
kršne takse. 

§121. 
Na zahtevo pomožnega osebja mu morajo 

lastniki podjetij, navedenih v § 1. tega zakona, 
ob izstopu iz dela izdajati potrebna potrdila, v 
katerih ne smejo, ako pomožno osebje tega iz
recno ne zahteva, označiti ničesar drugega, ne z 
besedami ne z znaki, nego to, koliko časa je pre
bil delavec v delu in s koliko nagrado. 

S e d m i o d d e l e k . 
Kazni. 

§ 122. 
V denarju od 50 do 3000 dinarjev, kolikršno 

je pač podjetje, se kaznuje: 
1.) lastnik podjetja, ki ne postopa po odredbi 

§ 8., točki pod 2.); § 15., prvega odstavka, točk 
pod 1., 2., 4., 5., in drugega odstavka; § 18., po
slednjega odstavka tega zakona; 

2.) lastnik podjetja, ki ne daje svojemu pomož
nemu osebju z zakonom predpisanega odmora v 
zmislu §§ 11., 12., tretjega odstavka, § 14., posled
njega odstavka, § 15., poslednjega odstavka, § 24. 
tega zakona; 

3.) lastnik podjetja, ki uporablja mladostne de
lavce pod 16. letom zoper predpis § 9. tega zakona; 

4.) lastnik podjetja, ki uporablja mladostne de
lavce do vštetega 18. leta zoper predpis § 16. tega 
zakona; 

5.) lastnik podjetja, ki ne vodi registra v zmi
slu § 21. tega zakona ali ga vodi neredno; 

6.) lastnik podjetja, ki postopa zoper § 1171 tega 
zakona; 

7.) lastnik podjetja in samoupravna telesa, ki 
irostopajo zoper predpise § 102. tega zakona. 

Ob ponovni kršitvi se kaznujejo lastniki pod
jetij poleg denarne kazni z zaporom do enega 
meseca. , ••.•••••••:-•,, ... : t ' 

§ 123. . .ti.t 
V denarju od 100 do 3000 dinarjev, kolikršno je 

pač podjetje, se kaznuje: 
1.) lastnik podjetja, ki dovoli svojemu pomož

nemu osebju, delati brez dovolitve pristojnega 
oblastva preko časa, predpisanega v §§6. in R. 
tega zakona; 

2.) lastnik podjetja, ki krši predpise § 10. tega 
zakona; -< 

3.) lastnik podjetja, ki uporablja za nočno delo 
ženske in mladostne delavce pod 18. leti zoper 
odredbe § 17. tega zakona; 

4.) lastnik podjetja, ki uporablja mladostne de
lavce od 18. leta in ženske zoper § 33. tega za
kona; 

5.) lastnik podjetja, ki dovoljuje ženam porod
nicam ali jih sili delati v času, ki jim je to izrecno 
prepovedano v zmislu §21., prvega odstavka, tega 
zakona, ali jim ne dovoljuje ustaviti dela pred po
rodom v zmislu § 22., drugega odstavka, tega za
kona, ali jim prikrajšuje mezde zoper odredbe 
§ 24., poslednjega odstavka, tega zakona in na
posled, ki jih odpušča zoper predpise § 23. tega 
zakona; 

6.) lastnik podjetja, ki zaposluje otroke pod 
14 leti zoper § 20. tega zakona; 

7.) lastnik podjetja, ki ne postopa po predpisih 
§ 26. tega zakona; • . , 

8.) lastnik podjetja, ki ne daje svojemu pomož
nemu osebju dopustov po predpisih § 8. tega za
kona; 

9.) lastnik podjetja, ki postopa zoper predpise 
§ 119. tega zakona; 

10.) lastnik podjetja, ki privaja inozemsko po
možno osebje brez dovolitve oblastva zoper pred
pise § 103. tega zakona. 

Ob ponovni kršitvi se kaznujejo lastniki pod
jetij poleg denarne kazni z zaporom do enega 
meseca. 

J 124. 
V denarju od 500 do 5000 dinarjev, kolikršno je 

pač podjetje, se kaznuje: 
1.) lastnik podjetja, ki sili direktno ali indirekt

no, bodisi osebno, bodisi po svojih organih, svoje 
pomožno osebje, da dela preko časa, predpisanega 
v §§ 6. in 8. tega zakona; ' " ' • ' * 

2.) lastnik podjetja, ki ne postopa po predpisih 
§§ 30., 31., 32. in 34. tega zakona; 

3.) lastnik podjetja, kl pribavi ob stavki ali iz-
poru potrebno pomožno osebje po borzi dela na 
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podstavi neresničnih izkazov zope r odredbe § 73. 
tega zakona; 

4.) vsakdo, ki nabira zoper predpise § 103., 
drugega odstavka, tega zakona domačo delovno 
moč, bodisi individualno, bodisi kolektivno, na 
račun inozemskih podjetij brez predhodne dovo
litve pristojnih oblastev; 

5.) vsakdo, ki ustanavlja privatne borze dela 
brez dovolitve pristojnega oblastva ali ne zatvori 
take borze pravočasno zoper odredbe § 105., tret
jega odstavka, tega zakona. 

Ob ponovni kršitvi se kaznuje lastnik podjetja 
poleg denarne kazni z zaporom od enega meseca 
do treh mesecev. 

§ 125. 

Vse kazni, določene s tem zakonom, izrekajo 
•blastni inšpektorji dela, zoper katerih razsodbe 
se smejo interesenti pritožiti na ministra za so
cialno politiko v 14 dneh. 

O s m i o d d e l e k . 

Z a k l j u č n e o d r e d b e . 

§ 126. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». Ko stopi ta zakon v 
veljarvo, prestanejo veljati vsi zakonski in nared-
beni predpisi, ki nasprotujejo temu zakonu, in na
stopne uredbe in naredbe o zaščiti delavcev: 

1.) uredba o delovnem času z dne 12. septem
bra 1919.1; 

2.) uredba o izpremembah in dopolnitvah v 
uredbi o delovnem času z dne 6. aprila 1921.2; 

3.) uredba, kako se nadziraj izvrševanje pred
pisov uredbe o delovnem času z dne 12. septem
bra 1919., št. 14.619, z dne 19. marca 1921.J; 

4,) uredba o delavskih zbornicah4; ; 
5.) naredba celokupne Narodne vlade SHS v 

Ljubljani glede ustanovitve državne posredoval
nice za delo z dne 20. decembra 1918., Ur. 1. 
št. 217/1919.; 

6.) naredba celokupne deželne vlade za Slove
nijo z dne 14. februarja 1919., Ur.l. št. 369/1919.; 

7.) naredba celokupne deželne vlade za Slove
nijo o podporah nezaposlencem z dne 30. septem
bra 1919., Ur. 1. št. 679/1919.; 

8.) naredba celokupne deželne vlade za Slove
nijo z dne 26. septembra 1919., Ur. 1. št. 719/1919.; 

9.) banska naredba o delavskih zaupnikih z 
dne 18. februarja 1919., št. 1260; 

10.) naredba deželne vlade za Bosno in Herce
govino o uradih za posredovanje dela z dne 
4. aprila 1919., št.3168/S.P.; 

11.) naredba deželne vlade za Bosno in Herce
govino o podpiranju nezaposlenih delavcev z dne 
13. aprila 1919., št. 3980/S. P.; 

12.) naredba deželne vlade za Bosno in Herce
govino o delavskih zaupnikih z dne 17. aprila 1919., 
št. 3440/S. P.; 

13.) naredba deželne vlade za Bosno in Herce
govino o ureditvi razmerja med delodajalci in 
delavci z dne 10. februarja 1920., št. 3326/S. P., 
seznamka uredb ministrstva za socialno politiko 
št. 21, 22, 28, 50, 63, 65, 67, 68, 81, 83, 84, 85 in 89. 

Našemu namestniku ministra za socialno poli
tiko priporočamo, naj razglasi ta zakon in skrbi 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

iuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

tfr. L. Marfcović s. r. 

Predseckiik ministrskega sveta: 
Nikola P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

' uradni list pod š t 674/1919. 
3 uradni list pod St НЦ/1921. 
* Uradni Kst po4 i t №8/1921. 
4 »radni fist pod št257^1921. 

Razglasi drugih uradov io oblastem 
Pr VU 61/22—1. 

Razsodilo. 
908 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo po predlogu dr

žavnega pravd ništva: 
Vsebina tiskovine «Domoljub» š t 27, izhajajoče 

v Ljubljani, z dne 5. julija 1922. utemeljuje v članku 
«Kralja Aleksandra je italijanski kralj odlikoval» 
v vsem obsegu pregrešek po § 91. b k. z., v članku 
«Med najvišjimi gospodi» pa ima v vsem obsegu 
kaznive znake hudodelstva po § 64. k. z. 

Po členih 13. in 138. instavo potrjuje sodišče pre
poved razširjanja in prodajanja navedene tiskovin«, 
izvršeno po varstvenem oblastvu v Ljubljani, ter 
odreja, da je uničiti vse izvode te tiskovine. 

Deželno kot tiskovno sodišče v LJubljani, 
dne 6. julija 1922. 

Pr VII 62/22—1. 

Razsodilo. 
ш 

V imenu Njegovega Veličanstva Kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo po. predlogu dr
žavnega pravdništva: 

Vsebina tiskovine «Slovenec» št. 149, izhajajoče 
v Ljubljani, z dne 5. julija 1922. utemeljuje v član
ku: «Nova sramota Pašićevega režima» v vsem ob
segu hudodelstvo po § 65. a k. z. 

Po členih 13. in 138. ustave potrjuje sodišče pre
poved razširjanja in prodajanja navedene tiskovine, 
izvršeno po varstvenem oblastvu v Ljubljani, ter 
odreja, da jo uničiti vse izvode te tiskovine. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. julija 1922. 

E 153/22-1. 
Oklic 

907 

Matiji (Božidaru) S e v e r ju, posestniku iz Hu
ma, potem, stanujočemu v Dolnji Lendavi št. 59, 
eedaj neznanega bivališča, je. vročiti v izvršilni 
stvan Slovensko banke, d. d., podružnice v Dolnji 
Lendavi, zoper njega zaradi 800.000 K s pripadki 
aldep z dne 30. junija 1922., e.katerim fae je uvedlo 
dražbeno postopajije njemu lastnih polovic nepre
mičnin vi. št. 178, 179 in 180 davčno občine humekc 
in polovice vi. št. 133 davčne občine šalovške. 

Ker je bivališče Matije (Božidara) Severja ne
znano, se miu postavlja za skrbnika Franc Sever, 
posestnik v Frankovcib. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek II., 
dne 30. junija 1922. 

St 2531/22. 
Razpis. 

3—2 

Odda se več mest paznikov v moški kaznilnici 
v Mariboru. 

Rok za vložitev prošenj pri podpisanem ravna
teljstvu do dne 

10. a v g u s t a 1 9 2 2. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 73. 

Ravnateljstvo kr. moške kaznilnice v Mariboru, 
dne в. julija 1922. 

E br. 1217. 913 3—1 

Razglas. 
V delavnici za obleko v Vevčah «e hrani 1911 

avstrijskih telecjakov (tornistrov), ki bi jih bilo 
treba popraviti. 

Vsi oni, ki bi hoteli prevzeti to popravilo proti 
plačilu stroškov in truda iz državne blagajne, se 
pozivljejo, naj ee udeleže dne 

3. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
ob oömih javne licitacije, ki se bo vršila v ta namen 
v pisarni omenjene delavnice. 

Reflektanti morajo položiti 10%no kavcijo vsote, 
ki jo zahtevajo za popravilo telecjakov. 

Pogoji in telečjaki so na Tpogled v rečeni de
lavnici. 
Iz pisane delavnice sa vojaško obleko v Vevčah 

ari Ljubljani, 
dne 9. julija 1922. 

St. 3005. 2—2 
Razpis katehetske službe. 

Na šestrazredni mešani osnovni šoli v št. Vidu 
nad Ljubljano se razpisuje po odredbi višjega šol
skega sveta z dne 27. junija 1922., št. 5344, s šol
skim letom 1922./1923. na novo' sistemizirano učne 
mesto za kateheta. 

Prosilci morajo biti usposobljeni za pouk vero
uka na ljudskih in meščanskih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnic*, 
izpolnjene natančno po vseh rubrikah, naj se vlož« 
po predpisani službeni poti do dne 

2 4. j u l i j a 19 22. 
pri podpisanem uradu. 

Okrajni šolski svet za okolico v Ljubljani,. 
dne 6. julija 1922. 

Predsednik: dr. Perjančič s. r. 

Razne objave. 
„ P e t o v i a " , u s n j a r s k a i n d u s t r i j a , d. d. 

P o z i v n a aubckripci jo I I . e m i s i j e d e l n i c 
Dražba «Petovia», usnjarska industrija d. d-, je 

sklenila na izrednem občnem zboru, zvišati delnišk» 
glaviuco 

od 16,000.000 K na 25,000.000 K 
ter je pooblastila upravni övet, da določi čas, "način 
in kui-z emisije novih delnic. V zmislu tega sklepa ee 
zvišuje delniška glavnica začasno 

od 16,000.000 K na 24,000.000 K 
z izdajo 20.000 novih delnic po 400 K nominalne 
vrednosti ob nastopnih pogojih: 

1.) Dosedanji delničarji imajo pravico, prevzeti 
za dve stari delnici eno novo delnico po 470 K 
tel quel. 

2.) Delnice, ki se po starih debiičarjih ne opti-
rajo, prevzame garančni sindikat po kurzu 470 K 
tel quel; vse nove delnice so že deležne dobička zft 
tekoče loto in imajo kupou za leto 1922. 

3.) Suhskripcija traja od dne 16. julija do dne 
25. julija 1922. 

4.) Za podpisovalnice so določene: 
Ljubljanska kreditna banka v Ljubljani, njene 

podružnice v Ptuju, Mariboru in Celju; 
Hrvatska-Slavonska zemaljska hipotekama ban

ka v Zagrebu. 
5.) Protivrednost podpisanih delnic se plača 

takoj pri subekripciji. 
V L j u b l j a n i , dne 28. junija 1922. 

910 Upravni svet. 

„Vinaria", delniška družba vinogradnikov 
V P t u j u . 915 

P o z i v n a e a b s k r i p c i j o n o v i h d e l n i c 
I I . e m i s i j e . 

Upravni »vet «Vinarie», delniške družbe vino
gradnikov v Ptuju, pooblaščen za to s sklepom ооб-
noga zbora delničarjev z dne 2. aprila 1922., je skle
nil zvišati debdško glasnico 

od 3,000.000 K na 5,000.000 K 
z izdajo 5000 novih delnic po 400 K nom. ob na
stopnih pogojih: 

1.) Dosedanji delničarji imajo pravico prevzeti 
za tri «tare delnice dve novi delnici po tečaju 460 K 
tel quel. . 

2.) Novi delničarji morajo subskribb-ati delnice 
po tečaju 600 K tel quel. Reparticija je pridržana 
upravnemu svetu. Za nedodeljene delnice ae vrnejo 
vplačila do dne 31. avgusta 1922. 

3.) Protivrednost subskribiranih delnic je чЏа--
čati takoj pri «ubskripciji. 

4.) Vse nove delnice so deležne že dobičke, sa 
tekoče leto in imajo kupon za leto 1922. 

5.) Subskripcija se vrši' od dne 16. julija do d** 
31. julija 1922. 

Za podpisovalnice eo določene: 
Zadružna.-zveza v Celju, 
Hranilno in posojilno društvo y Ptuju, 
Ljubljanska kreditna banka, pođružnio» v Ptufc, 
Okrajna posojilnica v Ormožu, 
V P * u j u, dne 10. julije 1923. 

Upravni ive*. 

He&afla ta z a b i l a Delniška Mekana, d. d. v i j ibfrrt 
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75. 
Poitoina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 1б. julija 1922. Letnik IV, 

Kraljevina Srbov, Hrvatov ta Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

mesftev. RazglJ o п а Ц е . п žganju ^ п Г р / Ј Г о ј п ^ № ^ " * -

Zakoni in kraljevske uredbo. 
212. 

Mi 

A l e k B » n đ e i p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevino Sr
bov, Hrvatov,in Slovencev-na podstavi člena 130. 
ustavo sklenil v XXVII. redni seji, ki jo je imel dne 
9. decembra 1921. v Beogradu, da je odločbo mini
strskega sveta o ureditvi zadnje sodne stopijo za 
krajine v področju višjih deželnih «sodišč v. Splitu in 
Ljubljani z dne 28. novembra 1919., š t 24.796/19.; 
«Službene Novine» ' š t 155/19.,* seznamka uredb 
ministrstva pravde št. 11, «Službene Novine» St. 195 
h leta 1921., izpremeniti in da smo Mi potrdili in 

potrjujemo po zakonodajnem odboru sklenjeni 

Zakon 
o začasni ureditvi zadnje sodne stop
nje za krajine v področja višjih de
želnih sodišč v Splita in Ljubljani.** 

§ .i. 
Pristojnost stola Lsedm orice v Zagrebu se raz

širja začasno na one krajine kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, v katerih «o sodna oblastva or
ganizirana po tam veljavnih zakonih bivšo Avstrije 
(Cislajtanijo). 

V to svrho se ustanavlja pri stolu sedmorice 
začasno poseben oddelek. 

Za ta oddelek veljajo vsi zakoni, vse naredbe in 
drugi predpisi, ki so veljali za bivše najvišje in ka-
sacijs-ko sodišče na Dunaju, kolikor niso predruga-
čeni s i»znejšimi zakoni, naredbami in predpisi; od
delek postopa po njih. 

§ 2. 

Disciplinarna višja komisija pri tem oddelku iz
vršuje tudi pristojnost disciplinam« višje komisije, 
ki bi morala biti ustanovljena pri ministrstvu pravde 
po zakonih in narodbah, ki veljajo za krajino ome
njen« v § 1., in sicer za nesodniško uradništvo od 
VI. činovnega razreda dalje in kot zadnja stopnja 
zoper sklepe disciplinarnih komisij pri pravosodnih 
oblastvih. 

§ 3. 
IM omonjonem oddelku so ustanavljajo iz pravo

sodnega etaleža krajin, navedenih v § 1., ta. mesta: 

* Uradni list pod št. 779 iz leta 1919. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 142, izdanih dne 30ega 
junija. 1982. (Prilog ХХШ. — 1922.) 

podpredsednik stola sedmorice, ki upravlja ta od
delek ter je v III. činovnem razredu, in osem svet
nikov stola sedmorice, izmed teh dva v IV. in šest 
v V. činovnem razredu. 

" § 4. 
Pri tem oddelku se ustanavljata iz pravosodnega 

etaleža krajin, omenjenih v § 1., mesti: vrhovni dr
žavni odvetnik v TV. in njegov namestnik v V. či
novnem razredu. 

Službeni položaj, pravice in dolžnosti vrhovnega 
državnega odvetnika so po zakonih in drugih pred
pisih bivše Avstrije (Cislajtanije), kolikor niso pre
diligacene s pozne^imi zakoni, - naredbami in1 pred
pisi, iste kakor za bivšega generalnega prokuratorja 
pri bivšem najvišjem in kasacijskem sodišču na 
Dunaju. 

• . . ' § 5 - ; - . ' 

Število potrebnega pomožnega koncepjtnega in 
pisarniškega osebja in slug določi minister pravde. 

§6. 
Glede službenih, razmerij (pravic in dolžnosti) 

osebja, navedenega, v §§ 3. in 4., in pomožnega kon-
ceptnega osebja so odločilni odnosni zakoni, na
redbe in drugi predpisi krajin, za katere je ustanov
ljen zgoraj navedeni oddelek. 

Isto velja za pisarniško osebje in za sluge, koli
kor so postavljeni iz pisarniškega in služabniškega 
osebja krajin, navedenih v § 1. 

§ 7. 

Uradni jezik oddelka je «rbsko-hrvatski in slo
venski. 

§ 8 . " 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moo pa dobi z dnem, ko so razglasi v 
«Službenih Novinah», ter nadomešča kraljevsko 
uredbo z dne 28. novembra 1919., š t 24.796, raz
glašeno v «Službenih Novinah» št. 155 z dne 6. de
cembra 1919., in; predloženo zakonodajnemu odboru 
narodne skupščine pod š t 11 uredb za Slovenijo 
ministrstva pravde, navedenih v «Službenih Novi
nah» št. 195/21. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi la zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, obla&tvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur, naj. se 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 80. januarja 1922.: 
št, 65.892. . . _ 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 

213. 
Mi 

A l e k s a n d e p I. , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščino kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXVII. redni seji, ki jo je imel dne 
9. decembra 1921. v Beogradu, da je naredbo -mini
stra pravde z dne 31. januarja 1921., št. 44.563/20. 
o preureditvi službenega razmerja poduradinikov in 
slug v področju višjega deželnega sodišča v Ljub
ljani, Ur. 1. št. 46/21., seznamka uredb ministrstva 
pravdo št. 14, «Službene Novine» St, 195/21., izpre
meniti iti da smo Mi potrdili in potrjujemo ix> za

konodajnem odboru sklenjeni 

Zakon 
o preureditvi službenega razmerja 
poduradnikov in slug v področja viš
jih deželnih sodišč v Ljubljani in 

Splitu.* 
§ i. 

Ustanavljajo, se mesta..izvršilnih uradnikov: pri 
deželnem sodišču v Ljubljani in pri okrožnem sodi
šču v Mariboru po dve, dalje pri okrožnih sodiščih 
v Celju in Novem mestu in pri okrajnem sodišču v 
Ptuju po eno namesto enakega števila poduradnikov 
pri vsakem teh sodišč, pri okrajnem sodišču v Mur
ski Soboti ('no namesto enega uradnega sluge. 

§ 2. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Paš« s. r. 

(Podpisi vseh ministrov.) 

Ustanavljajo se: dve mesti poduradnikov pri 
okrožnem .sodišču v Celju, po eno pa pri deželn-мп 
sodišču v Ljubijani,. pri okrožnih sodiščih v Mari
boru in Novem mestu in pri okrajnih sodiščih v 
Kamniku, Kranju, Litiji, Radovljici, Brežicah, Ko
njicah, Kozjem, Laškem, Šmarju, Ormožu, Prevaljah, 
Ptuju, Slovenski Bistrici, Sv. Lenartu, Dolnji Len
davi, Murski Soboti, Črnomlju, Kočevju, Metliki, 
Krškem, Mokronogu, Ribnici, namesto enakega šte
vila uradnih slug pri istih sodiščih. 

§ 3. 
Iẑ T-šilni uradnik more postati poduradnik ali 

sluga, ki ima že tri leta poduradniški izpit in že 
osem Jet opravlja izvršilno službo z dobrim uspehom. 
Od osem let morajo biti najmanj tri leta opravljena 
pred dnem 1. januarja 1915. ali po 31. decembru 
1919.; v omenjenih troh letih je moral biti podurad
nik ali sluga najmanj polovico poslovnega časa za
poslen z izvršilnimi dejanji 

Poduradniki, ki so dosegli podiuradniško mesto 
na podstavi naredbe z dne 17. novembra 1909., 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 142, izdanih dne 30ega 
junija 1922. (Prilog ХХПЈ. — 1922.) 
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ukaznik bivšega avstrijskega pravosodnega ministr
stva š t 20, brez poduradniškega izpita, ee morejo 
imenovati za izvršilne uradnike, ne da bi jim bilo 
treba naknadno napraviti poduradniški izpit. 

§4. 
Izvršilni uradniki se uvrščajo v XI. činovni raz

red državnih uradnikov in napredujejo v višje pre
jemke kakor uradniki skupine E (§§ 50. do 55. si. 
pr.). Tudi sicer velja zanje prvo poglavje zakona z 
dne 25. januarja 1914., avstr. drž. zak. š t 15. 

Službena doba v svojstvu poduradnika in .sluge 
se jim vračuni za napredovanje v višje prejemke, 
kolikor preseza osem let: vojaška (orožniška) služba 
ee v teh osem let ne všteva, pisarniška pomožna 
služba, kolikor bi bila'vračunijiva po § 12. naredbe 
vsega ministrstva z dne 25. januarja 1914.. avstr. 
drž. zak. št. 21, s polovico. 

Kdor bi imel kot izvršilni uradnik nižje prejem
ke (plačo z aktivitetnó doklado), nego bi jih imel kot 
poduradnik ali sluga, obdrži prejemke poduradnika 
ali sluge, dokler kot uradnik ne doseže višjih. Isto 
načelo velja za. pokojnino. 

Za odmero pokojnine se šteje službena doba, ki 
se po 2. odstavku vračumi za napredovanje v višje 
Uradniške prejemke tako kakor' uradniška službena 
doba. 

§ 6 . 
Tekom prvega leta, po razglasitvi tega zakona 

se smejo za poduradnike imenovati tudi sluge, ki ni
majo poclurad/niškega izpita, ako so tri leta dejan
ski opravljali službo kot izvršilni organi z dobrim 
uspehom. V ta tri leta se čas od dne 1. januarja 
1915. do dne 31. decembra 1919. ne všteva. 

§ 6-
Mesta izvršilnih uradnikov in poduradnikov se 

podeljujejo z imenovanjem. 
Novo ustanovljenih mest, ki so zanje sposobni 

poduradniki ali sluge že nameščeni pri dotičnem 
sodiščii, pri prvem imenovanju ni treba razpisovati 

Invalidi, certifikatisti in dobrovoljci pri podelje
vanju mest izvršilnih uradnikov in poduradnikov ni
majo prednosti pred že v sodni službi nameščenimi 
poduradniki in slugami, ki niso invalidi, certifikatisti 
ali dobrovoljci. Kjer po določilih §§ 3. do 5. te na
redbe ni mogoče podeliti mesta izvršilnega urad
nika ali poduradnika, se sme po potrebi podeliti 
mesto izvršilnega uradnika poduradniku ali slugi, 
mesto poduradnika pa slugi. 

§ 7-
Izvršilni uradniki in poduradniki se morajo pred

vsem uporabljati kot izvršilni organi. 

§ 8. 
Pristojbine .izJvršiLnih uradnikov za izvršilne 

uradne posle izvun uradnega poslopja so iste kakor 
za poduradnike in sluge. 

§ ». 
Minister pravde se pooblašča, da sme na sličen 

način, kakor preureja ta zakon službeno razmerje 
poduradnikov in slug za okoliš deželnega sodišča v 
Ljubljani, preurediti tudi službeno razmerje pod
uradnikov in slug v okolišu višjega deželnega so
dišča v Splitu. 

§ 10. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča naredbo ministrstva prav
de z dne 31. januarja 1921., št. 44.563 iz leta 1920., 
razglašeno pod št. 46 «Uradnega lista deželne vlade 
za Slovenijo» z dne 16. februarja 1921. in predloženo 
zakonodajnemu odboru narodne skupščine pod št. 11 
seznamka uredb za Slovenijo ministrstva pravde, 
navedenega v «Službenih Novinah» št. 195/21. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbo 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur, naj se 
mti pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minist» pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega eveta: 
Nik. P. Pažić e. г. 

214. 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov. Hrvatov iu Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklonil v XXVII. redni seji, ki jo je imel dne 
9. decembra 1921. v Beogradu, da je uredbo o iz-
premembi višine denarnih zneskov, navedenih v 
predpisih materialnega in formalnega kazenskega 
prava v Dalmaciji in Sloveniji z dno 22. junija 1921., 
št, 29.298, «Službene Novine» št. 143/21.,* soznam-
ka uredb ministrstva pravde št. 15, «Službeno No
vine» št. 195/21., izpremeniti in da smo Mi potrdili 

in potrjujemo po zakonodajnem odboru sklenjeni 

Zakon 
o izpremerabi višine denarnih zneskov, 
navedenih v predpisih materialnega in 
formalnega kazenskega prava v pod
ročju višjih deželnih sodišč v Splitu 

in Ljubljani. * ** 

§ i. 
V kazenskem zakonu z dne 27. maja 1852., drž. 

zak. št. 117, v besedilu zakona z dne 9. aprila 1910., 
drž. zak. št. 73, v kazenskopravnih posebnih zako
nih, v kazenskopravnih predpisih drugih zakonov, 
Id jih morajo uporabljati kazenska sodišča, in v vseh 
zakonih, ki urejajo postopek pred kazenskimi so
dišči, navedeni denarni zneski, ki so odločilni za 
kvalifikacijo kaznivega dejanja, za pristojnost so
dišč in za odmero kazni, in denarni zneski v teh 
zakonih in zakonskih predpisih določenih glavnih in 
postranskih kazni, bodisi kazenskega, bodisi disci
plinarnega značaja, ki jih morajo izrekati sodišča, 
se povišujejo na, dvajsetkratni znesek. 

§ 2. 
Ta zakon «e uporablja-za kazniva dejanja, ki so 

bila učinjena, preden je bil razglašen, ako bi bil 
krivec po prej veljavnih zakonskih predpisih pod
ložen strožjemu postopanju. 

§3. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj ixxlpise, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v, 
«Službenih Novinah», ter nadomešča kraljevsko 
uredbo z dno 22. junija 1921., št. 29.298, «Službene 
Novine» št. 143 z dne 30. junija 1921., predloženo 
zakonodajnemu odboru narodne skupščino pod št. 15 
uredb za Slovenijo ministrstva pravde, navedenih v 
«Službenih Novinah» š t 195/21. 

Našemu ministru pravdo priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujem), 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur, naj so 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 
š t 65.904. A . - , 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

Čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković e. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić ». r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

215. 
M« 

J I L l e k * a n d e v I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo V6em in vsakomur, da jo 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 

* Uradni list pod št. 198 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 142, izdanih dne 30ega 
junija 1922. (Prilog ХХЛ1. — 1922.) 

ustave sklenil v XXVII. redni seji, ki jo je imel dne 
9. decembra 1921. v Beogradu, da jo naredbo po
krajinsko vlado za Dalmacijo z dne 26. februarja 
1919., št. I. 3410, «Dalmatinski Glasnik» št. 16, na
redbo ministrstva pravde z dne 11. decembra 1920., 
št. 48.255, «Dalmatinski Glasnik» št. 68, naredbo 
poverjeništva za pravosodje v Ljubljani z dne 18ega 
decembra 1919., «Uradni list» z dne 22. decembra 
1919., in naredbo z dne 31. januarja 1919., «Uradni 
list» št. 340, seznamka uredb ministrstva pravdo: 
št. 2 in 6, «Službene Novine» št. 195/21., izpremoniti 
in da smo Mi potrdili in potrjujemo po zakonodaj

nem odboru sklenjeni 

Zakon, 
s katerim se podaljšuje doba zasta
ranja nekaterih terjatev za področje 
višjega deželnega sodišča v Splitu in 

v Ljubljani.* 
§ t-

Terjatve, ki so navedene v prvem stavku 
§§ 1480. in 1486. občega državljanskega zakonika 
(v besedilu §§ 192. in 194. cesarske naredbe z dne 
19. marca 1916., drž. zak. št. 69, glede tretje novele 
k občemu državljanskemu zakonito) in odškodnin
ske terjatve, nastale po kršitvi pogodbene dolž
nosti (§ 1489., prvi stavek, občega državljanskega 
zakonika, v besedilu § 196. omenjeno cesarske na
redbe z dne 19. marca 1916., drž. zak. št. 69), ne za
starajo pred dnem 31. decembra 1921. 

Terjatve, za katere je veljala pred dnem 1. apri
la 1916. tridesetletna ali štiridesetletna doba zasta
ranja, pa zastarajo s potekom t« dobe, če poteče 
pred dnem 31. decembra 1921. 

Ta zakon se ne uporablja na terjatve, ki so že 
zastarale do dne, ko so razglasi ta zakon. 

§ 2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpis-:, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah», ter nadomešča naredbo po
krajinske vlade za Dalmacijo z dne 26. februarja 
1919., št. I. 3410/19., razglašeno v «Dalmatinskem 
Glasniku» z dne 1. marca 1919., št. 16, in naredbo 
ministrstva pravde z dne 11. decembra 1920., 
št. 48.255, razglašeno v «Dalmatinskem Glasniku» 
z dne 22. decembra 1920., š t 68, nadalje naredbo 
poverjeništva za pravosodje v Ljubljani z dne 18ega 
decembra 1919., razglašeno pod št. 811 «Uradnega 
lista deželno vlade za Slovenijo» z dne 22. decem
bra 1919., in naredbo poverjenika za pravosodje v 
Ljubljani z dne 31. januarja 1919., razglašeno pod 
št. 340 «Uradnega lista deželne vlade za Slovenijo» 
z rine 3. februarja 1919., ki so bile vse predložene 
zakonodajnemu odboru narodne skupščine pod št. 2 x 

uredb za Dalmacijo, odnosno pod št. 6 uredb- za 
Slovenijo ministrstva pravde, navedenih v «Služ
benih Novinah» št. 195/21. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbo za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 
št. 65.902. A . . j 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrakoga eveta: 
, Nik. P. Pasle s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

216. 
M! 

A l e f c i a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 143, izdanih dne 1. ju
lija 1922. (Prilog XXTV. — 1922.) 
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3.) za otroka, ki ima šolsko ali naučno štipen
dijo, užitek iz kakrSnegakoli fonda, podporo ali 
ustanovo na mesec 150 dinarjev ali več; 

4.) za otroka, ki vstopi v trgovino, obrt ali pod
jetje za učenca ali vajenca, pa ga vzdržuje delo
dajalec brez odškodnine; 

5.) za otroka, ki se omoži ali oženi; in 
8.) za otroka, ki ima lastno premično ali nepre

mično imovino, katere dohodki znašajo na mesec 
150 dinarjev ali več. 

člen 13. 

Izjemoma se priznava pravica do rodbinske do
klade za. otroke tudi po dovršenem 16. letu: 

1.) za hčer, če gospodinji očeta, ki je vdovec; 
2.) če je otrok duševno ali telesno trajno nespo

doben za kakršnokoli delo ali pridobivanje; 
3.) če otrok redno nadaljuje šolanje v državi ali 

v inozemstvu, in sicer za čas šolanja, toda največ 
<lo 34. življenskega leta. 

Člen 14. 
(>. Tiiivajo otroci pokojnino, provizijo itd. po 

očetu skupno z mačeho, prejema mačeha osebno in 
rodbinsko doklado po 3 dinarje za vsakega otroka, 
in sicer, če žive skupaj. Če pa živi mačeha lo
čeno od pastorkov, se osebne in draginjske dokladc 
seštejejo in ves znesek se razdeli na enake 
dele. Isto velja, če ostane po delavcu muslimanu 
več vdov ali več otrok, ki niso isto matere. Moški 
otroci, ki so ostali brez očeta in matero, a so po 
veljavnih predpisih zaradi starosti izgubili pravico 
do vzgojnirie, pomoči itd. in ki nimajo nobenih do
hodkov, a se Šolajo, prejemajo doklado po 6 dinar
jev na dan do'dovršenega Šolanja, toda najdalje do 
35. živijenskega leta. 

Ölen 16. 

O џ mož aktiven delavec, žena pa ирокојеггка 
ji, narobo ali če sta oba upokojena, ima vsak izmed 
njiju zase pravico do osebne draginjske doklado, 
toda mož nima pravice, da bi prejemal tudi š e do
klado za ženo. 

Ölen 16. 

če mož ni v državni službi, žena pa jo ali v ak
tivni službi ali upokojena, ima žena pravico samo 
do osebno doklade, ne pa tudi do rodbinske,^razon 
če dokaže, da je :njen mož nesposoben za delo. V 
lem primeru ima žena pravico do rodbinske doklade 
za otroke, in sicer ob občih pogojih, ki veljajo za 
prejemanje te doklade. Za dokaz moževe nesposob
nosti za delo služi zdravniško izpričevalo železni
škega, državnega ali občinskega zdravnika. 

Ölen 17. 

öe se zakon razveže ali če živita mož in žena 
ločeno, veljajo glede rodbinske doklade za otroke 
ta-lo načela: 

1.) če sta mož in žena oba državna uslužbenca 
ali upokojenca ali če je eden izmed njiju v državni 
službi, drugi pa upokojenec, gre rodbinska doklada 
za otroke onemu uslužbencu, pri katerem se otroci 
vzdržujejo; 

2.) če je mož svobodne profesije, mati pa držav
na uslužbenka ali osebna upokojenka in se otroci 
vzdržujejo pri njej, gre doklada za otroke materi 
kot državni uslužbenki; 

3.) če jo mož državni uslužbenec ali upokojenec, 
žena pa ni ne eno ne drugo, ima mož pravico do 
rodbinske doklade za otroke, toda doklada se iz
plačuje ženi, če so otroci pri njej. 

To velja, bodisi da je zakon definitivno raz
vezan, bodisi da teče pravda' o ločitvi zakona, bo
disi da je mož odšel od svoje žene ali ona od njega 
ter živi ločeno, ne glede na to, ali teče pravda o 
ločitvi zakona ali ne. 

Ölen 18. 

Osebna draginjska doklada po tem zakonu ;e 
ume vaeti v popis samo za državne terjatve in za 
sodno priznano vzdrževalnine. 

Rodbinska doklada pa se ne sme jemati v. popis 
za nikakršne terjatve, razen če je prejel kdo preveč 
doklade. 

Člen 19. 
Za prejemanje draginjskih doklad morajo ak

tivni kakor tudi upokojeni delavci in upokojene 
delavke izpolniti posebne prijave, ki BO predpisane 
tudi za regulirano, osebje državnih prometnih na
prav in s katerimi se ugotovi, da so glede pravice 

•do prejemanja draginjekih doklad izpolnjeni vsa 
pogoji, ki se zahtevajo. 

497 . 

Aktivni delavci izpolnijo prijave samo za rod
binsko doklado, upokojenci in upokojenke pa za 
osebno in za rodbinsko. 

Vsako izpremembo po že predloženi prijavi mora 
delodajalec takoj naznaniti dotični službeni edinici 
z novo prijavo. 

Edinice, ki izvršujejo izplačevanje, imajo zaradi 
preizkušanja že predloženih prijav, pravico in dolž
nost, periodično od pozameznikov, zahtevati pred
ložitev novih prijav. Za dokaz, da so predložiteljeve 
navedbe resnične, služi jamstvo treh stalnih delav
cev, reguliranih uslužbencev, učiteljev ali duhov
nikov; za upokojence in upokojenke pa zadošča tudi 
jamstvo upokojenih uslužbencev. 

Ölen 20. 
Aktivni delavec, o katerem se ugotovi, da je 

predložil neresnično prijavo za prejem draginjskih 
doklad ter jih prejme po njej, se kaznuje z odpu
stom iz službe ter se izroči civilnemu sodišču v so
jenje. 

Öe predlože osebe, ki dobivajo pokojninske pre
jemke, neresnično prijavo za prejem draginjskih do
klad in jih prejmejo po njej, se kaznujejo s tem, da 
se jim odvzame osebna in rodbinska draginjska do
klada za leto dni. 

Poleg teh kazni se vsak tak uslužbenec, odnosno 
vsaka zgoraj omenjena oseba, še kazensko obtoži 
zaradi goljufije. 

Poroki na prijavi, s katero se zahteva draginjr 
ska doklada, so odgovorni v materialnem oziru, oni, 
ki predlože prijavo, pa v kazenskem in v material
nem oziru. Kaznujejo se z isto kaznijo, določeno v 
tem členu, kakor predložitelj. 

Izrekati kazni za osebje ministrstva za promet je 
pristojen minister za promet; za osebje oblastnih 
direkcij, generalne direkcije, direkcije za rečno bro
darstvo, pomorsko brodarstvo pa jih je pristojen 
izrekati direktor dotične direkcije. 

Zoper odločbo direktorjevo imajo uslužbenci pra
vico pritožbe na ministra za promet, čigar odločba 
je vselej izvršna. 

Vsa oblastva in vse edinice prometnih naprav 
morajo kar najstrože paziti na pravilno izvrševanje 
teh predpisov ter vsako nepravilnost priobčiti direk
torju, odnosno ministru za promet, zaradi izrekanja 
kazni in nadaljnjega postopanja. 

''felon *&: •" 
Ko bi nastala potreba, se pooblašča ministrski 

svet, da na predlog ministra za promet sporazumno 
z ministrom za finance in finančnim odborom zako
nodajne skupščine izprsmeni ali dopolni to uredbo. 

Vsa potrebna pojasnila za pravilno uporabljanje 
te uredbe dajo minister za promet. 

Istotako se pooblašča ministrski svet, da sme na 
predlog ministra za promet, sporazumno s finančnim 
odborom zakonodajno skupščine, izpreminjati in do
polnjevati vse zakone in uredbe, ki se nanašajo na 
dnevnice, potne stroške in mezde delavcev državnih 
prometnih naprav; toda to izpremem.be smejo biti 
samo v mejah odobrenega kredita. 

Ölen 22. 

Vse zgoraj naštete odredbe členov 1. do 21. se 
no tičejo delavcev, ki se sprejemajo za- specialna 
dela s posebno pogodbo. 

Ölen 23. 

Z odredbami te uredbe glede izplačila zaostalih 
naknadnih poviško/ se ne morejo koristiti oni de
lavci, ki so, preden se razglasi ta uredba, izstopili 
iz službo državnih prometnih naprav ali odpovedali 
delo. 

Člen 24. 

Ta uredba stopi v veljavo dne 1. marca 1922. 
Tega dne prestanejo veljati vse prejšnje uredbe in 
odločbe, kolikor ni njih veljavnost podaljšana s to 
uredbo. Izplačevanje se prične dne 1. julija 1922., 
ko stopi v veljavo 50%na zvišba železniške tarife, 
in sicer tako, da se izplačuje poleg rednega še po 
eden minulih mesecev do likvidacije. 

Minister za promet: 
A. M. Stanič s. r. 

Ministrski svet je v; seji z dne 15. junija 1922. 
usvojil pričujoči predlog gospoda ministra za pro-

Predsednik ministrskega sveta: 
Nlk. P. Pašlć e.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Letnik IY, 

219. 
Dopolnitev pravilnika o poslovanja račano-
vodstvenih odsekov pri ministrstvih in 

specialnih računovodstev in blagajn.* 
Gospod minister za finance je dovolil z odlokom 

z dne 24. junija 1922., D R br. 90.552, da ee sme 
v pravilniku o poslovanju računovodstvenih odsekov 
pri ministrstvih in specialnih računovodstev in bla
gajn z dne 25. decembra 1920.** za členom 31. do
dati nov člen 31. a s to-le vsebino: 

öe je kdo izmed uslužbencev, ki je vpisan v 
plačilni seznamek, od dne podpisa seznamka do dne 
izplačila podal ostavko, odnosno izstopil iz službe, 
ali je bil odpuščen, odnosno upokojen, ali je umri, 
se dotičnemu uslužbencu ne izplača prejemek, nego 
se ves prejeti prejemek dotičnega uslužbenca izroči 
glavni državni blagajni s spremnim dopisom, v ka
terem se označi vzrok, zakaj se izroča, s pozivom 
na D R br. plačilnega seznamka, proračunske par
tije in pozicije in za kateri mesec in katero leto. 

V plačilnem seznamku — duplikatu — ki ostane 
pri računovodstvenem odseku dotičnega ministrstva, 
in v koloni za svojeročni podpis je treba napisati: 
«odpuščen», «umrl», «upokojen» (ali kakor je pač) 
in da se je vsota vrnila glavni državni blagajni, s ' 
pozivom na datum (dan, mesec in leto) R br. in 
redne številke in lista denarne ekspedicijske knjige. 

Isto velja tudi za vsa podrejena oblastva dotič
nega ministrstva. V tem primeru morajo dotična ob 
lfistva, kakor bolnice, ambulatori^, dispanzerji ità., 
vsak tak primer takoj priobčiti dotičnemu računo
vodstvenomu odseku ministrstva zaradi vpisa: v 
kontrolnik osebja, v obči kontrolnik kreditov — do
tično proračunsko partijo in pozicijo je zmanjšati za 
kosmato vsoto — in v triplikat plačilnega вегпат-
ka (Ц je pri računovodstvu). Sef dotičnega računo
vodstva, pri ministrstvu občasno revidira te naprave. 

Ta povračila kakor tudi ostale vsote, ki se izro
čajo glavni državni blagajni, se izvršujejo po de
narni ekspedicijski knjigi. Uradnik glavne državne 
blagajne, ki je upravičen prejemati denar, mora v 
tej knjigi takoj potrditi prejeto vsoto in potem mora 
glavna državna blagajna tudi z dopisom odgovoriti 
o prejemu, s pozivom, kam se je prejeta vsota vpi
sala. 

Iz generalne direkcije državnega računovodstva 
v Beogradu, 

dne 24. junija 1922.; D R br. 90.562. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

220. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
0 pobiranju občinske davSčine v Ptuju napo-
nočni obisk gostiln in kavarn kakor tudi na 

igranje s kvartarni. 
Mestni občini ptujski dovoljujem na podstavi 

§ 1. zakona z dne 18. maja 1894., dež. zak. štajerski 
š t 41, sporazumno z delegacijo ministrstva financ 
v Ljubljani, da sme pobirati od dne, ko se razglasi 
ta naredba v Uradnem listu, pa do dne 31. decern 
bra 1922. na ponočni obisk gostiln in kavarn kakor 
tudi na igre s kvartarni občinsko davščino pa na
stopnem pravilniku: 

§ 1 -
Občinsko davščino na ponočni obisk gostiln in 

kavarn kakor tudi na igre e kvartarni so dolžni pla
čevati obiskovalci gostiln in kavarn, ki so po 
22. uri v gostilnah in kavarnah, kakor tudi kvar-
talci v navedenih lokalih brez ozira na čas. 

Davščina znaša za kvartalce brez ozira na čas 
1 dinar, za goste, ki so v gostilnah in kavarnah med, 
22. in 23. uro, Уг dinarja, za goste, ki so v gostilnah 
in kavarnah med .23. in 24. uro, 1 dinar. 

§ 2 . 
Davščino pobirati je dolžan podjetnik, ki izvr

šuje obrt; na njegovo odgovornost pa ga smejo za
stopati tudi njegovi uslužbenci. 

* Razglašena v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 145, izdanih dne 4. ju
lija 1922. 

** Uradni list pod š t 58 iz let» 1929. 
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O plačani davščini vroči podjetnik gostu uradno 

potrdilo mestnega, magistrata, podjetnik pa dobiva 
potrdila z zaporednimi številkami v obliki blokov 
brezplačno pri mestnem knjigovodstvu. Potrdila je 
uporabljati etrogo po tekočih številkah. Za pra
vilno zaračunavanje davščine, za vsako zlorabo 
potrdil ali za nepravilnosti eploh je odgovoren pod
jetnik obrta. 

Gostje, ki ee mude v gostilnah in kavarnah mod 
22. in 23. iure, se morajo izkazati s potrdilom po 
Vz dinarja, za čae med 23. in 24. uro pa s potrdilom 
po 1 Din. Kvartalci se morajo brez ozira na čas 
poleg tega izkazati še s potrdilom po 1 Din. 

Izjemoma lahko pobira mestna občina davščino 
po nalašč za to nastavljenih osebah. 

§ 3 . 

Davščino, pobrano v enem tednu, mora podjet
nik na ppdetavi obračuna najpozneje do erede ia-
slednjega tedna izročiti mestni blagajni. Za veak 
blok, ki ga podjetnik izgubi, mora plačati vso vred
nost bjoka. 

§ 4 . 
Mestni magistrat je upravičen, kontrolirati pra

vilno pobiranje davščine. Podjetnik obrta mora na 
zahtevo predložiti kontrolnemu organu bloke zaradi 
primerjanji s potrdili, ki jih je vročil gostom. 

§ б / 

Za prestopke te naredbe se «natra: 
a) aka uporablja podjetnik neuradna potrdila, to 

je taka, ki jih ni prejel od mestnega magistrata, 
odnosno knjigovodstva; 

b) ako ee gost kljub pozivu brani plačati davščino; 
c) ako gost sporazumno s podjetnikom plača dav-

ŠČino brez potrdila; 
d) akp podjetnik davščine ne pobere. 

§ 6 . 
Za veak prestopek te naredbe sme mestni magi

strat predpisati podjetniku, odnosno gostu, ne da bi 
uivedel kazensko postopanje, desetkratni iznos pri
krajšane davščine. Ce se višina prikrajšane davščine 
ne more določiti ali č<3 se pri podjetniku prestopki 
naredbe ponavljajo, se določi vsota, ki jo mora 
plačati, od 250 do 2000 dinarjev. Ako zakrivi pre
stopek goet sporazumno s podjetnikom (§ 5. c), »me 
magistrat predpisati desetkratno davščino, odnosno 
zgoraj določeni znesek, vsakemu in oba jamčita 
vzajemno za plačilo obeh zneskov. Gosta, ki re 
brani plačati davščino, mora podjetnik naznaniti 
magistratu, odnosno magistratnomu organu. 

§ 7. 

V zadevah te naredbe odloča na prvi stopnji 
mestni magistrat; 

Zoper odloke mestnega magistrata je dopusten 
priziv ali pritožba na mestni občinski svet, горзт 
sklepe mestnega občinskega sveta pa na pokrajin
sko upravo, oddelek za notranje zadeve. 

Priziv je vložiti v vsakem primeru pri mestnem 
magistratu v 14 dneh od dne, ko se vroči stranki 
odlok magistrata, odredba ali obvestilo o sklepu 
občinskega svota. 

Osebe, ki naznanijo mestni občini prestopke te 
naredbe, dobe za nagrado polovico plačane deset
kratne davščine, odnosno polovico vsote, ki se do
loči po § 6. te naredbe. Kontrolnemu organu določi 
nagrado mestni svet. 

§9-
Občinsko davščino je smatrati za javen občinski 

davek. Ako se davščina ne plača v določenem roku 
'(§ 3.)) jo je izterjati po § 3. ukaza z dne 20. aprila 
1854., drž. zak. š t 96, s politično eksekucijo. Na 
ista način se izterjajo tudi premalo oddani zneski, 
ako ee ne plačajo v 14 dneh po vročitvi plačilnega 
poziva. Prizivi nimajo odložilne moči. Glede zasti
ranja te davščine veljajo določila zakona z dne 
18. marca 1878., drž. zak. št. 31. 

§ 10. 
Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko ze raz

glasi v Uradnem listu, ter velja do dne 31. de
cembra 1922. 

V L j u b 1 j a n i : dne ô. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski nameMojk: Iv. Hribar s. r. 

221. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
glede pobiranja občinske doklade na trošarino 

od vina v Ptuju. 
Mestni občini ptujski dovoljujem na podstavi 

člena Ш. zakona z dno 18. maja 1894., Staj. dež. 
zak. št. 41, sporazumno z delegacijo ministrstva 
financ, da sme v pokritje občinskega primanjkljaja 
pobirati po vsem občinskem ozemlju od dne, ko se 
razglasi ta naredba v Uradnem, listu, do dne 31. de
cembra 1922. na državno trošarino od vina 190%no 
občinsko doklado. 

V L j u b l j a n i , dne 5. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar ». r. 

2 2 2 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju kanalske pristojbine v Ptuju. 

Mestni občini ptujski dovoljujem na podstavi 
§ 1. zakona z dne 18. maja 1894., dež. zak. štajerski 
š t 41, sporazumno z delegacijo ministrstva financ 
v Ljubljani, da sme pobirati od dne 1. januarja 
1922. do dne 31. decembra 1928. kanalsko pristoj
bino v. znesku 4 vinarjev od vsake krono prejete 
najemnine za stanovanja ali najemne vrednosti sta
novanj hišnih lastnikov in drugih uživalcev prostih 
stanovanj. 

V L j u b 1 j a n i , dne б. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

2 2 3 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o občinski davščini na avtomobile v Ptuju. 

Mestni občini ptujski dovoljujem na podstavi 
§ 1. zakona z dne 18. maja 1894., dež. zak. staj. 
št. 41, sporazumno z delegacijo ministrstva financ 
v Ljubljani, da sme pobirati v dobi od dne 1. janu
arja 1922. do dne 31. decembra 1922. na osebno 
avtomobile namesto dosedanje davščine, določene 
v § 4., točki II., naredbe bivše celokupne deželne 
vlade za Slovenijo z dne 30. maja 1921., št. 173 
Ur. L, nastopno davščino: na osebne avtomobile do 
vštetih 3 HP letno 4000 K, na osebno avtomobile 
nad 30 HP pa letno 6000 K. 

V L j u b l j a n i , dne 5. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokra.iin.4ki namestnik: Iv. Hribar <. r. 

2 2 4 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju občinske doklade v občini КарНД. 

Občini Kaplji v davčnem okraju mareuberškem 
se dovoljuje na podstavi § 1. zakona z dne 20. ja
nuarja 1914., staj. dež. zak. št. 22, sporazumno z 
delegacijo ministrstva financ, da srn© pobirati za 
upravno leto 1922. po vsem svojem obsegu 500% no 
občinsko doklado na vse neposrednje davke razen 
onih, ki so po zakonu pro-iti občinskih doklad. 

V L j u b l j a n i , dne 7. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenček s.r. 

_. — — ~ — — — » . « • | l » » 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o popolnitvi protestov zoper 
žigosanje obveznic predvojnih avstro-
ogrskih posojil, ki so last naSih držav» 

ljanov.* 
Generalna direkcija državnih dolgov je pozivah 

že nekolikokrat državljane kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, katerih obveznice predvojnih po
sojil bivše avstro-ogrske monarhije se iz kakršnegu-
koli razloga hranijo v inozemstvu, naj jih v določe
nem roku prijavijo z vsemi potrebnimi, podatki in do
kazi o državljanstvu (s priloženo domovnico), da bi 
se mogel na podstavi teh prijav pri dotičnih vladah 
vložiti protest zoper žigosanje in da bi se mogla za
htevati njih restitucija. 

Ker prošnjam niso bile pril ožene domovnice in je 
nevarnost, da brez domovnic inozemske vlade pro
testov ne bodo hočele obravnavati, se interesenti iz
nova pozivljejo, naj pošljejo naknadno k svoji že 
vloženi prošnji k a r n a j h i t r e j e še domovnico 
generalni direkciji državnih dolgov v Beogradu. 

Interesenti se opozarjajo na to, da morajo sarai 
trpeti posledice, ako se ne odzovejo tudi temu zad
njemu pozivu. 
Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu, 

dne 29. junija 1922.; št. 15.710. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 23.280. ; 

Razglas. 
Ministrstvo za notranje zadevo je odredilo z raz

pisom z dne 15. junija 1922., D. Z. br. 8664, da» je 
zahtevati od grških državljanov za vidiranje potnih 
listov, dokler se ne odredi drugače, 141 (istoedenm-
štirldeset) dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 6. julija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 
Št. 24.167. 

Razpust društva. 
Društvo «Slovenski strelski krožek ,Hradeeky' v 

Ljubljani» je razpuščeno, ker že več let ne. deluje in 
ker zaradi nezadostnega števila članov nima pogo
jev za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 6. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek «. r. 

Št. 831 /pr. 3--S. 
Razpis. 

Pri oddelku za kmetijstvo pokrajinsko uprave 
za Slovenijo so izpraznjena: 

1.) dve mesti veterinarskih nadzornikov v VII. 
činovnem razredu; 

2.) eno mesto veterinarskega referenta pri okraj
nem glavarstvu v Mariboru; 

3.) več mest uradnih živinozdravnikov v X. či
novnem razredu. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 72. 
V L j u b l j a n i , dne 27. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Št. 862/pr. 
Razpis službe. 

Na državni podkomki šoli v Ljubljani je po-
polniti mesto podkovskega mojstra v podurad-
niškem činu z začetno plačo letnih 1000 Din, z 
osebno draginjsko doklado dnevnih 14 Din in a 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 145, ižclamb dite 4. ju
lija 1922. 
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ttventuamo družinsko draginjsko doklado dnevnih 
5 Din za vsakega družinskega člana. 

Prosilci se morajo izkazati: 
1.) a izpričevalom, da so •/. dobrim uspehom 

dovršili podkovako šolo; 
2.) z izpričevali o dosedanji praksi; 
3.) z izpričevali o splošni izobrazbi; 
4.) L rojstnim listom in domovnico; 
5.) s potrdilom o našem državljanstvu; 
6.) z zdravniškim izpričevalom. o telesni in du-

äevni zmožnosti in sposobnosti; 
7.) z izpričevalom političnega oblastva o mo

ralni in politični neoporečnosti. 
Pravilno kolkovano prošnjo, opremljene z na

vedenimi dokazili, naj se vlože do dne 
3 1 . j u l i j a 1 9 2 2 . 

pri podpisanem oddelku. Služba je pogodbena. 
V L j u b l j a n i , ihw 7. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
šef oddelka: Sancin s. r. 

Sit 2115. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 8. julija 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
I» z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
snači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Ljubljana okolica: Borovnica 7: 25. 

V r a n i c n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Dolnja Lendava 2; 7, Kapca 

1:1. Slovenjgradec: Sv. Janž na Vinski gori 1:1. 

M e h u r č a e t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Kranj: Križe 4:4, Sv. Katarina 1:2, Tržič 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatuš 1:1, Tanca gora 1:1. Krško: 

Krëko 1:2. Litija: Radonova vos 1:1. Ljubljana 
okolica: Brezovica 1:1. Maribor: Črešnjevec 1:1, 
Novo mesto: Prečna 1:1. 

S t e k 1 i n a* 

Brežice: Bianca 1:1. Celje: Lisce 1:1. Krško: 
Radeče 1:1. Maribor: Spodnja Poljakava 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Loka 1:2, Stari trg 2:4. Litija: Ceš-

njice l : i ; Dednidol 1:1, Gorenja vas 1:1, Krka 
1:1, Leskovec 1:1, Št. Vid 1:1. Ljubljana okolica: 
Rudnik 1:2. Maribor: Slovenska Bietrica 1:1. Novo 
mesto: Žužemberk 1:1. Ljubljana mesto 2. Maribor 
mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljubljana okolica: Devica Marija v Polju 1:1, 

Dobrajije 1:1, Grosuplje 1:1, Rudnik 1:1. Litija: 
Krka 1:1, Polica 1:1. Logatec: Gorenji Logatec 
1:6, Rakek 2:4, Ziri 1:1. Maribor: Spodnja Polj
ska va 1:1. Ptuj: Donačka gora 1:2, Slovenja vas 
1:1. Radovljica: Bled 1:1, Jesenice 1:4. 

V L j u b l j a n i , dne 8. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
* Paulin s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

»t. 9ol/V/Val. ex 1922. 

Razglas. 
(zgubljene obveznice predvojnih avetro-ogrskib po-

posojil; postopanje za njih nadomestitev. 
Po razpisu finančnega ministrstva z dne 1. julija 

1922., D br. 12.836, jo treba, ako se je obveznica 
p r e d v o j n i h avstro-ogrskih državnih posojil iz

gubila ali sicer uničila, pa. jo želi lastnik nadome
stiti, postopati tako-le: 

Po izvršenem amortizacijskem postopanju, ki naj 
se uvede pri pristojnem sodišču, je z overovljenim 
prepisom sodnega sklopa zaprositi: 
a) gled© a v s t r i j s k i h obveznic pri generalni di

rekciji državnih dolgov na Dunaju, L, Singer-
strasse, 

b) glede o g r s k i h obveznic pri madžarskem fi
nančnem ministrstvu v Budimpešti 

za p o t r d i l o , da doslej niso bile izdane nove ob
veznice niti ne izplačane obresti od časa, ko se je 
izdal sodni sklep. 

Tp potrdilo se smatra za originalno obveznico 
in, naj so predloži generaliu direkciji državnih dol
gov v Beogradu v žigosanje. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 8. julija 1922. 

Za delegata: dr. R upnik s. r. 

St. 966/V/Val. ex 1922. 

• Razglas. 
Naknadno žigosanje obveznic p r e d v o j n i h poso

jil bivše avstro-ogrske monarhije. 
Generalna direkcija državnih dolgov razglaša 

pod D. br. 10.710 z dne 29. junija 1922.: 
Ker naši državljani še vedno vlagajo prošnjo za 

popi« in žigosanje obveznic p r e d v o j n i h posojil 
bivšo avsfcro-ogrsko monarhije, dasi je rok že pote
kel koncem meseca marca t. L, bo poizkusi] gospod 
finančni minister pri reparacijski komisiji v Parizu 
izposlovati dovolitev za naknadno žigosanje takih 
obveznic. 

Zato se interesenti — jJaši državljani — poziv-
ЧФ-

1.) naj vse svoje nežigosane obveznice p r e d 
v o j n i h posojil bivše avstro-ogrske monarhije k a r 
n a j h i t r e j e pošljejo s posebno prošnjo neposred
no generalni direkciji državnih dolgov v Beogradu; 

2.) naj navedejo v prošnjah, zakaj niso predložili 
obveznic v določenem roku; 

3.) če so obveznico prinesene iz inozemstva, naj 
navedejo: 
a) odkod so prinesen.«,, 
b) kje in zakaj so tale deponirane, 
c) ali je vložen protest zoper žigosanje pri dotični 

inozemski vladi neposredno ali po naši vladi in 
č) ali so bilo obveznico prijavljene generalni direk

ciji državnih dolgov in kdaj. 
4.) Predlože naj so tudi obveznico, ki jih je v 

inozemstvu provizorno ali definitivno žigosala, do
tična država. V takih primerih je priložiti prošnjam 
tudi dokaz o državljanstvu (domovnico) in dokaz 
lastninske pravice. 

5.) Prošnje morajo biti kolkovane v zmislu za
kona o taksah. 

Interesenti, ki bi se ne odzvali temu pozivu, mo
rajo sami trpeti eventualne posledice svoj© zamude. 

Za naknadno žigosanje se ne prevzema nobena 
obveznost. To žigosanje s© izvrši samo, če repara-
cijska komisija privoli vanje. 

Obveznice so vrnejo lastnikom, čim izda repara-
cijska komisija o tem svojo odločbo. 

Naši državljani v inozemstvu naj vlože prošnje 
pri dotičnem kr. poslanstvu ali pri konzulatu. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 10. julija 1922. . 

Za delegata: dr. Rupnik s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Ne V 860/22. " 872 

Amortizacija. 
Na prošnjo Franca P e č a r j a , oskrbnika na 

Pesničkem dvoru št. 6, se uvaja postopanje za amor
tizacija hranilne knjižice Spodnještajerske ljudske 
posojilnice v Mariboru št. 3382 (Alojz Veriič) и vlo
go 311 Din, ki jo je prosilec baje izgubil. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tokom š e s t i h m e s e c e v izza dne 6. maja 
1922., ker bi so sicer po tem roku izreklo, da je knji
žica brez moči. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 23. junija 1922. 

T 126/22-^. 
Amortizacije 

Po prošnji Blaža K u r e t a, posestnika v Breznu, 
se uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih vlož-
nih knjižic, ki ju je prosilec baje izgubil: Vložni knji
žici hranilnice v Marenbergu š t 4076 z vlogo 114 K 
57 v, glaseča se na ime: Marija Kure; št. 4077 z 
vlogo 114 K 57 v, glaseča se na ime: Henrik Kure. 

Imetnik teh vložnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom Š e s t i h m e s e c e v , ker 
bi se sicer po tem roku izreklo, da vložni knjižici 
nista, več veljavni. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IL, 
dne 26. junija 1922. 

St. 2531/22. 3—* 
Razpis. 

Odda se več mest paznikov v moški kaznilnici 
v Mariboru. <• 

Rok za vložitev prošenj pri podpisanem ravna
teljstvu do dne 

10. a v g u s t a 19 22. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 73. 

Ravnateljstvo kr. moške kaznilnice v Mariboru, 
dne 6. julija 1922. 

Št. 23/393. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 30. junija 1922. 
1 zlata ovratna verižica z obeskom; 1 listnica * 

manjšo vsoto denarja, domovnico in drugimi listi
nami; 1 zlata zapestna ura z verižico; 1 deški če
velj; 1 zlat obesek z rdečim kamenom; 2 občasni vo
zovnici za državno in južno železnico, 1 legitimacija; 
1 listnica z vsebino okrog 400 kron, 1 legitimacijo 
in več listinami; 1 tok si ščipalnikom; 1 lisičja boa; 
1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 listnica z 209 
lirami, 560 kronami, 1 legitimacijo in več listinami; \ 
1 usnjata torbica s 400 K in škatlo za puder; 1 tu-
lasta ura brez verižice; 800 kron; 1 potni list na 
ime: Jenko Drago; 1 listnica s 5200 kronami in 
orožnim listom na ime: Kozamornik; 1 domovnica., 
1 krstni list, 1 samski list in 1 vloga na ime: Petkov-
šek; 1 črna pompadura, 1 listnica, 1 molitvenik in 
30 kron denarja; 1 denarnica s 640 kronami v Šin
kovcih in 3 srebrnimi kronami; 1 denarnica s 160 
kronami; 1 rumena bluza z denarnico in vsebino 360 
do 370 kron; 1 palica; 1 srebrna ovratna verižica 
z obeskom; 1 zlata ovratna igla z briljanti; 1 polsvi-
len črn ženski dežnik; 1 zlata dolga verižica; 1 vol
nena pompadura s 10 ključi in jiaočniki; 1 usnjata 
denarnica s 140 kronami; 1 pletena rjava torbica z 
880 kronami; 1 listnica s 700 kronami in potrdilom 
za 4000 K; 1 listnica s približno 3000 K; 1 srebrna 
žen&ka Žepna ura; 1 zlat uhan z majhnimi diamanti. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

30. junija 1922. 
1 ostavnica, izdana po južni železnici; 1 lovslri 

pes; 1 kolo; 1 listnica z večjo vsoto denarja; 1 manj
ša vsota denarja; 1 večja vsota denarja; 1 zlata 
ženska ura; 1 dežnik; 4 denarnica; 1 sostilo; 1 ročna 
torbica, 1 robec in malenkosti; 1 psica volčje pasm'ì; 
1 zavitek z manjšo vsoto denarja; 1 kokoš; 1 zve
zek čekov; 1 srebrna zapestnica; 1 zlata zapestnica; 
1 škatla ovratnikov; 1 manjša vsota denarja; 1 manj
ša vsota denarja.; 1 pasja znamka; 1 double-verižica; 
1 blazina za na okno; 1 podzglavnik; 1 večja vsota 
denarja; 1 nikljasta verižica. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 4. julija 1922. 

St. 416/7/VIL—1922. 906 3—1 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službeidb Novi-
nah» z dne 16. februarja 1922., in pra%'ilnika, natis
njenega v «Službenih Novinah> z dne 25. novembra 
1921., pismeno ofertalno licitacijo za nabavo tisko
vin. 

Popis potrebnih tiskovin kakor tudi obči in po
sebni pogoji za dobavo obrazcev se dobivajo za tri 
dinarje pri nabavnem oddelku (soba š t 8) podpisane 
direkcije. 



75. 500 
Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 

«e mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo tiskovin po razpisu 
pod š t 416/7/22. za dan 1. avgusta 1922., ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci dne 1. a v g u s t a 1 9 2 2., 
in eicer med 10. in 11. uro na dan licitacije v roke 
predsedniku komisije za licitacijo, ki se bo vršila 
ob 11. uri v ekonomskem oddelku podpisane direk
cije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujeno vsote, 
in eicer pri blagajni podpisane direkcije najkesnsje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku lici-
taci/ske komisije. 

Ponudnik mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o evoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala tngovska in obrtniÄka zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 
30 dni od družbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija.. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 28. junija 1922. 

Letnik IV. 
Vsi oni, ki bi hoteli prevzeti to popravilo pioti 

plačilu stroškov in truda iz državne blagajne, se 
pozivijejo, naj .se udeleže dne 

3. a v g u s t a 19 22. 
ob osmih javne licitacije, ki se bo vršila v ta namen 
v pisarni omenjene delavnice. 

Reflektanti morajo položiti 10%no kavcijo vsote, 
ki jo zahtevajo za popravilo telečjakov. 

Pogoji in telečjaki so na vpogled v rečeni de
lavnici. 
Iz pisarne delavnice za vojaško obleko v Vevčah 

pri Ljubljani, 
dne 9. julija 1922. 

St. 161/1922. 

Razglas. 
!)21 

St. 496/1/VII.—1922. 905 3 - 1 

Razglas o licitaciji raznega inventarja. 
Podpisana direkcija razpiauje s tem na podstavi 

Členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dime 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi
nah» z dne 16. februarja ,1922., in pravilnika, natis
njenega v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 
1921., pismeno ofertalno licitacijo raznega inven
tarja. 

Popis potrebnih količin inventarja kakor tudi 
obči pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 3 dinarje 
pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) podpisane di
rekcije, skice in natančnejša oznaka tega inventarja 
pa so na vpogled v sobi š t 12 iste direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
«e mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitev inventarja po raz
pisu pod št. 496/1/Vn. za dan 1. avgusta 1922., po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci dne 1. a v g u s t a 
1922., in sicer med 10. in 11. uro na dan licitacije 
v roke predsedniku licitacijske komisije. Licitacija 
se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direk
cije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o tu 
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (ocl 
nosno 10 %, ako je taj državljan) ponujene vsote. 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku lici
tacijske komisije. 

Ponudnik mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o svoj dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od 
dražbenega dne; na izvolji mu je, vložiti ponudbo 
tudi sa delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija.. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dn~ 28. junija 1922. 

Po § 207. zakona o zavarovanju delavcev z dne 
14. maja 1922. preidejo privatne pogodbe o zavaro
vanju zoper nezgode, ki so jih posamezni delodajalci 
sklenili v korist svojih nameščencev do vštetega 
dne 30. junija 1921., na osrednji urad za zavarovanje 
delavcev, ako jih delodajalec, ki je opravil zavaro
vanje, prijavi pri ravnateljstvu osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev v prvem mesecu poslovanja 
tega urada. 

Ker jo osrednji urad že pričel poslovati dne 
1. julija 1922., so pozivijejo vsi delodajalci, ki ho
čejo, da bi osrednji urad prevzel zanje pogodbe o 
zavarovanju, naj jih pismeno prijavijo pri osrednjem 
uradu za zavarovanje delavcev v Zagrebu (Prerado-
viceva ulica št. 44, II. nadstropje), in sicer n a j 
k e s n e j e d o d n e 3 1 . j u l i j a 1 922.'Prijave, 
ki dospejo keeneje, se ne bodo vpoštevale. 

^-S prijavo vred je treba poslati originalno zava
rovalno polico in zadnje potrdilo o vplačani pre
miji. 

Ako se polica ne bi mogla predložiti, jo je treba 
predložiti kesneje, čim bo to mogoče; v- prijavi pa 
naj se navede njena čim točnejša vsebina, zlasti 
ime in sedež zavarovalne družbe (zavoda), odnosno 
zastopstvo, pri katerem ,ie bila pogodba sklenjena, 
katere osebe so zavarovane, za koliko, odkdaj in 
dokdaj teče pogodba, kolika je zavarovalna premiji, 
dokdaj je plačana premija m kje se hrani izvirna 
polica. 

Osrednji urad bo prijavitelje pravočasno obve
ščal o prevzemu prijavljenih pogodb. 

Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 
dne 6. julija 1922. 

9 2 3 Splošna prometna banka, 
podružnica v Ljubljani, prej J. C. Mayer. 

Vloge na hranilne knjižice. 
Stanje dne 1. junija 1922. . . . Kj. 9.405.44Ö-— 
Tekom meseca .junija je vložilo 

25 strank . . Kj. 472.927-46, 
dvignilo pa je 
51 strank . . Kj. 481.522-08 Kj. S.Ó04-6Ì 

Stanje <bio 30. junija 1922. Kj. 9.39в.8Л0-38 

3~ 3 Razglas. 
Na državnem zavodu za gluhonemce v Ljubljani 

je s prihodnjim šolskim letom namestiti učitelja, ki 
naj se izobrazi za pouk in vzgjjo gluhoneme dece. 

Natančnejši razglas glej v Uradnem listu 72. 
Kurator!] državnega zavoda za gluhonemce 

v Ljubljani, 
dne 26. junija 1922. 

Predsednik: dr. Zupane s. r. 

Javno skladišče in prevozna družba, 
d. d. v Celju. 927 2-i 

Poziv na subskripcijo novih delnic 
II. emisije. 

Upravni svet «Javnoga skladišča in, prevozne 
družbe, d. d. v Celju,» pooblaščen za to s sklepom 
rednega občnega zbora delničarjev z dne 27. april» 
t. L, razpisuj? zvišbo delniške glavnice 

od 3,000.000 K na 6,000.000 K 
z izdajo 

750 novih delnic po 4000 K пош. 

ob nastopnih pogojih: 

1.) Dosedanjim delničarjem pripada pravica, sub-
skribirati na podstavi 1 staro 1 novo delnico po te
čaju 4200 K tel quel. 

2.) Delnice, neprevzete po starili delničarjih, s« 
repartirajo novim delničarjem po upravnem svetu po 
kurzu 5200 K tel quel. Za nedodeljene delnice se 
vrnejo vplačila do dne 15. avgusta 1922. 

3.) Subskripcija se vrši od dne 15. do dno 31 ju
lija 1922. 

4.) Protivrednost suhskribiranih delnic je vpla
čati-najpozneje do dne 31. julija 1922. 

5.) Za podpisovalmce se določajo: 
a) Ljubljaaska kreditna banka, podružnica v Celju; 
b) Prva hrvatska štedionica, podružnica v Celju: 
c) posojilnica v Celju. 

6.) Nove delnice so deležne dobička жа poslovno 
leto 1922. 

7.) Azijski kui-zui dobiček se dodeli, ko se po
krijejo izdajni stroôki, v zmielu § 82. družbenih pra-

i val glavničnemu rezervnemu skladu. 
V C e l j u , diMi 10.. julija 1922. 

Upravni »vet. 
St. 3592—III. »83 

Avstrijsko-jadraneki tovorni promet. 
P o p o l n i t e v t a r i f e . 

Z veljavnostjo izza dne 15. junija 1922. do pre
klica, odnosno do praizvedbe v tarifi, najdalje pa. 
do konca meseca janiuarja 1923., so se uvedli v 
okvira «Provizorne železniške tovorne tarifo» (z dne 
1. februarja 1921.) nastopni vozninski stavki, in 
sicer: ,io Trsta ali od Trsta: 

Razne objave. 

Od nakladaliiča 
ali 

do nakladališča 

I z j e m n a t a r i f a 2 

ZAL"~J~ JL~J~~ 
1 "b~ f a | "b "1 

voznineki stavki 
za 100 kg v centesimih 

" 

E br. 1217. 
Razglas. 

913 3—2 

V delavnici za obleko v Vevčah se hrani 1911 
stvstrifckih telečjakov (taraistrov), ki bi p i bilo 
treba popraviti. 

9 1 4 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 80. junija 1922. 
Aktiva: Dinarjev'* 

Mbtalna podloga 357,846.984'56 
Pmojila . 882,309.383-41 
Delg države 4.498,173.014-27 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163° — 
Saldo raznih račnnov . . . . — 

Pa.iva: ™76,70б.б4б-24 

Glavnica 16,513.800- — 
Rezervni fond 2,079.479-97 
Novčanice v tečaju . . . . ' . . 4.808,649.085- — 
Razne obveznosti 884,477.984-63 
Terjatve države za založene domene 2.188,377.188 •— 
Saldo raznih računov . . . . 26,608.032-64 

7.876,705.645-24 

[Wien Traisengaese 2311 | 2034 | 1819 | 1721 j 1276 
Pribitki, odnosno-odbitki,'ki so bili v okviru te 

tarife priobčeni drugod, se vpoštevajo tudi pri teli 
vozninskih stavkih. 

V odseku J (Kilometrsko kazalo) imenovane ta
rife naj se vpiše nakladališče: «Wien Traiserigasse» 
z razdaljo 609 km. 

V L j u b 1 j a n i, dne .1. junija 1922. , 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

985 St.3734—III. 

Češkoalovaško-jadranski tovorni promet. 
P o p o l n i t e v p r i o b č o n e g a r a z g l a s a . . 
S takojšnjo veljavnostjo se popolnjuje razglas, 

priobčen v «Službenih Novinah» cx 1921. pod 
št. 7556/IIL, odnosno v «Uradnem listu pokrajinske 
uprave za Slovenijo» 141 (1921.) pod št 7556/Ш. 
(znižba za tkanino iz jute in vreče iz jute), s spreje
mom pošiljal ne postaje v Kalni vodi. 

V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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76. V Ljubljani, dne 17. julija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Veebina: Zakon o proračunski dvanajstim za mesec julij 1922. - Uredbe osrednje vlade: Pravilnik o postopanju s kočljaži, voznik], tovorniki m ostalimi osebami, ki izvršu
jejo v zmislu člena 144. carinskega zakona stalen promet (prevoz) med obmejnimi kraji. Razpis glede potrdil o izvoru blaga pri uvozu; pojasnilo k temu razpisu. — Razglan 
vojaških eblastev: Natečaj za vef rokodelskih mojstrov ali pomočnikov pri vojaško-tehničnih zavodih v Kragujevcu. Natečaj za sprejem gojencev v vojaško-obrtno Solo v Kra-

gujevcu. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

ki se glasi: 

225. 
Mi 

Aleksander* I., 
po milosti božji In narodni volji kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je sklenila, narodna skupščina kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev • LXXXVI. redni seji dne 30. junija 1922. in da smo Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o proračunski dvanajstim za mesec julij 1922.,* 

Obče odredbe. 

Ölen 1. 

Proračun državnik razhodkov in dohodkov za leto 1920./1921., odobren z začasnima zakonoma z 
dne 21. avgusta in z dne 26. oktobra 1920. in podaljšan z začasnim zakonom o proračunskih dya-
najstinah za mesece: junij — december 1921. z dne 27..junija istega leta, nadalje potrjen, izpremenjen 
iu dopolnjen z zakonom o proračunskih dvanajstinah za mesece: junij^dpcember 1921. z dne 
30. novembra 1921. in naknadno podaljšan z zakonom o proračunskih, dvanajsraiah za meseca januar 
in februar 1922. z dne 31. decembra 1921., za meseca marec in april 1922. z dtte 28. februarja 1922. 
in za meseca maj in junij 1922. se podaljšuje tudi za mesec julij 1922. 

Državni razhodki naj se vrše v tem času v višini nastopnih zneskov: 
a) ena dvanajstina kreditov, označenih v členu 1. finančnega 

zakona za leto Ì920./1921., in kreditov, označenih v prilogi 1., 
delu II., začasnega zakona o proračunu državnih razhodkov in 
dohodkov z dne-26. oktobra 1920 Din 262,099.(505-02 K 416,38(5.854 • 12 

b) ena dvanajstina kreditov, označenih v členu III. začasnega 
zakona o proračunu državnih razhodkov in dohodkov z dno 21. av
gusta 1920 ; . . . . Din 

c) ena dvanajstina specialnega kredita 100,000.000 Din iz 
člena Vu. začasnega zakona z dne 21. avgusta 1920., zvišanega 
7. začasnim zakonom z dne 27. junija 1921. in z zakonom z dne 
30. novembra 192.1. o sedmih dvanajstinah za mesece: junij — 
december 1921. za vsoto 140,000.000 Din, kar znaša . . Din 

č) ena dvanajstina rezervnega proračunskega kredita za neza
dostno preliminirane razhodke, partija 1974. proračuna za leto 
1920./192L, kateri znesek je obsežen v točki a) tega člena, zviša
nega z začasnim zakonom z dne 27. junija 1921. in z zakonom z 
dne 30. novembra 1921. o sedmih dvanajstinah za mesece: junij — 
december 1921. za vsoto 70,000.000 Din, kar znaša . . . Din 

d) ena dvanajstina kredita zvišane partije 859., poz. 2. po 
členu IX. začasnega zakona % dne 21. avgusta 1920., v znesku Din 

Skupaj Din 328,016.331'68 K 416,386.804-12 

Po odbitku izvršenih znižb, navedenih v prilogi 1. zakona o 
dvanajstinah za meseca januar in februar 1922. z dne 31. decem
bra 1921. (glej pregled znižb v izredni številki iSlužbenih Novin» 
st 294A z dne 31. decembra 1921.)** v znesku, ki odpada na 
eno dvanajstim) Din 53.825.015-80 K 27,200.312-68 

Skupni znesek kreditov za eno dvanajstino Din 371,487.451 -24 (tristoedenmsedem-
deset milijonov štiristosedeniinosem deset tisoč štiristoedeninpetdeset Din 24/100). 

24,250.000 • — 

28,333.383 "ài 

10,000.000 • — 

3,333.333-33 

Ölen 2. 

Za čas, za katerega še s tem zakonom odobni-
jejo krediti,, se tudi podaljšuje veljavnost odrodb 
•/„•ikona o proračunskih dvanajstinah za meseca maj 

Novinah kraljevine 
142 A, izdanih dne 

* Razglašen v «Službenih 
Srba, Hrvata! i Slovenaca» št, 
30. junija 1922. 

="* Ta priloga v. Uradnem listu ni bila priobeana, 
ker je bila ljubljanska delegacija ministrstva za fi
nance itak nakazovalce že obvestila o redukcijah. 

z dne '29. aprila 1922., in sicer: od-
v Členu 2., nadalje odredbe čle-

iii junij 1922 
redbe, omenjane' 
nov 3., 4., 5., 6., 7., 8.,. 9., 10., 11., 12., 13., 16., 16., 
17.. 18., 18. a, 19.,. 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 
27., 28., 29., 30., 81., 32., 33., 34., 35, 36., 37, 38., 
39., 40., 4 1 , 42, 43., 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51., 53, 54, 57, 58, 59., 60, 6 1 , 62, 68, 64, 05, 
67, 68, 69, 70, 71. 

Člen 66. istega zakona velja ietotako, samo z iz-
premembo v drugem odstavku, prvi vrsti, kjer je 
treba namesto beeed: «pri kuhanju žganja» posta
viti besedi: «z žganjem». 

Krediti, ki so bili s posameznimi izmed naštotui 
členov odobreni za dva meseca in namenjeni potreb
ščinam, ki imajo značaj rednih razhodkov ter ob
stoje kot take tudi v mesecu juliju t. 1, veljajo v 
polovičnem znesku, označenem v dotičnem členu. 

Ölen 8. 
Ministrski svet se pooblašča, da amie na predlog 

ministra za trgovino in industrijo in ministra za fi
nance, dokler so ne sklene nov trgovinski dogovor, 
podaljšati veljavnost pogodbe o provizorni ureditvi 
vzajemnega trgovinskega prometa medi kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in" avstrijsko republi
ko z dne 27. junija 1920, ki ji po zakonu z dne 
30. januarja 1922, «Službene Novine» št, 26/22, 
poteče rok dne 30. junija 1922. 

Razen tega se pooblašča ministrski svet, da sme 
na predlog ministra za trgovino in industrijo in mi
nistra za finance začasno uvesti dopolnilni dogovor 
o reguliranju obmejnega prometa, sklenjen dne 
23. februarja t, 1. med nošo državo in avstrijsko 
republiko, dokler narodna skupščina ne reši defini
tivno predloga zakona o tem dogovoru. 

Ölen 4. 
Zidna in «trešna ap,'.ka je. pri uvozu oproščena 

plačila carine. 
Zaradi nedostajanja stanovanj se pooblašča mi

nistrski svet, da smo sporazumno s finančnim od
borom opraSčati carine in taks tudi drug stavbinski 
material, ako nastane potreba za to. 

Odredbe o taksah. 

Člen 5. 
Izza dne 1. avgusta 1922. se zvišujejo v vsej kra

ljevini takse spodaj označenih tarifnih postavk h 
člena 10. zakona o državni trošarini, taksah in pri
stojbinah, in sicer: 

Tar. post. 1. od 2 Din na 3 Din; 
tar. post. 2. od' 0*50 Din na 1 Din: 
tar. post 3., 4 , 5 , 6. od 5 Din na 10 Din; 
far. past, 10, 3. opomba, od 0-50 % na 2 %; 
tar. post, 12. od 1 % na 2 % ; 

od 5 %, na 6 %; 
tar. post. 14. od 1 % na 2 %; 
tar. post 52, 53. od 10 Din na 20 Din; 
tav. jKXst. 94. od 1000 Din na 3000 Din; 
tar. post, 110. pod 5 od 5 Din na 10 Dm; 
far. post. 147. od 50 Din na 100 Din; 
tar. post. 148, pod b od 50 Din na 100 Din; 
far. poet. 153, pod a od 1000 Din na 3000 Din; 
tar. post. 154. od 2000 Din na 3000 Din; 

od 3000 Din na 4000 Din; 
tar. post. 202, 205. od' 2 Din na 3 Din; 
tar. post, 209. od 5 Din na 10 Din; 
tar. post 212. od 5 Din na 10 Din.; 
lav. post. 219, 220, 222. od 2 Din na 3 Din; 
ter. post. 224, pod a od 2 Din na 5 Din; 
tar. post 280. od 6 Din na 10 Din; 

odi 10 Din na 20 Din; 
tar. post; 232, 233. od 5 Din na 10 Din; 
tar. post. 234, pod a od 5 Din na 10 Din; 
tar. post. 236. od 30 Din na 50 Din. 
Doplačilo takse iz tar. post. 236. se mora izvršiti 

v 30 dneh od dno, ko dobi finančni zakon obveano 
moč. Kdor tega ne stori, se kazniuje. Kazen je po tej 
tarifni postavki petkratna poleg plačila ali dopla
čila redile takse. 

;а^Шак 



76. 502 Letnik IV. 
Tar. post 251. od 5 Din na 10 Din; 
tar. post 271. od 2 Din na 3 Din. 

- Kdor prosi za odobritev, da so pogodbe, skle
njene z državo, razvežejo ali iapremone, skladno s 
členom 84. zakona o državnem računovodstvu, plača 
za razvezo ali izpranembo polovico one takse, ki 
se plačuje ob sklepanju pogodb. 

Člen 6. 

Kljub tar. post. 99. a plačujejo izza dne 1. sep
tembra 1922. bari, kabareti, orfeji, varieteji, café-
chantants in vse ostal« naprave podobne vrste kot 
takso 20 % celokupnih (kosmatih) dohodkov v lo
kalu (od vstopnic, prodaje programov, garderobe, 
pijač, jedi in vseh drugih vrst dohodkov, ki bi «i jih 
pridobljivi podjetnik utegnil izmisliti). 

Lastniki dotičnih obratov morajo voditi sodno 
potrjene knjige, v katere morajo dnevno vpisovati 
celokupne (kosmate) dohodke dotičnega obrata. 
Kdor tega ne stori ali kdor jih vodi netočno ali iz
kazuje neresnične dohodke, pa to ugotovi pristojno 
nadzorno oblastvo, ki ga odredi minister za finance, 
se kaznuje v denarju od 1000 do 10.000 dinarjev. 

Istotako morajo odrejenemu oblastvu vsak čas 
dajati v vpogled te knjige zaradi potrebne kontrole. 
Kdor tega ne stori ali kdor to ovira, se kaznuje z 
gorenjo kaznijo. -

Te takso morajo polagati lastniki v gotovini za 
minulih 10 dni najkesneje v nadaljnjih 5 dneh. Kdor 
tega ne stori, so istotako kaznuje z gorenjo kaznijo. 

Natančnejše odredbe predpiše minister za finan
ce s pravilnikom. 

Člen 7. 

V tar. post. 99. b naj dosedanja «pripomba» po
etane «Pripomba L», kot drugo opombo pa jo do
dati: Pripomba 2. Izza dne 1. julija 1922. se pobira 
po tej tarifni postavki skupaj 10 %. 

Odredbe o državni trošarini. 

člen 8. 
Rok v drugem odstavku tar. post. 5. člena G. 

zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah 
se pomiče do konca veljavnosti tega finančnega za
kona, stopnja 40 dinarjev pa -se zvišuje na 44 di
narjev, kolikor se tudi Že sedaj pobira. 

Člen 9. 
Minister za promet se pooblašča, da sme želez

niške tarifo zvišati za 50 % sedaj veljavnih tarifnih 
postavk. 

Ti po viski stopijo v veljavo dne 1. julija t. 1. 

Člen 10. 
člen 15. zakona o splošni carinski tarifi se iz-

preminja in se glasi: 
«Istotako smo vlada na, predlog ministra za fi

nance povsem prepovedati ali pa omejiti za izvestne 
oblasti izvoz, uvoz in prevoz izvestnega blaga, če 
to zahtevajo državni interesi; toda to odločbo mora 
predložiti narodni skupščini v odobritev v 15 dneh, 
alf o je skupščina zbrana, ako pa ni zbrana, v 15 dneh 
po sestanku. 

Odločba, ministrskega sveta C br. 13.381 z dne 
1. marca 1922. o uvozni prepovedi («Službene No
vine» št. 48) se ukinja, nadavek carine, ki so pla
čuje za luksusno blago, pa se zvišuje. » 

- Člen 11. 
Olm 5. prilog? 2. finančnega zakona za leto 

1920./1921. se izpreminja tako, da se postavlja v 
četrti vrsti namesto številke 100,000.000 dinarjev 
številka 750.000 angleških funtov. 

Člen 12. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpise, 
obvezno moč pa dobi dne 1. julija 1922. 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi ta zakon, vsom Našim ministrom, naj skrbo 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem. vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u — n a B l e d u , dne 30. junija 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković e. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašic" e. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
226. 

Na jKxlstavi člena 273. carinskega zakona in po 
zaslišanju carinskega sveta predpisujem ta-le 

Pravilnik o postopanju s kočijaži, vozniki, 
tovorniki in ostalimi osebami, ki izvršu
jejo v zmislu Člena 144. carinskega zakona 
stalen promet (prevoz) med obmejnimi 

kraji.* 
1.) Osebe, ki hočejo vzdrževati ta promet, kakor 

kočijaži, vozniki, tovorniki, bodisi čez vodo « čolni 
in ladjami, bodisi tudi po suhem z avtomobili, si mo
rajo za to izposlovati dovolilo carinskega oblastva. 

2.) Zaradi tega se morajo obrniti s pismeno proš
njo na carinarnico, v katere okolišu hočejo vzdrže
vati promet. V prošnji naj označijo, za kakšen pro
met zahtevajo dovolilo, ali za potniški aH za tovorni. 
Prošnji jo treba priložiti potrdilo dotičnega poli
cijskega (političnega) kraja, iz katerega so, in sicer: 

da so naši, državljani, da so dobrega vedenja., 
da se niso morali zagovarjati za carinske, prestopke 
ali da niso bili zanje kaznovani; da so lastniki 
voznih objektov, s katerimi hočejo vzdrževati pro
met, ali da imajo, ako niso njih lastniki, po izjavi 
lastnikovi, v obliki njim danega pooblastila, ne
omejeno pravico, razpolagati z njimi, in da so ba-
vijo s tem poslom. 

V tem potrdilu odda dotično policijsko (politič
no) oblastvo mnenje, ali naj so jim dovoli promet. 

3.) Po tako prejeti prošnji s potrdilom vred pre
sodijo carinarnice za vsakega posameznika, ali se 
mu smo po prošnji dovoliti promet in kateri. 

4.) Ko se carinarnica na ta način uveri o prosil-
čevi potrebi kakor tudi o tem, da ima gorenje po
goje po potrdilu, ki ga je predložil, izda pismen 
odlok, s katerim prošnji ugodi ali pa jo odkloni. 
Odloke, s katerimi se prošnje odklanjajo, potrjuje 
generalna direkcija caring zato jih ji pošiljajo ca
rinarnice takoj, ko jih izdado. 

5.) Dovolila za ta promet, samo po priznanih 
carinskih potih, dajo carinarnice le onim, ki izpol
njujejo Р°£°јс з ргаИОвИКт potrdilom po točki 2.) 
teh praviL Dovolila se dajo za vozne objekte, ka
kršni so: voz z opremo, konji z zaprego ali drugo 
živali, s katerimi se opravlja ta promet, potem avto
mobili, bodisi tovorni, bodisi potniški, s potrebno 
količino bencina za te vožnje; čolni motorni ali ne 
itd., toda za potniški promet samo onim, ki se ba-
vijo s prevažanjem potnikov po dovolitvi pristojnih 
oblastev. 

6.) Ta dovolila se dajo za devet mesecev v ob
liki odloka po plačilu takse, izvzemši garancijo v 
pismenem jamstvu dveh sposobnih porokov za vso
to v višini zneska izvoznih in drugih carinskih pri
stojbin, katerim so zavezani vozni objekti. 

Ta dovolila se morajo obnavljati vsa le deveti 
mesec za prihodnje leto. 

Veljavnost teh dovolil teče od ure, ko se dopol
nijo s potno listino pristojnega policijskega (politič
nega) oblastva in ko se dotična oseba opremi s knji
žico po točki 8. teh pravil. 

7.) Zaradi jemanja garancije se mora sestaviti 
deklaracija, ko pripelje oni, ki predloži prošnjo, k 
carinarnici tudi dotični vozni objekt, s katerim 
hoče izvrševati promet. Carinarnica preračuni na 
podstavi prošnje carinske pristojbine za izve« na 
prijavljeni vozni objekt in na njegovo opremo; na 
deklaraciji jih zapise posebe, no pa na prostor za 
proračun carinskih pristojbin, ter označi poleg 
skupno vsote, da je ta vsota zavarovana z jam
stvom, prejetim po točki 6. teh pravil. Prejeta 
pismena jamstva spravi in jih hrani v depozitu; pri 
tej priliki se določi tudi vrednost voznih objektov 
ter se sestavi v deklaraciji. 

8.) V dovolilih, ki se dajo, je treba označiti imo 
in priimek onega, ki so mu daje dovolilo, odkod 
je, kakšen promet in « kakšnim voznim objektom se 
mu dovoljuje in na kateri poti. Carinarnice morajo 
voditi seznamek danih dovolil s podatki iz te točke 
8., vsaka za svoj okoliš. 

9.) Prejemniki dovolil morajo imeti posebno knji
žico, ki je opremljena z njih fotografijo; v to knji
žico se vpišejo vsi podatki, ki so razloženi v odloku 
carinarnice za dovolilo, kakor tudi palatici o pot-

* Razglašan v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 142, izdanih dne 30ega 
junija 1922. (Prilog XXIII. — 1922.) 

nih listinah, ki si jih nabavljajo od policijskega (\x>-
litičnega) oblastva. 

10.) S temi dovolili smejo prehajati mejo na do-
k-čenih krajih po priznani carinski poti od solnč-
nega vzhoda, do solnčnega zapada, samo podnevi, 
da prevažajo potnike ali prevažajo blago, zaradi 
česar imajo dovolilo. 

11.) Ob prehodu čez mejo morajo imetniki do
volil vsak svoj odhod iz našo kraljevine prijaviti 
obmejnemu carinskomu oblastvu. Pri tej priliki 
opravljajo carinski organi carinski pregled po ve
ljavnih predpisih, primerjaje tudi odhajajoči vozni 
objekt z danim dovolilom. Izvršeni pregled in ugo
tovljeno stanje vpisujejo v knjižico dovolila ter po
stavljajo rok za povratek do treh dni; vse to potr
jujejo s podpisom in datumom. Zakesnel povratek 
se mora izpričati. Ako se prehod čez mejo ne do
pusti s temi dovolili, se mora to vpisati v vozni
kovo knjižico, istotako vzrok za to ter potrditi s 
podpisom onega, ki je izrekel prepoved. 

12.) Carinski pregled opravlja pri potnikih sa
mo carinski uradnik; torej so dopušča prehod pot
nikom na ta način čez mejo samo po oni priznani 
carinski poti, ob kateri poslujejo carinarnice ali od
delki z uradnikom. 

13.) Na carinskih potih, ob katerih ni carinar
nice ali oddelka z uradnikom, so dopušča prehod s 
temi dovolili ob odhodu iz tuzemstva po pregledu, 
izvršenem pri najbližjem carinskem- oblastvu, kjer 
posluje uradnik, s spremstvom do meje, ob prihodu 
v našo kraljevino pa na način, predpisan v postop
ku (razpis št. 48). 

j 14.) Na izstopnih točkah ob carinski poti iz naše 
j kraljevine, kjer so samo straže, so morajo to straž'; 

uverjati pri spremljevalcu po točki 13. tega pravil-
I nika o izvršenem pregledu voznih objektov in od

hajajočih oseb, nadalje iz deklaracije in manjših 
priznanic za eventualen prevoz blaga, da so ekspe
dicijo pravilnu izvršeno. Potem se odhod dovoli, 
drugače pa se ne dovoli. 

15.) Лко se ugotovi pri prometu po teh dovo
lilih kakršnokoli kaznivo dejanje, morajo carinar
nice postopati po predpisih carinskoga zakona, 
eventualno pa tudi po predpisih člena 179. finanč
nega zakona za leto 1920./1921. 

16.) Onim, ki so bili že kaznovani za carinske 
prestopke po carinskem zakonu, se dovolila ne 
smejo dajati, že dana pa se jim odvzamejo. 

17.) Kršitve teh predpisov razen tihotapstva, za 
katera so predpisane s carinslcim zakonom special
no kazni, so kaznujejo s kaznijo za kršitev carin
skih predpisov. Osobam, ki imajo ta dovolila, se 
izdana dovolila, ako se kaznujejo tretjič zaradi 
Itršitve carinski!) predpisov, odvzamejo in druga se 
jim ne smejo več izdati. 

18.) Brez teh dovolil se dopušča promet, čez 
mejo z voznimi objekti, naštetimi v točki 5. teh 
pravil, samo po izvršitvi pravilnih e.kspedieij, po 
predpisih, ki veljajo za obči postopek. 

19.) Promet s teini dovolili se opravlja ob pred
njih pogojih .nepretrgoma brez ozira na prepovedi 
uvoza, odnosno izvoza živali in vozil, razen pre-
jwvedi zaradi sanitetno-policijskih potrob. Ako s« 
prepove izvoz iz drugih ozirov, se zahteva poleg 
garancije po točki 6.) garancija tudi za vrednost 
prepovedanih objektov iti za kazen, določeno v 
členu 179. finančnega zakona. 

20.) Ako so vozni objekt.no vrne v devetih me
secih, se morajo eventualno carinske in kazenske 
pristojbine pokriti iz položene kavcije. 

21.) Dvovlastniki, ki imajo potrebo, da eo ko
ristijo s temi pravili, morajo istotako izpokijovati 
vse pogoje, predpisane s temi pravili. 

22.) Ta pravila stopijo v veljavo z današnjim 
dnem. 

V B e o g r a d u , dno 5. maja 1922.; 
C br. 32.407. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za šume in rudnike: 

Ž. Rafajlović «. r. 

2 2 7 . 
Razpis št. 130. 

Potrdila o izvoru blaga pri uvoza." 
I. 

1.) Minimalne postavke splošne carinsko tarife 
se smejo uporabljati samo na blago iz pogodbenih 
držav. 

* Priobčena v. «Službenih Novinah kraljevin» 
Srba, Hrvata i Slovenaca? št. 135, izdanih dne 2f egli 
junija 1922. 
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Za dokaz, da je blago iz pogodbenih držav, služi 
potrdilo o izvoru blaga, ako so ne odredi drugače. 

V potrdilu o izvoru blaga so mora označiti: 
kakšnega izvora je dotično blago, število, oblika, 
znak in številka tovorkov, nečista teža blaga in 
ime pošiljateljevo. 

2.) Carinarnice .»prejemajo za polnoveljavna ona 
potrdila o izvoru blaga, ki jih izdajajo -s potrebnimi 
podatki: 
a) trgovske zbornice, pristojno za kraj, odkoder se 

blago pošilja ali kjer se je izdelalo; 
b) industrijske) zbornice, pristojne za kraj, kjer se 

je blago izdelalo; 
c) trgovska društva, ki opravljajo javnopravne po

sle trgovskih zbornic, kolikor jo tem pod a) pri
znana pristojnost; 

è) inozemske carinarnice, pri katerih je blago pri
javljeno za izvoz. 
3.) Glede blaga, ki prehaja v primorskih sve-

tovnoznanih liukah p o g o d b e n i h d r ž a v , kakr
šno so marseillska, liavrska, anvorska, hamburška, 
tržaška, solunska in druge, tranzitno bodisi carin
ska tranzitna .skladišča, bodisi javna založišča ali 
entrepot«, bodisi naposled svobodna pristanišča do
tičnih luk, priznavajo carinarnice za polnoveljavna 
ona potrdila o izvoru blaga, ki jih izdajajo is po
trebnimi podatki: 
:i) carinarnice v dotični luki; 
b) uprave javnih založišč, odnosno cnitrepoLov, v 

dotični lulu; 
ej trgovske zbornice v dotični luki, .samo da mora 

taka potrdila ovanti carinarnica iste luke; 
c) nadzorna oblastva svobodnih pristanišč, ki kon

trolirajo promet z blagom v svobodnem prista
nišču (klcor n. pr. v hamburški svobodni luki 
Freihafenamt dei- Deputation für Handel, Schiff
fahrt und Gewerbe; seveda šele, ko ]x>stanc tuđi 
Nemčija pogodbena država). • 

II. 

1.) Namesto potatila o izvoru blaga se sinejo 
sprejemati: 
a) originalne izvorne deklaracije inozemskih cari

narnic, pri katerih je bilo blago prijavljeno za 
izvoz; 

b) računi o vrednosti blaga, ki morajo biti overov
ljeni po kateremkoli oblastvu, čigar potrdila o 
izvora blaga so priznana za polnoveljavna, toda 
tudi v tem primeru mora račun označevati šte
vilo, obliko, znak, številko in nečisto težo vsa
kega tovorka ali vseli skupaj, ako so onakovrst-
nega vklada, istih in zaporednih številk; v po
trdilu dotičnega oblastva jxi mora biti označeno, 
kakšnega izvora je dotično Mago; 

c) za pošiljke, lu se prevažajo s pošto, carinske 
deklaracije, ki spremljajo poštno spremnico, ako 
l«i teh ni, po poštni overovljen prepis, odnosno 
spremnice. 

Ako je na poštni spremnici ali carinski dekla
raciji, ki ji je priložena, pritisnjen žig «transit, 
•transito. Durchfuhr* ali nalepljen listek s temi 
označbami, pomeni to, da dotična, pošiljka ne 
izvira iz ono države, odkoder prihaja, nego da jo 
je samo tranzitirala. 

Za poštne pošiljke, M niso avstrijskega izvora, 
a prihajajo iz Avstrije, je na poštnih spremnicah 
nalepljen lislek z napisom «Sendung mit Begleit
schein» in udarjen, žig (B. A. R. M.), pošiljka -sama 
pa je opremljena z avstrijsko carinsko plombo. 

V teh primerili, najsi sta poštna spremnica in 
carinska deklaracija iz pogodbene države, ven-
darlo dotična pošiljka ni izvora te, nego druge 
države ter se ji-na podstavi teli podatkov ne pri
znava pogojeno postopanje. 

Toda četudi se takim pošiljkam ne priznava 
pogojeno postopanje, njih podatki šo ne dokazu
jejo, da blago res tudi ni iz ene. ali druge pogod
bene države; zaradi tega morajo carinski urad
niki ki imajo, opravila « tak tihi pošiljkami, ozna
čiti na Iirbtu poštne .spiemnice .ali njene caiinskc 
deklaracije, da mora lastnik predložiti predpisa
no izpričevalo o izvoru blaga za dotično pošiljko, 

j ki je pi\>j niti ne vzamejo v delo. 
Na podstavi označbo carinskih uradnikov sme 

zahtevati pošta od lastnika potrdilo o izvoru bla
ga in ko ga dobi, pošiljko naknadno ocariniti ali 
pa jo smo tudi takoj ocariniti, ako pristavi pod 
označbo carinskih uradnikov s svojim podpisom 
in žigom izjavo, da se pošiljka ocarini po maksi
malnih postavkah splošne carinske tarife. 

Take pošiljke so ocarinjajo po maksimalnih 
postavkah splošne carinsko tarife tudi, če dobi 
pošta, zahtevajo od lastnika potrdilo o izvoru 

blaga, odgovor, da tega potrdila irima, najsi jo 
v njem lastnik izjavil, da je pošiljka iz pogod
beno države, in je imenoval to državo. 

č) Za prtljažno potniške nove stvari v vrednosti do 
vštetih 2000 dinarjev sprejemajo carinarnice ori
ginalne prtljažne priznanice ali pa prepise prtljaž
nih priznamo, overovljene po železnici, odnosno 
po ladijski agenturi, 

d) Za blago, ki prihaja na brezpamih ladjah v naše 
primorske luko, sprejemajo carinarnice ladijske 
manifeste, overovljene po inozemski carinarnici, 
kateri se je ladja prijavila zato, da je zapustila 
teritorialne vode, odnosno tVržavo. 

V overilu inozemske carinarnice mora biti 
vedno označeno, da jo blago, našteto v manife
stu, proizvod države, kateri pripada overjujoča 
carinarnica, ali da je iz svobodnega prometa iste 
države. 
2.) Na nove stvari v ročni prtljagi potnikov v 

vrednosti do vštetih 500 dinarjev uporabljajo cari
narnice minimalno postavko, če prihajajo potniki iz 
sosednjih pogodbenih dj-žav. 

111. 

1.) Potrdila o izvoru blaga in ostale listine, ki 
nadomeščajo ta potrdila, prilagata revizor in cari
nik unikatu deklaracije, označevajo na unikatu de
klaracije, da sta priložila potrdila o izvora blaga; to 
oba tudi podpišeta. 

2.) Ako se vrši po enem potrdilu o izvoru blaga 
več eltspedicij ob istem času, se priloži originalno 
potrdilo eni izmed deklaracij, ostalim pa se prilože 
prepisi, overovljeni po carinarnici. Na ostalih de
klaracijah, katerim so priloženi prepisi, mora biti 
označena številka deklaracije, kateri je priložen ori
ginal potrdila o izvora blaga. 

8.) Ako se vrši po enem izpričevalu o izvoru bla
ga več ekspedicij, a ne ob istem času, se priloži ori
ginal prvi deklaraciji, poznejšim pa se priloži, s po-
zivom na številko prve deklaracije, prepis, overov
ljen po carinarnici. 

4.) Angažirani uradniki obremenjajo i» deklara
cijah, katerim so priloženi prepisi, originalno potr
dilo o izvora s številko dotične deklaracije, s števi
lom tovorkov, ocarinjenih po njej. in z njih nečisto 
težo ter to tudi podpišejo. 

5.) Ako se mora blago po enem potrdilu o izvoru 
blaga ocariniti pri dveh ali reč raznih carinarnicah 
ali pri raznih odsekih, odnosno oddelkih, ene in isto 
carinarnice, izda carinarnica ali. odseli, odnosno od
delek, prepise. 

Izdani prepisi se obremenjajo, kolikor je blago 
ocarinjeno, originali pa se obremenjajo s številko 
izdanega prepisa. 

Manifest brezparne ladje, katerega je treba po
kazati carinarnici zaradi overitve, čim ladja prispe, 
obdrži carinarnica, ako se mora pri njej blago iz-
tovoriti ali popolnoma au le deloma. 

Ako se po manifestni brezpaTiio ladje vos njen 
tovor ne iztovori pri carinarnici, h kateri je brez-
parna ladja prispela najprej, sestavi poveljnik ladja 
za ostanek blaga nov manifest, ki ga predloži pred 
odhodom carinarnici v overitev. V overilu mora ca
rinarnica mi podstavi originalnega manifesta in skli-
cevajo se na njegovo številko označiti iste podatke, 
ki jih navaja overilo inozemske carinarnice. 

Tako posto]>ajo tudi ' carinarnice, i»i katerih se 
no iztovori ves tovor, • označen v manifestu, potrje
nem po naših carinarnicah. 

Potrjjvaje manifest, prečrtajo naše carinarnice v 
izvodu, ki ostane pri njih, dotično blago, za katero 
so potrdilo manifest, sklicevaje se na številko mani
festa, . 

M V . 

1.) Potrdilo o izvoru Maga se mora predložiti z 
uvozno deklaracijo ob istem času kakor uvoraia de
klaracija. 

Naknadno predlagati potrdilo o izvora blaga, ki 
se prijavlja na- uvozno ocarinite.v, nikako? ni do
voljeno. " t • . 

2.) Za blago, Id se ekspedira na založišča, ni 
treba predlagati potrdila o izvoru blaga; carinske 
davščine se morajo pri ekspediciji v zasebno aalo-
žišče garantirati, pa se izračunavajo po maksimal
nih postavkah splošne carinske tarife. . 

3.) Ako pa se za blago, oglašeno za založišče, 
predloži tudi potrdilo o izvoru blaga, ga pril° ž e 

uradniki unikatu, kakor hi se vršila uvozna ekspa-
dicija, 

4.) Ako se predloži ш blago, etepedirano v za
ložišče, za katero se -je predložilo potrdilo o izvora 
blaga in se jo priložilo unikatu založiščne deklara

cije, uvozna deklaracija, se mora na njej označiti: 
«Potrdilo o izvoru blaga je pri založiščni deklaraciji 
št. . . . » 

5.) Uradniki, ki se jim odkaže uvozna deklara
cija, razbremene potrdila o izvoru, priložena zalo
žiščni deklaraciji, kakor je to rečeno v točki Ш. 
pod 4.), na unikatu uvozne deklaracije pa označijo 
samo: «Potrdilo o izvoru blaga je pri založiščni de
klaraciji št. . . .» ter to tudi podpišejo. 

6.) Ladijske manifeste brezpamih ladij prilaga 
uradnik, ki sprejema v carinarnici deklaracije, uni
katu one deklaracije, Id se predloži prva za kvesten 
del prevzetega tovora, bodisi tudi vskladiščenega; 
to označijo pismeno in podpišejo na unikatu dekla
racije razen onega uradnika tudi angažirani urad
niki. 

Ako se moia blago po enem manifestu brezparne 
ladje ocariniti pri dveh ali več raznih carinarnicah 
ali pri raznih odsekih ali oddelldh ene in iste cari
narnice, se postopa, kakor je rečeno v točki ìli. 
pod 5.). 

V. 

1.) Potrdila o izvora veljajo pri carinarnicab, ako 
niso minuli več nego 4 meseci od dne njih izdaje 
do dne, ko pride blago v kraljevino, če je blago iz 
evropskih držav; če pa je blago iz neevropskih dr
žav, veljajo, ako ni minulo več nego 6 mesecev od 
dne njih izdaje do dne, ko pride blago v luuljevino. 

2.) Potrdila o izvoru blaga, ki se v čem no bi 
ujemalo z blagom glede oblike, znaka in številke, 
tovorka ali se ne bi ujemalo z dejansko nečisto težo 
blaga, se smejo sprejemati za polnoveljaven dokaz 
o izvoru blaga, ako se ugotovi, da se drugače po 
ostalih podatkih takšno potrdilo nanaša na dotično 
blago in da torej zaradi te neskladnosti ni dvomiti 
o izvoru blaga. 

Odredbe, da se sprejemajo taka potrdila o izvoru 
blaga, izdajajo upravniki carinarnic ali glavni revi
zorji, ki jih odrede upravniki za to službo, in sicer 
vedno pismeno na potrdilu samem. 

3.) Treba ni, da bi se glasilo potrdilo o izvora 
blaga na lastnika blaga, odnosno na predložite!ja 
deklaracije. 

4.) Prevodi potrdil o izvora blaga se ne zahte
vajo, ako so izdana v ruskem, Češkem, romunskem, 
francoskem, angleškem, italijanskem in, nemškem 
jeziku. 

5.) Carinarnice v primorskih kukali vodijo poseb
ne knjige o prejetih in izdanih manifestih po prilo
ženih obrazcih št. 1 in 2. Knjigo o prejetih mani
festili obremenjajo carinarnice s številko pro? de
klaracije, kateri je manifest priložen. 

6.) Eventualna pojasnila tega razpisa daje gene
ralna- direkcija carin, ki jo pooblaščam, da sme iz
dajati polnoveljavne odloke o sprejemu ali odklonu 
potrdil o izvora blaga, ako jih carinarnice vsi od 
neskladnosti, večjih, nego so omenjene pod 2.) 1e 
točke, odklonijo in ako predložitelj ne pristane na 
uporabo maksimalnih postavk. 

Ker je v takih primerih za pravilen odlok po
trebno, da blago ni vzeto iz carinarnice, se naknad
ne vloge, ko je blago že odpravljeno iz carinarnice, 
ne vpoštevajo. 

Ležnina i>a se v takih primerih pobira vedno, 
najsi je izšel odlok gejieralne direkcije carin v pri
log pritožniku, ker to niso ne oarmskokazenski ne 
earinskotarifni spori. 

7.) Kjerkoli se govori v tem razpisu o p o t r 
d i l u o i z v o r u b l a g a , se morajo razumeti tudi 
vso listine, ki ga nadomeščajo. 

Na podstavi člena 273. carinskega zakona in po 
zaslišanju carinskega sveta odrejam, carinarnicam, da 
morajo postopati po tem razpisu izaa dne 20. maja 
t 1., ko prestanejo veljati vsi do sedaj izdani raz
pisi in, vsi dragi predpisi glede potrdil o izvora 
blaga vobče. n , . , . . 

^ Obrazec St. 1. 
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V B e o g r a d u , dno 5. maja 1922.: 
0 br. 32.413. 

Namestnik ministra za finance, 
minister za sume in rudnike: 

Ž. Rafajlović s. r. 

228. 
Razpis št. 152. 

Pojasnilo razpisa št. 130/1922.* 
Na podstavi točke b) oddelka V. razpisa št. 130 

iz l»4a 1922. se Jaje carinarnicam to-le pojasnilo: 

Za tretji odstavek točke 1.) oddelka I. 

številka in oblika morata biti navedeni v potr
dilu za vse blago, ki prihaja vloženo v zunanjo pri
znane ali nepriznane zavoje. Za nevloženo blago: kä
men, les. zidno in strešno opeko, premog itd. pa 
se ti podatki v potrdilu o izvoru niti ne morejo za
htevati, ker jih takšno blago ne more imeti; tu za
došča označba: ena partija, en vagon, ena vlačilnica 
i. si.: za izvestno blago, ki prihaja nevloženo, v ko
sih, mora biti označeno število kosov, ne pa tudi 
oblika. 

Znak in številka tovorka morata biti označena v 
potrdilu o izvoru blaga, ako ju blago resnično ima; 
ne moro pa ju imeti samo vloženo blago in izvestno 
nevloženo blago v kosih. 

Namesto teže blaga se sme označiti v potrdilu o 
izvoru blaga njegova prostornina v kubičnih motrili, 
ako so ocarinja po kubičnih metrih. Ako pa se oca
rinja izvestno blago po teži in po kubičnih metrih, 
a je v potrdilu označena samo njegova kubična pro
stornina, dočim se zahteva ocarinitev po teži, se 
sprejme jjotrdilo o izvoru blaga za pravilo, toda an
gažirani uradniki se morajo ob pregledu uveriti ne 
samo o točnosti teže, ampak tudi o točnosti kubične 
prostornine. Ako s© s pregledom ugotovi, da je 
kubična prostornina večja, ne smejo uradniki ustrez
ni teži presežka kubične prostornine priznati pravice 
do pogojenega postopanja, ampak jo morajo ocari-
niti po maksimalnih postavkah. 

To konstatacijo izvrše uradniki z zapisnikom, 
jx) katerem carinarnice odločijo, da je deklaracijo j 
pretaksirati. 

Pri blagu, ki se ocarinja po kosu, ni treba, da bi 
bila v potrdilu o izvoru blaga označena tudi nje
gova teža. 

Za oddelek V. 

Razpis z dne 20. maja t. 1. ne velja za blago, o 
katerem se dokaže z železniškimi ali ladijsJdmi to
vornimi listi, da je bilo pred dnem 20. maja t. 1. iz
ročeno v vožnjo in direktno poslano za našo državo. 

- Za takšno blago veljajo predpisi o potrdilu -o izvoru 
blaga, ki so veljali do dne 20. maja t i . ' " 

•Potrdila o izvoru blaga, ki so v roku svoje ve
ljavnosti predložena z deklaracijo vred, pò katerih 
pa to blago ni ocarinjeno, ne veljajo za ostanek 
blaga, neočarinjenega po določenem roku 4, odnos
no 6 mesecev, seveda ako ле gre za blago iz prcd-

* hotfafega odstavka. 

V B e o g r a d u , dne 29. maja 1922.: 
C. br. 36.381. 

Pomočnik generalnega direktorja: 
B. Bogdanović s. r. 

* Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 135, izdanih dne 22ega 
junija 1922. 

Razglasi vojaških oblastev, 
605a Natečaj. 

Uprava vojaško-tehničnih zavodov )>ot.rebuje in 
sprejme takoj v službo: 

10 kovaških mojstrov, ki so izurjeni v strojnem 
kovaštvu; 

15 mojstrom ali pomočnikov ključaničarjev; 
10 mojstrov ali pomočnikov puskarjev; 
15 mojstrov ali pomočnikov kolarjev; 
15 mojstrov ali pomočnikov mizarjev; 
5 mojstrov ali pomočnikov sedlarjev (tri pri-

krojevalca in dva. izurjena v delu na šivalnem 
stroju). 

Prod nastopom službe mora vsak konkurjnt 
opraviti praktično preizkušnjo, na katere podstavi 
se mu ali določi plača ali pa se konkurent zavrne. 

Samski mojstri in pomočniki dobivajo, kakor so 
pač sposobni, dnevno plačo po 33-35 do 38-35 dinar
jev, oženjeni pa So po 5 dinarjev za vsakega rod
binskega člana, in sicer največ za tri člane. 

Konkurenti, ki žele nastopiti službo, naj use ta
koj prijavijo s potrebnimi dokumenti upravniku 
zavoda. Ako želi kdo pojasnil, naj priloži za od
govor poštno znamko. 

Stroško za stanovanje, hrano in potovanje trpo 
kandidati sami ter si morajo vse sami preskrbeti. 

Iz pisarne uprave vojaško-tehničnih zavodov 
v Kragujevcu, 

dne 1. maja 1922., št. 1961. 

sanje, prostoročno risanje; ekonomija, koresponden
ca in knjigovodstvo, en živ jezik, verouk, pisanje, 
telovadba in neobvezno glasba. V delavnicah so po
učujejo ti-le obrti: strojnoključaničarski, kovaško-
ključaničarski, kovaški, strugarski, puškamki, sab-
ljarskonožarski, instrumentarski, livarski, klepar
ski, graverski, mizarski, modelnomizarski, kolarski, 
«tavbnozidarski, sedlarski in pleskarski. 

Učenci, ki dovrše šolo, postanejo mojstri vojaško-
tehničnih zavodov, pa tudi v privatnih podjetjih v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Za učence to šole veljajo glede davka, vojaške 
službe in ostalih državnih dolžnosti in pravic iste 
odredbe kakor za vse druge učence srednjih šol v 
kraljevini. 

Iz pisarne uprave vojaško-tehničnih zavodov 
v Kragujevcu, 

dne 3. julija 1922.; š t 2056. 

605b Natečaj. 
Na podstavi pravil vojaško-obrtne šole Kragu

jevcu in z odobritvijo gospoda ministra za vojno in 
mornarnico, AT. No. 8086 z dne 28. aprila t. 1. se 
sprejme za šolsko leto 1922./1923. v prvi razred isto 
šole 50 učencev. 

Učenec, ki želi vstopiti v vojaško-obrtno šolo, 
mora predložiti: 

1.) Odobritev roditeljev ali varuhov, potrjeno i>o 
pristojni občini ali pristojnem političnem oblastvu, 
da sme vstopiti v vojaško-obrtno šolo. 

2.) Krstni list v dokaz, da ni mlajši nego 12 in 
ne starejši nego 15 let. 

3.) Šolsko izpričevalo v dokaz, da je z dobrim 
uspehom dovršil gimnazijski razred ali vsaj z jako 
dobrim uspehom osnovno šolo in da ima v vedenju 
najmanj red «dobro». 

Učenci, ki so dovršili štiri razrede srednjih šol 
z najmanj dobrim uspehom, so lahko sprejmejo ta
koj v drugi razred; toda v prvem letu učenja mo
rajo izdelati vse one naloge iz geometrijskega ri
sanja, ki so predpisane za I. in II. razred te šole. 

4.) Potrdilo davčnega oblastva o imovinskih raz
merah. 

5.) Potrdilo svoje, občine, da je prosilec držav
ljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, na
tia! je, koliko ima rodbinskih članov, ako pa nima i 
več staršev, za kakšno boleznijo so umrli. 

. 6.) Svojeročno napisano prošnjo za sprejem, v 
kateri mora navesti, da se bo pokoril vsem šolskim 
dolžnostim in predpisom; na prošnjo je treba pri
lepiti kolek za dva dinarja. 

Prošnje po tem natečaju naj se pošljejo na na
slov: Upravniku vojnozanatlijske škole v Kragu
jevcu najpozneje do dne 5. a v g u s t a t, 1. 

Kandidati morajo biti zaradi zdravniškega pre
gleda in .sprejemnega izpita dne 22. avgusta obj 
8. uri-zjutraj v tej šoli. Po izvršenem zdravniškem 
pregledu bodo' opravljali sprejemni izpit-iz srbsko-
hrvatskega ali slovenskega jezika, iz zgodovine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev z zemljepisom domovine 
in iz računstva. - • . • • - - . -

• Sprejeti učenci bodo dobivali državno pomoč od 
dne'1. septembra, ko se prične pouk v šoli. Ta dr : 

žavna pomoč, «naša za sedaj za učence/,!., razreda 
13 dinarjev, za učenco II. razreda pa 15 dinarjev. 

Vse stroške za potovanje, vzdrževanje v Kragu
jevcu in povrnitev v svoj kraj? ako se kandidati ne 
sprejmejo v šolo, morajo trpeti prosilci sami. 

Šoli. je namen, za vojaške delavnice in vojaške 
potrebe vzgajati izučene delavce in rokodelce ter 
vobčo pospeševati rokodelsko umetnost v državi. 

Šolanje traja 6 let ter ima dva tečaja: za učence 
in za pomočnike, oba po tri leta. V šoli «e poučujejo 
ti-le predmeti: državni jezik, zgodovina Srbov, Hr
vatov in Slovencev z zemljepisom, osnovni nauki iz 
matematike, fizike, mehanike, kemije in tehnologije, 
popis motorjev, geometrijsko risanje, strokovno ri-

Razglasi drugih uradav in oblasiev, 
Pred*. 2936/18/21—24. 

Razglas. 
Za tretje redno porotno zasedanje imenujem za 

predsednike porotnih sodišč in njih namestnike: 
I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

za predsednika: predsednika deželnega sodišča 
dr ja. Otona P a p e ž a ; 

za namestnike: višje deželnosodne svotuike An
tona M l a d i č a , Alberta L e v i č n i k a in. drja. 
Adolfa K a i s e r j a, deželnosodna svetnika, drja. 
Ivana M o d i c a in drja. Pavla S k a b e т n e t a : 

II. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v 0 <> 1 j u : 
za predsednika: dvornosodnega svetnika iu pred

sednika okrožnega sodišča drja. Josipa K o t n i k u ; 
za namestnike: višjo dežolnosodno svetnike drja. 

Friderika B r a č i č a, drja. Ivana P r e m s c h a k a 
in, drja. Hinka S t o p a n č i č a ' i n deželnosodnega 
svetnika Valentina L e v i č n i k a; 
ITI. p r i o k r o ž n e m s o d i S ö u v M a r i b o r u : 

za predsednika: dvornosodnega svetnika in pred
sednika okrožnega sodišča drja. Jakoba T o -
p l a k a; 

za namestnike: dvornosodnega svetnika Josipa 
F o n a, višja deželnosodna svetnika Aleksandra 
R a v n i h a r j a in Josipa S t e r g o r j a, deželno
sodna svetnika Frana P os eg o in drja. Frana 
P i c h 1 e r j a; 

IV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

za predsednika: pred&ednika okrožnega sodišča 
drja. Jurija P o 1 e n š k a; 

za namestnike: višjega deželnosodnega svetnika 
Jurija K o z i n o in deželnosodna svetnika Antona 
K u d r a in drja. Ščitomira D o 1 c m c a. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 10. julija 1922. 

Dr. Rogiaa s r. 

T 79/22—5. 902 
Amortizacija. 

Na prošnjo Franceta T r u n d o j a v Ob.jr-
Nurecliu v Nemški Avstriji se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih srečk, ki jih je prosilec baje 
izgubil: Srečke mesta Ljubljano št. 60.426, 32.821. 
4775, 60.281, 60.310, 88.625, 62.25.6, 74.700, 56.695 v 
.vrednosti po 40 K. . • 
v Imetnik teh srečk, se -pozivlje, naj uveljavi svoje, 
pravice tekom š e s t i h ' m e s e e e v od dne t«ga 
oklica, ker bi-se sicćr po tem'roku izreklo, da so 
srečke brez.močL. , ; .," , 

Deželno4 sodišče v Ljubljani,-"oddelelfr-ЧН.,'; - " 
- . dne 26. junija 1§22. 

T 121/22-^-4. 912 

Amortizacija. 
Po prošnji Franca J u s a , posestnika v Stopr-

cih št. 24, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnih vložnih knjižic, ki jih je prosilec baje iz
gubil: Hranilne knjižice mestne hranilnice v Ptuju: 
1.) š t 43/742 z vlogo 214 K 33 v na ime: Alojzij 
Jus; 2.) št. 46/62 z vlogo 87 K 68 v na ime: Anton 
Jais; 3.) št. 49/502 z vlogo 1059 K 81 v. n* ime: 
Neža Jus. 

«»J?Ää4S*»'al»~- :а/п-^ШАк^МЊ(Жм v-,.̂ јјд.-№..-- :̂,ј •aft.y^Rflfer, 
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Imcöiik teh knjižic so pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravico tekom š e чЧ t i h m o s o e e v, kor bi ee sicer 
pu testi roku izreklo, da vložne knjižico niso VRČ 
\'rt£mie. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 1. julija. 1922. 

Ni- I «40/22—S. 884 
Amortizacija. 

l'o i«rošnji Frančiške M o s t a r j e v e, rudarjeve 
ženo na Westfalskem, Königsgrube št. 12, Post Hor
de!, sq uvaja postopanje za amortizacijo nastopile 
vložne knjižice, ki jo jo prosilkin mož Ignacij Mostar 
baje iagubil: Vložna knjižica okrajne posojilnice v 
Litiji št. 3587 z vlogo 207 Din 75 p, glaseča, se na 
imo: Frančiška Mostar. 

Imotnik te knjižico se pozivlje, naj uveljavi .svoje 
pravieo tekom š e s t i h m e s e e e v, ker bi «o sicer 
po tero roku izreklo, da knjižica nima več moči. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek I., 
(ine 29. junija 1922. 

K 75/i »26 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 6. j u l i j a 1 9 2 2 . ob enajstih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 2G dražba nastopnih ne
premičnin: hiše št. 30 v Bodeščah pri Radovljici z 
gospodarskimi poslopji in „sronjskimi тд-avicanu in" z 
bremenom služnosti stanovanja, štirih njiv, stirili 
go'/Лот, treh pašnikov in enega travnika, zemljiška 
knjiga za Ribno, vi. št. 87. 

Cenilna vrednost 191.600 K, vrednost pritekline: 
27.000 K; najmanjši ponudek: 147.334 K (s pri-
teklino vred). 

Pravice, Id no bi pripuščale, dražbo, je oglasiti 
pri жхШси najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, «icer so ne bi mogle več uveljav
ljati grede nepremičnine v šleodo zdražitelju, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugačo pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit ua uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dno 24. junija 1922. 

10 168/88—ž. 926 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 6. j u l i j a 1 9 2 2 . ob pol enajstih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 26 dražba nepremič
nin: njivo pare. št. 1266. travnika IKLTC. št. 962 in 
njivo pare. št. 963, zemljiška knjiga za Ribno, vi. 
št. 262 in 206. 

Cenilna vrednost: 20.000 K, najmanjši ponudek: 
J 3.300 K. 

Pravice, ki no bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer eo ne bi mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelju, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dne 24. junija 1922. 

sko izume, patente in privilegije na lastni ali na tuj 
račun; .udeležuje se pri kompenzacijskih pogodbah 
in jih sklepa z državnim d.ovolilom. 

Družba sprejema nadalje hranilne vloge na vložne 
knjižice, istotako sprejema denar proti obrestonos-
nim. blagajniškim nakazilom, ki se glase_ na pri
nosnika, na ukaz aH na ime in najmanj na 100 K 
1er so odpovedna v najmanj 3 dneh. Obrazce za ta 
blagajniška nakazila kakor tudi za vložne knjižice 
je predložiti državni upravi v odobritev. 

Druži» dovoljuje akceptne, kontokoreutne, 
davčne in pokrito kredite, posreduje in opravlja vsa
kovrstno finančne in kreditne operacije za račun 
države, pokrajin, okrožij, občin, korporacij, družb 
ali zasebnikov ter izvršuje opravila, ki so s temi 
operacijami v zvezi. 

Naposled ustanavlja družba javna akladiSča s 
pridržkom, da dobi za to potrebno koncesijo, in z 
omejitvijo, obseženo v § 12. zakona z dne 28. aprila 
1889., drž. zak. št, 54. 

Višina osnovne glavnice: 30,000.000 K. 
Višina, število in značaj posameznih delnic: 

75.000 delnic po 400 K, ki so v gotovini popolnoma 
vplačane in >e glase na prinosnika. 

Imena članov načelništva: Rado Legvart, ravna
telj v Ljubljani; Franc Vokač, veletržec v Ljubljani; 
Ar. Josip Regali v Ljubljani; Janko Predovič, vehj-
firžec v Ljubljani; Evgen Jarc, profesor v Ljubljani; 
Alfred del Fabro, ravnatelj. na Vrhniki; Dragatili 
Hribar, predsednik Kranjske hranilnice v Ljubljani; 
Jean B. Pollak, veleindustrijec v.Ljubljani; Karel 

897 Proglasitve za mrtve. 
D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po

grešane! za mrtve, ker se more o njih. po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z dne 
31. marca 1918., d r i zak. št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogrešance?, naj to izporoči sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

928 Â. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

663. Sedež .podružnice:.-Ljutomer. . ; , ;> '.-•- -• 
•Besedilo firme: Slovenska hanka, podružnica 

Ljutomer; Banque Slovène, soccursal&^à Ljutomer; 
Slowenische Bank, Filiale In Ljutomer; Banca Slo
vena, succursale a Ljutomer. 

• -Sedež glavnega podjetja: Ljubljana. 
• Predmet: .Dražba opravlja vso .bančne posle, s 

ko'ritokorentom,' zirQrrî,. depozitnimL eskOrriptnimi'in 
reéekomptiiimi'• jjosli vred,* financira in-'ûstahavlja," 

-upravlja in prodaja industrijska, trgovska, polje
delska in prometna podjetja ter se udeležuje pri 
njih; ustanavlja delniške in druge družbe, namenje
ne tem gospodarskim nameram, vodi njih posle ter 
prodaja njih delnice in deleže; nakupuje in.prodaja 
na lastni ali na tuj račun, sprejema v shrambo in 
upravo ter sprejema v zastavo menice, devize, bla
go in sirovine vseh vrst in terjatve, posoja na vse 
te reči za lastni kakor tudi za tuj račun; nakupuje 
in prodaja, upravlja in sprejema v zastavo nepre
mičnine; sprejema vrednostne .papirje, valuto in 
'druge pripravne predmete v shrambo in upravo; 
nabavlja, prodaja in ukorišča tuzemske in inozem-

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Franc Ahlin, 
rojen leta 1886., posestnik 

v Cerkljah, Gorenjsko. 

1 
Ivan Smole, 

rojen leta 1856., delavec 
v Brestu. 

i 

Franc ŽirOTnik, 
rojen leta 1885., kočar 

1 in mlinar v Gaberju. 

• 

Klemen Tonejc, 
rojen leta 1896., gostijin 

sin v Predtrgu. 

Ivan Mallo, 
: rojen leta 1888., abiturient 
' v Ljubljani. 

Jakob Raktelj, 
: rojen leta 1859., posestnik 

v Prevalju. 
• 

Jakob Gregore, 
rojen leta 1881., hlapec, 

naposled na Viču. 

Josip Dobičkar. 
rojen leta 1882., posestnik 

v Hosji pri Vačah. 
-: " - . ' • " • ' • " • - ' . ' ' 

i * 
i 

• « . ' S s- . i 

Lovr'ö Oblak,' 
rojen leta 1884., posestnik 

na Stari Vrhniki. 

Avgust vitez Platzer, 
rojen leta 1873., tvornlški 

uradnik v Vevčah. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil meseca avgusta 
1914. s 27. lovskim bata
ljonom na gališko fronto 
ter zadnjič pisal spotoma 
iz Budimpešte ; od takrat 

neizvesten. 
Odšel nekako pred 30 
leti v Ameriko ter delal 
v raznih rudnikih in tvor-
nicah, naposled nekje v 
Pensilvanijl; spomladi leta 
1917. zbolel, umrl ter bil 
po izpovedbi njegovih to
varišev pokopan v Empo-

riju. 
Odrinil spomladi 1915. 
z 8. bataljonom 17. pehot
nega polka na gališko 
fronto ter se udeležil bo
jev pri Stanislawówu, kjer 
ga je pri naskoku dne 
9. maja 1915. zadela krog
la; od takrat ni več gla

su o njem. 
Odrinil koncem leta 1915. 
s 17. pehotnim polkom na 
fronto, bil potem prldeljen 
27. domobranskemu pe
hotnemu polku, s katerim 
se je leta 1917. udeležil 
1L soške ofenzive na go
ri Sv. Gabriela. V času 
med dnem 9. in 10. sep
tembra 1917. prešel in od 
takrat ni več sledu o njem. 

Odrinil dne 22. decembra 
1914. s III. deželnostrel-
skim polkom na rusko 
bojišče, odkoder pisal zad
njič koncem leta 1914.; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 
Odšei leta 1891.vSeverno 
Ameriko, odkoder pisal 
zadnjič leta 1908.; od ta

krat neizvesten. 
Odšel leta 1907. v Ame
riko, odkoder pisal zad
njič po prihodu; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Prišel v italijansko vojno 
ujetništvo, in sicer vAvez-
zano pri Bariju, kjer j e me
seca aprila 1919. baje zbo
lel za malarijo-in mesec-

• dni pozneje umrl; "od ta
krat' vsaj ni. več glasu o 

njem. . 
Odrinil začetkom4 ' vojne 
s 27. domobranskim pe
hotnim polkom na gaHško 
fronto, prišel v rusko ujet-, 
ništvo ter bil'zaposlen v 
neki železarni, kjer sejeba-
je dne 8. septembra 1916. 
smrtno ponesrečil; od ta
krat vsaj ni več glasu o 

njem. 
Služil na romunskem bo
jišču ter bil naposled kot 
narednik prldeljen gospo
darskemu odseku — sku
pina F.Weni (Werkschafts-
Stab-Gruppe F. Weni), 
vojna pošta 346. Odtod 
pisal samo do preobrata; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Frančiška Ahlin. 

Brat 
Franc Smole. 

Žena. 
Frančiška 
Žirovnik. 

Mati 
Antonija Tonejc. 

Brat 
Ferdinand Malin. 

Žena 
Marjeta Raktelj. 

Polbrat 
Ivan Gregore. 

• Žena 
Matija* Doblekai. 

Žena 
Ivana Oblak. 

Žena 
Marija Platzcr. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 

bil postavljen 
pogreš.ancu 

— 

— 

— 

— 

— 

• — 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani. 

Nadaljevan, 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

1. 7. 1922.; 
T 64/22-3. 

1.7. 1922.; 
T 67/22-5. 

1.7.1922.; 
T 75/22—3. 

1.7.1922.; 
T 77/22—3. 

1.7.1922.; 
T 78/22-3. 

1.7. 1922.; 
T 80/22—3. 

1.7.1922.; 
T 83/22—3. 

1. 7v1922.j; 
T87/22-& 

1.7. 1922.;" 
T 88/22—3. 

1.7. 1Ò22.; 
T 93/22—3. 

e na prihoda, 

Oklicnl rok 
poteče dne 

1. februarja 
1923. 

1. avgusta 
1923. 

1. februarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

1. avgusta 
1923. 

1. avgusta 
1923. 

i • • • • 

1. februarja 
i9i?a. 

- 1 

1. februarja 
1923. . 

1. februarja 
1923. 

i strani. 

^ É a ? a A t ó 
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Ime in rojstni dan, slan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Valentin Peterman, 
rojen leta 1891., posest

nikov brat na Dovjem. 

Bistvene okolnosti. 
na katere se opira 

predlog 

Prižel dne 4. novembra 
1918. v italijansko vojno 
ujetništvo in bil odpravljen 
v Grizano; tam obolel za 
kolero ter baje kmalu 

umrl. 

Јапеж Zadrgal, 
rojen leta 1874., posestnik 

v Kaplji vasi. 

Odrinil začetkom vojne 
z 29. črnovojniškim bata
ljonom na srbsko fronto, 
bil ujet in prišel v tabo
rišče v Giljanu; zadnjič pi
sal leta 1915. in od takrat 

neizvesten. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Brat 
Janez Peterman. 

Ime in bivališče | 
skrbnika, ki je j , 
bil postavljen ! i n °Pr- š t-

pogrešancu 

Dan 

oklica 

Žena 
Frančiška 
Zadrgal. 

Simon Dečman, 
rojen leta 1895., posest

nikov sin v Podhomu. 

j Odrinil z 10. bataljonom 
i 17. pehotnega polka na 

f oriško fronto; pri hribu 
v. Martina ga je baje 

I okoli dne 12. junija 1915. 
j raztrgala granata. Od ta-
| krat vsaj ni več glasu o 
i njem. 

Valentin Knftic 
rojen leta 1872., posestnik 

v Zgornji Besnici. 

Anton Germ, 
rojen leta 1840., posestnik 

v Šmarju. 

Prišel kot trenski vojak 
po padcu przemyâlske trd
njave v rusko ujetništvo 
ter bil interniran v Taš-
kentu, odkoder zadnjič 
pisal dne 26. septembra 
1917.; od takrat pogrešan. 

Joalp Pristave, 
rojen leta 1883., posestnik 

v Preserju. 

Janez Derlink, 
rojen leta 1881., čevljar 

v Zalem logu. 

Odšel pred 23 leti v Ame
riko, odkoder zadnjič pi
sal leta 1913.; od takrat 

neizvesten. 
Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku 
ter ce udeležil bojev pri 
Orodku in Nowem miastu; 
okoli dne 20. oktobra 1914. 
v strelskem jarku baje zbo
lel in kmalu potem umrl; 
od takrat vsaj ni več glasu 

o njem. 

Brat 
Franc Dežman. 

1.7. 1922.; 
T 94/22—3. 

1.7. 1922.; 
T 106/22—2. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. februarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

1.7. 1922.; 
T 108/22—2. 

I. februarja 
1923. 

Skrbnik 
Josip Knific. 

Zet i 
Josip Dolinšek. j 

Martin Zupančič, 
rojen leta 1878., posestnik 

na Strmi njivi. 

Janez Eržen, 
rojen leta 1883., kočar 

v Britofu. 

Odrinil meseca oktobra 
1915. s 17. pehotnim pol
kom, 3. stotnijo, na soško 
fronto, kjer dne 9. novem
bra 1915. baje padel; po
grešan izza dne 12. no

vembra 1915. 

1.7. 1922.; 
T 109/22—2. 

1. 7. 1922.; 
T 84/22—2. 

Žena i 
Marijana Pristave! 

Martin Jelenlč. 
rojen leta.1881., delavec 
na Hrušici pri Jesenicah. 

Odšel s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na ru
sko fronto ter prišel v ru
sko ujetništvo, odkoder 
pisal zadnjič meseca av
gusta 1915. iz neke bol
nice; od takrat neizvesten. 

Odrinil leta 1915 s 17. pe
hotnim polkom na soško 
fronto, bil dne 2. novembra 
1915. ujet ter prišel napo
sled leta 1919. v taborišče 
Monte alto, kjer meseca 
oktobra 1919. baje za ma
larijo umrl; od takrat vsaj 

ni več glasu o njem. 

Žena 
Frančiška 
Derlink. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p 

v Ljubljani. 

Žena 
Magdalena 
Zupančič. 

1.7. 1922.; 
T 96/22-3. 

1.7. 1922.; 
T 98/22-3. 

februarja 
1923. 

avgusta 
1923. 

februarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

T 
.7. 1922.; 
100/22—3. 

Žena j 
Frančiška Eržen.i 

Odrinil začetkom vojne 
s 97. pehotnim polkom 
na gališko fronto. Zadnjič 
pisal spotoma dne 18. sep
tembra 1914.; od takrat 

ni več glasu o njem. 

I Ivan Stične, 
jdavčnipristavvp. 
i v Ljubljani. 

Žena 
Marija Jclentč. 

1.7. 1922.; 
T 87 22—10. 

februarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

1.7. 1922.; 
T 97/22—3. 

1. februarja 
1923. 

664. Sedež: 
Besedilo 

Maribor. 
firme: Atelje za umetno knjigovežtvo 

Kauschegg, zasebnik v Ljubljani: Josip Kub.dka, 
linijski k a ^ t a n v p. v Ljubljani. 

Prokurist! in likvidatorji: Pri podružnici so po-
\ er jeni s prokuro člani njenega predstojnišfva: 
Viktor Kukovee, tvonucar v Ljutomeru; Franjo j Obratni pradroet: knjigoveštv.o, trgovina 
Kepic in Ludovik Mohorič, trgovca v Ljutomeru, in j pitjem iu izdelovanje okvirov. 

Miho Vantar, izdelovanje okvirjev. Maribor, Go-

pa-

i lirigen I podružnice Emanuel Zelinka. 
Pravna razai-jrja druži*-: Delniška družba, te

melječa iu družbenih pravilih, sprejetih na ustanov
nem občnem zboru z- dne 20. decembra 1920. in odo
brenih /. ukazom miiristrstva za trgovino in indu-
Mrijo z dne H. avgu-ta 1920., VI s t. 1805, mi
nistrstva za trgovino ш industrijo, oddelka v Ljub
ljani, z dne 18." avgasta 1920., št. 0769. 

opra-vai svet. sestoji iz 9 .Jo 18 članov. -
Firma se-jtodpisujc pravnoobvezno tako. da se 

pod njeno napisano, natisnjeno ali -s Stampili jo 
oiiremljeno besedilo: «Slovenska banka, podružnica 
Ljutomer» podpisujeta kolektivno en član predstoj-
uištva in za to upravičeni dirigent te podružnice, 
ki podpisuje s pmtavkom p. p. (per |irocurti). 

Vodstvo podružmee je poverjiiio posebnemu 
preuVrtojništvu kot pooblaščencu upiavnega sveta 
in dirigentu podružnice. i 

Razglasi dnižh,> se objavljaj« v Uradnem listu 
v' Ljubljani. 

Sklic občnega zbora |w je objaviti po možnosti 
tudi v «Službenih Novinali» v Beogradu. 

M a r i b o r , dne 24. junija 1922. 

Imetnik: МЊаз1 Vantar, trgovec v Maribora, 
Gosposka ulica št. 24. 

Podpis firme: Pod napisano, odtisnjeno ali na
tisnjeno besedilo firme postavlja imetnik svojeročno 
svoj podpis: «Miho Vantar». 

M a r i b o r , fine 21. .junija 1922. -

665. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Irgolič in - Slanovec, .mariborska 

lesna industrija.-
Obratni predmet: trgovina in industrija z lesom 

vseh vrst, mizarstvo, parna žaga, stavbno in po
hištveno mizarstvo, tvornica zabojev, lesne volne in 
zaloga, polustva. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. aprila 1922. 

Družbenika: dr. Fran Irgolič, odvetnik v Mari
boru; Lojze Slanovec, občinski svetnik v Mariboru. 

Pravico, zastopati družbo, ima vsak izmed druž
benikov .samostojno. ' 

Podpis firmo: Pod natisnjeno, odtisnjeno ali na
pisano besedilo firmo postavlja, eden izmed družbe
nikov svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1922. 

Letnik IV. 
666. Sedež podružnice: Maribor. 

Besedilo firme: Jogoslovensko transportno dr i-
štvo Darlić i drugovi. 

Sedež glavnega podjetja: Zagreb. 
Obratni predmet: odpremni in transportni posli. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Družbeniki: Tomo Darlić, Dragutin Маиигап, 

Petar Marasovié in Bruno Spielmann v Zagrelnj. 
Pravico, zastopati dražbo, ima vsak izmed druž

benikov samostojno. 
Podpis firme: Pod natisnjeno, napisano ali odtis

njeno besedilo firmo postavlja eden izmed družbe
nikov svojsročno svoj podpis. Prokurist podpisuje 
istotako samostojno z označbo prokiuro (p. p.). 

•Prokura so je podelila Milanu Wollnerju, zasveb-
nilai v Maribora, Wildeurainerjeva ulica št. 8. 

M a r i b o r , (bio 5. julija 1922. 

667. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Konserva», prva jugoslovanska 

industrija za konserviranje rib, sočivja, sadja» trgo
vinska družba z o. z.; «Konserva», prva jugoslovan
ska industrija za konserviranje riba, povrća i voća, 
trgovačko društvo s. o. j . ; «Konserve», erste Jugi-
alavische Fisch-, Gemüse-, Obst-Konservenindrasfrie, 
Handelegesellschaft m. b. H. 

Obratni predmet: Družba 
a) konservira ribe, sočivje in sadje; 
b) uvaža in iz,važa, nakupuje in prodaja vse potreb

ščine in sirovino, spadajoče v področje podjetju, 
osobito vsakovrstne ribe, sočivje, „sadje, rasne 
strojo in naprave, ki se uiwrabljajo v tvornicab 
za konserve; 

e) ustanavlja, pridobiva, nakupuje in zakupu j * 
tvomiška in druga podjetja, ki se pečajo t> pred
meti, naStetimi pod a) in b), ter so udeležuje pri 
takih podjetjih. 
Družbena pogodba z dne 12. junija 1922. 
Višina osnovne glavnice: 150.000 K, ki •*<» v go

tovini popolnoma vplačane. 
Poslovodje: Oskar Skušek, upravnik podružnice 

Narodno banke v Maribora, Krekova ulica št. 2: 
Gjuro Džamonja, ekonom v Mariboru, Koroščeva 
cesta st. 44; Josip Rosenberg, veletržec v Mariboru, 
Gregorčičeva ulica št. 12; Màtija Gotta, trgovec v 
Mariboru, Gosposka ulica št. 5; Maks Hermanu,, 
bančni ravnatelj v . Mariboru, Aleksandrova cesta. 
Si. 46; Ivo Kočovar, bančni podravnatelj v- Mari
bora, Cankarjeva ulica št. 14; Peter Rosa de Pauli, 
tvorničar v Eggenborgu pri Gradcu. Alte Postatra-sse 
št. 122. . 

Pravico zastopanja, imata skupno po dva poslo
vodji. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
po dva poslovodji ali pa en poslovodja skupno s 
prokurisitom tako, da podpisujeta pod njeno napi
sano, natisnjeno ali odtisnjeno besedilo svoje ime 
in svoj priimek, prokurist s pristavkom: p. p. (per 
procura). 

Vabilo na občni zbor se mora priobčiti družbe-
lukoin s priporočeiumi pismi vsaj 10 dni pred 
občnbn zborom. Navajati m o r a ' d a n in dnevni red 
občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1922. 

668. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mariborska mehanična tkalnica in 

apretura Doctor & drug Maribor SHS. 
Obratni predmet: obratovanje lastnega industrij

skega podjetja na Ruôki cesti š t 44 poleg «Križc-
vega dvora», in sicer mehanične tkalnice, barvar-
шсе in apreture in. s t;em združene trgovino za 
nakupovanje sirovin in razpečevanje,. lastnih pro
izvodov. . 

Družbena, oblika: javna trgovska • dmžba izza 
dne 6. junija 1922. 

Družbenika: Edvard Doctor in dr. Arnošt Zucker, 
oba tvormčarja v 'Nâchodu. ' 

Pravico, zastopati družbo, ima vsak izmed druž
benikov samostojno; ' : . . 

Fiftma se podpisujo tako, da -postavi ja' ебеп iz-med • 
družbenikov pod njeno napisano, odtisnjeno ali 'na
tisnjeno besedilo svojeročno svoje üne. 

M a r i b o r , dne 27. junija 1922. 

669. Sedež: Petanjci pri Radincih. 
Besedilo firme: Josip & Ivan Vogler, Petaujska 

Slatina. 
Obratni predmet: polnitev in razpečavahje na

ravne mineralne vode. 
Družbena oblika: javna trgovska dmžba izza 

dne 1. junija 1906 : 

Družbenika: Josip Vogler, posestnik v šra-
tovcih, in Ivan Vogler, posestnik v Radinciii. 

£&.: • _- A^^ää^Oe^^J^^i^Ut^t^: 



^^äSgjHsai 

76, 507 Letnik IV. 
Pravico, zastopati družbo, i m vsak družbenik 

kauroetojno. 
Podpis firme: Pod natisnjeno, odtisnjeno ali na

pisano besedilo firme postavlja eden iKmcd.družbe
nikov svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dno 5. julija 1922. 

670. Sedež: Farna vas pri Provaljah. 
Besedilo fume: Gräflich Thurnische Holzschlei-

ferel Prävali: 
Besedilo fiime odslej: Tovarna lepenke in leso

vine grofa Thurna, Prevalje. 
Obratni predmet: izdelovanje lepenke in leso

vine in trgovina z lesnimi predmeti. 
Imetnica: grofica Fani Thurn v Pliberku.' 
Prokurist: Peter Skuti, logarski mojster v Pli

berku. 
M a r i b o r . d\u< 21. junija 1922. 

(L V p i s a lo s o -se iz p r e m e m b o i n 
d o d a t k i p r i n a « t o p n i h f i r m a h : 

671. Sedež: Krško. 
Besedilo firme: Trgovski dom Milan A uman & 

Comp.; francosko: Maison de commerce Milan Au
ro an & Comp. 

Obratni predmet: komisijska trgovina ruskih 
knjig in ruska grafična industrija: 

Poleg' žo vpisanih družbenikov Milana Aumana 
in Aleksandra Sagriaschkega sta vstopila nadaljnja 
dva osebno zavezana družbenika, in sicer: dr. Ivan 
Dimnik, odvetnik, v Krškem, in Rudolf Jagarčec, 
tmkarnar v Krškem. 

Pravico, zastopati družbo, imajo Milan Auman, 
Aleksander Sagria.sch.ky in dr. Ivan Dimnik, in si
cer jo morata zastopati po dva družbenika skupaj 
pri navadnih tekočih poslih; pri nenavadnih poslih 
in važnejših pogodbah pa jo morajo zastopati vsi 
trije družbeniki. 

N o v o m e s t o , dne SO. junija 1922. 

672. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Slovenska gradbena družba 

z o. z.: 
Družba se je po sklepu občnega zbora z dno 

ß. junija 1922. razdružila, ker se je fuziònirala s 
firmo «,Slograd< .slovensko gradbeno in industrij
sko delniško družbo v Ljubljani»; likvidacija iz
ostane v sporazumu obeh strank. 

Upniki razdražene družbe se pozivljojo, naj se z 
morebitnimi terjatvami zglase pri firmi «,Slograd', 
slovenski gradbeni in industrijski delniški družbi v 
Ljmbljani» v treh mesecih od dne te razglasitve, 

L j u b l j a n a , dne 1. julija 1922. 

673. Sedež: Ljubljana, 
insedilo firme: «Siograd», slovenska gradbena 

in industrijska delniška družba v Ljubljani in v več 
jezikih: 

Izstopili so iz upravnega «veta in so se izbrisali: 
Karu] Kauschcgg, Vjekoslav Heinzl, dr. Juro Adle-
sič, dr. Ivan Cerne, Fran Bonac in Franc Leskovic; 
na novo pa .so bili izvoljeni na občnem zboru z dne 
(>. junija 1922. v upravni svet: inž. Josip Dedok v 
Ljubljani; inž. dr. Alojzij Krâl, vs-eučiliški profesor 
v Ljubljani; Jean 13. Pollak, veleindustrijec v Ljub
ljani; Josip Javornik ml., trgovec z lesom v Žalni. 

rt prokijro je poverjen inž. Franta Dedek v 
fj.jublja.ni. 

L j u b l j a n a , dne 1. julija 1922. 

674. Sedoiž: Maribor. 
Besedilo firme: «Drava», lesna industrijska del

niška družba v Mariboru: 
Vpisal .so je sklep, da so je delniška glavni за 

od 10,000.000 K zvišala na 15,000.000 K z izdajo 
10.000 novih delnic v nominalni vrednosti po 500 K, 
Ki so popolnoma vplačano in se glase na. prinosnika. 

M a r i b o r . dne 24. junija 1922. . 

675. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Marbag», mariborska uvozna in 

izvozna družba z o. z.; «Marbag», Marburger Ein-
und Ausfuhrg;\4ellscliaft m. b. H.: 

Družba se je razdružila ter je prešla v likvidar 
eijo. 

Besedilo firmo odslej: «Marbag», mariborska 
uvozna in izvozna družba z. o. z. v likvidaciji; 
«Marbag», Marburger Kin- und Ausfuhrgesellschal't 
ni, b. H. in Liquidation. 

Likvidator je dosedanji poslovodja Rudolf Ko-
k<xschinegg, ki podpisuje likvidacijsko firmo t&ko, 
da pristavlja njenemu besedilu svojeročno svoj 
f »odpis. \ 

M a r i b o r , dno 24. junija 1922. 

676. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mariborska tiskarna, d. d. v 

Maribora : 
Na tretjem rednem občnem, zboru delničarjev 

dno 11. aprila 1922. se je sklenilo, zvišati delniško 
glavnico od 2,500.000 K na 3,000.000 K z izdajo 
2500 novih delnic po 200 K nominalne vrednosti, in 
sicer v 500 kosih po eno delnico za 200 K v. 100 
kosih po deset delnic za 2000 K in v 40 kosih po 
25 delnic za 5000 K 

M a r i b o r , dne 24. junija 1922. 

677. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Otmar Lepoecha, Franc Makesch 

Nachfolg., Pettau. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Besedilo firme odslej tudi v slovenskem bese

dilu: Otmar Leposcha, Franc Makescha nasi., Ptuj. 
Izbrisal so je dosedanji imetnik Otmar Leposcha, 

vpisala pa se je sedanja imetnica Marija Krainz, 
trgovka v Ptuju. 

Obratni predmet odslej: trgovina z železnino. 
Firma se podpisuje tako, da pristavlja Marija 

Krainz pod njeno natisnjeno, odtisnjeno aH napi
sano besedilo svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1922. 

678. Sedež: Račje. 
Besedilo firme: Tovarna za špirit in drože, d. d.: 
Družba temelji odslej na pravilih, ki so se po 

sklepu občn3ga zbora z dne 27. januarja 1922. iz-
premenila v §§ 9. in 16. in ki jih je odobrilo mini
strstvo za trgovino in industrijo, oddelek v Ljublja
ni, z odlokom z dne 28. februarja 1922., VI št, 777. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1922. 

915 B. Vpisi v zadružni register. 
T. V p i s a l a se j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

679. Sedež: Šmartno na Pohorju. 
Besedilo firme: Lesna zadruga v Šmartnem na 

Pohorju, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga a) skupno nakupuje, 

prodaja in predeluje razen les; b) skupno nakupuje 
in prodaja razne kmetijske potrebščine in živež; 
c) pospeš'ijo kmetijstvo, osobito gospodarstvo, z 
vsemi zakonito dopuščenimi sredstvi. 

Zadružna pogodba z dne 11. junija 1922. 
Opravilni delež znaša 1000 K ter se mora plačati 

takoj ob pristopu. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega petkratnim zneskom. 
Oznajiila so izvršujejo z nabitkom v uradnih pro

storih zadruge, po potrebi pa tudi z objavami v 
časopisju. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Marko Kapun, p. d. Žigert. posest
ni]-; v Bojtini št. 18; Leopold Frešer, posestnik v 
Kalšah št. 16; Ivan Zagažen, nadučitelj v Šmartnem 
na Pohorju; Anton Mo tabi, p. d. Smuk, posestnik v 
Smrečnem št. 10; Martin Ačko, p. d. Gaberc, po
sestnik v Smrečnem št. 18. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva, in sicer načelnik, odnosno 
njegov namestnik, in en član načelništva. 

Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se 
izvršujejo s priporočenimi vabili, ki se pošiljajo po
sameznim članom. 

Vabilo mora navajati dnevni red, liraj in uro 
občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1922. 

11. V p i s a l e «o so i z pre-m e m bo i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

680. I. delavsko konstunrio društvo na Jesenicah, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru dno 23. afprila 1922. so se skle
nile, te izpremembe: 
a) V načelnišd.vu: Izstopil je član načelništva Niko

laj Bernard, vstopil pa je v načelništvo Anton 
Korantar na Jesenicah št, 147. 

b) V Pravilih: lzpremenili so se §§. 5., 6., 7., 9., 
10.. 11., 13., 14., 15. in 30. 
L j u b l j a n a , dne 1- julija 1922. 

681. Hranilnica in posojilnica na Jesenicah, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Janko Vidmar, 
vpisal pa se jo novoizvoljeni član načelništva Franc 
Gabrovšek, kaplan na Jesenicah. 

L j u b l j a n a , dne 1- julija 1928. 

682. Kmetijska nakupovalna in prodajalna zadruga 
zveze kmet podružnice v okraju ljutomerskem, 
registrovana zadruga z omejeno zarezo*. 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
Karel Janžek in Mihael Filipič, vpisala pa età se 
novoizvoljena člana načelništva Franc Mlinaric, po
sestnik v Očeslavcih, in Jakob Breznik, posesfcnft 
v Rožičkem vrhu. 

M a r i b o r , dine 5. julija 1922. 

683. Združeni čevljarski moj&tri v Mariboru in oko
lici, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba pravil v §§ 5., 7., 9., 
17., 19., 20., 25., 30. in 31. -. 

Opravilni delež znaša 4000 K ter se mora pla
čati takoj ob pristopu. 

Načelništvo sestop iz treh zadružnikov. 
Vabila, na občni zbor &e morajo razglasiti vselej 

vsaj osem dni prej z nabitkom v uradnih prostorih 
in s priporočenimi pismi članom; po izprevidno&ti 
načelništva pa se laliko razglašajo tudi po časopisju. 

Vabilo mora navajati dan, uro, kraj in dnevni 
red občnega zbora. 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Stefan 
Doberšek, Viktor Šeak, Anton Gaberšcek, Anton 
Erti, Franc Miki, Ivan Vaupotič, Josip Beranič, Jo
sip Rajgl in Valentin Glušič, vpisala pa sta ee novo
izvoljena člana načelništva Josip Sulic, čevljarski 
mojster v Mariboru, Aleksandrova cesta š t 30, in 
Rudolf Monjac, čevljarski mojster v Mariboru, Tat-
tenbachova ulica St. 21. 

M a r i b o r , dne 5. julija 1922. 

684. Električno-strojna družba v Poljanah, regfetro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se jo član načelništva Anton Cadež, 
vpisal pa se jo novoizvoljeni član načelništva Ivâii 
Dolinar, posestnik, in trgovec v Poljanah št. 66. 

L j u b l j a n a , dne 1. julija 1922. 

685. Tržiška posojilnica, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Tržiču: 

Izbrisali so se člani načelništva Ivan Eng^k-
berger, Josip Perico in Karel Pollak, vpisala pa »1ч 
so novoizvoljena člana načelništva Franc Potočnik, 
posestnik v Krizah š t 44, in Franc Pire. tvornižki 
uradnik v Tržiču št, 119. 

L j u b l j a n a , dne 1. julija 1922. 

III. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 
686. Sedež: Gorje pri Bledu. 

Besedilo finn e : Gozdarska zadruga za Blejski 
kot v Gorjah, r. z. z o. z. 

Obratni predmet: kupovanje in vnovčevanje 
lesa in nabavljanje orodja: 

zato, ker ne posluje. 
L j u b l j a n a , dne 1. julija 1922. 

Št. 444/22. 
Objava. 

»58 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, 
da je gospod dr. Konrad V o d u š e k z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sede
žem v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 12. julija 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron e.r. 

Št, 328/10/VIL—1922. 948 8—1 

Razglas o dobavi bukovih polen in lesa 
za kurjenje lokomotiv. 

Podpisana direkcija razpisuje в tem na podsta-vi 
člena 94. zakona o državnem računovodstvu в dae 
6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah> z 
dne 16. februarja 1922., ponovno pismeno ofertalno 
licitacijo za nabavo goriva, in sicer 50.000 m* buko
vih polen prve vrste po naših predpisih in 18.000 nv; 

mehkega lesa za kurjenje lokomotiv. Mehki lee so 
lahko dostavlja sukcesivno leto dni, toda vsak avi
sée se mora dostaviti 1500 m". 

Licitacija bo dne 10. a v g u s t a 1 9 2 2. v. eko
nomskem oddelku direkcije točno ob 11. uri. 

Oferirajo so tudi lahko manjše količine loko po
staje podpisane direkcije. 

Splošni in posebni pogoji za dobavo tega ma
terial se dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem od-
dolku (soba. št. 8) podpisane direkcije. 



7 § . 508 Letnik IV. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
inora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo bukovih polen in lesa za 
kurjenja lokomotiv po razpisu pod št. 328/10. VII. 
za dan 10. avgusta 1922. ponudnika N. N.» Ponudbe 
morajo izročiti neposredno ponudniki ali njih po
oblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. in 11. 
aro T roke predsedniku dražbene komisije. Ponud-
«iki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni po otvo-
ritri dotične ponudbe. 

Teak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo б •%, (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in isicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesnoje do 10. 
itre na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na revera, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za zadnje četrtletje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne pogoje 
'm da pristajajo dražiti po njih. 

Onim Kcitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11» «ari, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
v-НШ» licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kratyevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 13. .julija 1922. 

St. ЗвЗ/l./VIL—1922. 953 3—1 

Razglas o dobavi steklenega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 8в. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne в. marca 1920., in njegovih izpremcmb, od
nosno dopolnitev, in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo raznega stekle
nega materiala na dan 2. a v g u s t a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri zgo
raj označenega dne v ekonomskem oddelku direk-
•Че, 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi obči m posebni pogoji za dobavo tega 
materiala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
St. 363/1. VIL za dan 2. avgusta 1922. ponudnika 
X. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene 
komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotični?, ponudbe; vložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem ričunovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako jo tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na revers, ki so mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisijo iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
t !-govska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za zadnje četrtletje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne pogoje 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 28. jtinija 1922. 

1920., odnosno št. 810 z dne 21. .januarja 1922., zvi
šuje ležnina in vozovna stojnina na teh postajah 
tako-le: 

I. Za postaji v Bakra in Brodu: 
1.) L e ž n i n a se zvišuje na t r i k r a t n i zne

sek one pristojbine, ki je določena z veljavnostjo 
izza dne 1. julija 1922. v dopolnitvah in izpremem-
bah k tarifi za blago, del L, oddelka Л in B,-od
sek D, točka 10. ' -

2.) V o z o v n a s t o j n i n a se zvišuje v prime
rih, navedenih v dopolnitvah in izpremembah k 
tarifi za blago, del L, oddelka A in B. odsek I), 
točka 11., B. b), ki veljajo izza dne 1. julija 1922.: 

za prvih 24 ur na 2-25 Din, 
za vsako nadaljnjo uro . . . » 4-50 » 
preko 48 ur pa » 10— » 

za vagon in uro. . 

II. Za postajo v Zagrebu D. K. 
1.) L e ž n i n a se povišuje na p e t k r a t n i zne

sek one pristojbine, Ici je določena z veljavnostjo izza 
dne 1. julija 1922. v dopolnitvah in izpremembah 
k tarifi za blago, del L, oddelka A in B, odsek D, 
točka 10. 

2.) V o z o v n a s t o j n i n a se zvišuje v prime
rih, navedenih v dopolnitvah in izpremembah k 
tarifi za blago, del L, oddelka A in B, odsek D, 
točka 11., B. b), ki veljajo izza dne 1. julija 1922.: 

za prvih 24 ur na 3-75 Din, 
za Vxsako nadaljnjo uro . . . » 7*50 » 
preko 48 ur pa » 10— » 

za vagon in uro. 

III. Za postaje na Bistrici-Bohii-jskem jezeru, na Je
senicah (Slovenija) in v Ljubljani drž. kol. 

1.) V o z o v n a s t o j n i n a se zvišuje v prime
rih, navedenih v dopolnitvah in izpremembah k 
tarifi za blago, del L, oddelka A in B, odsek D, 
točka 11., B. b), ki veljajo izza dne 1. julija 1922.: 

za prvih 24 ur na 3-75 Din, 
• za vsako nadaljnjo uro . . . » 7*50 » 

preko 48 ur pa » 10v— » 
za vagon in uro. 

Ta zvišba stopi v veljavo dne 20. julija t. 1. ter 
velja, dokler se ne odredi drugače. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 3. .julija 1922. 

E br. 1217. 
Razglas. 

913 3—3 

V delavnici za obleko v Vevčah se hrani 1911 
avstrijskih tetečjakov (tornistrov), ki bi jih bilo 
treba Depraviti. 

Vsi oni, ki bi hoteli prevzeti to popravilo proti 
plačilu stroškov in truda iz državne " blagajne, se 
pozivljejo, naj se udeleže dne 

3. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
ob osmih javne licitacije, ki se bo vršila v ta namen 
v pisarni omenjene delavnice. 

Reflektanti morajo položiti 10%no kavcijo vsoto, 
ki jo zantevajo za popravilo telečjakov. 

Pogoji in telečjaki so na vpogled v rečeni de
lavnici. 
Iz pisarne delavnice za vojaško obleko v Vevčah 

pri Ljubljani, 
dne 9. julija 1922. 

964 St. 143/22. 
Javna dražba. 

V državni žrebčarni na Selu pri Ljubljani bo dne 
2. a v g u s t a t. 1. ob devetih javna dražba 7 toplo
krvnih, б mrzlokrvnih in 2 huculskih žrebcev. ' 

Zdražitelj plača na licu mesta poleg kupnine še 
kolkovino, 2%eu prispevek za ubožni sklad in stro
ške za insorate. 
Poveljništvo državne žrebčarne na Selu pri Ljubljani, 

dne 15. julija 1922. 

üt. 1001/1/VI.—1922. 904! 

Razglas. 
Ker ni na naših postajah v Bakru, Brodu, Za

grebu D. K. in na Bistrici-Bohinjskem jezeru, na Je-
««micah (v Sloveniji) in. v Ljubljani drž. kol. raz-
tovarjanje in odvažanje blaga v razmerju s količino 
blaga, ki prihaja dnevno, in se zaradi tega blago na 
postajah kopiči čimdalje bolj, se na podstavi naredbe 
minàstretva za promet št, 23.858 z dne 18. .julija 

Razne objave, 
952 Ofertna licitacija. 

Prodaja lesa na panju. 

Državna uprava Windischgraetzovega velepn-
seetva v Planini pri Rakeku prodaja letošnjo sečnjo 

v gozdnih okoliših Ravniku in Lanskem vtfeu çta 
Planini, in sicer okoli 6000 ma jelovine t» okoli 
700 m" trdega lesa na panju. 

Pismene ponudbe, kolkovane z 20 dinarji, ијдј 
so pošljejo v zaprtih zavitkih imenovani upravi d* 
vštetega dne 15. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

Prodajni pogoji so na vpogled; pri npmvi. 

Državni upravitelj: inž. M. Комгас n. r. 

901 Vabilo na izredni občni zbor 
„Občekoristne zadruge za stavbe 

in stanovanja v Ljubljani", 
ki bo v- p o n i o d e l j e k. dne 3 1 . j u l i j a « 9 2 2 . 

ob 19. uri v salonu pri Mraku. 
D n e v n i r e d : 1.) Poročilo o reviziji razum

skega zaključka za" leto 1921. 2.) Predlogi nadwr-
ništva. 3.) Izprememba pravil, načel za oddajo sta
novanj in hišnega reda* 4.) Slučajnosti. 

Ker je bila izprememba pravil že na dnevnem 
redu letošujega rednega občnega zbera dne 10. maja 
t. 1., jo napovedani izredni občni zbor po § 10. za
družnih pravil sklepčen brez ozira na število ма~ 
vzočnjh članov. 

V L j u b l j a n i , dne 14. julija. 1922. 
Nacelntétv«. 

Št. 3732—III. «34 
Avetrijsko-jadraneki tovorni promet. 

P o p o l n i t e v t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dno 15. junija 1922. do pre

klica,- odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa 
do konca meseca januarja 1923.. jo sprejeta postaja: 
Linz Frachtenbahnhof v izjemno tarifo 8 (za ladj«1-
delni material in opremni material za ladje) «Provi
zorno železniške tovorno tarife» (z dne t. februarja 
1921.) z nastopnimi vozninskimi stavki, in sicer: 

v Trst: 

B 
vozninski stavki 

za 100 kg 
v centeeimih 

1137 866 U Linz Frachtenbhf 
Pribitki, odnosno odbitki, ki so bili v okviru te 

tarife piiobčcni drugod, se vpoštevajo tudi pri teli 
voz ninskih stavkih.' 

V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 4372—III. »U 
češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

R e g u 1 a c i j a t a r i f e . 
V Uradnem listu 47 z dne 9. maja 1922. je bil 

objavljen lOodstotni odbitek od delnih vozninskih 
stavkov odsečjiih tablic A—1, A—2 in A—3, od
nosno od delnih, z objavo uvedenih vozninskih stav
kov odsečne tablico A «Provizorne železniške to
vorne tarife», veljavne izza dne 1. marca 1921. Ta 
odbitek se razveljavlja, z dnem 15. julija 1922. 

Zaradi tega je zaračunavati izza dno 16. julija 
1922. do nadaljnje odredbe delne vozninske stavk", 
odsečnih tablic A—1, A—2, A—3, odnosno z obja
vami uvedene delne vozninsko stavko orteten« ta
blice A brez odbitka. 

V L j u b l j a n i , dne 7. julija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih ujwav. 

St. 3663—111. «w 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
R a z š i r j t, o v z n i ž b e z a bo m b a ž n a )i o • ' 

s t, a j o F r y d e k - M i s t e k. 
S takojšnjo veljavnostjo se popolnjujo razglas, 

priobčen v «Službenih Novinah» minulega leta pod 
št. 7194/IIL, odnosno v «Uradnem listu pokrajinske 
uprave za Slovenijo» 134 pod št. 7194ДП.. s spre
jemom postaje: Fvydek-Mistek. 

Za bombaž v Frydek-Mistek se račimi žO^ni 
popust od ustreznega vozninskega stavka, vsakokrat1 

veljavnega za Tešin stàtni nddražf.* 
V L j u b l j a n i , dne 10. junija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

* Prejšnjo postajno ime: Tešin severni »adraži.. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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77. 
PoitniaA plačana v gotovini, 

V Ljubljani, dne 21. julija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenija 

Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon o nazivanju živinozdravnikov v Sloveniji. Zakon, s katerim se usta
navljajo agronomski in veterinarski fondi za Slovenijo in komisija za njih upravo. Zakon o ukinitvi naredbe celokupne Narodne vlade SHS v Ljubljani o nadziranju podjetij 
in zemljISč. Zakon o prevozu z brodi in drugimi plovnimi objekti. Zakon o zaščiti ubogih, starih in onemoglih. — Uredbe osrednje vlade: Naredba ministrstva za trgovino in 
industrijo, s katero se mesta Maribor, Ptuj in Celje proglašajo za izvzeta v zmislu § 2., odstavka 2., zakona o ureditvi koncesioniranih stavbnih obrtov. Naredba ministra za 
notranje posle o nazivu najvišjega vrha v Oorjancih. Odločba o dovolillh za nakup deviz. — Naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo: o veseličnem davku v Ljubljani; 
o občinski davščini na prenočfšča; o dveh posojilih mestne občine mariborske. — Razglasi osrednje vlade : Razglas o uvozu živali v Italijo. Razglas o ocarinjanju poštnih pošiljk 
do 0-500 kg. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Odobritev šolske knjige. Razpust društva. Razglas o vidiranju potnih listov italijanskih državljanov. Izkaz o stanju 
živalskih kupnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis službe okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Velike Lašče. Razglas o Bodelitvi 

dveh lekarniških koncesij. Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi drugih uradov in oblastev — Razne objave 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 149 z dne 8. julija 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 29. aprila 1922,, 

« katerim se Stanko K n e z, poštar IV. razreda po 
starem ljubljanskega poštnega urada, postavlja za 
poštarja istega razreda pri glavnem brzojavnem ura
du v Beogradu. 

Številka 150 /. dne 10^ julija. 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva' kralja Л l e k * a n -

d r a I. z dne 28. junija 1922., s katerim so Osman 
V i l o v ie , minister za trgovino in industrijo, in 
DerviS O m o r o v i e, minister za. narodno zdravje, 
odlikujeta z redom sv. Savo I. vrste. 

Ukaz ministrskega .sveta z cine 9. maja 1922., s 
katerim, so Mohor P i m a t , predstojnik rudarskega 
odseka v Ljubljani, postavlja v stanje pokoja. 

Številka 151 z dne 11. julija 1922.: 
Ulcaza Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n-

d r a I. z dno 28. junija 1922., s katerima -se jxiobla-
šča minister? za prosveto, da sme predložiti narodni 
skupščini preellog zakona o izpremembi in dopolnitvi 
v zakonu o draghjskih dokladah civilnih državnih 
uslužbencev, upokojencev in upokojenk z dne 
28. februarja 1922. in predlog zakona o dopolnitvi 
uredbo o pokojnini učiteljskih vdov, učiteljskih otrok 
in otrok državnih otroških vrtnaric z dno 12. aprila 
1921. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Л IcJvsa i i-
d r a I. z dne 3. junija 1922., „s katerim se Štefan 
8 a g a d i n, načelnik pri ministrstvu za izenačitev 
zakonov, postavlja, za elana odbora pri državnem 
arhivu. 

Izpremembe v osebju. 
Imenovana sta: konceptna praktikanta Franc 

V o r b i б in Franc Ž n i d a r s i 6 za koncipteta pri 
oddelku za socialno^ politiko pokrajinske uprave za 
Slovenijo v Ljubljani. 

Premeščeni so: konceptni praktikant dr. Josip 
O r o ž i m od oddelka pokrajinske uprave za no
tranje zadeve k okrajnemu glavarstvu v Novem 
mestu; kanclist Josip H v a l e od okrajnega glavar
stva v Ljubljani k okrajnemu glavarstvu v Konji
cah; kanclist Hinko Zaje od okrajnega glavarstva 
v Konjicah k okrajnemu glavarstvu y Ljubljani. 

Iv. Hribar s.r. 

Imenovani .so: pisarniški oficial Janko S e i k o 
za viSjoga pisarniškega oficiala pri okrajnem sodišču 
v Kamniku; kanelfeta preko sisitomiziramega stanja 
in brez določenega službenega mesta Josip M i š i č 
in Toussaint 0 1 j S a k, prvi za kanchsta na .sistemi-' 
ziranom! mestu pri okrajnem sodiaču v Črnomlju, 
drugi pri okrajnem sodišču v Cerknici. -^ Sodni 
kanclist Ivan D r o b n i č jo na lastno prošnjo pre
meščen k okrajnemu sodišču v Metliki. 

Dr.Regina s.r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
229. 

M! 
Alekaandep I., 

po miloeti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevin« 
Srbov, Hrvatov in Slovencev )ia podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIII. redni seji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi po
trdil^ in ]K)trjujemo, da je naredbo oddelka za 
kmetijstvo deželne vlade za Slovenijo o nazivanja 
živinozdravnikov z dne It.-februarja 1919., Uradni 
št. 354., sezuamka ureelbirtinistrstva za kmetijstvo 
in vodo St. 23, «Službeno Novine* št. 195/21.. iz-

premeniti in da se glasi: 

Zakon 
o nazivanju živinozdravnikov 

v Sloveniji.* 
§ i. 

Nazivati se s stanovskim oznamenilom * živin o-
zdravnjk» («veterinar») imajo pravico le tisti, ki so 
v redu dovršili nauke na živinozdravniških visokih 
šolah, prebili predpisano preizkušnje ter dobili ži-
v i 11 o zd -ra v ni s ko d ipl om o. 

• § 2. 

Zdraviti tujo živino smejo le v § 1. oznaiVni 
živinozdTavniki (veterinarji). 

Vsakemu drugemu je to prepovedano. 

§ 3 . 
Le. v sili ji- prva pomoč pri nauagloma zboleli 

tuji živini dopustna po osebah, ki niso označeno 
v § 1 . 

H-
Neupravičeno nazivanje > stanovskim oznanie-

nilom «živinozd.ravnik» («veterinar») in prestopek 
§ 2. to narcd!)c kaznujejo, če dejanje ne spada pod 
občni kazenski zakon, politična oblastva v denarju 
oil 20 K do 400 K ali z zaporom do 1 meseca. 

- § f i . 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga, kralj podpi&e, 

obveaen pa je z dnem,' ko se razglasi v «Službenih 
Novinah»; nadomešča, naredbo oddelka za. kme
tijstvo deželne vlado za Slovenijo z dne 11. febru
arja 1919., Uradni list št. 354 (št. 23 sezuamka 
uredb ministrstva za kmetijstvo in vode, «Službene 
Novine» št. 195/21.) in velja, samo za bivše njeno 
področje. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 150, izdanih dne lOega 
julija 1922. (Prilog XXV. — 1922.) 

! Našemu ministru za kmetijstvo in vode prip>-
.ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 

| izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
; po njem. vsem in vsakomur pa. naj se mu poko-
: ravajo. 
i V Be o g r a d i : , dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s. r, 
• Videl in pritisnil državni pečat 
j . čuvar državnega pečata. 
j minister pravde: 
i M. Djuričić is. r. 

Predsednik ministrskega sveta. 
• minister za zunanje posle: 

Nik. P. Pašić s. ,. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

230. 
Bil 

A l e k e a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

jaoglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, la je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov. Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIII. redni seji, ki jo je imel,dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da .smo Mi po
trdili in potrjujemo, da je naredbo deželne vlade 
za Slovenijo, s katero se ustanavljajo agronomski 
in veterinarski fondi za Slovenijo in komisija za 
njih upravo, z dno 5. febraarja 1921.. Uradili list 
št. 62, seznamka uredb ministrstva za kmetijstvo 
in vode št. 26, «Službene Novine» к1. 195/2).. 

izpreineniti in. da se gJa*i: 

Zakon, 
s katerim se ustanavljajo agronomski 
in veterinarski fondi za Slovenijo in 

komisija za njih upravo/' 

§ i-
Da, se pospešuje agronomski in veterinarski 

študij v Sloveniji, se naWrajo pri javnih in zasebnih 
činiteljih prostovoljni prispevki za. agronomske in 
veterinarske študijske fonde v Ljubljani. 

• § 2 . 
Iz teh prispevkov se ustanovita: 
1.) agronomski študijski fond za Slovenijo; 
2.) veterinarski študijski fond v Ljubljani. 

§ 3 . 
Agronomski, odnosno veterinarski, študijski fond 

se uporablja: 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 150, izdanih dne lOega 
julija. 1922. (Prilog XXV. — 1922.) 
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л) za študi^ke podpore agronomom, odnosno vete
rinarjem, v inozemstvu in na domačih kmetij
skih šolah; 

bi za študijske in potovalne ustanove absolventom 
kmetijskih, odnosno veterinarskih, visokih šol 
zaradi nadaljevanja Studij na inozemskih šolah 

- № (ii^^ntt-ii^teazlK) na itote* 

za docentu^ 
vetâfeba.rdiÉSt 

iz 
inozemstvu. 

§ 4 . 

Nabiranje prispevkov za Џ.: fonde ш njih uprava 
sta poverjeni upravni komiki agronomskih in ve
terinarskih fondov v Ljubljani, ki je sestavljena: 
•л) iz referenta za kmetijsko Šolstvo pri poverje-

uiStvu za kmetijstvo: 
iz referenta za veterinarstvo pri poverjeništvu 
/д kmetijstvo; 
iz gospodarskega referenta pri poverjeništvu 
za kmetijstvo; 
Iz referenta za podporne zadeve pri poverje
ništvu za uk in bogočastje; 
iz zastopnika poverjeništva za socialno skrbstvo; 
iz zastopnika druStva kmetijskih strokovnjakov; 
iz zastopnika dništva slovenskih živinozdravnikov. 
Komisiji predseduje poverjenik za kmetijstvo, 

odnosim njegov namestnik. 

b> 

d) 
e) 
f) 

Upravna komisija deluje v skupnih sejah, jo 
sklepčna, če -so poleg predsednika navzočni štirje 
člani, ter si določi poslovnik sama. Ima rudi pra
vico, kooptirati tri nadaljnje ciano s posvetovalno [ 
pravice. V svojem področju osnuje odsek za agro- j Videl in pritisnil državni pečat 
nomski fond in od^ek za veterinarski fond. 

Zakon 
o ukinitvi naredbe celokupne Narodne 
vlade SHS v Ljubljani o nadziranju 

podjetij ш zemljišč. 
S ' § i.." 

Ukinja se' navedba celokupne Narodne vlado 
IfSHS v Ljubljani z dn<> 30. .decembra 1918., razgla
šena pod Sfer 232 v Uradnem listu Narodne vlado 
SHS v Ljubljani z dno 4. januarja 1919. in predlo
žena zakonodajnemu cdboru narodne skupščine 'tod 
št. 3 uredb za Slovenijo ininistrstva pravde, nave
denih v «Službenih Novinah» št. 195/21. 

§ 2 . 
V kolikor je v zemljiških knjigah (deželni deski) 

sodišč v področju vifijega deželnega sodišča v Ljub
ljani zaznamenovan nadzor na osnovi ukinjene 
naredbe mora zcmljeluijižno sodišče na lastnikov 
predi oe odrediti izbris zaznambe. 

§3. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi. ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru pravde |/ri poročamo, naj raz
glasi ta zakou, vsem Našim ministrom, naj -skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, nrtj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja. 1922.: 
št. 65.894. . . . , 

Aleksander s. r. 

§6- j 
! 

Prispevki se morajo vplačevati po deželni vladi! 
za Slovenijo, poverjeiiustvu za kmetijstvo, pod na- j 
slovom: «Agronomski in veterinarski fondi», in .sicer i 
v agronomski ali veterinarski fond po namenu pri- j 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r: 

spevabeijev. 
~v § 7 . 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezen pa je z dnem, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah*. ter nadomešča naredbo deželne vlade za 
Slovenijo, s katero se ustanavljajo agronomski in 
veterinarski fondi za Slovenijo in komisija za njih 

'upravo z dne 5. februarja 1921., Uradni list deželne 
vlade za Slovenijo z dne 7. marca 1921., št. B2, 
seznamka uredb, predloženih po ministrstvu za 
kmetijstvo in vode št. 26. «Službene Novine* 
St 195/21. 

Našemu ministru za kmetijstvo in vode pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
iavrêevanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu poko
ravajo. 

V B e o s r a d u . dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl hi pritisnil državni pečat j 

čuvar državnega pečata. J 
minister pravde: j 
M. Djurläc s. r. j 

Predsednik ministrskega sveti,! 
minister za zunanje posle, j 

Nik. P. Pattć s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

231. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člona 130. 
ustave sklenil v XXVIt. redni .seji, ki jo je imel 
dne 9. decembra 1921. v Beogradu, da je naredbo 
celokupne Narodne vlade SHS v Ljubljani o nad
ziranju podjetij in zemljišč z dne 30. decembra 1918., 
Uradni list št* 232/19., «znamka uredb ministrstva 
pravde št. 8, «Službene Novine» št. 196/21., izpre-
iwnûti in da smo Mi potrdili in potrjujemo po za

konodajnem odboru sklenjeni 

Predsednik ministrskega sv.- . 
Nlk. P. Pašlc s. r. 

»Podpisi ostalih ministrov.) 

232. 
ж 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevin»; Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXIV. redni seji, ki jo je imel dne 
24. decembra 1921. v. Beogradu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je uredbo ministrstva za pro
met z dtw 10. amila 1921., kako se oddajajo v 
zakup pravice prevoza čez reke in jezera, ki so v 
notranjosti kraljevine. Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
«Službene Kovine» št. 100/21.** — seznamka uredb 
ministrstva za promet št. 13 — «Službene Novine» 

št. 193/21. — izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o prevozu z brodi in drugimi plov

nimi objekti.*** 
Člen 1. 

Pruvoz z Ijrodi in di-ugimi plovnimi objekti kot 
stalen pridobitni poklic se sme opravljati na plov
nih rokah, jezerih in kanalih y kraljevini Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z odobritvijo pristojnih ob-
lastev. 

Pristojna oblastva za. reko, jezera in kanale, ki 
teko skozi občine, sreze in oblasti, so: občinsko 
predstojništvo, sresko načelništvo, odnosno oblastni 
načelnik, za plovne roke, jezera in kanale, ki teko 
skozi dve ali več oblasti, pa direkcija rečnega pro
meta pri ministrstvu za promet. 

Člen 2. 
Za prevoz z brodi in drugimi plovnimi objekti 

se ne smatra prevoz, ki ga opravljajo posamozni dr-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 160, izdanih dnelOega 
julija 1922. (Prilog XXV. — 1922.) 

** Uradni list pod št. 137 iz leta 1921. 
*** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba.Hrvata i Slovenaca» št. 105, izdanih dne 15ega 
maja 1922. (Prilog XVII. — 1922.) 

zavijam s svojimi lastnimi plovnimi objekti In iz
ključno za svoje potrelx>; za tak prevoz ni treba 
oblastveno odobritve. Toda lastniki teh objektov 
morajo izpolnjevati ostale pogoje, ki se zahtevajo 
za plovne objekto i>o drugih zakonskih predpisih in 
naredbah. 

IstofSko mora prevoz z brodi in drugimi plov
nimi objekti, ki ga opravljajo «beine, gfezi in oblasti 
v syo|k režiji, skladna s členom 1. Љ vedb^jpah, 
jeofail in kanalih, ki-teko skozi te '"Siung^avw, 
edihice, ustrezati pogojem, ki se zahtevajo za plov
ne objekte po drugih zakonskih predpisih in nared
bah. Ministrstvo, za promet ima pravico, kontrolira*i 
te objekte. 

,. Člen 8. 
Dovolila za prevoz z brodi in dragimi plovnimi 

objekti daje ministrstvo za promet, odnosno jih dajo 
oblastva, sreska in občinska oblastva skladno s čle
nom 1. Pravica prevoza čez plovne reke, jezera in 
kanale se oddaja v krajinah, kjer je bilo to pred-
pisano jx> dosedanjih zakonih, na javni licitaciji in 
v korist državne, odnosno samoupravno blagajne, 
in sicer onemu, ki nudi najboljšo pogoje ter da.r' 
obenem najvarnejša jamstva za pravilno poslovanju 
skladno z drugimi zakonskimi |rrodpisi. 

Clcn 1. 
Prevosto z brodi is ostalimi plovnimi objekti nad

zira minietOT za promet po podrejenih organih in 
drugih državnih ioblaetvih. • 

•Minister za promet predpiše pravilnik o tehnič
nem nadzorstvu brodov in drugih plovnih objektov, 
ki jih oddajajo samoupravna oblastva. 

Istotako predpiše minister za promet p<ra>vilnik 
za zakupe prevoza v obmejnih krajih sporazumno 
i. ministrstvom za finance in skladno s pravilnikom 
ministra za finance št. 14.378 z dne 8. januarja 189-1. 

Člen 5. 
Prevozi z brodi in ostalimi plovnimi objekti, ki 

jih je do sedaj dala v zakup naša država, ostanejo 
v moči in veljavi. 

Vendar pa imajo občinska oblastva še nadalje 
pravico, dajati v zakup prevoze na plovnih rokah, 
ki se dotikajo njih okoliša . 

C len1 6. 
Z dnem, ko stopi ta zakon v veljavo, prestanejo 

veljati vse dosedanje uredbe o prevozu ltakor tudi 
vsi zakonski predpisi in pravilniki, višje odločbe, 
dekreti; istotako pa so ukinjajo vsi zakonski pred -
pisi in naredbe, ki nasprotujejo temu zakonu. 

Člen 7. 
T:i. zakou stopi v veljavo, Uo ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča uredbo ministrstva za pro 
met z dne 10. aprila 1921., kako se oddajajo v 
zakup pravico prevoza čez reke in jezera, ki so v 
notranjosti kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
«Službene Novine» št. 100/21. 

Našemu ministra za promet priporočamo, naj 
razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbo 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca. 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata., 
minister pravde: 

L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega, »veta: 
Nlk. P. PaHć ».T. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

233. 
MI 

A l e k s a n d e r X., 
po milosti božji in narodni vorji 

' kralj Srbov, Hrvatov in Sioveneev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi Člena. 130. 

>' •-*^v-r^^^«^-'i(Cđ«a^i«a^Aii*1ia.- /ài... 
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ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je, imel 
dne 28. decembra 1021. v Beogradu, in da «no Mi 
potrdili Li potrjujemo, da je člene 3., (>., 16. in 17. 
uredbo o ustroju ministrstva za prehrano in obnovo 
dežej «Službene Novine» Si,. 7/19..* seznamka uredb 
ministrstva zy. socialno politiko št. 23, «Službcuie 

NcA'im1).' št. 195/21 ; izpranemu in da se ,d;w: 

Zakon 
°*$ш in onemoglih.« 

Člen 1. 

Glede vseh odraslih oseb, ki so tolikanj siro
mašno, da so vsler.l starosti ali onemoglosti vobče, 
ne morejo vzdrževali sam»! z husluimi pom očki, niti 
nimajo koga-, ki bi slabel zanjo, a niso obsežene z 
/akonom o invalidih, imajo dotične občine, kjer pre
bivajo, dolžnost, da jili \-zdržujejo ob občinskih stro
ških. 

Istotako morajo dajati občine najpotrebnejšo po
moč potnikom in pripotnikom, ki ostanejo iz kakrš-
nilikoli vzrokov brez življenjskih pomočkov in ле 
morejo nadaljevati potovanja. 

Zategadelj morajo občine, vsako leto v svoje pro
račune vstavljali potrebne kredite v fa namen. 

Člen. 2. 

Sreaka, okrožna in oblastna samoupravna oblast-
\a morajo istotako skrbeti za. pod pira» jo oseb iz 
predhodnega člena v svojih okoliših in morajo zate
gadelj v«uk0 loto vstavljati v svoje proračune, po
trebne kredit« v t:\ namen. 

Člen 3. 
Kolikor nu bi moglo nu občini; ne astale višje 

samoupravne edinice z lastnimi pomočki .skrbeti za 
svojo siromake, jih prevzema ministrstvo za socbd-
no liolitiko v breme svojega proračuna. 

Člen 4. 

Ubogi, .stari in onemogli se oskrbujejo àli s pod
poro v denarju in življenskih potrebščinah ali pa z 
nastanitvijo pri posameznih osoba]i [troti izvestni 
odškodnini ali z nastanitvijo po hišah, ubožnicah, 
odnosna samoupravnih ali državnih zavetiščih ali 
zavetiščih humanitarnih društev in naprav. 

Za nastajanje skrbo občinska oblastva ob kon
troli državnih organov, ki skrbe tudi za, zaščito dece 
in mladine. 

Člen 5. 

Natančnejše odredbe o tej vrsti javne pomoči 
prectyìfic minister za socialno politiko s pravilnikom. 

člen 6. — 

Ta. zakon nadomešča uredbo o ustroju ministr
stva za prehrano in obnovo dežel, «Službene Novim? 
št. 7/19., sefcnamka uredb ministrstva, za socialno 
politiko št. 23, «Službene Novine» št. 195/21., ter 
«stopi v veljavo, fto ga kralj podpiše, obvezno moč 
pa dobi, ko se razglasi v «Službenih Novinah». Tega 
dne; prestanejo veljati vsi zakonski predpisi, ki na-
кртсАијојо temu zakonu. 

Našemu namestniku ministra 'za socialno politiko 
priporočamo, naj razglasi ta zakon in Hkrbi za. nje
govo Izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj po
stopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj so mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 15. maja 1922. 

Aleksander 's. r. 
Videl in pritisni] državni pečat 

čuvar državnoga pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
» Nik. P. PaSić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 
:: Uradni list pod št. 807 iz leta 1919. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 150, izdanih .dne 10ega 
julija 1922. (Prilog XXV. — 1922.) 

Uredbe osrednje vlade. 
234. 

Naredba 
ministrstva za t r g o v i c o in industrijo, 

e katero se mesta Maribor, Ptuj in Celje pro
glašajo za izvzeta v zmislu § 2., odstavka 2., 
zakona z dne 26. decembra 1893., drž. zak. 
fit. 193, o ureditvi koncesioniranih stavbnih 

obrtov.* 
V zmi-slu § 2., odstavka. 2., zakona z dne 26. de-

uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

237, 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo« 
s katero se zvišuje veselični davek v Ljubljani 

Mesi ni občini ljubljanski dovoljujem na podstavi 
§ 81. mestnega, občinskega reda. sporazumno z dele
gacijo ministrstva, financ, da sme pobirati od dne, 

•ombra 1893., drž. zak. št. 193, o ureditvi koneesio-1 ko se razglasi ta naredita y Uradnem listu, do dno 
31. decembra 1922. namesto dosedanjega veselič-
noga davka, določenega z naredbo bivše deželna 
vlade z dne"l2. aprila 1920., Ur. 1. 179, zvišano v«-
selično davščino v izmeri 20 % vstopnine, najmanj 
pa po 40 v od vsake vstopnice. 

V L j u b l j a n i , dne 13. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek ta nolranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

238. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
s katero se zvišuje obëinska davščina na pre

nočišča v Ptuju. 

Na podstavi § 59. ptujskega mestnega statuta 
dovoljujem sporazumno z delegacijo ministrstva fi
nanc, da sme pobirati mestna občina ptujska od dar:', 
ko se razglasi ta naredba v Uradnem listu, do dne 
31. decembra 1922. zvišano davščino od jMrenočišč 
v obrt orna oddajanih prosi orili v izmeri 30 % či.sle 

i oddajne cene vsak dan oddanih prostorov. 
j Od celotne, inltasirane davščine na prenočišča 
! mora mestna občina odstopiti 22 % šolskemu skladu 
j osrednje zveze goslilničarskih zadrug v Ljublja-ni za 

ustanovitev redne gostilničars-ke. šole. 
V L j u b l j a n i , dne 13. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

2 3 9 . 

Naredba pokrajinskega namestnika 
za Slovenijo» 

niranih stavbnih obrtov so proglašajo glede tesar
skega in vodiTJakar.skega obrta za izvzete: 

ves okoliš mesta Maribora. 
ves okoliš mesta Ptuja, 
vos okoliš mesta Celja.. 
Ta naredba stopi v veljavo z tLnein. ko s(. raz

glasi. 
V B e o g r a d u , meseca julija 1922.; 

Ш. št. 3282. 

Minister za trgovino in industrijo: 
Vilović s. i. 

2 3 5 . 
Naredba ministra za notranje posle 
o nazivu najvisjeg-a vrha v Gorjancih.** 

Vsi od prošnje krajanov se določa na podstavi iz
jav pokrajinskih uprav v Ljubljani in Zagrebu za 
najvišji, 1181 m visoki vrh v Gorjancih (Uskoški 
gori) naziv «T r d i n o v v r h» namesto dosedanjih 
neenakih nazivov «Gorjanec», odnosno '«Vrh svete 
J ere». 

Iz pisarile ministrstva za notranje posle, oddelka za 
Slovenijo, v. Beogradu, 

dne 1. julija 1922.; SI. št.. 3190. 
. i j. У 

2 3 6 . 

Odločba o dovolilih za nakup deviz.*** 
Gospod minister za finance je, izdal z 1 br. 10.537 

z dne 5. junija t. 1. to-lc odločbo: 
1.) Vsa dovolila za nakup deviz, izdana jned 

dnem 25. februarja 1922., po katerih se niso popol
noma ali nikakor nabavile devize, prestanejo veljati 
z dnem, ko se objavi ta odločba v «Službenih No
vinah». ! 

2.) Dovolila za nakup deviz, izdana po odbora j 
pri Narodni banki izza dno 25. febiuarja 1922., brez j 
preciziranega roka za nakup, veljajo, ako niso po- i 
polnoma ali nikakor ukoriščena, od dne, ko se ob-1 s katero se dovoljuje mestni občini mariborski, 
javi ta odločba v «Službenih Novinah», tlo vštetega 
tridesetega dne. Po tem roku prestanejo veljati. 

Pooblaščeni zavodi ne -smejo prodajali deviz po 
dovolilih iz točke 1.) od dne, ko se. objavi ta od
ločba v «Službenih Novinah», po dovolilih iz točke 
2.) pa ne. po minulih tridesetih dneh od dne. ko se 
objavi ta odločba. 

Nobeni razlogi za podaljševanje- takih dovolil -e 
ne vpoštevajo. 

Odslej so morajo odbori pri Narodni banki strogo 
ravnati iX) naredbi z dne 28. maja t. 1., I. br. 7156. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 6. julija 1922.; 1. br. 10.537. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 152, izdanih dne 13ega 
julija 1922. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 148, izdanih dne Tega 
julija 1922. 

*** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba. Hrvala, i Slovenaca» št. 151. izdanih dne llega 
julija 1922. 

najeti posojilo K 6,600.000. 

Mestni občini mariborski -se dovoljuje na pod
stavi § 78. občinskega reda, da sme najeti za raz
širi lov elektrovodnega omrežja posojilo 6,600.000 K 
proti najugodnejšemu obrestovan ju. 

V L j u b l j a n i , dne -M- .juliju 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

2 4 0 . 

Naredba pokrajinskega namestnika 
za Slovenijo, 

s katero se dovoljuje mestni občini mariborski, 
najeti posojilo K 1,656.000. 

Mestni občini mariborski se đovoljuje na pod
stavi § 78. občinskega reda, da sme za napravo 
cest, kanalov in popravo hodnikov najeti posojilo 
1,656.000 K proti najugodnejšemu obreetovanju. 

V L j u b i j a n i, dne 14. julija 1922. 

i Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve, 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 
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Razmasi osrednje vlade. 
Razglas o uvozu živali v Italyo.* 

Po dopisu ministrstva za. zunanje posle i. dnf> 
27. junija 1922., K. T. br. 3475, jo dovolila italijan
ska vlada uvoz naših živali tudi za obmejno mesto 
T r b i ž , 

Dodatno k obvestilu imnLstrstva za poljedelstvo 
m vode z ..Ine 28. aprila 1922.. Vt. br. 3487, se daje 
to interesentom na znanje. 
Iz oddelka za veterinarstvo ministrstva za poljedel-

stvo in vode v Beogradu, 
dne 5. julija 1922.; Vt. br. 5077. 

Razglas o ecarinjanju poštnih pošiljk 
do 0*500 kg. 

Na vprašanje neke carinarnice je priobčil gene
ralni inspektorat ministrstva za finance z dopisom z 
dne 24. junija 1922., I. br. 9603: 

Carinarnice smejo oearinjati brez dovolila odbora 
pri NarocM banki vse manjše poštne pošiljke; knjig, 
not, modnih listov in <Irugih naročil v t'eži do 
0-600 kg, ako nl-o namenjene trgovini in ako pri
hajajo na naslov privatnih oseb in. obrtnikov. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dno 6. julija 1922.; C. br. 43.112. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 2704. 
Odobritev šolske knjige. 

Pokrajinska uprava, oddelek za presveto in vere, 
je dovolila z razpisom z dne 15. julija 1922., št. 270-1, 
da *>e sme uporabljati kot Šolska knjiga na .sred njih 
Šolah knjiga: «Zgodovina katoliške cerkve». Za 
višje razrede srednjih Sol spisal dr. Anton M e d -
v ed, kr. gimnazijski profesor v, Mariboru. Druga 
predelana izdaja. Odobril škofijski Ordinariat lavan-
tinski dno 12. junija 1922., št. 1892. Cena 20 Din. 
V Maribora 1922. Založila in tiskala tiskarna -v. Ci
rila v Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 15. julija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 

št. 23.611. 
Razpust društva. 

Podružnica pri Sv. Križu pri Ljutomeru «Sloven
ske Straže» v Ljubljani jo razpuŠčena, ker že več 
let ne deluje in ker zaradi nezadostnega številaHftla-
nov nima pogojev za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 9. julija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 
št. 25.200. 

Razglas. 
Za vizum na pottük listih italijanskih državlja

nov н> zahteva odslej v zmMu reciprocitete taksa 
138 Din 50 p. 

V L j u b l j a n i , dne 13. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 
št, 2201. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 15. julija 1922. 

O p a ž k a: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena obeti t pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakužemh krajev, Številka za dvopičjem Šte

vilo zakužeuih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Ljubljana okolica: Borovnica 7- 25. Že] i ml je 1: 2. 

V r a n i ò n i p r i s a d . 

Murska Sobota: Čentiba 1 : i, Dolnja Lendava -: 7, 
Kapca 1:1. Slovenjgradec: Sv. Janž na Vinski gori 
1:1. 

Me n u r č a s t i i z p u š č a j p r i p l e m e n s k i h 
k o n j i h . 

Kranj: Križe 4:4, Sv. Katarina 1:2, Tržič 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatila 1:1, Tanca gora 1:1. Krško: 

Krško 1:2. Litija: Radohova va* 1:1. Ljubljana 
okolica: Brezovica 1:1. Maribor: Orešnjevec 1:1. 

S t e k l i n a , 
Brežice: Sevnica'1:1. Murska Sobota: Kak «ve i 

1: 1, Vescica 1:1. Ptuj: Form in 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Loka 1:2, Stari trg 2:4. Litija: Ceš-

njiee 1:1. Dednidol 1:1, Gorenja vas 1:1, Krka 
1:1, Lcskovec 1:1, St. Vid 1:1. Ljubljana okolica: 
Rudnik 1:2. Maribor: Slovenska Bistrica 1:1. Novo 
mesto: sinih 4-Stopičo 2:2. Ljubljana mesto 1. Maribor 
mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: ama rjo pri Jelšah okolica 1:1. Kočevje: 
Dolenja vas 1:1. Ljubljana okolica: Devica Marija v 
Polju 1:1. Dobrunje 2: 2, Grosuplje 1:1, Rudnik 2: 2, 
Šmarje 1:1, Zgornja Siä'vi 1:1. Litija: Krka 1:1, Po
lica 1:1. Logatec: Gorenji Logatec 1:5, Hotedrtsica 
1:0. Ptuj: Donaôka gora 1:2, Hardek 1:1, Slovenja 
vas 1:1, šardinje 1:1, Trgovič 1:1. Ljubljana mesto, 

V L j u b l j a n i , dne 15. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za. kmetijstvo. 

!'o naročilu pokrajinskega nam^sinlka: 
Turk e. r. 

Št. 7130. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 25. junija do dne 1. julija 10ŽŽ.) 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

K o z e (Var iola) . 
Murska Sobota . . 1 . i 1 • . 

T r e b u š n i t i f a s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . | 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Celje okolica . . . i 1 j I 
Ljubljana mesto. . j 5 • . \ . < 
Radovljica . . . . j 1 j 6 ; 1 ' 

S k r 1 a t i u k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice . . . . . ; 15 
Celje okolica . . . i 3 
Ljubljana mesto. . j 1 
Maribor okolica . . 7 
Ptuj okolica . . . 5 
Prevaljc . „ ; . . } 1 
Murska Sobota . . ; 1 

17 
4 
J 
7 
5 
1 

I) a v i c a (D i p h t e r i a). 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Ljubljana mesto. 
Slovenjgradec. . 

T r a h o i n . 
i Celje okolica . . . ' 1 
i Kamnik .! 2 

Ljubljana mesto. . i 1 
Maribor okolica . . ' 1 

št. u>90/22. 
Razglas. 

Ošpice. 
Celje okolica . . . ; . i 1 . j I 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
dne 12. julija 1922. 

Za sanitetnega šefa: tir. Mayer .-. 

*• Priobčen v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» »r. 152. izdanih dne 13cga 
jiuija 1922. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 
okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje V e -
l i k e L a š č e . 

S to službo je spojena osnovna plača letnih 
1400 K, aktivitetna doklada 200 K in pravica do 
dveh petletnic po 100 K. Po naredbi celokupne de
želne vlado za Slovenijo z dno 29. aprila 1919., 
št. 167 Ur. L, sc je nadalje okrožnim zdravnikom 
do preklica dovolila draginjska doklada 100 % vseh 
službenih prejemkov, z odlokom delegacije mini
strstva financ z., dne .24. januarja 1920., št. 96/V, 
pa do preklica, odnosno- do ureditve rednih služ
benih prejemkov, še izredna draginjska doklada 
celokupnih prejemkov, Id znaša v pričujočem pri
meru 110 %. Oženjeni okrožni zdravniki dobivajo 
poleg tega za ženo in za vsakega,"nepreskrbljenega 
otroka po 90 K na mesec. ••-»..•...-

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedocbami, 
naj so vloŽe do dne 

1. s e p t e m b r a 19 22 . 
pri podpornem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 14. julija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

St. 5591 in 7161. 978 
Razglas. 

Ministrstvo za narodno zdravje je podelilo: 
г odlokom, z dne 23. maja 1922., št. 15.862, mag. 

pharm. Fedoru G r a d i š n i k u koncesijo za otvo
ritev in obratovanje novo javne lekarne v Celju s 
stojiščem: Cankarjcva-Kralja Petra ulica; 

z odlokom z dne 24. junija 1922., št. 19.412, mag. 
pharm. Stanku S i k i č u koncesijo za nadaljnjo 
obratovanje javne lekarne F- Fassa- v Dolnji Len
davi. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 15. julija 1922. 

Za.sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblasto, 
PretU 1700/4/22—1. 3 1 

Razpis« 
Razpisuje se mosto pisarniškega -uradnika- XL ali 

X. činovnega razreda pri okrajnem sodišču-v-Br e -
ž i c a h . Mesto se odda samo oficialu ali kaivctistu 
preko ,si»temiziraiu>ga stanja iti brez .-določenega sduž 

.-benega mesta,.ki je'opravil.predpisane ispite»- . , 
Prosilci naj vložo pravilno kolkovane in oprem

ljene prošnje, ki morajo biti «vojeročno napteow, po 
službeni' poti_ пајкезпф dò "dne 
" . . : "io. a v g u s t a 1 9 2 2. 
pri predsednic! vu okrožnega --odišča v Celju. 
Predeedništvo višjega deželnega sodišča v LjuMjani, 

dne 18. julija 1922. 
Dr. Rogina s. r. 

U VII 336/22—12. 94» 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodiščo y Ljubljani kot vzklicno fcodi-

šče je danes razpravljalo o vzklicu obtofemicov 
Franca H r e n a in Ivana T o m š i č a , poeeefcoiSkih 
sinov v Kompoljah, okraj kočevski, zoper razsodi«) 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 7. februarja-
1922., opr. š t U Ш 336/22, » katero «ta bila obto
ženca .spoznana za kriva prestopka deloma poizk.ii-
šene, deloma izvršene večkratno predprodaje živ
ljenjskih potrebščin, to je jajc, v zmislu člena B., od
nosno § 8. kaz. zale, in člena 9. zakona z dne 21. de
cembra 1921., št. 6 Ur. 1. iz leta 1922., ter bila ob
sojena v-salC na 3 dni zapora in 500 Din denarne kaz
ni, odnoajio ob neizterljivosti na nadaljn#h 40 dni 
zapora. Rečeno sodišče je po današnji ф&пА raz
pravi razsodilo tako: 
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Vs&Kc obeli obtožencev glede izreka, o krivdi in 
kazni jse kot neutemeljen zavrača; ugoditi pa je 
vaküflu obtožencev glede, izreka o kazni m zato so 
izpodbijana sodba izpreminja tako, da so jima do 
tarna kazen znižujo na 150 Din (ob neizterljivosti na 
nadaljnjo 3 dni zapora); po § 390. k. p. r. pa so 
obsojata v povračilo stroškov prizivnoga postopanja. 

V L j u b i j a n i . dm; 14. aprila 1922. 
Dr. Kaiser s. r. 

Г V( 197/22—7. 95« 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Deželno sodišče, v Ljublja-ni kot vzklieno sodišče 

jf! vsled naredbo z dno 6. aprila 1922., s katero je 
bila določena vzldicna, razprava, razpravljalo dne 
12. maja 1922. pod predsedstvom deželnosodnega 
>vetnika drja. Modica. \-prico višjega deželnosodncg:i 
-.vei.uika drja. Kaiserja. de/Mnosodncga svetnika drja. 
Mohoriča in deželnosodnega .svetnika drja..Skabemc-
ìa kot sodirikov in odvetniškega kandidata drja. 
irriidn» kot. zapisnikarja vpričo državnoga pravdnika 
Dorninka, Li obtoženke Frančiške B o ž i č t: v o o 
\ zklicu, M ga je vložila obtoženka Frančiška Božič 
sklede izreka o krivdi in kazni zoper razsodbo okraj
nega sodišča v Ljubljani z dne 28. februarja 1922., 
opr. «t II 197/22—.'), to' je po obtoženkinem pred
logu, naj se njenemu vzklicu ugodi in ona sama 
ostrosti vsake luivclo in kazni, nadalje po predlogu 
državnega pravdnika. naj se vzklicu o izreku kazni 
ugodi, razsodilo tako: 

Vaklic obtožonkc Frančiški Božičevo, kolikor 
meri zoper izrek o krivdi, so zavrača kot neuteme
ljen glede na pravdno razloge prvega .sodnika; o ix-
iĤ ku kaziû pa je vzklicu. ugoditi in zato .se sodba 
prvega sodišča v tem obsegu izpreminja ter se ob-
toženki naložena kazen znižuje na 1 dan zapora in 
50 Din denarne kazni, ob neizterljivosti pa na on 
nadaljnji dau zapora. 

Vzklicatoljiea se po § 390. k. p. r. obsoja v po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

v L j u b 1 j a n i. dee. IS. maja, 1922. 

Dr. Moilic s. r. 
U Vìi' 396/22 6. 063 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolžcni Rudolf M o n j a c je kriv, da ni imel 

do dno 10. marca 1922. v Mariboru v svoji prodal 
jalni«] niti v izložbenem oknu niti v prodajalni sami 
na čevljih, ki so življonska potrebščina, označenih 
«••en 7Л рскзипс/лге pare čevljev ta.ko. da l)i jili bil 
I ni) ko vsakdo razločno videl. 

8 tem je zagrešil nrestopok člena 6. zakona c 
pobijanju draginjo in zato so obsoja, po istem členu 
citiranega^zakona na 24 (stLiinđvajsot) tu- zapora in 
na. 500 Di« • denarne kazni, ob neizterljivosti pa po 
členu 16. na nadaljnjih 10 (deset) dni zapora, in po 
§ 389. k. p. iv v povračilo stroškov kazenskega po
stopanja in-' izvršitve kazni. Po členu 19. citiranega 
-/.akorja je" .sodbo bi-ez razlogov po pravnomočnosti 
ob obsojenčevih otroških obaviti v Uradnem lisi u v 
Ljubljani; 

Okrajno sodišče v Mariboru,. oddelek Vil., 
•". •'.'•• . dne 2. maja 1922." . '.' ' . 

.»I1 J«5,i32--4. 924. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Oltožcni Viktor M i k i , rojen dne 17. oktobra 

1876. v Celovcu, pristojen v Pobrežje, katoliške 
voi«;,, fl%onjei>, trgovec v Mariboru, Melska cesta 
>U M, nekaznovan, je kriv, da ni imel dne 18. maja 
1922. na Preval jah iva slamnatih klobukih, Id jih 
>> ra. stojnici razstavil na prodaj, vidno označenih 
cen. S tran je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginjo, življenskih potrebščin in brez
vestno spekulacije Y. dne 30. decembra 1921.. Ur. 1. 
:-t. 6'iz lota 1922.. in zato se obsoja )>o tej določbi z 
upora,bò §§ 260.1) in 261. k. z. na 24 ur zapora in 
100 dinarjev denarne, kazni, ob neizterljivosti pa na 
nadaljnjih 48 ur zapora, in po § 389. k. p. r. v po
pačilo stroškov kazenskega postopanja in izvršitve 
kazni 

To odločbo je po izvrsnosti objaviti v Uradnem 
listu ob stroških obsojenčevih. 

Okmjno sodišče na Prevaljah, oddelek III.,"" 
dne 3. junija- 1922. 

U 69/22-5. , 9 1 7 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Fran« K r e - n k e , rojen dne, 28. ja

nuarja 1858. v Mislinju, oženjen, najemnik gostilne 
v Gornjih Dovžah, j«;, kriv, 1.) da v svoji gostilni v 
Gornjih Dovžah ni imel označenih cen; 2.) da je 
vino, ki ga je stelo z vsemi stroški vred 32 ДС za 
liter, prodajal po 48 K, da je torej za življensko po-
Irebščino zahteval višjo ceno, nego je ona, ki za-
jamčuje običajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček, 
ki je v tem primerni pre.-ezal 25 %. 

Zakrivil je s tem prestopek po členili 0. in 8. za
kona z dno 30. decembra 1921., Ur..J. št, 6/22.. in 
zato se obsoja po členu 6. citiranega zakona, z ozi-
rom na določbo § 267. k. z. na 5 dni zapora in 
500 Din denarne kazni, ob neizterljivosti ;>a na na
daljnjih 10 dni zapora in po § 389. k. p. r. v pačilo 
stroškov kazenskega postopanja in stroškov izvr
šitve kazni. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek II., 
dne 1. aprila 1922. 

TJ 60/22—1. ' 916 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Josip G o b e c, rojen dne 25. janu

arja 1892. v Nezbi.šah, oženjen, posestnik v Legnu 
št. 62, je kriv, da me.-eea marca, ko je imel v Sent 
liju v najemu gostilno, v njej ni imel označenih cen. 

Zakrivil jo s tem prestopek po členu 6. zakona z 
dne 30. decembra 1921., Ur. 1. St. 6/22., in zato se 
obsoja po tem členu na en dan zapora in 500 Din 
donarne kazni, ob heizterljivosü pa na nadaljnjih 
10 dni zapora, in po § 389. k. p. r. v povrnitev stro
škov kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek II., 
tliK- 2. maja 1922. 

U 79/22—5. !И8 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obdolženec-Franc Z a v r l , rojen dno 26. maja 

1883. v Šmartnein pri Slovenjgradcu, oženjen, po
sestnik in gostilničar v iifcrnžah št. 23. je kriv, da 
dne 2. aprila 1922. v.^vrcji, gostilni ni imel eenov-
nika za jedila in pijače.;''- '" : 

Zakrivil jo s ton prestopek po členu 6. zakona 
L dne 30. decembra. 1921., Ur. 1. št. 6/22.. in zato se 
obsoja po tem členu пл on dan -zapora in 50 Din 
denarno kazni, ob neizterljivosti pa-na on nadaljnji 
dan zapora in po § 389. k. p. r. v plačilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek II., 
dno 9. maja 1922. 

Sa 1/22—91. 982 

Konec poravnalnega postopanja. 
Poravnalno postojanije dolžnih Ivana G r o b e 1-

n i k a , protokoüranega trgovca v Ljubljani. Mostni 
trg, jo dovršeno. Poravnava je sodno odobrena. 

, Deželno sodišče v LJubljani, oddelek III., 
' . - "' .'* V dne "l2. julija 1922. .[. . '. • ' . 

Narok za ustno razpravo se je določil na da« 
29. j u l i j a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi'št. 21. 
Ker vročitev toženkama ni mogoča, se jima po

stavlja za kura tor ja dr. Karel Sabec, odvetnik v 
Dolnji LejKlavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 8. julija 1922. 

(.' 138/22-1. 

Oklic. 
920 

Barbara Z\'oi'. rojena Hozjan, v Tundocu &t. 95 
toži Baro K o e e t o v o , rojeno Lutaj-jévo, posest-
nico iz Turnišča, sedaj neznanega bivališča, zaradi 
izdaje prepisnega" dovolila. 

P n i narok za ustno razpavo so je določil na dan 
2 9. j u 1 i j a 1 9 2 2. 

ob pol desetih pri tem sodižču v sobi «t. 21. 
Ker je bivališče Bare Kocetove neznano, se ji 

postavi,ja za skrbnika dr. Karel Sabec. odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek* IL, 
dne 9. julija 1922. 

Oh 14/22—3. 974 

Oklic. 
O tožbi Josipa Aljančiča v Hudem zoper Josipa 

R o t. a r j a v Bistrici zaradi 460 K bo narok dn/> 
ob devetih. 25. j u l i j a - 1 9 2 2 . 

Skrbnik: Franc Babic v Bistrici. 
Okrajno sodišče v Kranju, oddelek III., 

um 16. ju1!ja 1922. 

T 102/22- 98:{ 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Ivan Bogomil K1 e i n 1 e r c h e r, rojen leta 

1886., oženjen, tvornički delavec v Stobu pri Dom 
Žalah, pristojen v S t Veit na Tirolskem, je začet
kom svetovno vojne z bivšimi tirolskimi cesarskimi 
lovci odrinil na galilko ironto, bil v bitki pri Grodku 
meseca oktobra 1914. ranjen ter prišel kot ranjenec 
v rusko ujetništvo, kjer je spomladi 1915. v vojaški 
bolnici š t 7 v Mofekvi umrl. 

Ker jo potemtakem verjetno, da je Ivan Bogomil 
Kleinlorcher umrl, se uvaja na prošnjo njegove ženo 
Marije. Kleinlereherjove v Stobu postopanje za dokaz 
smrti. 

Vsakdo se pozivlje, naj izporoči do dno 1. n o -
v e m b r a 1 9 2 2. sodišču ali obenem postavljenemu 
sltrbniku, gospodu I. Stienet.u, davčnemu jmstavu 
v p. v Ljubljani, kar bi vedel o pogrešancu. 

Po preteku tega rolca. in po sprejemu dokazov se 
odloči o predlogu. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 1. julija- 1922. 

959 

CM 26/22—2: 

Oklic. 
•984 

Zoper Arnolda T u r k a , trgovca T- Trstu, čigar 
sedanjo bivališče jo neznano, jo i>odal pri dtwelnem 
sodišču v Ljubljani Anton Murnik. trgovec, v Ljub
ljani, menično tožbo zaradi 132.166 K 75 v s pri
padla.' 

Na podstavi tožbe so je izdal meničnoplačilni na^ 
log dne 14. junija 1922. 

V obrambo pravic Arnolda Turka se postavlja za 
skrbnika dr. Fran Frlan, ' odvetnik v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 19. jidija 1922. 

A I 481/22—2. 

Poziv dedičem, voli|ojemnikom in upnikom 
inozemske državljanke. 

. У svojem rainera doniovališču v Gallneukirchim 
ЈШ -Linzu„ je unula-dne, 22. maja 1922. Eleonora 
Me"lze-r, pristojna na Dunaj, ne da bi bila zapu
stila nàr(HÌbo poslednje volje. 

Po zmislu §§ 137., 138. ces. pal. z dne 9. avgu
sta 1854., drž. zak. št. 208, se. pozivljejo vei dediči, 
volilojemniki in upniki, ki so jugoslovanski držav
ljani ali v tuzemstvu živeči tujci, naj napovedo 
svoje zahteve do zapuščine najkesneje do dne 

.18. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem sodišču, ker bi se sicer smela za
puščina izročiti brez ozira na te zahteve inozem
skemu oblastvu ali osebi, poverjeni po tem oblastvu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani oddelek I., 
dne 13. junija 1922. 

Cb 23/22. 
Oklic 

919 

Gabor Ritoc, posestnik v Dobrovniku, ki ga za
stopa dr. Nemethy, odvetnik v Dolnji Lendavi, je' 
vložil zoper Marijo in Gizelo Č u k o v o' (Čuka), 
posestnici v Dobrovniku, po kuratorju drjiui. Sabcu, 
odvetniku v Dolnji Lendavi, tožbo zaradi 445 K 
90 v s pripadki. 

T 110/22—3. 947 

Amortizacija. 
Na prošnjo drja. Karla O e v a I d a , vseučiliakega 

profesorja v Ljubljani, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopno zavarovalne pob'ce, ki jo je pro
silec baje izgubil: Zavarovalna, polica št. 121.917 
banke «Slavije» v Ljubljani, glaseča se mi 2000 K. 

Imetnik to po1*0 0 se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice' tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 

.,->>£i^'i^-A"ih-jek:i3£-. ä.'^^fe,У' 
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oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, ila je 
zavarovalna polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 2. juliju 19-22. 

T 107.Л22—4. 946 

Amortizacija. 
Na prošnjo Martina Z u p a n č i č a , po.«e«tnika 

v Loki, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
ite zavarovalne police, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Življenska zavarovalna ix>lica »L 140.968 zavaro
valne družb« «Feniks» v Ljubljani, glaseča s»; na 
1000 K. 

Imetnik te police ,4» îxmvljc. naj uveljavi >vojo 
pravice, tekom š e s t i h m c s o e e v od due tega 
oklica, ker bi se .sicer po tem roku izreklo, da je 
zavarovalna polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek HI., 
dne 5. julija 19-22. 

N:c 1 465/22—2. 0»i0 

Amortizacija. 
Na predlog Janeza K r e n a, preužitkarja na 

Mali gori št. 23, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižico, ki jo je predlagatelj baje 
izgubil: Vložna knjižica mestne branil nice v Kočevju 
št. 24.077/3532 z vlogo 1196 K G4 v. glaseča se na 
ime predlagateljeve umobolne licere Jožef« Hre
nove. 

Imetnik *e hranilne knjižice se pozivlje, uaj uve
ljavi svoje pravice tokom š e s t i h m e s e e e v od j 
današnjega dne, ker bi se sicer po tem roku knji- i 
žica proglasila za neveljavno. j 

Okrajno sodišče v Kočevju, j 
dne 14. julija 1922. ! 

Ne l 148/22—3. 070 
Amortizacija. 

Po prošnji Terezije P e r še t o v e . ua,jeinnice v 
Prelogah, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopno hranilno knjižice, ki jo je prositeljica baje 
izgubila: Hranilna knjižica Kmetske posojilnice in 
hranilnice v Konjicah št. 1403 z vlogo 646 K 52 v. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e e e v, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, ila hranilna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek IL, 
dne 24. junija 1922. 

nosno dopolnitev, in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921.-, pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo raznega stekle
nega materiala na dan 2. a v g u s t a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri zgo
raj označenega dne v ekonomskem oddelku direk
cije. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi obči'hi posebni pogoji za dobavo tega 
materiala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 363/1. VII. za dan 2. avgusta 1922. ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitaeije, in sicer 
ined 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene 
komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbo; vložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem r ičunovocUtvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane dirokcijc najkesai.cje do 10. 
un? na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vTednostnih papirjih. Ó položeni kavciji izda blagaj
na reverz, Id se moni izkazati predsedniku dražbe nu
ls omisi je. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za zadnje četrtletje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo-na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne pogoje 
in da pristajajo dražiti po njib. 

Onim licitantom, ki pridejo na. dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne. 28. junija 1922. 

P 64/8---S3. 90S 3—1 
Amortizacija. 

Na prošnjo Antona G a b e r š k a. užitkarja v 
Gabreah š t 9, se uvaja postopanje za amortizacijo 
hranilne knjižice, okrajne hranilnice v Rogatcu 
št. 869/11 v vrednosti 2776 K 21 v, glaseče se na 
ime: Marija GaberŽek. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je knjižici neveljavna. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek I., 
dne 12. .julija 1922. 

Ne I 014/22—6. 968 3—1 

90« 3—2 

Amortizacija. 
Pi/ prošnji Liže N o v a k o v e, pvužitkaiioo v 

Svranjah .št. 24 pri .Šmarju, se uvaja postopanju za 
.unortizacijo nastopnih hranilnih knjižic, ki jih je 
lirositeljica baje izgubila: 1.). Hranilna knjižica 
Št. 3953 hranilnice in posojilnico v Šmarju pri Jelšah 
v nominalni vrednosti 60 Din 36 p. 2.) Hranilna 
knjižica »t. 2425 Ljudske hranilnice in posojilnice v 
Celju y nominalni vrednosti 913 K 30 v. 3.) Hranil
na knjižica št. 14.873 posojilnici; v Celju v nomi
nalni vrednosti 912 K 01 v. 

Imetnik teh hranilnih kujižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
prve objave tega oklica, ker In s<> >icer po tem roku 
izreklo, da hranilne knjižice niso več veljavne. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek I., 
dne A jtdije 1922. 

št. 3Ö8/1./VIL—1022. 953 3—2 

Razglas o dobavi steklenega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje к tem na, podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1920.. in njegovih i/prmetnb. od-

St. 416/7/VI1.—1922. 
Razglas. 

Podpirana direkcija razpisuje ~ leni na podata v i ! 

členov 86. in.98. zakona o državnem računovodstvu 
z tine 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi
nah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natis
njenega v «Službenih Novinah» z dno 25. nov ombra 
1921.. pismeno ofertalno licitacijo za nabavo tisko
vin. 

Popis potrebnih tiskovin kakor tudi obči in po
sebni pogoji za dobavo obrazcev se dobivajo za tri 
'dinarje pri nabavnem oddelku (soba št. 8) podpisane 
direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo tiskovin po razpisu 
pod St. 416/7/22. za dan 1. avgusta 1922., ponudnika 
X. N.» Ponudbo morajo'izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci dne 1. a v g u s t a 1 9 2 2., 
in sicer med 10. in 11.. uro.na dan licitacije v roke 
predsedniku kombije za licitacijo, ki se bo vrzite 
ob 11. uri v ekonomskom oddelku i>odpisano direk
cije. 

Vsak ponudnik mora po člcnti 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo, 5 % (od : 

nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcijo najkesnaje 
do 10. ure na dan licitacije,' bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla-
gajna reverz, ki se. mora pokazati predsedniku lici-
tacijske komisije. 

Ponudnik mora vročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtnička zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Vsak ponudnik mora ""ostati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na. dan 
licitacije, podpisati Izjavo, da poznajo .nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se ho 
vršila licitacija.. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 28. junija 1922. 

Št. 496/1/VIL—1922. Wn У---2 

Razglas o licitaciji raznega inventarja. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podsU;\i 

členov 86. in 98. zakona o državnem, računovodstvu 
z dne 0. marca 1921. in njegovih izpremomb, ud-
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Kovi
nah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, nati-
njenega v «Službenih Novinah» z dno 25. novembra 
1921., pismeno ofertalno licitacijo raznoga inven
tarja. 

Popis potrebnili količin inventarja kako*' tudi 
obči pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 3 dinarje 
pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) podpisane di
rekcije-, skice in natančnejša oznaka tega inventarja 
pa so na vpogled v sobi št. 12 Lste direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitev inventarja po raz
pisu pod št. 496/1/VH. za dan 1. avgueta 1922., po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci dne 1. a v g u s t a 
1 9 2 2., in sicer med 101 in 11. uro na dan licitacije 
v roke predsedniku HeiUicijske komisije. Licitacija 
se bo vršila, ob 11. uri v sobi št. 13 podpisan« direk
cije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o n 
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (oa 
nosno 10 %, ako je Ulj državljan) ponujen*: vsoti, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcijo пајксмкф 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodi »i 
v vrednostnih papirjih. O položeni Išavciji izda. bla-
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku lii-i-
tacijske komisije. 

Ponudnik mora vročiti predsedniku komisiji: iz
pričevalo o svoji dražiteljski -sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in olyrtniöka zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za (-k^c.: ; ri
mesce je. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od 
dražbenega dne: na izvolji mu je. vložiti ponudbo 
tudi za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitaciji: po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer -e 1»> 
vršila licitacija.. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 28. junija 1922. 

-1922. •M-S St. 328/10/VII.--

Razglas o dobavi bukovih polen in iesa 
za kurjenje lokomotiv. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
člena. 94. zakona o državnem računovodstvu z dur 
6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah* z 
dne 10. februarja 1922., ponovno pismeno ofertalno 
licitacijo za nabavo goriva, in. sicer 50.000 m" buko
vih polen prvo vrste po naših predpisih in 18.000 nr! 

mehkega lesa za kurjenje lokomotiv. Mehki les se 
lahko dostavlja sukcesivno leto dni, toda vsak nn'-
sec se mora dostaviti 1500m9. 

Licitacija bo dne 10. a v g u s t a 1 9 2 2 . v. eko-
.noioskem oddelku direkcije točno ob, 11. uri. 

Oferirajo se tudi Lahko manjše količine lok«, pu
štaj« podpisane direkcije. 

Splošni in posebni pogoji za dobavo tega ma
terial se dobivajo za 3 dinar jo pri ekonomskem od
delku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba., opremljena s kolkom za 20 dinarjev, -e 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo bukovih polen in lesa za 
kurjenja lokomotiv, po razpisu pod št. 328/10. VU. 
za dan 10. avgusta 1922. ponudnika N. N.» Ponudbe 
morajo izročiti' neposredno ponudniki ali njih po
oblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. in 11. 
uro v roke predsedniku dražbene komisije. Ponud
niki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni po otvo
ritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo б %. (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujeno vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesnejo do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovim, bodici v 
vTednostnih papirjih. 0 položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku JkomMjo iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
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Hfjtm&a in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega j 
urada, da je plačal davek za -««.Inje četrtletje. ! 

Zlasti so opozarjajo licitanti, da morajo na dan: 
licitacijo podpisati izjavo, da poznajo nabavno pogoje ! 
in d* pristajajo dražiti po njih. j 

Onim Kcitantom, ki pridejo na dan licitacijo po 
11. rji, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer so boj 
vrSHa licitacija. '' 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 13. julija 1922. 

st. l lf ' i l/1/Vl —1022. • ()S\ 

Razglas. 
Otvoritev lokalne železnice od Murske Sobote do 

Hodoša za javni promet. 
T a. r i f n o o d r <• d b o. 

Ai-k»/,niška proga od Murske Soboto do Hodoša. 
ki ni neposredno sp'>jona. z ostalimi železnicami v 
kraljevini, so ponovne oLvarja za .javni promet. 

Odprava jtotuikov, prtljage, psov in ekspresnoga 
blaga, nadalje vojaških oseb in pošiljk kakor tudi 
režijskih potnikov ,чо vrzi na podstavi. tarif, ki ve
ljajo v področju zagrebške direkcije. 

Za odpravo blagovnih pošiljk velja začasna bla-
^O\TIA tarila, II. del, za prevoz blaga, živadi in rar-
ličev na. progah beograzskr <liro,kcije z dne 1. julija 
1Ô22. 

Kilometrsko razdalje za to progo so navedene v 
larifi za. živad, brzo\ ozno in lovorno blago, II. dol. 
>& proge bivšega ravnateljstva državnih železnic v 
Ljubljani z dne 15. avgusta 1919. (I. dodatek, labe-
Jn, V.).. 

Postaje Gornja Lendava - Mačkovci, Hodaš in 
Murska Sobota «so otvorjene za celokupni promet, 
ostalo postaje in postajico, navedene v tabeli, pa slu
žijo samo za promet potnikov in prtljage proti do
plačilu y vlaku. 

lOlrekcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 7. julija 1922. 

St. 416Д. 

Razpis učiteljske službe v stalno 
namestitev. 

fit. 11 j p o d T u r j a k o m , žtirirazredniea. 
služba za učitelja. 

Pravilno opremi jene prošnje naj se vlože po služ
beni poti do dne 

2 0. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
pri krafnem šolskem svetu v Št. Ilju pod Turjakom, 

Okrajni šolski svet v Slovenjgradcu, 
dne 15. julija 1922. 

Predsednik : dr. Ipavic s. r. 

žolne vlade- za Slovenijo z dne 16. decembra 1919-, 
Uradni list St .809 (odobreno po zakonodajnem od
boru) v denarju do 4000 K, ob neizterljivosti pa z 
zaporom po 24 ur za vsakih 20 K. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 10. julija 1922. 

Q7y Dražba lova. 
Občinski lov občine Dolnje Lendave se bo v so

boto dno 2 9. j u l i j a 1 9 22. ob 15. uri v občinski 
hiši oddajal na javni dražbi v najem za dobo treh let. 

Županstvo v Dolnji Lendavi, 
dne 17. julija 1922. 

St. 15.451 /réf. l.b. 
Razgl 

972 i 

as. 

st. -Ш. 

Razpis učiteljskih služb. 
Okrajni šolski svet v Brežicah luzpisujo na štiri-

razrednih osnovnih Šolah v K a p e l a h in S r o m -
I j a h po eno UČJIO mesto v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnjo naj so vlože po 
predpisani službeni poti najkosneje do dne 

15. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 1П. julija 1922. 

>!f. з&е. 

Razpis učiteljskih služb. 
V eolskem okraju kozjanskem se.ra&pdstijejo na

stopna učna mesta v sitalno namestitev: 
B u č a , trirazrednica, 2 učiteljski mesti; 
D o h j e, štirirazrednica, 1 učiteljsko mesto; 
P r e v o r j e, štirirazredniea, 1 učitelja o mesto; 
S t V i d p r i P1 a n i n i. trirazrednica, 1 učitelj

sko mesto; 
V i r S t a. n j , onorazredmea, mesto učitclja-vodi

le! ja, lepo «tanovanje, 15 a vrta. 
Pravilno opremljen« prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti najkeshojo do dne 
15. a v g u s t a 1 9 2 2.' 

[ni podpisiiincm okrajnem šolskem, svetu. 
Okrajni šolski svet kozjanski v Brežicah, 

dne 13. julija 1922. 

•št. 84/2. 
Razpis službe. 

Po pooblastilu višjega šolskega sveta št. 5745 z 
dne 1. julija 1922. .se razpisuje v stalno namestitev 
na dekliški meščanski šoli v Ptuju služba učiteljice 
za ženska ročna dela, in sicer za gospodinjstvo in za 
ženeka ročna dela. i 

Pravilno opremljene prošnji» naj se pošljojo uaj-
kesneje do dne 

9. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
•ïiHwtiMïmu šolskemu svetu v Ptuju. 

Mestni šolski svet v Ptuju, 
dno. 11. julija 1922. 

Predsednik: Lozinšek s. r. 

Na pods'ta\i zdravstvenega zakona z <bie SOoga 
a]*rila 1874., drž. zak. št. 68, § 3.a) in § 4. a) in V 
zvezi z naredbami ministra za narodno zdravje z dne 
10. julija 1919., š t 12.921, «Službene Novine» št. 78, 
79 in 80 (Uradni list št. 599, 603 in 609 iz leta 
1919.), odreja mestni magistrat: 

1.) Prodaja Vsieh živil, posebno pa onih, ki se uži
vajo tudi sirova, to jo y mlekarnah, delikatesnih tr
govinah, gostilnah, slaščičarnah, pekarnah, v javnih 
kuhinjah itd., ni zavisna samo od lokalne potrebe 
in od primernosti lokalov, ampak tudi od higiensko 
usposobljenosti in od zdravja oseb, ki se bavijo z 
njo. 

Koncesiona-r mora biti uradnozdravniško pre
iskan; istotako .mora biti načeloma preiskano tudi 
osebje, da nima kužne ali prenosno bolezni, zlasti 
no sifilide ali odprto tuberkuloze. 

2.) Živila, določena za prodajo na stojnicah, alasti 
kruh. pecivo, klobase, mesni izdelki itd., inorajo biti 
razpostavljena le v zabojčkih, škatlah, kartonih itd., 
ki -so pokriti s -steklom. 

Na ta načim bodi onemogočeno, da bi so pred
meti otipavali ali prašili. 

Popolnoma so ukinja izdajanje dovolil za točenj« 
in prodajo kave, čaja, malinovca, sodaviee itd. -na 
raznih .stojnicah in vozičkih, ker je higienično umi
vanje kozarcev pri tem obratovanju popolnoma iz
ključeno. 

Imenovani predmeti se Jxxlo v bodoče točili 1<-
na takih stojnicah, ki imajo uveden vodovod. 

Sj) Kruh v pekarnah sé mora prodajati tako, da, 
ni pri prodaji izpostavljen otipa.vanju in prebiranju 
in da dobi stranka od prodajalca le zahtevano mno
žino kruha v roke. 

Po tem higienskem načelu je urediti ludi pro
dajo drugih jestvin v trgovinali. 

V večjih delikatesnih trgovinah se priporoča, na
staviti blagajnika, odnosno blagajničarko, da pro
dajalci no prihajajo v dotiko z nesnago, ki se drži 
novčanic. 

4.) Prepovedano je, nastavljati kruli po gostilni
ških mizah. Gostu se <"*- h > zahtevana množina in 
kakovost kruha. 

Pri vseh gostilniških koncesijah se zahteva, prod 
izdajo koncesijske listine uvedba vodovoda k točilni 
mizi in umivalni mizi za izplakovanjc. 

5.) Priporoča se, uporabljati v gostilnah samo 
bele namizne prte. Uporaba pisanih in barvastih na
miznih prtov je nehigienska, ker so v njih prikriva 
umaza-uost in nesnaga, '' "jo vred ]та kali kužnih 
bolezni. 

Kjer ni belih )xrtov, je bolje, da so mize- brez 
prtov, eventualno prevlečene .s povoščenim platnom, 
ki «so da dobro snažiti z mokro brisačo. 

6.) Mesarji, prodajalci mesa, delikatesne trgo
vine, branjevko, .sploh vsa obratovališča živil morajo 
imeti na vidnem mestu nabite table z napisom, da 
se otipavanje predmetov, postavljenih na prodaj, iz 
higienskih ozirov strogo prepovedano. 

Od gospodarja .samega se bo zahtevalo odslej 
strogo izvrševanje vseh higienskih predpisov. Go
spodar, ki bo sam strogo izvrševal higienske pred-
piso in zahteval tudi od uslužboneov njih strogo iz
vrševanje, gospodar, pri katerem dožene tudi več
kratna uradna kontrola poslovanja in prostorov po
polno primernost, dobi po enoletni dobi uradno po
trdilo v prizuanje. To uradno potrdilo &e uradoma 
prekliče takoj, ko se pojavijo prvi nedostatki. 

Taka potrdila so izdajajo tudi uslužbenstvu, ki 
službuje nepretrgoma vsaj leto dni pri takom go
spodarju, kateri ima priznamo potrdilo. 

Uradni organi mostnega magistrata niorajo kar 
najstrože, nadzirati te odredbe. Zaradi prestopka se 
kaznujejo obrtnik, uslužbeno osebje in kupec. 

Kazen.se odmerja tedaj po § 70., I. odstavku, 
občinskega reda za. Ljubljano, v zvezi z -naredbo de-

Razne objave. 
"7 Narodna banka 
kraljevine Srbov» Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 8 julije 1922. 
Aktiva: Dinarjev 

Metalna podloga 366.188.176 id 
Posojila 907,070 094-72 
Dolg države . 4.583,167.393-02 
Vrednost državnik domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163' — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

_ . 7.984,793.726-23 
Pasiva: 

Glavnica 16,978 600 — 
Rezervni fond 2,112.241 77 
Novčanice v tečaju 4.863,568.630' — 
Baine obveznosti 954,710.936*82 
Terjatve države za založene domene 2.138,877.163 *— 
Baldo raznih računov . . . . 19,066.364-64 

. 7.984,793.726-23 

Javno skladišče in prevozna družba, 
d. d. V Celju. 927 2-2 

Poziv na subskripd(jo novih delnic 
П. emisije. 

Upravni svet «Javnega skladišča iir provozne 
družbe, d. d. v Celju,» pooblaščen za to « sklepom 
rednega občnega zbora delničarjev z dno 27. aprila 
t. 1., razpij-аф zvišbo delniške glavnice 

od 3,000.000 K na 6,000.000 K 
z izdajo 

750 novih delnic po 4000 K nom. 
ob nastopnih pogojih: 

1.) Dosedanjim delincar jem pripada pravica, sub-
fckribirati na podstavi 1 stare 1 novo delnico po te
čaju 4200 K tel ('liei. 

2.) Delnice, neprevzete po starih delničar^h, ur. 
repartirajo novim delničarjem po upravnem «vetu po 
kiu-zu 5200 K tel quel. Za nedodeljon© delnice »e 
vrnejo vplačila do dne 15. avgusta 1922. 

3.) Subskripcija se vrši od dne 15. do dne 81. ju
lija 1922. 

4.) Protivrednost sukskribiranih delnic j« vpla
čati najpoznejo do dne 31. julija 1922. 

5.) Za podpisovalniee se določajo: 
a) Ljubljanska kreditna banka, podružnica v Celju; 
b) Prva hrvatska štedionica, podružnica v Celju; 
c) posojilnica v Celju. 

6.) Nove delnice so deležne dobička za poslovno 
leto 1922. 

7.) Azijski kurzni dobiček so dodeli, ko se po
krijejo indajni stroški, v zmishi § 32. družbenih, pra
vil glavničnemu rezervnemu skladu. 

V C e l j u , dne 10. julija 1922. 
Upravni ev*t. 

9 7 0 Vabilo na prvi redni občni zbor 
konsorcija „Ljubljanskega velesemnja" 

v Ljubljani, 
Ici bo v soboto dne 2 9. j u l i j a t. 1. òb 10. uri v 
dvorani trgovske in obrtniške abomice v Ljubljani 

z nastopnim 
d n e vnimi r e d o m: 

1.) Poročilo upravnega odbora o poslovanju v 
poslovnem letu 1921. 

. ,Х&: LiOtëtïÎi 



77. 516 Letnik IV. 

2.) Predložitev in odobritev bilance. 
3.) Dopolnilne volitve za izstopivše člane v 

upravnem svetu konzorcija in raznih pododsekov. 
4.) Slučajnosti. 

* * * 
- Če skupščina ob določeni uri ni sklepčna, sinejo 
sklepati o dnevnem redu po polurnem čakanju došli 
«lani brez ozira na vizino zastO[>ane glavnice prav-
noveljavno za družbo. Vsi družbeniki -se odrekajo 
pravici, ugovarjati takim sklepom, napravljenim v 
njih odsotnosti, ter izjavljajo, da je njih cx.lse-tnost 
razumeti tako, kakor da pristopajo sklepom večini 
navzoenih družbenikov. 

Pri glasovanju in volitvah na skupščini velja 
vsak delež en glas. Zastopstvo na skupščini po druž
beniku s posebnim pooblastilom je dovoljen«. Gla-
>uje in voli se z višino glasov. 

Upravni svet 
konsorđja «LjiAljanskega velesemnja». 

9 7 6 Vabilo ma H. redni občni zbor 
„Ljudske tiskarne", 

d. d. v Ljubljani, 
ki bo v nedeljo dne 6. a v g u s t a 1922 . ob de
vetih v prostorih Zadružne- banke v Ljubljani. Ale

ksandrova costa št. 5. 

D n e v n i r e d : 
l.) Poročilo načelništva. 
2.) Predložitev računskega zaključka ц» bilance 

za leto 1921. in predlogi k njej. 
3.) Poročilo nadzorništva. 
4.) Razdelitev čistega dobička. 
5.) Volitev načel ništva. 
6.) Volitev nadzora ištv«. 
7.) Slučajnosti. 

* * * 
Gla-sovalno pravico na občnem zboru imajo le 

oni delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo 
družbe v zmislu § 27. družbenih pravil. 

«Obremenitev pošiljk s povzetji po prihodu in 
vnaprej v gotovini je dopustna samo v lirski valuti. 
Označba interesa na dostavi ni dopustna.» 

Naslednjo točke 5 do 10. se; zaznamenujejo s šte
vilkami 4. do 9. 

Na strani 117. v izjemni tarifi 2. pod točko: «An-
wendungsbediiigungen: Zu A bis CV se črtajo be
sede: «ferner auf Güter in Kesselwagen (odsek 
B—ß—IX)». 

Na strani 192. naj se po abecednem redu uvrsti 
postaja: Scharn-tein - Mühldorf (postaja avstrijske 
zvezne" železnice |Li]) s kilometrsko razdaljo 533 in 
na strani 194. postaja: Wien Speicher Zwischen
brücken (postaja avstrijske /vezne železnice [W|) s 
kilometrsko razdaljo 609. 

V L j u b l j a n i , dne 12. junija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 3816—111. " \№ 

Češkosiovaško-jadranski tovorni promet. 
P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a. 
S takojšnjo veljavnostjo se popolnjuje razglas, 

priobčen v «Službenih Novinah» ex 1921. pod 
št. 7528/JIL, odnosno v «Uradnem listu pokrajinske 
uprav,- za Slovenijo» 139 (ex 1921.) pod isto šte
vilko, s sprejemom postaje: Frydlant паб4 Ostiavici. 

20%ni popust se računi od ustreznega vozninske-
ga stavka, vsakoki'at. veljavnega za TeŠin =>tatni 
nadraži. 

V L j u b l j a n i , dne 13. .junija 1.922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

računijo v «Provizorni železniški tovorni tarifi» i'/-
dno 1. marca 1921.) delni vozninski stavki odeečne 
tablice B (glej tarifeki odsek G na straneh 194 do 
199, odnosno z razglasi uvedeni delni vozninski 
stavki) z odbitkom 40 % (štirideset odstotkov). 

Pri izračunavanju delnih vozninskih stavkov se 
zaokrožajo ulomki cen tešimo v na cele centesime. 

Veljavnost razglasov, priobčenih v «Službenih 
Kovinah» pod Št, 2820/111. in 3590Д11., j« prestala 
7. dnem 14. .junija 1922. 

V L j u b 1 j a n i, dne 16. junija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Načelništvo. 

Ш Objava. 
Skupina društva «Rechtsehutz- uud Oewcrk-

schaftsvercin für Österreich» na Pragersluni se. je 
leta 1919. ločila od tega društva ter je pristopila k 
«Savezu železničarjev Jugoslavije». 

Stefan Šrainel s. i\. predsednik. 

"u- Razid društva. 
Društvo «Brauibor». se je na občnem /-boni dne 

2. inaja t. I. prostovoljno razšlo. 
V L j u b l j a n i , <lue 20. julija 1922. 

Aleksander Hudovernik s. r.. bivši predsednik. 

St. 3817—Ш. 939 

Avetrijsko-jadranski tovorni promet. 

Po p o l ni t; e v; i z j e m n e t a r i f e 1 0 (.' 
(za p e t r o l e j ) . 

Z veljavnostjo izza dne 1. julija 1922. do pre
klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje ]ja 
do konca meseca januarja 1923., se v «Provizorni 
železniški tovorni tarifi» (z dno 1. februarja 1921.) 
izjemna tarifa 10C popolnjuje ta-ko-le: 

Od Trsta: 

Št. 3945—III. 942 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

P o p o I n i t, e v t a r i f o. 
Z veljavnostjo izza dne 1. julija 1922. do po

klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa 
do konca meseca januarja 1923., tjc «prejeta v okviru 
«Provizorna železniške tovorne tarife» (z dave 1. fe
bruarja 1921.) postaja Liesing v izjemna tarifo ~ 
(za železo in jeklo) s temi vozninskimi stavki: 

do Trsta: 

od postaje: 
A B | C • | D | E | 

vozninski stavki | 
za 100 kg v cenleemvh j 

- | — [ 1401 | — | 1254 
Odbitki, odnosno pribitki, ki %o bili v okviru te. 

tarife priobčeni drugod, se vpoštevajo tudi pri 'eh 
voznmskih stavkih. 

V L j u b l j a n i , dne 21. junija. 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

do postaj : 

Buche (St. Gallen) 
Klagenfurt Hbf. . 
Raasdorf 
Villach Bundesbhf. 
Villach Hbf 

izjemna tarifa 10 
vozninski stavki 

za 100 kg 
v centesimih 

1207 
465 

1188 
446 
450 

П 

Pribitki, odnosno odbitki pri vozniriskih stavkih, 
ki м) WH priobčeni drugod, -e vpoštevajo tudi pri 
teh vozninskih stavkih. 

V L j u b l j a n i , rine 13. junija 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

:i85 Razid društva. 
«Kmetijsko društvo za Staro cesto in okolico-. 

se je prostovoljno razšlo. 
Franjo Gabrijelčič h. r. 

'MS Razid društva. 
Kaiolüko izobraževalno društvi« v Zalem logu 

se' .je prostovoljno razšlo. 
Matevž Mendižovec *. r.. bivši predsednik. 

Si. 3737—111. «37 
Avetrijsko-jadranski tovorni promet. 

I y. p r e m e m b e in p o p o l n i t v e v ..J. a r i f i. 
Z veljavnostjo izza dne 15. junija 1922. do pre

klica, najdalje pa do dne 31. januarja 1923., so se 
izvedle v «Provizorni železniški tovorni tarifi» (z 
dne 1. februarja 1921.) nastopne izpremembe in po
polnitve: 

Na strani 5. se črtajo v predgovoru besede: «des 
österreichischen, uagarischen und bosnisch-herzego-
winischen Eiembahngutertarif.es Teil I, Abteilung B 
(nach dem in der RepuMfc Österreich gültigen Stau
de vom 1. Februar 1921)», ter se nadomeščajo tako
le: «de» osteiTeichisohen Eieenbahngütertarifes Teil 
l, Abteilung B, nach dem Stande vom 1. Jänner 
1922». V tem zmislu naj se izvede tudi na strani 4. 
pri kratici G. K. potrebna izprememba v besedilu. 

Na strani 6. se črtajo v odseku A—1 določbe 
točk 3. hi 4. Nova točka 3. se glasi: 

St. 3591—111. 940 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

IÌ o g u I a c i j a t a r i f e. 
Z "Veljavnostjo >Z7<a r 1 n e 15- ium'ja. 1922. do pre

klica, najdalje pa do konca meseca julija 1922., se 
znižujejo vozninski stavki v «Provizorni železniški 
tovorni tarifi» (z dne 1. februarja 1921.) kakor tudi 
vozninski stavki, ki so bili priobčeni v okviru to 
tarife, 
a) za 40 % (štirideset, odstotkov) pri vseh: postajah, 

katerih razdalja od Trsta znaša po tarifskem 
kilometrskem kazalu 350 km iti več, izvzemši 
postaji Bleiburg in Völkermarkt-Kühnsdorf; 

b) za 10 % (doset odstotkov) pri vseh drugih po
stajah (vključno Bleiburg inVölkonnaikt-Külms-
dorf). 
Pri izračunavanju vozninskih stavkov se, zaokro

žajo ulomki centesimov na cele centesime. 
Veljavnost razglasov, priobčenih v «Službenih 

Novinah» tega lota pod št, 2819/111. in 3591/111., je 
prestala z dnem 14. .junija 1922. 

'V L j u b l j a n i . <\ne 16. junija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 3872—111. 941 
Češkosiovaško-jadranski tovorni promet. 

R e g u 1 a c i j a t a r i f e. 
Z veljavnostjo izza Лпо 15. .junija 1922. do pre

klica, najdalje pa do konca meseca julija 1922., «o 

Št. 3979—III. 9-13 
Češkosiovaško-jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n o g a , r a z g l a s a . 
S takojSnjo veljavnostjo se razglas, priobčen v 

«Službenih Novinah» (1921.) pod št. 7196/П1., od
nosno v «Uradnem listu pokrajinske upravo za Slo
venijo» 134 pod isto številko, izpopolnjuje s spreje
mom pošiljalno postaje: Smržovka. 

V L j u b l j a n i , dne 24. junija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 420/111 ex 1922. ' 965 

Razglas družbe južne železnice. 
Na podstavi odloka ministrstva za promet 

št. 21.805 z dne 2. julija 1922. ostanejo v veljavi, 
nezavisno od novih tarif, veljavnih izza dne 1. ju
lija 1922., vse svoj.ečasno po ministrstvu za promet-
odobrene določbe o zvišbi -slojnini, Jeznim itd. kakor 
•tudi določbe o skrajšavi rokov za natovarjanje in 
iztovarjanje. 
Obratno ravnateljstvo južne želeanice v Ljubljani, 

div; 13. julija 1922. 

St. 4255—III. 971 
Avetrijsko-jadranski tovorni promet. 

I z p r e m e m b a t a r i f š k e d o l o č b e . 
Z veljavnostjo izza, dne 15. julija 1922. do pre

klica so izpreminja v «Provizorni železniški tovorni 
tarifi» (z d.no 1. februarja 1921.) določba točke 6.) 
na strani 6. tako-le: 

6.) Predpis druge prevozne, poti, nego je dolo
čena v predpisih za vpotitve, ni dopustem, razen i>< 
jo tovorni promet preko poti, določeni v predpisih 
za vpotitve, ustavljen; tedaj se vodijo pošiljke pre
ko najbližje prehodne točke,* no da bi postala upra
vičenost do uporabe direktne zvezn« tarife. 

Ako je ta pot daljša,od poli, določeno v preJ-
pisili za vpotitve, se zaračunava po odseku B-a 1-5 
določena prevoznina za daljšo pot. 

, V L j u b 1 j a n i, dne 15. julija 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

* Ako je ukinjen promet ртоко Postojne, .so sena
tni za» najbližjo prehodno točko postaja Podbrdo; 

ako je ukinjen promet preko Podbrda, se smatra, 
za najbližjo prehodno točko postaja Trbiž; 

ako je ukinjen promet preko Trbiža, se smatra 
za najbližjo prehodno točko postaja Podbrdo. 

Ako pa je ustavljen promet preko dveh prehod
nih točk, «e lahko predpiše provozna pot preko 
tretje prehodno točke, ki je odprta promôtu. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
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Zakoni in kraljevske uredbe. 
241. 

MI 
A l e k s a n d e r f., 

* po milosti božji in narodni volji j 
hralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem. in vsakomur, da je 
sklenila iwrodna sk.ipšči.m. kraljevine Srbov ' Hrva
tov in Slovencev v LXXIX. redni seji tlno 2J. junija 

1922. in da .smo Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o izpremembak zakona, po katerem 
so se izvršile volitve dne 28. novem-

in ki se glasi: 
bra 1920.,* 

Zakon. p<> katerem, so se izvršilo volitve dn-j 
28. novembra 1920.. *,_• izpi-eminja lako-le: 

V na s I (M u zakona .v nadomeščala besedi: 
«ustavotvorno skupščino>. / besedama «narodno 
* kupači DO*. 

«Üt'.u 1. su izpreminja ter se glasi: 
Volitve poslancev za narodno .skupščino, ki so 

sestane v Beogradu na rodno zasedanje dne 20. ok
tobra vsakega lota, se vr8c po preteku, štiriletne 
dobo po oilmlbah tega zakona. 

Samo ob času vojne aJi če, nastopi druga nemož-
nost. smo skupščina zborovati izvun Beograda. 

Лко se narodna skupščina razpasti preti pote
kom štirilotnu dob<;, mora ukaz o njenem )"i.zpuslu 
ohsezati naredbo, da jo izvršiti nove volitve najkes-
п ф v roku treh mesecev, in naredbo, da je sklicati 
najwtno skupščino najkesnoje v stirili mesecih od 
<hif',( ko se je razpustila narodna skupščina. 

Sedanja narodna skupščina., izvoljena dne 28. no
vembra 1920., ki je postala zakonodajna dne 29. ju
nija 1921., dovrši, ako se no bi razpustila prej. svojo 
skupščinsko dobo dne 29. junija 1923. 

V č l e n u "Ž. izostane drugi odstavek. 
Č l e n a i. p r v i o d s t a v e k se glasi: 
V Srbiji, Basni iu Hercegovim so volilna okrožja 

i*ta kakor- administrativna, «amo s to izjemo da 
tvorijo administrativna okrožja prijepoljsko, plevalj-
sko, bije.lopolj.sko in bcnmsko eno volilno okrožje; 
istotako se okrožji zvečansko in l-aško «pajata v »no 
voJui» okrožje. V Hrvatski in Slavoniji tvorijo po
sebna volilna okrožja posamezne županije. Medji-
murjo tvori skupaj z varaždinsko županijo e/no vo
lilno okrožje, modrasko^reSka županija, s Krkom in ! 
Kasravščino pa eno. V Sloveniji so posebna volilna j 
okrožja: območje okrožnega sodižca v Mariboru inj 
okrožnega sodišča, v Gelju, potem območje dežel- j 

* Razglašen v «Službenu» Novinah kraljevin« 
8rba, Hrvata i Slovenaca» š t 150, izdanih dne lûega 
jiüija 1922. (Prilog XXV. — 1922..)' — Citirani za
kon gi>J v Uradnem Usiti pod št 336* iz krta 1920. 

nega .sodišča v Ljubljani in okrožnega sodišča v No
vem mestu. V Dalmaciji tvorijo območja okrožnih 
sodišč v- Kotom, Dubrovniku in JSplilu eno. v Šibe
niku in območje, zadrskega sodišča eno volilno 
okrožje. Orna gora v starih mejah tvori eno volilno 
okrožje. V Banatu tvori območje sodnega stola v 
Veliki-K.ikmdi in v Bečkereku eno, v Pančevu in v 
Beli crkvj eno volilno okj-ožje. V Bački tvori ob
močje .sodnega, stola v Subotici eno, v Novem Sadu 
eno in v Som boru z Baranjo eno volilno okrožje. 

D r u g i o d s t a v e k č l e n a 4. se uvršča v 
prehodne odredbe kot nov člen 122. 

D r u g i in t r e t j i o d s t a v e k č l e n a ». se 
izprcminjaita ter ,se gladita; 

Na wakili -10.000 prebivalcev se voli po en po
slance. Ako je preostanek večji nego 25.000 ,n^bi-
valcev, se voli še ец pos'ancc. 

( " l e u li. se ilspjem$Va*V> Јм>.'pittai:-
Mesto Beograd, meko Zag*eo'in mesto Ljubljana 

s Spodnjo Šiško volijo ])osebe. 
V č l e n u 7. se besede: ^začasnega narodnega 

predstavništva*, nadomeščajo z besedama: «narodno 
skupščine», beseda: «ustavotvorne» pa z besedo: 
« narod no-». 

Ol e n 8. si; iz|rreminja 1-e-r se gla.si: 
Ta odbor ,s0 sestane najkasneje v 30 dneh po 

razglasitvi lega zakona ter mora določiti in objaviti 
v «Službenih Novinah», koliko mora katero olu-ožje 
izvoliti poslancev. Ako se pri tem ugotovi, da. voli 
okrožje več poslancev, nego jo administrativnih .-.re
zov, razdeli državni odbor obenem toliko največjih 
administrativnih srezov, kolikor jih j e treba, da je 
število volilnih srezov enako številu poslancev ki 
jih voli dotično volilno okrožje. V volilnem okrožju, 
sestavljenem iz več administrativnih okrožij, se 
smatrajo administrativna- okrožja za sveze. Koliko 
bodi v kalifi občini volišč, odnosno koliko občin 
naj se sestavi v eno volišče (člen 50.), katere o*ebc-
naj jx)slujejo kot. predsedniki volilnih odborov m 
kot člani glavnih volilnih odborov, določi državni 
odbor najkasneje v 35 dneh od dne ukaza, s kate
rim se odrede volitve. 

Č l e n 10. se izpreminja, ter so gla.si: 
Aktivni in neaktivni častniki kakor tudi pod

častniki iu vojaki pod zastavo ne, smejo iz-nševati 
volilna jxravfce' niti biti izvoljeni. Ta izjema ne velja 
za rezervno častnike in civilne uradnike, vojaške 
stroke. 

(Men 11. se izpreminja UT .se gla.si: 
Volilne. pravice nimajo: 
1.) oni, ki so obsojeni na robijo (temnico), do

kler se no vrnejo v pravice; 
2.) oiii, ki .so obsojeni iui izgubo .u-žavljanske 

ča,sti, ке čas, dokler traja t;i kazen; 
3.) oni, ki so v konktvrzu; 
4.) oni, Id so pod .skrbstvom. 
Za poslanca, v narodni skupščini sme biti iz

voljen samo oni, ki ima volilno pravico, brez ozira 
na to, ali' je vpisan v voULni imenik. 

C l o u l 3. se izpreminja ter se glasi: 
Od vsakega poslanca se zahtevajo ti-le pogoji: 
1.) da je po rojstvu ali po naturalizaciji držav

ljan kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev: natu

ralizirani državljan-, ki ni srbsko-lnvateko-slov<-nske 
narodnosti, mora biti nastanjen najmanj de-ot let, 
od dne naturalizacije; 

2.) da je dovršil 30. leto; in 
3.) da govori piše in čila službeni .jezik. 

• Narodni poslanci ne smejo biti obenem državni 
dobavljatelji ali državni podjetniki. 

C l e n 14. izostane, 
č l e n 15. .se izpreminja ter se glasi: 
Policijski (politični), finančni in gozdarski urad

niki kakor tudi uradniki agrarne refonne ise ne 
smejo kandidirati, ì-azen če so to prestali biti prod 
razpisom, volitev. 

Ostali uradniki ki izvršujejo javno oblast, sene 
j smejo kandidirati v volilnem okrožju svoje terito-
jrialne pristojnosti. Uradniki, ki se izvolijo za. na

rodne poslance, so postavljajo na r a z p e t o za ča-,. 
j dokler traja inanda-t." '.-'. ' 

Ministri, aktivni in na razpolagi, in univerzitetni 
pi-ofesoi-ji se smejo kandidirati 1er obdi-že ako «> 
izvolijo, svoj položaj. 

01 en 1 6. se izpreminja 1er se glasi: 
Mandat izgube jjoslanci, ki opravljajo, dokler 

Iraja njih poslanski mandat, z državo podjetnike 
ali dobavljateljsko posle. 

Ako nastopi ta primer ali vobče, ako gre za iz
gubo ali popolnitev' poslanskega mesta, mora veri-
fikacijski odbor najkesneje v enem mesecu cd pri
javljenega primei-a narodni skupščini o tem podati 
poročilo. Alto odbor v tem roku ne predloži poro
čila, priobči predsedništvo skupščini v prvi prihod
nji seji, da je poslansko mesto izpraznjeno, 'o čemer 
odloča skupSchia v isti soji -

C l e n 1 7. izostane. 
Č l e n 19. si- izpreminja ter se glasi: 
Glasovanje na zboru za volitev. narodTiih poslan

cev je tajno ter se vrši s kroglicami po občinah, in 
sicer ix) stalnih volilnih imenikih. 

Č l e n i od 20. d o v š t e t e g a , 32. izosUw;>>. 
Č l e n a 33. p r v i o d s t a v e k se izpreinmia 

ter se glad: 
Najkesneje 25 dni prud dnem volitve se morajo 

predložiti kandidatne liste v potrditev pristojnem» 
prvostopnemu «odišču . . .- (Ostalo besedilo velja po 
do4edanjem zakonu.) 

C I o n 3 5. se izpreminja, te r se glasi: 
Listo za volilna okrožja se sestavljajo tako-lc: 
Na čelu liste se zapiše, ime volilnega okrožja in 

dan volitev. Potem se označi nosilec liste, njega 
poklic in prebivališče. Nato se zapišejo ime in pri
imek, prebivališče iu poklic kandidatov za vsak ad
ministrativni »rez, odnosno za dele srezov, ako so 
sj-ezi razdeljeni po členu 8. Srezi se zapišejo po abe
cednem redu. Pod kandidata za vsak «rez so napiše 
ime, priimek in poklic njegovega niameatnika. Dva 
sreza smeta označiti eno in isto osebo za kandidata. 
V tem primeru mora. biti namestnik eden in isti za 
olja sreza. 

Nosilec list« n« snie imeti namestnika. Nosilec 
Uste né sme biti оодИБеп tudi kot. kandidat, za dolo
čen srez. 
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Pod imenom nosilca liste. м-oskih kandidatov in 
namestnikov tv iiapiš«jij ločeno imena dveh pred
stavnikov te listo z,v glavni volitai odbor, dveh njiju 
namestnikov iu imena po enega njenega pn-dstav-
nika in onega njea-ovign namestnika za vsako vo-

ftSšt VSe t e t « ро^лвбјо piwlIa^ttelS s»ojeroéno. 
*Гакв£ ki aìsb zmožni jfeajija, fJtja$fiše z njih pri1: 

s t a n k a » kdo drugi^kt pà sVmorS^ftkli podpisati. 
S кадр>1ато Иш>-viej morajo; predložiti preefe 

h i g a t ó ^ . jsfcmon ^fSifeteuek v - a ^ g ä "predlî^ftnega 
kandidata ali namestnika. Preillagaleljem lisle ni 
treba na listi, ki jo pri-dlagajo, navajati prodstav-
nika in namestnika za ono »olisce, za katero nimajo 
svojih ljudi. 

Brez vpr.ašauja iu privolit»-*1 se im snu- nihče 
označiti za prodsta\-iiika ali namestnika liste in na
pisati na listo. 

Če kdo zve. da j« na katerikoli listi vpisan za 
predstavnika ali namestnika brez svoje vednosti in 
privolitve, ima pravico, izjaviti pri sodišču, pri ka
terem je. lista, da tega ne sprejme, in sodišče ga 
mora izbrisali ter o tem obvestiti enega izmed pred
lagateljev kandidatne listo. 

Č l e n a 3 0. p r v i o d,-t a»-e k s,-; izpreminja 
ter se <г1ам: 

Z izvirnimi listami vred morajo ]>redložiti pred
lagatelji še tolike natisnjenih izvodov, kolikor je v 
dotičnom volilnem okrožju volišč, in še dva izvoda 
po vrhu za sodišče. Natisnjeni izvodi se morajo pred
ložiti ločeno za \sak srez. Na njih je označiti samo 
nosilca liste in kandidata za dotični srez z njegovim 
•namestnikom. 

«"'1 e n 4 1. »• izpreminja ter se glasi: 
V nultih, ki volijo poslance pos.ebe. se sestav

ljajo kandidatne liste prav tako kakor v okrožjih, 
samo da odpade nosilec liste v onih mestih, ki volijo 
enega posla-nca. 

Državni oil bor razdeli mesta, ki volijo več nego 
en< ga poslanca, na >rez :• z združitvijo volišč v to
liko volilnih srezov. kolikor poslance»- voli dotično 
mesto. 

Kandidatne listo v inc.—tih M- pri.-dlagajo v \м-
trditev pristojiteiuu prvostopnemu sodišču. V Beo
gradu se predlagajo sudu mesta Beograda. 

0 I r l i 6 t5. .se izprcniînja ter se gla«i: 
\' »nliliii-m okrožju (inesfnj se imenujejo lisle po 

'nosilcu liste, »- volilnih srezili pa ne imenujejo skri
njice po luxsilcu Hfl te in sreskem kandidatu. 

č. I e n 8 0. se izpreminjii ter se glasi: 
Nato mora odbor prešteti in sešteti \x> gla-u»al-

nih se.znamkih in po zapisnikih o številu Jcroglie, ki 
>o najdene v skrinjicah na vsakem volišču, koliko 
volil cev je vsega skupaj glasovalo v volilnem okrož
ju, odnosno mestu. Ako ugotovi razliko med števi
lom glasovalcev po glasovalnih seznamkib in Šte
vilom, kroglic po zapisnikih, mora vzeti šte\-ilo gla- ; postopajo po njejn 
sovalcev po seznamkib ter i>o njih prešteti skupno j i.okoravajo. 

1 število glasovalcev. • \ . , j ; 
Izid. volitev- v volilnih okrožjih, odnosno mestih, i 

ki volijo dva ali več poslancev, se ugotavlja iako-le: 
Skupno število glasovalcev se razdeli s številom 

poiane"»-, ki spadajo na lo volilno okjožje, od n ost o 
mesto, zvišanlm za število 1. Dobljeni količnik *o 
vzanie za prvi volilni količnik. Li-to, ki niso dobile 
niti toliko glasov, da. je v njih obsežen volilni količ
nik. >e ne v pošte va jo pri porazdelitvi j/oslau-kihmest. 
Z osuilimi listami se, izvrši izračun tako-le: Števil i j 
glasov, ki jih je »lotila vsaka lista, -e razdeli z l , j 
2 itd., najio.ded s številko, ki iwtrt-za šte\ilu po-j 
slaneov. koliki>r jih je voliti v dotičnom volilnem j 
okrožju, odnosno mestu. Od števil, dobljenih s Ui-ì 
kim deljenjem, si; vzame toliko največjih, kolikor jej 
\ dotičnom voJilnem okrožju, odnosno mestu, voliti j 

.poslancev, in po njih •-.• dodele poslanci rosameznim j 
kandidatnim listam. [ 

Ako jo dobila v volilnem okrožju. Id »'oli šest ali ; 
več nego šest, poslancev, količnik samo ena lista, se 
dodeli en mandat oni izmed list brez količnika, ki 
ima največje elevilo glasov. 

Ako sta dobili v volilnem okrožju, ki voli devet 
ali več nego devet poslancev, količnik siamo dve. 
listi. so dodeli en mandat eni izmed list. brez količ-
nilca. ki ima največje število glasov. 

Ako ni dobila količnika nobena lista, se smatra, 
kakor ila so dobile vse liste količnik, in porazdelitev-
uiandatov se izvrši tako. kakor je odrejeno •=> toin 
Oknom za porazdelitev mandatov na lk*t-er ki HO 
dobilo količnik. 

Ako bi imeli dve ali več list pravico do poslan
skega mesta, odloči žreb, katera lista dobi to meato. 

Ako ostane več neporazdeljenih most in si večje 
šu-vilo list.' nego je teh neporazdeljenih mest, lasti 

jnuvico do teh mest, se potegne žreb za vsako mesto 
posobe. toda lk-.ta, ki dobi eno izmed ne porazdeljenih 
mest, se no udeležuje nadaljnjega žrebanja. 

Mandati, ki pripadajo eni listi, se d odele posa
meznim kandidatom iz te IiMo. pričenši pri nosilcu, 
po vrsti sre.skim kandidatom po Številu dobljenih 
glasov; glasovi, dobljeni za enega kandidata v dveh 
raznih .srezih, se seštejejo. Ako dobi kandidat, ki jo 
bil kandidiran v dveh -srezih, toliko glaeov v vsakem 
srezu pobebc, da bi bil po volilnem izidu izvoljen v 
obeli srezih, «e proglasita za izvoljena on in njegov 
namestnik in šele potem se dodeli- nadaljnjim kan
didatom prihodnja mesta. 

Ako je dobila ena lista v dveh ali več srezih isto 
število glasov, -ч- odloči z žrebom, iz katerega sreza 
naj su kandidat proglasi za, izvoljenega. 

V volilnih okrožjih, odnosno mestih, ki volijo 
samo enega poslanca, je izvoljen oni kandidat, ki 
je dobil relativno večino glaso»'. Ob enakem številu 
glasov odloči žreb, kateri kandidat je izvoljen. 

Žrebanje opravlja v vseh primerih, kjer ji- to 
predpisano z zakonom, glavni volilni odbor. 

Ako je bila za, volilno okrožji; ali mesto prijav
ljena ali potrjena samo ena kandidatna lista (člen 
48.J, mora. gla»mi volilni odbor takoj kandidate te 
liste pi oglasiti za izvoljene ter jim izdati pooblastila.. 

C'le n 81). se izpreminja ter se glasi: 
Ako o-t.uie po kakršnemkoli slučaju poslansko 

mesto prazno, se popolni z o.ebo, ki je označena za 
namestnika onega poslanca, čigar mesto ••><' mora. 
dopolniti. Ce jo slučajno tudi mesto t*ga. namest
nika, izpraznj-uo ali če ostane izpraznjeno me
sto nosilca liste, so pozove v skupščino kandidat 
onega sreza, ki ima na tej listi največ glasov za 
srezi, ki so žo zastopani v skupščini. To popolnitev 
iz»TŠi narodna skupščina sama v petih dneh, odkar 
se je mesto izpraznilo. ti.T odredi, da .-;• o leni ob-
\e-.\] oni. ki g.i je. treba obvestiti. 

Iz č l e n a 12 1. izoHaneta j>j-vi in di-ugi od
stavek. 

II. 

V členih 0.. 7 (i.. H 3., H 4., 8 7.. 8 K. 9 0. i n 1 I 7. 
se be-soda «ustavotvorna» nadomešča z best^do: «na
rodna»; n a s l o v j i O g J a v j a «IV. Volilni imeniki 
(volilne liste)» izostane; v č 1 e n i h 3 6., 8 7.. 3 8., 
4 4., 5 0., 5 2., 5 6.. 6.3-çj©^ 7 4*. 8 S.. 9 0., 1 0 2. 
i n 1 1 0 . so besede: -abecedni volilni imeniki v na
domeščajo z besedami: ««lalni volilni imeniki". 

J. Izvozna tarifa k zakonu o izvozu in izvoznih 
carinah, razglašenemu v št. 215 «Službenih Kovin» 
z dne 27. septembra 1921., se izpreminja ter se glasi: 

I m e n o v a n j e 

Izvozna tarifa. 
Carina dinarjev 
v;ainair%kih ali 

'-• dinatfiko-kronskili 
bankovcili 

. 3Ö-— s» t00 kg 

. . 10- za 100 kg 

. . 5- «MOOkg 

500-- m -iOOkt;-

400-

200-

250-
r>o--

- i;± gt l ivo 

- zet-glavo 

•• /.a- glavo 
'/Afflavo 

III. 

'l'a zakon stoi>i >' veljavo, ko ga kralj podpise, 
ob\i:zno moč pa. dobi ]H;Ü dan po razglasitvi v «Služ
benih Novinah<>. 

Našemu ministru prijmive za ustavotvorno skup
ščino in izenačitev zakono»' priporočamo, naj ia/. 
glasi ta zakon, vsem. Našim ministrom, naj skrbe za. 
njegovo izvrševanje, oblast vom zapovedujemo, 

»soni in vsakomur pa. naj-si 

I 

naj 
mn 

u. (Ine 27. junija 1022. 

Aleksander 
Videl in pritisnil držasni i*'ćat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik minktrskega sveta: 
Nik. P. PaSić" s. r. 

(Podpisi c&talib ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
2 4 2 . 

Izpremembe in dopolnitve v izvozni tarifi 
k zakonu o izvozu in izvoznih carinah 
z dne 23. septembra 1921. (St. 215 «Služ
benih Novin» z dne 27. septembra 1921.).* 

Ministrski svet je «ddenit v seji dno 6. julija t. 1. 
na podstavi pooblastila v Členu 5. zakona o : izvozu 
in izvoznih carinah z dne 23. septembra 1921. (št. 21.r> 
«Službenih Novin» z dne '21. septembra 1921.**): 

* Kazglašeno v «Službenih Novinah .lu-al.je.yine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 155, izdanih dno 17ega 
julija 1922. 

** Uradni list pod št. SOU iz leta 1921. 

l,Pßonica in rž . .;.. . . . • 

2. Oves in ječmen . . . ' . . . 

3. Seno brez razliki-
P r i p o m b a 1. k «1. 2. iu 3. 

Prepovf.4la.uo je izvažati vse vrste 
sena in slame, bara in s-uhe de
telje; oves. krmsko in «ladkorno 
peso, svežo in stdio, in odrezke 
knuske in isJadkorne pese brez raz
like. 

V r i JI o m b a 2. Izvoz otrobov 
brez razlike jo dovoljen, ko mini
strstvo za |K)ljeclelstvo in vode za
varuje potrebne količine, za pre
hrano živali »• državi. 

4. Opij 

5. Konji in kobile: 
1. belgijsko in uoii.ške pa.-one 

v starosti nad. 3 leta . . . 
2. žrebeta in mladi konji <lo 3 

let belgijske in noriške pa-ine 
3. konji, kobile, mladi, konji in 

žrebeta ostalih jKisem in 
pa-min 

4. konji za, klanj'-
P r i p o m b a 1. Izvoz poluo-

krvnih konj angleško in arabske 
pasme je dovoljen s predhodno 
odobritvijo ministrstva za polje
delstvo in vodo. 

P r i p o m b a 2. Za konje za 
klanje -s- smatrajo oni, ki niso za 
drugo labo. Taki konji so smejo 
klati ' .samo. pod nadzorstvom dr
žavnega veterinarja. 

Konji za .klanje, zakJa.ni. oči
ščeni in iz kože dejani, --o prosti 
carine. 

(i. Mule in osli: 
1. mulo 
2. osli . 

7. Ovco in k oz": 
l .ž ive: 

a.) ovco 
b) koze 

2. zaklane, očiščene in iz kože 
dejane, in sveže moso . 50-••--1» \00 kg 

P r i p o m b a - Za ovce in k ozi
si- umevajo tudi ovni iu jagnjeta. 
ki-zli in kozliči.' 

Ovce, ovni in jagnjeta-, koze, 
kozli in kozliči, zaklani, a, ne i/, 
kože dejani, plačujejo 2 0 - . - m glavo 

8. Goveda in bivoli s teleti v m l : 
1. živa: 

a) mala goveda palmine buš 
do 300 kg 120— m glavo 

b) vsa ostala 250- - -za glavo 
2. zaklana: 

a) očiščena in iz kože dejana 
brez razlike, kakor tudi 
sveže in nasoljeno meso . tîO-- - za 100 kg 

b) očiščena ali neočiščena, 
toda no iz kože dejana: 
a) mala goveda pasmine 

buš do 300 k g . . . . 120.— ла (,4* v 0 

ß) mala govixla pasmini: 
buš preko 300 kg kakor 
tudi vm ostala . • .- 2 5 0 — ' / * glavo 

iyr i p o m b a 1. Mala goveda, 
pasmine bus, živa, preko 300 kg, 
plačujejo carino po odstavku l . b ) . 

P r i p o m b a 2. Teleta, zakla- .. I 
na in iz kože dejana, istotako sve
že in nasoljeno telečje meno pia- • < . 
čuje jo catino po t-očki 2. à). . ; ; 

Jetra , srco, pljuča in obisti so 
proste carino, ako se izvažajo po-
selx-. . ' ' , • • '•• i 

300-
150-

30-
20-

z« ^la.v>> 
¥,% glav-> 

JJ!X glavi» 
•Mt g l a v o 

Еб&ШмЖ*а^Ж>*£Љ1 . _.;* , ^ ï f ! -i ̂  4ifci*Ä'^:V^^ 
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?$ »19 Letnik IV. 

I Vri (.'• H vi V it Ц j (• 

pï'OSt.O 

200— za glavo 

za 100 kg 

Carina dinarjev 
v dinarskih ali 

ilinftr.sk o- kronskih 
bankovcih 

'•). t ' i t ic i : 
t.iüvi: 

:ђИо 50 kg 
b) preko 50 leg- . . . . 

i. aaklani in svež« г-лтпјлко me
so, rudi nasoljeno Of) 

P r i p o m b a 1. Zivi praviti do , 
.">() kg tato se ne smejo pri izvozu 
mešati s pjwsiöi preko 50 kg, dru
gače s<* pobira na vse število pra
šičev Izvozna carina po točki 1. b); 
ako pa so prašiči prijavljeni do 
50 kg ш se ob pregledu ugotovi, 
da so pomešani, se smatra to za 
poizkus tihotapstva in kazen м>. 
izm» po točki l.b). 

P r i p o m b a 2. Jetra, *ree. 
ulju-ča in o bisti so prosto carine, 
ako sc Izvažajo posebc. > 
10. Mast: 

t.-rfvinjpsJia 1Ö0—za 100 kg 
2. gosja 200—za 100 kg 

11. Izdelki iz mesa prosto 
P r i p j o m b a . Izvoz živih in 

zaklanih živali, svežega in prede
lanega mosa in slanine, pmitninc 
kakor vobče vseh živalskih siroviu 
in izdelkov M; sme л-ršiti samo pre
ko odrejenih mejnih veteii)iarskih 
postaj, odnosno carinarnic, in » 
odobritvijo državnega živinozdrav-
nika, postavljenega po ministrstvu 
za poljedelstvo iu vode. 

Qd tega se izvzemajo pošiljke, v 
poštnih paketih, tx>žke do 5 kg'. 
12. Jajca . . 200—- za 100 kg 
13. Volna 1000— za 100 kg 
i 4. Kožo sirovo, -suhe aH mokro nar 

s-oJj«no in v apno položene /. 
dlako ali brez dlak«: 
1. domačih živali: 

rt) goveje: 
a) sirove, mokro nasoljene 

ali v apno položene . 1000—za 100 kg 
jDsahv .1000—za 100 kg 

V) telečjem 
a) sirove, mokro nasoljene 

ali v apno položene . . 1000-— za 100 kg 
Џ) stihe 2000— za 100 kg 

e ) ovčje in kozje . . . . 800—za 100 kg 
e)jagnječje in kozličje. . . 800— za 100 kg 
d) konjske 4 00-— za 100 kg 

2. kožo divjačino brez razlike in 
koBe domačili zajcev . . . 2000— za 100 kg 

15. Cu»,}« in odpadki: 
t. volframe, stare in nove, 'in 

r*o eunje in odpadki, med 
katerimi so tudi volneni . . 600— za 100 kg 

2. «fetale: 
ìt)"nove in .-nare, sortirane: 

a)lanene in konopljene . 100-—zalOOkg 
ß) bombaževe: 

occ) bole . . . . . . 20—za 100 kg 

ßß) ostale prosto 
bj nove in stare, nesortirane 200—za 100 kg 

F y j p o ni b a. Stare volnene 
cunje In odpadki brez razlike, ra
zen pletenega blaga (kakor noga
vice, juto, šali itti.) plačujejo, ako 
*e predloži potrdilo ministrstva za, 
irgovino in industrijo, da se ne 
morejo predelati V državi, carino, 
po točki 2. a) ß) eux)-
16. Storo železo . . . - • • • .100— zu 100 kg 
17. Вакст, kositer in. cink. stai, in 

njib zlitine 500---za 100 kg 

.18. Črni premog . . . . . . . 1 — za 100 kg 
10. Proizvodi gozdarstva: 

t. koristen le« v oblikavcili: 
a) listnatega drevja: hrastov, 

orehov, javorov, jesenov ш 
brestov preko 30 cm sred
njega premera, na' glede na 
solfino" . . . . . ' . . 10— za 100kg 

1 m e n o v a n j e 

30—za 100 kg 

Carina dinarjev 
v dinarskih ali 

dinarsko-krouskih 
bankovcih 

b) iglična tega drevja vseh 
vr*t preko 20 cm srednjega 
premera in do vštetih 6 m 
dolžine 30—za 100 kg 

c.) ostali pjosîo 
. '2. predelan brez razliki-, razen 

železniških pragov in hrasto
vega sjieciahvega stavbnega 
lesa prosto 

3. bukovi železniški pragi, im
pregnirani ali ne impregnirani 2-— za vsakega 

4. hrastov specialni les (hra-
slo'à pragi preko 270 cm dol
žine, žagani) . . . . . . prosto 

P r i p o m b a. Prepovedan je 
izvoz kostanjevega lesa, predela
nega in nepredelanega, razen siro
vih in predelanih palic, hrastovih 
oblika vcev 20—30 cm srednjega 
premera in tesanih hrastovih želez
niških pragov brez razlike, žaga-
nili pa do vštetih 270 cm dolžine. 

20. Odpadki iz kavčuka . . . . 200— za 100 kg 
21. Živalska dlaka: 

1. goveja, razen dlaki* iz repa, 
konjska, fazen žime iz grive 
in ropa,. kozja in prašičja, 
razen ščetin 100-—za 100 kg 

2.) konjska žima iz grive in re
pa, goveja dlaka iz repa, 
zajčja in ostala, tudi ščetine 1500-- za 100 kg 

22. ČManki pri klanju in predelo
vanju živali: 
1. želodci, telečji in jagnječji, 

sveži, nasoljeni in suhi . . 300-—za 100 kg 
2. goveji rogovi . . . . . 200-—za 100 kg 
3. kosti, ekstrahiraiie ali ne-

ekstrahirane 200—za 100 kg 
4. črova brez razlike . . . . 100—za 100 kg 
o. parklji, kopita, ovčji rogovi 

in cvare . . . . . . . 
23. Konoplja • prosto 

P r i p o m b a. Konoplja se sme 
izvažati samo preko carinarnic v 
Subotiei, Bezdanu, Mariboru,' na • 
Rakeku, Jesenicah, v Koprivnici, 
Osijeku m preko vseh gkraiih ca
rinarnic na našem primorju. 
34. Laue.no vlakno (tu? je j IT po-

vesma) 200—z« 100 kg 
25. Oljnati plodj in oljnato se-

menje. 200-— za 100 kg 
20. Steklem odpadki 100—za 100 kg 
27. Stroji in njih deli, instrumenti 

in aparati za industrijska upo
rabo, ako so izdelani v doma
čih tvornieah . . - - . . prosto 
P r i p o m b a 1- Za dokaz, da so stroji in njih 

deli, instrumenti in aparati izdelani v domačih tvor
nieah, služi potrdilo pristojne industrijske, trgovsko-
obrtniške, odnosno obrtniške zbornice. 

P r i p o m b a 2. Izvoz strojev in strojnih delov, 
instrumentov, aparatov inozemskega izvora se. do
pušča samo s predhodno odobritvijo ministrstva za 
trgovino in industrijo, in sicer carine prosto. 

П. Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u, dno 8. julija 1922.; 
O br. 45.191. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. РаШ «.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

2 4 3 . 
Navodila in pojasnila k izpremenjeni in 

dopolnjeni izvozni tarifi.* 
Za uporabljanje izpremenjene in dopolnjen« iz

vozne tarife, ki jo bila razglašena v «Službenih No 
vinah» z dne 17. .julija t, 1. ter je tudi tega атл> 
stopila, v veljavo, je izdal gospod minister za finance 
nastopna navodila ш pojasnila: 

* Razglašena v «Službenih Novinahi kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 158, izdanih dne 20egi 
julija 1922. 

1.) Z odločbo o izpremembah in dopolnvh-ait v 
izvozni tarifi k zakonu o izvozu in izvoznih carinah 
z dne 23. septembra 1921., C to-. 45.191, z dne 8. ju
lija 1922., stopi ta tarifa v veljavo z dnem, ko se 
razglasi %v «Službenih Novinah», t j . dne 17. julija 
t. L, ter se mora tudi izza toga dne uporabljati. 

Po členu 6. zakona o izvozu in izvoznih carinah 
z dne 23. septembra 1921. se zvišane ali iznova 
medene izvozne carine ne uporabljajo na ono bla
go, ki.se že naklada za inozemstvo, ko se zviša ali 
uvede izvozna carina; za ti porabo izvozne tarife z 
dne 27. septembra 1921. v takih primerih ni'treba 
predhodne odobritve generalne direkcije carin. Za 
dolcaz, da se je tako blago že nakladalo za inozem
stvo, služijo carinarnicam žigi na originalnih želez
niških ali ladijskih tovornih listih. Ako nosijo taki 
žigi datum do vštetega dne 16. julija t 1., pripuščajo 
carinarnice izvoz takega izvoznega blaga po tarifi z 
dne 27. septembra 1921. V vseh drugih primerih pa 
so morajo izvozniki najkesneje v 30 dneh, ko etopi 
nova izvozna tarifa v veljavo, obrniti na generalno 
direkcijo carin s iwsebno vlogo, v kateri naj točno 
označijo vr.sto in količino blaga, nakladno postajo, 
carinarnico, ki naj izvrši izvozno carinsko ekspe
dicijo, in carinarnico, preko katere naj se izvrši iz» 
voz iz države. Priključijo naj vlogi avtentične li
stine (zaključnice, pogodbe, dogovore itd.), s i t e 
rimi dokazujejo, da so bile prodaje sklenjene, pre
den je stopila v veljavo izpremenjena in dopolnjena 
izvozna tarifa. Blago, za katero dovoli generalna 
direkcija eaiiu na podstavi člena. 6. omenjenega za
kona izvoz po izvozni tarifi z dne 27. septembra 
1921., se mora izvoziti iz države najkesneje v 60 
dneh od dne, ko se je razglasila izjjremenjena. in 
dopolnjena izvozna tarifa; drugače se na tako blago 
uporablja nova izvozna tarifa. 

2:) Za. uporabljanje nove tatife in posameznih 
njenih odredb velja to-le: 
a) Od i>repovedi izvoza živalske hrane so ^Pseti 

ostanki drož JTTÌ fabrikaciji špirita, melase, potem 
pleve, L j . odpadki pri čiščenju žita iu obloda; 
uvedena, pa je iznova izvozna prepoved' za suho 
deteljo. Izi-oz otrobov brez razlike je dovoljen, ko 
ministrstvo za poljedelstvo in vode zavaruje po 
trebne količine za domačo potrebo. Torej ostane 
za sedaj prepovedan tudi L&voz otrobov. General
na direkcija carin obvesti o pravem času carinar
nice, ali in v koliko je ministrstvo za poljedel
stvo m vodo zavarovalo domačo potrebo in ali 
in v koliko se dopušča izvoz Otrobov. 

Prepoved izvoza živalske hrane so' n<! tiče on« 
živalske b/ane, ki je pridelek z d.volastninskib 
posestev v obmejnih pasih (razpis št. 165 z dne 
21. junija t. 1.*), in ta izjema velja tudi za žival
sko hrano, omenjeno v pripombi k tar.'post. 2. 
in 3. nove izvozne tarife. 

b) Ukinjeno je kontingentiranje izvoza konj iu ko
bil, mul in oslov, ovac hi ovnov iz tar. post 
ö./З., 6. in 7.; omenjene, živali se smejo izvažati 
prosto proti plačilu predpisane izvozne carine. 
Omejen jo samo izvoz polnokrvnih konj angle
ško in arabske pasme po pripombi 1. k. tar. post. 
5. nove izvozne tarife. 

c) Po -ter. post 8. se. morajo ocarinjati tudi teleta, 
živa in zaklana, a no iz kože dejana^ in sicer po 
dotičnih tarifnih stavkih, ki veljajo za goveda in 
bivole. 

č) Pozornost se obrača na pripombo 1. k tar. ро-И. 
9., po kateri se živi prašiči do 50 kg' leže pri 
izvozu no smejo mešati s prašiči preko 50 kg. 

d) Po pripombi k tar. post. 15. plačujejo volnen* 
cunjo in volneni odpadki razen pletenega blaga 
(nogavice, rute, šali itd.) manjšo carino, ako se 
predloži potrdilo ministrstva za trgovino in in
dustrijo (V. oddelka), da se ne morejo predelati 
v državi. Za tako potrdilo se morajo izvozniki 
predhodno obrniti na omenjeno ministrstvo a po
trebnimi vzorci, ki jih ministrstvo z izdanim po
trdilom vred predloži carinarnicam. 

e) Pod tar. post. 17. se umevajo tako odpadki lia-
kor tudi pokvarjeni in po dolgem upotrebljanjit 
obrabljeni predmeti iz bakra, kositra in cinka in 
njih zlitin, no pa tudi odnosno nule ali izgotov-
ljeni novi predmeti. 

f) Pripombo k tar. post. 23. je treba umeti tako, 
tla se smejo izvozne carinsko ekspedicije oprav
ljati tudi pri carinarnici v inozemstvu, iüvoz iz 
države, pa se sme vršiti izključno preko carinar
nic, omenjenih v pripombi. 

g) Za oljnate plode in oljnata semena iz tar. post. 
26. se umevajo vsi plodi in vsa semena, ki slu
žijo za pridelovanje olja, kakor n. pr. repa. ma-

:" Uradni list pod š t 196. 

' ' . i t ó n . ' . i f - j - ^ X - . 



To
kove zrele glavice, bukov žir, oljike, solnčnično, 

"makovo, sezamovo, bombaževo, laneno, konop
ljeno, buèje, riciuovo seme in podobni oljnati 
plodi in oljnata semena, ki služijo prvenstveno 
za pridelovanje olja. | 

h) Po pripombi 1. k tar. post. 27. se smejo stroji i 
in njih deli, instrumenti in aparati, ako so iz-j 
delani v domačih tvornicah, izvažati prosto, če i 
зд predloži potrdilo pristojne industrijske, trgov-i 
sko»obrtni£ke, odnosno obrtniške zbornice. Torej i 
smejo caiinamice v svojem področju in brez j 
predhodno dovolitve centralnih oblastev oprav-'; 
Ijati carinske ekspedicije takega blaga, ako sej 
predlože z izvozno deklaracijo vred zgoraj ome
njena potrdila. Za izvoz strojev in strojnih delov, 
instrumentov in aparatov tujega izvora, t. j . ino
zemske produkcije, in brez ozira na to, ali so 
prišli taki predmeti v naši državi v prost promet 
in s tem postali nacionalizirano domače blago, 
j« treba predhodne odobritve ministrstva /a tr-
govino in industrijo, V. oddelka. 

i; Po pripombi k tar. past. 19. je iznova .prepove
dan izvoz kostanjevega lesa, predelanega in ne
predelanega, razen sirovih in predelanih palic. 

ji Z zgoraj omenjeno odločbo ministrskega sveta 
a dno 6. julija 1922., C br. 46.191, se je seveda 
izpromenila samo izvozna tarifa; torej ostanejo 
druge odredbe zakona o izvozu in izvoznih ca
rinah še nadalje neizpremenjenc v veljavi. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
clnn 13. julija 1922.; C br. 45.191. 

52Ô ^ ^ 

takse, ako so uvažajo za industrijske ali obrtno po
trebe s predhodno odobritvijo generalne direkcije 
carin, ki tudi predpise natančnejše odredbe zu to. 

V B e o g r a d u , dne. 3. julija 1922.: 
Г. br. 44.776. 

Minister za finance: 
Ur. K osta Kumanudi s. r. 

246. 
Dodatek k odločbi 

o dovolilih za nakup deviz.* 

Letnik IV. 
Člen S. 

Ta ìuvdba stvpi v veljavo z dnom nizgia^tve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani. 

dn.4 In. julija. 1922. 

Načelnik: dr. Mai« -a. r. 

5. 
Dodamo k nvoji odločbi 1 br. 10.537 dne i 

244. 
j * -

Odločba o pobiranju nadavka na uvozno 
carino.* ! 

i 

^ т podstavi člena 2. zakona o splošni carinski 
•arìtrrm člena 174. začasnega finančnega zakona za 
leto 1920-/1921. odrejam: 

Izza dne 15. julija 1922. se smejo uvozna carina 
in postranske takse, ki se pobirajo v zlatu, plačevati 
tudi v dinarskih ali dinarsko-krou-skih bankovcih po 
kurai: 

100 zlatih dinarjev = 700 dinarjev v dinarskih 
ali dinarsko-kronskih bankovcih, t. j . z. nadavkòm 
tîOO %. 

Ta nadavek se pobira na vse blago, za katero do 
> štetega dne 14. .julija 1922. še ni vplačana uvozna 
carina. 

Pri plačevanju uvozne cariue na blago, ki se po 
tarifnih postavkih ocarinja ad valorem (po vred
nosti), se ta nadavek ne pobira. 

S to odločbo se nadomešča odločila C )»-. 82.770 
z dne. 26. novembra 1921.** 

V B e o g r a d u , dne 10. julija 1922.; 
C br. 43.730. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

r. m.** odrejam : 
1.) Vsa dovolila za nakup den/., ki *o jiii izdali 

odbori pri Narodni banki pred dnem 25. fe-bruarja 
1922., se morajo takoj, najke.sncjo pa v 20 dneh od 
dne, ko se razglasi ta naredba v «Službenih Novi-
nah», vrniti pristojnemu odboru z nastopno izjavo: 

«S tem jamčim moralno in materialno, da som 
l>o neukoiiščenom dovolilu št z dne 
firmi N. N. v N. dolžan še vsoto (ako je. več upni
kov, se morajo imenovati), ki jo moram po doseže
nem sporazumu plačati » 

Dotični odbori izdaclo na podstavi teh prijav 
nova dovolila za nakup deviz z rokom, ki se sklada 
s pogojenim plačilnim rokom. 

2.) Dovolila za nakup deviz, ki ,so jih izdali od
bori pri Narodni banki izza dne 25. februarja t. 1. 
brc/, preciznega roka za nakup deviz, se morajo 
istotako po roku, odi-ејзпот v naredbi I br. 10.537 
z dne 6. t. m., vrniti pristojnemu odboru z izjav-j 
kakor po 1. točki. Na podstavi teh izjav izd ado od
bori nova dovolila z rokom po izjavi. 

Tako dobljena dovolila po 1. in 2. točki se mo
rajo takoj po nakupu deviz izpričati pri dotičnom 
odboni s potrdilom firme, kateri se je plačilo izvr
šilo. 

O takih dovolilih vodijo odbori \ni Narodni 
banki posebno knjigo evidenco in opravljajo kon
trolo, da so uporabljajo devize po teh dovolilih iz
ključno za plačilo kupljenega in uvoženega blaga, 
nikakor pa ne za nakup novega blaga. 

3.) Za ona dovolila za nakup deviz, ki jih izda
jajo odbori pri Narodni banki -s preciziranim i*okora, 
veljajo še nadalje iste odredbe o rokih, ki so na 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o nabavi dečjega, ženskega in 
moškega perila, posteljnine in bolničkih 
plaščev iz amerikana za skladišče ministr

stva za narodno zdravje. 995 3 i 
Po odloku gospoda ministra za :narodno /dunje 

•/. dne 14., julija 1922., Ap. br. 24.671, bo diu* 
. 2 5. л v g u s t a 1 9 2 2. 

ob enajstih v poslopju ministrstva .za narodno zdrav
je ofertaina licitacija za nabavo: 1000 dcčjili iu 2000 
ženskih srajc; 3000 parov moških srajc in spodnjih 
lilač; 3000 prevlek za blazine; 3000 posteljnih rjuh: 
1000 bolniških plaščov — vseh iz amerikana. 

Pogoji za to licitacijo se lahko vpogledajo vsak 
dan ob enajstih pri ministrstvu za narodno zdravje. 

Ponudbe, s« bodo sprejemale pri ministrstvu iste
ga, dne, ko bo licitacija, do desetih. 

Kavcija za. podanike našo kraljevine znaša. 50.000 
Din, za inozemske pa 100.000 Dir., če oferirajo celo
kupno količino, drugače pa po zakonu o državnem 
računovodstvu, ter se' mora položiti pri kasi glavno 
državne blagajne na.jkcsneje do desetih onega dno. 
ko bo licitacija. 

Iz pisarne ministrstva za narodno zdravje 
v Beogradu, 

dne 15. julija 1922.: Лр. br. 24.071. 

Razglas o nabavi postelj in nočnih oma
ric za skladišče ministrstva za narodno 

zdravje. 994 3 _, podstavi navedenih plačil izdane v uvoziukovi i 
prošnji. j Po odloku gospoda ministra za narodno */dra/je 

Лки upniki podaljšajo plačilni rok, podaljšajo j ''• dne 16. julija 1922., Лр. bi-. 2-1.804, bo dne 
odbori na. podstavi pisma biotičnega upnika rok za 
nakup deviz. 

V B e o g r a d u , dne 14. julija 1922.: 
I br. 11.171. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

245. 
Odločba o pobiranju nadavka na luksusno 

takso.* 
ì*\> podstavi člena. 1 U. zakona o proračunski dva-

najstini za nie.<ee julij 1922. z dne 30. julija t. 1. 
(št. 142 A «Službenih Novin* z dne 30. junija t. ].***), 
člena 2. zakona o splošni carinski tarifi in člena 174. 
začasnega finančnega zakona za leto 1920./1921. od
rejam : 

L) Izza dne 1. julija t. I. se sme luksusna taksa 
(10 r'c vretliiosti na luksusne predmete) po listi, na
tisnjeni v št. 7 «Službenih Novin» z dne 11. januarja 
1921./ ki se pobira v zlatu, plačevati v dinarskih 
ali dinarsko-kronskih bankovcih po kurzu 100 zlatih 
dinarjev = 400 dinarjev v dinarskih ali dinarsko 
kronskih bankovcih, t. j . z nadavkom 300 %. 

Na blago, za katedro je do vštetega dne 3. julija 
t. 1. že vplačana uvozna carina in luksusna taksa, 
se ta nadavek ne pobira. 

S to odločbo se nadomešča odločba C br. 82.770 
z due 2Q. novembra 1921. 

2.) Predmeti iz liste luksu-snih predmetov, ome
njene v prednji točki, plačujejo polovico luksusne 

:1- Razglašena v «Službenih Novi nah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» š t 156, izdanih dne 18ega 
julija 1922. 

** Uradni list ijod št. 313 iz lela 1921. 
*** Uradni list pod št. 225. 

: Uradni list pod št. 32 iz leta 1921. 

Uredbe oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

247. 
Uredba 

ministrstva za trgovino in industrijo, 
oddelka v Ljubljani, 

o ustanovitvi pokrajinske zadrnjje trg-ovskih 
vrtnarjev za Slovenijo. 

Na podstavi § 111. obrtnega reda se odreja: 

Člen 1. 
Ustanavlja se ta-le pokrajinska strokovna obrt

na zadruga' za. območje pokrajinske uprave, za Slo
venijo: 

Zadruga- trgovskih vrtnarjev za. Slovenijo. 

Člen 2. 
Z ustanovitvijo zadruge, navedeno v členu 1., so 

postali vsi trgovski vrtnarji član? te strokovne za
druge ter so izločeni iz obrtnih zadrug', pri katerih 
so bili do sedaj včlanjeni. 

! 4. s e p t ombra•' 1 922. 
j ob enajstih v poslopju ministrstva za narodno zdra-» -
i je ofertaina licitacija za. nabavo 300 postelj in 300 
j nočnih omaric. 
j Pogoji za to licitacijo se lahko vpogledajo vsak 
j dan ob enajstih pfj ministrstvu za narodno zdrav j " . 
j Ponudbe se bodo sprejemalo pri ministrstvu iste-
i ga dne, ko bo licitacija, do desetih. 
j Kavcija za podanike naše kraljevine znaša, 10.000 
J Din, za inozemske pa 20.000 Din, če oferirajo celo-
! kupno količino, drugače pa po zakonu o državnem 
I računovodstvu, ter se mora položiti pri kasi glavno 
! državne blagajne najke-sneje do desetih onega dne, 
J ko bo licitacija. 
i 

Iz pisarne ministrstva za narodno zdravje 
v Beogradu, 

dne 16. .julija- 1922.; Лр. hi. 24.804. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Razglašena «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 158, izdanih dne 20ega 
julija 1922. 

** Uradni list pod št. 236. 

Št. 21.805. 

Razglas. 
Ker so se pojavila v zadnjem času v- prometu 

navadna dvokolesa s priključenim motorjem, kS kolo 
goni, se razglaša, tla veljajo gledo takih kote* i«ti 
predpisi kakor za druga motorna vozila. 

Kolesa >> priključenim motorjem se- morajo, torej 
v zmislu naredbe deželne vlade z dne 10. aprila 
1919., Ur. 1. št. 446, prijaviti ' pokrajinski upravi, 
oddelku za notranje zadeve, Id jim prideli evidenčne, 
številke in evidenčno tablice/ 

Proizvajatelji motorjev za omenjena dvokolesa, 
odnosno njih tuzemski zastopniki, si morajo v zmi
slu § 14. ministrske naredbe i dne. 28. aprila 1910., 

h;ÌXA-:.->..-J;-
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r^ž. aak. š t 81, izposlovati pri pokrajinski upravi, 
riđctelJm za, notranje zadeve, odobritev dotičnoga 
tip*. 

V ]. j u b 1 j a n i . dne 17. julija 1022. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

.Št. 24.624. 
Razglas. 

Po nalogu ministrstva za notranje posle .se. rav.-
.u-tajsa, da Španska obmejna oblastva lie puščajo v 
državo nobenega inozemca, ki nima potnega lista, 
vidiranega po španskem konzulat-« v naši državi, od-
no®no v dotični pokrajini. 

V L j u b 1 j a n i . dne 17. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek /a- notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika.: 
Kremenšek s. v. 

*\.-2ë.1'2i. 26.122. 26.123, 20.388. 26390 in 26.301. 

1 > n ^ t v l : Razpust društev. 
podružnica št. II društva cBvanibor» v Ljubljani, i 
«Jâjùbljanski druStveni orkester» v Ljubljani, ' j 
«Jugoslovanska sti-околта zveza», «kujtina na! 

*elu pri Ljubljani, 
«Splošna delavska zveza ,Svoboda'», podružnica i 

za ifc«n\jakobski okraj v Ljubljani, i 
«Splošna- mladinska, zveza na Kranjskem •> v '•• 

Ljubljani, 
podružnica «Kranjsko» društva avstrijskega Src- _' 

brnags, križa, v pomoč vračujočim se rezervistom v | 
Ljubljani, j 
-o raapuščena, ker že več let no dolu jop in ker za- • 
radi Nezadostnega, števila članov nimajo pogojev za i 
pravni obstoj. 

У L j u h 1 j a n i, dne 18. julija 1922. * j 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek 7P. notranjo zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega n;i.musi.ni.ka: 
Kremenšek s. r. 

•Upv. -.».. 1Y-2929/22. 

Razglas. 
Nùt podstavi § 43. avstrijskega zakona- o pokoj-

nin^kwrì- zavarovanju nameščencev z due. 16. de
c-em tira 1906., drž. zak. št. 1 iz leta 1907., v obliki 
av.Mtrijake cesarsko naredbe z dne 25. junija 1911., 
drž. zak. št. 138, in zakona z dne. 12. nuja 1922. o 
pokojninskem zavarovanju nameščencev za Slovenijo 
in Dalmacijo, «Službone Novine» St. 125, jo imenoval 
gospod namestnik ministra za socialno politiko, mi-
iris tnr za, vere, z odlokom z dno 13. junija 1922. a\ 
predsednika pokojninskemu zavodu za nameščence v 
Ljubljani Frana V e d e r n j a k a, dvornega svet-
uikii v p. Imenovanje velja od dne, ko se sestane 
prva izvoljena glavna skupščina pokojninskega za
voda, za nameščence v Ljubljani. — Obenem je. od
redil gospod minister, da je odločbo gospoda mini
stra za prosvolo kot -namestnika ministra za, socialno 
politika z dno 3. junija 1922.. objavljeno v Uradnem 
Ifetot 68 z dne 26. junija 1922., izpremen.itl tako, 
da. ж? paver ja Franu Vedcrnjaku tudi nicslo upravi
telja imenovanega pokojninskega zavoda v zmislu 
ч'-!еш ft. citiranega zakona, namesto inž. Janka Mač
k o m a , ki je sam naprosil za razrešitev in čigar ime-
imv.-шјс za upravitelja se v tem primeru razveljavlja. 

V L j u b 1 j a n i * dne 18. junija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za socialno politiko. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka za socialno politiko: 

Ribnikar s. r. 
št. ž??r>. vel. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 22. julija 1922. 

O p a. г k a: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma-
lasfiratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
7. navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo znkuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i a p a r k 1 j o v k a. 
Litija: Stehanja va*; 2: 7. Ljubljana okolica: Bo

rovnica 7:2ó, Zelimi je 2:3. Logatec: St. Vid 1:3. 

V r a n i c n i p r i s a d . 
Črnomelj: Vinica 1:1. Murska Sobota: Beltinci 

1:1. Čentiba 1:1. Dolnja Lendava 2:9. Kapca 1:1. 

O a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatuš 1: l, Tanca gora 1:1. Litija: 

Radohova vas 1:1. Ljubljana okolica: Brezovica 
1:1. Maribor: Črešnjevec 1:1. 

S t e k l i n a . 
Celje: Oljska okolica 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Lokà 1:2, Stari trg 2:4. Litija: Češ-

njiec 1:1. Deduidol 1:1, Gorenja vas 1:1, Krka 
1:1, Lcskovec 1:1, Št. Vid 1:1. Ljubljana okolica: 
Rudnik 1:2. Maribor: Slovenska Bistrica 1:1. Novo 
mesto: Ambras 1:1, Šmihel-Stopičo 2:2, Žužemberk 
1:1. Ljubljana mesto 1. 

Š v i ii j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Marija Devica, v Polju 2: 3, 
Dobrunje 1:1, Grosuplje 1:1, Rudnik 1:1, .Šmarje 
1:1, Zgornja Šiška 1:1. Litija: Krka 1:1, Polica 
1:1. Ljutomer: God ornarci 1:1, Lukavci 1:2. Loga
tec: Gorenji Logatec. 1:5. Hotedršie.a 1:6. Murska 
Sobota: Kaleh 1:3. P.akičan 1:1. Ptuj: Hardek 1: 2, 
Sardin je 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 22. juliju- 1922T 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Turk ». r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

•Št. 46.11.' ~ 960 
Razn-las« 

\> 
Uospod minister za trgovino in industrijo je z 

odlokom z dne 16. maja, 1922., VI. št. 1169, pri
pustil družbo «.The Central European Mines Limi
ted» (Rudarska delniška dražba za centralno Ev
ropo) s sedežem v Londonu ob določenih pogojih k 
potovanju v Sloveniji ter je odobril otvoritev za-
sl oprt va v Ljubljani. 

Ministrstvo 'za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 12. julija 1922. 
Načelnik: dr. Marn s. r. 

St. 1693/22. 980 
Kazglas. 

Gospod minister za trgovino in industrijo je odo-
biil z odlokom z tuie 5. julija 1922., VI. št. 354«. 
izpromembo pravil «Kemične tovarne v Šoštanju, 
d. d.,» glede zvišbe delniške glavnic* od 4 na 6 mili
jonov kron, kakor je, bila sklenjena na občnem zboru 
delničarjev dne 29. maja 1922. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 15. julija 1922. 

Načelnik: dr. Marn s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

«t. 977/V/Val. ex 1922. 

Razglas. 
Izgubljene obveznice vojnih posojil bivše avstro-
ogrske monarhije; postopanje za njih nadomestitev. 

Finanzio ministrstvo razglaša z razpisom z dne 
9. julija 1922., D. br. 12.836, da je za nadomesti
tev (amortizacijo) izgubljenih obveznic v o j n i h 
posojil bivše avstro-ogrske monarhije postopati prav 
tako. kakor je to razglašeno glede p r e d v o j n i h 

posojil s tukajšnjim razglasom z dne S. julija 192S.. 
št. 0о1Лг/Уа1. ex 1922. (Ur. 1. 75 z dne 16. Julija 
1922.). 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 17. julija 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 
Ht. B H 39/2 ex 1922. 

Razglas o pobiranju takse na kvante in 
domine v povišani izmeri. 

Z zakonom o proiučunskih dvanajsti nah za mese*--
julij 1922. «o je zvišala taksa iz tar. post 286. -za
kona o državni trošarini, taksah in pristojbinah od 
30, dinarjev na 50 dinarjev, in sicer določa zakon, 
da se morajo vse kvarte in domine, ki so na ozemlju 
naše državo dne 1.. j u l i j a 1922., ponovno žigo
sati in da je razliko takse 20 Din plačati n a j k e s -
n o j e d o d n e 1. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

V območju delegacije bodo izvrševali to žigo
sanje davčni .uradi z žigom, ki ga prejmejo od 
uprave državnih monopolov, po predpisih toôke 3. 
in 15. člena. 83. taksnega in pristojbinaega pravil
nika. 

Lastniki kvart in domin morajo vložiti zaradi 
žigosanja pri pristojnem davčnem uradu pismeno né-
kolkovano prijavo, v kateri je navesti, koliko že 
rabljenih in koliko še nerabljenih iger kvart io do
min predlože v žigosanje. 

Prijave je vložiti posebe za že rabljene in posebe 
za Se nerabljene kvarte in domine. 

Še nerabljene — nove kvari« po trgovinah in pri 
zasebnikih — za katero je plačana taksa po dose
danjih predpisih, se bodo žigosale in opremljala s 
takso po točki 3. člena 83. taksnega in pristojbin-
skega pravilnika na. ta način, da se udari žig na pro
sterni prostoru i>oleg prejšnjega žiga, in лјоет tako. 
da se na tem mesta zavoj -malo pretrga in novi 
taksni kolek dolepi in muči poleg svoječasno prilep
ljenega, ako pa prostor ne zadošča, čez stari kolek, 
toda tako, da se ne jiokrije docela, ampak da m-
vidi oni del, na katerem je kolkovna cena. 

Že rabljene kvarte pa se bodo žigosale na ta 
način, da so udari novi žig na prostem prostoru po
leg starega žiga in taksni kolek nalepi na prijavi. 

Domine, se morajo žigosati kakor kvarte, vendar 
po predpisih točke 15. člena 83. taksnega in prbtoj-
binskega pravilnika, le da bo za domine drug iiz. 
ki so naknadno pošlje vsakemu davčnemu uradu. 

Nove in stare domine se bodo žigosale na is-ti -t 

način, le za novo nerabljeno domine se nalepi taksni 
kolek na skrinjico poleg starega kolka; za že rab
ljene domine pa se nalepi in uniči taksni koleli. na 
prijavi. 

V obeh primerih se uniči taksni kolek z žigom. > 
katerim se žigosajo kvarte. 

Pri žigosanju domin je paziti na to, ali je pred-' 
'• ložila stranica prav toliko .skrinjic, kolikor jih j<: 
i prijavila ob prošlem žigosanju, ako ne. je ugotoviti. 
; kje hna neprodložene domine. 
j Dokler ne dospe žig za- domine, je taksni kolek 
j nalepljati in uničevati na prijavi, domine pa imeti 

v evidenci; ko pa dospe žig, je pozvati lastnike, naj 
naknadno predlože domine v žigosanje. 

Taksa po 20 Din .se doplačuje le za ene kvarte, 
na katerih se pozna stari žig. in za one domine, 
glede katerih se vidi na skrinjici dosedanja taktsa: 
drugače je plačati celotno takso iz tar. post 236. po 
50 Din. 

Prav tako mora struika, ki predloži v žigosanje, 
večjo število starih domin, nego jih je prijavila ol> 
svojem času, za te domin«; (kolikor presezajo prej 
prijavljeno Število) plačati takso po 50 Din, ako n<-
more dokazati, da je bila taksa ob svojem času pla
čana. 

Vse prijave tako za rabljene kakor za nerabljen--
kvarte in domine hranijo davčni uradi v svojem ar-
hhiv zaradi kontrolo, ki jo odredi generalna direk
cija posrednjih davkov, ki pa so jo dolžna izvrševati 
tudi ostala nadrejena oblastva ob poslovnem pre
gledovanju. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 17. julija 1922. 

Za delegata: Jerovec s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Pi-edis. 1700/4/22—1. 3—2 

Razpis. 
Razpisuje se mesto pisarniškega ̂ uradnika XI. ali 

X. činovnega razreda pri okrajnem sodišču v B r e -
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ž i c a h . Mesto se odda samo ofielahi ali kancüetu 
рте-ко sistemiziKuiflga stanja io brez določenega služ
benega mosta, ki je opravil predpisane izpito. 

Prosilci вај vlože pravilno kolkovanc in oprem
ljene prošnje, ki morajo biti svojeročno napisane. ]X) 
slu&teni poti najkesneje do dne 

1 5. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
pri predsedniètvu okrožnega sodišča v Celju. 
PredSeđnlštvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 18. julija 1922. 
Dr. Regina s.r. 

U VI 478/22—6. 057 

V imena Njegovega Veličanstva kralja ! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišču 

je valed n a r o b e z d n e 1. junija 1922., s ka tero je 
büa^ določena razprava, razpravl jalo d n e 9. junija 

pod predsedstvom deželnosodnega svetnika 1922. 
drja. Modica vpričo \išjega deželnosodnega svetnika 
drja. Kaiserja, deželnosodnega sve tn ika drja. Moh:>-
riČa in deželnosodnega svetnilca drja. S k a b e r n e t a kot 
sodnikov in a v s k u l t a n t a drja. Žitka k o t zapisnikarja 
vpričo državnega pravdnika drja. Hodžarja in obto-
ženke Marjeto Š i 1 č e v e o vzklicu, ki g a je vložil 
javni obtožitel j zaradi izreka o krivdi zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 19. apri la 1922., 
opr. št . U V I 4 7 8 / 2 2 — 3 , .s k a t e r o j« bila obtožeiika 
Marjeto Šile v zmislu § 259. k. pr. r. oproščena 
obtožbe, da ni imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani 
na svoji stojnici v idno označenih cen živi jonskih po
trebščin, ki jih prodaja, in <ia jo s tem zagrešila pre
stopek po Členu 6. zakona o pobijanju draginje. P o 
predlogu državnega pravdnika, naj sodišče ugodi 
vzklicu, in p o obtoženkinem predlogu, naj se vzklic 
zavrne, je rečeno sodišče dne 9. junija 1922. raz
sodilo t a k o : 

Vzklicu javnega, obtožitelja zaradi izreka o 
krivdi zoper sodbo okrajnega sodišča v Ljubljani z 
•ine 19. apri la 1922., o p r / š t . U VI 478/22—3, je 
ugoditi, in zato se izpodbijana sodba izpreminja talco, 
d a se obtoženima Marjeta Silee »[»zna za krivo, da 
dne 1. m a r c a 1922. v Ljubljani ua svoji stojnici ni 
imela v idao označenih cen n a semenih za konopljo, 
salato, korenje iu čebulček, Id jih prodaja, d a torej 
ni označila oen živijenakiin potrebščinam, k i jih pro
daja. S tom je zagrešila pres topek po Členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in zato «e obsoja po členu 6. na
vedenega zakona na 1 dan zapora in d e n a r n o kazen 
v znesku 50 Din, ob neizterljivosti pa na en nadaljuji 
dan zapora, in po § 389. k. pr. t. v p o p a č i l o stro
škov kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

V L j u b l j a n i , dne 9. junija 1922. 
Dr. Madie s r. 

I! VI 479/22—3. 954 

V imena Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani k o t vzklicno sodišče 

ja-vstedi naredbe z d n e 1. junija 1922., s k a t e r o je 
bila določena vzkl icna razprava, razjjravljalo dne 
9. junija 1922. pod predsedstvom deželnoaodnega 
.--vetnika drja. Modica, vpričo višjega deželnosod
nega svetnika drja. Kaiserja. deželnosodnega svet
nika drja. Mohoriča in deželnosodnega svetnika 
drja. Skaberneta k o t t-odnilcov. jn a v s k u l t a n t a drja. 
Žhka kot zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika 
drja. Hodžarja, obtoženca F r a n c a W e i l g o n i j a o 
vzklicu, ki ga je vložil javni obtožitelj zaradi izreka 
o krivdi zoper razsodbo okrajnega sodišča v Ljub
ljani z d n e 19. apri la 1922., opr. š t U VI 479/22^-2. 
s kamero je bil obdolženec v zniisiu § 259. k. pr. r. 
oproščo:i obtožbe, d a dne 1. m a r c a 1922. v Ljub
ljani v svoji prodajalni ni imel -vidno označenih cen 
na vrvicah in 7 ovojih manufakturnega blaga, in sic-н-
v izložbenem oknu, v prodajalni in na ovratnikih, 
d a tore j ni označil cen al i jih ni hotel izobesiti vidno 
tei* a tem zagrešil prestopek po členu 6. zakona o 
pobijanju draginje. P o predlogu državnega pravd
nika, naj se vzkliku ugodi, У> rečeno sodišče dno. 
9. junija 1922. razsodilo t a k o : 

Vzkltcu javnega obtožitelja zaradi izreka o krivdi 
zoper razsodbo okrajnega *•odišča v Ljubljani z dne 
19. apr i te 1922. opr. št. U VI 479/22—2, je ugoditi 
in -/-ate -.?. izpodbijana sodba izpieminja tako, l a 
se obtoženi F r a n c Weugoui spozna za kriveg.t, 
d a ni imel d n e 1. marca 1922. v Ljubljani 
v s-voji prodajalni označenih cen n a vrvicah 
In 7 zavojih manufakturnega blaga, v izložbenem 
oknu pa d a ni imel označenih cen n a олтаЛшкЉ, da 
torej v obratovalnici, kjer prodaja življenske potreb-
š a n e , ni imel s u m a r n o ali podrobno označenih cen 
poSasMaalh predmetov tako, d a bi jih btl vsakdo 
razločno videl. 

8 tem je. zagrešil prestopek po členu 0. z a k o n a ! 

c pobijanju draginje in zato se obsoja po istem 
členu na 1 dan zaporne kazni in 100 Din denarne 

no označenih cen za posamezni! vrsto počiva.,, fl;> 
torej kot obrtnik-pvk, Ici prodaja življenske potreb
ščine, v svoji obrat oval niči ni označil cwi i iM na

kazni, ob neizterljivosti pa v nadaljnja 2 dni zapora, i marno niti podrobno tako, d a bi jih bil vsaMc» raž
in po § 389. k. pr. r. v povračilo s troškov kazen- ! ločno videl. S t ra i je zakrivil prestopek po čU.-nu (>. 
skega postopanj:*. j zakona o pobijanju draginje in brezvestne Knckula-

V L j u b 1 j a u i, dno 9. junija 1922. 
Dr. Modic s. r. 

U VI 480/22—5. 955 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Deželno sodišče v Ljubljani k o t vzklicno sodišče 

je vsled naredbo z dne 1. junija 1922., s k a t e r o jo 
bila določena vzklicua razprava, razpravl jalo tin«; ! 
9. jiuiija 1922. yod predsedstvom deželnosodnega j 
svetnika drja. Modica vpričo višjega deželnosodnega j u 312/22. 
svetnika drja. Kaiserja, deželnosodnega svetnika \ 
drja. Mohoriča in deželnosodnega svetnika drja. Ska
berneta kot sodnikov in a v s k u l t a n t a drja. Žitka, kot 
zapisnikarja vpričo državnega pravdnika drja. Hod
žarja o vzklicu, ki ga jo vložil javni obtožitel j zaradi 
izreka o krivdi zoper razsodbo okrajnega sodišča v 
Ljubljani z d n e 18. aprila 1922., opr. št. U V I 
480/22—2, s ka tero je bil obtoženec v zmishi § 259. 
k. pr. r. oproščen obtožbe, d a ni imel d n e 1. marca 
1922. v svoji prodajalni v Ljubljani u d n o označenih 
(Mm n a sladkorju, kakavu, rumu, paradižniku v do
zah in N-estlovi moki, da- torej ni imel označenih cen 
na potrebščinah, ki .jih prodaja, in da jo s ton za
grešil prestopek po členu 6. zakona o pobijanju dra
ginje. P o predlogu državnega pravdnika, na j sodišče 
vzklicu ugodi. jo. rečeno sodišče dne 9. .junija 1922. 
razsodilo t a k o : 

Vzklicu javnega obtožitelja zaradi izreka o krivdi 
zoper razsodbo okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 
19. apri la 1922.. opr. št, U V I 4 8 0 / 2 2 — 2 , je ugoditi, 
in zato se izpodbijana sodba izpreminja tako, da se 
obtoženi Ivan V r a g o v i č spozna za Icrivega, d a 
dm; 1. marca 1922. v svoji prodajalni v Ljubljani ni 
imel v izložbenem okrni na, t a m k a j razstavljenem 

cijo z dne 30. decembra 1921., «Službene Novim';--
št. 5 i/, le ta 1922., in zato se obsoja po te-m č.ieim 
na 24 ur zapora in na 50 Din denarne karati, ob-
noiztorljivosti pa na nadaljnjih 24 ur zaporo, irt po 
§ 389. k. pr. r. v povračilo stroškov кадапјчк »»*'!! 
postopanja in iVHTŠitev Icazni. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek Ш 

dno 17. julija 1922. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Alojzij P o d g o r š e k , pekovski mojster v. Ko

njicah, je kriv, d a ni imel dno 26. junija 192*2, in •/.••• 
prej v svoji obratovalnici niti »umarao niti podrob
no označenih con za posamezne vrsU; peciva* chi 
torej kot obrtnik-pek, ki prodaja življeir-ke ро+,го1> 
ščino, v svoji obratovalnici ni označil con v'tif su
marno niti podrobno tako, «.la bi jih bil v s a k d o raz
ločno videl. S tem jo zakrivii -M-e-stope-k po členu rt. 
zakona o pobijanju draginjo in brezvestne ^ » k u l a 
ci je z dne 30. decembra 1921., '<Službene Novhitv 
št. o- iz leta 1922., in zato se obsoja po toro, (äen.u 
na 24 ur zapora in na 50 Din denarne ка/до> ob 
neizterljivosti pa n a nadaljnjih 24 ur zapora, tu po 
§ 389. k. pr. r. v povračilo s troškov kav^iske»'». 
irostopanja in izvršitev kazni. . 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek Ш.. 

dno 17. julija 1922. 

U 231/22—4. •>, 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
sladkorju in k a k a v u vidno označenih con. d a t o r e j , oixlolzemi Terezija N o v a k . r o j e m dnn H. šep
ni imel označenih con na zivljenskih ,K)trcbšemal,, j , e m b l . 4 m L y M a r i b o r u ;„ t j a р ^ ^ ј п а , kaWfiâkV 
ki jih prodaja. | vovo, omofems ü-govlca v Mariboru. Smotajiovu tilka 

^ tem je ^ « 1 prestopek po členu 6. zakona . g L B h n e k a z n o v a n a ]o k r i v a ^ ni i r a „ J a dm) 
o pobijanju draginje m zato se obsoja po cle-nu b. l g т ф ш ± ш Т ^ п 1 ^ „ a T i m n u i a k t l O T V , m m . 

na 1 dan zapora m denarno kazen v zi.esku м ^ г а д а 1 а у . , ^ , -
, ob neiz^lnvosii p», na nadaljnja dva, dm | v i d n o „ „ ^ ^ i n ^ , у «• * J 

111 po § 389 k. pr. r. v povračilo stroškov | ч Q * 

zakona na 1 dan zapora in denarno kazen v znesku 
100 Din, ob neiz^lüvosti pa. na nadaljnja dva, dni ^ „ „ „ ^ ^ i n d ; l v s t o m . „ ^ ^ 
zapora, m po § 389. k. pr. r. v povračilo stroškov j ^ 6_ и 1 к о ш ^ ^ « P ;_ 
kazensJcega postojanja. j } ^ k [ h p o t r c l > C č i u i n b r C Ä V e M a l 4 ) ц,^»^^ đ w 

j a n 1. dno •.). .junija 1922. | 30. decembra 1921., Ur. list št. G iz leta 1922. fctfcj rv. V L I u b 1. 
Dr. Modic 

U 97/22—12. 1002 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče, v Celju kot vzklicno sodišče je 

vsi cd naredbe z dne, 2. junija 1922., BL 153/22—2, 
s ka tero je bila določena vzklicna razprava, razprav
ljalo dne 20. junija 1922. pod predsedstvom dežel
nosodnega svetnika Le-vičmka ^"Р"бо višjega dežol-
na~<.4inega svetnika cb-ja. Stepančiča, deželnosod
nega svetnilca tb-ja.. N o v a k a in okrajnega sodnika j 
drja. Lenarta k o t sodnikov in oficianta Kresnika kot | 
zapisnikarja, \-pričo državnega ]>ravdnika drja. Po- j 
žai-ja, obtoženca Ivana S o n i c o in zagovornika od
vetnika drja. Zanggerja o vzklicu. ki ga je \ložil 
obtoženec I v a n Souica zaradi izrelca o krivdi in 
kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v Konjicah 
z dne 15. maja 1922., opr. št. U 97/22—10, s katero 
je bil obtoženec Ivan Sonica obsojen zaradi pre.!-
s topka po členu 8. zakona o pobijanju draginje in 
brezvestne spekulacije z d n e 30. decembra 1921. na 
3 dni zapora in na 1000 Din denarne kazni, odnosno 
ob neizterljivosti na nadaljnjih- 20 din zapora. Po 
obojestranskih predlogih, naj se vzklicu ugodi, od
nosno,vzkl ic zavrne, je razsodilo rečeno sodišče dne 
20. .junija 1922. t a k o : 

Vzklic obtoženca Ivana Sonico zaradi izreka o 
krivdi in Icazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v 
Konjicah z dne 15. maja 1922., opr. št. U 97/22—10, 
so k o t neutemeljen zavrača i " prvostopna razsodba 
so- potrjuje. 

Vzklicatelj ne obsoja po § 390. le. pr. r. v povnir 
Čilo s troškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno s e d u c e v Konjicah, oddelek Ш., 
dno 12. julija 1922. 

obsoja i>o te j določbi n a 24 ur zapora in 100 dinajrj-iv 
donarne kazni, ob neizterljivosti pa na пМаДјп|Ш 48 
ur zapora, in po § 389. k. pr. r. v povračilo st<ro-$fcov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

! T o odločbo je po iz\T.šnosti objaviti v U t u l n ^ j i 
i li^Ui ob stroških obsojenkinih. 

Okrajno sodišče n a Preval jab, oddelek IH.. 
dne 23. junija 1922. 

Ne ìg 7 

U 309/22. - 998 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
F r a n c L e s k o v s e k, pekovski mojster v Ko

njicah, j e kriv, d a ni imel d n e 26. junija 1922. in £e 
prej v svoji obratovalnici niti s-uroarno niti podrob-

J 127/22—3. 

Oklic hranilne knjižice. 
Na, predlog Mano, B r a, n k o v o, po»c>iuikuv*> 

hčero v Repnjah št. 48, se oklicuje nas topna hranil
na knjižica, ki jo je predlagatel j ica baje izgubila: 
Hrani lna knjižica Ljudske posojilnice v LhiMjani 
št. 4П.052 z vlogo 2000 K. 

Imetnik te knjižice « pozivlje, naj jo poksižu .-o-
dišču tekom š e s t i h m e s e c o v od d n e Us raagla-
sitvo; tudi dnigi udeleženci morajo prijavit} svoj« 
ugovore zoper la predlog, ker bi se sicer .hraottnu 
knjižici, po tem roku raz\-eljavikx. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek !.. 
dno 20. julija 1922. 

p 64/8—83. ж и :i--2 

Amortizacija. 
Na prošnjo Antona G a b e r « k a. užldcarja y 

Galjrcah št. 9, se uvaja postopanjo za amortizacijo 
hranilne knjižice okrajna liranilnico v Rogafou 
št. 809/П v vrednost i 2776 K 24 v, glas^-č« m w 

ime: Marij» Gabcržek. 
Imotnik te knjižice «e pozivlje, naj uveljavi svoje 

pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se- «te-r 
po toro roku Izreklo, da .jo knjižica neveljavno. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek I., 
dno 12. julija 1922. 

ШеаОЊШ^иму^Ш^'! ;ifc.%ij,3i-
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tì8/a©—10. 903 

Dražbeni oklic 
1ђк 4. s e p t e m b r a 1 922 . ob cU«etili bo pri 

podpisanem sodišču v »obi št.. 20 dražba nepremičnin, 
•««ïiujtëk» knjiga Dražiči, vi. «t. 1395; cenilna vred
nost: 66.802 K, najmanjSi ponudek: 4-1.100 K. 

Pravica, ki n-c bi pripuščalo dražbe, je oglasiti 
jM-i sodišču najpozneje pi-i dražbeneni naroku pred 
začetkom dražbe, .sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati gfodo nepremičnin v škodo zdražitelju. ki je 
ravna] v dobri veri. 

Dru gaio рл se opozarja na dražbeni oklic, ki je-
inibii na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dne 18. julija 1922. 

Dražbeni oklic. 
990 

Di:* J I. a v g u s t a 1922. ob desetih lxi pri 
podpisa-iunu sodišču v -sobi št. 1 dražba nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško k nji po vi. št. 555 davčn« ob
čino polzolsko. 

Gonilna vrednost 7jiM,ša 3590 K 70 v. najmanjši 
ponudek 2394 K. 

Pravice, ki ne bi jnipuščale dražbe, se morajo 
uglasili pri sodišču najpozneje pri • dražbeneni na
roku prod začetkom dražbe, sicer so ne bi mogle 
več. uveljavljati glede nepremičnin v škodo zdraži-
uljtt. ki ]•• ravnal v dobri veri. 

Drwça<V pa --e opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni tleski. 

Oîûra.Hio sodišče ua Vranskem, oddelek 1., 
dne 9. julija. 1022. 

št. 3*iVL/VIL--1922. 953 3 — 3 

Razglas o dobavi steklenega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tom na podstavi 

'•tenov 80. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
'/. dne tf. marca 1920., in njegovih izpranemb, od
nosio dopolnitev, in pravilnika, natisnjenega v 
-Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertaino licitacijo za nabavo raznega, stekle- j 
»e-ga materiala na dan 2. a v g u s. t a 1 9 2 2. i 

, Ponudbe se bodo otvarjale ločno ob l ì . uri zgo-' 
raj 03naČenega dne v ekonomskem oddelku direk
cije. 

Popi« potrebnilt količin omenjenega materiala 
kako:- indi obči in posebni pogoji za dobavo tega ! 
materiala ?o dobivajo za. 2 dinai'ja pri ekonomskem | 
oddelku (soba št. 8) ]K>dpisane direkcije. ! 

Ponudba; opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se j 
mora izročiti \' zapečatenem zavitku z zunanjo ozna-j 
ko: »Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod: 
št. 303/1. VII. za dan 2. avgusta 1922. ponudnika; 
X. N..- Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud- ' 
uiki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer; 
iiied tO. in 11. uro v roke predsedniku dražbene 
k onus i.je. 

!'om;dniJ<i morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po <i!---oritvi dotične ponudbe; vložiti smejo.ludi i 
delno ponudbo. 

V.-.;;k ponudnik mora, po § 88. zakona, o držav
nem T uviiiiovod.4vu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 r;,;, a.ko je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri 'blagajni podpisane'direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v g'otovini, bodisi v 
vredi,osmih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na r'vetz, ki >o mora pokazali predsedniku dražbene 

• kninisije. . . . 
{tražitelj mora izročiti predsedniku komisijo iz

pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska, in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada,, da je plačal davek za zadnje četrtletje. ' 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisali izjavo, da- poznajo nabavne pogoje 
in da. pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo,.kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kf«Kevi»e Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 28. junija 1922. 

nali> z dno 16. februarja 1922., in pravilnika, natis
njenega v л Službenih Novinah» z dne 26. novembra 
1921., pismeno ofertaino licitacijo za nabavo tisko
vin. 

Popis potrebnih. tiskovin kakor tudi obči in po
sebni pogoji za, dobavo obrazcev «e dobivajo za tri 
dinarje pri nabavnem oddelku (soba št. 8) podpisane 
direkcije. 

Ponudba, opremljena, s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku.z ziuia-njo 
oznako: «Ponudba za- dobavo tiskovin po razpisu 
|K>d št. 416/7/22. za dan 1. avgusta 1922., ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci dne 1. a v g u s t a 1922., 
in sicer med 10. in 1J. uro na dan licitacijo v roke 
predsedniku komisije za licitacijo, ki se bo vršila 
ob 11. uri v ekonomskem oddelku podpisane direk
cij«. 

Vsak ponudnik mora., po členu 88. zakona o dr-
žavnem računovodstvu položiti kavcija 5 % (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujen» vsote, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najtesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku lici-
tacijske komisije. 

Ponudnik mom vročiti predsedniku kombije iz
pričevalo o -svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilu 
davčnega urada, da je plačal davek za tekočo tri
mesečje. 

Vsak ponudnik mora, oslati v besedi najmanj 
30 dni od dražbenega dne. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacijo podpisali izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo ua dan licitacije po 
11. uri, no bo dovoljeno'vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila' licitacija.. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

^ -dne 28. junija 1922. 

Nt. 41 K/7/Vil.—1922. 906 3 - 3 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

-členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dno- 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od-
.nnsno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi

al. 496/1/VII.—1922. 905 3—3 

Razglas o licitaciji raznega inventarja« 
Podpisana direkcija razpisuje s tem ua podstavi 

členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dmo 6. marca 1921. in njegovih, izproniemb, od
nosno dopolnitev," natisnjenih v «Službenih Novi
nah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natis
njenega v- «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 
1921.. pismeno ofertaino licitacijo raznoga inven
tarja, 

Popis potrebnih količin inventarja kakor tudi 
obči pogoji za dobavo blaga so dobivajo za 3 dinarje 
pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) podpisane di-

| rekcije, skice in natančnejša oznaka lega inventarja 
; pa so. na vpogled v sobi St, 12 isto direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
so mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitav inventarja po raz
pisu pod št. 496/1/VII. za dan 1. avgusta 1922., po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci dne 1. a v g u s t a 
1 9 2 2., in sicer med 10. in 11. uro na dan licitacije 
x- roke predsedniku licitacijske komisije. Licitacija 
se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane direk
cije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o üi 
žavnem računovodstvu- položili kavcijo 5 % (oü 
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih.'O "položeni kavciji izda bla
gajna reverz ki se mora pokazati predsedniku lici
tacijske komisije. ; 

Ponudnik mora vročiti predsedniku komisije iz
uri če val o o -svoji dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdakv truovska in obrtniška zbornica, in ]»t-rdilo 
davčnega'urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Vsak ponudnik uvora ostati v besedi 30 dni od 
dražbenega dne; na i^volji mu je, vložiti ponudbo 
ludi'-za delno dobavo. 

Zlasü se opozarjajo licitanti, da morajo lia dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne po
goje in da pristajajo dražiti po njitn 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije, i« 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija.. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 28. junija 1922. 

St, 1159/1922—1. 991 3-1 

Razpis natečaja. 
V območju zagrebške direkcije državnih železni«; -

je poiK>lniti več izpraznjenih mest prometnih urad
nikov in poduradniških pripravnikov. 

Prosilec mora dokazati: 
1.) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
2.) da ni mlajši nego 18 in ne starejši "nego 

35 let; 
3.) da je prebil maturo srednje šole: (uradidški 

pripravniki) ali 4 razrede gimnazije ali njej «Učne 
šole (poduradniški pripravniki); 'absoivirani uči
te] jiščniki morajo predložiti tudi dovolilo ministrstva 
za prosveto, da se sinejo sprejeti v Železniško 
službo (naredba ministrstva za prosvelo št. 4529 z 
dno 23. februarja 1922.); 

4.) da je politično in moralno neoporečen; 
5.) alto je moral po starosti odslužiti redovni 

kadrski rok, mora predložiti potrdilo vojaškega 
oblastva, da ga je odslužil ali da je oproščen; 

6.) da je duševno in telesno zdrav- in za prometto 
službo sposoben, kar se mora potrditi z izpričevalo™ 
železniškega zdravnika. 

Vso to se inorai dokazati * potrdili političnih, 
šolskih, vojaških in cerkvenih oblastev. 

Nedostatno opremljene prošnje se ne vpoštevajo. 
Sprejeti prosilci se dodele zaradi praktične iz

obrazbe postajnim predstojništvom, ker se strokovni 
tečaji nt-bodo prirejal i. 

Prejemki so ti-le: Uradniški pripravnik dobiva 
mesečno plačo 80 Din, poduradniki pa 75 Din in 
ustrezno dravinjsko doklado po kraju službovanja 
(17 do 19 Din na dan).. Po opravljenem promet™.m 
izpitu se zviša mesečna plača, na 100 Din, odnosu v 
90 Din, draginjska doklada pa na 18 do 20 Din. 

Nameščenec se imenuje za definitivnega po dvo
letni dobi in neoporečni službi, ako je opravil vse, tri 
.strokovno izpite (brzojavni, prometni in komercialni 
izpit) ter zadostil vojaški dolžnosti. 

Prošnje, kolkovane z 2 dinarjema, naj se pošljejo 
podpisani direkciji najkesneje do dne 

3 1 . j u l i j a 1 922 . 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 11.-julija; 1922. 

Si. 328/10/Vu.—1922. 94# 3 - -'i 

Razglas o dobavi bukovih polen in lesa 
za kurjenje lokomotiv. 

Podpisana direkcija, razpisuje s tem na podstavi 
člena 94. zakona o državnem računovodstvu z div̂  
0. marca ,1921. in njegovih izprememb, odnosu') 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah* z 
dne 16. feimiarja 1922., ponovno pismeno ofertaino 
licitacijo za nabavo goriva, in sicer 50.000 m8 buko
vih poien prve vrste.po našm predpisih in 18.000 m-
mehkega lesa za kurjenje lokomotiv. Mehki les >л 

lahko'dostavlja sukcesivno leto dni, toda vsak mi
sée se mora dostaviti 1500 m". 

Licitacija bo dne 10. a v g u s t a 1 9 2 2 . v eko
nomskem oddelku direkcije točno ob 11. uri. 

Oferirajo -se tudi lahko manjše količino loke po
staje podpisane direkcije. 

Splošni in i>osebni pogoji za dobavo toga ma
terial so dobivajo za 3 dinarje pri ekonomskem od
delku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo bukovih polen in lesa za 
kurjenja lokomotiv po razpisu pod št. 328/10. VII. 
za dan 10. avgusta 1922. ponudnika N. N.» Ponudi» 
morajo izročiti neposredno ponudniki ali njih po
oblaščenci na dan licitacije, in 6ioer med 10. in 11. 
uro v roke predsedniku dražbene komisije. Ponud
niki morajo.ostati v besedi najmanj 30 dni po otvo
ritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, akö je tuj državljan) ponujene vsote, In «cer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi y 
vrednostnih, papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
koMMje.-:- ..:.:-.':•• >{•*• S.J*il**Wf-' * \- .Л-;г'-Ц. 

.Dražitelj ..-mora..Vociti i j r e d ^ n i k u . : komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal daveic -za -zadnje četrtletje, ••'• 



78. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo nabavne pogoje 
in da pristajajo dražiti po njih. 

, Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacij« po 
11. ш-i, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer .se l>o 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 13. julija 1022. 

524 Letnik IV. 

Sr. 23/409. * 

Razglas. 
Semamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v LJubljani v času od dne 1. do dne 15. ju

lija 1922. 

1 notes .-i srednjo vóoto denarja in raznimi doku
menti: 1 ovratnik iu 1 robec; 1 kolo ročnega vo
zička; 1 alat obesek z Marijino podobo; l ščipalnik z 
verižico; 1 potni list na ime: Pavlin Josip; 1 denar-
шсл z vsebino 500 K; 1 zlat poročni prstan; 1 denar
nica z vsebino 1000 K; 1 listnica z vsoto 3000 K, 
šofersko legitimacijo in več listinami; 1 listnica z 
vsoto 5000 K in z legitimacijo ZÌI znižano vožnjo od 
Ljubljane do Giudea; 1 potni list na ime: KI in Ivan; 
165 K; 1 črn svilen pas; 1 denarnica z vsebino 
15.000 K; 1 kuverta z vsebino 1000 K in 2 slikama 
cerkniškega jezera; 1 denarnica z vsebino 800 K; l 
kovčeg z več klobasami, polovico gnjati. 1 srajco in 
tn\kaj nogavicami; 1 listnica z vsebino 13G0 K in z 
legitimacijo na iine: Peterlin; 1 legitimacija s sliko 
na ime: Bremec Ciril; 1 delavska knjižica na ime: 
Demulovee in z vsebino 40 K; 1 denarnica z vsebino 
42 K, l ključem, 1 legitimacijo in malenkostmi; 1 iz
ločevalo VI. gimnazijskega razreda na ime: Krištof 
Boris; 1 listnica z vsebino 1700 do 1800 K in 2 iz
kaznicama koles lui ime: Srakar: 1 panamski slam
nik; 1 delavska knjižica mi ime: Cernia Alojzij s 
približno 100 Din, več majhnimi in 1 večjim kosom 
« v e svile za podlogo: 1 imročni prstan z gravuro 
«Pepi 5. 2. 1921.» 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 15. ju

lija 1922. 

1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 bel robec 
in. en zlat uhan; 1 naočniki; 1 srednja vsota denarja; 
2 kokoši; 1 škarje; 1 par sandal; 1 pew 1 listnica z 
manjšo v«rOto denarja in z listkom na ime: Lajrajne: 
I delavska knjižica na ime: Žgajnar Anton; I srednja 
vsota denarja; 2 kolegi tovornega voza; 1 dat o b o 
Mik; 1 manjša vsota denarja: 1 zavoj obleke, 1 pre-
pTOgii in 1 krožnik; 1 dvokolesen voziček; 1 ročna 
torbica z manjšo vsoto denarja; 1 zaboj steklenic; 
1 konjska odeja; 1 obesek * sliko; 1 dežnik ; 1 tor
bica z manjšo vsoto denarja; 1 denarnica z manjšo 
vsoto denarja: 1 palica; 1 ključ. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 17. jirlija 1922. 

šr. 263. 
Razglasilo. 

Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 
zaJt. et. 2 iz leta 1888., j« postavila pokrajinska ko
misija za agrarske operacije v Ljubljani dvornega 
svetnika, drja. Ivana V r t a č n i k a za krajnega 
komisarja za agrarske operacije, da se izvrši na
drobna razdelba skupnega sveta, ki je vpisan pod 
vi. ŠL 17 davčne občine \injovr8ke. sodni okraj čr
nomaljski. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
jrično t a k o j . 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
•t. dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta, 1888. 
glede pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredna udeleženih strank kakor rudi glede izrecil, 
ki jih te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da mo
tajo pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi iz-
\-rStve agrarske operacije. 

V L j u b l j a n i , dne 17. julija 1922. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
kot predsednika pokrajinske komisije 

za agrarske operacije: 
Detela s. r. 

š t . 9218. 

Izpisek iz zapisnika seje višjega Šolskega 
svefa dne 13. julija 1922. 

P o odobritvi zapisnika o zadnji seji je poročal 
\ redsedrak o tekočih zadevah in poslih, posebno Še 

o -nadziranjih. Poročal je tudi o ukrepih višjega šol
skega svetu glede nadzorstva dijakov, ki se 'vozijo 
po železnici v šolo in iz šole. - - Sklenilo se je, ob
držati v Murski Soboti realno gimnazijo kljub pri
tožbam, ker imajo učenci itak priliko, da '«• uče 
grščine, ki se poučuje kot neobvezen predmet. 

Nadalje, se je sklenil predlog za oddajo ravna
teljske službe na državni realni gimnaziji v Murski 
Soboti in za oddajo profesorske službe za matema
tiko in fiziko na državnem moškem učiteljišču v 
Mariboru. 

Višji šoLrki svet }•: izrekel i>ohvalo in priznanje 
ravnateljici-Antoniji - š i t u p č e v i . strokovnima uči
teljicama Jeli L e v .s t k o v i , Avgusti S a n 11 o v i , 
učiteljici ženskih ročnih сИ Beatriki S e d e v -
č i č e v i in učiteljici Vidi D i m n i k o vi na 
II. dekliški meščanski šoli v Mariboru za vzorno 
sodelovanje učiteljic v vseh strokah in za izvirno-:. 
pouka, ki se je pokazala pri. razstavi žen-kih ročnih 
del in risarskih izdelkov. 

Krajevno s ta -se izključila po en učenec na dr
žavni realni gimnaziji v Novem mestu in na državni 
gimnaziji v Kranju. 

S u i n o so se namestili: za. učitelja jwtja in glasbe, j 
na deški meščanski šoli v Celju Slavko O s t e r e i 
za strokovnega učitelja na deški meščanski šoli v ' 
Mariboru Janko P i r e in Josip K o r o š e c , za 
nadučitelja v Kočevski Reki Maks T s c l i i n k e l , 
za šolsko voditeljico v J«vnici Leopoldina P i e , 
v e l j ; za učiteljico v Velikem Gabru Amalija 
Z a j e , za učiteljico v Litiji Franja B e z e 1 j a k -
B a y e r , za učitelja Peter H o r n , za šolsko'vodi
teljico na Prežganjem Ana L e n a r č i č - V a d n a J, 
v Pibčali pa Olga P I o v e ] j . za učiteljico v Stični 
Matilda V e r b i č - J a g e r . v Dupljah Marija G r o-
h o v š e k , za učitelja v- Tržiču Josip C e r n e in 
Edgar V o n č i it a , v Sori Andrej L i k a r . v Že
leznikih Hinko K I a v o r a . za učiteljico na Jezer
skem Helena P i s k e m i k , za nadiičiHjico v 
IUbiuci Josipina S e d e j in za nadučitelja v ÌUbnici 
Fran S t e f a n č i č. 

Nadalje so bili imenovani: za učiteljico ženskih 
ročnih del pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah Janja 
L i p o v š e k . za učitelje v Mariboru Simon V o -
d e. n i k . Ivan L u k m a n in Lavoslav A r k o , za 
učiteljice Marta G o b e c , Milka B r a č i č in Berta 
B r e n e e , za učiteljico srbohrvažč-ine Ana T o m a -
ž i б , za učitelja srbohrvaščino Joakim J u r 6 i č. 

iz službenih ozirov se je jiremestila v Manbor 
Silva B o b i č - B i n t. e r. 

Nadalje so bili imenovani: za nadučitelja v Do-
bnii Albin S c h m i d t , za učiteljico Rozina L e 
b e n , za nadučitelja v Dramljah Fran K o š u t -
n i k.. za učiteljico v St. Lovrencu pod Prežiuom 
JuHjana P r a z n i k - Z o r k o , n a Tehar jih Marica 
P r e s k e r . za nadučitelja pii Sv. Bolfenku Stefan 
K o s , za učitelja v Cirkovcah Rihard'B u r j a in 
za učiteljico Anica Z i h e r , za učitelja v Hajdini 
Dušan H e s t a n , za učiteljico Pavla, H e r b s t , 
za učitelja na šoli v Ptujski okolici Ivo J a n ć i č , 
v Trbovljah ZA učiteJjico Eleonora, K c r e s o e -
V o d u â o-k, za učitelja, Adolf J o s i h , v Trbov
ljah-Vodah za učiteljice Olga S u š n i k , Stanislava 
Z ti p a n e c in Vladimira V r s t o v g e k . za učitelja 
na Zidanem mavtu Andrej G o s i . i š a , v Laškem 
Milko J e r s e , za učiteljico v Braslovčah Angela 
K r i ž , za učitelja na Vranskem Julij S e v n i k 
in za učiteljico Angela Ž e 1 e z n i k , za nadučitelja 
v Ljubečni Karel H r i b c i n i k , za učiteljico v 
.Št. Petru v Sa vinski dolini Terezija U S e n , v Lo-
čah za. nadučitelja Ivan K r ž i č , za učiteljico J • Ji -
slava K r ž i č - J u g , za okrajnega pomožnega, uči
telja v Celju Peter M a v r i č. 

Nekatera učna mesta se morajo, ker ni bilo pro
silcev, vnovič razpisati; nekatera -se oddado v pri
hodnji seji. En «pis je treba -vrniti okrajnemu šolske
mu svetu, du izpopolni tropredkog. Odpoved učitelja 
Martina S t o i k a v Radečah na učiteljsko službo 
v Šmarju so je s-prejda na znanje. 

Poročalo se je o novem načrtu za kmetij.sk o-
uadaljevalne šole; vendar se je odložilo dokončno 
sklepanjo na prihodnjo sejo. 

Sklepalo se je o disciplina ni zadevi n--.ke uči
teljice. 

Obširno se je poročalo o sedanjih meščanskih 
šolali in o luzširitvah; sistemizirajo se nova učna 
mesta, deloma so razpišejo, ko bodo krediti na raz
polago. — Na novo se ustanovo meščansko šolo v 
Vojniku, v Sl_ Lenartu v Slovenskih goricah, v Or-

!u-aj Podlog se je pr**>ivlal in Mietsdorf u. — Ves 
.Št. Vid pri Planini. 

Končno se je sklenilo predlagati ministrstvu za 
prosv.-to nekatere. itčitelje.(ice) v stalno upokojitev. 

Višji Šolski svet v Ljubljani, 
dne 19. julija 1922. 

Za. ,,'redsednika: Poljanec 

St. 10Ö. 

Razpis nadučiteljske službe. 
Z dovolitvijo višjega šolskega, sveta z due 16. ju

nija 1922., št. 71.75. se razpisuje v stalno uamestit.v 
mulučiteljska služba na št i ri razrednici n«. L j u b 
il e in. 

Pravilno opremljene prošnje naj >c vložc po -lu/.-
beni poti do dne 

2 0. i v g u s t a ! 9 2 2. 
/MÌ krajuem šolskem svetu na Ljubiieni 
^ inski dolini. 

Okrajni šolski svet gornjegrajski v 

dne M. julija 1922. 

Predseduj), 

(, or.'iii ма-

С « ф , 

dr. Žužek >. 

Razne objave. 
1007 Narotlna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15. julija 1922. 
Aktiva : 

Metalna podloga 
Posojila 
Dolg države 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 
Saldo raznih računov 

Dinarje* 
365,478.849 51 
913,400.746-52 

4.643,160.973 (W 

2.138,377.1^3 — 

Pasiva: 7.960,417.732 0* 

Glavnica 16,978.500 — 
Rezervni fond 2,147.741 • 77 
Novčanice v tečaju 4.844,866.999' — 
Razne obveznosti 911,676.991 »1 
Terjatve države za založen«* domene 2.138,877.163 • — 
Saldo raznih računov 86,872.345 "87 

7.950,417.732-05 

100Ö Objava. 
Prvi redni občm zbor konzorcija. «Ljubljan-kcga 

vclesemnja» v Ljubljani, Id je, bil sklican na dan 
20. julija t. !.. se ne bo vršil tega dne, ampak šele 
due 3 1. j u l i j a ob desetih \ sejni dvorani trgovske 
in obrtniške zbornice. 

V L j u b i j a n i. <\nv 21. julija 1922. 

Upravni svet 
konsorcija «Ljubljanskega veleea»mja;>. 

1 0 0 5 Vabilo na XLH. občni zbor 
Kmetske posojilnice ljubljanske okolice, 

reg is trovane zadruge z neomejeno zavezo 
v Ljubljani, 

ki bo dno 1 0. a v g u » t a 1 9 2 2. ob petnajstih v 
posojilnični pisarni v Ljubljani na Dunajski ceni 

št. 1.8. 

D n e v n i r e d : 
t .j Nagovor predsednikov. ' 
2.) Poročilo ravnateljstva. 
3.) Poročilo nadzomi&tva. 
4.) Odobritev letnega računa. 
5.) Razdelitev dobička. 
0.) Volitev predsednika, podprnlseunika 

članov načelništva.. < 
7.) Volitev treh članov uadzornišlva. 
8.) Predlogi zadružnikov. 
V L j u b i j . m i . dne 22. julija 1922. 

treh 

1008 2 - 1 Poziv. možu, ko so izpolnilo vsi formaLii pogoji; ob 
istih pogojih se je dovolil 4. nastavni razred na de- «Samopomoč» v Kozjem je prešla v likvidacijo, 
kliški meščanski šoli v Celju in na meščanski šoli v ; Zato se pozivi je jo vsi oni, ki imajo do nje kakršne-
Ljutomeru. j koli terjatve, naj so zglase. ustno ali pismeno ptri li-

Potem. so se na novo določili šolski okoliši v j kvidatorju Antonu Specu, sotlnem poduradnÙc« v 
А р а Ш kotlini za šole: pri Mari,ji Snežni, v Lokavcu Kozjem, najkesivcjo dò dne 1. s e p t e m b r a t 9 2-2. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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79. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 28 julija 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov is Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

VMbtna: Zakon o glavni kontroli. Zakon o ministrski odgovornosti. — Naredbi pokrajinskega namestnika za Slovenijo: o pobiranju vodovodne naklade v vasi Bistrici občina 
Bohinjska Bistrica; o dokladl k ustrezni državni pristojbini v blejski občini. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. ' 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
248. 

Mi 
A l e h e a n d e i » I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, 
da je narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev sklenila v LXVII. redni seji dne 
17. maja 1922. in da smo Mi potrdili in po

trjujemo 

! Predsednik in polovica članov glavne kon
trole morajo biti pravniki. Ostali člani so morali 
biti ministri za finance ali pa morajo imeti deset 
let ukazne službe v finančni stroki. 

Predsednika in člane glavne kontrole postav
lja kralj z ukazom na predlog predsednika mi
nistrskega sveta. 

Člen ô. 

Predsednik in člnni glavne kontrole so v s\o-
jih zvanjih nepremestni kakor člani državnega 
sveta. 

Člen 7. 
Predsednik glavne kontrole ima čin m plaćo 

predsednika državnega sveta, člani pa imajo čin 

ki se glasi: 

Zakon 
o glavni kontroli' 

i. 
Obče odredbe. -

Cleri 1. 
Za pregledovanje državnih računov in za nad

ziranje, kako še izvršujejo državni proračun in 
oblastni proračuni, obstoji glavna kontrola kot 
vrhovno računsko sodišče (člen 118. ustave). Kot 
posebno računsko oblastvo in računsko sodišče 
zavrača gla.vna kontrola protizakonito uporab
ljanje ali oškodovanje materialnih državnih sred
stev, g pregledovanjem državnih računov pa 
ugotavlja njih pravilnost, zlorabe ali nepravilno
sti in v zvezi s temi tudi zakonsko odgovornost 
za zîorabe in za povračila škode. 

Člen 2. 
Za pregledovanje računov samoupravnih 

oblasfcw .je glavna kontrola najvišje nadzorno 
oblastvo. 

Istotako so zavezani vrhovnemu nadzorstvu 
glavne kontrole računi naprav in korporacij z 
državno podporo, ako ni zanje, z zakonom od
rejeno drugače. 

Člen 3. 
Glavna kontrola ima svoj pečat, na katerem 

je na sredi državni grb, okoli njega pa napis: 
«Olavna kontrola kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca», 

II. 
Sestava glavne kontrole. 

Člen 4. 
Ofajvïia kontrola je sestavljena iz predsednika 

in enajerih članov. 
Za pomožno osebje ima glavna kontrola: tri 

odddne načelnike, potrebno število odsekovnih 
šefov, inšpektorjev, tajnikov, šefov krajevnih kon
trol, računskih preglednikov, arhivarjev, pisarjev 
in praktikantov. 

Člen 5.. 
Predsednika in člane glavne kontrole voli 

narodna skupščina iz kandidatne liste, ki jo se
stavlja državni svet in na kateri je predlaganih 
dvakrat toliko kandidatov, kolikor je praznih 
mesC 

• Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 125, izdanih dne 
10. fuaOa 1922. 

in plačo državnih svetnikov. 

Člen 8. 
Ko predsednik in člani nastopajo službo, se 

zaprisezajc kakor sodniki. 

Člen 9. 
Predsednik glavne .kontrole ne sme biti z 

enim aH drugim izmed Članov, en član pa ne z 
drugim v oni stopnji sorodstva; ki so v tem 
oziru določene z zakonom za sodnike. 

Člen 10. 

Za načelnika administrativnega in računske
ga oddelka se smejo postavljati kandidati, ki 
imajo te-lc pogoje: 

1.) da so dovršili pravno fakulteto; 
2.) da so službovali najmanj 10 let v finančni 

stroki ali pa pri glavni kontroli; 
3.) da se opravili izpit po pravilih glavne 

kontrole iz člena 13. tega zakona. 
, Za načelnika sodnega oddelka sme biti po-
! stavljen samo oni. kandidat, ki je opravil sod-
i niški izpit in služil 10 let v sodni stroki. 

i Člen 11. 

; Za odsekovne šele administrativnega ali ra
čunskega oddelka in za inšpektorje je treba: 

1.) da so dovršili srednjo ali tej enako- šolo; 
2.) da so opravili izpit po pravilih glavne 

kontrole iz člena 13. tega zakona; 
3.) da so služili najmanj sedem let v finančni 

ali administrativni stroki. 
Šefi krajevnih kontrol iri računski pregledniki, 

ki so izpolnili pogoje iz točk 1. in 2. tega člena, 
imajo prvenstveno pravico do službenih mest 
odsekovnih šefov in inšpektorjev. 

Za odsekovnega šefa sodnega oddelka sme 
biti postavljen samo oni kandidat, ki ima kvali
fikacijo za sodnika prvostopnega sodišča in naj
manj pet službenih let; za tajnika pa sme biti 
postavljen oni, ki ima diplomo o dovršeni pravni 
fakulteti in najmanj pet let ukazne službe kot 
uradnik sodnega oddelka glavne kontrole. 

Člen 12.. 
Za šefe krajevnih kontrol smejo biti postav

ljeni kandidati, ki so dovršili najmanj srednjo 
ali tej enako šolo ter so službovali kot računski 
pregledniki najmanj osem let. 

Kandidati, ki so dovršili pravno fakulteto, 
imajo pravico prvenstva. 

Člen 13. 

Za računske preglednike glavne kontrole 
smejo biti postavljeni kandidati, ki so opravili 
izpit po pravilih, katere predpise obča seja glav
ne kontrole. * -

Ta izpit so upravičeni opravljati: 
1.) oni, ki imajo najmanj srednjo šolo ali it) 

enako ali strokovno šolo, katero priznava obča 
seja glavne kontrole za zi<u©stno', in 

2.) oni, ki imajo najmanj pet službenih let v 
finančni stroki ali pa pri katerikoli računski 
napravi. 

Člen 14. 
Uradnikom glavne kontrole se odreja čin in 

plača z zakonom o civilnih uradnikih. 

Člen 15. 
Za ono uradniško osebje, agar število ni 

odrejeno s tem zakonom, se odreja številčno 
stanje s proračunom po potrebi, ki jo določi 
obča seja glavne kontrole in katero mora oceniti 
samo narodna skupščina. 

Člen 16. 
Vse pomožne uradnike, ki jih določa ta za

kon, voli glavna kontrola v obči seji. 
Izvoljeni kandidati se postavljajo s kraljevim 

ukazom na predlog predsednika ministrskega 
sveta. 

Člen 17. 
Pomožni uradniki se ne smejo premestiti v 

drugo stroko brez pristanka ali predloga glavne 
kontrole, pa tudi ne brez svojega pristanka, ako 
ni izšel predlog za premestitev pomožnega urad
nika iz obče seje. 

Člen 18. 
Predsednik dovoljuje članom glavne kontrole, 

pomožnemu osebju glavne kontrole in krajevnih 
kontrol dopuste do enega meseca; dopuste, dalj
še od enega meseca, pa dovoljuje obča seja glav
ne kontrole. 

Predsedniku glavne kontrole dovoljuje dr> 
pust predsednik iradnistrskega sveta. 

Člen 19. 
Predpisani izpiti se opravljajo -pred komisijo 

in v krajih, ki jih odreja obča seja glavne kon
trole. 

HI. 
Razdelitev glavne kontrole na oddelke in odseke. 

Člen 20. 
Celokupni službeni posel glavne kontrole se 

opravlja v treh oddelkih: v administrativnem, 
računskem in sodnem. 

Člen 21. 
Računski oddelek se deli na odseke, katerih 

število odreja obča seja glavne kontrole po po
trebi. 

Člen 22. 
Oddelkom načelujejo načelniki, odsekom pa 

šefi, s potrebnim številom ostalega pomožnega 
osebja. 

Člen 23. 
Inšpektorje, šefe krajevnih kontrol in račun

ske preglednike pri glavni kontroli m pri krajev-
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nih kontrolah porazdeljuje s sklepom obča seja 
.glavne kontrole. 

Člen 24. , , 4 ; . . .•/.-.:••/:, 
Natančnejše odredbe o poslovni organizaciji 

glavne kontrole in dolžnostih njenega pomož-
ojSiebja^kolikar niso določene s tem. zako^ 

min^m Mm. 
PkMÄ' 

kom zžišj 

Člen 25. 
Glavna kontrola pregleduje, fropravija ш 

likvidira račune obče administracije- in vseh ra
čunskih preglednikov proti državni blagajni. Pazi 
na to, da se ne prekorači noben izdatek po pro
računu in dà še tie prenese noberiä vsota iz eîié 
proračunske partije v drugo. Tudi sklepa ra
čune vseh državnih uprav ter je dolžna, zbirati 
vsa dokazila in vsa potrebna' pojasnila o računih. 

Člen 26. 
V področje glavne kontrole spada nadalje 

to-le: Glavna kontrola 
1.) sodi in rešuje na način in v mejah tega 

zakona vse spore o povračilu škode, ki se ugo
tovi pri pregledu računov, blagajn, stvari in 
materiala, kateri so podrejeni njenemu pregledu 
in njenemu nadzorstvu; 

namene ministrstva za zunanje posle, ministrstva 
za notranje posle in ministrstva za vojno in mor-
narnico kakor tudi ne vse& drugih kreditov, ki 
službe-za zaupne državne namer* Aèr--so tudi v 
proračunu označeni za take. 

Člen 28. 
glavne ki " 
razreŠitii 

Јешогаја 
izrio%ti '--(ф naći __ 

гасшоШјпЈкес: 

Na 
lastva 

tiri z drug|i$j| oseb; 
vitelj^Sfetenh š p ^ a $!$№ ШШС&Ш 

pregledu računov ali pri rednem ali izrednem 
pregledu blagajn, stvari in materiala, da se jim 
;mora zaradi opaženih nepravilnosti, škode ali 
zlorabe) odvzeti Magajna-in.ostalo. f 

Člen 29. 
.., Ministri morajo, vročati glavni kontroli pre
pise vseh ukazov in vseh odločb o pravici, s ka
tero je zctružen izdatek iz državne blagajne. 

Člen 30. 
Glavna kontrola občuje neposredno z vsemi 

oblastvi v vseh poslih svoje pristojnosti. 
Ce glavna kontrola zahteva, ji morajo vsi 

uradi vročiti zahtevane podatke, akte ali listine, 
ki se h' vidijo potrebni zaradi pregleda računov 
ali presoje spornega predmeta. : 

Člen 31. 
K G se proračun zakonodajno odobri, ga 

Člen 36. 
Obča seja sklepa z absolutno večino glasov. 

Ob enakemštevilu članov se ne udeležuje in ne 
sklepa v seji Član, ki je p o rangu najmlađi, ako 
pa je ta član referent o predmetu, o katerem se 
sklepa, oni član, ki je po rangu prjeđ njim. 

2.) rešuje o kazenski prijavi zoper odgovorne I pošlje minister za finance glavni kontroli v iz-
osebe p ò tem zakonu in njih deležnike za zlo 
rabe, ki jih učmijo pri upravljanju poverjene 
imovine, ako so deležniki organi javne službe; 

3.) vlaga v imenu države tožbe pri državnem 
svetu v primerih, določenih z zakonom o držav
nem svetu in upravnih sodiščih; 

4.) izreka disciplinarne kazni zoper svoje 
osebje in ostale osebe, odgovorne po tem za
konu; . . - ; . . . . . 

5.) predpisuje s pristojnimi ministri pravila, 
da se državno računovodstvo in knjigovodstvo 
učvrsti in izpopolni in d a . s e pravilno vodijo 
dohodki in razhodki; 

6.) overovlja vladna poročila, ki se predlaga
jo narodni skupščini, ali so finančne pogodbe 
izvršene v zmislu pooblastitev; 

7.) odreja, ako se ji zdi potrebno, izredne 
preglede vseh državnih blagajn, stvari in ma
teriala kakor tudi onih nedržavnih naprav, ki so 
pod njenim nadzorstvom; 

8.) predpisuje pravila, po katerih se pregle
dujejo računi stalno, mesečno ali v drugih rokih; 

4.) sklepa o sprejemanju v službo, o upoko
jevanju in o količini pokojnine kakor tudi o od
puščanju uradnikov glavne kontrole; 

10.) sestavlja svoj letni proračun ter ga iz
roča v pregled ministru za finance; 

11.) kontrolira in presoja, ali se pobirajo 
dohodki in vobče javne davščine pravilno in brez 
škode za državno blagajno, poroča o opaženih 
nepravilnostih ali pogreških pristojnim mini-
s t r ö a v v prvi vrsti pa ministru za finance, ter 
podaja predloge, kako naj se te nepravilnosti in 
ti pogreški odpravijo in popravijo;. 

12.) rešuje tudi vsa ona vprašania za katera 
je pristojna p o tem ali po drugem specialnem 
zakonu, ter daje na zahtevo posameznih mini
strov pojasnila p vprašanjih državnega proraču
na in vobče o' vseh ^datkih iz ;državne /klagajne 
p o zaključenih in nezaključenih računih, učinje
nih ali neučmjenih izdatkih; 

13.) ocenja in cverovlja končni državni ra
čun ^er izdeluje p o r o č i k za narodno skupščino 
s potrebnimi pripombami glede pravilnosti in 
zakonitosti v upravljanju državne imovine. Glavna 
kontrola zlasti ugotavlja^ ajti(.in y koliki meri se 
je prqcaœn prekoračih aii in v koliki meri .ao 
se prenašale posamezne vsotež iz ene proračun
ske partije v drugo, ali uporabljali proračunski 
prihranki in izdatki za potrebščine ali namene, 
ki niso določeni v proračunu. Istotako mora 
glavna kontrola:y^^'tefrtpofociìu priobčiti narodni 
skupščini vse svoje'' tožbe pri državnem svetu 
zoper ministrske ukaze aH odločbe in jo z njimi 
seznaniti; kakor tudi Vse primere spornega viza, 
razpravrjanega z odločbami^ ministrskega sveta 
v ,zmis*a člena 59. tega zakona, v ' ; 

Člen 27. 
Pr^ledovanji». $ a v i # k o n t r o l e i a «jenih or-

JpodrèSç obće seje spada razpravi; 
Éih Шш^ШШ. iz-aenbv \5^Шк&т ш 

is?. ™l£ Ш$), W(№ '«en 120t ^'.), 6.), 
7.), 8.), 9.), 10.), 12.), 13.), člena 26. tega za
kona. Obča seja razen tega 
-' -!îi)jvolï katóaidateza izpraznjena mesta .svo-

:ïj0gâ-sbet^ja,;.. .•'•.'.:-
2:} skrbi za enako uporabljanje zakonov v 

oddelkih glavne kontrole in krajevnih kontrol; 
3.) predpisuje pravila za izpit računskih pre

glednikov in odloča o pravici do tega izpita; 
4.) sklepa p periodičnih ppviških koqtpojnega 

osebja; 
5.) sklepa, kateri računi manjše vrednosti in 

važnosti naj se vroče v pregled in razpravo ra
čunskim oddelkom pri ministrstvih m višjih 
državnih napravah; toda v tem primeru mora 
vršiti glavna kontrola nadrevizijo; 

6.) sklepa, pri katerih državnih uradih in na
pravah naj se izvrši trajen in preventiven pre
gled listin in-računov. . .•>'; 

Odločbe obče seje so izvršne, razen ,če je z 
zakonom, predpisano drugače. .•.-,.••,:- -i•.;.:; 

;;;;dto38;;
,,.':.'•.;•'••..'*'••'.'• ' . 

. . R e d n o sejo sestavljajo trije člani, glavne kon
trole in zapisnikar. Predseduje ji ,p-c rartgu naj
starejši član. Kadarkoli je mogoče in kadarkoli 
zahteva poslovna potreba, odredi predsednik, da 
se vrše redne seje v Več oddelkih. 

Člen 39. r ; 

Člani se porazdele na oddelke zaöstkow vsa
kega leta po sklepu obče seje. 

Člen 40,. 
Samo enega odsotnega člana sme v redni 

seji nadomeščati načelnik sodnega oddelka, ako 
pa je zadržan, načelnik administratì^ega ali ra
čunskega oddelka. 

Člen 41. 
Redne seje' razpravljajo p predmetih račun

skega pravosodja kakor tudi o onih administra
tivnih m računskih predmetih, ki ne spadajo v 
pristojnost obče seje ali predsednika glavne kon
trole.' ' V' Mr '"; •' "• •'•••• --;1 

Cleri 42. 
V pristojnost razpravljanja redne seje tpada 

virniku z njegovim specialnim delom vred, v ka
terem so poleg partij navedene tudi pozicije za 
vsak urad in vsako napravo. 

V. 
Pristojnost predsednika glavne kontrole. 

Člen 32. 
Predsednik je starejšina glavne kontrole. Nje

gove dolžnosti in pravice so te-le: Predsednik 
1.) izvršuje zoper uradnike glavne kontrole 

in zoper one osebe, ki so odgovorne pred glav
no kontrolo, ono disciplinarno oblast, ki mu jo 
daje zakon o uradnikih kot starejšim urada; 

2.) odreja po svoji izprevidnosti ali pa na 
zahtevo obče seje izredne preglede biagajn, stvari 
in materiala ter cdreja za to inšpektorje kakor 
rudi odposlance glavne kontrole; 

3.) odreja osebe, ki naj sklepajo račune in 
izvršujejo pripombe ob stroških odgovornih ra-
čunodajnikov; -

4.) odreja računske preglednike, akò se po
javijo zlorabe po računih, za katere je treba 
ugotavljati in zbirati podatke na licu mesta; 

5.) odreja dnevni red kakor tudi čas, ko naj 
se vrši seja; 

6.) podaja obči sej» predloge za izpremembo . . . 
in dopolnitev predpisov v pravilih za izvrševa- razen predmetov iz točk 1.), 2.) m 11.) člena 26 
nje tega zakona kakor tudi predloge© postavlja- tega zakona to-le: Redna seja 

gaBoyj niso zavezeni jračuni (krediti).;'za zaupne: odredi predsednik. 

nju, upokojevanju, napredovanju in odlikovanja 
kontrolnih uradnikov; te predloge sme podajati 
tudi obča seja;-

7.) sprejema in odpušča praktikante in sluge. 

d e n 33. ••-;•-
Će je predsednik zadržan ali če je njegovo 

mesto' izpraznjeno, ga : nadotneŠča po' ràngii ; naj
starejši Član. '-" 

-...-.•• - : .-'•:'•'•' V , : : ; . M: '"• М-ГсГ" 
Pristojnost in o r g a n i z a c 4 * s e i Slavne fkooteole. 

--':-V '-••;: ••';• -(3en'34y-''!; •: -:

;У^ 
. '.' Vsi predmeti, ki spadajo v ppjJrócje^ glav-né 
kontrole fn o katerih.mpra glavna-koptrola;pp 
tem a l i ,pò drugem zakonu izdajati odločbe, se 
rešujejo, ddnosho presojajo, v občih ftli v rednih 
sejah. :•''•'•' '"' ' '" '". ' ; ,;;--':--r:":. 
: : ; •'•-•У-- ' r ; ; ; С 1 е п ' 3 5 . ;

 : . ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; -^^ 

; . 'Občo.,sejo- glavne .kontrole''sestavljajo pretl-
sedriik 1ц; vsi. Člani z zapisnikar jem., , 

Za pplnoveljävno delo. ; v občih sejah. je. treba, 
da je razen predsednika'al i njegovega namesti 
nika navzočnih vsaj šest članov. 

Obči seji predseduje predsednik glavne kon
ti ole, ako pa je odsoten a l i 'zadržan, p o rangu 

:najs1areiši'čhmv ; ^ ' ••r/o'lr.-:,:'- •<••>•', 
Zapisnikar'obče seje je šef admimitfativrtega 

; odseka, ako pa je z a d r ž a n a l i odsoten; eden "iz* 
ìned tajnikov ali računskih pregledni&oV/.-ki ga 

1.) razrešuje vse pregledane in končaoe ra
čune ter izdaja računodajnikom razrcànfce;. 
- : 2.) sklepa o zahtevi zavarovanja- .na;*noviHo 
oseb, odgovornih po tem zakonu> ткееп če je to 
učinil komisar glavne kontrole in krajevoa kom 
troia; f r ; 

3.) sklepa.o odpravi uvaženih zavarovanj; 
4 Jl'òcenjà.Џ izdaja potrebne odločbe po po

ročilih . syojéga računskega oddelka, krajevnih 
kontrol in komisarjev glavne kontrole, "ki jih 
predlagajo o rednih pregledih računov in izred
nih pregledih blagajn, stvari in materiala; 

5.) izdaja odločbe'c-zastaranju računov in 
ponovnem pregledu razrešenih in zastaranih rat 
čunov in 

6:) razpravlja: tudi 6 vseh ostalih vprašanjih, 
ki spadajo v njeno pristojnost po tent у&сш 

ОШосЂе redne sejejšO; izvršne',,, ako, itir^,ife^ 
zakpnptìodrejeiip driiggČ^ ;; i'Tr'iMV:"; 

VII. 
Redni pregled računov m razprava e njih. 

•••:- ;'v'-:-.--!
 ; ;;'.;:;;^eh ;#. : ;\:;/;''\ ' ; , ; ; ' ' , . 

'.-.'.. Glavna..';"kpntiol^,;pregjeduje račune,-'ki •• ;spa- / 

dajo p o tem zakpriu v njepq .prfetojopst, ter razr ' 
pravi ja o njih po svojih računskih preglednikih 
pri glavni kontroli in pri krajevnih kontrolah. 

; Pregleda in priprava razprave ;» bacanih pri 
glavni ! kontroli se dovršuje v, njenem ; računskem 
oddelku. V:<'; ;•«».'' . ' ' 



79. 527 Letnik IV. 

I. P r e d l a g a n i j e r a č u n o v . 

Člen 44. 
Vsi računodajniki, upravitelji, nakazovala 

morajo svoje račune po koncu računskega leta 
predložiti glavni kontroli, odnosno krajevni kon
troli v predpisani obliki v pregled najkesneje do 
konca meseca aprila, kolikor ni s tem in drugim 
zakonom za to odrejen poseben rok. 

Vsi računi, ki jih pregleduje glavna kontrola 
med letom po svojih krajevnih računskih pre
glednikih in ki se sklepajo mesečno, trimesečno 
ali v drugih rokih, se predlagajo v pregled kra
jevnim kontrolam najkesneje v enem mesecu po 
njih zaključku. 

Člen 45. 
Kjer je po enem računu več računodajnikov, 

mora skleniti in predložiti račun v pregled oni, 
ki je bil računodajnik v času, ko je bilo treba 
knjige in račune po zakonu zaključiti. 

člen 46. 
Računodajnike, ki ne predlože v zakonitem 

roku svojih računov glavni kontroli in krajevni 
kontroli ali jih predlože nepopolnoma, nečisto 
in nečitljivo spisane ali ne predlože izčrpnih in 
pravočasnih odgovorov na vprašanja in kontrol
ne pripombe, kaznuje glavna kontrola po členu 
118. tega zakona. 

Člen 47. 
če računodajnik tudi po izrečeni kazni ne 

sklene in ne predloži svojih računov v odrejenem 
roku ali ne izvrši in ne predloži odgovora na 
vprašanja in pripombe kontrole, ima glavna kon
trola pravico, takoj odrediti strokovnjaka, ki iz
vrši ob stroških odgovornega računodajnika te 
posle na licu mesta. 

2. O p r e g l e d o v a n j u r a č u n o v p r i glav
ni k o n t r o l i . 

Člen 48. 
O izključitvi osebja, ki pregleduje račune, 

sklepa redna seja glavne kontrole po predpisih 
civimosodnega postopka. 

Zoper inšpektorje in odposlance za pregled 
poslovanja krajevnih kontrol in komisarje za iz
reden pregled blagajn, stvari in materiala se ne 
more zahtevati izključitev. 

Člen 49. 
Ako 

vršeno 
loži predmet 
računa. 

Člen 50. 
Ako so opažene nepravilnosti v pregledanem 

računu formalnega značaja in je škoda po oceni 
glavne kontrole neznatna, se pošljejo po izvršeni 
nadreviziji pripombe dotičnemu uradu, da jih 
izvrši in predloži odgovor. Ako pa je učinjena 
škoda po pregledanem računu po oceni glavne 
kontrole znatna, predloži računski oddelek, pre
den se pošljejo pripombe v izvršitev, o tej škodi 
referat redni seji zaradi zahteve zavarovanja. 

Člen 51. 
Ako se zaslede^ s pregledom računa dokazi o 

zlorabi, se predloži o tem poročilo klavni kon
troli z dokazi vred. Ako pa se poleg zlorabe 
ugotovi po istem računu tudi škoda, "za katero 
je odgovoren nakazovalec ali računodajnik, se 
tudi to navede v poročilu; obenem pa se pred
lože dokazi, s katerimi se škoda ugotavlja. 

To poročilo se predloži redni seji, ki pred
hodno preizkusi, ali obstoji vse ono, kar se je 
našlo ob pregledu računa in navedlo v poročilu; 
ako razvidi, da obstoji, sklene: 

1.) da je računodajnika odstraniti od dolž
nosti; 

2.) da je zlorabljeno vsoto in škodo zavaro
vati s prepovedjo in predznambo na imovino^ od
govorne osebe; in 

3.) da izroči pristojnemu oblastvu prijavo in 
obenem zahteva povračilo škode. 

O temi poroča glavna kontrola takoj pristoj
nemu ministru s točno označbo kaznivega deja
nja, za katero je dotičnega uradnika prijavila 
pristojnemu oblastvu. 

Člen 52. | 
Sodišča, pri katerih zahtevajo pristojna kon

trolna oblastva zavarovanje, postavljajo na njih 
zahtevo predznambo na nepremično imovino in 
prepoved na premičnino, plačo, prejemke itd. 

Pri reševanju zahtevanih zavarovanj so za 
sodišče obvezne konstatacije računskega stanja. 

Zavarovanja na nepremičnine preizkuša sodi
šče po knjigah uradoma ali na zahtevo interesen-
tovo; prepovedano premičnino, .palačo, prejemek 
itd. pa izroči prepovedancu, ako jih glavna kon
trola v petih letih, odkar so bila zaznajmeno-
vana, ne pridrži s svojo naknadno zahtevo pri 
sodišču. 

Člen 53. 
Ako računodajniki in ostale odgovorne osebe 

usvoje pripombe glavne kontrole, morajo polo
žiti pri blagajni vse one vsote, ki so jim po pri
pombah naložene v brane, popraviti računske 
nepravilnosti po pripombah, o tem poročati tudi 
glavni kontroli ter ji predložiti dokaze o polože
nih vsotah. Ako ne usvoje pripomb, morajo od
govoriti po vrsti na vsako točko pripomb v 
predpisani obliki in v roku, ki ga jim postavi 
glavna kontrola. 

Rok za izvršitev pripomb in za predložitev 
odgovora ne sme biti krajši nego deset dni in ne 
daljši nego dva meseca, že dovoljen rok se sme 
podaljšati samo še za 15 dni, potem pa se po
stopa po členu 46. tega zakona 

Ako spozna računski oddelek, da se računo
dajniki in ostale odgovorne osebe s svojim od
govorom na pripombe niso izpričale, predloži 
za vse škode po račimu referat sodnemu oddelku 
z dokazi in zahtevo, naj se zoper odgovorne 
osebe vloži tožba; za ostale nepravilnosti for
malnega značaja se lahko podado tudi druge pri
pombe, v katerih se podkrepi z razlogi zahteva 
glavne kontrole in pozovejo odgovorne osebe, 
naj jih izvrše v postavljenem roku. Rok za iz
vršitev drugih pripomb sme znašati največ me
sec dni. Po tem roku se postopa po členu 46. 
tega zakona. 

Če odgovorne osebe ne usvoje in ne izvrše 
drugih pripomb, nego izjavijo, da vztrajajo pri 
svojem prvem, odgovoru in pojasnilu, ali pred
lože odgovor,' računski oddelek pa spozna, da se 
tudi z drugim odgovorom niso izpričale, pred
loži stvar redini seji v rešitev. 

Ako pa se prve pripombe ne izvrše in se ne 
predloži odgovor nanje v zakonitem roku, se 
tudi brez odgovora za vse škode po računu 
predloži referat sodnemu oddelku zaradi tožbe 
za povračilo škode. V vseh takih primerih se ne 
podajajo druge pripombe, nego se izdajajo po
trebne odločbe tudi brez odgovora na prve pri
pombe. 

Roke za izvršitev pripomb in za predložitev 
odgovora ocenja in odreja predsedujoči član 
redne seje. 

člen 54. 

Računi, ki so zavezani pregledu glavne, ob
lastne in krajevne kontrole, zastarevajo v štirih 
letih od dne, ko so se računi pri kontrolnem ob
lastvu prejeli v pregledi. Zastaranje računa se 
prekine, ako se vloži tožba. Računi, po katerih je 
nastopilo zastaranje, se ne smejo jemati v pre
gled in tudi se ne smejo računodajniki klicati na 
odgovor, razen če se je odkrila zloraba, kazniva 
po kazenskem zakonu, dotičnega računodajnika 
ali računskega preglednika v roku, ki je določen 
s kazenskim zakonom za dotično dejanje. 

Člen 55.. 
Razrešeni računi se smejo iznova pregledati 

samo: 
1.) ako se opazi pogrešek v pregledanem' ra

čunu na škodo računodajniku; 
2.) ako se pojavi zloraba dotičnega računo

dajnika ali računskega preglednika; 
3.) vselej, kadar se sme po sodnem postopku 

za civilne pravde zahtevati obnova spora. 

Člen 57. 
| O novem pregledu računov odloči glavna 
j kontrola v obči seji bodisi na zahtevo prizadete 
j osebe, bodisi uradoma. 

Člen 56. 
Nov pregled razrešenih računov se sme za

htevati samo v treh letih od dne razrešitve, ako 
pa je zahteva ponovnega pregleda v zvezi s kaz
nivim dejanjem odgovorne osebe, v roku, ki je 
predpisan z zakonom za zastaranje dotičnega 
dejanja. 

3. K r a j e v n e k o n t r o l e . 

Člen 58. 
Pri glavnem državnem računovodstvu in 

glavni državni blagajni, pri ministrstvu za vojno, 
direkciji državnih železnic, upravah fondov in 
državnih monopolov, glavni poštnobrzojavni bla
gajni, državni tiskarni in važnejših carinarnicah, 

i nadalje pri vseh računovodnih oddelkih nakazo-
valnih oblastev druge stopnje, posluje, kjer se 
zdi glavni kontroli potrebno, krajevna kontrola 
s potrebnim številom računskih preglednikov in 
s šefom krajevne kontrole. 

Člen 59. 
šef in računski pregledniki krajevne kontrole 

imajo te-le dolžnosti: 
1.) Uverjajo se, ali so listine o prejemkih in 

izdatkih pravilne, ter postavljajo na listine o iz
datkih pred njih izplačilom «Videl» s svojim pod
pisom, če spoznajo, da ie izdatek osnovan v za
konu in proračunu. 

Samo če krajevna kontrola spozna, da izda
tek ni osnovan v zakonu ali da ni postavljen v 
proračun, ne da svojega viza niti tedaj, kadar 
bi bil po nakazovalčevem in knjigovodjevem 
mnenju tak izdatek reden in pravilen. Krajevna 
kontrola priobči ta primer glavni kontroli. Če 
glavna kontrola spozna, da je mnenje njene kra
jevne kontrole utemeljeno, predloži minister na
kazovalec stvar ministrskemu svetu. Ministrski 
svet ali pritrdi mnenju glavne kontrole ali pa 
poizkusi, če se mu zdi umestno, sporazum z 
glavno kontrolo po svojem predsedniku. Ako se 
sporazum ne doseže, mora glavna kontrola dati, 
odnosno odobriti, vizumi z rezervo ter stvar ta
koj vročiti narodni skupščipi, ko se ta sestane, 
bodisi na izredno, bodisi na redno zasedanje. 

Blagajnik, ki izvrši izplačilo, ne da bi bil dal 
predhodni vizum organ krajevne kontrole, je 
odgovoren disciplinarno tako po tožbi nadreje
nega administrativnega oblastva kakor tudi po 
tožbi glavne kontrole. 

2.) Uverjajo se, ali se zbirajo dohodki po za
konu, ali se pravilno vknjižujejo in vlagajo v 
blagajno. 

3.) Trajno, v vsakem mesecu, pregledujejo 
račune, tako da so koncem leta dokončali pre
gled in da predlože poročilo glavni kontroli 
skladno z odredbami tega zakona o rednem pre
gledovanju računov pri glavni kontroli. 

Pri pregledovanju računov imajo pravice, na
vedene v členih 50. in 51. tega zakona. 

4.) Udeležujejo se pregledovanja blagajn, ki 
ga opravljajo nakazovala, se uverjajo o pravil
nosti knjig, blagajničnega stanja in izvršenega 
pregleda ter to potrjujejo s svojim podpisom' na 
dotičnih knjigah. 

5.) Pregledujejo tudi druge državne račune 
onih uradov in naprav, ki spadajo v območje 
pristojne krajevne kontrole. 

6.) Ako opazijo pri pregleda računov ali pri 
pregledu blagajn zlorabe in škode, uporabijo ta
koj zoper odgovorne osebe sredstva zavarovanja, 
o čemer predlože poročilo glavni kontroli. 

VIII. 
Izredno pregledovanje blagajn, stvari in 

materiala. 
Člen 60. 

Glavna kontrola pregleduje blagajno ministr
stva za finance redno vsako leto, po zvršetku ra
čunov in zaključku knjig, izredno pa po svoji iz-
previdnostì. 

Člen 61. 
Za redni pregled glavne blagajne odreja ob

ča seja glavne kontrole enega izmed svojih na
čelnikov, dva odsekovna šefa ali inšpektorja in 
potrebno število računskih preglednikov. 

Člen 62. 
Predsednik glavne kontrole odreja, kadarkoli 

se mu zdi potrebno, v prvi vrsti inšpektorje in 
računske preglednike glavne kontrole, potem šefe 
in računske preglednike krajevnih kontrol za iz-
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redne preglede blagajn, stvari in materiala; ti iz
vršujejo ta posel po navodilu in pooblastilu, ki 
se jim da, in sicer z ozirom na odredbe tega za
kona in na pravila za njegovo izvrševanje. 

Ölen 63. 
Pooblastilo za pregled blagajn, stvari in ma

teriala daje predsednik sam pod svojim pod
pisom in uradnim pečatom, ako pa ni v službi. 
ga daje njegov namestnik. 

Člen 64. 
Osebe, pooblaščene za pregledovanje blagajn, 

stvari in materiala, se zovejo, dokler poslujejo, 
komisarji glavne kontrole. 

Komisarji glavne kontrole vrnejo, ko izvrše 
pregled po pooblastitvi, predsedniku pooblastilo 
s poročilom o ugotovljenem stanju vred. 

Člen 65. 
Komisarji glavne kontrole morajo čuvati v 

največji tajnosti svojo pot in poverjeni posel. V 
ta namen izda direkcija državnih železnic in bro
darstva na zahtevo glavne kontrole potrebno šte
vilo vozovnic, ki se glase na prinosnika ter ve
ljajo za vse proge in ladie. Ako komisar izda taj
nost izrednega pregleda, se kaznuje disciplinar-j 
no in na povračilo škode, če jo je provzročil s j 
takim svojim postopkom. Ako učini takšno kaz-j 
nivo dejanje namerno, da pomaga prizadeti osebi j 
na škodo javne blagajne, odloči obča seja glavne! 
kontrole, da je odgovornega uradnika odpustiti 
iz službe in da ga je obtožiti pri pristojnem sod
nem oblastvu po predpisih kazenskega zakona. 

Člen 66. 
Komisar mora, čim dospe na odrejeni kraj, 

. takoj, ako mogoče, vpričo nakazovalca ali računo-
dajnika, drugače pa tudi brez njiju, zapečatiti 
blagajno in ostalo, kar je potrebno -za izredni 
pregled. 

Komisar glavne kontrole zasliši protokolarno 
računodajnika-upravitelja. 

Po izvršenem zaslišanju odredi komisar glav
ne kontrole, da se morajo vse nevipisane prejete 
in izdane vsote vpisati v dnevnike in da se mo
rajo dnevniki zaključiti; potem pa podpišejo 
dnevnike vodeči računodajnik (blagajnik in kon
trolor, kjer sta pri blagajni), nakazovalec (starej-
šina urada) in komisar glavne kontrole. 

Ako kdo onemogoči, da bi komisar zapečatil 
blagajno, odnosno skladišče, se kaznuje po ka
zenskem zakonu. 

Člen 67. 
Pregled blagajn, stvari in. materiala se izvrši 

takoj. Temu pregledu sme prisostvovati starejši-
na urada ali njegov namestnik; po izkazani po
trebi pa sme komisar pozvati tudi policijskega 
(političnega) uradnika, da prisostvuje pregledu. 
Komisarjevemu pozivu mora policijsko (politič
no) oblastvo ugoditi. 

Člen 68. 
Ako se najde pri takem pregledu v blagajni 

presežek, odredi komisar, da ga je deponirati, in 
ako se s pregledom računov ne ugotovi, odkod 
je presežek, odloči glavna kontrola, da ga je vlo
žiti v državno blagajno kot izreden dohodek. 

Člen 69. 
Ako se ugotove pri pregledu blagajn, stvari 

in materiala nedostatak, nepravilni izdatki in v 
kakršnikoli obliki škoda za blagajno, pozove ko
misar upravitelja blagajne, stvari in materiala, 
naj povrne nedcstatek ali škodo; ako ta tega ne 
stori, se obrne komisar na pristojno sodišče ter 
zahteva zavarovanje. 

Pristojno sodišče izvršuje take komisarjeve 
zahteve takoj. 

O zahtevi tega zavarovanja poroča komisar 
glavni kontroli ob istem času, ko zahteva za
varovanje. 

Ako so nedostatki neznatni in bi jih računo
dajnik takoj pokril, mu komisar izroči blagajno 
in ostalo v upravljanje; drugače pa odloči glav
na kontrola, ali naj se mu blagajna izroči v na
daljnje upravljanje ali ne. 

Člen 70. 
Kar je v tem zakonu določeno za pregledo

vanje blagajn, velja tudi za pregledovanje knjig, 
računov, stvari in materiala vobče. 

Člen 71. 
Vse preiskave in vsa poročila, ki jih pred

lagajo komisarji, se prečitavajo in ocenjajo v 
redni seji glavne kontrole. 

Ako je treba preiskavo dognati, odredi glav
na kontrola, kdo naj to učini. 

Ko se predmet popolnoma preišče, vloži sod
ni oddelek tožbo za povrnitev škode. Ako gre 
za zlorabe, se postopa po členu 51. tega zakona. 

Člen 72. 
Računodajniki nimajo pravice do presežka, 

ugotovljenega v blagajni ob rednem in izrednem 
pregledu blagajn in ob pregledu računov. Pre
sežek pripada državni blagajni. Ako pa računo
dajnik popolni pojavljeni nedostatek s pismenim 
referatom s svojim in s komisarjevim, odnosno 
nakazovalčevim podpisom in vpričo njiju, a se 
pozneje ugotovi s pregledom računov ali druga
če, da nedostatka ni bilo, ima pravico do povra
čila položene vsote, ko se predhodno račun po
drobno pregleda in dožene po predpisanem po
stopku, o čemer odloča glavna kontrola. 

IX. 
Glavna kontrola kot računsko sodišče. 

Člen 73. 
Kot računsko sodišče rešuje glavna kontrola 

v rednih sejah spore o povračilu škode, ki bi jo 
učinili računodajniki, upravitelji ali nakazovala 
ali h kateri bi pripomogli kot knjigovodje, kon
trolorji, inšpektorji in računski pregledniki, bo
disi v denarju, bodisi v vrednostnih stvareh. 

Člen 74. 
Vse, kar velja po civilnosodnem postopku za 

izključitev sodnikov in zapisnikarjev, velja tudi 
za sojenje v glavni kontroli. O izključitvi članov 
odloča obča seja, o izključitvi zapisnikarjevi pa 
predsednik glavne kontrole. 

Člen 75. 
Ako ugotovi glavna kontrola kot računsko 

sodišče, da utegne na poravnavo dotičnega spo
ra vplivati rešitev izvestnega pravnega vprašanja, 
ki je že v razpravi pri rednem ali administrativ
nem sodišču, sme ustaviti pravdo o povračilu 
škode, dokler se dotično vprašanje ne dožene pri 
pristojnem sodišču. 

Člen 76. 
Za vložitev tožbe po vseh računih, ki spadajo 

v pristojnost glavne kontrole, ie pristojen sodni 
oddelek. 

Člen 77. 
Tožba glavne kontrole se vroči tožencu po 

predpisih civilnosodnega postopka. 

Člen 78. 
V roku, ki ga odredi glavna kontrola, mo

rajo vsa oblastva, odnosno vse naprave in vsi 
fondi, katerih račune pregleduje glavna kontrola, 
vročiti sodnemu oddelku glavne kontrole vsa po
trebna pojasnila ali vse potrebne akte, izvršiti 
zahtevane preiskave, nabaviti izvestne podatke 
itd. Za protivno postopanje je odgovoren starej-
šina dotičnega urada ali uradnik, ki ni izvršil za
hteve glavne kontrole (člen 118.). 

Ta rok sme predsednik glavne kontrole po
daljšati, ako to zahteva starejšina dotičnega 
urada. 

Člen 79. 
Rok za odgovor na tožbo se sme podaljšati 

z odločbo redne seje, in sicer samo enkrat. 
Podaljšani rok ne sme biti daljši nego dva 

meseca ter se vselej računi od dne, ko je potekel 
prvi rok. 

Člen 80. 
Vsi organi javne kontrole, ki bi vsled opu

ščene ali neredno izvršene dolžnosti pomogli, 
da zastara pravica do povračila škode, so od
govorni za povračilo pri rednem sodnem oblast
vu na tožbo glavne kontrole ali državnega 
pravobranilca. 

Člen 81. 
Priče, na katere se pozivlje toženec, zaslišuje 

glavna kontrola po pristojnem sodišču. 
Zapisnik o zaslišanju prič vroči glavna kon

trola prizadetim pravdnim strankam. 

Za ona dejstva, za katera se zahtevajo listine 
ali vobče dokumentirani računski podatki kot 
dokazilo po tem ali po drugem zakonu, ni do
pustno pozivanje na priče razen v povsem iz
jemnih primerih, o katerih odloča glavna kon
trola v obči seji. 

Člen 82. 

Razsodbe glavne kontrole se vročajo pravd
nim strankam v prepisu. Zoper nje je dopustna 
pritožba na kasacijsko sodišče. 

Člen 83. 
Pritožba se sme vložiti pri kasacijskem sodi

šču samo, ako se je z razsodbo glavne kontrole 
kršil materialen ali formalen zakonski predpis. 

Računskih konstatacij o stanju in rezultatu, 
ki jih je ugotovila glavna kontrola, kasacijsko so
dišče ne sme izpreminjati, razen zaradi očitih 
pogreško v v številkah. 

Člen 84. 

Pritožbe zoper razsodbe glavne kontrole se 
vlagajo v 15 dneh od dne vročitve. 

Člen 85. 
Glavna kontrola je upravičena, podati obči 

seji kasacijskega sodišča nasprotne razloge, ka
darkoli je njena odločba razveljavljena, brez 
ozira na to, ali je ta odločba razsodba ali rešitev. 

Člen 86. 

Pristojnost kasacijskega sodišča za pretresa
nje odločb glavne kontrole se tiče izključno spo
rov o povračilu škode. 

Člen 87. 
Ako kasacijsko sodišče spozna, da razsodba 

ali rešitev glavne kontrole ne ustreza zakonu, 
poda svoje pripombe glavni kontroli; ako glav
na kontrola usvoji pripombe kasacijskega sodi
šča, mora postopati po njih. 

Ako kasacijsko sodišče potrdi odločbo glav
ne kontrole, jo s svojo odločbo proglasi za 
veljavno. 

Člen 88. 
Ako se vloži pritožba prepozno ali "po ne

pristojni osebi, jo glavna kontrola zavrne z od
ločbo, zoper katero je v 15 dneh po prejemu 
dopustna pritožba na kasacijsko sodišče. 

Člen 89. 
Vse pritožbe se vlagajo pri glavni kontroli 

ali neposredno ali pa po pošti. 
Dan, ko se pritožba vroči pošti na povratni 

recepis, se smatra za dan prejema pri kontroli. 

Člen 90. 
V vseh primerih, v katerih se sme prizadeta 

oseba pritožiti zoper razsodbe glavne kontrole 
na kasacijsko sodišče, ima isto pravico tudi na
čelnik sodnega oddelka, ako se mu zdi, da je z 
razsodbo oškodovan materialni državni interes. 

Člen 91. 
Ko postane odločba kontrolnega sodišča o 

državnih računih izvršna, se vroči v overovlje
nem, prepisu ministrstvu za finance, ostali akti 
dotičnih računov ,pa se vroče redni seji za raz
rešitev računov, ne da bi bilo treba čakati na 
izvršitev razsodbe. 

Člen 92. 
Za sojenje in dopisovanje glavne kontrole se 

ne pobira nobena taksa. 
Ako pa glavna kontrola obsodi koga na pla

čilo nedostatkov ali škode, ga obsodi obenem 
a) na plačilo takse po zakonu o taksah; in 
b) na plačilo stroškov za preiskavo. 

Člen 93.-
Ako obsodi sodišče toženca za kaznivo deja

nje, ga istočasno obsodi na povračilo vseh škod, 
ki so ugotovljene s kontrolnim; pregledom in s 
preiskavo, kakor tudi stroškov; ako pa ga opro
sti kazenske odgovornosti bodisi v celoti, bodisi 
za posaimezne vsote, vroči akte glavni kontroli 
v pretres vprašanja o povračilu škode, kolikor 
ni to prisojeno s sodno razsodbo. 
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Kar se tiče roka zastaranja za spore, za ka
tere se je uvedlo kazensko postopanje, veljajo 
predpisi civilnega in kazenskega postopka o tem. 

Člen 94. 
Z razsodbo glavne kontrole se potrjuje ali 

razveljavlja dobljeno zavarovanje. 

Člen 95. 
Pravica uradnikova db pokojnine, istotako ko

ličina pokojnine se določi z odločbo onega mi
nistra, ki mu je ta uradnik podrejen, ter se vroči 
glavni kontroli z overovljenim prepisom doku
mentov, na katerih podstavi se je odločba izdala. 
Olavna kontrola se sme zoper to odločbo pri
tožiti na državni svet, ako vidi, da je z njo oško
dovan materialen državni interes. 

Člen 96. • 
Predpisi civilnosodnega postopka veljajo tudi 

za sojenje sporov pri glavni kontroli, kolikor ni 
to s tem zakonom odrejeno drugače. 

Natančnejše odredbe o sojenju pri glavni 
kontroli se predpišejo s posebnim pravilnikom. 

P r e g l e d o v a n j e r a č u n o v in s o j e n j e 
s p o r o v p o r a č u n i h s a m o u p r a v n i h 
o b l a s t e v , r a č u n i h n a p r a v in k o r p o r a -
ci j s s t a l n o d r ž a v n o p o d p o r o in cer

k v e n i h in s a m o s t a n s k i h r a č u n i h . 

Člen 97. 
Za pregledovanje računov samoupravnih 

oblastev, računov naprav in korporacij s stalno 
državno podporo in cerkvenih in samostanskih 
računov, ki so bili do sedaj zavezani pregledu 
glavne kontrole, obstoje oblastne kontrole 
(člen 2.). 

. Kar se tiče onih cerkvenih in samostanskih 
računov, ki do sedaj niso bili zavezani pregledu 
glavne kontrole, ostane za sedaj ta način kon
trole, kakršen je bil, dokler se to pozneje ne iz-
premeni z zakonom. 

Člen 98. 
Oblastno kontrolo sestavljajo najmanj dva 

ciana ini najmanj dva računska preglednika. Za 
pregledovanje računov naprav in korporacij z 
državno podporo odreja enega izmed dveh čla
nov dotična naprava ali korporacija. ' 

Člen 99. 

Člane oblastne kontrole in njih namestnike 
postavlja oblastna skupščina. Računske pregled
nike oblastne kontrole postavlja glavna kontrola; 
imeti morajo kvalifikacijo, ki se zahteva za ra
čunske preglednike glavne kontrole. 

Računski pregledniki glavne kontrole imajo 
Čin in plačo računskih preglednikov glavne kon
trole. Njih prejemki obremeniajo oblastni pro
račun. 

Člen 100. 
Za polnoveljavno sklepanje v sejali oblastne 

kontrole je potrebna navzočnost dveh članov 
oblastne kontrole in enega računskega pregled
nika, ki predseduje sejam. Po rangu starejši ra
čunski preglednik je tudi šef kontrole. 

Člen 101. 
Računski pregledniki oblastne kontrole pre

gledujejo račune po predpisih, ki veljajo za pre
gledovanje državnih računov. 

Člen 102. 
Oblastna kontrola sklepa v sejah ô razrešitvi 

pregledanih računov, sklepa o zahtevanju in od
pravljanju zavarovanja za škode po pregledanih 
računih, izreka disciplinarne kazni zoper račun
ske preglednike in druge odgovorne osebe ter 
sklepa o kazenski prijavi pri pristojnem sodnem 
oblastvu; 

izdaja za njih ugotovljene zlorabe izvršne 
odločbe o povračilu škode, če ne gre za spor o 
velikosti vsote ali če se ne osporava pravno vpra
šanje odgovornosti; 

vlaga tožbe, za povračilo škode pri pristojnih 
rednih sodiščih, če se osporava velikost škode ali 
pravno vprašanje odgovornosti; 

razpravlja tudi o vseh vprašanjih občega zna
čaja po računih, ki so zavezani njenemu pre
gledu. 

Člen 103. 
Oblastna kontrola ima sejo, kadar jo kliče 

njen šef ali kadar to odredi krajevna kontrola. 

Člen 104. 
Predpisi tega zakona, ki se nanašajo na od

govornost računskih preglednikov glavne kon
trole, se nanašajo tudi na računske preglednike 
oblastne kontrole. 

Člen 105. 
Glavna kontrola nadzira oblastne kontrole 

neposredno ali posredno po krajevnih kontrolah. 
Oblastne kontrole morajo pošiljati glavni 

kontroli mesečna poročila o svojem delovanju 
s seznamkom vseh primerov, kjer se je škoda 
ugotovila, in z obvestilom., kaj se je ukrenilo ö 
tem. 

Glavni kontroli morajo dajati brez odlaganja 
vsa pojasnila in vročati uradne akte, ki jih za
hteva. 

Glavna kontrola ima pravico, kadarkoli se ji 
zdi potrebno, po svojih organih neposredno pre
gledati račune in material oblastev in naprav, ki 
so zavezane oblastni kontroli. 

Člen 106. 
Ako oblastna skupščina pravočasno ne po

stavi ali ne more pravočasno postaviti članov 
oblastne kontrole, sme glavna kontrola na račun 
oblasti postaviti svoje organe za izvrševanje 
dolžnosti oblastne kontrole. 

Člen 107. 
Glavna kontrola izvršuje disciplinarno oblast 

zoper organe oblastne kontrole za nerednosti v 
službovanju po šefu krajevne kontrole. Zoper nje
gove odločbe je dopustna pritožba na glavno 
kontrolo v 15 dneh po prejemu. 

Za disciplinarno kazniva dejanja izreka kazni 
glavna kontrola neposredno. Glavna kontrola 
sme, kakršna je pač kaznivost dejanja, z disci
plinarno razsodbo združiti odločbo, da se mora 
dotični organ razrešiti dolžnosti pri oblastni 
kontroli. 

člen 108. 
Natančnejše odredbe o poslovnem redu in 

organizaciji oblastnih kontrol in njiht službenem 
razmerju proti glavni kontroli in krajevnim kon
trolam predpiše glavna kontrola s pravilnikom. 

X. 
Osebe, odgovorne za povračilo škode. 

Člen 109. 
Za vse škode in nerednosti, ki se dogajajo 

pri upravljanju blagajne, stvari in materiala onih 
uradov in naprav, katerih računi in imovina so 
zavezani pregledovanju glavne, odnosno oblast
ne kontrole, so odgovorni računodajniki, upravi
telji, nakazovalci, računski pregledniki in ostale 
osebe, ki so po svojem službenem: položaju pri
pomogle, da se je škoda učinila. 

Člen 110. 

Računodajniki ali upravitelji so odgovorni: 
1.) če se pri izdajanju denarja, stvari in ma

teriala niso držali zakonskih predpisov; 
2.) če se pokaže kakršenkoli nedostatek v bla

gajni, stvareh in materialu, poverjenih njih uprav
ljanju; 

3.) če prekoračijo proračunske partije, odnos
no dovoljene kredite, in sicer: 
a) blagajniki, odnosno upravitelji, ako uprav

ljajo kredite, 
b) knjigovodje, računovodje in likvidatorji to

liko, kolikor je kdo odgovoren; 
4.) če niso poskrbeli, da bi se bile stvari in 

material, ki' jih upravljajo, ohranile, ali če niso 
podali pravočasno nakazovalcem predlogov, da 
bi-se bila škoda odvrnila, in 

5.) vobče za vse nepravilnosti, bodisi da se 
učinjajo pri izdatkih, bodisi da niso poskrbeli, 
da bi se bili dohodki o pravem času in v popol
nem znesku pobrali ali zavarovali. 

Ako in kolikor so odgovorni za škodo naka
zovalci in računodajniki, odgovarjajo za škodo 
solidarno. 

Člen 111. 
Nakazovalci so odgovorni: 
1.) če niso o pravem času pregledali blagajne, 

stvari in materiala, ki je pod njih nadzorstvom, 
ali če se pojavi nedostatek ali kvar, pa niso ukre
nili zakonskih odredb, da bi bili škodo odvrnili; 

2.) če so poverili upravljanje denarja ali stva
ri osebam, ki nimajo za to zakonskih pogojev, 
ali če niso zahtevali zamene onih, katerih nespo
sobnost za upravljanje denarja se je pokazala 
pred službovanjem; 

3.) če so izdajali naredbe, protivne zakonu. 
Če sta za škodo odgovorna nakazovalec in 

računodajnik, odloči glavna kontrola o njiju so
lidarni odgovornosti, odnosno o meri njiju skupi
ne odgovornosti. Če oni, ki je odgovoren v prvi 
vrsti, odškoduje državo, se oproste ostali. 

Člen 112. 
Računski pregledniki glavne kontrole, krajev

nih in oblastnih kontrol kakor tudi ostali kon
trolni organi so odgovorni disciplinarno in za 
povračilo škode, če se dokaže, da je nastopila po 
njih malomarnosti in nerednosti. 

Člen 113. 
Kontrolorji, knjigovodje, računovodje, likvi

datorji, revizorji, računski pregledniki drugih 
uradov in ostale osebe so istotako odgovorni za 
povračilo škode, ki izvira bodisi iz pogrešnih 
proračunov in viza, postavljenega na listinah, 
bodisi iz nalogov, pogrešno sestavljenih in iz
danih blagajniku za prejemke ali izdatke v de
narju, stvareh in materialu. 

Člen 114. 
. Po razloženem vrstnem redu odgovornosti 

se obsojajo odgovorne osebe istočasno na po
vračilo vseh škod dotičnim blagajnam. 

Člen И5. 

Vse zakonske odredbe, predpisane za računo-
dajnike zaradi zavarovanja škode, sme glavna 
kontrola na osnovi učinjenih preiskav uporab
ljati tudi zoper ostale odgovorne osebe, ki so 
po tem zakonu odgovorne za povračilo škode. 

Člen 116. 
Kjer je bilo v enem računskem: letu več ra-

čunodajnikov in se ugotovi škoda za blagajno, 
pa se odgovornost ne bi mogla točno porazde
liti, obsodi glavna kontrola na solidarno plačilo 
one računodajnike, o katerih se ugotovi, da bi 
bili mogli škodo odvrniti, a tega niso storili. 

Ta odredba velja tudi za oblastno kontrolo 
v mejah njene pristojnosti. 

Člen 117. 
Glavni kontroli se prepušča pravica, da sme 

opustiti izterjavo manjših nedostatkov v letnih 
računih, o katerih razvidi, da bi bila njih izter
java zamudna, škodljiva, ali o katerih dobi potr
dilo pristojnega občinskega oblastva, da se ne 
morejo izterjati. 

XI. 
O kaznih. 

Člen 118. 
Računodajniki, upravitelji, nakazovalci in ostale 

odgovorne osebe, po katerih izvršuje glavna 
kontrola svojo službo, odgovarjajo disciplinarno, 
ako ne izvršujejo naredb glavne kontrole, in 
vobče za vse nerednosti v svojem poslovanju. 

Člen 119. 
Računski pregledniki in vse ostalo pomožno 

osebje glavne kontrole, istotako računski pre
gledniki krajevnih in oblastnih kontrol so podre
jeni disciplinarnemu oblastvu glavne kontrole po 
zakonu o civilnih uradnikih. 

Člen 120. 
Zoper osebe, navedene v členu 118., izreka 

glavna kontrola samo one kazni, za katerih iz
rekanje je pristojen starejšina urada po zakonu 
o uradnikih. Izrečena kazen se priobči v izvrši
tev onemu uradu, prt katerem službuje dotični 
uradnik. Za kazniva dejanja, ki zahtevajo večjo 
kazen, ima glavna kontrola pravico tožbe na pri-
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stojno disciplinarno sodiš«. Zoper osebe, nave
dene v členu 119., izreka glavna kontrola tudi 
one kazni, ki jih izreka po zakonu o uradnikih 
disciplinarno sodišče. Prve kazni izreka redna 
seja, druge pa obča seja. Obča seja odloča v tem 
primeru po postopku, predpisanem za discipli
narno sodišče. 

Ćlen 121. 
Denarne kazni, pobrane po tem zakonu, pri

padajo državni, odnosno samoupravni blagajii. 
kolikor ne bi bilo posebnega fonda za uradniške 
vdove in sirote. j 

XII. ! 
j 

O povraćanju denarja in vrednosti iz državne i 
blagajne. 

Člen 122. j 
Denar in vrednosti se povračajo samo po 

odločbi pristojnega upravnega oblastva. Če je 
vrednost večja od 10.000 dinarjev, se vroči od
ločba kontroli, ki ima zoper njo pravico pritožbe 
po predpisih zakona o državnem svetu in uprav- j 
nih sodiščih. 

V uradih, pri katerih posluje krajevna kontro
la, se izdajajo denar in vrednosti, ko postavi ta 
kontrola vizum. 

Če pristojno upravno oblastvo zasebnemu za-
htevniku odkloni zahtevano povračilo, se sme 
zahtevnik zoper to pritožiti na upravno sodišče, 
odnosno na redno sodišče, ako je predmet spora 
zasebnopravnega značaja. V tem drugem prime
ru mora upravno oblastvo poslati sodišču vse 
akte, ki se tičejo tega predmeta. 

Ti predpisi se ne nanašajo na odločbe sodišč 
o povraćanju denarja in vrednosti, položenih pri 
njih. 

Prehodne odredbe. j 

Člen 123. I 
Poslovanje glavne kontrole po tem zakonu 

se prične, ko se izvrši volitev novih članov. Se
danji člani ostanejo na svojih službenih mestih. 
Vsi uradniki glavne kontrole, ki službujejo že 
sedaj, ostanejo v vseh pravicah, pridobljenih po 
prejšnjem zakonu, brez ozira na kvalifikacijo, ki 
se zahteva s tem zakonom. Toda uradniki novih 
pokrajin, ki so tedaj, ko stopi ta zakon v veljavo. 
že na takih službenih mestih, ki ustrezajo dolž
nostim računskih preglednikov ali dolžnostim 
službenih mest, ki dajo po tem zakonu kvalifika
cijo za računske preglednike, so oproščeni iz
pita, določenega v členu 13. 

Člen 124. 
Ko ne bi imela glavna kontrola zadosti stal

nega osebja za pregledovanje računov in dru
gega, sme na račun kreditov in na račun plač 
tega osebja postaviti za računske preglednike 
tudi upokojene uradnike, ki so bili računski pre
gledniki ali finančni uradniki neoporečne službe. 
V tem primeru se jim daje odrejena plača in do-
klada brez zmanjška onega, kar prejemajo kot 
upokojenci. 

člen 125. 
Dokler se ne sklene zakon o Civilnih urad

nikih, imajo načelniki administrativnega in ra
čunskega oddelka čin in plačo načelnika glav
nega državnega računovodstva pri ministrstvu 
za finance, odsekovni šefi in inšpektorji za ta 
dva oddelka čin in plačo inšpektorja istega ra
čunovodstva, šefi krajevnih kontrol pa čin in 
plačo šefov sedanjih okrožnih finančnih uprav. 

Načelnik sodnega oddelka ima čin, plačo in 
doklade predsednika prvostopnega sodišča, od
sekovni šefi za ta oddelek in tajniki pa imajo 

* čin, plačo in doklade tajnikov kasacijskega so
dišča. 

Računski pregledniki imajo plačo in perio
dične poviške kakor sodniki prvostopnega so
dišča. 

Arhivarji in pisarji imajo plačo arhivarjev in 
pisarjev pri ministrstvu za finance. 

Člen 126. 
Za dobo desetih let od dne, ko stopi ta za

kon v veljavo, se smejo pri glavni kontroli, ako 
ni dovolj kandidatov z zakonsko kvalifikacijo po 
členih 10., 11. in 12., postavljati tudi osebe s 
kvalifikacijo po členu 13. tega zakona, ako imajo 
tudi potrebno število službenih let pri glavni 
kontroli. 

Člen 127. 
Ko se ustanove in prično poslovati oblastne 

kontrole, preide nanje vse poslovanje glavne 
kontrole, ki spada po tem zakonu v pristojnost 
oblastnih kontrol. 

Člen 128. 
Vse državtne in nedržavne račune do konca 

leta 1918. iz vseh oblasti kraljevine, na katere se 
ni razprostirala pristojnost glavne kontrole, je 
smatrati za pregledane in razrešene. 

O državnih računih iz Jet pred vojno, koli
kor niso likvidirani, odloča obča seja glavne 
kontrole, katere izmed njih je smatrati za pre
gledane in razrešene kakor tudi o katerih je treba 
ukreniti pregled z ozirom na že ugotovljene ali 
naznanjene nepravilnosti. Če so se pojavile ali 
prijavile zlorabe, se smejo ti državni in nedržav
ni računi jemati v pregled. 

Pristojna kontrolna oblastva morajo vsa do 
sedaj vknjižena zavarovanja, istotako vse intabu-
lacije, in sicer v zavarovanje državnih, samo
upravnih in javnih blagajn, obnoviti pri pristoj
nih sodiščih najkesneje v petih letih od dne, ko 
stopi ta zakon v veljavo; ako tega ne store po 
tem roku, se bo smatralo, da teh zavarovanj 
sploh ni. Vpisane predznambe in intabulacije iz
piše sodišče iz svojih knjig uradoma ali na za
htevo interesentovo. 

Člen 129. 
Ta zakon stopi v veljavo čez mesec dni ud 

dne, ko se razglasi v «Službenih Novinah». Ta
krat prestanejo veljati zakon z dne 1. julija 1892. 
in vse ostale zakonske in druge naredbe, ki na
sprotujejo odredbam tega zakona. 

Našemu ministru priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, 
naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom pa 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, in vsem 
in vsakomur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. maja 1922. 
I 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Namestnik predsednika ministrskega sveta, 
minister priprave za ustavotvorno skupščino 

in izenačitev zakonov: 
Marko N. Trifković s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

249. 
Mi 

A l e k s a n d e r » I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je "sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, 
HrvatGv in Slovencev v LXXIII. redni seji dne 
9. junija 1922. in da smo Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o ministrski odgovornosti,* 

ki se glasi: 
1. del. 

Dejanja, za katera ministri odgovarjajo. 

Člen 1. 
Ministri so odgovorni kralju in narodni 

skupščini. 
Kralj in narodna skupščina smeta obtožiti 

ministre za kršitev ustave in državnih zakonov, 
učinjeno uradoma. Za škodo, ki jo učinijo mini
stri posameznikom, z nezakonitim izvrševanjem 
službe, odgovarja država. 

Člen 2. 
Minister sme biti obtožen v času, ko traja 

njegova služba, pa tudi v petin letih po od
stopu. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 150, izdanih dne 
10. julija 1922. (Prilog XXV.-1922.) 

II. del. 
Kazni. 

člen 3. 
Vselej, kadar je dejanje, za katero minister od

govarja, kaznivo po odredbah posameznih za
konov, se kaznuje minster s kaznijo, ki jo odre
jajo posamezni zakoni. 

Za ona dejanja, ki niso navedena v posa
meznih zakonih, pa se kaznuje minister z zapo
rom od 2 do 5 let. Vsak minister, ki se obsodi 
na kazen zapora, izgubi sposobnost za javna 
zvanja za pet let od1 trenutka prestane ali odpu
ščene kazni. 

Člen 4. 
Poleg kazenske odgovornosti za dejanja, ki 

jih določa ta zakon, je minister tudi civilno odgo
voren za škodo,.prizadeto državi. 

Člen 5. 
Ministrova odgovornost v primerih, ki se 

kaznujejo po kazenskem zakoniku, ne varuje od
govornosti in kazni podrejenih organov, ki so 
izvršili ministrovo naredbo ali ki so predložili 
kot referenti ministru neresnično poročilo in ga 
s tem zavedli v kaznivo dejanje. 

III . del. 
Postopek pri obtožbi. 

Člen 6. . 
Predlog, naj se minister obtoži, se mora po

dati pismeno ter mora navajati vsa dejanja, za 
katera se minister obtožuje. 

Člen 7. 
Če vloži obtožbo kralj, sopodpiše obtožbo 

predsednik ministrskega sveta, ki jo potem ne
posredno izroči predsedniku narodne skupščine. 

Člen 8. 
Predlog obtožbe izmed narodne skupine 

mora podpisati najmanj petdeset poslancev. 

Člen 9. 
Tak predlog obtožbe izmed narodne skup

ščine prečita predsednik takoj v prvi seji po pre
jemu, preden prestopi narodna skupščina na do
ločeni dnevni red, in odredi jwtem, da se natisne 
in* razdeli med poslance in vroči obtoženemu 
ministru najkesneje v petih dneh. 

Predlog obtožbe se postavi na dnevni red 
najkesneje v 15 dneh od dne, ko se je izročil na
rodnim poslancem;. Skupščina sme na zahtevo 
obtoženega ministra podaljšati rok, v katerem 
naj se postavi obtožba na dnevni red, še za deset 
dni. 

Člen 10. 
Obtoženi minister se pozove, naj na da«, ko 

je odrejena razprava o predlogu obtožbe, pred
loži narodni skupščini svoj pismeni ali ustni za
govor. Skupščina ne sme odločati, preden zasli
ši ta zagovor ali preden ugotovi, da je bil obto
ženi minister pozvan na zagovor, da pa se ni 
hotel zagovarjati. 

Obtoženi minister ali njegov zagovornik ima 
pravico, pregledati in kopirati uradne spise, ki se 
tičejo dejanja, za katero se obtožuje. 

Člen 11. 
Po izvršeni razpravi sklepa skupščina najprej 

o prostem prehodu na dnevni red. 
Obtoženi minister se ne sme, ako je poslanec, 

udeleževati sklepanja. 

Člen 12. 
Ako sklene skupščina z večino glasov navzoč-

nih poslancev prehod na dnevni 'red, je predlog 
obtožbe odklonjen in ta predlog se ne sme več 
ponoviti v istem zasedanju. 

Ako pa skupščina ne sprejme prehoda na 
dnevni red, se uvedle predhodno preiskava zoper 
obtoženega ministra in v ta namen se izvoli pri
hodnji dan s tajnim glasovanjem po načelih so
razmernega zastopstva, preiskovalni odbor dva
najst članov, ki izvrši preiskavo in predloži o 
njej poročilo skupščini v roku, ki mu ga je od
redila. 

V ta odbor ne sme biti izvoljen nobeden iz
med poslancev, podpisanih na obtožnici. 
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Istega dne, kö je preiskovalni odbor izvoljen, 
poroča predsednik skupščine o tem. po pristojni 
poti vladarju, ki dotičnega ministra, ako je ak
tiven minister, razreši dolžnosti do odločbe 
državnega sodišča. 

Člen 13. 
Preiskovalni odbor izvoli izmed sebe pred

sednika in poročevalca, , hkrati pa izvoli poro
čevalcu tudi namestnika. 

Odbor sme sklepati, če je navzočnih najmanj 
sedem članov. 

Odbor zaslišuje obtoženega ministra, na
bavlja vsa potrebna pojasnila o dejanju ter izvr
šuje vobče vse pravice in vse dolžnosti preisko
valnega sodnika. 

Odbor sme prenesti svoje preiskovalne posle 
na svoje posamezne člane. '-

Člen 14. 
V roku, ki ga je odredila narodna skupščina, 

ki pa se sme na zahtevo odbora tudi podaljšati, 
prečita poročevalec odbora poročilo o dovršeni 
preiskavi v skupščinski seji ter ga izroči pred
sedniku z vsemi spisi vredv 

Predsednik odredi, da se to poročilo z loče
nimi mnenji vred, àko jih je kaj, natisne in raz
deli med poslance v desetih dneh. 

Vsak poslanec, isto tako pa tudi obtoženi mi
nister ali njegov zagovornik sme pregledati vse 
spise, ki se tičejo obtožbe. 

člen 15. 
Ako preiskovalni odbor spozna, da je treba 

obtoženega ministra zapreti, poda o tem pred
log v skupščini bodisi v svojem poročilu, bodisi 
s posebnim dopisom, preden se poročilo pred
loži. 

Za skupščinski sklep, dà je ministra zapreti, 
je treba dvotretjinske veČine navzočnih poslan
cev, sklep pa je takoj izvršen in zoper njega pri
tožba ni dopustna. 

Ta zapor ne sme nikoli trajati dalje nego tri 
mesece. 

Cleri 1o. 
V isti seji, v kateri se prečita poročilo pre

iskovalnega odbora, odloči skupščina;, ali naj se 
otvori razprava o poročilu,-ki"še mora pričeti 
najdalje v desetih dneh. 

V tem primeru kakor tudi v primerih členov 
11., 15., 17., 18. in 30. se glasuje tajno. 

Obtoženi minister se pozove .na sejo zaradi 
zagovora. 

Člen 17. 
Po izvršeni razpravi se glasuje posebe o vsaki 

točki obtožbe. 
Člen 18 . 

Ako sklene narodna skupščina z dvotretjin
sko večino glasov navzočnih članov (člen- 92. 
ustave), da je.obtožba dopustna,, se vrne predmet 
preiskovalnemu odboru, da predloži tožbo, ki jo 
podpišeta predsednik in poročevalec odbora. 

Skupščina ne sune odstopiti od tožbe, ki jo je 
že sklenila. 

Člen 19. 
Ako dvotretjinska večina navzočnih poslan

cev, crç-loçëna po ustavi,, ne sprejme nobene točke 
v obrozjbi, je predlog obtožbe odklonjen in.se 
tre sme veç. ponoviti v iste^. zasedanju...., 

člen 20; 
$\>o se narodna skupščina razpusti, preden 

ji .preiskovalni odbor predloži poročilo, izvoli 
v novem zasedanju odbor, ki uvede preiskavo. 

Če pa je skupščina razpuščena ali če se njene 
seje. zaključijo po prtobčenem odborskërii. poro
čilu; mora skupščina v prihodnjeiti' zasedanju 
takoj pričeti razpravo na podstavi tega'poročila. 

IV, del. 
O državnem sodišču in '. postopku pri sojenju. 

•; ;.}• ; Č l e n . 2 1 . ..... 
/Ministra, ki je obtožen in postavljen pred so

dišče, sodi -državno sodišče. Državno, sodišče 
ivori šest državnih; svetnikov in šest kasacijskih 
sodnikov, ki jih izvoli vsako izmed teh teles z 
žrebom v plenarni seji, razen njih pa se po dva 
namestnika. Predsednik kasacijskega sodišča je 
predsednik državnega sodišča. Dokler se ne usta
novi ètniò- k'ašacrjško sodišče 'za'VSö državo, Oprav

lja dolžnost predsednika državnega sodišča pred
sednik kasacijskega sodišča v Beogradu. 

Državno sodišče sodi v prestolnici. 
Čim se v skupščinski seji sprejme predlog ob

tožbe, priobči to predsednik skupščine predsed
niku državnega sveta in predsedniku kasacijske
ga 'sodišča, da se izvolijo člani in namestniki 
•državnega sodišča. 

Tako se sestavi državno sodišče tudi takrat, 
kadar obtoži ministra kralj. V tem primeru pri
obči predsednik ministrskega sveta obtožbo pred
sedniku narodne skupščine, ki pozove tedaj, ko 
priobči obtožbo narodni skupščini, predsednika 
državnega sveta in kasacijskega sodišča, naj od
redita na nje podstavi volitev' članov in namest
nikov državnega sodišča. 

Dokler se državni svet ne konstituira,; sme 
kralj odstopiti od svoje tožbe. 

Člen 22! 
Tajniško dolžnost opravlja glavni tajnik dr

žavnega sveta ali pa, če je zadržan, prvi tajnik 
kasacijskega sodišča. 

Člen 23. 
Ako je obtožila ministra narodna skupščina, 

se skliče državno sodišče najkesmeje v osmih 
dneh, ko je predsednik skupščine priobčil pred
sedniku ministrskega sveta sklep, da je ministra 
postaviti pred sodišče. 

Člen 24. 
Tako obtoženi minister ali! njegov zagovornik 

kakor tudi državni ali skupščinski obtožitelj ima 
pravico zahtevati, naj se izključi od sojenja oni 
član državnega sodišča, o katerem je mogoče 
navesti enega izmed teh razlogov za izključitev, 
in sicer: 
a) da je s kaznivim dejanjem poškodovan ali 

oškodovan; 
b) da je z obtožencem v krvnem sorodstvu v 

premi črti kot potomec ali prednik do kate
regakoli kolena, v postranski črti do vštetega 
četrtega kolena, v svaštvu pa do vštetega tret
jega kolena; 

c) da je z obtožencem v dokazanem osebnem 
". 'sovraštvu ;'.'.' '•.;/'.,',/,.•,;„.', ji.'. '.,.'. 

č) da'je on obtožencu ali'pa obtózeriec njemiu 
krstni, kum ali da je drug drugemu kräceval 
otroke. 
Ta izključitev se srce zahtevati takoj začetkom 

preiskave ali sojenja. 
Državno sodišče odloči, ali je izključitev do

pustna ali ne. 
-Člen 25. 

Obtoženi minister se mora pozvati osebno. 
Ako ne pride na poziv sodišča, se izvrši sojenje 
v njegovi odsotnosti. Ako obtoženec ne določi 
sam sebi zagovornika,*.gä nur določi sodišče ura
doma. 

Člen 26. ., 
" Državni obtožitelj pri državnem sodišču je, 

ako je obtožil ministra kralj, eden izmed članov 
kasacijskega sodišča,.ki ga odredi državno so
dišče. Ako pa ga je.obtožila narodna skupščina, 
je državni obtožitelj "poročevalec skupščinskega 
preiskovalnega odbora. Ako je ta zadržan, ga za
stopa namestnik, določen po predpisih člena 13. 

. Člen 27. 
Državno sodišče odredi za preiskovalnega 

sodnika enega izmed onih članov kasacijskega 
sodišča, ki niso prišli y sestav državnega sodišča. 

Člen 28. 
Državno sodišče priobči obtoženemu mini

stru v prepisu tožbo skupščine ter mu hkrati 
odredi rok, dò katerega mora predložiti svoj 
pismeni odgovor. Ta rok ne sme biti krajši nego 
dvanajst in ne daljši nego trideset dni. 

Odgovor priobči to sodišče takoj v prepisu 
državnemu obtožitelju. 

Člen 29._ 
Vsa oblastva v državi, morajo podpirati držav

no sodišče pri izvrševanji! sodnega posla. 

Člen 30. 
Ko državno sodišče' dovrši potrebno preiska

vo, odredi in objavi v «Službenih NovinahS dan 
razprave. 

Obtoženi ministeri 'iije&bv zagovornik, držav
ni obtožitelj. in vse^ psebe^ ki. jse, jnpcajQ,, .bodisi 
kot priče, bodisi kof vešcaki, zaslišali na razr 
pravi, se morajo pozvati -s posebnim pozivom. 

' '''.ČimM-:'-- -.' "*"' 
Za priče in veščake, ki ne ugode pozno« dr

žavnega sodišča, veljajo odredbe kazenskosod-
nega postopka. 

Člen 32. 
Razprava pred državnim sodiščem je javna 

in ustna. 
Sodišče odloča z večino glasov. 

• ;•; Člen 34. -. •: 
Državno sodišče sodi po prepričanju in po

znavanju stvari. 
Člen 35. 

Razsodba državnega sodišča je takoj izvršna. 
Priobči se''narodni skupščini* vznanje, predsed
niku ministrskega sveta pa v izvršitev. Zoper njo 
pritožba ni' dopustna. 

Člen 36. 
V primeru ministrske odgovornosti kralj ne 

more uporabiti svoje -praviceаатеаи\еШ1ЏШ$е 
pomilostitve brez pristanka narodne šra^šcuie. 
O tem odloča narodna skupščina z večino glasov. 

Čleft••••3&. 

Državno sodišče prestane poslovati, Čini iz
reče razsodbo. Vsi spisi o sojenju se.izrtrče na
rodni skupščini, da jih shrani. 

; Čleh 38. 
Ta zakon stopi v veljavo ž dnem, kò se raz

glasi v «Službenih Novmah». 
Našemu ministru priprave za ustavotvorno 

skupščino in izenačitev zakonov priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsem Našim ministfoatt. 
naj skrbe za njegovo; - izvrševanje* oblastvom za& 
povedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

N a B l e d u , dne 20. junija 1922. 

i A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat. 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta : 
Nik. P. Pašićs. r. 

(Podpisi vseh ostalih ministrov.) 

Uredbe pokrajinske uprave 
za 

2&p. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranja vodovodne naklade Фvasi Bistrici, 

občina Bohinjska Bisbriça. ; 
Na podstavi določb § SI. obÖHUäkega rödär-e« do

voljuje bohinjskobistriški obfiinl, da' sme pobirati v 
vasi Bistrici za vzdrževanje ш popravljanje vodo
voda izza ДеЈа. 1922., vodovodno dav^iap, in sicer: 
a) od vsake prve pdpc y vsaki Mei po 50 K na leto; 

od vsake nadaljnjo pipe v vsaki hiši pa letno po 
25 K; 

b) od pip, ki so napravljene zunaj hiš za splošno 
uporabo in ki jih upOl-abljajo razne stranke, 
letno po 150 K. Ta znesek plačujejo eorazinerno 
stranke, ki uporabljajo pipe. Stranke "morajo 
skrbeti tudi za, poprave pip. Kor\ta za napajanje 
živine so oproščena te davščine. '• 

..; У'L j u b i j a n i , .dne 22. julija'i?22. /' , ; ' ; 

Pokrajinska upirava ва Slovenijo. 
Oddelek za notiranje zadeve. 

P o naroöilu pokrajinskega namestnika: 
.••:.'••:'=•.. Kremenseir в.г. ••'•'•• 
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251. 
Naredba pokrajinskega namestnika j 

za Slovenijo ! 
o dokladi k ustrezni državni pristojbini | 

v blejski občini. 

Na podstavi § 81. občinskega rixla dovoljujem | 
sporazumno s tukajšnjo delegacijo ministrstva financ j 
zaradi povzdige tujskega prometa na Bledu blejski j 
občini З б ^ п о doklado k celokupni državni pristoj- j 
bini od kupnih pogodb, predpisani po tar. post. 12. 
zakona o taksah in pristojbinah, in sicer kupnih po
godb, ki se tičejo realitet, katere so v krajevni ob
čini blejski, a priteklinami in mobiliarom \red. 

Doklada se predpisuje k pristojbini ot-1 pogodb, 
Ki so bile sklenjene izza dne, ko je biLi dotična 
uaredba po pokrajinski upravi objavljena v Urad
nem lfetu. 

V L j u b l j a n i , dne 25. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. i. 

Razglasi drugih uradov in oblastem 
Pmfe. 1700/4/22-1. 8—3 

Razpis. 
Razpisuje se mesto pisarniškega uradnika XI. ali 

X. činovnega razreda pri okrajnem sodišču v B r e 
ž i c a h . Mesto se odda samo oficialu ali kanclistu 
preko eietemiziranega stanja in brez določenega služ
benega mesta, ki je opravil predpisane izpite. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje, ki morajo biti svojeročno napisane, po 
sìuìbeni poti najkesiwje do dne 

1 5 . a v g u s t a 1 9 2 2 . 

pri predsedništvu okrožnega sodišča v Celju. 
Predsednlštvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 18. julija 1922. 

Dr, Regina s. r. 

C- l 268/22--1. 422 
Oklic. 

Zoper Mihaela S o n č a r j a s Kresniškega vrha 
št. 11 pri Litiji, sedaj nekje v Združenih ameriških 
<lržavah, je podal pri deželnem sodišču v Ljubljani 
Prane Okoren po svoji ženi Frančiški Okornovi, ki 
jo zastopa dr. Fran Frlan, tožbo zaradi 110 dolar
jev ali 80.250 K s pripadki. 

Na podf-tavi tožbo se določa narok za n>tno raz
pravo na dan 

1 7. a v g u s t a 1 9 2 2. 
ob pol devetih pri tem sodišču v dvorani št. 124. 

V obrambo pravic Mihaela Sončarja se postav
lja za skrbnika dr. Vladimir Ravnihar. odvetnik 
v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dno 5. julija, 1922. 

sveta. 
sodni 

sveta 
sodni 

j^arc. 
okraj 

pare. 
okraj 

532 M 

2.) ureditev užitnih in gospodarskih pravic na 
skupnem svetu, Id jo vpisan pod v i St. 179 davčne 
občine šmartinske ob Savi, sodni okraj ljubljanski; 

•3.) nadrobna razdelba pare. š t 162, 174, 120 in 
199 davčne občine velikoligojnskc, sodni okraj 
vrhniški; 

4.) nadrobna razdelba skupnega sveta pare. 
št. 130 davčno občino velikoligojnske. sodni okraj 
vrhniški; 

5.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je vpi
san pod vi. št. 119 davčne občine črnske, sodni 
okraj kamniški; 

6.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je -pi
san pod. vi. št. 353 davčne občine, kamniške, sodni 
okraj vrhniški; 

7.) nadrobna ra/xlelba skupnega 
št. 438 davčne občine stranskovaške, 
ljubljanski; 

8.) nadrobna razdelba skupnega 
š t 831/1 davčne občine лтзк1епбке, 
vrhniški; 

9.) nadrobna razdelba skupnoga sveta, ki je /pi
san pod vi. š t 177 davčne občino bistriške, sodni 
okraj mokronoški; 

10.) nadrobna razdelba skupnega sveta., ki jo 
vpisan pod vi. št. 279 davčne občino polšniške, 
sodni okraj litijski; 

11.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je 
vpisan pod vi. št. 4 davčne občine dobravske. sodni 
okraj višnjegorski; 

12.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je 
vpisan pod vi. št. 28 davčne oleine lipoglavske. 
sodni okraj ljubljanski; 

13.) nadrobna razdelba skupnega sveta, ki je 
vpisan pod vi. št. 87 in 88 davčne občine, robrsk", 
sodni okraj žužemberški; 

14.) nadrobna razdelba skupnega sveta, 
vpisan pod vi. št, 89 davčne občine rebrske, 
okraj žužemberški; 

15.) nadrobna razdelim skupnega sveta, 
•vpisan pod vi. št. 274 davčne občine zalovjške. 
okraj novomeški. 

Uradno poslovanje tega, krajnega komisarja se 
prične takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2, iz lota 1888., 
gled« pristojnosti oblastev, potem neposredno in po
sredno udeleženih strank kakor tudi glede izrecil, 
ki jih ta oddado, ali poravnav, Id jih sklenejo, na
posled glede zaveznosti pravnih naslednikov, da 
morajo pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi 
izvršitve omenjenih operacij- ^ 

V L j u b 1 j a n i . dne 28- junija 1922. 

Po naročilu pokrajinskega ruunetftniku 
kot, jn-edsednika pokrajinske komisije 

za, agrarske operacije: 
Detela s. r. 

Letnik IV. 

borju, za občino Bohovo pa v ponedeljek duo 7;. a v-
g u s t a t- 1. ob devetih pri okrajnem glavarstvu v 
Mariboru, v sobi št. \\f\. 

okrajno glavarstvo v Mariboru. 
rine, 20. julija. 1922. 

Tov. si, 1429/91. 

Razglas. 
141 

Po odločbi gospoda ministra za finance •/. fin--
22. februarja t. L, št. 88, y- privatnim osebam pre
povedan promet s soljo i/, ene pokrajino v ćrug-j 
(iz Hrvatski- v Slovenijo). Zop;.-r one, ki uvuia-jo sol 
v Slovenijo, kakor tudi zoper one, ki kupujejo tako 
sol,' se bodo uporAbljale najstrožjo zakonske od
redbe. 

Pokrajinska monopolska direkcija v LjuMjuoj, 
dne 24. julija 1922. 

ät. 768/11. 

Razpis Štipendij. 

ki je 
sodni 

ki jo 
sodni 

Francoska vlada yprejmo tudi leto.- п».-.киј šti
pendistov iz naše kraljevine., 

Kandidati morajo biti absolventi fakuluA« ali pa 
morajo biti vsaj v poslednjih dveh semestrih svoji); 
študij, in sicer v obeh primerih na tisti univorei. ki 
jih predJaga. V p n i vrsti se bodo izbirali kandidati 
za francoski jezik in francosko literaturo. 

Štipendije znašajo |x> 6000 frankov za studijsku 
leto 1922./1923. Izbrani prosilci dobe na roko tudi 
potne stroške. 

Absolventi in. slušatelji .ljubljanske univorze., ki 
hočejo irrositi za podelitev to štipendije, naj n a s l v 
ve ^voje prošnje-, opremljene, s potrebnimi doku
menti, na rektorat imi verze. Termin do dne 1 5. n v -
g u s t a t. 1. 

Rektorat univerze kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev v Ljubljani, 
dne 21. julija 1922. 

Krek s. r.. vek for. 

1009 Razglas. 
Vsi interesenti be vabijo na oddajo šolakega, po

pravila, na Kazborju, ki мг bo vršila dne 
3 0. j u l i j a 1 9 2 2 . 

ob denti l i na dražbi v šolski sobi na IUxbwju. iz
klicna cena 130.000 K. Proračun je \ri tukajšnjem 
šolskem vodstvu na vpogled. 

Krajni šolski svet na Razborju pri Zidanem tmwt'i. 
dne. 20. julija 1922. , 

St. Ô37. 
Razne objave, 

Razglasilo. fltM 

V 64/8—83. 958 3—3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Antona G a b e r š k a, užitkarja v 

Gabrcan št. 9, se uvaja postopanje za amortizacijo 
hranilne knjižice okrajno hranilnice v Rogatcu 
št. 869/П v vrednosti 2776 K 24 v, glaseče se na 
imei Marija Gaberšek. 

Imetnik te knjižice so pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom, š e s t i h m e s e c e v , kor bi se sicer 
1» tem roku izreklo, da jo knjižica neveljavna. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek I., 
dne 12. julija 1922 

Št. 63, 100, 101, 102, 113, 118, 148, 151. 157. 187, 
201, 204, 216, 217 iu 218. 

Razglasilo. 
Po § 60. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 

Aäk. š t 2 iz leta 1888., je postavila pokrajinska 
komisija za agrarske operacijo v Ljubljani dvornega 
svetnika drjo. Ivana V r t a č n i k a krajnim komi
sarjem za agrarske operacije, da se izvrše nastopne 
operacije: 

i.) nadrobna razdelba hkupnega sveta pare. št. 
1501 davčne občine laniške, *odni okraj ljubljanski; 

Po § 65. zakona z dne 26. maja 1909., staj. dež. i 
zak. št. 44, je pok raji n-Jta. komisija za agrarske ope- j 
racije v Ljubljani postavila okrajnega glavar.pi I 
drja. Frana S p i 11 e r j a - M u y s a krajnim ko
misarjem za agrandie operacije, da se.izvrši uredba 
užitnih in gospodarskih pravic na skupnem svetu, 
ki je vpisan pod vi. št. 127 davčne občine gornj-v 
grajske, istega sodnega okraja. 

Uradno poslovanje tega krajnega komisarja se 
prično takoj. 

S tem dnem stopijo v veljavnost določila zakona 
z dne 26. maja 1909., staj- dež. zak. š t 44, gioie 
pristojnosti oblastev, potem neposredno in posredno 
udeleženih ctrank kakor tudi glede izročil, ki jih 
te oddado, ali poravnav, ki jih sklenejo, naposled 
glede zaveznosti pravnih naslednikov, da morajo 
pripoznati pravni položaj, ustvarjen zaradi izvršitve 
omenjeno' operacije. 

V L j u b l j a n i , dne 28. junija 1922.' 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
kot nre-.lsednika pokrajinske komisije 

za agrarske operacije: 
Detela s. r. 

St. 34.001/22. 1001 

Dražba lovov. 
Lovska pravica,, ki jo imata krajevni občini Ku-

men in Bohova, so odda na javni dražbi do dne 
30. junija 1928. v zakup. Dražba se bo vršila za ob
čino Kumen v vtorek dne 8. a v g u s t a t L ob 
devetih v občinskem uradu pri Sv. Lovrencu na Po

Št. 4254—III. 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž a n i v o z n i n s k i s t a v k i z a k o p r o 
( H u š o n a j e d r c a k o k o s o v i h o r e h o v v 
k o š i h ) i n j e d r c a p a l m o v i h o r e h o v i z 
T r s t a , d a 1 j e .za o l j e i z k o k o s o v i h 

o r e h o v ( o č i š č e n o ) v T r в t. 

Z veljavnostjo izza dno 10. julija 1922. do pre
klica, odnosno do proizvedbo v tarifi, so računijo v 
okviru «Provizorne železniške tovorne tarife* (e dne 
1. februarja 1921.) nastopni vozninski s tavki : 

A) za kopro (sušena jedrca kokosovih orehov v 
kosih) in za jedrca palmovih orehov 

iz Trsta: 
-, , . centeeimov 

do postai : га 100 kg 
Atzgersdorf Mauer . . 741 1 pri predaji ali obpJaèilu 
Wien Handelskai . . . 790 [najmanj za 10 000 kg za 
Wien Südbahn . . . . 741J t o v o r u i h l t l n "*»* 

B) za olje iz kokosovih orehov (očiščeno) 
v Trat-

centesimo? 
s postaje: 7A ìoo kg 

{ pri predaji ali ob plačila 
uajmanj za 10 OOu kg «a 
tovorni list in ragon. 

Odbitki, odnosno pribitki (sedaj 40%,ni odbitek) 
pri voznjnsldh stavkih imenovano tarife, ki so bili 
priobčeni drugod, se vpoštovajo tudi pri teh voenin-
skih stavkih. 

V L j u b 1 j a n i , dne 15. julija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poitnina plačana v gotovini 

80. V Ljubljani, dne 31. julija 1922. Letnik rV 
• * • • • 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

UST 
inske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade: Odločba, s katero se prepoveduje uvoz in izvoz 
avtomobilov po suhih potih. Naredba, s katero se podaljšuje trgovska pogodba z avstiijsko republiko. — R.izglasi osrednje vlade: Natečaja: za študije n:i šolah za gluhonemo 
deco in na gospodinjskih šolah. Razglas o vpisu v gospodinjske šole. Razglas o nabavi dečjega, ženskega in moškega perila, posteljnine in bolniških plaščev iz amerlkana za 
skladišče ministrstva za narodno zdravje. Razglas o nabavi postelj in nočnih omaric za skladišče ministrstva za narodno zdravje. Razglas o kurzih listin, izdanih na zlato ali ino
zemsko valuto, za čas od dne 1. do vštetega dne 31. avgusta 1922. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Odobritev šolskih knjig. Razglas o izpremembah v eerentskem 
sosvetu okrajnega zastopa v Konjicah. Razglas o izpremembi v občinskem gerentstvuvv Genterovcih. Razpust društev. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Slovenju 

Ljubljani zvišati delniško glavnico. D . . , „ , Mg as, da sme «Delniška družba pivovarne Union» v 
Razglasi vojaških oblastev: K.onkurz za sprejem gojencev v inženjersko podčastniško šolo v Mariboru. Matični listi nespreietih bivših 

avstro-ogrskih aklivnih častnikov. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Nòvin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka Ï57 z dne 19. julija 1922.: 
Razglas ministrstva za trgovino in industrijo, da 

je naša pooblaščena trgovinska agencija, v Bruselju 
ukinjena.. ' , ... ' 

Številka 159 z dne 21. julija 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a :i -

d r a I. z dno 18. junija 1922., s katerim se Ciril J e 
g l i č , abs. slušatelj poljedelsko-gozdarske fakultete 
v Zagrebu, postavlja za pisarja III. razreda pri mini
strstvu za poljedelstvo in vode. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n -
i l r a L z dne 18. junija 1922., s katerim'se sprejem-, 
rje ostavka, ki jo Jo Bogdan'F e'rîfifre, asistent po
ljedelske preizkuševalnc in kontrolne postoje v Top-
čideru. podal na državno službo. 

Številka 161 z dne 24. julija 1922.: 
Ukaz ministrskega svista z dne 1. maja 1922., s 

katerim se po službeni potrebi postavljajo v stanje 
pokoja: Mihael M ili or, inspektor II. razreda ob
lastne inspekcijo dela v Ljubljani; Cirila Š t e bi, 
rojena Pleško, tajnica III. razreda pri pokrajinski 
upravi, oddelku za socialno politiko, v Ljubljani; 
Viktor Š e g a , katehet v VIII. činovnem razredu na 
državnem zavodu za gluhonemce v Ljubljani. 

Številka 163 z dne 26. julija 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -

d r a I. z dne 30. junija 1922., s katerim s 0 Peter 
M i l i v o j e v i ć, šef krajevne kontrole pri okrožni 
finančni upravi v Peći, postavlja za šefa krajevne 
kontrole pri carinarnici v Ljubljani. 

Številka 164 z dne 27. julija 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n -

d r a I. z dno 25. junija 1922., s katerim se postav
ljata: Franjo P e t r e t i c , pomočnik komisarju že
lezniške policije v Zagrebu, za pomočnika komisarju 
železniško policije na Rakeku (po službeni potrebi); 
Albin J u l i a n , ate. pravnik, za pomočnika ko
misarju železniške policije v Mariboru. 

Številka 166 z dne 29. julija 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a 1. z dne 30. junija 1922., s katerim so spre-
jemlje ostavka, ki jo ja._Otokar Z o r n , carinik 
TV. razreda carinarnice v Kozaršah, podal na držav
no službo. 

Ukaz Njegovega Veličanstva. kralja A 1 o k <s a n -
d r a I. z dne 27. maja 1922., s katero so Josip Zi -
d a r i o , carinik III. razreda carinarnice v Celju, 
postavlja v stanje pokoja. 

Ukaza Njegovega Veličanstva kralja A l e 
k s a n d r a I. z dne 30. junija 1922., s katerima sé 
Roman P a 1 j a g a , carinik Ш. razreda carinami je 
• Ljubljani, in Marko Z o r k o , carinik IV. razreda 
carinarnice v Gorajcui Cmureku, odpuščata iz dr
žavne službe. 

Izpremembfe v osebju« 
Njegovo Veličanstvo kralj je z ukazom z dne 

28. junija 1922. prof. dr ja. Josipa M a n t u u, n i j a , 
ravnatelja deželnega muzeja v Ljubljani, pomaknil 
v V. činovni razred. 

Absolvirani pravnik Heribert'S v e t e 1 je sprejet 
za konceptnega praktikanta v politično pripravljalno 
službo v področju pokrajin5ke'%pfavc za Slovenijo 
ter dodeljen v službovanje oddelku za notranje 
zadeve. <• ' i • • , u .. 

'••' .Iv. Hribar s. r. 

Gospod minister za narodno zdravje je premestil 
z odlokom št. 24.695 z dne 17. julija 1922. okrož
nega zdravnika drja, Viktorja G r e g o r i c a iz 
Poljčan v Novo mesto, j " ' ,• 

fîospod minister za nartSfiio zdravje jo imenoval 
z odlokom z dne 5. julija 1922. Frana G a m e r c a , 
višjega pisarniškega oficiala splošne bolnice v Ljub
ljani, za upravitelja jame bolnico v Murski Soboti. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo je imenoval 
drja. Cirila K o m o t a r j a za asistenta, na nevro-
loško-psihiatričnem oddelku splošne bolnice v Ljub
ljani. 

Dr. Mayer s. r. 

Gospod minister pravdo je imenoval avskultanle 
Antona R a d e j a , Arturja Mr e v i j o t a , Karla 
I v a n c a , drja. Leopolda M a s t n a k a, drja Iva 
L u l i k a , Maksa J u v a n c a , Avgusta H a b or
ni u t h a in drja. Maksa Š n u d e r i a za sodnike za 
okrožje višjega deželnega sodišča ljubljanskega v 
IX. plačilnem razredu. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Karel B r a t u š a , višji pisarniški oficial pri de
želnem sodišču v Ljubljani, je z dnem 31. julija 
1922. na lastno prošnjo trajno upokojen. 

Anton S o r j a n , sodni kanclist v Laškem, je z 
dnem 30. junija 1922. stalno upokojen. 

Ivan K r u h , sodni sluga okrajnega sodišča v 
Kranju, je z dnem 31. ju^ja 1922. na lastno prošnjo 
trajno upokojen. „. „ . 

Dr. Rogina s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
2 5 2 . 

Odločba, 
• katero se prepoveduje uvoz in izvoz 

avtomobilov po suhih potih."1 

Gospod minister za finance je predpisal na pod
stavi člena 273. carinskega zakona z odločbo 
C br. 42.643 z dne 24. L m.: 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 161, izdanih dne 24ega 
julija 1922. 

1.) Pravila, izdana na podstavi člena 144. carin
skega zakona, se izpreminjajo tako, da se pravica, 
izvrševati stalen promet med obmejnimi kraji na 
način, predpisan s temi pravili C br. 32.407 z dne 
7. maja t. 1. (razpisi št. 139), osporava, ker ni za to 
pogojev v členu 144. carinskega zakona kakor tudi 
ne za aeroplane. 

2.) Na podstavi člena 220. carinskega mkóna r.f>.\ 
področje, predpisano z razpisom C br. 39.026 iz letft 
1920. izpreminja tako, da smejo samo glavne cart 
namico I. in II. vrste ob železniških progah oea-
rinjati blago (avtomobile) iz št. 652. zakona o sploš
ni carinski tarifi razen na podstavi specialnih do
volil. Ta dovolila izdaja generalna direkcija carin,. 
ta pravica pa se sme po potrebi prenesti tudi na 
upravnike posameznih glavnih carinarnic I. vrste. 

3.) Na podstavi člena 3. carinskega zakona se 
odrejajo za prevoz avtomobilov samo krajnici so z 
inozemstvom zvezam z železnico ali s parniškim 
prometom, ne pa tudi s suhimi poti. 

Obveščaje o tem carinarnice, odreja generalna 
direkcija carin, da se mora takoj preprečiti vsak 
avtomobilni promet čez mejo naše kraljevine po 
stillili potih. Od tega ;e izvzemajo samo prbneri spe
cialnih dovolil, ki jih izdaja v prvi vrsti generalna 
direkcija carin. 

Ako se prevažajo avtomobili in blago, kakor je 
povedano v točki 3., se sme njih prevoz visiti samo 
po železnici ali parnikih, ne pa po suhih potih. To
rej ni-od si e j dopuščati uvoza in izvoza avtomobilov 
po suhih potili. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 30. junija 1922.; C br. 43.455. 

2 5 3 . 
Naredba, 

s katero se podaljšuje trgovska pogodba 
z avstrijsko republiko.* 

Na podstavi pooblastila v čtenu 3. zakona o pro
računski dvanajstim za mesec julij t. L, cSlužbene 
Novine» št. 142 A z dne 30. junija t. L, in v zanielu 
odločbe ministrskega sveta z dne 12. t. m., IV. 
br. 1698, se do sklepa novega trgovinskega dogo
vora podaljšuje pogodba z dne 27. junija 1920. o 
provizorni ureditvi vzajemnega trgovskega prometa 
med našo državo in avstrijsko republiko, ki ji je i» 
zakonu z dne 30. januarja t. 1. potekel rok dno 
30. junija t. 1. 

Iz pisarne ministrstva za trgovino in industrijo 
v Beogradu, 

dne 17. julija 1922.; IV. br. 1891. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» &t 157, izdanih dne 19ega 
julija. 1922. 

>• . 
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Razgiasi osrednje vlade. 
Natečaj. 

Po odloku gospoda ministra za prosveto O. N. 
br. 20.466 z dne 11. julija 1922. se pošlje začetkom 
prihodnjega šolskega leta na Češko pet učiteljev in 
pet učiteljic osnovnih šol zaradi študij na šolah za 
gluhonemo deco. Ti učitelji morajo prebiti na štu
dijah leto dni ob svoji plači in ob prejemkih, ki so 
jih imeli na kraju poslovanja; potni in vozni stroški 
pa se jim izplačajo iz proračuna ministrstva za pro
sveto. Po končanih študijah morajo opraviti izpit na 
dotični šoli. Pred odhodom na študije se morajo ti 
učitelji-ec pismeno zavezati, da bodo po končanih 
študijah služili na šoli za gluhonemo deco. Pravico nočnih omaric. 

državno blagajne najkesneje do desetih onega dne, 
ko bo licitacija. 

Iz pisarne ministrstva za narodno zdravje 
v Beogradu, 

dne 15. julija 1922.; Ap. br. 24.671. 

Razglas o nabavi postelj in nočnih oma
ric za skladišče ministrstva za narodno 

zdravje. 994 3-2 
Po odloku gospođa ministra za narodno zdravje tiskarna, 

z dne 16. julija 1922., Ap. br. 24.804, bo dne j 
4. s e p t e m b r a 1 9 2 2. j 

ob enajstih v poslopju ministrstva za narodno zdrav
je ofertalna licitacija za nabavo 300 postelj in 300 

2. and 3. Schuljahr). Im Auftrage der «Mestna ob
čina mariborska» verfasst von Fr. F i n k , Stadt-
s«hulinspektor, unter Mitwirkung von M. K o ž u li, 
Oberlehrer. Preis 12 Din. Maribor 1922. Verlag dor 
«Mestna občina mariborska». 

•Št. 2881, z dne 26. julija 1922. 
Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 

je z razpisom z dne 25. julija 1922.. št, 2881, odobri
la šolsko knjigo: «Tretja čitanka» (za 3. šolsko leto 
ljudske šole). Sestavil L. C e r n e j . Cena 13 Din. 
V Ljubljani 1922. Natisnila in založila Učiteljska 

do natečaja imajo vsi stalni učitelji-ce, ki so opra 
vili usposobljenostni izpit ter nimajo nad deset let 
stalne, učiteljske službe. — Rok za prijavo poteč" 
dne 15. a v g u s t a t 1. 

Iz pisarne ministrstva za prosveto v Beogradu, 
dne 13. julija 1922.; O. N. br. 20.466. 

Natečaj. 

Pogoji za to licitacijo se lahko vpogiedajo vsak 
dan ob enajstih pri ministrstvu za narodno zdravje. 

Ponudbe se bodo sprejemale pri ministrstvu iste
ga dne, ko bo licitacija, do desetih. 

Kavcija za podanike naše kraljevine znaša 10.000 
Din, za inozemske pa 20.000 Din, če oferirajo celo
kupno količino, drugače pa po zakonu o državnem 
računovodstvu, ter se mora položiti pri kasi glavne 
državne blagajne najkesneje do desetih onega dne, 
ko bo licitacija. 

Iz pisarne ministrstva za narodno zdravje 
v Beogradu, 

dne 10. julija 1922.; Ap. br. 24.804. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 

Št. 26.959. 
Razglas. 

Po odloku gospoda ministra za prosveto O. N. 1 
br. 25.932 z dne 12. julija 1922. se pošlje začetkom j 
prihodnjega šolskega, leta zaradi študij na gospo- j 
dinjskih šolah na Češko 12, v Slovenijo pa 4 učite- j 
ljice osnovnih šol. To učiteljice morajo prebiti na I 
študijah loto dni ob svoji plači in ob prejemkih, ki \ Razglas o kurzih listin, izdanih na zlato 
«o jih imel..- na kraju svojega službovanja,; potni in \ j . i n o z e m s k 0 valuto, za Čas od dne 1. do 
vozni stroški pa se jim izplačajo iz proračuna nuni- \ „.. . , џ 

ßtrstva za prosveto. Po končanih študijah morajo! vštetega dne al. avgusta t. 1. 
opraviti izpit po predpisih dotične šole. Pred odho-j D ; i ^ Sf, р.^.Лцо pobirale takse j>o zakonu o 
dom na študij« se mora vsaka učiteljica pismeno j t . l k . . a n ш p,.avilno določala pristojnost za sojenje 
zavezati, da bo po končanih študijah najmanj pet' 
let službovala pii nas kot nastavnica gospodinjske 
šole ali gospodinjskega tečaja. Pravico do natečaja 
imajo vse stiline učiteljice, ki so opravile usi>osob-
ljenostni izpit in nimajo nad deset let stalne učitelj
ske službe. — Rok za prijavo poteče dne 1 5. a v -
g u s t a L L 

Iz pisarne ministrstva za prosveto v Beogradu, ! 
dne 13. julija 1922.: O. N. br. 25.932. j 

i 

Razglas o vpisu v gospodinjske šole. i 
' V prihodnjimi šolskem letu se sprejme več de-- j 

klet v gospodinjske šole. Prvenstveno se sprejmejo j 
kmetiška deklina. Pogoji so. da je prosilka dovršila j 
osnovno šolo, da je zdrava, da ni mlajša nego 14 le ' 
in da je povsem dostojnega vedenja. Ako plaòiyji 
njeni loditelji preko 25 dinarjev nepo-rednjega day-i 
ka, plačuje učenka 'nano, stanovanje, kurjavo in j 
razsvetljavo \к> oceni šolske uprave. Učenka, ki sej 
sprejme v šole. mora prinesti s seboj dva paia | 
oblek, dva para čevljev, dve brisači, štiri -rnj.ee, ! 
štiri robce, eno into za na glavo, en predpasnik za j 
delo. filo š(V| y.a obleko, eno za čevlje in glavnik. | 
Prošnji' naj sr v!ož>' pri odseku za narodno izobra-1 

žanje ministrska za prosveto. — Rok za prijavo 
poteče dne 10. a v g u s t a 1 9 2 2 . Prijavi je tivba 
priložiti izpričevalo o dovršeni šoli'in krstni li-r. 

Iz pisarne ministrstva za prosveto v Beogradu, 
line 14. julija 1922.; O. N. br. 26.338. 

Razglas o nabavi dečjega, ženskega iu 
moškega perila, posteljnine in bolniških 
plaščev iz amerikana za skladišče ministr

stva za narodno zdravje. 995 3-2 
Po odloku gospoda ministra za narodno zdravje 

z dne 14. julija 1922., Ap. br. 24.671, bo dne 
2 5. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

ob enajstih v poslopju ministrstva za narodno zdrav
je ofertalna licitacija za nabavo: 1000 dcčjih'in 2000 
ženskih srajc; 3000 parov moških, srajc in spodnjih 
hlač; 3000 prevlek za blazine; 3000 posteljnih rjuh; 
1000 bolniških plaščev — vseh iz amerikana. 

Pogoji za to licitacijo se lahko vpogiedajo vsak 
dan ob enajstih pri ministrstvu za narodno zdravje. 

Ponudbe se bodo sprejemale pri ministrstvu iste
ga dne, ko bo licitacija, do desetih. 

Kavcija za podanike naše kraljevine znaša 50.000 
Dm, za inozemske pa 100.000 Din, če oferirajo celo
kupno količino, drugače pa po zakonu o državnem 
računovodstvu, ter se mora položiti pri kasi glavne 

295— 
3 5 3 — 

7 9 — 
662— 

1502— 
210— 
372— 

21 — 
158— 
—42 

7-50 
4 9 — 
51 — 

1273— 
3154— 
1758— 

1-60 

nadalje zato, ker ле vrednost listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto, proti dinarju menjava, je ko
misija, ustanovljena z odlokom gospoda ministra za 
finance z dne 27. junija t. 1., I. br. 9807, za določanje 
k ni za, po katerem se morajo preračunavati na vred
nost dinarja vso listine, ki slovejo na zlato ali ino
zemsko valuto, določila nastopne kurae, ki veljajo 
za čas od dne 1. do vštetega dne 31. avgusta t. 1.: 

1 uapoleondor Din 255— 
1 turška lira v zlatu . . 
1 angleški funt 
1 ameriški dolar . • • 

100 francoskih frankov . . 
100 švicarskih frankov . . 
100 grških drahem . . • 
100 italijanskih lir . . . • 
100 nemških mark . • • 
100 češkoslovaških kron 
100 avstrijskih kron . . • 
100 madžarskih kron . • • 
100 romunskih lejev . . • 
100 bolgarskih levov . . 
100 pezet • 
100 nizozemskih goldinarjev 
100 danskih kron . . • • 
100 poljskih mark . . . • 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, I. br. 11.420. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Odobritev šolskih knjig. 
St. 2791. z dne 19. julija 1922. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je z razpisom z dne 19. julija 1922., št. 2791, odobri
la, da so sme rabiti kot učna knjiga i,a srednjih šo
lah: «Latinska slovnica». Spisal dr. Josip P i p e 11 -
b â c h e r . Tretja predelana izdaja. Cena vezani 
knjigi 34 Din. V Ljubljani 1922. Založil L. Schwenk 
ner v Ljubljani. 
Št. 2741, z dne 20. julija 1922. 

Pokrajinska u^ava, oddelek za prosveto in vere, 
je z razpisom z dne 20. julija 1922., št. 2741. odo
brila šolsko knjigo: «Zweites Lesebuch» (für das 

* Priobčen v «Službenih Novihah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 160, izdanih dne 22ega 
julija 1922. 

Ignacij B r g 1 c z in Fran K o i v a t s c h sta raz
rešena kot prisednika v gerentskem sosvetu okraj
nega zastopa v Konjicah. Poleg dosedanjih prised ni -
kov se še imenujejo za prisednike v tem gerentskem 
sosvetu: Fran G o 1 o g r a n c. stav bui k in župan v 
Konjicah (trg), obenem za gerentovega namestnika; 
Anion T o m an, posestnik in- župan v Konjicah 
(okolica): Alojzij C v a h t e , posestnik in župan pri 
Sv. Jerneju; Martin A m b r o ž , obrtnik in župan v 
Tolstem vrhu; Jožef W i n t e r , industrije*.in župan 
v Zreča h; Anton K o t n i k, posestnik in župan v 
Skomarjah; Josip V es t e r . kamenoseški mojster in 
občinski svetovalec v Vitanju. 

V L j u b l j a n i , dne 2*1. julija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

Št. 27.532. 
Razglas. 

Namesto odstopi vsega- Janoša G a l a je imeno
van za občinskega gerenta v Genl-eroveih Jane/. 
J o š a r , posestnik istotam št. 28. 

V L j-u-b 1 ,1 a n i, dne '22. julija 1922. 
Pokrajinska uprava za Siovcnijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenèek s. r. 

Št. 26.875, 27.269 in 27.270. 

Razpust društev. 
Podružnice: 
«Slovenske Straže» pri Sv. Juriju ob Ščavnici, 
«Narodno-socijalne zvezo za dvorski in kolize.j-

ski okraj v Ljubljani», 
«Narodno-socijalne zvez.- za šenlpetrski in vod-

inatski okraj v Ljubljani«. 
so razpuščen ', ker že več let ne. delujejo iu ker 
zaradi nezadostnega števila članov nimajo pogoj:; 
za pravni obstoj. 

V I, j n b I j a 11 i , dne 22. julija 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
l'o naročilu pokrajinskega namestnika.: 

Tekavčič s. 1. 
Št. 2334. vet, 
bkaz o stanju živaiskih kužuib bolezni 

v Sloveniji z dne 29. julija. 1922. 
O p a z k a: Imena okrajnih glavarstev in mostnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa' 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih 'dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n . p a r k 1 j e v k a. 
Litija: Stehanja vas 2:13. Ljubljana okolica: 

Borovnica 9:31, Preserje 3:5, Zelimi je 2:9. Loga
tec: Rov te 1:3, Št. Vid 1:3. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Dragatuš 1:1, Vinica 1:1. Konjice: 

Oplotnica 1:1. Murska Sobota: Beltinci 1:1, Ceuti-
ba l: l, Dolnja Lendava 2:10, Kapca 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatuš 1:1. Litija: Radohova vas 

1:1. Ljubljana okolica: Brezovica 1:1. Maribor: 
Črešn jevec 1:1. 
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S t e k l i n a . 

Celje: Frank olovo 1:1. Krgko: Čatež 1:1. Ptuj: 
Cvefckovci 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Loka 1:2, Stari trg 2: 4. Litija: Dodui-
dol 1: 1, Gorenja vas 1:1, Krka 1:1, Leskovoc 1:1, 
St. Vid 1:1. Ljubljana okolica: Rudnik 1:2. Mari
bor: Slovenska Bistrica 1:1. Novo mesto: Ambril* 
1:1. Šmihel-St opice 2:2, Žužemberk 1:1. Ljubljana 
mesto 1. 

S v i n j e k a r d e c i e a. 

Celje: Braslovče 1:1, Gotovlje 1:1, Nova cer
kev 1:1, Sv. Peter v Savinski dolini 1:1, Vransko 
1:1. Kranj: Križe 1:1. Ljubljana okolica: Jezica 
1:1, št. Jurij 1:1, Zgornja Šiška 2 :2 . Litija: Krka 
1:1, Polira 1:1. Ljutomer: Godemarci 1:1, Lukavci 
1:2. Logatec: Gorenji Logatec 1:5, Hotedršica 1:6. 
Murska Sobota: Kaleh 1:3. Ptuj: Hardek 1: 2, Krče
vina 1:1, Šardinje 1:1. Radovljica: Gorje 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 29. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Turk s. r. 

Razfllasi delegacije ministrstva k m 
v Ljubljani. 

Št, B II 10/99 ex 1922. 

Razglas glede nemonopoliziranih menič
nih golic, uporabljenih do dne 15. junija 

1922. 
Ker se menične golice nove emisije niso mogle 

v vseh pokrajinah pravočasno izročiti prometu, je 
dovolil gospod minister za finance z odlokom z dne 
6. julija 1922., št. 16.590, da se smejo smatrati ie-
monopolizirane menične golice, uporabljen« do dne 
15. junija 1922., na katerih je ustrezna taksa done
sena, za pravilne in> da se torej v takih primerih ne 
sme kazensko postopati. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 21. julija 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 

Št. B П 959 ex 1922. 

Razglas o taksni prostosti listin za zavaro
vanje delavcev. 

Po § 188. zakona o zavarovanju delavcev (Ur. L 
št, 169 iz leta 1922.) morajo vsa javna (državna, 
sodna, mestna, občinska) oblastva, vsi javni uradi 
in zavodi ustrezati zahtevam osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev in. predsednikov sodišč delav
skega zavarovanja ter jih podpirati v njih delovanju. 

Po § 189. navedenega zakona «o oproščene vseh 
vr^t taks (kolkovine in pristojbin) vse razprave in 

j listine, ki se tičejo določanja in reševanja pravnih 
^<m.\u. - . « i « •• i n •• j razmerij po tem zakonu med imenovanim osrednjim 

ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo.! 

Št. 4902/22. 1014 

Razglas. 
Gospod minister za trgovino in industrijo je z 

odlokom z dna 29. jiunija 1922., VI. št. 3496, do
volil «Delniški družbi pivovarno Union» v Ljubljani, 
da smo zvišati delniško glavnico od 12 na 24 mili
jonov kron, ter je odobril izpremembo § 7. družbe
nih pravil, kakor je bila sklenjena na 12. rednem 
občnem z-boru delničarjev dne 12. januarja 1922. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 22. julija. 1922. 

Načelnik: dr. Mara s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseki 
za Slovenijo. 

Št. 7389/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 

(Od dne 2. do dno. 8. julija 1922.) 
uradom in njegovimi krajevnimi organi na eni in za-

Razglasi vojaških oblastev, 
Konkurz za sprejem gojencev v inženjersko 

podčastniško šolo v Mariboru.* 
Na. podstavi odločbe gospoda ministra za vojno 

in inornarnico F. dj. br. 7967 z dne 19. februarja 
1922. se sprejme letos v inženjersko podčastniško 
solo v Mariboru do 150 lnladeničev iz civilnega pre
bivalstva in iz vojske za gojence. Kandidat iz civil
noga prebivalstva mora za sprejem v to šolo izpol
njevati te pogoje: 

1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev ali pa je moral optirati za to dr
žavljanstvo, kar dokaže z domovnico ali z občinskim 
potrdilom. 

2.) Ne sme biti mlajši nego 17 in ne starejši nego 
21 let, kar mora dokazati s krstnim listom. 

3.) Dovršiti je moral dva ali več gimnazijskih 
ali realčnih razredov ali pa vsaj stiri razrede osnovne 
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varovanimi člani ali delodajalci in nameščenci na I (ljudske) šole, kar mora dokazati s šolskim izpriče-

drugi strani. ! V a ' l ü , ' " - A , -, • л • - i 
Istotako so oprošč.me taks vse poslovne knjige j 4.) Ako ne prihaja neposredno iz sole, mora do-

urada vse listine (izprave) vsi izkazi, vse prijave, ! kazati z občinskim potrdilom, da je dobrega vedenja, 
vlogo'in opozoritve, ki se izdajajo ali vlagajo no i i" da še ш bil kaznovan. po | 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 4 2 
Celje okolica . . . i 4 ! 
Kamnik ' 7 ! 
Kranj | 2 i 
Ljubljana mesto. . ; . ! 1 
Ljutomer : 4 | 1 
Maribor mesto . . : 2 ' 

1 

G r i ž a (l)y s e n t e r i ai. 

odredbah t rga zakona. 
Ker so ])o predpisih tega zakona [Kurt 

j 5.) Za v«top v šolo mora imeti roditeljsko ali 
>bni mnoci I varuško dovolilo, ki ga je i>otrdilo občinsko ali po-

dokuineiiti, kakor potrdila o skupnem hišnem go
spodinjstvu, izpričevala (občinska.) o siwsobnosti za 
delo, krstili listi itd... so interesenti po naročilu ge
neral tie direkcije posredi) jih davkov opozarjajo na 
to. 

litično oblastvo. 
6.) Biti mora neoženjen, kar mora dokazati .s po

trdilom cerkvenega, ali občinskega oblastva. 
Kandidat iz kadra katerekoli vrste orožja mora 

šolo dokazati: da. ni treba ]к> § 189. navedenega zakona plaćati j za sprejem v 
S za dokumente te vrste nobene takse, ako se na vsa-j l.) da je dovršil najmanj štiri razrede osnovno 
| kom takem potrdilu ali dokumentu izrecno označi. | (ljudsko) šole: 
Ma 

Celje okolica 
Ljubljana mesto. 
Radovljica . . . 

S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 

j Ljubljana mesto. 
' Maribor okolica . 

Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 

i Pre val j e . . . . 

10 
4 
1 
3 

I 3 

D a v i c a (D i p h t e r i a). 
Brežice . . . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec. . 

Celje okolica . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 

Celje okolica . 
Maribor okolica 

•1 i 1 
. >• 3 

• ! i 

! 1 i 
2 ! ' . 

T r a h om. 
1 ; . 
2 I . 
1 i • 
i ! • 

Ošpice. 
1 i . 1 

o izdaja, zaradi delavskega zavarovanja. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 20. julija 1922. 

Za delegata: Jerovec 

Razglasi oddelka ministrstva ze 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

SI 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

«lue 19. julija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer r. i I 

)97/pr. 3—1 

Razpis učiteljske službe. 
Na državni dvorazredni trgovski šoli v Mariboru 

se razpisuje mesto učitelja k o m e r c i a l i s t a s 
prejemki, ki so določeni za profesorje, odnosno za 
predmetno učitelje, srednjih šol, poleg pripadajočo 
dragiiij:-ki' doklade. 

V postov se jemljejo kompetent!, ki >e izkažejo 
z usposoliljenostnim izpitom za I. skupino na <lvo-
razrednih trgovskih šolah, potem tudi neizprašani 
kompetent! kot namestili učitelji: diplomirani absol
venti trgovskih visokih šol in trgovskih akademij s 
predpisano prakso. 

Pravilno kolkovane prošnje, naslovljeni' na mi
nistrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v Ljub
ljani, naj se vlože do dno 

2 5. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
Prošnjam jo priložiti domovinski in krstni l i s t 

curriculum vitae. študijska in dnvga izpričevala. 
Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo poleg 
tega priložiti uradno zdravniško in nravstveno iz-
iri covalo. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 18. julija 1922. 

Dr. Mam s. r. 

2.) da je do vi šil rekrutno šolo v komandi; 
j 3.) da je neoženjen; 
| 4.) da še ni bil kaznovan; 
j 5.) da ga komanda priporoča kot dobrega v o-. 

jaka; 
(i.) da una za vstop v šolo roditeljsko ali va

ruško dovolilo, potrjeno po oblastvu. 
Kandidati iz civilnega prebivalstva se morajo 

javiti s svojeročno spisano prošnjo, ki jo vroče ali 
osebno ali po pošti v priporočenem pisanu koman
dantu inženjerske podčastniške šole v Mariboru. 
V ' prošnji morajo navesti, da pristajajo na vse ob
veznosti predpisane z «Uredbo o podoficirskim ško
lama, u stalnom kadru». Prošnji je treba priložiti vse 
dokumente, navedene zgoraj pod točkami 1. do ü. 
Pjosnja iiv dokumenti morajo biti рталПпо kol ko
vani, t. j . prošnja z 2 Din, \-мака priloga, ako še ni 
kolkovaua, pa z 0-80 Din. Oni, ki so siromašni,' naj 
pH-dlože namesto kolka ubožno izničevalo. 

Kandidati iz vojske naj se javijo po predpisani 
poti na raiKirtu; njih poveljniki pošljejo potem, za
pisnike, sestavljene z njimi (zaslišanja), a prilože
nimi listinami, navedenimi pod točkami 1., 3. in (>.. 
in s -vojo izjavo komandantu inženjerske podčast
niške šole v Mariboru. 

Prijave vseh kandidatov iz civilnega prebival
stva in h. vojske morajo, dospeti najkesneje do dm j 

15. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
li komandantu inženjerske podčastniške šole v Ma
riboru s točnimi podatki o sedanjem bivališču, ka
mor naj se odpremi rešena, prošnja. 

Vsi prijavljeni kandidati iz civilnega prebival
stva in iz vojske se morajo osebno javiti koman
dant« inženjersku podčastniško šole v Mariboru dne 
25. septembra 1. 1. ob sedmih, da se zdravniško pre
gledajo in da se rešijo njih prošnje. 

" ii: Razglašen v «Službenih' Novinah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» "št. 157, izdanih dne 
19. julija. 1922. 

•JtâaLi: 



80. 

Kandidatu iz civilnega prebivalstva izda koman
dant vojnega okrožja, kamor kandidat pripada, li
stine za brezplačno vožnjo po železnici ali ladji' od 
najbližje postaje kandidatovega bivališča do Mari
bora, in sicer na podstavi pismenega potrdila šol
skega komandanta, d a je dotični kandidat sprejet 
za gojenca inženjerske podčastniške šole, in po na
redbi gospoda minietra za vojno in mornarnico F. 
Dj. br. 9223 z dne 4. julija 1920. Ako se kandidat 
ne sprejme za gojenca, ee mu izda brezplačen vozni 
listek do njegovega bivališča. 

Sprejemnega izpita ni. Šolski tečaj traja dve leti. 
Po dovršeni šoli se porazvrste gojenci kot podnared-
niki v tehnične bataljone, kjer služijo za nadaljnje 
napredovanje. 

Oni gojenci, ki dovrše šolo z odliko ali e prav 
dobrim uspehom, imajo pravico do častniškega iz
pita. 

Iz pisarne inženjerske podčastniške šole v Mariboru, 
dne 10. ma.-ea 1922.; št. 1140. 

Št, 1623. 

Matični listi nesprejetih bivših avstro-
ogrskih aktivnih častnikov. 

Ministrstvo za vojno in mornarnico je odredilo z 
F. A. br. 20.282 z dne 16. junija 1922., da se mu 
morajo poslati vsi matični listi nesprejetih bivših 
avstro-ogrskih a k t i v n i h častnikov. 

V to svrho potrebuje podpisana intendanca od 
vseh nesprejetih bivših avstro-ogrskih častnikov, 
k i s o b i l i a k t i v n i d o p r e o b r a t a in kij 
so sedaj pristojni na ozemlje pokrajinske uprave 
za Slovenijo, te-le podatke: 

1.) čin in vrsta orožja; 
2.) ime in priimek s popolnim očetovim imenom ; 
3.) kraj in datum rojstva; 
4.) kraj pristojnosti do dne 31. oktobra l'Jiö.; 
5.) kraj pristojnosti izza dne 31. oktobra 1918., 

eventualno vsled opcije; 
6.) pri kateri komandi (ustanovi) je služil dotični 

častnik aktivno do dne 31. oktobra 1918.; 
7.) prvotna njegova komanda (ustanova), da se 

vidi, ali je bil v matičnem staležu bivšega c. iu k.r. 
vojnega ministrstva ali pa v matičnem staležu biv
šega c. kr. domobranskega ministrstva; 

8.) pri kateri komandi (ustanovi) je služil po 
preobratu do dne, ko je bil odpuščen iz službe, od-
nosno ko se mu je vročil odlok, da ni sprejet v 
skupno vojsko: 

9.) dan, mesec in leto upokojitve, po katerem 
oblaetvu (po možnosti- naj se navede številka in da
tum odloka, s katerim je ministrstvo za vojno in 
mornarnico odklonilo njegov sprejem v skupno 
vojsko); 

10.) sedanje natančno bivališče, kraj, pošta in 
stanovanje. 

Navedene podatke naj pošlje vsak posameznik s 
službovnico podfrisani intendanci najkesineje do dne 
1 5 . a v g u s t a t. 1. 

Nujna vposlatev točnih podatkov j e v korist po
sameznikov, ki so bili aktivni častniki bivšo avstro-
ogrske vojske in so pristojni v Slovenijo. 

Vojaška intendanca za Slovenijo v likvidaciji 
v Ljubljani, 

dne 19. julija 1922. 

536 
Ne I 5 6 2 / 2 2 — 1 . 

Letnik IV. 

Proglasitve za mrtve. 1021 

O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni pogrešane! 
za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . marca 1918. drž zak št 128 do
mnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogreŠancev, naj to izporoci sodišču 
ali pa skrbniku Pogrešance same p a pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj 
mu dado to kako drugače n a znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Ivan Požek, 
napačno 

Zazak ali Požcg, 
rojen dne 5. aprila 1881. 
v Klancu, stanujoč v 
Höchslu ob Mainu (Nem

čija). 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Anton Planlnšec, 
rojen dne 9. junija 1876., 
posestnik v Gorenjem 

Doliču št. 12. 

Janez Gošnfak, 
rojen dne 5. novembra 
1885., posestnik v Brezju 

št. 6. 

I Juri) Podjaveršek, 
rojen dne 10. aprila 1880., 

posestnik v Kozjaku. 

Odrinil začetkom svetov
ne vojne k 87. pehot
nemu polku, 12. četi, 
3. vodu, ter baje dne 

23. oktobra 1914. umrl. 

Odrinil ob mobilizaciji 
leta 1914. k 27. domo
branskemu pehotnemu 
polku, 2. četi, bil na ruski 
fronti ujet ter zadnjič pi
sal dne 26. marca 1915. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Eliza Požek 

v Frankfurtu ob 
Mainu. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Odrinil začetkom svetovne 
vojne k 26. domobran
skemu pehotnemu polku 
in s tem na rusko bojišče; 
zadnjič pisal dne 31. de

cembra 1914. 

Anton Drobne, 
rojen dne 15. februarja 
1885. v Bistrici, rudar 
v Gladbecku (Nemčija). 

Odrinil začetkom svetovne 
vojne k 87. pehotnemu 

| polku in s tem na italijan-
| sko bojišče; zadnjič pisal 
j dne 24. avgusta 1918. 

Odšel ob prvi mobilizaciji 
k vojakom ter naposled 
služil pri 15. pehotnem 
polku, 10. stotniji; izza 
dne 15. maja 1915. po-

grešan. 

Franc Bogovlč, 
rojen dne 3. marca 1898., 

1 posestnikov sin v Arnovih 
selili. 

I Josip Breznik, 
j rojen dne 6. maja 1895., 

posestnikov sin v Tepanj-
skem vrhu. 

Žena 
Angela Planinšec 

Liza Gošnjak, 
posestnica 
v Brezju. 

Žena 
Alojzija 

Podjaveršek, 
posestnica 
v Kozjaku. 

Dr. Frid. Zangger, 7 . 
odvetnik 4- '• 1 9 " - > 
v Celju T , ( ; 9 . ' 2 2 - 3 

Oklicni rok 
poteče dne 

4.7. 1922.; , 1. februarja 
TI 31/22—3. 1923. 

Dr. Anton Božič, 
odvetnik 
v Celju. 

4.7. 1922.; 
T I 84/22-2. 

1. februarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

Odšel dne 1. maja 1916. 
v Celje k 87. pehotnemu 
polku in potem na itali
jansko bojišče; dne 20. ju-

nija 1918. baje padel. 

Odrinil začetkom vojne 
leta 1914. k 26. domobran
skemu pehotnemu polku 
ter baje padel začetkom 
leta 191.5. pri Przemyâlu. 

Jakob Šuhel, 
i rojen leta 1883., posestnik 
I v Pečcvju pri Teharjih. 

Adam Šprogar, 
76 let star, bivši posestnik 
v Spodnjem Grušovjušt.9. 

Odšel meseca maja 1915. 
s 87. pehotnim polkom 
na gališko bojišče ter od
tod zadnjič pisal meseca 
junija 1915.; od takrat ni 

več glasu o njem. 

Žena 
Ana Drobne, 
v Gladbecku, 
Steinstrasse 

št. 107, 
Westfalen. 

Dr. Karel Laznik, 
odvetnik 
v Celju. 

Nikolaj Antipin, 
avskultant 
v Celju. 

Oče 
Anton Bogovič. 

Sestra 
Terezija Breznik 

Brat 
Štefan Šuhel, 

posestnik 
v Pečevju. 

Odšel leta 1871. z doma 
| na božjo pot k Sv. Ml-
i helu pri Laškem ter v 

Celju izginil brez .sledu. 

4.7. 1922.; 
TI 86/22—2. 

1. februarja 
1923. 

3.7. 1922.; 
T 187/22—2. 

12.7. 1922.; 
T 139/22—3. 

5.7. 1922.; 
T I 85/22—2. 

1. februarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

1. februarja 
1923. 

I 

Zet 
Anton Flis, 

posestnik v Spod 
njem Grušbvju. 

16. 7. 1922.; i 1. marca 
TI 88/22—2. j 1923. 

, 12.7. 1922.;| 1- marca 
; T190/22— 2. ; 1923. 

Razglasi drugih uradov in oblasfev. 
Sa 2/22—44. 1032 

Konec poravnalnega postopanja. 
Poravnalno postopanje dolžnika Frana D e r e n -

d e , protokoliranega trgovca v Ljubljani, Emonska 
cesta št. 8, je konjano. Poravnava je >odno odo
brena. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 24. julija 1922. 

St. 367/3/VII.—1922. 1022 3—1 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
* dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno popolini, in pravilnika, natisnjenega v «Služ-
beaüt Novinah» % dne 25. novembra 1921., pismeno 
ofertalno licitacijo, za nabavo raznega električnega 

materiala za uvedbo sekundarne mreže in hišne 
instalacije na kolodvoru državnih železnic v Srb
skih Moravicah, na :lan 3 0. a v g u s t a 1. 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku direkcije. 

Firma, ki se ji poveri dobava., mora instalacijo 
izvesti. 

PopLs potrebnih količin omenjenega materiala, 
istotako splošni in posebni pogoji za dobavo in na
črt za instalacijo se dobivajo za 10 dinarjev pri 
ekonomskem oddelku (soba št. 8) podpisane di
rekcije. 

Ponudba, opremljena a kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št, 367/3 za dan 30. avgusta 1922. ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročili neposredno ponud
niki ali njih pooblažčerici na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v rok? predsedniku dražbone 
komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbo. 

Vsak ' ponudnik mora-po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo б % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in -sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneja'do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovim, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kaciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbeчe 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisijo iz
pričevalo o dražiteljaki sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davč
nega urada, da jo plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati Izjavo, da poznajo pogoje nabave 
io da pristajajo dražiti po njih. 

| Onim hcitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
j 11. uri. ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
i vršila licitacija. 

j Direkcija državnih železnic 
i kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca julija 1922. 

Razne objave. 
986 gt. 4400—III. 

Ceškoslovagko-jadranski tovorni promet. 

S p r e j e m p o s t a j e : Ž i d i o c h o v i c o -
H r u š o v a n v - v p r o v i z o r n o ž e l e z n i š k o 

t o v o r n o t a r i f o . 

S takojšnjo veljavnostjo naj se vpiše v imenovani 
tarifi (z dne 1. marca 1921.) na strani 216. meri po
staji Židovice in 2ihle postaja «Zidlochovice-Hrušo-
vany» z nastopnimi podatki: 

I B | Zidlocnovice-HruSovany j II j 43 2 I 

Nadalje, se izpreminja na strani 218. iste tarife 
na lokalni železnici postajno ime Židlochovice v : 
«Židlochoviee mest:»» in označba prehodne postaje, 
določene za to postajo lokalne železnice, Hrusovany 
na Moravč v: «Židlochovice-Hnisovany». 

V L j u b l j a n i - , dne 18. julija 1922. 

Družba južne železnice v imena udeleženih uprav. 

w"> Rarid drnjtva. 
Podružnica «Slovenske 8traž>» v Studenica* h« 

je prostovoljno razzia. 

Jo*. Kodrič s. r., bivfci načelnik. 

Natisnila in založila DelniSka tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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v..-wer---.i:a**.r . 
PöStnina plačana v gotovini. 

81. V Ljubljani, dne 4. avgusta 1922 Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

••ebina:.Uredbe osrednje vlade: Pravilnik za izvrševanje zakona o začasni pomoči invalidom in rodbinam umrlih, padlih In pogrešanih vojnikov kakor tudi nekaterih civilnih 
vojnih žrtev. — Razglasi ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani: Razpis učiteljske službe na državni dvorazredni trgovski šoli v Mariboru. Razglas^a sme 

«Slovenska trgovska delniška družba» v Ljubljani zvišati delniško glavnico. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
254. 

Pravilnik za izvrševanje zakona o začasni 
pomoči invalidom in rodbinam umrlih, 
padlih in pogrešanih vojnikov kakor tudi 

nekaterih civilnih vojnih žrtev.1" 
Na podstavi pooblastila Clelia 52. zakona o za

kasni pomoči invalidom in rodbinam umrlih, padlih 
in pogrešanih vojnlkov kakor tudi nekaterih civil
nih vojnih žrtev z dne 28. decembra 1921., «Službene 
Novine» št. 294 z dne 31. decembra, 1921.,** pred
pisujem, ta-le pravilnik za izvrševanje prednjega za-
.KOTl£U 

I. p o g l a v j e . 

K členu 1. 

§ 1. Člen 1. no razlikuje med vojmdki iz mirne 
dobo in vojniki iz vojnih let kakor tudi ne med njih 
rodbinami ter se razprostira na redove, podčastnike 
in častnike in njih rodbine, kolikor ni to v posamez
nih členili odrejeno drugače. 

§ 2. Namen prednjega zakona ni bU, omejiti 
kategorije oseb, ki imajo pravico do raznih pomoči, 
nego je še povečal število oseb, n.,pr. e civilnimi 
osebami in tujimi državljani. Zaradi tega jo treba 
odredbe prednjega zakona dopolniti z odredbami 
prejšnjih zakonov, kolikor njih prejšnje odredbe ne 
nasprotujejo odredbam novega zakona. 

' § 3. Nesposobnost za vojaško službo ni vselej 
istovetna s pridobitno nesposobnostjo; zato se sme 
oseba, ki uživa pomoč \к> enem izmed prejšnjih za
konov, koristiti z novimi odredbami tega zakona 
«amo, ako je njena nesposobnost za vojaško službo 
obenem istovetna s pridobitno nesposobnostjo v 
zmislu člena 1., A, b). 

§ 4. Pravico do pomoči imajo no samo dobro
voljci prejšnje srbske, črnogorske in zavezniške voj
sko in vojske kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, četniki in vsilaši urejenih čet, nego tudi neure
jenih čet. Zatorsj ni izključeno, da daje novi zakon 
komu pravico do podpore ali druge pomoči v zmislu 
prejšnjega zakona, po katerem taka oseba m imela 
pravice (kakor n. pr. vstaši neurejenih čet). 

§ 5. Za vojno operacijo se smatra poleg ostalega 
tudi torpediranje na morju ali evakuacija, posamez
nih ozemelj in terenov, ki jo je odredilo eno ali dru
go državno oblastvo. ' 

§ 6. Ruskim invalidom - beguncem na našem 
ozemlju se priznava pravica do brezplačnega oskr
bovanja s protezami, do brezplačnega zdravljenja 
vojne invalidnosti, do brezplačnega strokovnega po
uka in brezplačne vožnje; izključujejo pa «© od vseh 
ostalih vrst pomoči in ugodnosti, ki jih imajo naši 
invalidi. 

K členu 2. 

§ 7. Naštetev raznih pomoči v členu 2. prednje
ga zakona ne izključuje specialnih pomoči, ki so iz-
vestnim kategorijam oseb, zaščitenih s tem zakonom, 
priznane v prejšnjih zakonih, kakor n. pr. posebna 
ramjeniška (osebna) doklada, posmrtna četrt, oskrba 

* RazglaSen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 151 A, izdanih dne 
11. julija 1922. 

** Uradni list pod št.. 30 iz leta 1922. 

v invalidskem domu ali v bolnici za duševne bo
lezni itd. 

Manjši ali nižji odstotek invalidnosti ne izklju
čuje takih oseb od raznih pomoči za ustanovitev ali 
izboljšavo samostojnega pridobitnega dela. Toda ob 
podeljevanju raznih pomoči je treba zlasti vposte-
vati potrebnost, in primernost podpore, večji odsto
tek invalidnosti, rodbinsko in imovinsko stanje ka
kor tudi uživanje njih doklade po tem ali pomoči po 
drugem zakonu. 

H- p o g l a v j e . 

K Členu 3. 
B r e z p 1 a č n o z d r a v 1 j e n j e. 

§ 8. Invalid ima pravico, dosmrtno in brezplačno 
dobivati od' države proteze, ortopedske čevlje in 
ortopedske aparate, t. j . vse ono, kar naj mu služi 
za nadomestek njegove poškodbe ali za pomoč* 
pri izvrševanju njegovega dela, 

§ 9. Invalid ima dosmrtno pravico do brezplač
nega zdravljenja za vs-e poškodbe ali bolezni, ki mu 
jih je prizadel ali mu jih je poslabšal eden izmed 
vzrokov, kateri mu daje značaj vojaškega ali civil
nega invalida. Isto velja tudi za ponovna obolenja 
ali poslabšanja teh poškodb!ali bolezni, ako_se nje
gova pridobitna sposobnost toliko popravi, da ne 
znaša 20 odstotkov, kakor 'tudi za vse komplikacije, 
ki bi se sčasoma pojavile iz prednjih vzrokov. 

§ 10. Za vsako posamezno državno invalidsko 
upravo je treba odrediti, v katerih zavodih naj se 
zdravijo invalidi iz njenega okoliša. Ako v enem iz
med odrejenih zavodov ni prostora, se mora držav
na invalidska uprava kar najhitreje sporazumeti o 
sprejemu dotičnoga invalida z najbližjimi državnimi 
invalidskimi upravami, v katerih okolišu so usta
novljeni zavodi, v katerih bi bilo mogoče zdraviti 
invalida. 

§ 11. Oskrbovanje invalidov s protezami itd. ka
kor tudi zdravljenje onih poškodb in bolezni, za ka
terih zdravljenje razpolaga ministrstvo za socialno 
politiko s svojimi posebnimi zavodi, se vrši v teh 
zavodih. Ko bi bilo zdravljenje v zavodu potrebno, 
a ministrstvo za socialno politiko ne bi imelo svojih 
posebnih zavodov ali ne bi imelo v njih zadosti pro
stora, mora pristojna državna invalidska uprava na 
podstavi odločbe ministrskega sveta z dne 10. no
vembra 1919. napotiti invalide v ostale državne, 
bodisi civilne, bodisi vojaške zdravstvene zavode 
kakor tudi v avtonomne (oblastne, okrožne, župa
nijske, sreske, kotarsko, okrajne in občinske) bol
nice. V privatno bolnice napotuje državna invalid
ska uprava invalid© samo ob jako izjemnih prilikah, 
ko bi bil ta način edini in najugodnejši. 

§ 12. Zdravljenje doma, t. j . izvun zdravstvene
ga zavoda, dovoljuje pristojna državna invalidska 
uprava samo, ako je zdravljenje v zavodu nemogoče. 

§ 13. Invalid, ki mu je treba nove proteze ali 
novega aparata ali popravila teh stvari, se. mora 
pismeno obrniti: v Srbiji ali Črni gori na svojo 
okrožno zaščito invalidov, dece in mladine, v novo-
pridruženihi pokrajinah pa na invalidski odsek pri 
svoji pokrajinski upravi. 

V dopisu mora invalid navesti, katera delavnica 
mu je izdelala sedanjo protezo, ortopedske čevlje ali 
ortopedski aparat; ako pa do sedaj še ni aparati-
zirarn, mora javiti, katera komisija ali katero obla
stvo ga je proglasilo za vojaškega ali civilnega in
valida. Ako še ni bil na komisijskem pregledu, mora 
njegovo občinsko oblastvo potrditi na .podstavi nje
govih dokumontov ali izjave .prič, da je onesposob
ljen iz. enega izmed vzrokov člena 1. zakona. Pri

stojna državna invalidska uprava odredi delavnico, 
ki naj izdela ali popravi zahtevam predmet, ter o 
tem obvesti invalida. 

§ 14. Ob izročitvi protez, ortopedskih čevljev ali 
ortopedskega aparata da uprava delavnice invalidu 
navodilo, kako naj uporablja in čuva proteze, orto
pedske čevlje ali ortopedski aparat, ter odredi rok 
za trajanje njih uporabljanja, in sicer z ozirom na 
njih vrsto ira izdelavo, na kakovost materiala, na 
poklic invalidov kakor tudi na terenske razmere, v 
katerih invalid živi. 

§ 15. Ako invalid pred potekom roka, označe
nega v listini, pokvari ali obrabi protezo, ortopedske 
čevlje ali ortopedski aparat, se popravi ali izdera 
novi nadomestek ob državnih stroških samo, ako ni 
storil invalid tega hote, ali iz malomarnosti, o čemer 
odloči strokovna komisija. 

Ob dokazani krivdi se mora izvršiti popravilo ali 
izdelava novega nadomestka, toda invalidu se od-
teza mesečno sorazmeren del njegove invalidnine, 
dokler se ne pokrije učinjena .škoda,, katere znesek 
je odrediti po vrednosti, Id jo je imel pokvarjeni 
predmet v trenutku, ko ise je pokvaril. 

§ 16. Manjša popravila protez, ki jih lahko iz
vrši zaseben strokovnjak ali zasebno strokovno pod
jetje, ki je jako blizu ali v stalnem- prebivališču in-
validovem, in ki ne znašajo več nego 50 dinarjev, 
sme invalid naročiti, no da bi jih prej, priobčil svoji 
pristojni državni invalidski upravi; po popravilu ji 
pošlje račun v izplačilo. Ako ima državno invalid
sko oblastvo razlog za sum, da ni izključena zloraba 
te pravice, odkloni izplačilo do končane preiskave 
ter po potrebi prepove v bodoče popravila pri za
sebnikih. 

§ 17. Invalid, kateremu je treba zdravljenja po
škodbe ali bolezni, ki mu zanje daje zakon pravico 
hrezplačnosti, se mora obrniti z izpričevalom o .svoji 
invalidnosti do najbližjega državnega ali občinskega 
zdravnika ali do zdravnika okrožne blagajne za za
varovanje delavcev ali do najbližje državne ali samo
upravne bolnice. Zdravnik ga pregleda, mu da po
trebno nujno pomoč ter ga po potrebi takoj napoti 
v bolnico. O vsakem primeru mora zdravnik obve
stiti piisitojno državno invalidsko upravo ter podati 
svoje predloge, kako naj se invalid zdravi. 

§ 18. Področni državni invalidski organi se po
oblaščajo, z ozirom na svoje razmere predpisati vse, 
česar je treba v tem pogledu, ter zdravnikom dolo
čiti honorar za posamezne preglede, največ do 10 di
narjev, lekarnarjem pa odškodnino za zdravila, naj
več do one cene, za katero dajo lekarne zdravila 
javnim zdravstvenim zavodom ali okrožnim, blagaj
nam za zavarovanje delavcev. 

§ 19. Stroški honorarjev zdravnikom "za pregledi, 
za domače zdravljenje, invalidov, nadalje za zdravila 
ob takem zdravljenju, za zdravljenje v samouprav
nih bolnicah, Id se vzdržujejo Iz svojih sredstev, 
potem stroški zdravljenja v njegovih zavodih obre-
menjajo proračun, ministrstva za socialno politiko, v 
ostalih državnih civilnih im vojaških bolnicah, isto-
tako v onih samoupravnih zdravstvenih zavodih, ki 
so prešli v državni proračun, skladno z odločbo mi-
nisrtrekega sveta z dne 10. novembra 1919., pa obre-
menjajo. ono ministrstvo, v čigar pristojnost spadajo 
dotične bolnice. 

I I I . p o g l a v j e . 

Strokovni pouk. 

K členu 4. 
§ 20. Strokovni pouk invalidov: je obvezen in 

zaščiten z raznimi kazmimi v zmislu zakona; zatega-
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delj se nalaga vsem področnim organom, naj posve
čujejo strokovnemu pouku posebno pozornost 

Dasi jo strokovni pouk invalidov obvezen, je ven
darle treba v vsakem posameznem primeru točno, 
strokovno in vestno dognati, ali ne govore poleg 
te potrebe in koristi drugi razlogi za to, da bi ee in
validov strokovni pouk odložil ali se vobče opustiL 

§ 21. Področni organi naj po tisku, občinah, in
validskih, organizacijah in raznih zadrugah in pro
svetnih društvih bude zanimanje za potrebo in ko
rist strokovnega pouka invalidov. 

§ 22. Pri invalidskem oddelku ministrstva za so
cialno politiko in pri invalidskih odsekih pokrajin
skih uprav ali, če je to primerneje, pri posameznih 
posebnih invalidskih bolnicah ali šolah je sestaviti 
ckonusijo za strokovni pouk invalidov». Stalni člani 
te komisije so: en zdravnik in en referent za stro
kovni pouk invalidov dotične državne uprave, in 
sicer upravnik najbližje invalidske šole, en predsed
nik ̂ invalidske organizacije; po potrebi pa je v ko
misijo za daljši ali krajši čas ali za posamezne pri
mer« pozvati po enega predstavnika onih združb, ki 
predstavljajo ono pridobitno grano, s katero -se in
valid bavi ali v kateri naj bi se ponovno ali na 
novo usposobil. 

Po činu ali položaju višji zdravnik ali referent 
za strokovni pouk pri invalidskem oddelku (odseku) 
je predsednik komisije, nižji po činu ali položaju 
pa je njegov namestnik. 

Komisija je sklepčna, ako so navzočne tri četr
tine vseh pozvanih članov komisije, sklep pa velja, 
ako je zanj glasovala večina navzočnih članov. 

Kolikor se ne bi invalidi sami javljali za strokov
ni pouk, se morajo področni organi prepričati v naj
krajšem času> ob predelavi statističnega materiala, 
zbranega pri občem pregledu invalidov, kateri in
validi bi morali začeti ali nadaljevati ali dovršiti 
evoj strokovni pouk; za vsakega takega invalida 
morajo po redni administrativni poti ugotoviti po
trebo in možnost ponovnega usposabljanja za prejš
nji ali za novi poklic. 

K členu 5. 
§ 23. Zasebniki, dobrodelne organizacije in tuje 

misije «mejo otvarjati reedukacijske šole za strokov
ni pouk v rokodelskih obrtih, ki so navedeni v členu 
12* zakona o radnjama (obrtnem zakonu), toda le s 
predhodno dovolitvijo ministrstva za socialno poli
tiko, ki da tako dovolitev samo, če dajo te vrste 
Sole vso garancijo, da se bodo povsem držale načel, 
ki jih predpiše ministrstvo. 

Te vrste reedukacijskih šol so pod stalnim nad
zorstvom ministrstva za socialno politiko, ki jih sme 
ukiniti, ako prestane potreba ali možnost za uspeš
no delovanje. 

K členu 6. 
§ 24. Koliko časa naj traja pouk invalidov, ki 

ee izucujejo v zavodih, navedenih v členu 5. zakona, 
odredi uprava dotičnega zavoda šele po izvestnem 
času, najkesneje pa v dveh mesecih po invalido vem 
vstopu v zavod — ko se je na podstavi njega spo
sobnosti, volje in napredka dovolj uverila, koliko 
časa mu je neizogibno treba, da se tolikanj izuči V 
izvoljenem obrtu, da je od njega po pravici {pričako
vati "uspešnega mojstrskega izpita. 

§ 2ö. V puškarškem, jKxlkovskem, dimnikar
skem, krušarskem (s pekovskim in slaščičarskim)-, 

. voskarsko-medičarskeni, klobasarskem in gradbeno-
podjetoiškent òbrtu se sinejo invalidi*" ki ee hočejo 
koristiti z.olajšavami tega zakona glede opravljanja 
mojstrskega izpita, izučevati »amo'v šolah, ki jih od
redi ministrstvo za socialno politiko. ' ... ! ' 

Glede ostalih rokodelskih obrtov po členu 12. za : 

koaa o radnjama sme invalidski oddelek ministrstva 
za socialno-politiko invalidu dovoliti, da se izučuje 
pri. zasebnih mojstrih; pri tej priliki sklene, z moj
strom pogodbo,- v kateri se morajo urediti vsa vpra
šanja o vzdrževanju; piaci in strokovnem pouku v 
zmislu tega zakona kakor tudi zakona o "radnjama, 

§ 26. Invalidi, ki dokažejo, da so pri katerem
koli "mojstru ali kot samouki izvrševali obrt najmanj 
leto. diu, .morajo, preden se zglase k mojstrskemu iz
pitu, vstopiti. v invalidsko šok) ministrstva za so
cialno politiko: najmanj za dva, največ pà za tri me
sece, tla si pridobe v Eam času potrebno teoretično 
znanje in čim boljšo, praktično izobrazbo z ozirom 
na svojo poškodbo.".•'--';'- - . ' ^ 

K členu 7. ' .__' . 

§ 27. Dan, ko se dovrši strokovni pouk, je redo-1 

ma oni, s katerim poteče rok, ki je bil dotičnemu 
invalidu odrejen za strokovni pouk. Uprava dotične 
šole sme ta rok podaljšati največ za'mesec dni, če 
ni invalid v odrejenem roku še pokazal tolikega na^ 

predka, kolikršen je predpisan v § 5., ali če je v šoli 
samo eden ali če sta dva ali največ pet invalidov 
in ne bi bilo koristno, sklicevati izpraševaLno komi
sijo. Toda v takih primerih ne sme trajati strokovni 
pouk preko roka 12 mesecev, predpisanega v 
zakonu. 

K členu 11. 
§ 28. Obseg in besedilo diplome predpiše mini

strstvo za socialno politiko. V njej mora biti nave
deno, s koliko glasovi je invalid opravil izpit; isto-
tako pa mora biti v besedilu navedeno v zmislu čle
na 12. tega zakona, kakšne pravice daje diploma in
validu in s kakšnimi omejitvami. 

Kaj pripada invalidu po diplomi o opravljenem 
izpitu, predpisuje člen 14. tega zakona. Te stvari da 
invalidu v odrejenem roku ob predpisanih pogojih 
s pooblastil Dm uprava invalidske šole ali neposred
no invalidski oddelek ministrstva za socialno poli
tiko, ki mora o pravem času pripraviti vse, da se iz
polni ta zakonski predpis. — Izjema je dopustna 
samo pri posojilih, če invalid do tega roka ne pred
loži prepisanega jamstva. Tod,i. upravi dotično šok) 
se nalaga, da mora o pravem času invalida obve
stiti o tem pogoju za posojilo. 

§ 29. Diploma o opravljenem mojstrskem izpitu 
se daje samo invalidom rokodelskih obrtov. Za osta
le vrste industrijskih in obrtnih poklicev, v katerih 
se invalidi izobražajo v invalidskih šolah, se daje 
samo potrdilo v. zmislu poslednjega) odstavka člena 
11. zakona o radnjama. 

Istotako se daje potrdilo o trajanju pouka in 
uspeha invalidom, ki se izucujejo v raznih granali 
poljedelstva ali v drugi stroki. Poleg tega potrdila 
sme dotična šola invalidu izdati tudi redno izpriče
valo, ki je predpisano za one gojence dotičnega za
voda, ki niso invalidi. 

K členu 12. 
§ 30. V novopridruženih pokrajinah bivše avstro-

ogrske monarhije razen v Bački, Banatu in Baranji, 
veljajo o trajanju Strokovnega pouka invalidov 
in njih pravicah po končanem pouku kakor tudi o 
olajšavah za samostalni poklic v prvi vrati predpisi 
avstrijskega obrtnega zakona iz leta 1907. in ogr
skega zakonskega člena XVII. iz leta 1884., nadalje 
bosensko - hercegovskega obrtnega zakona z vsemi 
poznejšimi izpremembami in dopolnitvami, in. sicer 
zlasti z onimi, ki so jih izdala- pristojna oblastva 
med svetovno vojno. 

K členu 13. 
§ 31. Invalidom, ki se izucujejo v posebnih in

validskih zavodih, se daje razen stanovanja in hrane 
v uporabo za čas strokovnega pouka obleka za delo 
in za na ulico, obutev in perilo. — Vso te stvari so 
državna svojina, ki jo mora čuvati invalid kar naj-
skrbneje. Za namerno kvarjenje zavodskih stvari je 
tudi materialno odgovoren po i>retlpi9ih hišnega reda 
dotičnega zavoda. 

Ko vstopi invalid v zavod, dobi v uporabo de
lovno obleko ali plašč, ki mu mora trajati 6 do 12 
mesecev po kakovosti; 1 par čevljev, za 8 mesecev; 
za prvih 6 mesecev pa dobi: 2 garnituri perila, 2 para
noga vic ali obujIvQv, 2 robca in,'-samó če je treba, 
klobuk in zimsko suknjo. Po teh rokih se morajo 
raztrgane in neuporabne stvari zamenjati za nove 
stvari, ako se prve,'ne "dado popraviti. 

Ortopedski čevlji se dajo po predpisu § 7. ' 
Po uspešnem - pouku ob odhodu iz zavoda sme 

uprava najsiroinašnejšiin invalidom, ki plačujejo 
manj nego 15 dinarjev neposrednjega davka, poda
riti zavodske stvari,'ki jih imajo na sebi. : -'. 

§ 32. Državna odpora .se daje ob času strokov
nega pouka samo onim invalidom, ki se strokovno 
izucujejo izvun i>osebnih invalidskih zavodov s pred
hodno odobritvijo invalidskega oddelka ministrstva 
za socialno poliEîko (oblastnega invalidskega od-
-seka). '- • . . 

Višino državne podpore odreja v vsakem poseb
nem primeru pristojna invalidska oblastna uprava, f^ 
krajevnih razmerah in potrebah. Ko se odreja viŠi-; 

na pomoči, je treba uvaževati.vse okolnosti, ki vpli
va jo*na zvišbo ali znižbo te državne podpore (kakor 
n. pr. brezplačno .stanovanje,-, hrana, ustanova, de
narna ali materialna pomoč itd.), ki jih dobiva in
valid od druge strani. ) ' ' 

§ 33. Invalidi, ki se izucujejo. v. posebrali inva
lidskih zavodih, imajo za'vsak delovni dani pravico; 
do plače, ki.znaša y prvem mesecu njih pouka-*!, 
v drugem 1-5, v tretjem in nadaljnjih mesecih. pa 
najmanj 2 dinarja. . . . . 

Do te plače imajo pravico vsi invalidi, ne glede 
;na to, ali prinaša njih delo, dotičnemu državnemu 
zavodu kaj dohodka аД he". Ako prinaša dohoctëk in 

ako kažejo marljivost pri delu, zviša uprava zavoda 
po tretjem mesecu sporazumno z učitelji in1 mojstri 
to plačo do največ 4 dinarjev za vsak delovni dan. 

Pravico do plače 1 in največ 2 dinarjev ima tudi 
oni invalid, ki se izučuje pri zasebnem mojstru, od 
katerega ne dobiva nobene plače. Pravico do iste 
plače imajo tudi oni invalidi, ki hodijo v razne tečaje 
ali šole, v katerih so zaposleni večji del dneva. 

To pravico do plače v zmislu prednjega odstav
ka vpošteva invalidski oddelek (invalidski odsek) ob 
določanju državne podpore v zmislu § 31. 

§ 34. Od mesečnega zneska plače, ki jo dobiva 
invalid kot učenec, se mu daje v gotovini ena polo
vica; druga polovica pa se nalaga plodonosno na 
vložno knjižico pri denarnem invalidskem zavodu. 
Ta zavod odredi uprava dotičnega zavoda. Invalid 
sme tudi drugo polovico svoje mesečne plače nalo
žiti na isto knjižico. Vložne knjižice hrani uprava 
dotičnega zavoda ali pa invalidski odsek, ki jih iz
roča njih lastnikom, ko po dokončanem pouku od
idejo iz zavoda. Z denarnimi zavodi je skleniti po
godbo, s katero se denarni zavod zavezuje, da iz
plača, ne glede na eventualne druge svoje predpise, 
ob isti priliki glavnico in obresti brez ozira na njih 
višino. 

Plačo in plodonosno naložene obresti sme dvig
niti invalid prej samo z dovolitvijo šolske uprave aH 
invalidskega oddelka ob veliki potrebi ali če se mu 
nudi prilika za nabavo, ki bi tvorila praktično inve
sticijo z ozirom na njegov samostojni in stalni po
klic. 

§ 35. Če izdeluje invalidski zavod stvari za svojo 
potrebo ali za prodajo, obremenja plača invalid
skega učenca v zmislu prednjih paragrafov dotično 
proračunsko pozicijo ali obratno glavnico ali de
lovno moč; v ostalih primerih pa obremenjata plača 
in denarna podpora v zmislu § 31. narodni fond za 
invalide in rodbine vojnikov, padlih v vojni, in sicer 
oni kredit, ki se odredi v ta namen ali za podporo 
pri ustanovitvi ali izboljšavi samostojnega pridobit
nega položaja. 

§ 36. Hišni red invalidskih šol odobruje ministr
stvo za socialno politiko. 

§ 37. Področnim organom se nalaga, da morajo 
v svojem področju točno presojati vse možnosti in 
pogoje, ob katerih bi se mogel strokovni pouk inva
lidov vršiti izvun posebnih invalidskih zavodov, bo
disi po raanih šolah, bodisi pri raznih podjetjih, bo
disi pri posameznih pridobivalcih. Zlasti so priporo
ča, s stalnimi in ambulantnimi tečaji organizirati 
strokovni pouk invalidov - poljedelcev kakor tudi 
višji teoretični pouk invalidov-obrtnikov. 

Ako bi bilo iz izrednih razlogov in zaradi veli
kega števila invalidov nemogoče, zavarovati njih 
strokovni pouk v zmislu prednjih odredb, morajo 
podati področni orgaui obrazložene predloge mini
strstvu za socialno politiko, ki uporabi predzadnji 
odstavek člena 13. zakona. 

§ 38. Invalidi enega okoliša ee smejo po pred
hodnem sporazumu pristojnih oblastev. sprejeti tudi 
v zavode v drugem okolišu, kolikor je praznih pro
storov. To velja zlasti za one vrste šol, ki niso usta
novljene v vsakem okolišu. 

. § 39. Preden se otvorijo novi in razširijo že 
ustanovljeni zavodi za strokovni pouk invalidov v 
mejah proračunske možnosti, jo treba odobritve mi-
lli.-t.;-.i. .1. 7,a •.-;»• i-.inl il Ji - l i o l i t i U o . . . . . 

§ 40. Katere otroke jo treba smatrati v členu 13. 
zakona z«, «pohabljene», o. tem odločajo podrejeni, 
organi v konkretnem ,primerii analogno navodilii za 
predlaganje invalidov! br.; 15.51,6.. z dne 11. junija. 
•1921.' • ' - ' . . ' 

V dvomljivih primerih odloča dokončno ministr
stvo za socialno ;X)litiko. 

Taki otroci se sprejemajo v posebne invalidske 
šale, ako je kaj praznih mest.. Tudi glede Ui .vrste, 
otrok Veljajo predpisi o olajšavah in ugodnostih za 
opravljanje izpitov, ako ima tak otrok pogoje čletia 
1'. B. tega zakona. •.,.., 

Za ostale otroke -velja .zakon p radnjama, po ka
terem je treba arediti njih pouk. •-• , 

' Taki otroci, so glede vzdrževanja izenačeni *' 
costai im i gojenci istega zavoda. . •. -\-'..... 

IV". p o g l a v j e . ' 
Podpore ob ustanovitvi ali izboljšavi pridobitmga 

položaja in razne ugodnosti. 

"K Členu 14. ." 

• D a r i l a , in. p o s o j j l a . - . . 
§ 41. Vsakemu 'vojaškemu ali civilnemu in-validu 

in vsaki rodbini padlega, umrlega ali pogrešanega 
vojnika kakor tudi vsaki rodbini civilne vojne žrtve 
se daje posebna pomoč za ustanovitev ali' izboljšavo 

_s.. i ...l.-r .^. -i -».-y- * ' - - • . , . -. " ; t . '•* '-ait it". -_i,t.:X.:.\..;:-.*-!:.fc«--" 
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pridobitnega položaja, ako ugotovi invalidski od
delek (oblastni invalidski odsek) ministrstva za so
cialno politiko »sporazumno z invalidsko združbo, da 
to podporo zaslužijo. x 

Ta posebna pomoč se daje v obliki daril ali 
brezobrestnega posojila v mejah proračunske mož
nosti in sredstev narodnega fonda za invalide in 
rodbine vojnikov, padlih med vojno. 

V tem primeru morajo podrejeni organi vpošte-
vati imovinsko in rodbinsko stanje, istotako pa raz
mere onega, ki so mu daje darilo ali posojilo. 

Vizino darila ali posojila je odrediti po finančnih 
wedstvih in številu prosilcev. Področni organi mo
rajo vedeti, da je treba iz teh sredstev najprej za
dostiti obveznostim iz § 42. 

§ 42. Zakonito in brezpogojno pravico do po
eebne pomoči ob ustanovitvi ali izboljšavi pridobita 
nega položaja v amisi u člena 14., prvega in drugega 
odstavka-, tega zakona imajo samo oni invalidi, ki so 
v zmislu tega zakona dovršili strokovni pouk v 
rokodelstvu ter opravili mojstrski izpit, to pa samo 
oni invalidi; ki so se strokovno izučevali z odobrit
vijo invalidskega oddelka (oblastnega invalidskega 
odseka). Ti imajo pravico, da se jim podari potrebni 
denar za orodje in da dobe brezobrestno posojilo 
2000 dinarjev za dve leti. 

Invalidi, ki niso strokovno izučeni z vednostjo 
invalidskega oddelka (oblastnega invalidskega od
seka), toda so si rodovno pridobili pomočniško ali 
mojstrsko pravico, nimajo brezpogojne pravice do 
tega, da bi se jim podaril potrebni denar, za orodje, 
utegnejo pa si jo pridobiti, ako se ugotovi njih 
osebna vrednost in stvarna potreba. 

§ 43. Višina darila v denarju za nabavo orodja 
se odredi po finančni možnosti. Za pravilo naj služi, 
•da je vse invalide, ki dovrše v proračunskem letu 
strokovni pouk, opremiti z najpotrebnejšim orodjem. 
Področni organi naj sestavijo seznamek najpotreb
nejšega orodja za razne obrte, pri čemer naj vpo-
števajo večjo ali manjšo potrebo, ter naj dajo po 
finančni možnosti do nadaljnje odredbe darilo v de
narju do največ 3000 dinarjev za jmo osebo; strogo 
naj pazijo na to, da one, ki imajo pravico do orodja, 
pravično opremijo z najpotrebnejšim orodjem, a ne 
pozabljajo naj tudi ostalih oseb, ki jim je treba 
)>omoči. 

§ 44. Invalid si moia za podarjeno vsoto denarja 
nabaviti orodje, ki mu ga predpiše invalidski od
delek (oblastni invalidski odsek), kateri tudi skrbi 
za to, da ga invalid ros nabavi. Invalid se mora 
pismeno zavezati, da bo tri leta delal s tem orodjem 
in da ga ne oclsvoji. 

Tudi po treh letih mora invalid pred odsvojitvijo 
svojo namero javiti pristojnemu državnomu oblastvu. 

§ 45. Invalid, ki se je strokovno izučil z ved
nostjo invalidskega oddelka (oblastnega invalid
skega odseka) in ki jo opravil izpit, ima tudi pra
vico do brezobrestnega, posojila največ 2000 dinar
jev za dve leti. 

Za to posojilo mora dati jamstvo dveh poštenih 
in imovitih državljanov ali pa drugačno garancijo. 

§ 46.' Invalidski oddelek (oblastni invalidski od
sek) nadzira invalida, ali uporablja podarjeno orodje 
ali posojilo za namen, za katerega mu je bilo dano; 
ako ga ne, postopa oddelek po členih 14. in 24. 
zakona. 

K členu 1б. 

P o d el j e va n je p r a v i c e do p r o d a j a n j a 
t o b a k a , s r e Č k r a z r e d n e 1 o t c r i j e in 

d r u g i li ni o n o p o l n i h p r e d m o t o v. 

§ 47. V okolišu vsake državne invalidske uprave 
je ustanoviti eno ali več komisij, ki skrbe za iz
vajanje predpisov člena 15. tega zakona. Odposla
nec ministrstva za socialno politiko, ki je obenem 
predsednik, .komisjije, bodi eilen izmed uradnikov 
državno invalidske uprave v dotičnem okolišu ali 
eden izmed uradnikov ministrstva za notranje posle; 
predstavnika invalidov odredi oblastni okrožni ali 
sroski odbor invalidske združbe; za zastopnika do
sedanjih malih prodajalcev tobaka pa odredi pred
sednik komisijo enega izmed malih prodajalcev, ki 
niso zaščiteni s tem zakonom. 

§ 48. Komisije se morajo ustanoviti najkesnejo 
v enem mesecu po razglasitvi tega pravilnika. 

Predstavnik ministrstva za socialno politiko sto
pi, preden se ustanovi komisija, v stik z organi 
uprave državnih monopolov, odnosno z onim orga
nom ministrstva za finance, ki vodi evidenco in nad
zorstvo o mali prodaji tobaka v dotičnem okolišu, 
ter skupno z njimi sestavi seznamke teli sedanjih 
malih prodajalcev tobaka, ločeno pa nastopnih sku
pinah: 1.) osebni invalidi, 2.) rodbine padlih vojni
kov ali civilnih vojnih žrtev, 3.) javni uslužbenci 
(med katere ni Šteti samo državnih, ampak tudi 

samoupravne uslužbence) in 4.) mali prodajalci, ki 
niso zaščiteni s tem zakonom. 

§ 49. V seznamek 4.: mali prodajalci, ki niso za
ščiteni z zakonom, je treba poleg točnega naslova 
in drugih podatkov', ki so važni za končno oceno, 
vpisati tudi obrat v tobaku in v ostalih monopolnih 
predmetih. Kolikor oblastva ne razpolagajo s po
datki o rodbinskem, imovinskem m socialnem stanju 
takih malih prodajalcev, zahteva predstavnik mini
strstva za -socialno politiko take podatko od pri
stojnih oblastev. — Ta posel mora biti dovršen naj-
kesneje v treh mesecih po razglasitvi tega pravil
nika. Predstavnik ministra za socialno politiko in 
ministra za finance, odnosno upravo državnih mono
polov, zapiše pri vsakem malem prodajalcu svoje 
mnenje, ali naj se mu inala prodaja 'odpove ali naj 
se mu pusti iz razlogov §§ 51. in 52. tega pravilnika. 

§ 50. Ko minejo trije meseci od razglasitve tega 
pravilnika, pozove predsednik komisijo tudi jjred-
sednika invalidske združbe in sedanjih malih pro
dajalcev, ki niso zaščiteni s tem zakonom, ter pre
tresa skupaj z njimi, katere male prodajalnice naj 
se odpovedo. Komisija se mora pri vsakem sklepanju 
ravnati po predpisih zakona, zlasti pa po predpisih 
§§ 51. in 52. tega pravilnika? O svojem delovanju 
vodi zapisnik, v katerem navaja pri posameznih ma
lih prodajalcih samo to: kateri izmed članov in iz 
kakšnih razlogov GO zoper odpoved. Koncem svo
jega dola, ki mora biti opravljeno najkesneje v dveh 
mesecih, predloži komisija vse seznamke kakor tudi 
svoj zapisnik v končno rešitev onemu organu, ki ga 
odredita sporaziunno uprava državnih monopolov in 
ministrstvo za finance. Po rešitvi tega organa objavi 
komisija na primeren način, katere male prodajal
nice bi so mogle odstopiti osebam in združbam, za
ščitenim s tem zakonom. Te osebe in združbe mo
rajo v, enem mesecu po> objavi predložiti prijavo, 
katero prodajalnico bi želeli dobiti. V prijavi smejo 
navesti tudi več prodajal nie. Komisija priobči njih 
prijave oblastvu, v čigar pristojnost spada podelje
vanje male prodaje tobaka, da to oblastvo, skladno 
z veljavnimi predpisi in sporazumno s komisijo, od
pove male prodajalnice onim izmed sedanjih malih 
prodajalcev, za katere so se prijavile osebe ali 
združbe, ki so zaščitene s tem zakonom ter izpolnju
jejo pogoje veljavnih zakonov in tega pravilnika, 

§ 51. Pr-inos malih prodajalnic tobaka na osebe, 
zaščitene s tem zakonom, kakor tudi na njih združ
be, ne smo vplivati škodljivo na državne dohodke 
iz prodaje tobaka, ker bi to posredno zadelo tudi 
narodni fond za invalide in rodbine vojnikov, padlih 
v vojni, odnosno njih združbe. 

§ 52. Male prodajalnice se ne smejo odvzemati 
osebam, ki niso zaščitene s tem zakonom, katerih 
eksistenca pa bi bila ogrožena z odvzemom, kar 
velja zlasti za vdove, z nepreskrbljenimi otroki. 

§ 53. Odpovedati se smejo samo male prodajal
nico z večjim obratom, tako da bi bil vsaj en član 
rodbine, zaščitene s tem zakonom, večinoma ves 
dan zaposlen z malo prodajo. Izmed inalili prodajal-
nic je prenesti s a r n 0 one, katerih dohodki bi ven-
darlo tvorili nekakšen vii- za zavarovanje aH izbolj
ševanje eksistence dotične rodbine. 

§ 54. Če so dam pogoji za odvzem, pa bi se ne 
mogli takoj dobiti prostori za malo prodajalnico za 
osebe ali združbe, zaščitene s tem zakonom, se mala 
prodajal niča začasno, dokler se ne najde lokal, pusti 
sedanjemu malemu-prodajalcu proti temu, da zaposli 
koga, ki je zaščiten s tem zakonom, ali da prepusti 
del dohodkov v korist najbližji invalidski združbi. 

§ 55. Mestno male prodajalnice tobaka se mo
rajo prvenstveno odstopiti združbam vojnih invali
dov'. V posameznem primeru je stvar sporazuma 
med organi ministrstva za socialno politiko, uprave 
monopolov in oblastnega okrožnega invalidskega 
odbora, ali naj se mestna mala prodajalnica odstopi 
krajevni, sreski, okrožni, ali oblastni invalidski or
ganizaciji. 

S prvenstveno pravico invalidskih organizacij do 
mestnih inalili prodajalnic tobaka ni izključeno, da 
bi se taka prodajalnica ne dodelila posamezni osebi 
ali rodbini, zaščiteni s tem, zakonom. 

§ 56. Vprašanje, komu je treba v posameznem 
primeru dodeliti malo prodajalnico tobaka, je treba 
rešiti v vsakem konkretnem primeru tako, da se 
vpoštovajo vse okolnosti. Za pravilo naj služi, da jo 
treba dati prodajalnico oni osebi ali rodbini, Id je 
najsiromašnejša in ki ni sposobna ali nima možnosti 
za drugo pridobitno delo. Med posameznimi osebami 
ali rodbinami, zaščitenimi z zakonom, ni nobene raz
like, t j . nihče nima prvenstvene pravice z ozirom 
na čin ali položaj v vojski ali na stopnjo invalid
nosti. Ni izključeno, 'da je potrebneje in pravičneje 
dodeliti prodajo tobaka vdovi padlega častnika- ali 
umrlega javnega uslužbenca, ki ima majhne in ne

preskrbljene otroke, nego jo dati popolnemu inva
lidu, ki je v dobrih imovinskih razmerah ali nima 
otrok itd. 

§ 57. Če ni delitev malih' prodajalnic tobaka z 
znatnim obratom na dve ali več prodajalnic mogoča 
ali primerna, jo je treba dati ne samo eni osebi, nego 
dvema ali trem osebam ali-rodbinam ter ugotoviti 
odstotek zaslužka po njih delovanju in po glavnici, 
ki jo prinese posameznik v skupno malo prodajal
nico. 

§ 58. Dohodek iz velike prodaje tobaka, dolo
čen z zakonom, izplačuje uprava državnih monopo
lov neposredno združbam oseb, zaščitenih si tem 
zakonom. Za osnovo porazdelitvi služi številčno sta
nje oseb, zaščitenih s tem zakonom. Ministrstvo za 
socialno politiko ga vsako leto pošlje upravi držav
nih monopolov na podstavi svojih statističnih po
datkov za sestavo proračuna o invalidskih pod
porah. 

Dokler se ne ustanovi obvezna organizacija oseb, 
zaščitenih s tem zakonom, skladno s členom 25. tega 
zakona, se izplačujejo dohodki iz velike prodaje 
«Središnjemu odbora udruženja ratnih invalida» v 
Beogradu za Srbijo, Črno goro in Vojvodino, za 
ostale krajine pa pokrajinskim (oblastnim) invalid
skim združbam. Vse združbe morajo prejeto pod
poro pravično uporabljati v korist vseh svojih čla
nov; zlasti jo morajo uporabljati za obratno glav
nico za malo prodajo tobaka po svojih pododborih 
in posameznih članih. 

§ 59. Dohodek iz razredne loterije, določen za 
narodni fond invalidov in rodbine padlih vojnikov, 
se uporablja za podpiranje poljedelskih rodbin, za
ščitenih s tem zakonom. Prvenstveno naj se nabav
ljajo poljedelske priprave, ki naj jih skupno upo
rabljajo vso osebe, zaščitene s tem zakonom, iz ene 
ali iz več občin. 

K členu 16. 
S l u ž b e . 

§ 60. Vsa državna in samoupravna oblastva, vse 
naprav© in vsa podjetja take vrste morajo pred po
polnitvijo praznili službenih mest vsako tako mesto z 
označbo potrebnih pogojev prijaviti pristojni oblast
ni državni invalidski upravi, ki daje taka mesta po 
glasilih invalidskih združb interesentom na znanje. 

§ 61. Vsaka oseba, zaščitena s tem zakonom, ki 
bi se potezala za razpisano službo, mora vložiti proš
njo in vsa ostala potrdila po predpisani poti: isto
časno pa inora to naznaniti svoji pristojni državni 
invalidski upravi, da ta potrdi, da so izpolnjeni 
predpisi člena 16. 

§ 62. Ako je treba, predlaga področni organ mi
nistrstvu, naj se izvedejo odredbe odstavka 3.) čle
na 16. tega zakona. 

K členu 17. 
D e l o v n a - m e s t a i n p o s r e d o v a n j e za 

d e l o ( p o s r e d o v a l n i c e za d e l o ) . 
§ 63. Ako se pokaže potreba, predloži področni 

organ ministrstvu za socialno politiko piimere iz 
prvega, drugega in četrtega odstavka člena 17. za
kona. 

§ 64. Vsa državna oblastva in vse državne na
prave, ki so v svojem področju upravičene podelje
vati razne koncesije, morajo, preden podele posa
mezno koncesije, stopiti v stik z invalidskim od
delkom ministrstva za soeialDo politiko, da se 
sprejmejo po naravi koncesije v pogodbo, odnosno 
koncesijo, vse odredbe člena 17. tega zakona kakor 
tudi člena 74. finančnega zakona o narodnem fondu 
za invalide ; n rodbine vojnikov, padlih v vojni. 
Področni organi ministrstva za socialno politiko mo
rajo biti v. svojem okolišu v neprestanem stiku z 
visemi oblastvi in napravami, ki nadzirajo že po
deljene koncesije ali pa se bavijo s podeljevanjem 
novih koncesij. 

§i 65. Področni organi morajo seznaniti državne 
borze dela v svojem okolišu z odredbami poslednje
ga odstavka člena 17. Po zakonu je posredovan je 
brezplačno, toda borze dela se morajo zavzemati 
za to, da poiščejo pred vsemi nézAposlenci dela ose
bam, zaščitenim s tem zakonom. Pri tem je treba 
uvaževati, da ne zaslužijo zaščite in posebne po
zornosti, predpisane z zakonom, samo osebe, nave
dene v členu 1., nego tudi njih' otroci, časih pa 
tudi nedoletni bratje in nedoletne sestre. 

§ 66. Področnim organom se nalaga, da se ne 
smejo v svojem prizadevanju pri iskanju1 dela ome
jevati samo na državne borze dela, nego da morajo 
stopati v stik tudi s profesionalnimi organizacijami 
pridobitnih krogov, istotako s hiimamtarnimi orga
nizacijami, ki skrbe za nadaljnji pouk mladine, ka
kršne so n. pr. «Privrednik», «Hrvatski radila», va
jeniška društva itd., kadar gre za deco. 
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K členu 18. 

R a z n i p r i v i l e g i j i ( k o n c e s i j e ) . 

§ 67. Prvenstvene pravice do mest v zavodih, 
za katere plačuje država vzdrževalne stroške, kakor 
tudi do ustanov, Id niso po statutu omejene na iz-
vestne rodbine, nimajo samo osebe, navedene v- čle
nu 1. zakona, nego tudi njih otroci. 

Za zavode je smatrati mimo drugih tudi te-le: 
državne bolnice za duševne bolezni, državne do
move za invalide itd., zlasti pa razne šolske inter
nate pod vojaško ali civilno državno upravo. 

Področnim organom se nalaga, da morajo v 
čim krajšem času sestaviti v dveh enakoglasnih 
izvodih seznaniek takih naprav in seznamek takih 
Štipendij v svojem okolišu; od teh izvodov se mora 
eden izročiti invalidskemu oddelku ministrstva za 
socialno politiko. 

Področni organi morajo voditi evidenco o rokih 
za Dopolnjevanje takih prostih mest, odnosno usta
nov; vse to morajo pred popolnitvijo na primeren 
način dajati interesentom na znanje ter skrbeti, da 
6e pri podelitvi zaščitijo njih interesi. 

§ 68. Mesečne podpore in doklade, pomoči, dane 
za zdravljenje ali strokovni pouk, plača, ki jo uživa 
invalid kot učenec ob času strokovnega pouka, dr
žavna darila v denarju ali v naturi kakor tudi poso
jila, dana zaradi ustanovitve ali izboljšav© samostoj
nega pridobitnega položaja, in pomoči za pogrebne 
stroške se ne smejo obdačevati in istotako ne obre-
menjati z dokladami. 

§ 69. Državnih taks se opraščajo vse prošnje, 
pritožbe, listine, vsi zapisniki, vse rešitve in prizna
nice, predložene ali izdane ob zahtevanju, pridobi
vanju ali uživanju ene izmed pomoči, ki so navedene 
v členu 2. zakona. 

§ 70. Oprostitev od taks uživajo samo pomoči, 
zahtevane in dane posameznim osebam. To velja 
tudi, če ob zahtevanju, pridobivanju ali uživanju in
validska združba posreduje za posamezno osebo, za
ščiteno e tem zakonom. 

K členu 19. 

B r e z p l a č n a v o ž n j a . 
§ 71. Pravico do brezplačne vožnje imajo osebni 

invalidi v primerih, ki jih navaja člen 19. tega za
kona. 

Pravico do brezplačne vožnje imajo invalidi po 
državnih in zasebnih železnicah, na ladjah, v pošt
nih vozovih in avtomobilih, ako opravljajo te pro
metne naprave kot edine potniški promet med kra
jema invalidovega odhoda in povratka. 

§ 72. Invalidom-častnikom se priznava, in sicer 
višjim pravica do I. razreda, nižjkh pa do II. razreda 
železnice in do I. razreda ladje; invalidom-podčast-
nikom in redovom se priznava pravica do III. raz
reda železnice in П. razreda ladje. Brzi vlaki se 
smejo uporabljati samo, ako je to na objavi izrecno 
označeno. 

Težki ali popolni invalidi, zlasti .slepi, ki jim je 
treba na potovanju nadzorstva in pomoči drugu ose
be, imajo tudi za to osebo pravico do brezplačne 
vožnje v istem razredu. 

§ 73. Poziv na potovanje v zmislu tega zakona 
izdaja redoma invalidski oddelek ministrstva za 
socialno politiko ali oblastna (pokrajinska) invalid
ska državna uprava. Ako je nujno treba, smeta te 
oblastvi za izdajanje teh pozivov pooblastiti tudi 
svoje področne državne upravne organe in naprave, 
ki jim je poverjeno zdravniško pregledovanje, 
zdravljenje, izdelovanje in popravljanje protez in 
šolanje invalidov. 

O svoji pooblastitvi obveščajo tudi vse pristojne 
železniške in prometne naprave, istotako invalidski 
oddelek ministrstva za socialno politiko. 

§ 74. Objave za brezplačno potovanje na pod
stavi tega zakona in poziva v zmislu prednjega pa
ragrafa izdaja za proge državnih železnic in za ladje 
brodarskega sindikata kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev «Središnji odbor udruženja ratnih inva
lida» v Beogradu po svojih pododborih ali po držav
nih invalidskih upravnih organih; za zasebne želez
niške in. brodarske naprave pa izdajajo te objave 
državni invalidski organi, omenjeni v členu 26. za
kona. 

§ 75. Ob nujni potrebi, če bi bilo čakanje na po
ziv in objavo združeno z nevarnostjo za zdravje do
tičnoga invalida, rau da njegova občina, sklicevaje 
se na ta paragraf, sredstva za odhod; te stroške ji 
na njeno zahtevo povrne pristojna invalidska uprava. 

§ 76. Ako invalid zaradi težke ali popolne in
validnosti ne more iti peš do železniške postaje ali 
do pristanišča, mu mora ona občina, iz katere od
haja, preskrbeti voz; potem pa naj od pristojne dr

žavne invalidske uprave zahteva povračilo učinje- ! 
nih stroškov za vožnjo, istotako za povratek z že 
lezniške postaje ali iz pristanišča. 

V. p o g l a v j e . 

K členu 20. 

P o k o j n i n e . 
§ 77. Pravico do invalidske pokojnine (rodbin

ske, vdovske) imajo osebe, navedene v členu 1. tega 
zakona, in sicer po zakonih, ki so našteti poti I. 1.), 
2.), 3.) in 4.) tega zakona. 

§ 78. Za vojaške invalide se smatrajo tudi one 
osebe, ki so bile v zmislu člena 1. poškodovane v 
mirnem času (mirnodobni vojaški invalidi). 

§ 79. Za vojne ujetnike se smatrajo ono vojaške 
osebe, ki jih je sovražnik ujel na bojišču brez njih 
krivde, ker so tako nanesle okolnosti. 

§ 80. Za pogrešanea se smatra ne samo vojaška, 
nego tudi civilna oseba, o kateri ni dospelo v enem 
letu po sklenjenem premirju, t. j . od dno 30. no
vembra 1918., nobeno zanesljivo poročilo. To se 
mora izpričati z občinskim potrdilom. 

Ako se pogrešanec vrne domov, prejme njegova 
rodbina pokojnino samo še za oni mesec, v katerem 
se pogrešanec vrne. 

§ 81. Aktivnim podčastnikom vojske kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev kakor tudi njih rod
binam se odrejajo njih pravice po členu 24. zakona 
o ustroju vojske in po zakonu o podpori vojaških 
invalidov in rodbin padlih vojnikov z dne 10. aprila 
1914. 

§ 82. Za vojaške osebe vojske kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev Se mora glede invalidske 
(začasne) podpore (pokojnine) uporabljati zakon o 
podporah vojnih invalidov in rodbin padlih, umrlih 
in pogrešanih vojnikov z dne 10. aprila 1914. 

§ 83. V novopridruženih pokrajinah veljata še 
nadalje § 8. zakona z dne 26. decembra 1912., drž. 
zak. št. 236, odnosno ogrski zakonski člen LXIII. iz 
leta 1912. glede pokojnine za osebe, ki so bile po
zvane na osebno izvrševanje službe ali so se uporab
ljale za prostovoljno delo ali službo. 

O d r e d b e za S r b i j o in Č r n o g o r o . 
§ 84. Sodne odločbe o priznanju pravice do in

validske podpore, izdane v Srbiji pred dnem 18ega 
aprila 1914., to je pred dnem, ko je stopil v veljavo 
zakon o podpori vojnih invalidov in rodbin padlih, 
za ranami umrlih aH pogrešanih vojnikov z dne 
10. aprila 1914., se morajo spraviti v sklad z odred
bami toga zakona, kolikor daje ta zakon pravico do 
večjo pokojnine. Invalidi in rodbine padlih vojnikov 
izza leta 1875., ki bi bili po tem zakonu iz leta 1914. 
upravičeni zahtevati pravico do invalidske podpore, 
a tega izza leta 1875. niso še storili, 4se smejo pri
javiti za invalidsko podporo, ki se jim bo štela po 
odredbah zakona iz leta 1914. in tega zakona od 
dne prijave. 

To velja za invalide-vstaše urejenih in neurejenih 
čet, četnike in dobrovoljce srbske in črnogorske 
vojske iz Srbije, Crne gore, Stare Srbije, Bosne in 
Hercegovine kakor tudi za rodbine takih padlih, 
umrlih in pogrešanih oseb. 

§ 85. Sodile odloči« o priznanju pravice do in
validske podpore, ki so v črni gori izdane na pod
stavi črnogorskega zakona o pomoči vojnim invali
dom in rodbinam vojnikov, padlih, umrlih in pogre
šanih med vojno ali vobče ob izvrševanju vojaško 
dolžnosti, z dne 24. februarja 1914. ali po katerem
koli prejšnjem črnogorskem zakonu, se morajo spra
viti v sklad z odredbami srbskega zakona z dne 
10. aprila 1914. in tega zakona samo v toliko, v ko
likor »o ti poslednji zakoni glede višine pokojnine 
ugodnejši za te osebe. 

§ 86. Rodbine padlih, umrlih in pogrešanih voja
ških oseb, ki so med dnem 1. aprila 1921. in dnem 
31. decembra 1921. plačale preko 30 dinarjev nepo-
srednjega davka, nimajo pravice do invalidske pod
pore. — Ako je invalidsko sodišče eni izmed takih 
rodbin priznalo pravico do invalidske podpore na 
podstavi člena 2. uredbe z dne 25. marca 1921., 
«Službene Novine» z dne 21. aprila 1921., št. 89,* 
mora invalidsko sodišče razveljaviti take odločbe. 

§ 87. Invalidska -•»odišča morajo prisoditi inva
lidsko pokojnino vsem invalidom brez ozira na čin 
in zvanje v vojaki kakor tudi onim,, ki so v državni 
službi, toda s to razliko, da jim pripada ta pokoj
nina od dne, ko se upokoje ali ko opuste državno 
službo, ako so ukazni, in da se jim takoj izplačuje 
polovica, ako so neukazni. 

* Uradni list pod št. 125 iz leta .1921. 

• § 88. Invalidi in rodbine padlih, umrlih in po
grešanih vojnikov, ki zahtevajo pokojnino po točki 
V. člena 20. tega zakona, morajo dokazati, da. je 
bila vdaja sovražniku posledica vzrokov, navedenih 
v tej točki. 

O d r e d b e z a n o v o p r i d r u ž e n e p o k r a 
j i n e . 

§ 89. Za ozemlje Banata, Bačke in Baranje se iz
plačujejo zaostale pokojnine izza dne 1. novembra 
1919., ako dotična oseba ni izgubila pravice do po
kojnine. 

§ 90. V novopridruženih pokrajinah odločajo o 
pravici do invalidske pokojnine aktivnih in rezerv
nih častnikov in njih rodbin kakor tudi vseh voja
ških oseb vojske kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in njih rodbin v zmislu §§ 81. in 82. tega 
pravilnika invalidski odseki oddelkov za socialno 
politiko pri pokrajinskih upravah, za Banat, Bačko 
in Baranjo pa invalidski odsek ministrstva za social
no politiko v Novem Sadu. 

§ 91. Aktivnim in rezervnim častnikom-invah-
dom in njih rodbinam iz novopridruženih krajin do
deljujejo invalidsko pokojnino pokrajinske uprave, 
oddelki za socialno politiko. 

VI. p o g 1 a v j <!. 

K členu 21. 
D o d a t e k . 

§ 92. Pravico do dodatka imajo samo one ose
be, ki imajo pravico do invalidske podpore ali po
kojnine. Ako vpliva število oseb na višino dodatka, 
je vpoštevati samo one osebe, ki imajo pravico do 
invalidske podpore ali pokojnine. Ako vpliva šte
vilo otrok ali bratov ali sester- na pravico ali višino 
dodatka, je vpoštevati take osebe samo, ako so ne
preskrbljene in izpolnjujejo ostale pogoje člena 21. 
tega zakona 

§ 93. Za priznane v zmislu tega zakona se sma
trajo vsi oni nezakonski otroci, ki jih je invalid ali 
padli, umrli ali pogrešani vojnik priznal sodno ali 
ki so z dovolitvijo nezakonskega očeta vpisani v 
krstno knjigo (protokol rojencev) na njogovo ime 
ali o katerih se da dokazati, da jih je nezakonski 
oče prostovoljno vzdrževal. 

§ 94. Kdor ima pravico do podpore, se smatra, 
ako stanuje brezplačno pri kom drugem, ki ne pla
čuje najemnine, da ima svojo hišo; ako pa stanuje 
brezplačno pri osebi, ki plačuje najemnino, se sma
tra, da nima svoje hiše. Ako pa ima kdo svojo hišo, 
a ne stanuje v njej, nima pravice do zvišanega do
datka 

§ 95. Za stalno nesposobnost za vsako pridobit
no delo, ki jo omenjajo VI., VII. in X. odstavek 
člena 21. toga zakona, se smatra samo ona, ki traja 
najmanj dva meseca-. Pri začasno stalni nesposob
nosti za vsako pridobitno delo se mora vsaka dva 
meseca dokazati s ponovnim izpričevalom, držav
nega zdravnika, da bo trajala še najmanj, dva me
seca. 

§ 96. Popolni invalidi morajo dokazati, da imajo 
pravico do zvišanega dodatka v zmislu odstavka I. 
člena 21. Prijava so predloži v Srbiji in Črni gori 
pristojni okrožni zaščiti invalidov, dece in mladine, 
v ostalih pokrajinah pa invalidskemu odseku pri po
krajinski upravi. 

Pravice do toga zvišanega dodatka nimajo samo 
stalni popolni invalidi, ki so bili pri pregledu spo
znani za invalidne s 100 odstotki nesposobnosti ali 
s 100 odstotki z dodatkom, nego ta zvišani dodatek 
se sme priznati tudi onim invalidom, katerih nespo
sobnost je zmanjšana pod 100 odstotkov ali pa jo 
njih bolezen težka in šo ni končana. To jo treba- do
kazati z izpričevalom državnega zdravnika, ki ozna
či v izpričuvahi, koliko časa utegne primeroma tra
jati njih popolna nes]K)sobnost za vsako pridobitno 
delo. Pristojno oblastvo dodeli na podstavi tega 
zdraviliškega izničevala za čas, Iti ga odredi zdrav
nik, toda najdalje za tri mesece, invalidu zvišani 
dodatek 240, odnosno 300 dinarjev. Po tem roku »e 
sme ta dodatek ponovno priznati, ako se invalidu 
stanje ne izboljša. 

§ 97. Za čas, ko so bolnik zdravi ali pa izučuje 
v^avodu, se mu priznava njegov osebni dodatek, ki 
ga mora 'prvenstveno uporabljati za svojo rodbino. 

§ 98. Oni invalidi, aktivni in rezervni častniki, 
kakor tudi gažisti brez oznake čina, ki jim je v novo
pridruženih pokrajinah priznana pravica do invalid
ske ali vdovske pokojnine, nadalje rodbine takffi 
padlih, umrlih ali pogrešanih oseb prejemajo doda
tek po zakonu o draginjskih dokladahi državnih ci
vilnih in vojaških uslužbencev, upokojencev in upo
kojenk z dne 28. februarja 1922., «Službene Novine* 
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št. 54 z dne 10. marca 1922.* Za prejšnji Čas se jim 
izplača dodatek po uredbah in odločbah, ki so na
domeščene s temi zakonom. 

§ 99. Odredbe o dodatkih invalidov-rezervnih 
častnikov in rodbin padlih, umrlih in pogrešanih re
zervnih častnikov v Srbiji in Crni gori se tičejo samo 
onih oseb ali rodbin, ki nimajo po veljavnem za
konu pravice do pokojnine, nego samo do invalidske 
podpore v zmislu člena 10. a, odstavka 2. zakona o 
podpori vojaških invalidov, z dne 10. aprila 1914. 

V zmislu odstavka XI. člena 21. se mora izza 
dne 1. januarja 1922. dodatek, naveden v odstavku 
IX., izplačevati v dvojnem znesku. 

Odredbe odstavka IX. o dodatkih in valido v-ak-
tivnih in rezervnih častnikov, v Srbiji in Črni gori, 
ki jih jo v zmislu odstavka I. člena 21. smatrati za 
»talne ali začasne popolne invalide, so razveljav
ljene in nadomeščene z odredbo člena 18. zakona o 
draginjskih dokladali državnih civilnih in vojaških 
uslužbencev, upokojencev in upokojenk z dne 28. fe-
hmarja 1922., «Službene Novine» št. 54, po katerem 
prejemajo isto draginjsko doklado kakor aktivni 
uslužbenci onega položaja, s katerega so upokojeni, 
odnosno proglašeni za popolne invalide. To velja za 
vse brez ozira na njih poklic v civilu. 

§ 100. Pri odmeri zneska neposrednjega davka 
30 dinarjev se ne vpoštevajo osebni davek, invalid
ski davek in davek na pokojnino, v Hrvatski in 
Bacici, Banatu in Baranji tecivarina 1. in 2. razreda. 

§ 101. Za dodatek pred dnem 1. januarja 1922., 
kolikor še ni izplačan, velja še nadalje uredba z dne 
14. februarja 1920., «Službene Novine»'št. 119 z dne 
2. junija** in uredba z dne 25. marca 1921., «Služ
bene Novine» št. 89 z dne 21. aprila 1921. 

§ 102. Pravico do dodatka po točki IX. v zvezi 
s točko XI. tega zakona imajo aktivni častniki in 
obvezniki uradniške vrste kakor tudi njih rodbine. 

§ 103. Pravico do dodatka po točki XI. (v dvoj
nem znesku) imajo invalidi in rodbine vojnikov iz 
Srbije in Črne gore, padlih v svetovni vojni in v 
vseh prejšnjih vojnah, kakor tudi vse one osebe, ki 
ae poškodujejo ob izvrševanju vojaške dolžnosti v 
vojski kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

§ 104. Za pridobitev pravice do podpore po 
•členu 21. zakona, o ustroju vojske se štejejo tudi 
službena leta, ki jih je kdo prebil v vojski onih dr
žav, ki so sedaj sestavni del naše kraljevine. 

§ 105: Za prisojanje podpore po členu 21. za
kona o ustroju vojske so pristojna invalidska sodi
šča v Srbiji in črni gori, a pokrajinske uprave, od
delki za socialno politiko, v novopridruženih pokra
jinah. 

K členu 22. 

§ 106. Po mirovnih pogodbah z avstrijsko in z 
ogrsko republiko in po naredbah ministra za no
tranje posle z dno 25. novembra 1920., «Službene 
Novine» z dne 6. decembra 1920., št. 271,*** in z dne 
-80. avgusta. 1921., «Službene Novine» z dne lO.sep-
tembra 1921.,+ *o imeli vsi Češkoslovaki, Poljaki, 
cernei, Italijani, Romuni in Madžari, ki so pristojni 
<pripadniki) na današnje naše ozemlje bivše avstro-
ograke monarhije, pravico, v roku od dne 27. julija 
1921. do dne 26. januarja 1922. optirati za svojo 
narodno državo. Ker je ta rok potekel, se mora ta 
.zakon v teh primerih uporabljati tako-le: 

Onim osebam, ki so v. omenjenem roku uporabile 
opcijsko pravico, ni naša država po mirovni IM> 
godbi in členu 1. začasnega invalidskega zakona 
nič dolžna. 

Omenjene osebe, ki niso optirale za tujo državo, 
imajo pravico do pokojnino ob nastopnih pogojih: 

1.) Ako so si take osebe pridobile domovinsko 
(državljansko) pravico na današnjem našem ozemlju 
žele izza dno 1. januarja 1910., smejo prašiti do dne 
26. decembra 1922. za sprejem v naše državljanstvo. 
Ker pa ta rok š c ni potekel in jim naša država ni 
dolžna podeliti državljanstva, se take osebe še w. 
morejo koristiti z našimi zakoni in ostalimi pred
pisi v prid invalidom in rodbinam padlih vojnikov, 
dokler no dobe našega državljanstva. 

2.) Ako so si take osebe pridobile domovinsko 
•pravico pred dnem 1. januarja 1910. ter so si to pra
vico ohranile do dne 26. julija 1921., če so bile pri-
s tojne v avstrijsko polovico bivše avstro - ogrske 
monarhije, ki je danes sestavni del kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, in one, Id so bile pristojne 

* Uradni list pod š t 70. 
** Uradni list pod št. 124 iz leta 1920. 

*** Uradni list pod št. 471 iz lota 1920. 
t Uradni list pod št. 307 iz leta. 1921. 

v ogrsko polovico bivše avstro-ogrske monarhije, so 
že dne 27. julija 1921. postale polnopravni držav
ljani naše države, ki jim mora izza dne 27. julija 
1921. priznati in dajati vse ono, kar daje ostalim 
invalidom in rodbinam padlih vojnikov. 

-§ 107. Področni organi morajo zahtevati od po
sameznih oseb, ki so navedene pod točko 2., ob do-
znaki pokojnin, dodatkov in ostalih pomoči, dolo
čenih z zakonom: 
a) potrdilo pristojnega oblastva, da so si pridobile 

domovinsko (državljansko) pravico na današ
njem našem ozemlju že pred dnem 1. januarja 
.1910. ter jo ohranile do zgoraj omenjenih rokov; 

b) potrdilo, da v omenjenem roku niso uporabile 
opcijske pravice. To potrdilo izdajajo oni uprav
ni organi, pri katerih bi bile morale te osebe 
vložiti prošnjo za opcijo. Ta potrdila so po členu 
18. tega zakona oproščena takse. 
§ 108. Bivši bolgarski pripadniki, ki žive na 

onem ozemlju Bolgarije, ki je po neuillyjski mirovni 
pogodbi pripadlo naši državi, imajo v zmislu te mi
rovne pogodbe v dveh letih od izročitve ratifikacije 
te pogodbe, t. j . do dne 9. avgusta 1922., pravico 
opcije za bolgarsko državljanstvo. Ker ta opcijski 
rok še ni potekel, nimajo osebe, katerih državljan
stvo ni znano, pravice, uživati prejemke naših in
validov in rodbin padlih, umrlih in pogrešanih voj
nikov. — Po preteku tega roka se mora postopati 
tako-le: 

Osebam, Id so bile na dotičnih današnjih ozem
ljih nastanjene že pred dnem 1. januarja 1913. in 
ki do dne 9. avgusta 1922. ne optirajo za Bolgarijo, 
se morajo invalidska podpora in dodatki izplačevati 
izza dne 9. avgusta 1920. Te osebe morajo pred
ložiti pristojnemu oblastvu potrdila o pogojih § 107. 

§ 109. Ker sta ustava in srbski zakon razširjena 
na to ozemlje, morajo invalidska sodišča svoje od
ločbe spraviti v sklad s srbskim zakonom o podpori 
vojaških invalidov, po katerem odločajo tudi o njih 
zahtevah; pri tem pa morajo strogo paziti na to, da 
se taka pravica ne prizna onim, o katerih govorita 
člen 1. A., b) in člen 22., drugi odstavek, tega za
kona. 

§ 110. Nekvarno odredbi § 109. se sme osebam, 
po rodu in jeziku Srbom, ki so bile bolgarski držav
ljani na današnjem našem ozemlju, katero je po 
neuillyjski mirovni pogodbi pripadlo Bolgariji, takoj 
pričeti z izplačevanjem invalidskih podpor in dodat-
kov. Izplačilo se mora ikvrSiti izza dne 9. avgusta 
1922. na podstavi odločbe, ki jo izda pristojno in
validsko sodišče na osnovi izvršnih odločb bivših 
bolgarskih oblastev ali pa na podstavi nove raz
pravo. 

K členu 23. 

P o g r e b n i s t r o š k i . 

§ 111. Za vojne invalide se smatrajo tudi voja
k i in civilni vojni invalidi. 

Pogrebni stroški se izplačujejo rodbini aü oni 
osebi ali družbi ali napravi, ki jo zadenejo ti stro
ški; izpričevati so тотајо s pravilnimi računi 

Pogrebni stroški se izplačujejo v 15 dneh po 
dnevu smrti. 

Rodbina nima pravice do pogrebnih stroškov, 
ako se invalid iz posebnih razlogov pokoplje ob 
državnih stroških. 

V 11. p o g 1 a v j e. 

K členu 24. 

I z g u b a p r a v i c e d o p o m o č i . 
§ 112. Vsa oblastva, Id bi zvedela za eno izmed 

dejanj v prvem odstavku člena 24. tega zakona, mo
rajo taka dejanja prijaviti pristojnemu preiskoval
nemu sodnemu oblastvu ali pa upravnemu oblastvu. 

Ako izdado sodna ali policijska (politična) ob
lastva izvršno razsodbo o dejanju iz tega člena, 
katero ima za posledico izgubo pomoči v zmislu tega 
zakona, priobčijo svojo izvršno razsodbo v prepisu 
pristojnemu državnemu invalidskemu organu. 

IX. p o g l a v j e . 

K Členu 26. 

D r ž a v n i i n v a 1 i d s k i" o r g a n i. 

§ 113. Če je odrejeni državni zastopnik pri in
validskem sodišču zaradi bolezni ab" iz drugega raz
loga zadržan, da no more izvrševati 6voje dolžnosti, 
odredi predsednik prvostopnega sodišča, v Beo
gradu pa državni pravobranitelj, drugega sodnega 
uradnika za državnega zastopnika. 

X. p o g 1 a v j e. 

K členu 27. '; 

P o s t o p e k . 
a) Prijava za pregled osebnih invalidov. 

§ 114. Prijavo za pregled morajo vložiti vojniki, 
podčastniki, rezervni in aktivni častniki ia obvez
niki uradniške vrste, akò se poškodujejo ob izvrše
vanju vojaške službe, nadalje vse civilne osebe, na
vedene v točkah C in D člena 1. tega zakona, ako 
hočejo zahtevati od države pomoč v zmislu tega za
kona. 

§ 115. Osebe, ki so po uredbi o povračilu škode 
vložile prijavo po obrazcu 4. aH 5. in ki imajo po 
tem zakonu pravico do državne pomoči, se morajo 
po predpisani poti iznova prijaviti za določitev evoje 
invalidnosti in ostalih svojih pravic po tem zakonu. 

§ 116. Pregledati ee morajo tudi osebe, ki se 
vračajo iz ujetništva. Če nimajo vseh potrebnih li
stin, ker so jih morda izgubile ali eo jim bile od
vzete v ujetništvu, ali če ne morejo navesti prič, 
jih. mora komisija vendarle pregledati; na invalid
skem listu in invalidskem potrdilu, odnosno začasni 
objavi, pa označi, da nimajo potrebnih listin, od
nosno prič. 

K členu 28. 

§ 117. Stame komisije za pregled invalidov s 
sedežem pri komandi vojnega okrožja opravljajo 
pregled vsakega dne 10., 20. in 30. v mesecu. Ako je 
ta dan praznik, se vrši pregled prihodnji dan. Ako 
komisija v enem dnevu ne more pregledati vseh pri
javljenih oseb, mora nadaljevati pregled prihodnji 
dan. 

Ambulantna komisija posluje po naročilu koman
danta vojnega okrožja tudi izvun odrejenih dni, Če 
je to potrebno zaradi večjega števila invalidov in 
težkih prometnih razmer in če bi se na ta način veil 
priščediro pri denarni hrani in vožnji invalidov. 

Civilne invalide pregleduje ista komisija. Ženske 
osebe pregledujejo samo zdravniki. 

K členu 29. 
§ 118. V Srbiji in Črni gori predlagajo: komi

sije pristojnemu invalidskemu sodišču, v ostalih 
polo-ajinah pa pristojnemu oblastnemu invalidskemu 
odseku začasno izgubo podpore in dodatka, ako kdo 
neopravičeno ne pride na pregled. 

K členu 30. 
§ 119. Zato, da se ugotovi invalidova identič

nost, je potrebna osebna navzočnost predstavnika 
občine samo, če se vrši pregled v dotični ali bližnji 
občini ali če pride večje število oseb iz iste občine 
na pregled pri komandi vojnega okrožja. Drugače 
zadošča pismeno potrdilo občinskega predstojništva 
(opštinskega suda), ki ga dotična oseba osebno 
predloži komisiji. 

§ 120. Invalidi, ki so bili že na komisij&ko-zdrav-
niškem pregledu v zmislu uredbe o občem pregledu 
invalidov ali po tem zakonu, se smejo ponovno jar 
viti za pregled, ako se potrdi z izpričevalom držav
nega zdravnika, da se je poškodba ali bolezen, za
radi katere so bili spoznani za invalide, poslabšala 
ali da je nastopila komplikacija, zaradi česar bi se 
jim mogel ob ponovnem pregledu priznati višji od
stotek nesposobnosti, nego jim je bil priznan ob 
prejšnjem komisijskem pregledu. 

K č l e n u 3 0 . • • •: ' . • ' : " " 

§ 121. Težko bolnim invalidom, ki se ne morejo 
gitati ali katerim bi provzročal dohod pred komisijo 
velike bolečine ali bi se jim utegnilo poslabšati 
zdravstveno stanje, ni treba hoditi osebno pred ko
misijo, ampak pregleda jih državni zdravnik na njih 
domu -\-prico predstavnika občine ter vroči zdrav
niški izvid z zaslišanjem vred pristojnemu vojnemu 
okrožju, da odloči komisija za pregled invalidov o 
odstotku njegove nesposobnosti za obče pridobitno 
delo. 

§ 122. Priznanje ali nepriznanje značaja voja
škega ali civilnega invalida, ki ga dajo komisije za 
pregled invalidov, je samo predhodnega značaja, ker 
mora o priznanju ali nepriznan ju pravice do invalid
ske podpore dokončno odločiti v Srbiji in črni gori 
invalidsko sodišče, v novopridruženih krajinah pa 
oblastni invalidski odsek. Komisija naj navede y 
konkretnem primeru vse razloge, zakaj izvestni 
osebi ni priznala značaja vojaškega aJi civilnega in
valida, da s tem olajša posel tem oblastvom in jim 
omogoči hitro odločbo o invalidski podpori. 

Komisije za pregled invalidov morajo, pregledati 
in ©kategorizirati vse osebe, ki se javljajo na pre-
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giert v zmislu členov* 31. in 32. tega zakona; inva
lidsko sodišče v Srbiji in Crni gori, odnosno invalid
ski odsek v novopridruženih pokrajinah, pa odloči, 
ali je okategorizirana oseba vojaški ali civilni in
valid. 

§ 123. Invalida sme pregledati samo komisija 
onega vojnega okrožja, v katerega okolišu stanuje, 
da se preprečijo razne prevare in zlorabe. Samo iz 
posebno važnih vzrokov eme pregledati invalida 
tudi druga komisija, toda vselej po vpotitvi njegove 
pristojne komisije. 

§ 124. Ako odločita invalidska in naborna komi
sija ob pregledu invalidov neenako, izda končno 
odloobo invalidska superrevizijeka komisija pri ko
mandi divizijske oblasti. 

§ 125. Obrazci, ki so določeni za vojaške in
valide, se aporabljajo tudi za civilne, samo da mora 
komisija v «Invalidskem listu» kakor tudi v «Inva
lidskem izpričevani» in v «Začasni invalidski objavi» 
prečrtati besedo «vojaškega» in namesto nje zapi
sati «civilnega» in namesto «člena 1. uredbe o ob
čem pregledu invalidov» postaviti «člena 1. zakona 
o začasni pomoči invalidom z dne 28. decembra 
1921. .Službene Novine' št. 294». 

K členu 31. 
§ 126. V težkih in dvomljivih primerih bolezni 

pošlje komisija invalida na pregled in opazovanje 
v najbližjo vojaško ali civilno bolnico ali k najbliž
jemu civilnemu ali vojaškemu specialistu, in sic^r 
v prvi vrsti k državnim zdravnikom, ako pa teh ni, 
k zasebnim. 

K členu 32. 
§ 127. Ako je obenem več poškodb ali bolezni, 

se določa odstotek nesposobnosti za obče pridobit
no delo tako-le: 

Prva poškodba ali bolezen (najtežja) se vzame 
v popolni jakosti, druga, tretja in vsaka prihodnja 
pa se všteje sorazmerno s. preostalo sposobnostjo. 

Ako vzamemo n. pr., da ima invalid tri poškodb i, 
izmed katerih bi vsaka zase znašala 60, 30 in 20 % 
nesposobnosti za pridobitno delo, ne znaša celokup
na nesposobnost 60 %, pa tudi ne 60 + 30 + 20 % 
= 110 %, nego se izračuni tako-le: 

Prva poškodba aH bolezen 60 % 
Druga poškodba ali bolezen bi znašala pri 

100% sposobnosti 30% nesposobnosti, toda 
ker znaša preostala sposobnost samo 100 — 
60 = 40 %, zato se všteje ta druga poškod
ba ali bolezen sorazmerno, torej 

100% sposobnosti 30% nesposobnosti 
40% » x * 

30 = 40: 100 
= 12 

Istotako se izračuni tretja poškodba ali 
bolezen: 

100% 
—60% 
—12 %. 

x 
x 12% 

28%. 
20 = 

= 5 ' 
2 8 : 100 

6 6 % 

Skupaj 
ali zaokroženo 8 0 % 

Celokupna nesposobnost znaša torej 80%. 

K členu 33. 
§ 128. Na pregled v inozemstvu se pozivljcjo 

.samo oni invalidi (naši državljani), ki jim ministr
stvo za socialno politiko dovoli bivanje in uživanje 
invalidskih prejemkov v inozemstvu. 

§ 129. Pri invalidih tujih podanikih, ki so služili 
kot dobrovoljci v srbski ali črnogorski vojski, od
loča o njih nesposobnosti za obče pridobitno delo 
komisija za pregled invalidov beograjskega vojnega 
okrožja. 

K členu 34. 
§ 130. Ako komisija v treh dneh ne more in

validu izdati odločbe, s katero se mu priznava ali 
no priznava invalidski značaj, mu izda samo potr
dilo v zmislu četrtega odstavka člena 34. Osem 
dnevni rok se računi od dne, ko kdo prejme komi
sijsko odločbo, s katero se mu priznava ali ne pri
znava značaj vojaškega invalida. 

§ 131. Oni invalidi, ki se niso pritožili zoper od
ločbo prvostopne komisije glede diagnoze ali odre
jenega odstotka nesposobnosti z ozirom na člen 35. 
uredbe o občem pregledu invalidov z dne 28. junija 
1921., imajo pravico pritožbe na superrevizijsko ko
misijo po pristojnem vojnem okrožju v dveh mese

cih od dne, ko stopi ta pravilnik v veljavo. Odločba 
superrevizijske komisije ima vzvratno moč glede 
prejemanja dodatka izza dne 1. januarja 1922. 

§ 132. Predsednik komisije mora odslej priob
čiti vsakemu pregledancu proti podpisu, da se sme 
zoper odločbo komisije pritožiti v osmih dneh na 
superrevizijsko komisijo po pristojnem vojnem 
okrožju. Ta priobčitev se zapisuje na nahrbtno stran 
invalidskega Usta. 

K členu 37. 
§ 133. Ako invalid izgubi «Invalidsko izpriče

valo» ali «Začasno invalidsko objavo», mu izda ko
misija, ki ga je pregledala, duplikat, obenem pa na
znani pristojni finančni upravi, odnosno delegaciji 
ministrstva za finance, da je pokojnino in dodatek 
izplačevati samo na podstavi duplikata. 

K členu 38. 
§ 134. Zdravniku-specialistu gre za vsak pre

gled nagrada 10 dinarjev; ako pa je imel zdravnik 
tudi posebne osebno izdatke, kakor n. рт. za iz-
vestne kemikalije za reakcije, röntgemske fotograf
ske plošče itd., se mu povrne tudi ta izdatek po пјз-
govem predloženem računu. Izplačilo izvrši koman
da onega vojnega okrožja, v katerega okolišu sta
nuje zdravnik-specialist, ki je izvršil pregled. 

K členu 39. 
§ 135. Komanda vojnih okrožij, ki napotuje in

valide na specialen pregled, jim izdaja denarno 
hrano za dohod in povratek in za en dan bivanja v 
kraju, kjer stanuje specialist. Ako se zamudi in
valid na specialnem pregledu več dni, da komanda 
onega vojnega okrožja, v katerega okolišu stanuje 
specialist, invalidu razliko v denarni hrani (reluitum). 

Castniki-invalidi, ki prihajajo na pregled k prvo
stopni ali superrevizijski komisiji ali ki jih napotuje 
komisija na specialen pregled, prejemajo kot de
narno hrano 50 dinarjev na dan, in sicer samo oni, 
ki no žive v kraju komisijskega pregleda. 

K členu 40. 
§ 136. Komisija za pregled invalidov vroči po 

izvršenem pregledu unikat «Invalidskega lista» ko
mandi onega vojnega okrožja, v katerega okolišu 
je invalid pristojen; duplikat «Invalidskega lista» 
in vse ostale spise in podatke pa pošlje v Srbiji in 
Crni gori okrožni zaščiti invalidov, dece in mladine, 
v katere okolišu invalid živi, a v novopridruženih 
krajinah pokrajinski upravi, oddelku za socialno 
politiko, da se uredita invalidska pokojnina in do
datek. Okrožne zaščite, odnosno oddelki za socialno 
politiko, hranijo pri sebi vse te spise in podatke. 

§ 137. Vojna okrožja in okrožne zaščite, od
nosno pokrajinske uprave, vodijo posebe kartotečno 
evidenco o vojaških in posebe o civilnih invalidili. 
Pri civilnih invalidih se označuje na vsakem obraz
cu: «civilni invalid». 

K členu 41. 
§ 138. V novopridruženih pokrajinah ne zapri-

seza prosilcev- in tudi ne prič invalidski odsek, nego 
zapriseza jih po zahtevi invalidskega odseka pri
stojno sodišče. 

K členu 42. 
§ 139. Vsi invalidi, Id imajo po členu 2. zakona 

o podpori vojaških invalidov z dne IOC aprila 1914. 
značaj popolnih invalidov in jim je po zakonu o 
začasni pomoči invalidov z dne 28. decembra 1921. 
ob pregledu tudi priznan odstotek, ki *e no sklada 
s popolno invalidnostjo, ртејшејо do dne 31. decem
bra 1921. invalidsko pokojnino i» dodatek, ki je do
ločen za popolne invalide z uredbo z dne 14. febru
arja 1920. in z uredbo z dne 25. marca 1921. 

uradnik-pravnik invalidskega oddelka, en predstav
nik ministrstva za finance in en predstavnik oblast
nih invalidskih združb iz novopridruženih krajin, ki 
,ga izbere ministrstvo za socialno politiko. 

Vsak član ima po enega namestnika. 

K členu 48. 
§ 142. Odločbe vrhovnega invalidskega sodišča, 

odnosno kolegija pri ministrstvu za socialno poli
tiko, vročajo področni organi brez ponovnega so
jenja v overovljenem prepisu prizadetim osebam. 

K členu 49. 
§ 143. Revidirati se morajo po členu 49. tega 

zakona samo one odločbe, ki so jih izza dne 1. de
cembra 1918. izdala druga oblastva, no pa invalid
ska sodišča. 

K členu 51. 
§ 144. Področni organi morajo v dveh mesecih 

od dne, ko stopi ta pravilnik v veljavo, predložiti 
ministrstvu za socialno politiko (invalidskemu od
delku) seznamek vseh volil, ustanov in prostovolj
nih prispe vkov, kar jih je pri raznih civilnih in vo
jaških oblastvih v njih okolišu in kar jih jo izrecno 
določenih za podpiranje oseb, zaščitenih s tem za
konom. Seznamkom je treba priložiti poleg točnega 
naslova tudi statute dotičnih volil (zakladov) in 
ustanov, nadalje izčrpno poročilo o današnjem prav
nem in imovinskem stanju dotičnega volila (za
klada). 

V B e o g r a d u , dne 24. junija 1922. 
Namestnik ministra za socialno politike, 

minister za vere: 
Krstelj s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 597/pr. 3—2 
Razpis učiteljske službe. 

1 Na državni dvorazredni trgovski šoli v Mariboru 
se razpisuje mesto učitelja k o m e r c i a l i s t a . 

Natančnejši razpis glej v «Uradnem listu» 80. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 18. julija 1922. 

Dr. Marn s. r. 

Št. 4992/22. 1040' 
Razglas. 

Gospod minister za trgovino in industrijo je 
odobril z odlokom z dne 29. junija 1922., Vi. št. 3495, 
izpremembo § 5. П. pravil «Slovenske trgovske 
delniške dražbe» v Ljubljani glede* zvišbe delniške 
glavnice od 5 na 10 milijonov kron, kakor je bila 
sklenjena na rednem občnem zboru delničarjev dne 
18. marca 1922. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 28. julija 1922. 

Načelnik: dr. Mam s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Št. 4672/1922. 1016 3—1 

§ 140. 

K členu 44. 
Invalidom, ki jim je bila invalidska po

kojnina določena izza dne 1. januarja 1922., prej
mejo neizolačano pokojnino in dodatke tudi za prej
šnji čas, in sicer dodatek od dne 1. februarja 1920. 
do dne 1. aprila 1921. po uredbi z dne 14. februarja 
1920., od dne 1. aprila 1921. do dne 31. decembra 
1921. pa po uredbi z dne 25. marca 1921. Ako so 
sedaj spoznani \a. invalide s 50 ali več odstotki ne
sposobnosti za pridobitno delo, prejmejo popolno 
pokojnino za mirtilli čas. 

K členu 47. 

§ 141. Poseben kolegij pri ministrstvu za social
no politiko odloča o pritožbah iz novopridruženih 
krajin glede pravice do invalidske pokojnine in do
datka. V ta kolegij spadajo: kot predsednik eo 

Dražbeni razglas. 
Da se zagotovi izgradnja 280metrskega prista

nišča v bakrski luki, odobrena z odločbo ministr
stva za promet z dne 30. maja 1922., št. 12.898, se 
razpisuje s tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
delo, se pozivljejo, naj vlože svoje ponudbe, \>o 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
varnih vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene, najkesnoje do dne 2 6. a v g u s t a 
1 9 2 2 . ob 11. uri pri pomorskom oblastvu v Bakrti. 

}Љш 
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Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku, po
morskega oblastva dne 2 6. a v g u s t a 1 9 2 2. 
ob 12. uri. 
Pomorsko oblastvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Bakru, 
dne 18. julija 1922. 

Upravite lj-podpredsednik: 
dr. Vranjicaii s. r. 

St 4674/1922. • 1017 3—1 

Dražbeni razglas. 
Da se zagotovi dovršitev gradnje nasipa «Manj» 

v luki Baski, odobrena z odločbo ministrstva za pro-
met z dne 2. junija 1922., et. 30.604, se razpisuje s 
tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in, posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo jo skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
•delo, se pozivljejo, naj vlože svoje ponudbe, po 
pVedpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
varnih vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
19 2 2. ob 11. uri pri pomorskem oblastvu v Baleni. 

Zakesnele, nejaene in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 2 6. a v g u s t a 1 9 2 2. 
ob 12. uri. 
Pomorsko oblastvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Bakru, 
dne 18. julija 1922. 

Upravite lj-podpredsednik : 
dr. Vranjican s. r. 

St. 478(5/1922. ~ 1018 3-1 

Dražbeni razglas. 
Da se zagotovi izgradnja porušenega .nasipa v 

luki Karlobagu, odobrena z odločbo ministrstva za. 
promet z dne 30. maja 1922., St. 80.135, «o razpisuje 
* tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehmčnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak- dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi onij ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
•delo, ay pozivljejo, naj vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
varnih vrednostnih papirjih,', podpisane .in pravilno 
zapečatene, _ najtesneje do. dne . 2 6̂  a v g u s t â 

, 1 9 2 2 . ob 11. uri pri pomorskem oblastvu v Balera. 
Zakesnele, nejasine in brzojavne ponudbe" se m-

'bodo vi>oštevale. . 
Dražba sé bo vršila pri tehničnem oddelku po

morskega oblastva dne- 2 6. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
< o b 1 2 . u r i , • • • ' . : •..-.. 

-Pomorsko oblastvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 
'_* "" Slovencev v Bakru, . 

dno 18. julija 1922.. 

Upravitelj-jKKlpretfisetliiik: 
_<•: dr. Vranjican s. r. 

••s». 5981/1922. . .. _ -.. 1019.8^1 
Dražbeni razglas. 

Da .se zagotovi izgradnja- porušenega nasip/i v 
kuki Senju, odobrena z odlokom'^miiiistrstva ža. pro
met z dne 29, airrila 1922., 8i 14:256, st» razpisuj« 

•.s tem jismcn.a ofertalna licitacija..- , .'.' .'. ' '•'•'•'„• 
Gradbena osnova, dokazilo m er,-"obči-in posebni 

gradbeni -pogoji, osebni pogoji, obrazec, za ' pomici bb 
. I« za- pogpdboi ki. jo je. skleniti, so razgrajeni na 
., javni., vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
, oblastva v Bakru-vsak dan o.d, 9. do 12, utv. razen 

ob nedeljah'in i>raznikih. , ' -';"•", ' . - • ' : 
Vsi oni, ki liočejo prevzeti zgoraj.'navedeno 

..'delo, se pozivljejo, naj vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovane,z 20 dinarji, opremljene d* ka>;-

^ j o 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
• "varnih vrednostnih^ papirjih, podpisane in pravilno 

v •' . ' . . • . . - • • \ 

zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
1 922 . ob 11. uri pri pomorskem oblast vu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 2 6. a v g u s t a 1 9 2 2. 
ob 12. uri. 
Pomorsko oblastvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Bakru, 
dno 18. julija 1922. 

Upravitelj-podpredsednik • 
dr, Vranjican s. r. 

Cg II 76/22—2. 1028 

Oklic. 
Josip Serec, trgovec v Mariboru, je vložil zopsr 

firmo A l e s s a n d r o B a r t o l i & G u e r i n o 
P e 1 i e e t i na Reki (Fiume) tožbo zaradi 45.572 lir 
48 cts in 8446 K 50 vj S H S s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na 
dan 12. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 72. 

Ker se toženi stranici vabilo za tožbo ne more 
vročiti, se ji postavlja za skrbnika dr. Leopold Bošt-
jančič, odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 26. julija 1922. 

E 152/22—3. 1015 
Dražbeni oklic. 

Dne 12. a v g u s t a 1 9 2 2. ob desetih se bodo 
prodajale v Dolnji Lendavi št. 59 ла javni dražbi 
te-le stvari: 2 kompletni opravi za spalno in jedilno 
sobo, 1 pisalna miza, z usnjem preoblečeni stoli, 
1 velika kredenca, 1 usnjat divan, različna druga 
hišna oprava, nekaj stare obleke in nekaj perila. 

Na dražbo se bodo začeli pozivati interesenti 
šele pol ure po zgoraj navedeni uri; v tem si te 
stvari lahkoч ogledajo. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dno 22. julija 1922. 

Št. 367/3/VII.—1922. 1022 3—2 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija rrtzpisujo s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno popolnitev, in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertaino. licitacijo, za nabavo raznega 
električnega materiala za uvedbo sekundarne mreže 
in hišno instalacije na kolodvoru državnih železnic 
v Srt)skih Moravicah, na dan.3 0. a v g u s t a 1 9 2 2. 

Ponudbe, se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku direkcije. 

-Firma, ki se ji poveri dobava,'mora. instalacijo 
izvesti. . ' , ' " '•;.',, 

•Ppbis potrebnih količin omenjenega materiala, 
istotako občj in posebni pogoji za dobavo in na
črt za-instalacijo se dobivajo za 10 "dinarjev pri 
ekonomskem oddelku {soba št. 8) podpisane di
rekcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
so mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 367/3 za dam 30. avgusta 1922.; ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki, ali nji,h pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
•med 10. in .11. uro v roke predsedniku dražfoerie 
komisije. ..... 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi. dotične ponudbe. • 
.'. Vsak ponudnik mora po § 88. zakona p držav
nem; računovodstvu položiti kavcijo 5 %. .(odnosno 
10 %, ako je- tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni ! podpisane direkcije najkesneje^o'lO. 
ure, na. dan licitacije, .bodisi v. gotovini, bodisi''v: 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji iz<Wblagaj
na révéra, kï se njora' pokazati predsedniku dražbeue 
komisije. ' .. J:, , „ , \ . , 

DraŽitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o. dražiteljsld sposobnosti,. ki ga. je' izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in -potrdilo davč
nega urada," da je plačal d*avek za tekoče trimesečje. 

Zlasti ee opozarjajo Hcitanii; da morajo na-dan 
licitacije podpßaü izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in.da pristajajo.dražiti po njih.:.." • '*".' 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu;' 

meseca julija 1922. 

K št. 1247/1Д—1922. 1038 

Natečaj za zakup kolodvorske restavracije 
v Brodu. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem natečaj za 
zakup kolodvorske restavracije na postaji v Brodu. 

V zakup se dajo ti-le prostori: restavracija I. in 
П. razreda in pravica točenja v čakalnici Ш. raz-, 
reda, 2 sobi za sitanovanje, 1 spalnica, 1 prednja 
soba, 1 eoba za služinčad, 1 prednja soba za servi
ranje, 1 kuhinja, 1 jedilna shramba, 1 klet, 1 pod
strešje, 1 ledenica in 1 stranišče. 

Uporaba se prične v noči dne 1. septembra t 1., 
pogodba pa se sklene za nedoločen čas. 

Ponudbe v notranjem zavitku, Ici naj ima napis: 
«Ponudba za uporabo kolodvorske restavracije na 
postaji v Brodu», je treba zapečatiti, opremiti s kol
kom za 20 dinarjev, obložiti a nravstvenim izpriče-
valom, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev, z do
movnico in izpričevalom, da je ponudnik izučen 
natakar, ter jih podpisani direkciji vročiti ali po 
pošti ali pa osebno do dne 15. a v g u s t a t 1. 
ob 12. uri. 

Za kavcijo je treba do dne 12. avgusta t. 1. ob 
12. uii položiti pri glavni blagajni podpisane di
rekcije 100 dinarjev. 

Ponudbe, ki ne izpolnjujejo gorenjih pogojev, se 
ne bodo vpoštevale. 

Direkcija si pridržuje pravico, da sme med po
nudniki izbirati, ne glede na višino ponujene cene. 

Zakupnik mora prostore, ki jih ima v najemu, 
ob svojih stroških kuriti in razsvetljevati * 

Natančnejša pojasnila ee dajo vsak »dan med 
uradnimi urami pri podpisani direkciji, v sobi št. 16 
(na levi v pritličju). 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. julija 1922. 

Št. 496/2/VIL—1922. 1037 3—1 

Razglas o licitaciji raznega orodja. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstva 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi
nah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natis
njenega v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra. 
1921., pismeno ofertalno licitacijo raznega orodja. 

. Popis potrebne količine orodja in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 5 dinarjev pri eko
nomskem oddelku (soba.št. 8) podpisano direkcije; 
skice in natančnejša oznaka tejga inventarja pa so 
ha vpogled v zagrebški delavnici... 

Ponudba, opremljena s kolkom «za- 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 

.oznako.: «Ponudba za dobavo inventarja po razpisu 
pod št. 496/2,- VII. -za dan 4. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
ponudnika N. N.»- . '•'*'•:.'.* '" ' • 

Ponudbo morajo izročiti neposredno, ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 4. septembra,' in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija so bo vršila ob 11. uri v sobi St.. 13 , 
podpisane-direkcije. '•"'.," 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o drzayr 
nem . računovodstvu položiti kavcijo '5 % (odnosno • 
10%, ako je tuj državljan) ponujene Vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure.na dan licitacije, bodisi v.'gotovini, bodisi v 
\TediTOstnih papirjih. .0 položeni kavciji izda bla : . 
gajna reverz, ki se- mora pokazati predsedniku 
jlrazbeiiÌQ Tcomi«iJ3..-

'Dražitelj mora izročiti- 'predsedniku' komisije iz
pričevalo, o iražiteljski sposobnosti, ,ki ga je izdala' 
trgovska, in obrtniška zbornica in potrdub^dav-Enega 
urada,,-da je. plačal ' davek za tekoče .trimesečja.'. 
Vsak -ponudnik mora ostati, v' besedi 30. diii' od 
cb-ažbenega dne; predložiti sme tudi ponudbo- za-
•delno dobavo.- • ' „ . • 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo.na'da;i 
j licitacijo podpisati izjavo^ dà'poznajo pogoje nabav«; 
ì in dà pristajajo "dražiti po njih. . . •' • -, y 

"•?*-. -л *;,* 



81. 544 Letnik IV. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer. se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 26. julija 1922. 

St. 353/7/VIL—1922. 1047 3—1 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija državnih železnic razpisuje 
s tem na podstavi členov 86. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu z dne 6. marca 1920. in njego
vih izprememb, odnosno dopolnitev in pravilnika, 
natisnjenega v «Službenih Novinah» z dnie 25. no
vembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo za na
bavo raznih barv, lakov in pokostov na dan 

1. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri zgo

raj označenega dne v ekonomskem oddelku direk
cije. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelkui (soba št. S) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št, 353/7. VII. za dan 1. septembra 1922. po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji; predložiti smejo tudi samo del
no ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 :%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri ».blagajni podpisane direkcije najkesnteje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna revers, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčne
ga urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
VTŠila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

dne 27. julija 1922. 

Št. 395/8/VIL—1922. 1039 3—1 

Razglas o licitaciji elektromotorjev. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovod
stvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izpremeiub, 
odnosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih No
vinah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, na
tisnjenega v «Službenih Novinah» z dne 25. no
vembra 1921.,' pismeno ofertalno licitacijo elektro
motorjev. 

Popis potrebnih elektromotorjev in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 3 dinarje pri eko
nomskem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 
Ker bodo ti elektromotorji služili za posamezni po
gon malega orodja, ki ga je dobavila firma Vulkan 
Â. G. Wien, se priporoča zaradi natančnejše po
nudbe stopiti v stik s to firmo. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
s« mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo elektromotorjev po 
razpisu pod št. 395/8. VII. za dan 4.' e e p t e m b r a 
19 2 2. ponudnika N. N.» 

Ponudbe • morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dno 4. septembra, in sicer mod 
10. in 11. uro v roke predsedniku đražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
IKKlpisano direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkasneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 

vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečja. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od 
diražbenega dne; predložiti sme tudi ponudbo za 
delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer, so bo 
VTŠila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 27. julija 1922. 

Št. 2191/16. 
Razpis. 

1033 

Pri mestnem magistratu v Ptuju se razpisuje me
sto provizornega magistratnega tajnika. 

Začetna plača je enaka plači državnih uradnikov 
X. činovnega razreda. 

Prosilci morajo imeti prakso v občinski pisarni 
ali politični službi. Prednost imajo prosilci s prav
nimi izpiti. 

Prošnje naj se pošljejo do dne 
15. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

podpisanemu mestnemu magistratu. 
Službo je nastopiti najpozneje do dne 1. septem

bra 1922. ' љ . 
Mestni magistrat v Ptuju, 

dne 28. julija 1922. 
Zupan: Tomaž Lozinšek s. r. 

Razne objave. 
1050 3-1 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Izza dne 5. avgusta 1922. bo dajala Narodna 
banka v promet svoj novi bankovec za 10 dinarjev, 
ki je izdelan v Ameriki (za sedaj pa ostanejo do 
nadaljnje objave v prometu tudi vsi dosedanji ban
kovci vseh vrst, ki se vzamejo vsi iz prometa, čim 
bodo izgotovljeni novi, ki so sedaj v delu). 

Ta bankovec je v glavni stvari tak: 
Čisti narisek, razen golega robu, je na licu 142 mm 

dolg in 81 mm širok, na narobni strani pa 135 mm 
dolg in 80 mm širok. 

Na licu nariska prevladuje modra barva, skozi 
katero udarjajo v raznih šarah in gravurah tudi 
druge barve, kakor rdečkasta, vijoličasta, zelenka
sta; na narobni strani pa je samo modra barva, 
v večjem delu temnejša, v manjšem svetlejša. 

Na licu bije izmed onega, kar je v nariaku, naj
prej in najbolj v oči — na levi strani: krepak gol 
mož, z majhnim predpasom po sredi, poganjajoč 
veliko kolo, kar predstavlja gibanje časa, napredek; 
na desni strani pa: velika šara, na kateri stoji v 
večjih šopastih številkah debeleje natisnjeno število 
10, in preko sr.ide tega števila tudi beseda: десет, 
nad tem. динара, pod tem pa dinara. 

Nad kolosom se vidijo en moški in dva ženska 
lika. in sicer: Merkur, ki predstavlja trgovino, in 
dve boginji, ki predstavljata delavnost in znanost. 

V štirih oglih stojo štiri temnejše različne šare 
in v vsaki šari št vaio 10, zopet vsako različno. 

Med temi šarami, na levo in desno, kakor tudi 
na traku, stoji enajstkrat drobneje natisnjeno Šte
vilo 10. ' 

Na levi pod rečenim kolesom in pod nogo krep
kega moža in na desni pod rečeno veliko šaro, v 
kateri je število 10, stoje v rdeči barvi po ena abe
cedna črka in po šest številk, v katere sezajo tudi 
ničle. 

Zgoraj stoji z debelejšimi črkami: Народна 
Ванка, in nadalje z drobnejšimi črkami: Краље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца плаћа до-
носиоцу y металној законс^ој монети — in za 
tem stoji ono, kar je zgoraj navedeno, da stoji na 
desni veliki šari: Динара десет. 

Pod to desno veliko šaro stoji datum: Београд 
1. новембра 1920. in pod njim stojita rokopisna pod
pisa: Члан Управе Марко Стојановић, Гувер-
irep Ђорђе Бајферт. 

Na narobni strani se vidi narisek kakor bogato 
okrašen okvir, v katerem so na sredi gore in nad 
njimi nebo. Tudi ta okvir je videti, kakor bi imel 
enaki polovici, levo in desno, od katerih stoji na 
levi, na sredi, debeleje natisnjeno število 10, na 
desni, zopet na sredi, pa grb kraljevine. 

To goro so, na sredi, najvišje: proslavljeno bo
jišče Dobro polje, od njega, v vencu, na desni, Kaj-
makčalan, na levi pa Kožuh in Veternik. 

Nad rečenim nebom stoji: Narodna Banka Kra
ljevino Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, pod nebom in gorami pa 
se nadaljuje besedilo: plača donosiocu deset dinara 
u metalnoj zakonskoj moneti. 

Pod tem. stoji: Фалсификовање новчаница 
казни ce no прописима казн. закона, који 
вреде за кривице због прављеља лажних ис-
права. 

NaposJed na licu in' na narobni strani stoji spo
daj: American Bank Note Company (kar pomeni: 
Ameriško društvo za izdelovanje bankovcev). 

Uprava Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu, 

dne 31. julija 1922., št. 48.616. 

1000 Kraljeva dvorna špedicija 

„Orient«, 
mednarodna trgovsko-spedicijska in skladiščna 

d. d. v Maribora. 

R a z p i s II. emis i j e de ln ic . 
Izredni občni zbor delničarjev je sklenil dne 

10. julija 1922. zvišati delniško glavnico 
od Kj. 4,000.000— na Kj. 10,000.000— nom. 

z izdajo 
15.000 novih delnic à Kj. 400— nom. 
v skupnem znssku Kj. 6,000.000— 
s pravico do dividende za leto 1922. 

ob nastopnih pogojih: 
1.) Dosedanji delničarji imajo pravico, optirati 

na vsaki dve stari delnici po eno novo delnico 
H. emisija po tečaju K 460— plus 5 % obresti od 
nominale K 400-— od dne 1. januarja 1922. do dne 
vplačila. 

2.) Z delnicami, ki jih «tari delniCafji ne optirajo, 
razpolaga upravni svet. 

3.) Novim delničarjem se nudijo delnice II. emi
sije po kurzu K 500—, plačljivih naenkrat takoj 
pri subskripciji, s 5%nimi obrestmi od nominale 
K 400— od dne 1. januarja 1922. do dne vplačila. 

4.) Potrdila o vplačila se morajo skrbno hraniti. 
5.) Delničar, ki ne priglasi v predpisanem roku 

pravice opcije in no izvrši vplačila, izgubi opcijsko 
pravico.. 

6.) Z a r a d i z a v a r o v a n j a I I . e m i s i j e 
j e o s n o v a n p o s e b e n s i n d i k a t . Kdor želi 
pristopiti k sindikatu, naj se obrne zaradi pojasnil 
na tajništvo uprave sindikata pri centrali družbe v 
Mariboru. 

7.) Reparticijo delnic, določenih za nove delni
čarje, si pridržuje upravni 'Jvet po končanem sub-
skripcijskem roku. 

• 8.) Subskripcija novih delnic se vrši od dne 
31. julija do dne 19. avgusta 1922., in sicer: 
a) pri Slavenski banki, d. d. v Zagrebu, in njenih 

podružnicah; 
b) pri Trgovski banki, d. d. v Ljubljani, in njenih 

. podružnicah; 
c) pri Jugoslovenski Industrijski banki v Splitu; 
č) pri banki: Bankhaus M. R. Aleksander Wien; 
il) pri Praški kreditni banki v Beogradu; 
e) pri kraljevi dvorni špediciji «Orient», d. d. v 

Mariboru, in njenih podružnicah. 
9.) Azijski kurzni dobiček se dodeli po pokritju 

izdanih stroškov in pristojbin rednemu rezervnemu 
fondu družbe. 

10.) Dodelitev delnic se izvrši kar najhitreje; za 
nedodeljene delnice se vrne vplačani denar po pre
teku 8 dni od časa razdelitve. 

V M a r i b o r u , dne 30. julija 1922. 
Upravni svet. 

1008 2—2 Poziv. 
«Samopomoč» v Kozjem je prešla v likvidacijo. 

Zato se pozivljejo vsi oni, ki imajo do nje kakršne
koli terjatve, naj se zglase ustno ali pismeno pri li
kvidatorju Antonu Specu, sodnem poduradnUcu v 
Kozjem, Dajkesneje do dne 1. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 

Natisnila In založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
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fzpremembe v osebju. 
Dr. Bogumil S e n c k o v i P, je hil z ukazom 

Njegovega Veličanstva kralja z dne 10. julija 1922. 
imenovan za dvornega svetnika ad personam v 
T. Sinovnem razredu v staležu političnih koncept
i h uradnikov za Slovenijo. 

Iv. Hribar s. r. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 
pravno praktikante drja. Viktorja B r e z n i k a , 
Karla T u r k a , drja. Janka D r n o v š k a , Silve-
nja P a k i ž a , Antona L o v š i n a - in. Miroslava 
R o h u 1 o za avskultante. 

Karel F i š e r , sodni kanclist v Kostanjevici, 
je z dnom 31. julija 1922. sUl.no upokojen, Martin 
G r u b i č, sodni sluga okrajnega sodišča v Breži
cah, in Matevž V r t o v o c , jetniški paznik pri de
želnem sodišču v Ljubljani, pa sta z dnem 31. av
vista 1922. na lastno prošnjo trajno upokojena. 

Dr. Rogjna s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
2 5 5 

Razpis šh 188. 
Potrd i la « iaivorw b l a g a pri u v o z n . 

1.) Minimalne postavke splošne carinske tarife 
te «mejo uporabljati samo na blago iz pogodbenih 
«Iržav. 

Za dokaz, da je blago iz pogodbenih držav, .služi 
potrdilo o izvoru blaga. 

T potrdilu o izvoru blaga *e mora o-značiti: kakš
nega izvora jo dotično blago, število, oblika, znal; 
in številka tovorkov; nečista ali čista teža blaga. 

2.) Carinarnice sprejemajo za polnoveljavna ona 
potrdila o izvoru blaga, ki jih izdajajo s potrebnimi 
podatki: 
a) trgovske zbornico, pristojne za kraj, odkoder se 

blago pošilja ali kjer se je izdelalo; 
b) industrijske zbornice, pristojne za kraj, kjer se 

je blago izdelalo; 
•) trgovska društva, ki opravljajo javnopravne po

êle trgovskih zbornic, kolikor je tem pod a) pri
znana pristojnost; 

5) inozemske carinarnice, pri katerih je blago pri
javljeno za izvoz; 

41) sodna, politična (policijska) ali občinska obla-
utva, pristojna za kraj, odkoder so blago pošilja 
ali kjer se je izdelalo. 
3.) Glede blaga, ki prehaja v primorskih svetov-

"oznanih lukah p o g o d b e n i h d r ž a v , kakršne 
«o marseillska, havrska, anverska, hamburška, trža
ška, solunska in druge, tranzitno bodisi carinska 
tranzitna skladišča, bodisi javna založišča ali entre-
pote, bodisi naposled svobodna pristanišča dotičnih 
hik, priznavajo carinarnice za polnoveljavna ona po
trdila o izvoru blaga, ki jih izdajajo s potrebnimi 
Podatki: 

a) carinarnice v dotični lulu: 
b) uprave javnih založišč, odnosno entrepotov, v 

dotični luki; 
c) trgovske zbornice v dotični luki, samo da mora 

taka potrdila overiti katerokoli oblastvo, nave
deno pod a), b) in č); 

č) nadzorna oblastva svobodnih pristanišč, ki kon
trolirajo promet z blagom v svobodnem prista
nišču (kakor n. pr.. v hamburški svobodni luki 
Freihafenamt der Deputation für Handel, Schiff
fahrt und Gewerbe). 

II. 
1.) Namesto potrdila o izvoru blaga se smejo 

sprejemati: 
a) originalne izvozne deklaracije inozemskih cari

narnic, pri katerih je bilo blago prijavljeno za 
izvoz; 

b) računi o vrednosti blaga, ki morajo biti overov
ljeni po kateremkoli '^»jSstv", -čigar potrdila o 
izvora blaga so puiaaan». za polnoveljavna, toda 
tudi v tem primeru inora račun označevati Šte
vilo, obliko, znak, številko in nečisto težo vsa
kega tovorka ali vseh skupaj, ako so enakovrst-
nega v.klada, istih in zaporednih številk; v po
trdilu dotičnega oblastva pa mora biti označeno, 
kakšnega izvora je dotično blago; 

c) za pošiljke, ki so prevažajo s pošto, carinske de
klaracije, ki spremljajo poštno spremnico, ako pa 
teh ni, po pošti overovljen prepis dotične sprem
nice. 

Ako je na poštni spremnici ali carinski dekla
raciji, ki ji je priložena, pritisnjen žig «transit, 
transito, Durchfuhr» ali nalepljen listek s temi 
označbami, pomeni to, da dotična pošiljka ne iz
vira iz one države, odkoder prihaja, nogo da jo 
je samo tranzitirala. . 

Za poštne pošiljke, ki niso avstrijskega izvora, 
a prihajajo iz Avstrije, je na poštnih spremnicah 
nalepljen listek z napisom «Sendung mit Begleit
schein» in. udarjen žig (B. A. R. N r o), pošiljka 
sama pa je opremljena z avstrijsko carinsko 
plombo. 

V teh primerih, najsi sta. poštna spremnica in 
carinska deklaracija i& pogodbene države, ven
darle dotična pošiljka ni izvora te, nego drugo 
države ter se ji nâ podstavi teh podatkov ne pri
znava pogojeno postopanje. 
Toda četudi se takim pošiljkam ne priznava po

gojeno postopanje, vendarle njih podatki še ne 
dokazujejo, da blago res tudi ni iz ene ali druge 
pogodbene države; zaradi tega morajo carinski 
uradniki, ki imajo opravila s takimi pošiljkami, 

. označiti na hrbtu poštne spremnice ali njene ca-, 
rineke deklaracije, da mora lastnik predložiti 
predpisano potrdilo o izvoru blaga za dotično 
pošiljko, ki je prej niti ne vzamejo v delo. 

Na podstavi označbe carinskih uradnikov sme 
zahtevati pošta od lastnika potrdilo o izvoru bla
ga in ko ga dobi, pošiljko naknadno ocariniti ali 
pa jo sme tudi takoj ocariniti, ako pristavi pod 
označbo carinskih uradnikov s svojim podpisom 
in žigom izjavo, da se pošiljka ocarini po maksi
malnih postavkah splošne carinske tarife. 

Take pošiljke se ocarinjajo po maksimalnih 
postavkah splošne carinske tarife tudi, če dobi 
pošta, zahtovaje od lastnika potrdilo o izvoru 

blaga, odgovor, da tega potrdila nima, najsi je v 
njem lastnik izjavil, da je pošDjka iz pogodbene 
države, in je imenoval to državo, 

č) Za prtljažne potniške nove stvari v vrednosti do 
.vštetih 2000 dinarjev sprejemajo carinarnice ori
ginalno prtljažne priznanice ali pa prepise prijaz
nih priznanic, overovljene po železnici, odnosno 
po ladijski agenturi. 

d) Za blago, ki prihaja na brezparnih ladjah v naše 
primorske luke, sprejemajo carinarnice ladijske 
manifeste, overovljene po inozemski carinarnici, 
kateri se je ladja prijavila zato, da je zapustila 
teritorialne vode, odnosno državo. 

V overilu inozemske carinarnice mora biti ved
no označeno, da je blago, našteto v. manifestu, 
proizvod države, kateri pripada overjajoča cari
narnica, ali pa da jo iz svobodnega prometa te 
države. 

e) Za blago, ki prihaja s pannici v tuje svetovno-
znane primorsko luke, ladijski tovorni listi, » 
katerimi se pošilja blago v dotično luko, ali njih 
prepisi, overovljeni po naših konzulih, tudi 
častnih. 
2.) Na nove stvari v ročni prtljagi potnikov v 

vrednosti do vštetih 500 dinarjev uporabljajo cari
narnice minimalno postavko, če prihajajo potniki iz 
sosednjih pogodbenih držav. 

Ш. 

1.) Potrdila o izvoru blaga in ostale listine, ki 
nadomeščajo ta potrdila, prilagata revizor in carinik 
uiiikatu deklaracije, oznočevaje na unikatu deklara
cije, da sta priložila potrdila o izvoru blaga; to oba 
tudi podpišeta. 

2.) Ako se vrši po enem potrdilu o izvoru.blaga-
več ekspedicij ob istem času, se priloži originalno 
potrdilo eni izmed deklaracij, ostalim pa se prilože 
prepisi, overovljeni po carinarnici. Na ostalih de
klaracijah, katerim so priloženi prepisi, mora biti 
označena številka deklaracije, kateri je priložen ori
ginal potrdila o izvora blaga. 

3.) Ako se vrši po enem izpričevalu o izvoru 
blaga več ekspedicij, a ne ob istem času, se priloži 
oiiginal prvi deklaraciji, poznejšim, pa se priloži, s 
pozivam na številko prve deklaracije, prepis, ove
rovljen po carinarnici. 

4.) Angažirani uradniki obremenjajo po deklara
cijah, katerim so priloženi prepisi, originalno potr
dilo o izvoru s številko dotično deklaracije, s števi
lom tovorkov, ocarinjenih po njej, in z njih nečisto 
težo ter to tudi podpišejo. 

5.) Ako se mora blago po enem potrdilu o izvoru 
blaga ocariniti pri dveh ali več raznih carinarnicah 
ali pri raznih odseldli, odnosno oddelkih, ene in iste 
carinarnice, izda carinarnica ali odsek, odnosno od
delek, prepise. 

Izdani prepisi se obremenjajo, kolikor je blago 
ocarinjeno, originali pa se obremenjajo s številko 
izdanega prepisa. 

Manifest brezparne ladje, katerega je treba pc 
kazati carinarnici .paradi overitve, čim ladja prispe, 
obdrži carinarnica, ako se mora pri njej blago iz-
tovoriti ali popolnoma ali le deloma. 

Ako se po manifestu brezparne ladje ves njen 
tovor ne iztovori pri carinarnici, h kateri je brez-
parna ladja prispela najprej, sestavi poveljnik ladje 
za ostanek blaga nov manifest, ki ga predloži pred 
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odhodom carinarnici v overitev. V overilu mora ca
rinarnica na podstavi originalnega manifesta in skli-
cevaje se na njegovo številko označiti iste podatke, 
ki jih navaja overilo inozemske carinarnice. 

Tako postopajo tudi carinarnice, pri katerih se 
ne iztovori ves tovor, označen v manifestu, potrjï-
nem po naših carinarnicah. 

Potrjevaje manifest, prečrtajo naše carinarnice v 
izvodu, ki ostane pri njih, dotično blago, za katero 
so potrdile manifest, sklicevaje se na številko mani
festa. 

IV. 
1.) Potrdilo o izvoru blaga se mora predložiti z 

uvozno deklaracijo ob istem času kakor uvozna de
klaracija. 

2.) Za blago, ki se ekspedira na založišča, ni 
treba predlagati potrdila o izvoru blaga; carinske 
davščine, ki ee morajo pri ekspediciji v zasebno za-
ložišče garantirati, pa se izračunavajo po maksimal
nih postavkah splošne carinske tarife. 

3.) Ako pa se za blago, oglašeno za založišče, 
predloži tudi potrdilo o izvoru blaga, ga prilože 
uradniki unikatu, kakor bi se vršila uvozna ekspe
dicija. 

4.) Ako se predloži za blago, ekspedirano v za
ložišče, za katero se je predložilo potrdilo o izvoru 
blaga in se je priložilo unikatu založiščne deklara
cije, uvozna deklaracija, se mora na njej označiti: 
«Potrdilo o izvoru blaga je pri založiačni deklaraciji 
št. » 

5.) Uradniki, ki se jim odkaže uvozna deklara
cija, razbremene potrdila o izvora, priložena zalo-
žiščni deklaraciji, kakor je to rečeno v točki III. 
pod 4.), na unikatu uvozne deklaracije pa označijo: 
«Potrdilo o izvoru blaga št » ter to tudi pod
pišejo. 

6.) Ladijske manifeste brezparnih ladij prilaga 
uradnik, ki sprejema v carinarnici deklaracije, uni
katu one deklaracije, ki se predloži prva za izvesten 
del prevzetega tovora, bodisi tudi založiščna; to 
označijo pismeno in podpišejo na unikatu deklara
cije razen onega uradnika tudi angažirani uradniki. 

Ako se mora blago po enem manifestu brezparne 
ladje ocariniti pri dveh ali več raznih carinarnicah 
ali pri raznih odsekih ali oddelkih ene in iste cari
narnice, se postopa, kakor je rečeno v točki III 
pod 5.). 

V. 
1.) Potrdila o izvoru veljajo pri carinarnicah, ako 

niso minuli več nego 4 meseci od dne njih izdaje do 
dne, ko pride blago v kraljevino, če je blago iz ev
ropskih držav; če pa je blago iz neevropskih držav, 
veljajo, ako ni minulo več nego 6 mesecev od dne 
njih izdaje do dne, ko pride blago v kraljevino. 

2.) Potrdila o izvoru blaga, Id so v čem ne bi 
ujemala z blagom glede oblike, znaka in številke 
tovorkov ali se ne bi ujemala z dejansko nečisto težo 
blaga, se smejo sprejemati za polnoveljaven dokaz 
o izvoru blaga, ako se ugotovi, da se drugače po 
ostalih podatkih takšno potrdilo nanaša na dotično 
blago in da torej zaTadi te neskladnosti ni dvomiti 
o izvoru blaga. Istotako se smejo sprejemati za pol-
HOveljaven dokaz o izvoru blaga tudi overovljeni i 
računi, Iti nimajo podatkov iz točke 1. b) oddelka j 
EL ako se kvalitativno in kvantitativno ujemajo z 
blagom. 

Odredbe, da se sprejemajo taka potrdila o izvoru 
blaga iu računi, izdajajo upravniki carinarnic ali 
glavni revizorji, ki jih odrede upravniki za to služ
bo, in sicer vedno pismeno na potrdilu, odnosno 
računu. 

3.) Treba ni, da bi se glasilo potrdilo o izvoru 
blaga na lastnika blaga, odnosno na predloži tel ja 
deklaracije. 

4.) Prevodi potrdil o izvoru blaga se ne zahte
vajo, ako so izdana v kateremkoli slovanskem je
ziku, potem v romunskem, francoskem, angleškem, 
italijanskem in nemškem jeziku. 

Potrdila, izdana v ostalih, neomenjenih jezikih, 
morajo biti prevedena na katerikoli izmed jezikov, 
za katere se ne zahteva prevod. 

Prevodi morajo biti overovljeni po naših ali tu
jih diplomatskih, konzularnih, sodnih ali policijskih 
(političnih) oblaatvih. 

Ako so potrdila izdana v dveh jezikih, izmed 
njiju v enem, za katerega se ne zahteva prevod, ne 
smejo carinarnice zahtevati prevoda iz jezika, za 
katerega bi bil drugače potreben. 

Ce stojita besedili tako napisanih potrdil drugo 
pod drugim ali če sta na foliju ter sta na eni strani 
izpolnjeni v enem, na drugi strani pa v drugem je
ziku, zadošča en podpis in pečat oblastva, ki je iz
dalo potrdilo, toda v tem drugem primeru na oni 
strani, ki je izpolnjena v jeziku, za katerega se rie 

zahteva prevod, najsi bi bila stran v jeziku, za ka
terega je treba prevoda, istotako opremljena s pe
čatom in podpisom. 

5.) Najpog3St3Je izdaja potrdila na foliju solun
ska trgovska .zbornica, in sicer izpolnjena v grškem 
in francoskem jeziku. 

V teh potrdilih za blago, kupljeno v solunskem 
svobodnem prometu, mora biti v francoskem bese
dilu označeno: « m a r c h a n d i s e a c h e t é e a u 
m a r c h é l i b r e » .üi: « sur p l a c e l i b r e » ; 
ako pa so označena brez besede «libre», se potrdila 
ne smatrajo za polnoveljavna. 

6.) Potrdila solunske trgovske zbornice za blago, 
kupljeno v solunskih tranzitnih skladiščih, morajo 
biti overovljena v zmislu točke 3. pod c) oddelka I. 
tega razpisa. Potrdilom, ki se omenjajo v točki 3. 
pod c) oddelka L, ni treba, da bi imela tudi one 
podatke, ki jih navaja potrdilo; nego zadosti je, ako 
je v znak overitve postavljeno n. pr. v francoščini: 
«vérifié, certifié, vise», v italijanščini: «visto» ali j-o-
clobni izrazi v teh in drugih tujih jezikih,_ ter je to 
opremljeno s podpisom in pečatom overjajočega ob
lastva. 

VI. 
1.) Naša trgovska zbornica v Solunu sme izda

jati potrdila o izvoru blaga za vse blago, kupljeno 
v njenem okolišu, bođisi da je to blago iz svobod
nega prometa, bodisi iz1 solunskih entrepotov ali 
tranzitnih skladišč; tudi sme overjati potrdila za 
takšno blago solunske trgovske zbornice, carinarnice 
pa sprejemajo za polnoveljavna ena in druga; 

2.) za blago, ki izvira iz ene ali druge pogodbene 
države ter leži v tranzitnih skladiščih druge pogod
bene države, smejo izdajati potrdila o izvoru blaga 
trgovske zbornice dotične države, iz katere blago 
izvira in ki so na ozemlju pogodbene države, kjer so 
tranzitna skladišča (n, pr. za blago češkoslovaškega 
izvora, ki leži v dunajskih tranzitnih skladiščih, sme 
izdati potrdilo o izvor»»blaga češkoslovaška trgov
ska zbornica na Dunaju) in carinarnica sprejema 
taka potrdila kot polnoveljavna. 

vn. 
1.) Potrdila o izvoru blaga se smejo izpolnjevati 

samo na enega izmed teh načinov: s tinto, s kemij
skim svinčnikom, z indigom in s pisalnim strojem. 

Podpisi smejo biti napisani na katerikoli teh na
činov, tudi s faksimilom, razen s pisalnim strojem, 
brez ozira na to, na kateri način je potrdilo izpol
njeno. 

Potrdilo je tudi pravilno, ako je poleg napisane
ga podpisa ime podpisnikovo postavljeno s pisalnim 
strojem ali s tiskom. 

2.) Številka in oblika morata biti navedeni v po
trdilu za vse blago, lei prihaja vloženo v zunanje 
priznane ali nepriznane zavoje. Za nevloženo blago: 
kamen, les, zidno in strešno opeko, premog itd. pa 
se ti podatki v potrdilu o izvoru niti ne morejo 
zahtevati, ker jih takšno blago ne more imeti; tu 
zadošča označba: ena partija, en vagon, ena vlačil-
nica i. sk; za izvestno blago, ki prihaja nevloženo, 
v kosih, mora biti označeno število kosov, ne pa 
tudi oblika. 

Znak in številka tovorka morata biti označena v 
potrdilu o izvora blaga, ako ju blago resnično ima; 
ne moro pa ju imeti samo vloženo blago in izvestno 
nevloženo blago v kosih. 

Namesto teže blaga se sme označiti v potrdilu o 
izvoru blaga njegova prostornina v kubičnih metrih, 
ako se ocarinja po kubičnih metrih. Ako pâ se oca-
rinja izvestno blago po teži in po kubičnih metrih, 
a je v potrdilu označena samo njegova kubična pro
stornina, dočim se zahteva ocarinitev po teži, se 
sprejme potrdilo o izvoru blaga za pravilno, toda 
angažirani uradniki se morajo ob pregledu uveriti ne 
samo o točnosti teže, ampak tudi o točnosti kubične 
prostornine. Ako se s pregledom ugotovi, da je 
kubična prostornina večja, ne sinejo uradniki ustrez
ni teži presežka kubične prostornine priznati pravice 
do pogojenega postopanja, ampak jo morajo ocari
niti po maksimalnih postavkah. 

To konstatacijo izvrše uradniki z zapisnikom, 
po katerem carinarnice odločijo, da je deklaracijo 
pretaksirati. 

Pri blagu, ki se ocarinja po kosu, ni treba, da bi 
bila v potrdilu o izvoru blaga označena tudi nje
gova teža. 

3.) Za pravilna se sprejemajo tudi ona potrdila, 
v katerih ni navedena teža, nego je namesto nje 
označeno: «Teža po tovornem listu» ali potreben iz
raz v nemščini in drugih jezikih. V teh primerih 
polagajo carinarnice poleg {»trdila o izvoru blaga 
deklaracijam tudi tovorne liste, njih overovljene 
propise ali dotične prenosne listine. 

VIII. 
1.) Carinarnice v primorskih lukah vodijo poseb

ne knjige o prejetih in izdanih manifestih po prilo
ženih obrazcih št. 1 in 2. Knjigo ó prejetih manife
stih obremenjajo carinarnice s številko prve dekla
racije, kateri je manifest priložen. 

2.) Ta razpis ne velja za blago, o katerem Ve do
kaže z železniškimi ali ladijskimi tovornimi listi, da 
se je oddalo na vožnjo, preden je bil razglašen t* 
razpis, dosledno pa tudi ne za ono blago, ki jo pred 
razglasitvijo tega razpisa dospelo v našo državo. 

3.) Potrdila o izvoru blaga, ki so v roku svoje 
veljavnosti priložena deklaraciji, po katerih pa ni 
ocarinjeno vse blago, ne veljajo za ostanek леоса-
rinjenega blaga po preteku določenega roka štirih, 
odnosno šestih mesecev, seveda ako ne gre za blago 
iz predhodne točke. 

4.) Vsa pojasnila tega razpisa, tako načelna ka
kor tudi v posameznih konkretnih primerih, daje 
generalna direkcija carin, Iti jo pooblaščam, da sme. 
izdajati polnoveljavne odloke o sprejemu tudi dru
gih tukaj neomenjenih listin namesto potrdil o iz
voru kakor tuli odrejati sprejem potrdil, ki bi jih 
carinarnice iz kakršnihkoli razlogov odklonile, do
čim predložitolj ne pristane na plačilo maksimalnih 
postavk. 

Ker je v takih primerih za pravilen odlok po
trebno, da blago ni vzeto iz carinarnice, se naknad
ne vloge, ko je blago že odpravljeno iz carinarnioe. 
ne vpoštevajo. 

Ležnina pa se v takih primerih pobira vedno, 
najsi jo izšel odlok generalne direkcijo carin v pri
log prosilcu, ker to niso ne carinskokazenski ne 
carinskotarifni spori. 

Na podstavi člena 273. carinskega zakona in |x> 
zaslišanju carinskega sveta odrejam carinarnicam, 
da morajo postopati po tem razpisu. Obrazca št. 1. 
in 2. k razpisu št. 130/22.* pa je uporabljati še 
nadalje. 

V B e o g r a d u , dne 10. julija 1922.: 
C br. 43.918. . . . . ,. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudj s. r. 

256. 
Na podstavi uredbe o ustroju ministrstva za na

rodno zdravje in zakona o ustanavljanju posebnih' 
sanitetnih naprav za preiskovanje in pobijanje nalez
ljivih bolezni z dne 25. novembra 1921. podpisu jeni 

Pravilnik 
o delovanju bakterioloških postaj.** 

Člen 1. 
Bakteriološke postaje so posebne naprave, ki 

služijo za preiskovanja in pobijanje nalezljivih bo
lezni. Bakteriološke postaje so stalne in premične. 

Stalne bakteriološke postaje imajo svoj stalni 
sedež z označenim okolišem dela in pristojnosti; pre
mične so dodeljene stalnim ter so namenjene poseb
nim opravilom na licu mesta v krajinah, kjer se 
pojavljajo epidemije v večjem obsegu. Premično po
staje se smejo ustanoviti vselej, kadar to zahtevajo 
posebne epidemijske razmere ob potrebi posebnega, 
preiskovanja. 

Člen 2. 
Bakteriološke postaje so v strokovnem oziru sa

mostalne, v administrativnem pa so podrejene ob
lastnim sanitetnim upravam, odnosno zdravstvenim 
odsekom. Premične ;x)3taje so v vsakem oziru pod
rejene stalni postaji, kateri so dodeljene. 

Člen 3. 
Stalnim bakteriološkim postajam je naloga: • 

a) da po priznanih znanstvenih metodah preisku
jejo nalezljive bolezni svojega okoliša po lastni 
iniciativi; 

b) da preiskujejo na zahtevo državnih in občinskih, 
sanitetnih in veterinarskih oblasteVi nalezljive 
bolezni ter oddajajo mnenje o epidemijskih vpra
šanjih; 

c> da izvršujejo preiskave na licu mesta, kadarkoli 
se pokaže potreba, ali pa na zahtevo sanitetnih 
oblastev; 

č) da preiskujejo hrano in pijačo, kolikor se nanaša 
na razširjanje nalezljivih bolezni; 

* Uradni list pod št. 227. 
** Priobčon v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 161, izdanih dne 24ega, 
julija 1922. (Prilog XXVI. — 1922.) 

ч.*«Ша 
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i.) da preizkušajo točnost in pravilno delovanje 

desinfekcijskih aparatov po bakterioloških me
todah, po iniciativi, toda najmanj enkrat na leto, 
ali na zahtevo ministrstva ali sanitetnih uprav; 

e) da preizkušajo točnost pri napravljanju zdravil 
v lekarnah, za katera zahtevajo, da morajo biti 
sterilna; 

f) da pomagajo oblastvom, oddajaje strokovno 
mnenje o pobijanju epidemij in enđemij; 

t) da vzdržujejo zvezo s stalnimi bakteriološkimi 
postajami v znanstvenem in epidemiološkem 
oziru; 

h) da izdelujejo cepiva in da zalagajo в serumi in 
cepivi sanitetne naprave in uprave poverjenega 
okoliša. 

Člen 4. 
Strokovne osebe' na postajah ee nameščajo po 

•dredbah zakona o ustanavljanju posebnih sanitet-
«ih naprav za preiskovanje in pobijanje epidemija 

Pomožno osebje postavlja šef v mejah odobre
nega kredita. 

V disciplinarnem oziru je postajni šef podrejen 
ministrstvu za narodno zdravje; področno in stro
kovno osebje je podrejeno oblastni sanitetni upravi, 
pomožno nestrokovno osebje pa postajnemu šefu. 

Člen 5. 

Kadarkoli se odredi ustanovitev postaje, se od
redi tudi okoliš njenega poslovanja. 

Clan 6. 

Postajni šef mora o pravem času pošiljati ob
lastni: sanitetni upravi, odnosno zdravstvenemu od-
»eku zahtevo kredita, v kateri morajo biti označene: 
1.) osebne in 2.) materialne potrebščine; pri tem je 
vedno označiti leto proračuna in dotično partijo 
m pozicijo. Najkesneje do 10. dne vsakega meseca 
mora postajni Sef-poslati neposredno ministrstvu po
ročilo o delovanju v minulem mesecu, in sicer po 
obrazcu pod št. 1. 

O delovanju postaje mora šef voditi dnevnik po 
obrazcu pod št. 2. 

Na koncu vsakega leta pošlje postaja neposred
no ministrstvu poročilo za vse leto z obrazložitvijo, 
pripombami in predlogi o preiskovanju in pobijanja 
epidemij in endemij poverjenega okoliša. 

O potrošneni materialu in o inventarju se vo
dijo knjige po odredbah zakona o državnem računo
vodstvu. 

Ölen 7. 

Postajni šef mora paziti tudi na znanstveno do
bro ime postaje ter odrejati vse, da se ne vrše na 
postaji samo najnavadnejše diagnostično preiskave. 
Zaradi temeljitega preiskovanja epidemij v državi 
mora pripravljati kulture posameznih bakteiij, koli
kor kažejo posebne lastnosti, ter jih čuvati. 

Člen 8. 
Na stalnih bakterioloških postajah niora biti 

vedno dovolj sterilnih posod za prejemanje in po
šiljanje epidemijskega materiala. Take posode mo
rajo postaje pošiljati na zahtevo sanitetnih uprav. 

Člen 9. 

Bakteriološke postaje morajo opravljati pre
iskave tudi na zahtevo zasebnih strank. Ta dela se 
plačujejo po taksi, ki jo odobri ministrstvo za na
rodno zdravje, in sicer na predlog postajnega šefa. 
Takse se vpisujejo ob prejemu v dnevnik. Polovica 
taks pripada onemu, ki opravlja preiskave, polovica 
vneh taks pa se izroči koncem vsakega meseca pri
stojni finančni upravi. 

Clem 10. 

Sanitetne uprave srezov in okrožij morajo poleg 
do sedaj predpisanih poročil pošiljati tudi pristojni 
bakteriološki postaji po.en izvod poročila o gibanju 
nalezljivih bolezni. Postajni šef pregleda to poročilo 
» epidemiološkega stališča ter zahteva, če je treba, 
od sanitetnih uprav pojasnila, ki mu jih morajo da
ti takoj. V mesečnih poročilih o delovanju postaje 
je treba vedno navajati, kaj vse je bilo ukrenjeno 
Po prijavah o nalezljivih boleznih. 

Č l e n i l . 

Ta pravilnik etopi v veljavo z dnem, ko se raz
vi cSlužbenih Novinah». 

T B e o g r a d u , dne 26. januarja 1922.; 
H br. 2727. „ . . A , , , 

Minister za narodno zdravje: 
ér. KarameÉmedowlc u r . ".«•, 

Stalna bakteriološka postaja 

M i n i s t r s t v u z a n a r o d n o z d r a v j e 

se pošilja poročilo o delovanju za mesec 
v B e o g r a d u 

Šef: 

Obrazec št. 1. 
Mesečno poročilo 

stalne bakteriološke postaje v za mesec 

1. Mikroskopski pregledi. 

Kaj i« je pregledalo 
in glede česa 

Število primerov 

+ — +1-+ — + + — + — + + — + — + — + — + — + + 

1 
2. Bakteriološki pregledi. 

Kaj ee je pregledalo 
in glede česa 

Število primerov 

+ — + — + — + +|- + — + — +!- + — 

i 
i 

+ -Ì+ — + — + - + — 

3. Serološki pregledi. 

Kaj вв je progledalo 
in glede česa 

Število primerov 

+ — + — + — +1-+ — + — + — + — +!- +!-+ — + — + — 

. t 

+ — 

4. Ostali pregledi. 

Kaj se je pregledalo 
in glede £esa 

Število primerov 

+ -+ -I+L i i + +!-+ ,+ -+ +-+-+-+-Ж-

« 

Kdo 
je poslal 
material 

Kakšen 
material 

je bil poslan 

V kakšen 
namen 

se jo izvršil 
pregled 

Uspeh Pri
pombe 

6. Wassermannova reakcij« 
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1 

1. 

1 
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7. Izolirane tvarine. 

Kakšna 
vrsta 

' 

Koliko 
Pripombe 

o bioloikib 
in seroloških 

lastnostih 

1 
i 
i 

1.) Ali je imela postaja obhode, kje in v kakšen 
namen ? 

2.) Kakšne uspehe in epidemiološke opazbe 
imela ? 

3.) Ali in komu so se predlagale odredbe in 
kaj se je zgodilo potem? 

4.) Kakšne epidemiološke posle je opravljala 
postaja (izsledovanje klicenoš, preiskovanje epide
mije itd.). 

5.) Kakšni nedostatki se pojavljajo v labora
toriju? 

6.) Kaj je treba storiti, da se ti nedostatki od
pravijo ? 

7.) Ostala pojasnila, predlogi in opazbe pri 
delovanju. 

(Ta poročila pošiljajo stalne postaje neposredno 
ministrstvu za narodno zdravje do 10. dne vsa
kega meseca.) 
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Obrazec št. 2. 
Dnevnik o delovanju 

stalne bakteriološke postaje v za mesec 

I 
•i 
B •o 

(3 

Datum. 

i 
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Kraj, 

stanovanje 
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Ob plačilu teh čekov in nalogov inora izvoanik 
obvestiti banko, da je ta ček ali nalog od izvoza, 
in tako izpričati zavarovanje v dinarjih. 

Banke, ki honorirajo te čeke, pa morajo vsak 
teden obvestiti generalni inspektorat, kateremu iz
vozniku in koliko so izplačale in kdo je izdal ta 
ček ali nalog. 

Izvozniki, ki so dali zavarovanje v dinarjih, 
smejo to zavarovanje izpričevati tudi z zdravo va
luto. 

Vsi denarni zavodi morajo koncem vsakega me
seca poročati generalnemu inspektoratu o stanju 
dinarskih terjatlev inozemskih firm, označevaje sa
mo list v knjigi tekočega računa in kraj dotične 
inozemske firme kakor tudi znesek njih terjatve. 

Okoliši bakterioloških posta). 
• (Člen 1. pravilnika.) 

1.) Bakteriološka postaja v B e o g r a d u (Prote 
Mateje ulica 4). — Okrožja: beograjsko, smederev-
вко, kragujevško, rudniško, moravsko, požarevško; 
od Banata: srezi pančevski, kovinski, vrški in belo-
crkvenski; od Srema: kotor zemunski in mesto Ze
mun. 

2.) Bakteriološka postaja v Š a b c u. — Okrožji: 
podrinsko, valjevsko; od Srema: kotari rumski, mi-
troviški, mesto Mitrovica. 

3.) Bakteriološka postaja v S k o p l j a — 
Okrožja: skopsko, kosovsko, prizreusko, tetovsko, 
bregalniško, tikveško, zvečansko, kumanovsko. 

4.) Bakteriološka postaja v B i t o 1 j u (v okrožni 
bolnici). — Okrožji: bitoljsko, ohridsko. 

5.) Bakteriološka postaja v N i š u (Pasteurjev 
zavod). — Okrožja: niško, piroteko, vranjsko, to-
piiško, čačaneko, kruževško, užiško. 

6.) Bakteriološka postaja v Z a j e č a r u ( v 
okrožni bolnici, začasno v vojaškem laboratoriju). 
— Okrožji: krajinsko, timoško. 

7.) Bakteriološka postaja v N o v e m S a d u (v 
državni bolnici). — Županije: Bačka, Banat razen 
okoliša, ki spada pod beograjsko postajo; od Srema: 
kotar Stara Pazova, mesto Sremski Karlovci, kotar 
Bok, mesto Petrovaradin in kotar Irig. 

2 5 7 . 
Odločba o zavarovanju valut v dinarjih.* 

Ministrskemu svetu. 
Spričo močnega padca nemške in avstrijske va

lute preti našim izvoznikom, ki izvažajo večji del 
naših deželnih pridelkov v te državi, velika nevar
nost, da jih ne zadenejo občutljive izgube, ker morajo 
zavarovati valuto v avstrijskih kronah in nemških 
markah, najsi sie tam jakp rado opravlja nakupo
vanje naših proizvodov v dinarjih. 

Po veljavnih predpisih o zavarovanju valut td 
treba, da bi se vršilo zavarovanje za izvoz, ako 
predlože trgovci potrdilo, da so kupili dinarje od 
Narodne banke. 

Zato se usojam prositi ministrski svet, naj izvoli 
usvojiti, da se sme zavarovanje valute po členu 16. 
pravilnika o reguliranju prometa z devizami — va
lutami — vršiti tudi v dinarjih. 

V B e o g r a d u , dne 26. julija 1922.; 
I br. 11.967. ... . , .. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Ministrski svet je v današnji seji usvojil predlog 
gospoda ministra za finance ter ga pooblašča, da 
sme izdati potrebna navodila za njegovo izvrševanje. 

258. 
Postopek pri zavarovanju valut v dinarjih.* 

Na podstavi odločbe ministrskega, sveta Ibr. 
11.967 z dne 26. julija odrejam ta-le postopek pri 
zavarovanju valut v dinarjih: 

Za zavarovanje valut v dinarjih smejo služiti: 
1.) vse dinarske terjatve inozemskih firm na dan 

81. julija t. L; 
2.) vsi dinarji nabavljeni pri Narodni banki, in 

dinarji, nabavljeni pri domačih zavodih, ki so po
oblaščeni za poslovanje z devizami in valutami, 
za npm odstopljene tuje devize v državi. 

* Razglašena v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 167, izdanih dnie 31. ju
lija 1922. 

8.) Bakteriološka postaja v O s i j e k u (v usta
novni bolnici). — Županija virovitiška, deli Baranje, 
kotari vinkovški, vukovarski, županjski in šidski; 
od Bosne: kotari Brčko, Bijelina in Gradačac. 

9.) Bakteriološka postaja v Z a g r e b u (sedanji 
bakteriološki zavod v Kačićevi ulici š t 9). — Žu
panije: zagrebška, varaždinska z Medjimurjem, mo-
druško-reška, bjelovarsko-križevska, požeška, ličko-
krbavska; od Bosne: kotarf banjeluški, bosensko-
gradiški, bosenskodubiški, BOB. Novi, okrožje Bihać. 

10.) Bakteriološka postaja v L j u b l j a n i (pri 
prosekturi državne bolnice). — Slovenija. 

11.) Bakteriološka postaja v S p l i t u . — Dal
macija do Neretve. 

12.) Bakteriološka postaja v D u b r o v n i k u . — 
Dalmacija pod Neretvo. 

13.) Bakteriološka postaja v S a r a j e v u (se
danji serobakteriološki zavod v državni bolnici). — 
Bosna in Hercegovina razen delov pod 8.) in 9.). 

14.) Bakteriološka postaja na C e t i n j u . — 
Crna gora, sreza belopoljski in beranski. 

15.) Bakteriološka postaja v N o v e m P a z a r -
ju. — Okrožja: metohijsko, plevaljsko, prijepoljsko, 
raško, srez studeniški do sela Ušća. 

Ad 1.) Vsi denarni zavodi, pri katerih imajo 
inozemske firme svoje terjatve v dinarjih, morajo 
predložiti generalnemu inspektoratu točno stanje 
teh terjatev na dan 31. julija t. 1. 

Denarni zavodi, ki prenesejo dinarsko terjatev 
(katera se nikakor ne sme izvoziti iz države) z 
enega inozemskega računa na drugega, smejo izvršiti 
ta prenos samo, ako je v pismu točno označeno, 
da je nastala ta terjatev pred dnem 31. julija t. 1. 

Na koncu vsakega meseca je predložiti gene
ralnemu inspektoratu stanje vseh dinarskih terja
tev inozemskih firm z dno 31. julija t. 1. z vzpored
nim pregledom minulega meseca. 

Terjatve, ki so nastale v času od dne 31. ju
lija t 1. do dne te objave, se morajo prijaviti gene
ralnemu inspektoratu s posebnim dopisom, v ka
terem je označiti, kako so nastale. 

Ad 2.) Vsi pooblaščeni zavodi v državi, ki ku
pijo od inozemske firme tujo devizo za dinarje, 
morajo o tem istega dne obvestiti genieralni in
spektorat ter to devizo najkesneje v 6 dneh pro
dati na borzi, o čemer morajo tudi poslati obvesti
lo generalnemu inspektoratu. 

Ako zavodi te devize rue morejo prodati zato, 
ker ni kupcev, smejo ali celo devizo ali pa samo 
en njen del arbitrirati po Narodni banki ali po za
vodu, pooblaščenom za arbitražo, in tako dobljeno 
devizo prodati na borzi. Zavodi s pravico do arbi
traže morajo istotako v tem roku prodati dobljeno 
devizo ali pa ustrezno vrednost drugih deviz, dob
ljenih po arbitraži. 

Prenos takih dinarjev z enega računa na dru
gega je dovoljen, ako se označi v spremnem dopisi», 
da so ti dinarji od deviz, prodanih v državi. 

Pooblaščeni zavodi, pri katerih bi izvozniki iz
vršili zavarovanje v dinarjih, morajo o tem kakor 
doslej obveščati pristojni odbor pri Narodni banki. 

Izvozniki, Id so dali zavarovanje v dinarjih, mo
rajo takoj po izvozni prodaji, najkesneje pa v tri
mesečnem roku, določenem v členu 16. pravilnika, 
izplačati dano zavarovanje valute ter naznaniti ge
neralnemu inspektoratu: 
a) katera inozemska banka je izdala ček ali na

log za izplačilo v dinarjih, s katerim se izpri
čuje zavarovanje v dinarjih; 

b) na katero domačo banko je ček ali nalog izdan; 
c) za koliko vsoto. 

V B e o g r a d u , dne 26. julija 1922.; 
I br. 11.968. 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

Uredbe pokrajinske oprave 
za 

2 5 9 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o določitvi in najmanjSi dopustni meri ribam. 

Na podstavi §§ 54. in 64. kranjskega ribarskega 
zakona z dno 18. avgusta 1888., drž. zak. št. 16 is 
leta 1890.. odnosno §§ 1. in 14. zakona z dne. 
2. septembra 1882., staj. dež. zak. št. 11 iz leta 
1883., in §§ 1. in 12. zakona z dne 2. marca 1882.,. 
kor. dež. zak. št. 17, se odreja po zaslišanju kranj
skega ribarskega odbora in strokovnih društev to-le: 

Ölen 1. 

V spodaj . označeni ' dobi so zaradi. drstenja ne . 
sinejo niti loviti niti prodajati niti kupovati te-1« 
ribe: 

1.) sulec (salmo hoch o) vobče od dne 1. marca 
do dne 31. maja; v Krki od dne 15. februarja d« 
dne 31. maja; 

2.) vsa postrvja plemena, ki se drste pozimi od 
dne 1. oktobra do dne 15. marca; 

3.) lipan (thymallus vulgaris) od dne 1. marca 
do dne 30. aprila; 

4.) šarena postrv (trutta iridea) od dne 1. marca 
do dne 30. aprila; 

5.) kečiga (aeipenser Ruthen us) od dne 1. aprila 
do dne 30. junija; 

6.) plemeniti raki, jelševci: samec od dne 1. no
vembra do dne 31. januarja, samica vse leto. 

Dan, ko so prepoved prične, in dan, ko se pre
poved konča, se vračunava v varstveno dobo. 

Člen 2. 
Ribe, Id nimajo spodaj označene predpisane mere, 

se ne smejo niti loviti niti prodajati niti kupovati. 
Predpisana mera znaša: 

za sulca 70 cm, 
za potočno postrv 24 cm, 
za lipana 30 cm, 
za šareno postrv 24 cm, 
za jezersko postrv 30 cm, 
za podlest 30 cm, 
za platnico 30 cm, 
za mreno 30 cm, 
za soma 50 cm. 
za kečigo 30 cm. 
za ščuko 30 cm, 
za plemenitega raka (jelševca) 12 cm. 
Ribe se merijo z vso glavo do konca repne pla

vuti, raki pa od osti na čelu do konca repa. 

Člen 3. 
Pokrajinska uprava sme na prošnjo ribarsk-jgj, 

upravičenca po zaslišanju ribarskega okrajnega id-
bora ali strokovnega društva dovoliti za posamozne 
revirje ali njih dele lov sulca izpod mere, označene 
v členu 2. Ta izjema velja za manjše vode, kjer so 
postrvi in lipani v pretežni večini. 

V vodah, kjer običajno ne zrastejo postrvi mnogo 
preko 20 cm, lipani pa ne mnogo preko 25 cm, smo 
pokrajinska uprava na prošnjo ribarskega upravi
čenca po zaslišanju ribarskega okrajnega odbora 
ali strokovnega društva znižati predpisano moro тл 
pos-trvi do 20 cm, za lipane pa do 25 cm. 
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Ölen 4'. 

. Ta naredba velja za območje pokrajinske uprave 
• sa Slovenijo. Z njo se ukinjajo določila člena П. in 
Vu. naredbe bivšega deželnega predsednika za 
Kranjsko z dne 9. junija 1890., dež. zak. št. 17, 
«len L, П. in VI. naredbe namestnika za bivšo Šta
jersko z dne 9. junija 1883., dež. zak. št. 12, § 8., 
naredba bivše koroške deželne vlade z dno 22. no
vembra 1882., dež. zak. št. 18, in § 1. naredbe bivše 
koroške deželno vlade z dne 3. februarja 1885., dež. 
zak. št. 6, in dotičnih naknadnih odredb, kolikor 
nasprotujejo tej naredbi. 

Ölen б. 

Ta naredba zadobi veljavo z dnem, ko se razglasi 
v Uradnem listu. 

V L j u b l j a n i , dne 19. julija 1922. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

260. 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo, 
s katero se mestni občini ljubljanski dovoljuje, 
najeti posojilo 2,000.000 K za zgradbo mestnega 

pogrebnega zavoda. 

Na podstavi § 81. mestnega občinskega reda do
voljujem mestni občini ljubljanski, da si najame 
Posojilo 2,000.000 K (dveh milijonov- kron) za 
zgradbo mestnega pogrebnega zavoda; to posojilo 
pa se mora iz l a s t n i h d o h o d k o v z a v o d a 
o b r e s t o v a t i i n v k r a t k e m č a s u a m o r 
t i z i r a t i . 

V L j u b l j a n i , dne 27. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar 8. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o uradniških pokojninah.* 

Glavna kontrola pri občuje vsem upokojenim 
uradnikom, ki jim do dne 10. julija t 1. ni bila od
rejena količina ]K>kojnine: ч 

Po členu 95. zakona o glavni kontroli, Ici jo 
«topil v veljavo dne 10. t m., se določa uradnikova 
pravica do pokojnina kakor tudi količina te pokoj
nine z odločbo onega ministra, ki mu je ta uradnik 
podrejen, odločba o tem pa se vroča glavni kontroli 
•* overovljenim prepisom dokumentov, na katerih 
Podstavi se jo odločba izdala. 

Potemtakem je dosedanja pristojnost glavne kon
trole za odrejanje količine pokojnin upokojenim 
uradnikom prestala ter prešla na gospode ministre. 

Iz obče seje glavne kontrole v Beogradu, 
dne 14. julija 1922.; š t 11.056. 

Razglas o nabavi deČjega, ženskega in 
moškega perila, posteljnine in bolniških 
plaščev iz amerikana za skladišče ministr

stva za narodno zdravje. 995 з-з 
Po odloku gospoda ministra za narodno zdravje 

и dne 14. julija 1922., Ap. br. 24.671, bo dne 

2 5. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
ob enajstih v poslopju mmistrstva za narodno zdrav
je ofortalna licitacija za nabavo: 1000 dečjih in 2000 
ženskih srajc; 8000 parov moških srajc in spodnjih 
hlač; 3000 prevlek za blazine; 3000 posteljnih rjuh; 
1000 bolniških plaščev —, vseh iz amerikana. 

Pogoji za to licitacijo se lahko vpogledajo vsak 
dan ob enajstih pri ministrstvu za narodno zdravje. 

Ponudbe so bodo sprejemale pri ministrstvu iste
ga dne, ko bo licitacija, do desetih. 

Kavcija za podanike naše kraljevine znaša 50.000 
Dify za inozemske pa 100.000 Dir., če ofeiirajo celo
kupno količino, drugače pa po zakonu o državnem 
računovodstvu, ter se mora položiti pri kasi glavno 
državno blagajne najkesneje do desetih onega dne. 
ko bo licitacija. 

Iz pisarne ministrstva za narodno zdravje 
v Beogradu, 

__ dne 15. julija 1922.; Ap. br. 24.671. 

* Priobčen v < Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 165, izdanih dno 28. ju
lija 1922. 

Razglas d' ШТ' postelj in' ntôhïn oma
ric za skladišče ministrstva za narodno 

zdravje. 994 з—3 
Po odloku gospoda ministra za narodno zdravje 

z dne 16. julija 1922., Ap. br. 24.804, bo dne 

4. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
ob enajstih v poslopju ministrstva za narodno zdrav
je ofertalna licitacija za nabavo 300 postelj in 300 
nočnih omaric. 

Pogoji za to licitacijo se lahko vpogledajo vsak 
dan ob enajstih pri ministrstvu za narodno zdravje. 

Ponudbe se bodo sprejemale pri ministrstvu iste
ga dne, ko bo licitacija, do desetih. 

Kavcija za podanike naše kraljevine znaša 10.000 
Din, za inozemske pa 20.000 Din, če oferirajo celo
kupno količino, drugače pa po zakonu o državnem 
računovodstvu, ter se mora položiti pri kasi glavne 
državne blagajne najkesneje do desetih onega dne, 
ko bo licitacija. 

Iz pisarne ministrstva za narodno zdravje 
v Beogradu, 

dne 16. julija 1922.; Ap. br. 24.804. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 27.378. 
RazgL as. 

Ministrstvo za notranje zadeve je odredilo z raz
pisom z dno 13. julija 1922., D- Z. br. 9335, da je v 
zmislu reciprocitete zahtevati vobče od avstrijskih 
državljanov za vidiranje potnih listov, dokler se ne 
odredi drugačo, 50 (petdeset) dinarjev, od dijakov, 
uradnikov in delavcev pa 10 (deset) dinarjev. To 
velja za vizum za d o h o d in v r n i t e v . Samo za 
vrnitev, ako dotična stranka nima viza našega pred
stavništva za dohod in vrnitev, je plačati 1 0 (d e -
s o t ) d i n a r j e v . 

V L j u b i j a n i , dne'27. julija. 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Št. 28.056. 

Razglas. 
Namesto odstopivšega Stefana H o z j a n a je 

imenovan za občinskega gerenta v Velikih Polanah 
Štefan P e r s a , posestnik istotam št. 104. 

Za njegovega namestnika je imenovan Ivan 
Z v e r , posestnik v Velikih Polanah št. 14, za pri-
sednika v gerentskem sosvetu pa Ivan M o r t u k , 
posestnik istotam št. 49. 

V L j u b l j a n i , dne 28. julija 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadevo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika; 
Kremenšek s. r. 

Razpust društev. 
Št. 27.707, z dne 25. julija 1922. 

Podružnica Vič-Glince deželnega in gospejnega 
društva «Rdečega križa», so razpušča, ker že več 
let ne deluje in ker zaradi nezadostnega števila čla
nov nima pogojev za pravni obstoj. 

Št. 27.706 in 27.709, z dne 27. julija 1922. 
Društvi: 
«Glasbeno društvo ,Velebit'» v Ljubljani in 
«Kino» v Ljubljani 

se razpuščata, ker že več let ne delujeta in ker za
radi nezadostnega števila članov nimata pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Tekavèié s. r. 

<•:•• ' . : l . • : • • • ! : ! . 

za Slovenijo. 
Št. 7548/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 9. do dine 15. julija 1922.) 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 25. julija 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljanu 

St, -B II 366/2 ex 1922. 

Razglas o taksi na lovske karte. 
Generalna direkcija posrednjih davkov je izdala 

z odlokom št. 1738 z dne 6. februarja 1922. in 
št. 6325 z dne 30. junija 1922. glede takse na lovske 
karte ta-le pojasnila, odnosno navodila: 

S takso po tar. pos t 101. a zakona o taksah 
in pristojbinah z dne 27. junija 1921. (Ur. L 
št. 259/1921.) jo nadomeščena in odpravljena pri
stojbina, ki se je pobirala v kolkih po tar. post. 116.-
l i t a, avstrijskega pristojbinskega zakona, ne pa 
tudi posebna taksa, ki so pobira v Sloveniji za lov
ski fond po veljavnih predpisih. 

Pod besedo «Tujec» v predzadnjem odstavku 
tar. post. 101. a je razumeti inozemca (podanika tuje 
države) brez ozira na to, ali biva stolno v naši dr
žavi ali ne. 

Taksa po tar. post. 101. a se plačuje letno, in 
sicer za čas od dne 1. avgusta do dne 31. julija 
vsakega letai-

Sit-e-, 
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Ker so bue v Sloveniji leta 1921. izdane vse 

lovske karte za koledarsko leto 1921. ter so bilo 
ot) pobiranju vseletne takse podaljšane do dne 
SI. julija 1922. in ker so bile n o v e lo veke karte 
fetotako ob pobiranju vseletne takse izdane samo 
sa dobo od dne 1. januarja do dne 31. julija 1922., 
je dovolila imenovana generalna direkcija, da se 
vračuna preplačana polovica v takso za lovske karte 
>a dobo od dne 1. avgusta 1922. do dne 31. julija 
1923. ob nastopnih pogojih: 

Kdor se izkaže z lovsko karto, veljavno do dne 
Ü . julija 1922., na kateri je donesena popolna taksa 
po tar. post. 101. a, plača za lovsko karto za dobo 
Ì922./1923. le polovično takso. 

Zraven kolka na novi karti pa se mora pristaviti, 
da se druga polovica takse vračunava iz preplacane 
takse na lovski karti, veljavni do dne 31. julija 
1922. 

Ce prosi kdo po členu 133. taksnega in pristoj-
bjnskega pravilnika za povračilo polovične takse in 
•e mu povračilo dovoli, je treba povračilo in do
tični odlok na lovski karti, veljavni do dne 31. ju-
Цја 1922., zraven kolka zaznamenovatL 

У tem primeru pa mora dotična stranka plačati 
u dobo 1922./1923. p o p o l n o letno takso. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 24. julija 1922. 

Delegat: dr. Savnlk s. r. 

I t B П 1011 ex 1922. 

Razglas glede proSenj za povračilo taks. 
Po odredbi generalne direkcije posrednjih dav

kov z dne 6. julija 1922., Št. 17.129, se mora v 
•premnih poročilih, ki se predlagajo v zmislu točke 
3. člena 133. taksnega in pristojninekega pravilnika 
(Ur. 1. št. 268/1921.) o prošnjah za povračilo taks 
generalni direkciji posrednjih davkov vselej pripom
niti, da ni glede dotičnega povračila do tega časa 
vložena nobena prošnja za povračilo, nego da je do
tična prošnja prva. 

Ako pa je bila v isti stvari vložena taka prošnja 
že prej, je seveda o tem in o njeni rešitvi poročati 
in eventualne dotiön© spise priklopiti spremnemu 
poročilu. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 25. julija 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

I t 3047/pr. ex 1922. 

Razglas o ukinitvi nadzorništva državne 
užitnine v Ljubljani. 

Nadzorništvo državne užitnine v Ljubljani je z 
dnem 31. julija 1922. ukinjeno. Vsi njegovi posli 
preidejo s tem dne.n na finančni okrajni ravnatelj-
»tvi v Ljubljani in v Mariboru, odnosno na delega
cijo minstretva financ. 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

dne 31. julija 1922. 
Delegat: dr. Šavnik s. r. 

»t. B П 1034 ex 1922. 

Razglas o taksi za točenje pijač 
pod milim nebom. 

Generalna dinekcija posrednjih davkov je dala 
na vprašanje, kako je umett predpis tar. post. 64, 
laksne tarife (Ur. 1. št. 259/1921.): cZa pravico, 
lia se točijo pijače pod milim nebom (po vrtovih, 
parkih i. si.), se plačuje za vsakega pol leta 250 
dinarjev,> to-le pojasnilo: 

Sezona za točenje pijač po vrtovih;* parkih itd. 
traja po ž© uvedenem običaju od. dne 1. maja do 
dne 31. oktobra vsakega leta, torej pol leta. 

Ako bi kdo točil pijačo na vrtu, v parku itd. 
«udi izvun tie dobe (ker to dopuščajo klimatske 
razmere "dotičnega kraja), mora plačati isto takso 
tudi za> drugo polovico leta, ne glede na to, koliko 
dni pred dnem 1. maja ali izza dne 31. oktobra je 
spravljal ta posel 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dine 31. julija 1922. 

Dekgat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino io industrijo v Ljubljani. 

St. 597/pr. 3—3 
Razpis učiteljske službe. 

Na državni dvorazredni trgovski šoli v Mariboru 
razpisuje mesto učitelja k o m e r c i a l i s t a . 
Natančnejši razpis glej v «Uradnem listu» 80. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dne 18. julija 1922. 

Dr. Marn s. r. 

se 

Razglasi dragih nradov in oblasten, 
St. 11.969/22. 1027 2—1 

Natečaj. 
Podpisani rudarski odsek sprejme za tehnične 

asistente proti poznejši stalni namestitvi: 
2 absolventa srednje obrtne šole strojne stroke 

in 4 absolvente graditeljske stroke. 
Prosilci s prakso od 1 do 3 let imajo prednost 
Instruirane prošnje naj se predlože do dne 

20. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
Prošnji je treba priložiti: 1.) izpričevala o dovr

šenih študijah; 2.) izpričevala o praksi; 3.) krstni, 
odnosno rojstni list; 4.) domovnico; 5.) zdravniško 
izpričevalo; 6.) izpričevalo o moralnem in politič
nem vedenju. 

Rudarski odsek ministrstva za šume in rudnike 
v Sarajevu, 

dne 18. julija 1922. 

L З/22/в. 

Razglasitev preklica. 
1081 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 29. julija 
1922., opr. št. L 3/22/6, je bil Josip M a l i , posest-
nik v Spodnjem Veternem š t 4, zaradi zapravlji-
vosti omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Stefan ToporB, 
posestnik v Spodnjem Veternem š t 1. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dno 29. julija 1922. 

C U 321/22—1. 

Oklic. 
Zoper Marijo D ö r f l i m g e r j e vo , Friderika, 

Ivana in Ferdinanda D ö r f l i n g e r j a , katerih 
bivališče je neznano, je podal pri kr. okrajnem so
dišču v Celju dr. Josip Vrečko, odvetnik v Celju, 
tožbo zaradi priznanja zastaranja in izbrisa terjatev 
237 gold. 82 Vio kr. pri vi. št. 132 katastralne ob
čine spodnjehudinjske. Na podsUivi tožbe se je do
ločil narok za ustno sporno razpravo na dan 

28. a v g u s t a , 1 9 2 2 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 

V obrambo pravic vseh treh tožencev se postav
lja za skrbnika Josip Pogačar, višji sodni oficial v 
p. v Celju. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IL, 
dne 1. julija. 1922. 

javna trgovska družba izza 

љ-г\ ;... ^ 

Cb 32/22. 961 

Oklic. 
Marija Ploj, poseetnica v Oseku, je vložila zoper 

Matijo R o j e a, bivšega gostilničarja pri Sv. Anto
nu, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 390 K. 

Narok za ustno razpravo se je. določil na dan 
1. s e p t e m b r a 19 22. 

ob devetih pri tem sodišču v *sobi št. 10. 
Ker je bivališče Matije Rojsa neznano, «e mu 

postavlja za skrbnika Josip Stukelj, tajnik okrajno 
hranilnice pri Sv. Lenartu. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu, 
dne 11. julija 1922. 

P 65/22, P 66/22 in P 67/22. 962 

Razglasitev preklica. 
S sklepi podpisanega sodišča z dne 21. junija 

1922., opr. št. L 6/22—6, L 7/22—6 in L 8/22—6, so 
bili Matevž J u g , posestnikov, sin, Marija J u g , po-
sestnikova hči, in Terezija J u g , posestnikova hči, 
vsi v Sopotah št. 76, zaradi slaboumnosti popolnoma 
preklicani. 

Za skrbnika jim je postavljen Ivan Gabrijelčič, 
posestnik v Sopotah št. 51. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek L, 
dne O. julija 1922. 

1012 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

687. Sedež: Kočevje. 
Besedilo firme: «Textilana», komanditna družba 

za tovarniško izdelovanje sukna in suknenih iz
delkov. 

Oblika družbe: komanditna. družba, ustanovljena 
s pogodbami z dne 27. avgusta in 22. septembra 
.1920., odnosno z dne 29. maja 1922., sklenjena na 
nedoločeno dobo. 

Osebno zavezani družbeniki: Anton Kajfcž, ve-
letržec, Alojzij Loy, župan, in Josip Röthel, trgove» 
— vsi v Kočevju. 

K tej družbi je pristopil z denarno vlogo 
180.000 K kot komanditist Karel Auersperg, vele
posestnik v Kočevju, stanujoč na Soteski pri Straži. 

Za zastopanje te družbe so upravičeni: Anton 
Kajfež, Alojzij Loy in Josip Röthel. 

Pravnoveljavni podpisi firme: Pod napisano, na
tisnjeno ali štampiljirano besedilo firme se podpisu
jeta svojeročno vselej po dva izmed navedenih treh 
družbenikov. 

Vpisal se je za prokurista družbe Oskar Kara-
fiat, ravnatelj «Textilane» v Kočevju, ki ee podpi
suje pod besedilo firme tako, kakor je povedano v 
prejšnjem odstavku, toda s pristavkom: «ppa.», z 
enim izmed zgoraj navedenih treh družbenikov. 

N o v o m e s t o , dne 20. julija 1922. 

688. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Badiura & Co. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in lesnimi 

izdelki. 
Družbena oblika: 

dne 1. aprila 1922. 
Družbeniki: Ciril Eadiura, Rožna ulica št. 13, 

Josip Gruntar, Rožna ulica št. 8, in Ivan Bencina, 
Resljeva cesta št. 12 — vsi trgovci v Ljubljani. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Podpis firme: Pod napisano ali natisnjeno b3ee-
dilo firme postavlja eden. izmed družbenikov evoja-
ročno svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 10. julija 1922.' 

689. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Čadež & Brcar. 
Obratni predmet: trgovina s potrebščinami aa 

mline in žage. 
Družbena oblika: javna trgovska dražba iaaa 

dne 26. maja 1922. ' 
Družbenika: Avgust Ćadež, Kolodvorska ulica 

št. 35, in Anton Brcar, Sv. Petra cesta št. 42 — 
oba v Ljubljani. 

Za zastopanje sta upravičena oba družbenika, 
vsak samostojno. 

Podpis firme: Pod napisano ali natisnjena bese
dilo firme podpisuje eden izmed družbenikov »veje 
ime. 

L j u b l j a n a , dne 10. julija 1922. 

690. Sedež: Ejubljana. 
Besedilo firme: Siegel & drug, družba' a o. »„ 

ali srbskohrvateko (v latinici ali cirilici): Siegel & 
drug, družtvo s. o. j . 

Obratni predmet: trgovina s tekstilnim blagom 
na debelo. 

Družbena, pogodba z dne 22. junija 1922. Dnužba 
naj traja do dne 1. junija 1927. 

Višina osnovne glavnice: 300.000 K, od katere 
jo ena četrtina (75.000 K) v gotovini vplačana. 

Poslovodji: Anton Umberger, trgovski sotrudnik 
v Ljubljani, Gledališka ulica š t 10, in Ernest 
Siegel, trgovec na Dunaju L, Franz-Josefskai 55. 

Družbo zastopa vsak poslovodja samostojno. 
Firmo podpisuje vsak poslovodja samostojn# 

tako, da postavlja pod njeno natisnjeno, štampilji
rano ali po komerkoli napisano besedilo svoj podp*K 

L j u b l j a n a , dne 10. julija 1Ö22. 

./.r-r'»^».'^!. .•:«ж£ 
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691. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme; slovensko: «Sinta», splošna in

dustrijska in trgovska družba z o. z.; srbskohrvatsko 
(v cirilici in latinici): «Sinta», občno industrijsko i 
trgovačko dnuštvo s. o. j . : «Синта», обчно инду^ 
стријско и трговачко друштво с. o. j . ; nemško: 
«Sinta», allgemeine Industrie- und Handelsgesell
schaft ni. b. H.; angleško: «Sinta», General Indu
strial and Commercial Company with Limit'*! 
Responsibility; francosko: «Sinta», Société Indu
strielle et Commerciale Générale à responsabilité 
limitée; italijansko: «Sinta», Società Generale Indu-
-striale e Commerciale a garanzia limitata. 

Obratni predmet: Družba izvršuje obči blagovni 
promet, sosebno uvaža in razpečava tehnično blago 
v najširšem pomenu besede, izvaža in uvaža tehnične 
«rovirie iz Jugoslaviji: in v Jugoslavijo, trguje z 
drugim blagom sploh ter se udeležuje pri »ličnih 
podjetjih in onih podjetjih, ki jih je jemati v poštev 
kot odjemalce; ali prodajalec za navedeno blago, 
nadalje zastopa tuzemska in inozemska trgovska in 
industrijska podjetja. 

Družbena pogodba z dne 16. maja 1922., posi. 
št, 1076. 

Osnovna glavnica znaša 750.000 K 1er je povsem 
vplačana v gotovim. 

Poslovodje: inž. Mohor Pirnat v Ljubljani kot 
vodilni poslovodja; Josip Pogačnik, posestnik v 
Podnartu; dr. Vekoslav Kisovec, ravnatelj Slavon
ske banke, d. d. v Zagrebu, podružnice v Ljubljani; 
dr. Herman Mathcusche na Dunaju L. Sclirevvogl-
gasee 2. 

Prokura se je podelila ravnatelju Tomiu Vetterj i 
v Ljubljani, Slomškova ulica št. 14. 

Družbo zastopata po dva poslovodji kolektivno 
ali pa en poslovodja in en prokurist kolektivno. 
Firma se podpisuje tako, da postavljata pod njeno 
po komerkoli natisnjeno, napisano ah" štampiljirano 
besedilo svoj podpis ali dva poslovodji ali pa en 
potslovodja in en prokurist, le-ta s pristavkom 
«p. p.» (per procura). 

L j u b l j a n a , dne 5. julija 1922. 

692. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: V Tratnik & Comp. . 
Obratni predmet: trgovina s špecerijskim, kolo

nialnim in delikatesnim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. aprila 1922. 
Družbenika: Viktor Tratnik, trgovec v Ljubijo 

ni, Breg št. 4, in Rafael Špindler, trgovec na Glin-
cah št, 89. 

Za. zastopanje sta upravičena oba družbenika 
skupno. 

Podpis firme: Pod besedilo firme podpisujeta 
skupno oba družbenika svoje ime. 

L j u b 1 j a a a , dne 10. julija 1922. 

693. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Stanko Žargi & Co., družba z o. z. 
Obratni predmet: nabavljanje in prodajanje raz

ličnih predmetov, »padajočih v železniško in galante
rijsko stroko. 

Družbena pogodba z dne 3. maja 1922., sklenjena 
z-a dobo do dir» 30. junija 1927. 

Višina osnovne glavnice: 50.000 K, ki je v go
tovini vplačana. 

Poslovodji: Stanko Žargi in Janko Homan, oba 
trgovca v Ljubljani. 

Družbo zastopa in jo podpisuje vsak poslovodja 
posamezno tako, da postavlja pod njeno natisnjeno 
ali štampiljirano besedilo sivojeročno svoje ime. 

L j u b 1 j a n a . dne 5. julija 1922. 

694. Sedež: Višnja gora. 
Besedilo firme: Elektrarna Zagradec, družba z 

omejeno zavezo. 
Obratni predmet: ukoriščanje vodnih sil Krke, 

zgradba in vzdrževanje elektrarne, oddajanje elek
tričnega toka, električnega in gonilnega materiah, 
razsvetljave in gonilne sile. 

Osnovna glavnica znaša 3,500.000 K ter je v 
zneskili po 250.000 K popolnoma vplačana po štiri
najstih družbenikih, navedenih v uradnem spisu. 

Poslovodje so družbeniki Mihael Omalien, trgo
vec in posestnik v Višnji gori; Anton Roje, trgovec 
in posestnik v Št. Vidu; Henrik Lobe, trgovec in 
posestnik v Zagradcu. 

Osnovna glavnica 3,500.000 K je dana tem po
slovodjem na ]>rosto razpolago. 

Prokurist začasno še ni postavljen. 
Za zastopanje sta upravičena po dva poslovodji 

kolektivno, in sicer pri vseh poslih, ki družbo izpri
čujejo, obremenjujejo in zavezujejo. 

gradbena družba 

Firma se podpisuje tako, da podpisujeta pod 
njeno po komerkoli napisano, natisnjeno ali štam
piljirano besedilo svoji imeni ali po dva poslovodji 
kolektivno ali pa en poslovodja in en prokurist, 
le-ta s pristavkom: p. p. 

Postavljen je nadzorstveni svet iz štirih družbe
nikov, katerih imena so zapisana v sodnem aktu. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Oznanila družbe se izvršujejo s priporočenimi 

pismi. 
N o v o m e s t o , dne 15. julija 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m be in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h . f i r m a h : 

695. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: «Obnova», 

z o. z.: 
Kolektivna prokura se je podelila Prokopu Gras-

selliju, družbenemu pisarniškemu vodji v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 6. julija 1922. 

696. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica v Za

grebu, podružnica Ljubljana: 
V seji upravnega sveta z dne 11. julija 1922. je 

bilo imenovano za podružnico v Ljubljani to-le 
uradništvo: Henrik Debevc, prvi upravitelj te po
družnice, kot ravnatelj podružnice; Karlo Prohaska, 
upravitelj te podružnice, kot prvi ravnateljev na
mestnik; Josip Suschnik, namestnik upravitelja te 
podružnice, kot drugi ravnateljev namestnik; Dra-
gotin Skornjak, namestnik upravitelja te podruž
nice; Ivan Hronek, pooblaščenec in šef oddelka te 
podružnice; Anton Rogelj, pooblaščenec in šef od
delka te podružnice. 

L j u b l j a n a , dne 21. julija 1922. 

697. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: Levstek & Oblak. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom:. 
Otvorila se je podružnica v Grahovem. 
L j u b l j a n a , dne 6. julija 1922. 

;0'.3 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 
698. Sedež: Spodnji Bïtinj. 

Besedilo firme: Kmetijsko društvo Bitinj pri 
Kranju, registrovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga 
a) razpečava in predeluje kmetijske pridelke in 

obrtno izdelke svojih članov; 
b) oskrbuje članom gospodarske in obrtne potreb

ščine vsake vrste; 
e) ustanavlja in vzdržuje zadružna skladišča; 
č) nabavlja kmetijske stroje ter jih posoja članom; 
d) pospešuje .sploh kmetijsko gospodarstvo svojih 

članov; zato: 
1.) snuje naprave za povzdigo . kmetijstva in 

domačega obrta svojih članov; 
2.) daje v gospodarskih zadevah člajiom nasvete; 
3.) prireja poučne gospodarske shode in raz

stave ter izdaja primerne knjige in tiskovine; 
4.) se po primerni poti pri zakonodajnih držav

nih in samoupravnih oblastvih poteza za kmetijstvu 
koristne zakone, naredbe in naprave; 

5.) deli članom javna priznanja, odlikovanja in 
darila za posebno hvalevredna prizadevanja in 
uspehe na polju kmetijstva in domačega lunetiške-
ga obrta, ali pa si prizadeva, za člane izposlovati 
taka priznanja, odlikovanja in darila pri drugih pri
stojnih faktorjih. 

Pravila z dne 24. aprila 1922. 
Zadružni razglasi se nabijajo v uradovalnici. 
Načelništvo sestoji iz petih članov; člani prvega 

načelništva so: Matevž Dolenc v Spodnjem Bitinju 
št. 8 (načelnik); Matevž Sifrar v Srednjem Bitinju 
št. 24 (načelnikov namestnik); Janez Kokalj v 
Spodnjem Bitinju št. 17, Jožef Porenta v Spodnjem 
Bitinju št. 13 in Jakob Rajgelj v Spodnjem Bitinju 
št. 16 (odborniki). 

Zadrugo zastopa načelništvo. 
Podpis .firme: Besedilo firme [»odpisujeta dva 

člana načelništva, 
L j u b 1 j a n a , cbie 10- julija 1922. 

H. V p i s a l e so se iz p r e m e m be i n 
d o d a t, k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a. h : 

699. Škrlolomska zadruga v Dolskem, registrovana 
zadrga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Prane Jerina, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Josip 
Šimenc, posestnik v Podgori pri Dolskem št. 14. 

L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 

700. Spar- und Darlehenskassenverein, registrovana 
zadruga^ z neomejeno zavezo v Koprivniku: 

'Zadruga se je razpustila po likvidaciji. 
Likvidatorji so dosedanji člani načelništva. Fir

ma ima pristavek: «v likvidaciji». 
Upniki se pozivljejo, naj se zglase pri zadrugi. 
N o v o m o s t o , dne 6. julija 1922. 

701. «Dom in mir», registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani: 

Izbrisali so se člani načebiištva dr. Rihard Zu
pančič, dr. Maks Samec in inž. Ivan V umik, vpisal», 
pa se je to-le: 
a) izvolitev dosedanjega člana načelništva drja. Me

toda Dolenca za načelnika: 
b) novoizvoljeni člani načelništva so: dr. Ivan 

Prijatelj, prodekan v Ljubljani, Dr. Valentin -
Zarnikova ulica št. 9 (podnačelnik); dr.Jo.an 
Hadži, univerzitetni profesor v Ljubljani, 'Dr. 
Valentin-Zarnikova ulica št. 9; dr. Miroslav 
Kasal, univerzitetni profesor v Ljubljani, ffil-
šerjeva ulica št. 7, in dr. Stanko Lapajne, uni
verzitetni profesor v -Ljubljani, Sv. Florijana 
ulica št. 8. 
L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 

702. Mlekarska zadruga, registrovana zadruga z 
o. p. v Radomljah: 

Izbrisal se je predstojnik zadruge Franc Kerne, 
vpisal pa se je kot predstojnik zadruge Ivan Jer
man, posestnik in gostilničar v Radomljah št. 13. 

L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 

703. Hranilnica in posojilnica v Robu, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisal so jo novoizvoljeni član načelništva Ja
nez Bavdek, posestnik v Osredku št. 3. 

N o v o m e s t o , dne 20. julija 1922. 

704. Hranilnica in posojilnica za Planino in Stu
deno v Planini, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Jernej Benčan, 
vpisala pa sta se novoizvoljena člana načelništva 
Franc Težak, posestnik v Planini št. 161, in Ivan 
Klemene v Jelovici št, 9. 

L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 

705. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v 
v Šmartnem pri Litiji, registrovana zadruga 
z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izpreinemba pravil, sklenjena" na 
občnem zboru dne 5. junija 1922., in sicer se je 
dostavila k § 2. 10. točka., ki se glasi: «pospešuj':' 
med člani umlio živinorejo in snuje v dosego tega 
namena v svojem okolišu posebne odseke.» Po iz-
premenjenem besedilu prvega stavka § 16. razglaša 
zadruga odslej svoja oznanila v ljubljanskem «Do
moljubu». 

L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 

706. Hranilnica in posojilnica v Tržiču na Go
renjskem, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ignacij Meglic, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Alfred 
Aman, mizar v Tržiču. 

L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 

707. Prva jugoslovanska čipkarska zadruga v Ži-
reh, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisale so se članice načelništva Ivana Bacnar. 
Neža Malovrh, Marija Kavčič in Marija Istenič; 
vpisali pa so se Slavko Erznožnik v Dobračevi št, 25; 
Marija Potočnik v Dobračevi št. 8: Marijana Možina 
v Dobračevi št, 18 in Neža Demšar v Dobračevi 
št. 34. 

L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 

Ш. Izbrisala se je nastopna zadruga: 

708. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Obrtno pomožno društvo, r. z. 

z o. z. 
Obratni predmet: sprejemanje hranilnih vlog in 

dovoljevanje kredita in posojil: 
Vsi ed razdružitve. 
L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 
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Št 8449. * Razpis stalnih učnih mest na meščanskih šolab. 
Razpisujejo se v stalno namestitev ta-le učna mesta: 

1 -Število 
T

4f- | Zavod ! r a z P | -st. | 1 sanih 
| j mest 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

C e l j e : 
dekliška meščanska 

šola. 

J e s e n i c e : 
deška in dekliška 
meščanska šola. 

4 

6 

Doln ja Lendava:: 
državna deška j 3 

meščanska šola. i 

i 

K r š k o : ; 
deška meščanska j 4 

šola (koedukacija). ! 

L j u b l j a n a : 
1. dekliška meščan

ska šola. 

L j u b l j a n a : 
II. dekliška meščan

ska šola. 

L j u b l j a n a : 
I. deška meščanska 

šola. 

7 

1 

5 

L j u b l j a n a : 
II. deška meščanska; 1 

šola. 1 
L j u t o m e r : 

deška meščanska 
šola. 

M a r i b o r : 
L dekliška meščan
ska šola z nemškim 

učnim jezikom. 

M a r i b o r : 
II. dekliška meščan
ska šola s slovenskim 

učnim jezikom. 

M a r i b o r : 
deška meščanska šola 
s slovenskim učnim 
jezikom in 3 nemški

mi vzporednicami. 

M u r s k a S o b o t a : 
državna meščanska 

šola. 

P t u j : 
dekliška meščanska 

šola. 
R i b n i c a : 

deška meščanska 
šola (koedukacija). 
S l o v e n j g r a d e c : 
deška meščanska 

šola (koedukacija). 
s o š t a n j : 

deška meščanska 
šola (koedukacija). 

T r ž i č : 
deška in dekliška me
ščanska šola pod 
skupnim vodstvom. 

3 

1 

4 

4 

4 

2 

3 

3 

3 
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; 
Pristojni 

Učno mesto in skupine okrajni (mestni) 
1 šolski svet 

. . : 

Služba stalnega kateheta z učno 
dolžnostjo tudi na meščanski šoli, 
po ena služba za strokovne učite

ljice za I., 11. in Ш. skupino. 

Po ena služba za I., II. in III. sku
pino za strokovne učitelje, isto za 

strokovne učiteljice. 

Po ena služba za I., II. in lil. sku
pino. 

Po ena služba strokovnega učitelja 
za I. in II. skupino, dve službi 
strokovnega učitelja za III. skupino. 

Ena služba strokovne učiteljice za 
I. skupino, dve službi strokovnih 
učiteljic za II. skupino, ena služba 
za III. skupino, po ena služba z 
učno obveznostjo tudi na II. dekli
ški meščanski šoli : a) za telovadbo, 
b) za petje in glasbo, c) za učite
ljico za moderne jezike (francoščino, 

angleščino). 

Ena služba strokovne učiteljice za 
I. skupino. 

Po ena služba strokovnega uči
telja za I., II. in III. skupino, po ena 
služba z učno obveznostjo tudi na 
11. deški meščanski šoli: a) za telo

vadbo, b) za petje in glasbo. 

Ena služba za I. skupino. 

Ena služba za I. skupino in srbo
hrvaščino, po ena služba 7.г II. in 

III. skupino. 

Ena služba za francoščino z učno 
obveznostjo na I. in II. dekliški in 
deški meščanski šoli v Mariboru. 

Po ena služba z učrio obveznostjo 
na obeh dekliških meščanskih šo
lah: a) za telovadbo, b) za petje in 
glasbo, ena služba za I. skupino in 
srbohrvaščino, ena služba za I. sku

pino. 

Po ena služba: a) za I. skupino s 
srbohrvaščino, b) za L, II. in III. sku

pino. 

Po ena služba za I. skupino in 
srbohrvaščino, za II. in III. skupino, 
nadalje za telovadbo (z obveznostjo, 
da poučuje dotični učitelj v mejah 
učne obveznosti tudi druge pred
mete na meščanski šoli in telovadbo 

na realni gimnaziji). 

Po ena služba strokovne učiteljice 
za III. skupino. 

Po ena služba strokovnega učitelja 
za I., II. in III. skupino. 

Po ena služba strokovnega učitelja 
za L, II. in III. skupino. 

Mestni šolski svet 
v Cel ju. 

Okrajni šolski svet 
v Radovl j ic i . 

Okrajno glavarstvo 
(šolski oddelek) 

v M u r s k i . Soboti. 

Okrajni šolski svet 
v Krškem. 

Mestni šolski svet 
v Ljubl jani . 

Kakor pod 5. 

Kakor pod 5. 

Kakor pod 5. 

Okrajni šolski svet 
v L ju tomeru . 

Opomb:! : 
1 
1 

Prednost imajo pri III. j 
skupini učiteljice z iz-jI 
pitom iz telovadbe, pri ! 
I. skupini usposobljene! 

za srbohrvaščino, j 

~~ 1 
i 
[ 

i 
Prednost imajo za I. • 
skupino usposobljen i za ; 
srbohrvaščino, гл III. | 
.skupino usposobljeni za i 
telovadbo na meščan-1 

skih šolali. • * 

Za I. skupino mora biti ' 
prosilka usposobljena za 
srbohrvaščino na me

ščanskih šolah. 

Prednost imajo prosilke, 
usposobljene za srbo

hrvaščino, f 

Za I. skupino smejo 
prositi le učitelji, uspo
sobljeni za pouk srbo
hrvaščine na meščan
skih šolah ; prednost za 
telovadbo imajo učitelji, 
usposobljeni za franco

ščino. 

" • j 
Mestni šolski svet 

v Mar iboru. 

i 
Kakor pod 10. . j 

Kakor pod 10. | 

Okrajno glavarstvo 
(šolski oddelek) 

v M u r s k i Soboti. 

Mestni šolski svet 
v Ptuju. 

Okrajni šolski svet 
v Kočevj u. 

Okrajni šolski svet 
slovenjgrajski 

v S lovenjgradcu. 

Po ena služba strokovnega učitelja j 0 k ^ £ £ " * 
za I., П. m III. skupino. j v S lovenjgradcu. 

Po ena služba strokovnega učitelja 
za L, П. in III. skupino, istotako 
strokovne učiteljice, ena služba 
strokovnega učitelja za I. skupino 

in srbohrvaščino. 

Okrajni šolski svet 
v Kranju. 

i 
i 

i 
1 
i 
| 

i 
i 

1 
i 
1 
! 

Rok za vlaganje prošenj poteče dne 
20. a v g u s t a 1 9 2 2 . . 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in s potrebnimi dokumenti opremljene prošnje po pristojnem 
Šolskem vodstvu (ravnateljstvu) pri neposredno nadrejenem okrajnem (mestnem) šolskem svetu, ki 
opremi prošnjo z uradno kvalifikacijo ter pošlje spise pristojnemu okrajnemu (mestnemu) šolskemu 
svetu, da poda tropredlog. 

Ako prosi kdo za razna službena mesta, mora vložiti za vsako mesto posebno prošnjo, sklicevfije 
se na prošnjo, ki so ji priloženi dokumenti. 

Višji šolski svet v Ljubljani, dne 25. julija 1922. 
Za predsednika: Poljanec s. r. 

Št. 489. 

Razpis učiteljske službe. 
Na šestrazredni. osnovni šoli pri Sv. K r i ž u 

blizu Ljutomera se razpisuje v stalno namestitev 
služba za učitelja (samo za moške prosilce). 

Pravilno opremljenie prošnje naj se predlože po 
predpisani službeni poti najkesneje do dne 

4. s c p t c m b r a 1 9 2 2. 
krajnemu šolskemu svetu pri Sv. Križu blizu Ljuto
mera. „, . v . , . , . . . 

Okrajni šolski svet v Ljutomeru, 
dne 31. julija 1922. 

I. Koropec ». r. 

Razne objave. 
1036 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22 julija 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 361,327.938 96 
Posojila 925,847.330-28 
Dolg države 4.623,161.573 02 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov —. 

Ä . 7.948,714.065-26 

Pasiva: 
Glavnica 16,978.500- — 
Kezervni fond 2,147.741 77 
Novčanice v tečaju 4.803,275.615 — 
Kazne obveznosti 950,626.650-41 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 37,308.435 08 

7.948,714.005-26 

1052 Vabilo na izredni občni zbor. 
Tiskarna «Sava» v Kranju, d. d., bo imola v 

soboto dne 1 9. a v g u s t a 1 9 2 2. ob osemnajstih 
v družbenih prostorih v Kranju, Kokriško pred
mestje št. 2, svoj izredni občni zbor z nastopnim 

d no v n im r e d o m : 
1.) Izprememba § 6. pravil. 
2.) Slučajnosti. 

* * * 

O p o m b a : V zmislu § 26. pravil daje vsakih 
deset delnic pravico do enega glasu. Po § 27. imajo 
glasovalno pravico na občnem »boni oni delničarji, 
ki najkesneje osem dni pred občnim zborom »aložc 
delnice, katero tvorijo podstavo za njih glasovalno 
pravico, pri blagajni družbe ali pa pri podružnici 
Jadranske banke v Kranju, odnosno podružnici Sla
venske banke v Kranju. 

V K r a n j u , dne 2. avgusta 1922. 

Upravni svet. 

St. 4405 III. 98» 

Avstrijeko-jadranski tovorni promet. 

R a z š i r i t e v i z j e m n e t a r i f e 24/i> 
(za ž v e p l o ) n a p o s t a j o H a 11 e i n. 

Z veljavnostjo izza dne 15. julija 1922. do pre
klica, odnosno do proizvod.be v tarifi, najdalje pa do 
konca meseca januarja 1923., jo sprejeta v okviru 
«Provizorne železniške tovorne tarife» (z dne 1. fe
bruarja 1921.) postaja Halein v izjemno tarifo f4 b 
(za žveplo in žveplov cvet) z vozninskim stavkom 
1208 centesimov za 100 kg. 

Pribitki, odnosno odbitki, ki so bili v okviru te 
tarife priobčeni drugod, veljajo tudi pri teli vo»nin-
»kih stavkih. 

V L j u b 1 j a n i , dno 18. julija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1025 Razid društva. 
Društvo «Militär-Veteranen- und Kriegorvo-r.;in, 

Ahstall» se jo prostovoljno razšlo. 

Karel Fürst s. r., bivši predsednik. 

1026 Razid društva. 
Društvo «•Sängerrande Abatall» se je proato-

Rudolf Hötzl s. r., bivši predsednik. voljno razšlo. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



S^fr^arV •V ^., , 4 : > v . . -v 

PuôCuIna plučana v gotovini. 

83. V Ljubljani, dne 9, avgusta 1922 Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
y 

rajinske uprave m Slovenijo. 
Veeblna: Zakon o organizaciji in ureditvi državnih vzornih poljedelskih posestev. Zakon o zaščiti dece in mladine. Popravek k zakonu o ministrski odgovornosti. — Uredbe 
osrednje vlade: Izpremembe in dopolnitve v izvozni tarifi. Pravila o izpitih za učitelje poljedelstva na nižjih in specialnih poljedelskih šolah. — Razglasi zdravstvenega odseka 

za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
261. 

Ml 
A l e i * s » s i d e r » I., 

Po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 28; decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili^ in potrjujemo, da. je uredbo o organizaciji 
in ureditvi državnih vzornih kmetij z dne 28. avgu
sta 1920., «Službene Novine» št. 225/20.*, seznam k a 
uredb ministrstva za poljedelstvo in vode št, 7, 
«Službene Novine» št, 195/21., izpremeiuti in da 

se glasi: 

o organizaciji in ureditvi državnih 
vzornih poljedelskih posestev.** 

Člen 1. 

Da bi se povzdigalo in pospeševalo poljedelsko 
proizvajanje in poljedelstvo vobče in da bi so polje
delsko kulture, preizkušene in uspele na posameznih 
državnih posestvih, ohranile in izpopolnjevale na
dalje kakor tudi uvedlo nove, je organizirati v drža
vi državna vzorna poljedelska posestva. 

Člen 2. 
Ta poljedelska posestva se imenujejo po kraju, 

v katerem so, ali pa dobe posebno ime, Id se določi 
s kraljevim ukazom. 

Člen 3. 

Na vzornih poljedelskih posestvih je poleg vzdr
ževanja in nadaljnjega izpopolnjevanja doslej že pre
izkušenih in uspelih poljedelskih kultur uvesti tudi 
,nove, kakor kulturo riža, maka, hmelja, bombaža itd. 
Razen tega je ustvarjati možnost za- pridelovanje se
menja ratarskih, vrtnih, krinskih in industrijskih 
rastlin, vpoštevaje klimatske, talne in druge proiz
vodne faktorje, potem potrebe dotično krajine in 
tudi vse države. 

Člen 4. 

Kulture ha posameznih posestvih se izvajajo po 
specialnem načrtu, Id ga izdela za vsako posestvo 
ministrstvo za poljedelstvo in vode; 

Člen 5. 

Vpoštevaje razmere in potrebe kraja, odnosno 
krajine, kjer je dotično poljedelsko posestvo, in za
to, da bi so zagotovila in zvišala donosnost gospo
darstva, jo poleg kultur, navedenih v členu 3. tega 
zakona, ustanoviti oddelek za rejo in gojitev čisto
krvno perutnine, da se prirejajo plemenske živali in 
pridelujejo jajca za valjenje, s katerimi se zalagajo 
poljedelski zavodi in Id se razdajajo med prebival-

* Uradni list pod št, 424 iz leta 1920. 
.** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine, 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 167. izdanih dne 31. ju
lija 1922. (Prilog XXVII. — 1922.) 

stvo, istota.ko oddelek za rejo molzne živine, da se 
uporablja mleko za mlečno izdelke. 

Prvovrstno molzno živino je zaradi selekcionira
nja uporabljati tudi za pleme, da se zviša mlečnost. 

Razen teh se lahko po razmerah in potrebah 
osnavljajó še drugi oddelki z drugimi nameni. 

Člen 6. 
Za primerno tehnično obdelovanje zemljo kakor 

tudi za potrebno instalacije navedenih oddelkov je 
treba na posestvu poleg strojev, priprav, orodja in 
drugih stvari imeti tudi potrebno število delovne 
(vprežne) živine, ki naj se po uporabi redi .in prodaja 
za ukoriščanjo odpadkov in zviševanje donosnosti. 
Isto velja glede molzne živine.in\ perutnine po njeni 
zmanjšani ali končani laktaciji (mlečnosti), odnosno 
po njeni končani'donosnosti ali sposobnosti za .pleme. 

Člen 7. 
Da se uspešno izvaja postavljena naloga in da 

se doseza navedeni namen, mora imeti vsako po
sestvo 50 do 100, pa tudi več hektarov zemlje. Iz
bira, .velikost in kakovost zemljišča (glede leže, fi
zične strukture, kemijskt>,.s»ft.ave i. dr.) se ravna 
po organizaciji in namenu gospodarstva. 

Člen 8. 
Vsi stroški za gospodarstvo na dotičnih posest-" 

vih, razen vseh osebnih izdatkov za ukazno osebje, 
se pokrivajo iz lastnih dohodkov. 

Upravnikom dotičnih posestev se puščajo proste 
roke glede izvajanja del po določenem in odobre
nem načrtu. Glede vnovčevanja pridelkov s posestva 
se pooblašča uprava posestva, da sme vkljub čle
nu 79. zakona o državnem računovodstvu, ne glede 
na roke, izvrševati prodaje zaradi"ukoriščanja ugod
nih con, bodisi na licitaciji, bodisi na način, ki je 
najugodnejši, in sicer v znesku do 10.000 dinarjev. 
Prodaje do 10.000 dinarjev so takoj izvršne, preko 
te vsote pa jim je treba odobritve ministrstva za. po
ljedelstvo in vode. Vsi protokoli o prodaji se mo
rajo pošiljati v pregled ali odobritev ministrstvu za 
poljedelstvo in vode. 

Vsi dohodki in razhodld se morajo vpisovati v 
računsko knjige, Id se vodijo na vsalcem posestvu 
in ki jih predpiše ministrstvo za poljiedeLstvo in 
vode sporazumno z ministrstvom za finance. 

Upravniki vzornih poljedelskih posestev morajo 
pri gospodarstvu na državnih poljedelskih posestvih 
delovati po načelu privatnega gospodarstva, t. j . pri
zadevati si morajo, da dosezajo na dotičnem vzor
nem posestvu s čim manjšimi sredstvi čim večji čisti 
dohodek. 

Člen 9. 
Proračun dotičnih lastnih dohodkov in razhod-

kov kakor tudi proračun za osebne izdatke in even
tualne izdatke za kritje letnega nedostatka, ki 
bi izhajal iz elementarnih nezgod ali živalskih epi
demij, morajo sestavljati upravo do konca meaeca 
oktobra vsakega tekočega leta za prihodnje račun
sko leto ter jih.pošiljati ministrstvu za poljedelstvo 
in vodo v pregled in odobritev. 

49 % čistega letnega dohodka izreča uprava po
sestva državni blagajni kot dohodek od posestva, 
49 % pa se uporablja za ustanavljanja obratnega 
fonda, katerega znesek in velikost odredi minister 
za poljedelstvo in vode sporazumno z ministrom za 
finance. 

Denar obratnega fonda se nalaga pri upravi fon
dov ali pri njeni podružnici, uprave posestev pa ga 

smejo dvigati iz tega fonda po potrebah, o Icaterih 
predhodno poročajo ministrstvu za poljedelstvo in 
vode, in sicer do vsote 10.000 dinarjev neposredno, 
večje pa z odobritvijo ministrstva za poljedelstvo in 
vode. Dvignjena vsota se mora vrniti v tekočem 
letu. 

Za izvrševanje amelioracij na vzornih posestvih 
se postavljajo v proračun dotičnih posestev izredni 
krediti, ki jih je smatrati za posojila ministrstva za 
kmetijstvo in vode; 'vračati se morajo z letnimi od
plačili. 

Denar, dobljen iz prodaje pridelkov, se upravlja 
tekom leta pri blagajni, ki mora po preteku vsa
kega meseca izkazati stanje svoje blagajne. Ko 
pa so ustanovi obratni fond posestva v znesku, Od
rejenem po ministrstvu za poljedelstvo in vode, se 
mora denar oddajati ministrstvu za finance kot čisti 
dohodek od posestva. 

Člen 10. 

Minister za poljedelstvo in vode ima pravico, 
predstveno odkupovati vse pridelke dotičnih pose
stev, toda za ceno, ki no sme biti manjša nego 
tržna prodajna cena dotične vrste pridelkov. 

Ölen 11. 
Gospodarstvo vseh posestev nadzira ministrstvo 

za poljedelstvo in vode po svojih inšpektorjih; stro
kovno kontrolo pa opravljajo pristojni organi, od
rejeni z zakonom. 

Člen 12. 

Posestva upravljajo upravniki s pomočjo potreb
nega števila osebja (ekonoma-računovodje in stro
kovnih organov). Vse te službe so ukazne. 

Člen 13. 

Za. upravnika se sme postaviti, kdor je dovršil 
višjo poljedelsko šolo ter ima poleg tega vsaj pot 
let praktične poljedelske službe ali pri državnih, 
samoupravnih ali pri zasebnih poljedelskih napravah. 

Ce takih kandidatov ni, se smejo postavljati 
tudi osebe z nižjo kvalifikacijo. Toda ti kandidati 
morajo imeti vsaj deset 1'et državne poljedelske 
službe, izmed1 Icaterih so jih najmanj pet prebili v 
praktičnem delu ali pri državnih, samoupravnih ali 
pa pri zasebnih poljedelskih napravah; tudi so se 
morali posebno odlikovati s praktičnim delom. 

Za ekonome in specialiste-strokovnjake se smejo 
postavljati oni, Id so dovršili vsaj srednjo polje
delsko šolo ter so v dotični stroki praktično poslo
vali vsaj pet let. 

Ce takih kandidatov ni, se smejo za ekonome 
postavljati tudi osebe z nižjo strokovno izobrazbo; 
toda imeti morajo vsaj pet let državne ukazne služ
be, izmed' katerih so najmanj v praksi prebili dve 
leti na večjih državnih, samoupravnih ali zasebnih 
posestvih. 

Tudi za strokovnjake-speciali&te veljajo v prvem 
času Iste odredbe; toda dokazati morajo, da so pre
bili vsaj pet let v dotičnem strokovnem poslu ter 
imeli uspehe pri delu. 

Za računovodje se smejo postavljati osebe- z 
dovršeno trgovsko šolo; če pa takih ni, se smejo 
postavljati tudi osebe s pogoji za računovodje polje
delskih šol in drugih poljedelskih naprav. 

Člen 14. 
Glede dolžnosti in pravic uradnikov veljajo od

redbe zakona o civilnih uradnikih. 
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Člen 15. 
Plače ukaznega osebja se dele na, razrede 

snašajo na leto: 
1.) za Upravnika I. razreda 7000 dinarjev, 

6000, Ш. 5000 in IV. 4000 dinarjev; 
2.) za ekonoma in strokovnjakanspecialista I. 

reda 4000, II. 3000 in III. 2500 dinarjev. 
3.) za računovodjo I. razreda 5000, II. 4 

III. 3000 in IV. 2500 dinarjev. 

Člen 16. 
Za nadziranje delavcev, za čuvanje in pojav

ljanje orodja, za gojitev živali in za vso druge po
trebe se postavlja potrebno število paznikov, moj
strov in služabnikov, katere po potrebi sprejemajo 
in odpuščajo upravniki, in sicer v mejah svojih 
proračunov. 

Člen 17. 
Vsi uradniki, paznild, mojstri in stalni služabniki 

imajo brezplačno i-tanovanje, kurjavo in, kolikor 
razpolaga posestvo z vsoto, tudi razsvetljavo, ako 
ima posestvo centralno razsvetljavo; razen tega jim 
gre pravica, kupovati pridelke posestva za osebno 
in rodbinsko potrebo po polovični tržni ceni, in 
sicer mleko, zelenjavo in sadje v količinah, Id jih 
predpiše ministrstvo za poljedelstvo in vode, in ako 
dotično posestvo razpolaga z njimi. 

Od čistega dobička se dodeljuje uradnikom, stro
kovnemu odgovornemu osebju (ekonom, računo
vodja in specialist) kot tantiema, in sicer: 1 % 
upravniku vzornega posestva in 1 %' ostalemu 
osebju na predlog upravnikov in [>o odobritvi mi
nistrstva za poljedelstvo in vode. 

Člen 18. 
Ako postano uslužbenec ob izvrševanju službe 

nesposoben za nadaljnje delo ter ne more več oprav
ljati nikakršne službe na posestvu, ima pravico do 
državne vzdrževalnine; toda ta ne -sinu biti na leto 
večja nego polovica njegove poslednje plače. 

Ta vzdrževalnina so izplačuje po odločbi mini
stra za poljedelstvo in vode na predlog- uprave do-
tičnega posestva ter se mora postaviti v proračun 
vsakega leta. 

Člen 19. 
Za težka dela na posestvih se jemljejo stalni in 

začasni delavci kakor tudi dninarji. 
Stalni delavci dobivajo na posestvu stanovanje 

zase in za rodbino, kurjavo in razsvetljavo, poleg 
toga pa mesečno plačo, ki jo odredi upravnik po
sestva z ozirom na krajevne razmere. 

Poleg plače dobivajo stalni delavci deputat v 
zrnju, mesu, masti, mleku, siru, povrtnini i. dr., 
ako se pridelujejo na posestvu, in v količinah, ka
tere jim dodeljuje uprava. Poleg določene količine 
pa dobivajo presežek, če se dobiček poviša, po njih 
posebni marljivosti. Ta presežek odrejajo upravniki; 
e tem naj se pri delavcih zbuja večja zainteresiri-
nost, pazljivost in volja za delo. 

Začasni delavci se najemajo po potrebi, zlasti 
ob času sezonskih del. Ti delavci nimajo pravice <lo 
deputata, pač pa jim gre pravica do stanovanja in 
prenočišča (skupnega v posebni zgradbi) kakor tudi 
pravica, da dobivajo ob času zaposlenosti (dela) 
zavodske pridelke za polovično ceno. To pa zato, 
ker so taki delavci večinoma iz daljnejših krajev. 

Dninarji se najemajo po dnevnih potrebah; njim 
ne gre pravici do stanovanja, ker so večinoma iz 
-bližjih krajev. 

Člen 20. 
Minister za poljedelstvo in vode mora po od

redbah tega zakona, ko »topi ta zakon v veljavo, 
dosedanja državna poljedelska posestva m dosedanje 
državno ekonomije preosnovati po predpisih tega 
zakona, toda v mejah proračunske možnosti. 

Člen 21. 
Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, 

da predpiše pravilnik za izvrševanje tega zakoua«. 

Člen 22. 
P r e h o d n e o d r e d b e . 

Dokler bodo trajale sedanje težko ekonomske 
razmere, je pokrivati do dne 1. januarja 1925. stro-
Sko za neukazno osebje in stalne služabnike iz dr
žavnega proračuna, in sicer samo, čo se ti stroški 
ne morejo pokrivati iz dohodkov dotičnega po
sestva. 

Člen 23. 
Ta zakon stopi v veljavo takoj, ko *e razglasi 

v «Službenih Novinah». 

Našemu ministru za poljedelstvo in vode pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
I>o njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu poko
ravajo. 

V B e o g r a d u , dne 12. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: i 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

6.) zbira, ureja in objavlja statistične podatka 
za vso državo o zaščiti dece in mladine; 

7.) postavlja zvezo med vsemi državnimi ob-
lastvi in napravami, potem med domačimi in tujimi 
državnimi in privatnimi organizacijami in napra
vami, ki se bavijo z zaščito dece in mladine; 

S.) skrbi za sodelovanje vseh drugih ministrstev 
pri zaščiti dece in mladine; 

9.) sodeluje pri reguliranju mednarodnih odno-
šajev glede zaščite dece in mladine; 

10.) sodeluje v boju zoper vse one napake, slabe 
navade, bolezni in druga socialna zla, ki provzročajo 
degeneriranje in zapuščenost dece in mladine, ter 
vodi statistiko o tem. 

I To svojo nalogo izvaja ministrstvo, kolikor ni 
; takega značaja, da jo mora izvrševati samo, po ob
lastnih in krajevnih zaščitah, in sicer s pomočjo in 
sodelovanjem vseh oblastnih, okrožnih, sreskih, ob
činskih, mestnih, državnih in samoupravnih obla
ste v, po pravilniku, ki ga predpiše minister za 
socialno politiko. 

1.) O b l a s t n e z a š č i t e . 

Člen 5. 

262. 
Mi 

Ä i s & i c « * » * " » * ! « * » I - , 
po milosti božji in narodni volji . 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je j Da so more zaščita dece uspešno opravljati z ozi-
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine i rom na posebne razmere posameznih krajin, da se 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. \ pospešuje edinstvenost delovanja in vzdržuje zvezi 
ustave sklenil v XXXVII. redni seji, ki jo je imel ; med posamezniki, organizacijami in napravami, ki 
dne 27. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi ; delujejo v področju zaščite' se ustanavljajo do raz-
potrdili in potrjujemo, da je uredbo o ustanovitvi j delitve na oblasti (člena 95. in 134. ustave) te-lo 
državnega oddelka za zaščito dece in mladine z dne 
5. februarja 1919.* in pravilnik o ureditvi oddelka 
za zaščito dece hi mladine z dne 1. oktobra 1919.** 
— seznamka uredb ministrstva za socialno politiko 
št. 13 in 14 — «Službeno Novine» št, 195/21. -

izpremeniti in da se glasi: 

oblastne zaščite: 
1.) za Srbijo: v Beogradu, Skoplju in Bitolju-, 
2.) za Vojvodino: v Subotici; 
3.) za Hrvatsko, Slavonijo, Medjimurje in Istro: 

; v Zagrebu; 
! 4.) za Slovenijo: v Ljubljani; 
i 5.) za Bosno in Hercegovino: v Sarajevu; 
! 6.) za Dalmacijo: v Splitu; 
I 7.) za Crno goro: na Cctinju. 
! Oblastne zaščito v Zagrebu, Ljubljani, Sarajo-
j vu in Splitu ostanejo še nadalje kot odseki za so-
] cialno politiko pri pokrajinskih upravah, dokler se 
! ne izvrši porazdelitev države na oblasti. Po poraz-

лт . . , , „„ , . . ,. . . . ; delitvi države na oblasti se osnuje v vsaki oblasti 
Vojne sirote, potem vsa deca in mladina, ki ni. , , . . . . . , , . , , . „ ' ,,м„..*г„, ,„», V ( ., , ,. • , „ „ Ј Л <. ..... ' T .oblastna zaščita kot odsek državne oblačne upra\e nikakor ali pa je le nezadostno zaščitena po rodi- , .. nK . , . ,.., ,. l . . . .. • -, _ -X-.. * i (po členu 95. ustave). tendi a h varuhih, uživajo državno zaščito ter so, u „ . . , . . / , . i i. i . . , . - i i-.-i i Z>a oblastne zaàeate v predmet skrbstva ministrstva za socialno politiko. \ 

o zaščiti dece ш mladine.*** 
I. Obseg zaščite. 

Člen 1. 

Člen 2. 
Državna zaščita obseza deco od njenega spo

četka in mladino do 18. leta. Skrbstvo ministrstva 
za socialno politiko ne obseza one zapuščene mla
dine, za katero skrbi po posebnih zakonih in ured
bah ministrstvo pravde. 

II. Organi zaščite. 

j Člen 3. 
j Ministrstvo za socialno politiko izvaja državno 
i zaščito dece in mladine po svojih organih s pripo-
1 močjo samoupravnih edinic in humanitarnih društev 
: in naprav; za zaščito dece in mladine. 

Organi ministrstva so: 
| 1.) oblastne zaščito dece in mladine; 
! 2.) krajevne zaščite dece in mladine. 

Cleu4. 
Ministrstvo za socialno politiko — oddelek za 

zaščito dece in mladino — ima to-le nalogo: 
1.) izvršuje vse zakonodajne in upravne posle, 

ki se tičejo vzgojnega, pravnega in materialnega 
skrbstva za deco in! mladino, v prvi vrsti za vojno 
sirote, potem pa tudi za druge sirote in zapuščeno 
deco; 

2.) izvršuje vrhovno nadzorstvo nad delovanjem 
za zaščito dece in mladine vseh državnih, samo
upravnih in privatnih organov in naprav; 

3.) daje glavno direktivo temu delovanju ter za-
počenja iniciativo v vseh smereh tega delovanja; 

4.) direktno in po oblastnih in krajevnih zašči
tah ispodbuja in podpira privatno iniciativo za 
zaščito dece in mladine; 

5.) ustanavlja skupne dečje naprave za vso dr
žavo ter jih upravlja; te naprave se ustanavljajo v 
prvi vrsti za dojenčke, malo, bolchno, nenormalno 
in zapuščeno deco; 

* Uradni list XXP7., str. 239, iz leta 1919. 
** Uradni list pod št. 794 iz leta 1919. 

Bitolju, Skoplju, Beogradu, 
Subotici in na Cctinju, potem za vse okrožne in za 
vso krajevne zaščite, ustanovljene, preden stopi ta 
zakon v veljavo, t. j . za njih sestavo in delovanje, 
se pušča v veljavi § 8. pravilnika z dne 1. oktobra 
1919., do porazdelitve države na oblasti in do orga
nizacijo zaščitnih organov po tem zakonu. Do tega 
časa naj delujejo te zaščito, v dosedanji sestavi po 
poslovniku, ki ga predpiše minister za socialno po
litiko. 

Člen 6. 
Oblastna zaščita ima to-le nalogo: 
1.) izvesti mora, organizacijo krajevnih zaščit, 

jim daje navodila za delovanje ter jih nadzira; 
2.) tvori vez med krajevnimi zaščitami in mini

strstvom za socialno politiko; 
3.) podaja predloge in vloge za zaščito dece in 

mladino ter skrbi za pospeševanje zaščito v svoji 
oblasti; 

4.) pazi na celokupno zaščitno delo v «vojem 
okolišu ter zbira" in ureja vse podatke o tem delu; 

5.) nadzira vse napravo za deco in mladino v 
svoji oblasti, najsi so državne, oblastne, okrožna, 
sreske. občinske, zadužbinske (ustanove) ali pri
vatne; 

6.) nadzira vso organizacije, ki se bavijo z za
ščito dece ali mladine; 

7.) razpolaga s prostovoljnimi prispevki, ki jih 
prejema v svojem okolišu za zaščito od razidh pri
vatnih naprav in dobrih ljudi; 

8.) izdeluje predlog za državni proračun za svojo 
oblast ter oddaja njih namenu' sredstva, ki so 
ji odobrena v okviru državnega proračuna; 

9.) dajo iniciativo za ustanavljanje in urejanje 
I>otrebnih naprav in organizacij za zaščito v evojem 
okolišu; 

10.) «talno vrši socialno propagando, ki ji je na
loga, obveščati občinstvo o vprašanjih zaščito, ter 
ustvarja javno mnenje v prilog, čim krepkejši za
ščiti dece in. mladino, duševnemu in telesnemu raz
voju dece in mladine; zaradi tega prireja anketo, 
predavanja, razstave, izdaja knjižice, . brošuro, le
take itd.; 

11.) izvaja sama ali s pomočjo svojih organov v «Službenih Novinah kraljevine in obstoječih humanitarnih organizacij in naprav za-
i r.xUn /tana in min/line vwivïii«» v ta namen stalno 

*** Razglašen 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 161, izdanih dne ščito dece in mladine; vzdvžuje v 
24 junija 1922' (Prilog XXVI. —1922.) | zvezo z vsemi državnimi, oblastnimi, okrožnimi, 
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srcskimi, občinskimi in mestnimi oblastvi in privat
nimi napravami zaradi uspešnega izvajanja zaščito; 

12.) skrbi za svoje sirote, polsirote, nezakonsko, 
zapuščeno ali zanemarjeno deco, zlasti pa za deco, 
izročeno na skrb rodbinam, vodi po svojih organih 
stalno nadzorstvo in po potrebi premešča deco ter 
točno beleži vsako premestitev; 

13.) skrbi za deco, izročeno na skrb zavodom, si 
prizadeva, da se izročajo na skrb zavodom po mož
nosti samo dojenčki in mali otroci, ki jih ni mogoče 
izročiti rodbinam, potem bolelma, telesno kržljava, 
nenormalna in zapuščena deca; 

14.) uredi zavetišče (dom), v katero se oddaja 
deca samo za toliko časa, dokler se ne ugotovi, ali 
ne spada pod državno zaščito; 

15.) skrbi za ustanavljanje in organiziranje pri
vatnih društev, ki bi skrbela za bolj odraslo mla
dino v vzgojnem oziru, ter vzdržuje zvezo mod.nji
mi in državnimi in samoupravnimi oblastvi; 

16.) skrbi za. to, da se čim uspešneje zaprecujejo 
kazniva dejanja dece in mladine, podpira ostala 
oblastva v izvajanju te naloge, zlasti v tem, da se 
točno izvajajo policijski predpisi in naredbe-, kate
rim je naloga, preprečevati dečjo kriminaliteto; 

17.) podpira izvajanje potrebnih odredb za vzgojo 
zapuščene mladine, ki je prišla v opreko s kazen
skim zakonom; 

18.) podpira varstvena oblastva v izvrševanja 
njih dolžnosti ter priobčuje sodnim oblastvom ona 
dejanja varuhov, ki bi ogrožala imenj© in vzgajo 
sirot; 

19.) skrbi za to, da se vojnim in drugim sirotam 
otme premična in nepremična imovina, ter daje v 
ta namen, če je treba, moralno in materialno pomoč; 

20.) zbira in vodi točne podatke o nezakonski 
deci; 

21.) posvečuje pozornost dojenčkom in mali deci 
ter z vsemi silami podpira vsako delo za zatiranje 
umrljivosti dojenčkov, zlasti nezakonskih; 

22.) imenuje "krajevne poverjenike; 
23.) izvršuje vse ostale zaščitne posle, katere ji 

nalaga in poverja ministrstvo za socialno politiko, 
ter podaja temu ministrstvu občasna poročila o svo
jem^ delovanju; 

24.) sodeluje v boju zoper vse one napake, slabe 
navade, bolezni in druga socialna zla, ki provzro-
čajo degeneriranje in zapuščenost dece in mladine. 

Člen 7. 
Uradniki oblastnih zaščit se postavljajo po občih 

predpisih za državne civilne uradnike. 

2.) K. r a j e v n e z a š č i t e in p o v e r j e n i k i . 

Člen 8. 

Krajevne zaščite dece in mladine kakor tudi po
verjeniki so državni organi. Njih področje je ena 
občina, odnosno eno mesto. 

Poverjeniki so pomožni organi krajevne zaščite. 
V prvi vrsti se postavljajo v krajih izvun sedeža 
krajevne zaščite; smejo pa so postavljati tudi na se
dežu krajevne zaščite, posebno po mestili, bodisi za 
izvestne dele kraja, bodisi za izvestne posle zaščit?. 

Člen 9. 

Poverjenike imenuje oblastna zaščita na predlog 
posamezne krajevne zaščite, in sicer prvenstveno 
izmed učiteljev, učiteljic in duhovnikov, potem iz
med drugih oseb, ki kažejo posebno ljubezen do 
dece in mladine. Služba poverjenikov je častna in 
brezplačna. Posebno marljivim, a siromašnim pover
jenikom se izjemoma odreja nagrada. 

Člen 10. 
Krajevne zaščite imajo to-le nalogo: 
1.) izsledujejo in popisujejo deco in mladino, ki 

jo je treba zaščititi;; 
2.) izsledujejo in popisujejo vso nezakonsko 

deco; 
3.) zbirajo vse podatke o deci in mladeži, Id jo 

jo jo treba zaščititi; 
4.) neposredno nadairajo vso nezakonsko deco 

in mladino kakor tudi vso ono deco in mladino, ki 
je izročena na skrb rodbinam, obrtnikom ali trgov
cem ali pa za služabništvo; 

6.) podpirajo varuhe z navodili in nasveti ter 
pazijo, kako upravljajo varuhi zaščitenčevo imo
vino in' kako skrbe za zaščitence; čim opazijo ne
rodnost, morajo to takoj javiti pristojnim oblastvom, 
»lasti pa oblastni zaščiti in varstvenemu sodišču; 

8.) ustanavljajo dečje postaje in drugo krajevne 
naprave za deco in mladino ter jih vodijo; 

7.) skiibo vobče za napredovanje dece in mla
dine v svojem okoliSu; 

8.) predstavljajo državno zaščito dece in mladine 
pri krajevnih oblastvih, privatnih napravah in med 
prebivalstvom; ч 

9.) podajajo oblastni zaščiti pismena poročila o 
nujnih primerili takoj, o vsem ostalem delovanju pa 
vsake tri mesece; 

10.) vodijo točen pregled vse zaščiteno dece in 
mladine z vsemi potrebnimi podatki o njej; 

11.) živo sodelujejo v boju zoper vse one napake, 
slabe navade, bolezni in ostala socialna zla, ki pro-
vzročajo degeneriranje in zapuščenost dece in mla
dine. 

Ölen 11. 
Krajevna zaščita in poverjeniki skrbe za to, da 

se popularizira zaščita dece in mladine, ' in sicer s 
pojasnili, predavanji, razširjanjem knjig in časo
pisov, da si pridobe čim več sodelavcev pri zaščiti 
dece in mladine. 

Več krajevnih zaščit se lahko združi, da izvrše 
večje delo glede zaščite dece hi mladine. 

Člen 12. 
Krajevne zaščite in poverjeniki skrbo zlasti za 

to, da se o pravem času odreja, prejema in izroča 
pomoč zapuščeni deci in mladini. 

Člen 13. -
Krajevno zaščito dece in mladino sestavljajo 

trije člani občinskega odbora, ki jih odredi ta odbor 
sam, po en poverjenik (poverjenica) vsakega sela 
(okraja) iz okoliša dotične občine (mesta), en učitelj 
(učiteljica) in po en odposlanec krajevnih privatnih 
društev, ki se bavijo z zaščito dece in mladine. Vsi 
ti sestavljajo odbor, ki izvoli izmed sebe predsed
nika in tajnika. Administrativni stroški krajavne 
zaščite zadevajo dotično občino. 

Člen 14.-
Krajevna zaščita skrbi za to. da se v vsakem 

kraju ali vsaki krajini njenega okoliša (občine, me
sta) ustanove naprave za zaščito dece in mladine, 
ki neposredno izvršujejo zaščito 1er vplivajo na na
predek dece in mladina. 

Ölen 15. 
Krajevne .naprave so vzdržujejo prvenstveno s 

prispevki samoupravnih edinic (občin, mest, srezov, 
oblasti), potem s prostovoljnimi prispevki, volili in 
prostovoljnim sodelovanjem; če je treba, pa jih pod
pira tudi država. 

Clcn 16. 
Delovanje pri krajevnih napravah se opna v prvi 

vrsti na privatno iniciativo ob sodelovanju države 
in samoupravnih edinic. 

Člen 17. 

Krajevni zaščiti je dolžnost, ustanavljati take 
krajevne naprave, ki ustrezajo potrebam njenega 
okoliša, in skrbiti za to, da delujejo te naprave v 
medsebojnem sporazumu, podpiraje oblastne zaščito 
in ministrstvo za socialno politiko. 

Člen 18. 

Krajevne naprave ustanavlja, ukinja in zatvarja 
oblastna zaščita. 

Člen 19. 

V vsakem kraju bodi po možnosti dečja postajo, 
ki ima te-le naprave: 

1.) Zaklonišče s petimi do desetimi posteljami 
za preliajajočo deco in za ono, ki jo je treba začas
no sprejeti in zakloniti ob bolezni, smrti v hiši itd. 

2.) Zavetišče za matere, v katerem se zdravni
ško pregleduje deca, se dajo navodila za gojitev 
dece, prirejajo tečaji itd. 

3.) Dečje kopališče in aparat 'za desinfekcijo, 
kjer se uvede po možnosti brezplačno, obvezno in 
stalno kopanje dece in desinfekcija stvari. 

4.) DeČjo dnevno zavetišče, kjer se čuva podnevi 
deca, katere roditelji so na delu ali na potovanju. 
To zavetišče sme biti združeno z dečjim zabaviščem 
in dečjo kuhinjo. V vsakem primeru se daje deci v 
dnevnem zavetišču zabava, po možnosti pa tudi 
hrana. 

5.) Dečje igrališče na cistern in. svežem zraku, 
kjer se deca igra, se zabava in tekmuje. Tu je pod
staviti razne priprave za igranje in telovadbo. Dečje 
igrališče mora biti stalno pod strokovnim! nadzor
stvom, da se deca čuva slabega vpliva ulice in ob
činstva. 

6.) Dečjo kuhinjo za siromašno deco. 

III. Oskrba dece in mladine. 

Člen 20. 
Hitra in pravilna oskrba dece in mladine je po

glavitna naloga državne zaščite dece in mladine. 

Člen 21. 
Na prvem mestu je treba oskrbeti vojne sirote, 

potem ostale sirote in zapuščeno deco ter pri tem 
izhajati vedno od najtežjih in onih primerov, kjer 
je hitra pomoč neizogibno potrebna. 

Člen 22. 
Deca se oskrbuje: 
Ako je količkaj mogoče, se pusti otrok pri lastni 

rodbini. Ako je mati umrla ali je fizično ali moralao 
nesposobna, se pusti otrok pri babici, dedu, stricu, 
bratu, sestri ali drugih sorodnikih. 

Ako nima otrok nobenega svojca, ki bi ga spre
jel, ga je izročiti na skrb prijatelju rodbine ali drugi 
pošteni rodbini, in sicer, ako je količkaj mogoče, 
v istem kraju. Ako to ni mogoče, se izroči pošteni 
rodbini v drugem kraju. Mater in druge sorodnike, 
ki so tako siromašni, da dece nikakor ne morejo 
vzdrževati sami, je treba podpirati denarno in dru
gače. 

Člen 23. 
Organi zaščite zahtevajo sodno, da morajo oni, 

ki so po državljanskem zakoniku dolžni skrbeti za 
otroka, to svojo dolžnost tudi izvrševati. 

Člen 24. 
Z vsemi močmi je treba delati na to, da vzamejo 

deco (sirote) za svojo selske in mestne rodbine brez 
dece. 

Člen 26. 
' Ako ostane deca z imovino, a brez roditeljev, je 

treba delati na to, da se ji dovede v hišo taka po
štena rodbina, ki ji nadomešča roditelje. 

Člen 26. 
Deca se izroča na skrb in v vzgojo samo pošte

nim rodbinam. Izročanje dece poštenim rodbinam se 
sme poveriti tudi privatnim društvom, ki so usta
novljena s tem namenom, toda ob predpisanih po
gojih in ob državneni nadzorstvu. 

Člen 27. 
Oblastna in krajevna zaščita sestavljata in stalno 

popolnjujeta seznamek poštenih rodbin, ki naj se 
jim izroča deca, na skrb, ter vodita o izročeni deci 
točno evidenco in nadzorstvo. 

Člen 28. 
Ker ni mogoče povsod izročati dece na skrb 

rodbinam v okolišu iste oblasti, morajo biti vee ob
lastne zaščite zaradi tega-v stalnem sodelovanju in 
se obvezno med seboj podpirati. 

Člen 29. 
O vsakem otroku, ki naj se izroči na skrb rod

bini, izda oblastna zaščita posebno odločbo na 
predlog krajevne zaščite. Pritožbe zoper te odločbe 
se pošiljajo ministrstvu za socialno politiko v. 14 
dneh. 

Člen 30. 

Otrok se odvzame onim rodbinam, pri katerih bi 
bilo njega čuvanje in vzgajanje v kakršnemkoli 
oziru ogroženo. 

- . Člen 31. 

Stroški za prevoz iz oblasti v oblast zadevajo 
ono oblastno zaščito, ki pošilja deco. 

Člen 32. 

Z vsakomer, ki prevzame otroka na skrb, se na
pravi takoj, ko ga prevzame, pismena pogodba, v 
kateri je treba posebno poudarjati, da mora z otro
kom ravnati kakor z rodnim otrokom in da g» 
mora redno pošiljati v, šolo, dokler ne dovrSi 
osnovne šole. 

Člen 33. 
Državna in privatna zaščita morata skrbeti za 

to, da vsi njiju zaščitonei brezpogojno dovrše osnov
no šolo in da.se potem izuče.v praktičnem polje
delstvu, obrtu, trgovini ali industrijskem poslu. Po
sebno nadarjeni otroci, državni zaščltemci, se smejo 
z odobritvijo ministrstva za socialno politiko dajati 
tudi na višje nauke. 
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Člen 34. 

Deca se ne sme zaposlovati pri talcih delili, ki 
bi bila škodljiva njenemu fizičnemu ali moralnimi 
zdravju. 

Člen 35. 
Oblastna in krajevna zaščita sestavljata in stalno 

dopolnjujeta seznamek poljedelcev in delodajal
cev, katerim se more izročali deca na skrb zaradi 
izučavanja, ter vodita o tako izročeni deci točno 
evidenco in nadzorstvo. Izročanje dece v prido
bitni uk se. sme poverjati tudi privatnim društvom, 
ki so ustanovljena v ta namen, toda ob državnem 
nadzorstvu. 

Člen 36. 

Z vsakim poljedelcem in delodajalcem, ki se mu 
otrok poveri, se napravi pismena pogodba. 

Člen 37. 

Zaščitenci oblastne in krajevne zaščite se sme
jo odvzeti poljedelcem in delodajalcem, ako na
stanejo za to utemeljeni razlogi. 0 tem odloča 
oblastna zaščita na predlog krajevne zaščite. Zo
per odločbo je dopustna pritožba na minùrtrstvo za 
socialno politiko v 14 dneh. 

Člen 38. 

Pomoč za deco in mladino se daje v. denarji, 
obleki, obutvi itd. Pomoč je redna ali izredna. 

Člen 39. 
Redna pomoč se daje za vzdrževanje in vzgct-

janje zaščitencev, izredna pa ob posebni potrebi, 
kakor ob bolezni, smrti itd. 

Člen 40. 
Pomoč iz državnih sredstev in drugih dohod

kov odreja oblastna zaščita, porazdeljevanje pa se 
vrši po krajevni zaščiti. Pomoč iz svojih sredstev 
odreja in porazdeljuje krajevna zaščita. 

Člen 41. 
Krajevna zaščita mora poročati oblastni zaščiti 

ne samo o porazdeljeni pomoči iz sredstev, odre jenih 
po oblastni zaščiti, nego tudi o svoji pomoči in o 
pomoči samoupravnih edinic. 

Člen 42. 

Zaradi kontrole in pravičnega porazdeljevanja 
pomoči vodita krajevna in oblastna kontrola vsaka 
zase seznamek o podeljeni pomoči. 

Člen 43. 
Vsa državna in samoupravna oblastva morajo 

zaradi pregleda obveščati krajevno zaščito o po
moči, ki se podeljuje deci in mladini. Krajevna 
zaščita vodi pregled tudi o vsaki drugi pomoči. 

Člen 44. 
Vse prošnje glede zaščite dece in mladine so 

oproščene takse. Vsa oblastva in vse naprave iz
dajajo brezplačno potrdila, dokumente in ostale 
podatke, ki se tičejo zaščite. 

Člen 45. 
Po potrebi se ustanovi nadzorstvo za zaščito 

dece kot pomožna naprava krajevnih zaščit, in si
cer z nalogo, da pobija zapuščanje dece in mladine 
vobče. 

Člen 46. 
Natančnejše odredbe o izvajanju tega zakona 

predpise s pravilnikom minister za socialno poli
tiko. 

Člen 47. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», ter nadomešča uredbo o 
ustanovitvi državnega oddelka za zaščito dece in 
mladine z dne 5. februarja 1919. in pravilnik o ure
ditvi oddelka za zaščito dece in mladine z dne 
1. oktobra 1919. — seznamba uredb ministrstva za 
eocialno politiko š t 13 in 14, «Službene Novine» 
št. 195/21. 

Našemu ministru za socialno politiko priporo
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokora
vajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pdčata, 

minister pravde: 
dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik ministrskega svetu.: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

263. 
Popravek 

k zakonu o ministrski odgovornosti. 
V tem zakonu (Ur. 1. št. 249) je na strani 531. 

pri členu 32. stavek: «Sodišče odloča z večino gla
sov» pomotoma natisnjen kot drugi odstavek tega 
člena. Treba pa je, da stoji ta »tavek sam zase kot 
člen 33. 

Uredbe osrednje vlade. 
264. 

Izpremembe in dopolnitve v izvozni tarifi, 
razglašeni v St. 155 «Službenih Novin» z dne 

17. julija 1922.* 

Ministrski svet je sklenil v seji dne 28. julija t. 1. 
na podstavi pooblastila v členu 5. zakona o izvozu 
in izvoznih carinah z dne 23. septembra 1921. (št. 215 
«Službenih Novin» z dne 27. septembra 1921.**): 

I. 

Izvozna carina iz izvozne tarife, razglašene v 
št. 155 «Službenih Novin» z dne 17. julija t. 1., se 
zvišuje na nastopne zneske: C a r i n a d i n a r j e v 

v dinarskih ali 
I m e n o v a n j e dinarsko-kronekih 

bankovci h 
za 100 kg 

1. Na pšenico (iz tar. post. 1.) na . 5 0 — 
2. Na ječmen (iz tar. post 2.) na . . 2 0 — 
3. Na opij (tar. post. 4.) na . . . 800-— 
4. Na mast (tar. post. 10.): 

1. svinjsko na 300— 
2. gosjo na 400— 

5. Na jajca (tar. post. 12.) na . . . 300— 
6. Na oljnate plode in oljnato seme-

nje (tar. post. 25.)' 300— 

II. 
Na nastopne predmete se odreja izvozna carina 

v teh zneskih: 
1. Na slive: 

1. sveže 1 0 — 
2. sveže in tudi etuirane • • • 6-— 

2. Na zdrob in moko iz pšenice . . 2 0 — 
3. Na jedilna olja 200— 
4. Na čebulni med, kuhan in v sa-

tovju 100-— 
5. Na perje perutnine 200— 
6. Na perutnino, živo in zaklano . 150— 

Ш. 

Te izpremembe in dopolnitve stopijo v veljavo z 
dnem, ko se razglase v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u, dne 29. julija 1922.; 
C br. 48.435. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

265. 
Na podstavi člena 18, točke 3., zakona o nižjih 

šolah za poljedelstvo predpisujem ta-le 

Pravila o izpitih za učitelje poljedelstva na 
nižjih in specialnih poljedelskih Šolah.*** 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 168, izdanih dne 1. av
gusta 1922. — Tarifo z dne 17. julija 1922. glej v 
Uradnem listu pod št. 242. 

** Uradni list pod št. 306 iz leta 1921. 
*** Razglašena v- «Službenih Novinah. kraljevino 

Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 137, izdanih dne 
24. junija 1922. 

I. Izpraševalna komisija. 

Člen 1. 

Za izpraševanje kandidatov, ki hočejo opraviti 
učiteljski izpit za nižje ali specialne poljedelske 
šole, poslujeta dve stalni izpraševalni komisiji, ki ju 
odredi minister za poljedelstvo in vode. Sedež ko
misij odreja minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 2. 

V stalno izpraševalno komisijo se odreja potreb
no število članov in njih namestnikov, za vsak 
predmet izpita vsaj eden, kar se pri postavitvi iz
recno odredi. 

Clan 3. 
Clane izpraševalne komisije imenuje minister za 

poljedelstvo in vode za tri leta izmed profesorjev 
visokih, srednjih, nižjih in specialnih poljedelskih 
šol in izmed strokovnjakov, ki so se odlikovali š 
strokovnim delovanjem. 

Člen 4. 

Za predsednika izpraševalne komisije in njego
vega namestnika so postavljajo osebe izmed članov 
komisije z ministrovim predpisom. 

Člen 5. 

Izmed članov izpraševalne komisije, odniosno njih 
namestnikov, sestavlja predsednik za posamezne iz
pitno skupine izpraševalne odbore, pred katerimi 
kandidat opravlja izpit. 

Izpraševalnemu odboru predseduje predsednik ali 
njegov namestnik. Število članov izpraševalnega 
odbora s predsednikom vred ne sme biti manjše 
nego 3. 

Člen 6. 

Predsednik sestavi izpraševalni odbor takoj, čini 
se kandidat prijavi za- izpit. 

Vsi člairi izpraševalnega odbora morajo priso
stvovati izpitu. 

Člen 7. 

Nagrade članom izpraševalnega odbora se pla
čujejo iz državne blagajne, višino pa jim odreja 
minister za poljedelstvo in vode. 

II. Kandidati. 

Člen 8. 

Pravico, opravljati izpit za učitelje poljedelstva 
na nižjih ali specialnih poljedelskih šolali, imajo oni 
kandidati, ki so dovršili srednjo poljedelsko šolo ali 
specialno poljedelsko šolo enake veljavo s srednjo 
poljedelsko šolo, ki so prebili po dovršeni šoli naj
manj dve leti v poljedelski praksi na državnem ali 
zasebnem dobro urejenem posestvu ter so se speciali
zirali za izpitno skupino, za katero se .javljajo. 

Člen 9. 

V prvih petih letih, odkar se je sklenil zakon o 
specialnih poljedelskih šolah, se smejo postavljati 
za učitelje poljedelstva tudi oni, ki imajo specialno 
poljedelsko šolo, brez ozira na predhodno šolanj-з, 
ako ta šola ustreza stroki, za katero se postavljaj j ; 
toda opraviti morajo učiteljski izpit v treh letih, 
drugače ne morejo ostati še nadaljo učitelji. 

Člen 10. 

Prijave za izpit se vlagajo pri ministrstvu za po
ljedelstvo in vode, ki jih vroča predsedniku naj
bližje izpraševalne komisijo. Dovolilo za izpit izda 
predsednic izpraševalnega odbora; v spornih prime
rih odloči izpraševalni odbor in če ne more odločiti 
tudi ta, se vrne ртобпја v rešitev ministrstvu za 
poljedelstvo in vode. 

Kandidat mora priložiti prošnji te listine: 
1.) dokazilo, da je izpolnil pogoje člena 8. teh 

pravil; 
2.) kratek življenjepis in potek študij; 
3.) potrdilo, da je državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
4.) izpričevalo o vedenju in marljivosti, izdano 

I« upravi posestva ali zavoda, kjer jo bil v praksi. 

III. Izpit. 

Člen 11. 

Izpiti se opravljajo v dveh rokih, in sicer od dne 
1. marca do dne 1. junija in od dne 1. oktobra do 
dne 15. novembra. Kandidat mora predložiti proš
njo ministrstvu za poljedelstvo in vode vsaj mesne 
dni pred začetkom roka, v katerem želi opraviti 
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izpit, ter mora dobiti poriv na izpit 15 dni jired ro
kom za opravljanje izpita. 

Clen 12. 

Kandidati lahko opravljajo učiteljski izpit iz teh 
skupin predmetov: 

1.) ratarstvo, travništvo, vrtnarstvo z uporabo 
poljedelskih priprav in strojev kot glavni, osnovni 
nauki iz gospodarstva pa kot postranski predmeti; 

2.) živinoreja (obči in posebni del, mlekarstvo, 
perutninarstvo, čebelarstvo, svilarstvo, ribarstvo) 
kot glavni, osnovni nauki iz živinozdravništva in 
gospodarstva pa kot postranski predmeti; 

3.) vinogradništvo in sadjarstvo s predelovanjem 
grozdja in sadja kot glavni, vrtnarstvo s predelo
vanjem zelenjadi in osnovni nauki iz gospodarstva 
pa kot postranski predmeti; 

4.) nauk o gospodarstvu s poljedelskim knjigo
vodstvom kot glavni, osnovni nauki iz ratarstva, ži
vinoreje, vinogradništva in sadjarstva pa kot po
stranski predmeti. 

Kandidat sme po svoji volji, sposobnosti in šol
ski izobrazbi izbrati katerokoli skupino, iz izvoljene 
skupine pa mora izdelati tudi pismeno nalogo (klav-
zurno delo). 

Clen 13. 
Izpit se deli: 
1.) na pismeni izpit (klavzuro); 
2.) na ustni izpit; 

_ 3.) na praktični izpit (predavanje z demonstraci
jami). 

Clen 14. 

Namen pismene naloge je, da se vidi, koliko je 
kandidat sposobni, na vprašanja iz izvoljene sku
pine predmetov dokazati svoje znanje hitro in za
nesljivo. 

Komisija predloži pismeno pet vprašanj iz raz
nih glavnih predmetov to skupine; kandidat potegne 
m izdela eno izmed njih. 

Pismeno nalogo izdeluje kandidat ob nadzorstvu 
enega komisijskega člana; ta izpit ne smo trajati 
dalje nego štiri ure. Pri pismenem izpitu sme upo
rabljati kandidat samo svoje znanje brez pomoči 
kakršnihkoli knjig ali svojih zapiskov. 

Clen 15, 
Pismeno nalogo pregledata in jo ocenita pismeno 

najmanj dva člana komisije, med katerima mora biti 
vsaj en član strokovnjak za izvoljeno skupino pred
metov. 

Ali naj so kandidat pri pusti k ustnemu izpitu, 
o tem odloči izpraševalni odbor. 

Clen 16. 

Ustni izpit opravlja kandidat prihodnjega dne 
Po pismenem izpitu iz skupine glavnih in postran
ski" predmetov, ki si jih je izvolil, in sicer na vpra
šanja, ki mu jih dajo posamezni člani komisije. 

Ustni izpit traja tri ure ter se sme zaradi od
mora prekiniti. AU naj se pripusti kandidat k prak
tičnemu izpitu, o tem odloči izpraševalni odbor. 

Clen 17. 

Po dovršenem ustnem izpitu ima kandidat prod 
izpraševalno komisijo predavanja iz izvoljene sku
pine o temah, ki mu jih ,da dan prej izpraševalna 
komisija. Predavanje je ustno in združeno s prak
tičnimi demonstracijami na poljskem posestvu ali v 
Poljedelskem zavodu, kjer mora kandidat dokumen
tirati tudi svoje praktično znanje. 

Ta izpit traja najdalje dve uri. 

Clen 18. 

Takoj po dovršenem praktičnem izpitu izda ko
misija z absolutno večino glasov svojih članov pis
meno odločbo, ali j e kandidat opravil učiteljski iz
pit ali ne. Ob enakosti glasov se smatra, da kandi
dat ni opravil izpita. 

Odločba o izpitu se kandidatu takoj priobči. 

Clen 19. 

Ako kandidat ni opravil izpita, ga sme ponavljati 
»eie čez leto dni. Tretjič se izpit ne sme opravljati. 

Clen 20. 
_ Odločbo o izpitu s poročilom o poteku vsega iz

pita vred predloži predsednik komisije ministru za 
Poljedelstvo in vode. V odločbi komisije se označuje 
"speh kandidatov z: «opravil» (položio), ali: «ni 
opravil» (nije položio). 
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Samo če je kandidat povsod dokazal odlično 
sposobnost in mu to sposobnost enoglasno priznajo 
vsi člani komisije, se označi izpit z «odlično opravil» 
(odlično položio). 

Clen 21. 
Pri izpitu se izprašujejo predmeti posameznih 

skupin v onem obsegu in oni popolnosti, kakor se 
predavajo na srednjih poljedelskih šolah, po čemer 
izdela ministrstvo za poljedelstvo in vode izpitni 
program. 

Clen 22. 

Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih minister za 
poljedelstvo in vode podpiše in ko so objavijo v 
«Službenih Novinah». Takrat prestanejo veljati vsa 
pravila in vse naredbe, ki so bile izdane poprej in 
ki so se tikale op-avljanja učiteljskega izpita za 
učitelje nižjih in specialnih poljedelskih šol. 

V B e o g r a d u , dne 15. junija 1922; 
št. 15.926/11. 

Minister za poljedelstvo in vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

Letnik IV. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenije. 

Št. 7795/22. ' 

Tedenski izkaz o prenosnih bojeznih. na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 16. do dne 22. julija 1922.) 

O k r a j Ш 

o •3-1 
> 

s. 
•3 

3 

« X I 

M 
T r e b u š n i t i fus (Typhus a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Ljutomer. . . . 
Maribor mesto . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec. . 
Prevalje . . . . 
Murska Sobota . 

4 
3 
2 
3 

3 
1 

i 
3 

1 
1 

2 

i 
i 
• 

2 

i 

2 
• 

• 

1 

1 

• . 

• 

. 

2 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Griža (Dysenter ia ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto. 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec. . 

1 
1 

1 

5 

i 

, 

i 
i 
i 
2 

1 
1 

1 

1 

• 

1 

i 
4 
1 
2 
1 

Razglasi drugiti uradov io obiastev. 
Št. 4672/1922. 1016 3—2 

Dražbeni razglas. 
Da se zagotovi izgradnja 280metrskega prista

nišča v bakrski luki, odobrena z odločbo ministr
stva za promet z dne 30. maja 1922., št, 12.898, se 
razpisuje s tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
delo, se poživljajo, naj vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilamo 
varnih vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
19 2 2. ob 11. uri pri pomorskem oblastvu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe ee ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 2 6. a v g u s t a 1 9 2 2. 
ob 12. uri. 

Pomorsko oblastvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Bakru, 
dne 18. julija 1922. 

Upravi tel j-podpredisednik: dr. Vranjican s. r. 

Št. 4674/1922. 

Dražbeni razglas. 
1017 3—2 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice . . . 
Celje okolica . 
Celje mesto . 
Kamnik . . . 
Kranj . . . . 
Krško . . , . 
Maribor okolica 
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D a v i c a (D i p h t e r i a). 
Brežice . . . . 
Kamnik . . . . 
Kočevje . . . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Slovenjgradec. . 

Celje okolica . . 
, Kranj 
! Maribor okolica . 

Ptuj okolica . . 

3 
1 

3 
1 
2 
2 

T r a h o m . 

9 
3 

3 
5 

i 
6 
3 
3 
2 

1 
1 
1 
2 
2 

1 
2 
1 
1 ! 

Da se zagotovi đovršitev gradnje nasipa «Manj» 
v luki Baski, odobrena z odločbo ministrstva za pro
met z dne 2. junija 1922., št. 30.604, ee razpisuje s 
tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, eo razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
delo, se pozMjejo, naj vlo^e*svoje'ponudbe, po 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
varnih vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
1 9 2 2. o b l l . u r i p r i pomorskem oblastvu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva d n e . 2 6 . a v g u s t a 1 9 2 2. 
ob 12. uri. 

Pomorsko oblastvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Bakru, 
dne 18. julija 1922. 

Upravitelj-podpredisednik: dr. Vranjican s. r. 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Maribor okolica . 

O š p i c e . 

I 
Zdravstveni odsek za Slovenijo y Ljubljani, 

dne 1. avgusta 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. 

St. 4786/1922. 1018 3 - -2 

Dražbeni razglas. 
Da se zagotovi izgradnja porušenega- nasipa v 

luki Karlobagu, odobrena z odločbo ministrstva za 
promet z dne 30. maja 1922., št. 30.135, se razpisuje 
s tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
delo, se poživljajo, naj vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilamo 
varnih vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
1 9 2 2 . ob 11. uri pri pomorskem oblastvu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 2 6. a v g u s t a 1 9 2 2. 
ob 12. uri. 

Pomorsko oblastvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v Bakru, 
dne 18. julija- 1922. 

Upravitolj-podpredisednik: dr. Vranjican s. r. 
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83. 558 Letnik IV. 

St. 5981/1922. 
Dražbeni razglas. 

1019 3—2 

Da se zagotovi izgradnja porušenega nasipa v 
lutki Senju, odobrena z odlokom ministrstva za pro
met z dne 29. aprila 1922., St. 14.256, se razpisuje 
s tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem odđelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
delo, se pozivljejo, naj vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
varnih vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
1 9 2 2. ob 11. uri pri pomorskem oblastvu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 26. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
ob 12. uri. 
pomorsko oblastvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Bakru, 
dne 18. julija 1922. 

Upravitelj-podpredsednik: dr.Vranjican s. r. 

1049 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

709. Sedež: Apače. 
Besedilo firme: Franc Kolleritscn. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturo, spe-

cerijo in železnino. 
Imetnik: Franc Kolleritsch, trgovec v Apačah. 
M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

710. Sedež: Dravograd. _ 
Besedilo firme: Alojz Remic. 
Sedež podružnice: Meža. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

deželnimi pridelki na drobno. 
Imetnik: Alojzij Remic, trgovec v Dravogradu. 
M a r i b o r , dne 25. junija 1922. 

711. Sedež: Drobtinci. 
Besedilo firme: Franc Sommer. 
Obratni predmet: proizvajanje žganja. 
Imetnik: Franc Sommer v Drobtincih. 
M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

712. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Frančiška Kveder. 
Obratni predmet: prodaja moke na drobno. 
Imetnica: Frančiška Kveder v Ljubljani, Poljan

ska cesta št. 19. 
L j u b l j a n a , dne 6. julija 1922. 

713. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme\ J. Hutter. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturo na de

belo. 
Imetnik: Josip Hutter, trgovec v Mariboru, Ro-

tovški trg št. 8. 
M a r i b o r , dne 5. julija 1922. 

714. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: Koeta M. Ivanoyìc. 
Sedež glavnega podjetja: Ljubljana. 
Obratni predmet: carinsko posredovanje v vseh 

carinskih zadevah. 
Imetnik: Kos ta M. Ivano vić, carinski inspektor 

v p. in carinski posrednik v Ljubljani, Tabor št. 6. 
M a r i b o r , dne 27. julija 1922. 

715. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Josip Jaklič. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo in epe-

dicijsko podjetje. 
Imetnik: Josip Jaklič, carinski podjetnik v Ma

riboru, Krekova ulica št. 11. 
. ' M a r i b o r , dne 2. avgusta, 1922. 

716. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: A. Kos. 
Obratni predmet: izdelovanje likerjev. 
Imetnica: Avgusta Kos, trgovka v Mariboru, 

Glavni trg š t 1. 

Samostojna prokura se je podelila Karlu Kosu 
v Mariboru, ki podpisuje besedilo firme z označbo 
«pp.» (per procura). 

M a r i b o r , dne 14. julija 1922. 

717. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Drago Ščekić, trgovina z lesom 

in drvatni na drobno in debelo. 
Obratni predmet: nakupovanje in prodajanje le

sa, lesnih izdelkov in polizdelkov. 
Imetnik: Drago Ščekić, trgovec v Mariboru, Slo

venska ulica št. 15. 
Podpis firme: Pod napisano, odtisnjeno ali natis

njeno besedilo firme pristavlja njen imetnik svoje-
ročni svoj podpis: «D. Ščekić». 

M a r i b o r , dne 25. junija 1922. 

718. Sedež: Plitvica. 
Besedilo firme: Thomas Simontechjtsch. 
Obratni predmet: trgovina s klalno živino. 
Imetnik: Tomaž Simontschitsch v Plitvici. 
M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

719. Sedež: Sladki vrh.. 
Besedilo firme: Franz Scheff. 
Obratni predmet: gostilna. 
Imetnik: Franc Scheff, gostilničar v Sladkem 

vrhu. 
M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

720. Sedež: Trata, 
Besedilo firme: H. C. Hanson. 
Obratni predmet: umetni mlin in žaga. 
Imetnik: Harry Hanson na Trati. 
M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

•II. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

721. "Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Dragotin Roglič. 
Obratni predmet: trgovina z usnjem, čevljarskimi 

potrebščinami in čevlji: 
Obratni predmet odslej: trgovina z usnjem, čev

ljarskimi potrebščinami in čevlji, izdelovalnica vseh 
vrst obutev đ tvorniško vršbo. 

M a r i b o r , dne 27. julija 1922. 

722. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Martin Stadler. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Ker se je firma prodala, se je izbrisal dosedanji 

imetnik Martin Stadler, vpisal pa se je novi imetnik' 
Dragotin Rosina, trgovec v Mariboru, Vetrinjska 
ulica št. 26. 

Besedilo firme odslej: Drago Rosina. 
M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

723. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Ludovik Šef, Maribor, Prešer

nova ulica št. 1, tovarniška zaloga papirja in pisal
nih potrebščin. 

Obratni predmet: trgovina s papirjem in pisalni-
mi potrebščinami na debelo: 

Besedilo firme odslej: Ludovik Šef, tovarniška 
zaloga papirja in lepenke; Ludovik šef, tvorničko 
skladište papira i ljepenke; Ludovik Šef, Papier-
und Pappenfabriksniederlage. 

Obratni predmet: trgovina s papirjem, lepenko 
in pisalnimi potrebščinami na debelo. 

Kolektivna prokura se je podelila Janku Troštu 
in Josipu Miličiću. 

Prokurist» podpisujeta za firmo tako, da po
stavljata pod njeno napisano, natisnjeno ali od
tisnjeno besedilo kolektivno svojeročno svoja pod
pisa z označbo «pp.». 
' M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

Oznanila зе izvršujejo z nabitkom v uradnih 
prostorih. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Marijan Zörer, posestnik v Siegers-
dorfu; Josip Standeker, posestnik v Ploderbergu; 
RajmuTid Sfiligoj, ekonom v Zgornji Velki; Nata-
niel Hirz, posestnik v Frassenbergu.; Ignacij Perko, 
posestnik v Zgornji Velki. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Vabila na občni zbor se izvršujejo z objavami 

v «Zadrugi», «Domovini» ali «Narodnem listu» ali 
«Slovenskem Gospodarju» vsaj 8 dni pred občnim 
zborom. Vabilo mora navajati dnevni red občnega 
zbora. 

1060 B. Vpisi v zadružni register. 

M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

П. V p i s a l e s o e e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

725. Pašniška zadruga v Gornjemgradu, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Jožef Solar in Janez 
Brglez, vstopila pa sta v načelništvo Anton Kolenc, 
posestnik v Gornjem gradu št. 22, in Janez Suho-
vršnik, posestnik v Štangrobu št. 10. 

C e l j e , dne 15. julija 1922. 

726. Posojilnica v Gornjemgradu, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Franc Šarb, Alojzij Mi-
kuš in Franc Stìglic, vstopili pa eo v. načelništvo 
Franc Božič, trgovec v. Gornjem gradu, Ivan Pre-
sečnik, posestnik v Gornjem gradu, in Anton Zavo-
lovšek, posestnik na Kropi. 

C e l j e , dne 20. junija 1922. 

727. Konzumno društvo rudarjev za Hrastnik, Dol 
in Ojstro, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

S sklepom občnega zbora z dne 24. julija 1922. 
ee je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva Karel 
Malovrh, Franc Rojnik in Ivan Jazbec. 

Likvidacijska firma: Konzumno društvo rudarjev 
za Hrastnik, Dol in Ostro, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

C e l j e , dne 4. julija 1922. 

728. Zadružna tiskarna v Krškem, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se odstopivši člani načelništva An
ton in Josipina Pesek in Hinko Štancer, vpisali pa 
f?o se novoizvoljeni člani načelništva dr. Gustav 
Gregorin, zasebnik v Ljubljani (načelnik), dr. Oto-
kar Rybâf, dr. Karel Kuhelj, oba odvetnika v Ljub
ljani, in Janko Kersnik, ravnatelj Kmetske posojil
nice ljubljansko okolice v Ljubljani (člani upravnega 
odbora). 

N o v o m e s t o , drie 27. juJija 1922. 

729. Čevljarska zadruga v Ljubnem, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Iz-premenila so se pravila v §§ 3., 7., 13. in 29. 
Javna razglasila zadruge se ne izvršujejo več 

z objavami v «Slovenskem Gospodarju». 
C e l j e , dne 27. junija 1922. 

730. Kmetijsko konzumno društvo v Lučah, regi
strovana zadraga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Ivan Kaker. Franc 
Robnik in Lenart Riher, vstopili pa so v načel
ništvo Janez Letner, kmetovalec v Podvezi št. 15; 
Anton Breznik, kmetovalec v Karnici št. 39; Anton 
Mlinar,. kmetovalec v Podvolovleku št. 12; Franc 
Dešman, kmetovalec v. Raduhi š t 1. 

C e l j e , dne 25. aprila 1922. 

I. V p i s a l a s e j e n a s t o p n a z a d r u g a : 

724. Sedež: Marija Snežna na Velki. 
Besedilo firme: Hranilnica In posojilnica pri Ma

riji Snežni na Veliki, registrovana zadruga z ne
omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga 
1.) sprejema in obrestuje hranilne vloge; 
2.) nabavlja denarna sredstva z zadružnim kre

ditom; 
3.) daje zadružnikom posojila.: 
Zadružna pogodba z dne 25. maja 1898. 
Opravilni delež znaša 2 K in 50 K ter ee mora 

plačati takoj ob prietopu. 

731. Kmetijsko konzumno društvo v Lučah, regi 
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Gregor Plesnik, Gre
gor Robnik in Matija Robnik, vstopila pa sta v 
načelništvo Franc Polenšak, posestnik v PodveSä 
št. 3, in Jakob Kosmač, posestnik.v Konjskem vröu 
š t 26. .' 

C e l j e , toe 11. julija 1922. 

732. Hranilnica in posojilnica v Rogatcu, registrçv 
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 21. maja 19È8. 
se je zadruga razdružila ter je prešla т likvidacijo. 

-~i4№a 
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83. 559 Letnik IV. 
Likvidatorja sta Jožef Berlisg, trgovec in župan 

v Rogatcu, in Franc Ducman, posestnik pri Sve
tom Florijanu. 

Likvidacijska firma: Hranilnica in posojilnica v 
Rogatcu, registrovana -zadruga z neomejeno zavezo 
v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja podpisujeta likvida
cijsko firmo skupno. 

Obenem so se izbrisali vsi dosedanji člani na
čelništva, in, sicer: Simon Sikirnik, Franc Ducman, 
Franc Aucrnik, Jožef Polažar, Matija Gobec in Jo
žef Berlisg. 

C e l j e , dno 11. jidija 1922. 

733. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Juriju ob 
Ščavnici, registrovana. zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načolništva Jožef 
Farkaš, Martin Pelei in Janez Slelcovec, vpisali pa 
so se novoizvoljeni člani načelništva Alojzij Hraso-
vec, posestnik v Sovjaku: Karel Kraft, posestnik v 
Bisorjanah; Franc Vojsk, posestnik v Bolehiročecib. 

M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

734. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Mihaelu poleg 
Šoštajna, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Iz načolništva sta izstopila Martin Turinek in 
Jakob šip, vstopila pa sita v načelništvo Martin Po-
lovšak, posestnik v Skoniem, in Gašper Kotnik, po
sestnik v Topolščici. 

C e l j e , dne 6. junija 1922. 

735. Hranilnica in posojilnica Sv. Tomaž pri Or
možu, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Izbrisal se je član načelništva Franc Kosi, vpisal 
pa se jo novoizvoljeni član načelništva Josip Bob-
njar, posestnik v Koračičih št. 25. 

M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

, 736. Hranilnica in posojilnica v šmartnem na Paki, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Anton Kuhar in Va
lentin Primožič, vstopila pa sta v načelništvo Ivan 
Pokleka, posestnik v Velikem vrhu št. 26, in: Franc 
Itman, posestnik v Velikem vrhu št, 3. 

C e l j e , dne 20. junija 1922. 

737. Posojilnica y šoštajnu registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 9. oktobra 1921. 
*e je zadruga razdružila ter jo prešla v likvidacijo. 

Likvidator: Obrtniško hranilno in posojilno dru
štvo v Šoštajnu, regisitrovana zadruga z omejenim 
poroštvom. 

Likvidacijska firma: Posojilnica v Šoštajnu, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidator podpisuje likvidacijsko 
"rmo po sivojih pravilih. 

O ö l j e , dne 15. juOija. 1922. 

738. Občno konzumno društvo v Trbovljah, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklopu občnega zbora z dne 2. junija 1922. 
*e je zadruga razdružila ter jo prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji so dosedanji člani načelništva Ivan 
Jcretin, Avgust Tratnik in Ivan Krušič. 

Likvidacijska firma: Občno konzumno društvo 
v Trbovljah v likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida
cijsko firmo skupno. 

C o 1 j e, dne 4. jidija 1922. 

739. Posojilnica v Vojniku, registrovana zadruga 
z neomejeno . zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Jožef Jošt, Ignacij Sa
mec in Jožef PotovSek, vstopili pa so v .načelništvo 
Jožef Bikovšek, posestnik v Gradišah št. 7; Ladi
slav Brezovnik, trgovec v Vojniku št. 34; Janez 
Jošt, posestnik v Lipovem št. 5; Florijan Vrečico, 
posestnik v Škofji vasi št. 21. 

C e l j e , dne 6. junija 1922. 

St., 367/3/VIL—1922. 1022 3—3 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

Členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno popolnitev, in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo, za nabavo raznega 

električnega materiala za uvedbo sekundarne mreže 
in hišne instalacije na kolodvoru državnih železnic 
v Srbskih Moravicah, na dan 3 0. a v g u s t a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem-oddelku direkcije. 

Firma, ki so ji poveri dobava., mora instalacijo 
izvesti. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 
istotako obči in posebni pogoji za dobavo in na
črt za instalacijo se dobivajo za 10 dinarjev pri 
ekonomskem oddelku (soba št. 8) podpisane di
rekcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 367/3 za dan 30. avgusta 1922. ponudnika 
N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene 
komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbo. 

Vsak ponudnik mora pò § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
uro na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, Id se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdijo davč
nega urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim ïicitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca julija 1922. 

Št. 367/4/VH. 1922. 1056 3—1 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na pod

stavi členov 86. do 91. o državnem računovodištvu-
z dne 6. marca 1920. in njegovih izpreanemb, od-
noeno dopolnitev, in pravilnika natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo raznega elek
tričnega materiala na dan 5. s e p t e m b r a 19 2 2. 

Ponudbe se 'bodo otvarjale točno ob 11. uri 
zgoraj označenega dne v ekonomskem oddelku 
direkcije. j 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, I 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo tega ma- i 
teriala se dobiva za 2 dinarja pri ekonomskem ! 
oddelku podpisano direkcije v sobi št. 8. | 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora. izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 367/4/VII. za dan 5. septembra 1922. po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacij'?, 
in sicer med' 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo 
tudi delne ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcija 5 % (odnosno 
10 %, ako jo tuj državljan.) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podi>isane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda 
blagajnik reverz, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala, 
trgovska ini obrtniška zbornica, in potrdilo davč
nega urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim Ïicitantom, ki pridejo na dan licitacije 'po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 26. julija 1922. 

St. 496/2/VIL—1922. 1037 3—2 

Razglas o licitaciji raznega orodja. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi
nah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnilca, natis
njenega v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 
1921., pismeno ofertalno licitacijo raznega orodja^ 

Popis potrebne količine orodja in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 5 dinarjev pri eko
nomskem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije; 
skice in natančnejša oznaka tega inventarja pa so 
na vpogled v zagrebški delavnici. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo inventarja po razpisu 
pod št. 496/2. VII. za dan 4. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
ponudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 4. septembra, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, Id se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, Id ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečja. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od 
dražbenega dne; predložiti sme tudi ponudbo za 
delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim Ïicitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

. Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 26. julija 1922. 

Št. 834/1—VI—1922. 

Natečaj. 
1055 

Razpisuje se natečaj za spedicijsko opravilo na 
postaji v Ljubljani, dTžavni kolodvor, v katero spa
da dovoz in odvoz blagovnih kosovnih pošiljk ie 
mesta na železniško postajo, odnosno obratno. 

To opravilo, ki ga je treba prevzeli dne 1. sep
tembra t. 1., traja pet let, t. j . do dne 31. avgusta. 
1927. Zapečatene pismene ponudbe je treba poslati 
do dne 2 0. a v g u s t a t i . direkciji državnih že
leznic v Zagrebu. Te ponudbe naj imajo vse po
trebne dokumente, kolke za 32 dinarjev in cenovnik, 
iz katerega morajo biti razvidne pristojbine, za 
katere je prosilec voljan dovažati kosovne pošiljke. 

Na ovitek ponudbe je treba zapisati to-le bese
dilo: «Ponudba na št. 834/1—VI—1922. za spedi-
cijsko opravilo na postaji v Ljubljani^državni ko
lodvor». 

Vsak prosilec mora do dne 20. avgusta, t. 1. ob 
12. uri položiti 3000 (tritisoč) dinarjev vadija pri 
glavni blagajni direkcije državnih' železnic v Za
grebu. 

Prošnje, ki dospejo po določenem roku ali za 
katere ni položen vadij, se ne bodo vpoštevala 

Pojasnila se izdajajo pri podpisani direkciji v 
sobi št. 88. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 26. julija 1922. . 

št, 353/7/VII.—1922. 1047 3—2 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija državnih železnic razpisuje 
s tem na podstavi členov 86. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu z dne 6. marca 1920. in njego
vih izprememb, odnosno dopolnitev in pravilnika, 
natisnjenega v «Službenih Novinah» z dne 25. no
vembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo za na
bavo raznih barv, lakov in pokostov na dan 

1. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
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83. 560 Letnik IV. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri zgo
raj označenega dne v ekonomskem oddelku direk
cije. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 353/7. Vu. za dan 1. septembra 1922. po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž-
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji; predložiti smejo tudi samo del
no ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesnieje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna revera, ki se 
mora pokazati predsedniku 'dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz-
priSevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčne
ga urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po j 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo j 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic | 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. I 

-dne 27. julija 1922. i 

K St. 12.753Д/1922. 1057 

Natečaj za kolodvorsko restavracijo 
v Gračacu. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem natečaj za 
vodstvo kolodvorske restavracije na postaji v 
Gračacu. 

Uporaba se prične dne 16. iseptembra t. 1. Po
nudbe, kolkovane z 20 dinarji, v notranjem zavitku 
zapečatene in obložene z nravstvenim izpiičevalom, 
ne starejšim od 6 mesecev, domovnico in z izpriče
valom, da je ponudnik vešč gostilničarskemui obrta, 
z naslovom na notranjem zavitku: «Ponudba za vod
stvo kolodvorske restavracije na postaji v Gračacu», 
morajo prispeti k podpisani direkciji najkesneje do 
12. uro dne 2 5. a v g u s t a t. 1. 

Za varščino je treba najkesneje do 12. uro dne 
20. avgusta t. 1. položiti pii glavni blagajni pod
pisane direkcije 100 dinarjev. 

Ponudbe, ki ne bi obsezale gorenjih pogojev, se 
ne bodo vpoštevale. 

Direkcija si obenem pridržuje pravico, da sme 
med ponudniki izbirati, ne glede na ponujeno ceno. 

V zakup se oddado ti-le prostori: restavracija 
1.Д1. razreda in III. razreda, 1 hodnik, 1 jedilna 
shramba, 1 kuhinja, 1 točilnica, 2 sobi za stanovanje 
in 1 soba za služinčad. 

Zakupnik mora vso prostore, ki jih ima v na
jemu, ob svojih stroških razsvetljevati in kuriti. 

Pogodba se «klene za nedoločen čas. 
Natančnejša pojasnila se dobivajo vsak pone

deljek in četrtek med uradnimi urami pri podpi
rani direkciji, v pritličju na levi, v sobi št. 16. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. avgusta 1922. 

St. 11.969/22. 
Natečaj. 

1027 2—2 

Št. 395/8/Vn.—1922. 1039 3—2 

Razglas o licitaciji elektromotorjev. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovod
stvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, 
odnosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih No-
vinah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, na
tisnjenega v «Službenih Novinah» z dne 25. no
vembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo elektro
motorjev. 

Popis potrebnih elektromotorjev in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 3 dinarje pri eko
nomskem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 
Ker bodo ti elektromotorji služili za posamezni po
gon malega orodja, ki ga je dobavila firma Vulkan 
A. G. Wien, se priporoča zaradi natančnejše po
nudbe stopiti v stik s to firmo. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo elektromotorjev po 
razpisu pod št."395/8. VII. za dan 4. s e p t e m b r a 
19 2 2. ponudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dno 4. septembra, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitaciji;, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, Id se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitslj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečj?. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od 
dražbenega dne; predložiti sme tudi ponudbo za 
delno dobavo. - • 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacijo podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. julija 1922. 

Podpisani rudarski odsek sprejme za tehnične 
asistente proti poznejši 'stalni namestitvi: 

2 absolventa srednje obrtne šole strojne stroke 
in 4 absolvente graditeljske stroke. 

Prosilci s prakso od 1 do 3 let imajo prednost. 
Instruirane prošnje naj se predlože do dne 

2 0. a v g u s t a 1 9 2 2. 
Prošnji je treba priložiti: 1.) izpričevala o dovr

šenih študijah; 2.) izpričevala o praksi; 3.) krstni, 
odnosno rojstni list; 4.) domovnico; 5.) zdravniško 
izpričevalo; 6.) izpričevalo o moralnem in politič
nem vedenju. 

Rudarski odsek ministrstva za šume in rudnike 
v Sarajevu, 

dne 18. julija 1922. 

St. 6958/11—22. 10Ö9 

Raztfîas. 
Podpisano okrajno glavarstvo bo v zmislu § 15. 

staj. lovskega zakona z dno 21. septembra 1906., 
dež. zak. in ukaz. št. 5 iz leta 1907., oddajalo na
stopne občinske love za zakuipno dobo od dne 1. ju
lija 1922. do dne 30. junija 1928. na javni dražbi: 

Razne objave. 

Občinski lov 
i 

! 
| Sv. Krištof 

; Laško 
i 

Nova cerkev 
i Sv. Peter 

v Savii'.ski 
' dolini 
; Šmartno 
; v Rožni 
! dolini 

Teharje 

Izmera 
v ha 

7263.9481 

130.1003 

•..4)96.5428 

1356.0256 

1489.7374 
1577.3534 

Izklicna 1 Varščina 
cena Din Din 

1500 •-

7 5 -

400 • — 

500 • — 

450 — 
600 • — 

1500 -

7 5 -

400 • — 

500 -

450 •-
500 • — 

Kraj in čas 
dražbe 

Dne 16. av
gusta 1922. 
ob 17. uri, 

občinski urad 
v Laškem. ; 

Dne 17. a v- i 
gusta 1922. j 

ob 9. uri, | 
okrajno | 

glavarstvo | 
v Celju, 

sobii št. 7. | 

1050 3-2 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Izza dne 5. avgusta 1922. bo dajala Narodna 
banka v promet svoj novi bankovec za 10 dinarjev, 
ki je izdelan v Ameriki (za sedaj pa ostanejo do 
nadaljnje objave v prometu tudi vsi dosedanji ban
kovci vseh vrst, ki se vzamejo vsi iz prometa, čim 
bodo izgotovljeni novi, ki so sedaj v delu). 

Ta bankovec je v glavni stvari tak: 
Čisti narisek, razen golega robu, je na licu 142 mm 

dolg in 81 mm širok, na narobni strani pa 135 mm 
dolg in 80 mm širok. 

Na licu nariska prevladuje modra barva, skozi 
katero udarjajo v raznih šarah in gravurah tudi 
druge barve, kakor rdečkasta, vijoličasta, zelenka
sta; na narobni strani pa je samo modra barva, 
v večjem delu temnejâa, v manjšem svetlejša. 

Na licu bije izmed onega, kar je v narisku, naj
prej in najbolj v oči — na levi strani: krepak gol 
mož, z majhnim predpasom po sredi, poganjajoč 
veliko kolo, kar'predstavlja gibanje časa, napredek; 
na desni strani pa: velika šara, na kateri stoji v 
večjih šopastih številkah debeleje natisnjeno število 
10, in preko srsde tega števila tudi beseda: десет, 
nad tem динара, pod tem pa dinara. 

Na/l kolesom se vidijo en moški in dva ženska 
lika, in sicer: Merkur, ki predstavlja trgovino, in 
dve boginji, ki predstavljata delavnost in znanost. 

V štirih oglih stojo Stiri temnejše različne šare 
in v vsaki šari steile- 10, zopet vsako različno. 

Med temi šarami, na levo in desno, kakor tudi 
na traku, stoji enajstkrat drobneje natisnjeno šte
vilo 10. 

Na levi pod rečenim kolesom in pod nog'o krep
kega moža in na desni pod rečeno veliko šaro, v 
kateri je število 10, stoje v rdeči barvi po ena abe
cedna črka in po šest številk, v katere sezajo tudi 
ničle. 

Zgoraj stoji z debelejšimi črkami: Народиа 
Банка, in nadalje z drobnejšimi črkami: Краље-
винс Срба, Хрвата и Словенаца плаћа до-
носиоцу y металкој законској монети — in za 
tem stoji ono, kar je zgoraj navedeno, da stoji na 
desni veliki šari: Дкнара десет. 

Pod to desno veliko šaro stoji datum: Београд 
]. новембра 1920. in pod njim stojita rokopisna pod
pisa: Члан Управс Марко Стојановић, Гувер-
нер Ђорђе Бајферт. 

Na narobni strani se vidi narisek kakor bogato 
okrašen okvir, v katerem so na sredi gore in.nad 
njimi nebo. Tudi ta okvir jo videti, kakor bi imel 
onaki polovici, levo in desno, od katerih stoji na 
levi, na .sredi, debelejo natisnjeno število 10, na 
desni, zopet na sredi, pa grb kraljevine. 

To goro so, na sredi, najvišje: proslavljeno bo
jišče Dobro polje, od njega, v vencu, na desni. Kaj-
makčalan, na levi pa Kožuh in Vcternik. 

Nad rečenim nebom stoji: Narodna Banka Kra
ljevino Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, pod nebom in gorami pa 
se nadaljuje besedilo: plaća donosiocu deset dinara 
u metalnoj zakonskoj moneti. 

Pod tem stoji: Фалсификоваље, новчаница 
казии ce no прописима кази. закона, који 
вреде за кривице због прављеља лажних ис-
права. 

Naposled na licu in na narobni strani stoji spo
daj: American Bank Note Company (kar pomeni: 
Ameriško društvo za izdelovanje bankovcev). 

Uprava Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu, 

dne 31. julija 1922., št. 48.616. 

Zakupnina, dosežena na dražbi, se zviša ali zniža, 
ako se po končni odločitvi o morebitnih prizivih ali 
v zmislu nadaljnjih določil lovskega zakona občin
sko lovišče poveča ali zmanjša, in sicer v razmerju, 
za kolikor se poveča ali zmanjša. 

Ostali dražbeni pogoji so na vpogled pri pod
pisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 7 med urad
nimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Celju, 
dne 2. avgusta 1922. 

Vladni svetnik: dr. Žužek s. r. 

Št. 1. 

Francoski konzulat v Zagrebu in Ljubljani. 
Francoski podkonzul v Ljubljani si uso ja nazna

niti prebivalstvu Slovenijo, da so njegove pisarne, 
provizorno na Krekovem trgu š t 10 (pritličje), od
prte od 9. do 12. ure razen ob nedeljah in praznikih. 

999 Razid društva. 
Društvo «Narodna čitalnica» v Starem trgu pri 

Ložu sc jf' po sklepu občnega zbora z dne 27. sep
tembra 1920. prostovoljno razšlo. 

Davorin Bohte s. r., bivši predsednik.. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 

•-Z?ï*\ '^&ì&~ij~£*é--è&\3i£r: 
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V Ljubljani, dne 10. avgusta 1922. Letnik IV, 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 

2 6 6 . 
Uvedba odredb dopolnilnega sporazuma o 
regulaciji obmejnega prometa med našo 

državo in avstrijsko republiko.* 
Na podstavi pooblastila ministrskega sveta z 

dne 18. t m., IV. br. 1790, danega v zmislu člena 
3. zakona o proračunski dvanajstim za mesec julij 
t. 1., «Službene Novine» št. 142 A z dne 30. junija 
1922., odrejava, đa je odredbe dopolnilnega sporaz
uma o regulaciji obmejnega prometa, ki je bil 
sklenjen med našo kraljevino in avstrijsko repu-
; ;,, xu 2 3 , f e b r u a r i a t. 1. in ki je sestavni del 
te odločbe, začasno uvesti do nadaljnje naredbe. 

Ta odločba stopi v veljavo dne 5. avgusta t, 1. 
Minmtìr za trgovino in industrijo: 

Vilović s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kumanudi s. r. 

D o p o l n i l n i s p o r a z u m o regulac i j i o b m e j 
n e g a p r o m e t a . 

' Da se promet v obmejnih pokrajinah regulira 
skladno s potrebami vsakdanjega življenja obmej
nih prebivalcev, t, j . onih državljanov, obeh po-
godnic, ki imap v obmejnih pasih stalno bivališče, 
^ pogodbeni strania določili nastopne odredbe, 
w imajo isto veljavo in obvezno moč; kakor bi bile 
sestavni del provizorne trgovinske pogodbe. 

Člen I. 
Za obmejni pas se smatra pas 10 (desetih) kilo

metrov na obe strani mejo med pogodbenima stran
kama. Pogodbeni strania si pridržujeta pravico da 
smeta na posameznih krajih po lokalnih potrebah 
in sporazumno ta pas tudi razširith 

Člen II. 
V vzajemnem obmejnem prometu so oproščeni 

vsake uvozno aH izvozne davščine ti-le predmeti: 
a) Seno, slama, trava za krmo, sdama za nasteljo 

živini, listje in močvirno trstje. 
' b ) Sveže sadje, sveža aelenjava, svežo mleko, kislo 

mleko, živalska kri. 
c) Le» za gorivo, lesno oglje, treset (šota), tre-

setno oglje, premog. 
e ) Kamenje, gramoz, pesek, apno, malec, ilovica 

in glina, lapor in vobče vsakovrstna preprosta 
zemljina. 

d) Zdrobljeni pepel, naravni in umetni gnoj, droži 
od kvasu, drozge, odpadki, sinirek v kosih. 

e ) Kruh, navadno pecivo in moka do 5 kg, meso 
in sir do 2 kg, ako se .ti predmeti no uvažajo po 
pošti. 

v Pripravljena zdravila, ki jih jemljejo prebivalci 
v obmejnem pasu ene pogodbeno stranke po re
ceptu zdravnika, pooblaščenega za prakso, iz ao-
eednje lekarne v obmejnem pasu droge pogod
nice, kakor tudi navadni zdravilni predmeti, ki 
ee v lekarni svobodno prodajajo ini ki jih kupu-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
brba, Hrvata i Slovenaca» st. 167, izdanih dne 
3 1 • julija 1922. 

jejo prebivalci obmejnega pasu v količini, ustre
zajoči njih osebni potrebi — razen onih zdravil 
in zdravilnih predmetov, katerih uvoz je prepo
vedan ali pa vezan na specialno dovolitev. 

g) Poljedelsko, gozdarsko in drugo orodje kakor 
tudi orodje za vsakdanjo rabo, ki se zaradi po
pravila prinaša v obmejni pas ene pogodbene 
stranke in ki se odtod vrača. Pogodbeni stranki 
določita na podstavi sporazuma obojestranskih 
carinskih oblastev natančnejše odredbe o carin
skem postopku za te predmete; toda določa se 
že sedaj, da ni zahtevati predhodne dovolitve 
centralnih oblastev. 

h) Žito, oljnata semena in les, ki jih prenašajo ob
mejni prebivalci v obmejni pas druge pogodnice; 

da jih tu zmeljejo, odnosno iztolčejo, odnosno 
razžagajo, ter jih v, predelanem stanju iznova 

^ vrnejo, so oproščeni vsake uvozne in izvozne ca
rine, toda ob pogojih, predpisanih za promet 
plemeničenja, in brez zavarovanja carine s kav
cijo. Tukaj ni zahtevati predhodne odobritve 
centralnih oblastév. Količine izgotovljenega pri
delka, Iti naj se uvozijja, odnosno izvozijo, na
mesto sirovine, ugotavljajo po potrebi sporazum
no obojestranska carinska oblastva. 

i) Vreče, sodi in drugi zavoji, ki služijo za trans
port zgoraj naštetih produktov, in sicer napol
njeni pri odhodu in izpraznjeni pri povratku in 
obratno, so prosti vsake carine in zanje se ne za
hteva zavarovanje carine, toda tudi za ta promet 
veljajo izdani carinski predpisi. Kolikor so te 
posode zavezano javnemu žigosanju, sta se po
godbeni stranki sporazumeli, da priznavata vza
jemno v malem obmejnem prometu žigosanje, iz
vršeno po oblastvu druge pogodhice; tudi dovo
ljujeta, da smejo posode, opremljene z žigom ene 
pogodbene stranke, prosto prihajati v, obmejni 
pas druge pogodnice in izhajati iz njega Kar se 
tiče prenašanja takih posod, opremljenih z ži
gam samo ene stranice, iz obmejnega pasu na 
ostalo državno ozemlje, 0 tem veljajo obči 
predpisi, 

k) Ob pogoju carinskega zavarovanja, ki je pred
pisano za promet na neizvestno prodajo — toda 
brez predhodne odobritve centralnih oblastev — 
se opraščajo vsake carine: živali, ki se preva
žajo iz obmejnega pasu ene pogodnice v obmejni 
pas druge pogodnice zaradi paše, skopljenja, 
zxlravljenja, tehtanja kakor tudi za začasno delo. 
Isto velja za poljedelske priprave in stroje, ki se 
prevažajo v začasno uporabo. 
Dosežen je sporazum, da si za, izdajanje veteri

narskih predpisov, ki omejujejo promet z živalnd, 
obe stranki pridržujeta popolno pravico. 

Pogodbeni stranki si pridržujeta pravico, da 
smeta prepovedi in omejitve, o katerih se govori v 
členu VI. provizorne trgovinske pogodbe, po potrebi 
uporabljati tudi na obmejni promet. 

Člen Ш. 

1.) Državljani pogodbenih strank, ki imajo svoje 
stalno bivališče v. obmejnem pasu ene pogodnice, 
a na ozemlju druge, istotako v obmejnem pasu, 
nepremično imovino (dvovlastniki v širšem zmislu), 
imajo pravico tako zase kakor tudi za svoje rod
binsko člane in za svoje služabništvo, prosto vsake 
uvozne ali izvozne carine prenašati, odnosno goniti, 

a) živali na delo in na pašo; 
b) poljedelske priprave in orodje, kamor je šteti 

tudi vsakovrstno vinogradniško orodje in ma
terial, vinogradniške koloe, škropilnice, zeleno 
in modro galico kakor tudi druga sredstva za 
zatiranje škodljivega mrčesa — seveda v količi
nah, potrebnih za dotično poljedelsko opravilo. 
2.) Oni dvovlastniki (rodbinski člani, služabni

štvo), katerih posestva seče mejna črta (dvovlastniki 
v ožjem zmislu), smejo razen predmetov, naštetih v 
točki 1.) pod a) in1 b) tega člena, in ob istih pogojih, 
ki so tu določeni, prenašati z enega dela svojega 
posestva na drugi del še te-le predmete: 
a) seme, potrebno za posetev dotičnega poljedel

skega posestva; 
b) poljedelske in gozdne pridelke, kamor je šteti 

tudi vino, nadalje živalski prirastek in proizvode, 
dobljene, odnosno pridelane, na dotičnem po
sestvu. 
3.) Dvovlastniki v ožjem in širšem zmislu (točka 1. 

in točka 2. tega člena) morajo biti opremljeni razen 
z navadno legitimacijo (člen IV.) še z legitimacijo 
pristojnega carinskega oblastva svojega domicila, e 
katero se potrjuje, da so res dvovlastniki (rodbina, 
dužabništvo), in ki mora biti vidirana po carinskem 
oblastvu druge stranice. 

4.) Glede prometa z živalmi velja pridržek, do
ločen v točki 1.) v členu П. 

Člen IV. 
Prebivalcem obojestranskih obmejnih pasov je 

treba za prehod čez mejo samo navadne legitima-
cijske karte, s katero se smejo prosto gibati v ob
mejnem pasu druge pogodnice. Legitiraacijska karta 
mora biti opremljena e fotografijo ter mora obsozati 
osebni popis lastnikov. Izdaja jo politično okrajno 
oblastvo ali njegova, ekspozitura, odnosno državni 
obmejni komisariat dotičnega državljana, vidira pa 
jo pristojno oblastvo drugo pogodbene stranico. Le-
gitiniacijska karta in vizum velja za šest mesecev 
ter se sme po tem roku podaljšati. 

Otrokom pod 12 leti, ako so v spremstvu odraslih 
oseb in ako so vpisani v njih legitimacijsko karto, 
ni treba imeti posebne legitimacijske karte za pre
hod čez mejo. 

Pogodbeni stranki pooblaščata svoje obmejne 
organo, da smejo v posebno neodložnih primerih 
(bolezen ali smrt bližnjih sorodnikov itd.) po krat-
kem postopku dajati dovolilo obmejnim prebivalcem, 
da smejo po enkrat prestopiti mèjo z ene in z drugo 
strani in da se smejo kratek čas muditi v obmejnem 
pasu drugo pogodnice. 

Člen V. 
Pogodbeni stranki izjavljata svojo pripravljenost, 

da hočeta, kjer zahtevajo to lokalne potrebo, do
voljevati zdravnikom, veterinarjem, babicam kakor 
tudi obrtnikom, stanujočim v obmejnem pasu ene 
pogodnice, izvrševanje njih poklica tudi v obmej
nem pasu druge pogodbene stranke. 

Zdravniki, veterinarji in babice smejo v ta na
men prihajati čez mejo na vozu, z avtomobilom, bi
ciklom, motornim kolesom ali na jezdnih živalih, ne 
da bi se jim bilo treba prijavljati carinskemu ob
lastvu, in ako je treba, tudi ponoči. S seboj smejo 
nositi instrumente, obvezila in ostale predmete, ki 
jih uporabljajo pri izvrševanju svojega poklica in Id 

od svoje hiše na posestvo in obratno te-le predmete: | so jim potrebni za hitro zdravniško pomoč. 
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Obrtniki smejo nosLti s seboj prosto vsake uvoz
ne in izvozne carine svoje orodje in pomožni ma
terial (n. pr. kit, Idej, kositer). 

Zdravniki, veterinarji in babice kakor tudi obrt
niki morajo biti razen z legitimacijsko karto oprem
ljeni še s potrdilom, izdanim po pristojnem oblastvu 
njih domicila, ki potrjuje njih poklic kakor tudi 
pravico do izvrševanja tega poklica v njih lastni 
državi. Tudi ta potrdila in legitimacijsko karto vi-
dira pristojno oblastvo druge pogodbene stranke. 
V teh potrdilih mora biti točno popisano tudi trans
portno sredstvo, ki ga uporabljajo te osebe ob pre
hodu čez mejo.. 

Po gorenjih odredbah je postopati tudi z izpo-
vedniki. 

Natančnejše odredbe predpišejo siporazumno 
obojestranska carinska oblastva. 

Člen VI. 
Pogodbeni stranici morata druga drugi priobče-

vati odredbe, ki so nanašajo na denarni promet v 
malem obmejnem prometu, in te odredbe morajo biti 
občinstvu vedno na vpogled pri obmejni carinarnici. 

Člen VII. 
Pogodbeni stranki odredita v 14 dneh od dne, 

ko stopi ta sporazum, v veljavo, svoje delegate, ki 
bodo pooblaščeni, ustanoviti v okviru tukaj določe
nih odredb sporazumno natančnejše predpise za njih 
izvajanje in za preprečevanje zlorabe. 

Specialno pa se sestane v 14 dneh od dne, ko 
etopi ta sporazum v veljavo, mešana komisija po
godbenih strank, ki ji bo naloga, na licu mesta 
sporazumno določiti kraje za prehod čez mejo po
sameznim kategorijam obmejnih prebivalcev (ob
mejnih prebivalcev vobče-, dvovlastnikov v širšem 
in dvovlastnikov v ožjem zmislu, izpovednikov, 
zdravnikov, veterinarjev in babic), pri čemer je po
sebno uvaževati pridobitne potrebe dvovlastnikov. 

Člen vin. 
Pogodbeni stranki se bosta po potrebi dogovar

jali o reguliranju ostalih vprašanj pridobitnega in 
pravnega značaja, ki izvirajo iz obmejnega razmerja. 

V potrdilo tega so obojestranski delegati pod
pisali U dopolnilni sporazum kot aneks provizorne 
trgovinske pogodbe v po dveh izvodih v srbskohrvat-
skem in nemškem jeziku. Besedili v obeh jezikih 
veljata za originalno besedilo in njiju identičnost se 
je ugotovila sporazumno. 

Parafirano v Beogradu, dne 23. februarja 1922. 
Dr. M. Todorović s. r. Hofinger s. r. 

Zakl jučni p r o t o k o l . 

Ob podpisu dopolnilnega sporazuma o malem ob
mejnem prometu so obojestranski delegati podali 
spodaj navedene izjavo, ki imajo isto veljavo in isto 
obvezno moč, kakor da so sestavni del sporazuma. 

K členu IL: 
1.) Dosežen je sporazum o tem,- da se obče od

redbe, ki se nanašajo na promet plemeuičenja, v 
prometu obojestranskih obmejnih pasov, kolikor le 
mogoče olajšujejo po lokalnih potrebah, zlasti pa v 
onih primerih, kjer služi plemeničenje lastni potrebi; 
specialno pa da je odstopati od predhodnega odo
bravanja centralnih oblastev. 

2.) Dosežen je sporazum o tem, da uživajo po
ljedelski in gozdarski delavci, ki sklepajo kratko
ročno delovno pogodbo (najdalje za šest dni) in ki 
prehajajo v ta namen iz enega obmejnega pasu v 
drugega ali se preko njega vračajo v obmejni pas 
svoje države, ob prehodu čez mejo ugodnosti, ki jim 
omogočajo, nositi s seboj potrebno hrano, in orodje 
za delo, kakor tudi da smejo prinašati s seboj udo
mačeno nagrado v naturi. 

3.) Dosežen je sporazum o tem, da se smejo iz
vozne m uvozne prepovedi, ki jih določa člen VI. 
provizorna trgovinske pogodbe, uporabljati na ob
mejni promet samo v neizogibno potrebnih in neod-
ložnih primerih, kar je treba v vsakem konkretnem 
primeru izrecno naglasiti. 

K členu m. : 
Dosežen je sporazum o tem, da je do konca leta 

1922. ravnati kakor z dvovlastniki (člen III.) z onimi 
obmejnimi prebivalci, ki imajo v obmejnem pasu 
ene pogodnico svoje stalno bivališče, a v obmej
nem pasu druge pogodnice zemljišče v najemu, toda 
samo, ako so bile njih zakupne pogodbe že v veljavi 
dne 1. novembra 1918. 
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K členom III., IV. in V.: 
Dosežen jo sporazum o tem, da bodi postopek za 

izdajanje in vidiranje legitimacij, določenih v čle
nih III., Г7. in V., kolikor le mogoče enostaven in 
hiter. Obe stranki namerjata legitimacije, izdane po 
njiju oblastvih, pošiljati direktno v vidiranje kom-
petentnemu oblastvu druge pogodbene stranke, ki 
naj jih, ko jih opremi z vizom, vrne oblastvom, ka
tera so jih izdala. 

K členu VI.: 
Dosežen je sporazum o tem, da si pogodbeni 

stranki pridržujeta pravico, v posebnih primerih, in 
sicer iz ozirov državne in javne varnosti, prepovedo
vati posameznim osebam prehod na svoje ozemlje 
in istotako v izjemnih razmerah (n. pr. ako nastane 
gibanje, naperjeno zoper državno varnost, ako vladâ 
epidemija) začasno in popolnoma ustaviti obmejni 
promet celotno ali na posameznih krajih. 

Ako ena pogodbena stranka suspendira obmejiii 
promet, obvesti o tem drugo pogodbeno stranko, in 
sicer, ako je mogočo, osem dni poprej. 

Ako pa se prehod čez mejo prepove posamez
nim osebam, mora oblastvo, ki dekretira to pre
poved, o tem obvestiti pristojno oblastvo druge po
godbeno stranke, čim prej je mogoče, ter po mož
nosti označiti razloge za to. 

K členu VIII.: 
Pogodbeni stranki določita, čim prej bo mogoče, 

specialen sporazum o turističnem prometu vzdolž 
meje. 

' Avstrijski delegati so izjavili željo svoje vlade, 
da bi pričeli čim prej dogovore s kraljevsko vlado 
Srbov, Hrvatov hi Slovencev za sklenitev niže na
štetih specialnih sporazumov: 

1.) o paši; 
2.) o cestah, potih, mostovih, brodih, plovitvi m 

prometu s splavi; 
3.) o električnih instalacijah; 
4.) o regulaciji Mure; 
5.) o šolah in cerkvah; 
6.) o pošti, brzojavu in telefonu; 
7.) o lovu in ribji lovi; 
8.) o narodnem zdravju; 
9.) o ukoriščanju vodnih sil — seveda vse v ob

mejnem pasu. 
Sporazumi pod 1.) do 5.) se označujejo za po

sebno nujne. 
Delegati kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven

cev sprejemajo to željo na znanje ter izjavljajo, da 
obveste čim prej drugo pogodbeno stranko o stali
šču svoje vlade o tem. 

Parafirano v Beogradu, dne 23. februarja 1922. 
Dr. M. Todorović s. r, Hofinger s. r. 

Letnik IV. 

gaü z blagom, torej tudi onega, ki predloži z de
klaracijo za povratek blaga duplikat deklaracije, 
po kateri se je izvršila pogojna carinska ekspedicija. 
Ako se povračilo garancij, položenih za zavaro
vanje povTatka začasno uvoženih ali izvoženih pred
metov, ne vrši na ime onega, ki jih je položil, je 
treba zahtevati predpisano pooblastilo. 

V B e o g r a d u , dne 28. julija 1922.; 
C br. 82.164. „ . . , , ,. 

Minister za finance: 
dr. Kumanudi s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo, kako je ocarinjati pnevmatike 

za velocipede in avtomobile. 
Na vprašanje, Itako je ocarinjati pnevmatike za 

velocipede in avtomobile, dajem na podstavi člena 
20. zakona o splošni carinski tarifi in po zasli
šanju carinskega sveta to-le pojasnilo: 

1.) Pnevmatike za avtomobile in velocipede je 
ocarinjati, če se uvažajo zase kot blago, po njih 
izdelavi. 

2.) Pnevmatike kot dele za velocipede in avto
mobile iz post. 651. in 652. carinske tarifo je ocar 
rinjati po omenjenih tarifnih postavkah samo, če se 
uvažajo z velocipedi, odnosno avtomobili, vred kot 
rezervni deli, in sicer po dva izvoda za en avtomo
bil in po en izvod za en velociped. 

V B e o g r a d u , dne 6. julija 1922.; 
C br. 42.578. Minister za finance: 

dr. Kumanudi s. r. 

Pojasnilo, koga je smatrati po carinskem 
zakonu za lastnika blaga. 

Na podstavi člena 273. carinskega zakona in 
člena 20. zakona o splošni carinski tarifi in po za
slišanju carinskega sveta pojasnjujem, da je za 
lastnika blaga v zmislu členov 74., 75. in 99. carin
skega zakona, t. j . Če gre za začasen uvoz in izvoz 
•blaga, smatrati vsakogar, ki ima pravico razpela-

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 27.827. 
Razglas. 

Pri-bivših avstro-ogrskih konzulatih v inozem
stvu je še precejšnjo število nedvignjenih depozitov. 

Vsi oni naši državljani, Id imajo iz kateregakoli 
naslova pravico do takega depozita, se pozivljejo, 
naj prijavijo svojo primerno dokumentirano zahte
vo pri okrajnem glavarstvu svojega bivališča. 

V L j u b l j a n i , dne 1. avgusta 1922. 

Pokrajineka uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšeks. r. 
Št. 2385 vet 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 5. avgusta 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mostnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Litija: Stehanja vas 2:13. Ljubljana okolica: 

Borovnica 11 : 30, Preserjo 5 : 50, Zelimi je 3 :10. 
Logatec: Rovte 1 : 3 , Št. Vid 1 :3 . 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Dragatuš 1 : 1 , Vinica 1 : 1 . Murska 

Sobota: Centiba 1 : 1 , Dolnja Lendava 2:10. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatuš 1 :1 . Ljubljana okolica: 

Brezovica 1:1. Maribor: Črešnjevec 1 :1 . 

S t e k l i n a . 

Brežice: Zakot 1 :1 . Konjice: Stranico 1 :1 . 
Krško: Čatež1 1 : 1 . Kranj: Smlednik 1 : 1 . Ljuto
mer: Veržej 1 :1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Loka 1 :2, Stari trg 2 :4. Litija: Dedni 
dol 1:1, Gorenja vas 1:1, Krka 1:1, Leskovec 1:1, 
Polica 1 :2, Št. Vid 1:1. Ljubljana okolica: Pre-
serje 1 :1, Rudnik 1:1. Maribor: Slovenska Bi
strica 1 :1 . Novo mesto: Ambras 1 :1, Šmihel-Sto-
piče 2 :2, Žužemberk 1 :1 . Radovljica: Bled 1 : 5. 
Ljubljana mesto: 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Braslovče 1:1, Gotovlje 1:1, Nova cer
kev 1:1, Sv. Peter v Savinski dolini 1:1, Vransko 
1 : 1 . Kranj: Kovor 1 : 1 , Stara Loka 1 : 1 . Ljubljana 
okolica: Jezica 1:1, St. Jurij 1 : 1 , Zgornja Šiška 
1 :1 . Litija: Krka 1 :1 , Polica 1 :1 . Ptuj: Brstje 
1 : 1 , Hajdin 1 : 1 , Hardek 1 : 2, Krčevima 1 : 1 , 
Vinitarovci 1 : 1 . Radovljica: Gorje 1:1-

V L j u b l j a n i , dne 5. avgusta, 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Zaje s. r. 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 6675/22—B. 
Razpis. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani raz
pisuje d v e r n e e t i u p r a v n i h . p r a k t i k a n 
t u v v staležu bolniških upravnih uradnikov » služ
beno dodelitvijo pri splošni bolnici v Mariboru., 
odnosno pri obči javni bolnici v Murski Soboti. 

S to službo so združeni ti-le prejemki: začetni 
•adjutum 1000 Din letno in pripadajoče dravinjske 
doklade (tačas dnevno 24 Din). Poleg splošnih po
gojev za sprejem v državno službo se zahteva do
vršena srednješolska izobrazba. Invalidi z zahtevano 
kvalifikacijo in ako so sicer telesno sposobni za 
službo, imajo prednost. 

Pravilno kolkovano prošnje, opremljene z doka
zili ô  starosti, o državljanstvu, o nravnem vedenju, o 
•dovršeni srednješolski izobrazbi, o morebitnem do
sedanjem službovanju in z zdravniškim izpričeva-
lom, naj so predlože zdravstvenemu odseku za Slo
venijo najkesnejo do dne 3 0. a v g u s t a t. 1. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 3. avgusta 1922. 

Za sanitetnega šefa: dr. Mayer s. r. 

30. septembra 1921. po predpisu označenih cen v 
svoji trgovini na Gosposivetski cesti št. 13. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije a dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št, 6/22., in zato s© obsoja po istem členu na 24 ur 
zapora in na 26 Din denarne kazni, ob neizterljivo
sti pa še na 12 ur zapora, nadalje po § 389. k. pr. r. 
v povračilo stroškov kazenskega postopanja in iz-
vršitvo kazni. 

V zmislu določila člena 19. citiranega zakona je 
obsodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških ob-
sojenčevih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne 4. julija 1922. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

1062 St. 5070. 

R a z g l a s , 

Gospod minister za trgovino in industrijo je do
volil g. Ivanu O g r i n u , zidarskemu mojstra in 
stavbnemu podjetniku v Ljubljani, osnovati delniško 
družbo z imenom «Opekama ,Emona', d. d. v Ljub
ljani*. 

Družba namcrja ustanoviti opekarno na Viču 
pri Ljubljani ter jo obratovati na tvorniški način. 

Osnovna delniška glavnica znaša 4 milijone 
kron ter je razdeljena na 10.000 delnic po 400 It, 
ki se glase na prinosnika. Ta glavnica se sme s 
sklepom občnega zbora zvišati do 10 milijonov 
kron brez predhodne odobritve državne uprave. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dno 5. avgusta 1922. 

Načelnik: dr. Mara s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U VI 849/22—3. ' 1 0 5 3 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Anton S a g m e i s t e r , rojen dne 

23. oktobra 1887. v Pišecah pri Brežicah, pristojen 
v Ljubljano, rim-sko-katoliške vere, oženjen, mesar 

. y Spodnji Šiški, Jernejeva ulica št. 36, nekaznovan, 
je kriv, da dno 13. oktobra 1921. v svojem mesar
skem lokalu ni imel za meso označenih prodajnih 
«en, da torej kot mesar, ki prodaja življernske po
trebščine, ni imel sumarno ali podrobno označenih 
«en posameznih predmetov tako, da bi jih bil vsak
do lahko razločno videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921., Ur.l. 
št. 6/22., in zato s'è obsoja po členu 6. istega za
kona na 24 ur zapora in 100 Din (sto dinarjev) de
narne Icazni, ob neizterljivosti pa &o na 48 ги- za
pora, nadalje po členu 19. istega zakona na objavo 
te sodbe v Uradnem listu ob stroških obtoženčevih, 
nadalje po § 389. k. pr.' r. v plačilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek Vi., 
dne 24. junija 1922. 

U VI 836/22—4.. 1054 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Franc S a r k, rojen dne 3. julija 1877. 

"v Ljubljani, tja pristojen, trgovec v Ljubljani, Go-
sposvietsika cesta št. 13, je kriv, da ni imel dne 

U 276/22-4. 1024 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtožena Cecilijla, Zu p a n i c i č , rojena S k r 

b e č , 43 let stara, rojena v Brusnicah, pristojna v 
Brusnico, rimsko-katoliške vere, omožena, posestni-
kova žena v Velikih Brusnicah št. 8, nekaznovana, 
je kriva, da je letošnjo zimo in pomlad po brusniški 
okolici nakuiwvala jajca po 3 K ter jih prodajala 
prekupcu po 3 K 50 v, torej izvrševala preprodajo, 
ki namerja podražiti cene življenskih potrebščin. S 
tem je zakrivila prestopek po členu 9. zakona o po
bijanju draginjo z dno 30. decembra 1921., št. 6 
Ur. 1. iz leta 1922., hi zato so po tem členu obsoja 
na en dan zapora in na 100 Din denarne kazni, ki 
se pa po § 260. a) k. z . izpranem* na nadaljnja dva I 
dni zapora, in po § 389. le p. r. v povračilo stroškov j 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. ' 

V zmislu člena 19. citiranega zakona je to ob
sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obso-
jenkinih. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek III., 
dne 9. junija 1922. 

U 274/22-4. 1042. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtožonka Ivana B r u d a r , rojena dne 24. aprila 

1875. na Pristavi, pristojna v Brusnice, rimsko-kato
liške vere, omožena, posostnikova žena v Velikih 
Brusnicah št. 84, že kaznovana, je 1 а ш , da je le
tošnjo zimo in pomlad po brusniški okolici nakupo
vala jajca po 3 K ter jih prodajala prekuipcu po 
3 K 50 v, torej izvrševala preprodajo, ki namerja 
podražiti ceno življenskih potrebščin. S tem je za
krivila prestopek po členu 9. zakona o pobijanju 
draginje z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 
1922. in zato se po istem členu obsoja na en dan 
zapora in na 100 Din denarnie Icazni, ki se pa po 
§ 260. a k. z. izpremeni na nadaljnja dva dni zapora, 
in po § 389. k. pr. r. v povračilo stroškov, kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je to sodbo ob
javiti v Uradnem listu ob stroških obsojenkinih. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek III., 
dne 9. julija 1922. 

U 180/22—3. 1043 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Leopold ö i č , rojen dne 15. novem

bra 1883. v Dobovcu, pristojen v Sv. Križ, katoliške 
vere, oženjen, trgovec vi Guštanju št. 13, nekaz
novan, je kriv, da ni imel dne 18. maja 1922. 
na Prevaljah na manufakturnem blagu, ki ga je na 
stojiuci razstavil na prodaj, vidno označenih cen ter s 
tem zagrešil prestopek po členu 6. zakona o pobi
janju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. š t 6 iz 
lieta 1922. Zato se obsoja po tej določbi na 24 ur 
zapora in 50 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 389. 
k. pr. r. v povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve kazni. 

To odločbo je po izvrsnosti objaviti v Uradnem 
listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 
dne 3. junija 1922. 

U 181/22—4. " 1044 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Ivan G o s t e n č n i k , rojen dne 23. de

cembra 1881. v Trbonjah, tja pristojen, katoliške vere, 
oženjen, krojaški mojster v Zgornjem Vižingu. š t 27, 

nekaznovan, je kriv, da ni imel dne 18. maja 1922. 
na Prevaljah na manufakturnem blagu, ki ga je na 
stojnici razstavil na prodaj, vidno označenih cen ter e 
tem zagrešil prestopek po členu 6. zakona o pobi
janju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. L š t 6 iz 
leta 1922. Zato se obsoja po tej določbi na 24 ur 
zapora in 50 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 389. 
k, pr. r. v povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve kazni. 

To odločbo je po izvrsnosti objaviti v Uradnem 
listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III, 
dne 3. junija 1922. 

U 185/22—6. 104б 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklicno so

disele je vsled naredbe z dne 14. junija 1922., s ka
tero je bila določena vzklicna razprava, razprav
ljalo dne 25. julija 1922. pod predsedstvom višjega 
deželnosodnega svetnika Ravnikarja, vpričo dvorno-
sodnega svetnika Fona, deželnosodnih evetnikov 
Guzelja in Posege kot sodnikov in oficianta Liud-
nerja kot zapisnikarja, vpričo državnega pravdtd'ta 
drja. Jančiča, obtoženke Marije N e m č e v e , o 
valdicu, ki sta ga vložila obtoženka zaradi izreka 
o krivdi in.kazni in javni obtožite!j zaradi izreka 
o kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča na Pre
valjah z dne 3. junija 1922., U 185/22—4, e katero 
je bila obtoženka obsojena na 24 ur zapora ini 100 
dinarjev denarne globe, ob neizterljivosti pa na 
nadaljnjih 48 ur zapora. Po predlogu obtoženldnem, . 
naj se oprosti krivde in kazni, in javnega obtoži-
telja, naj se obtoženkin vzklic zavrne, ugodi pa пјз-
govemu vzklicu in kazen primerno zviša, je rečeno 
sodišče dne 25. julija 1922. razsodilo talco: 

Obtoženkin vzklic zoper izrek. o krivdi s© za
vrača kot neutemeljen in sodba se v tem pogledu 
potrjuje glede na razloge prvega sodnika. 

Ugoditi pa je obtoženkinemu vzklicu zaradi iz-
reka o kazni v toliko, da se denarna kaaen njenim 
imovinskim razmeram in krivdi primerno zniža, na 
50 dinarjev, ob neizterljivosti pa določi zapor 24 
ur. Vzklic javnega obtožitelja je s tem izrekom, 
rešen. 

Vzklicateljica Marija, Nemec se po § 390. k. pr. r. 
obsoja v povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

To odločbo je po izvrsnosti objaviti v Uradnem 
listu ob obsojenkinih stroških. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 
dne 3. junija 1922. 

U 187/22-4. " " "' 1046 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Anton V a c o v n i k , rojen v Smart-

nem dne 6. maja 1871., pristojen na Muto, katoliške 
vere, oženjen, žebljar' na Muti š t 102, nekaz
novan, "je kriv, da ni imel dne 18. maja 1922; 
na Prevaljah na predmetih, ki jih je na stojnici 
razstavil na prodaj, vidno označenih cen ter s 
tem zagrešil prestopek po členu 6. zakona o pobi
janju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. š t 6 iz 
leta 1922. Zato se obsoja po tej določbi na 24 ur 
zapora in 50 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 889. 
k. pr. r. v povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve Icazni. 

To odločbo je po izvrsnosti objaviti v Uradnem 
listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III, 
dne 3. junija 1922. 

U 113/22. j o l i 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je o obtožbi opravi-

telja državnega pravdništva zoper Franca P l a v c a 
zaradi člena 8. zakona o pobijanju draginje vpričo 
opravitelja državnega pravdništva Alojzija jSchilden-
felda in prostega obdolženca Frauca Plavca po da
nes dognani glavni razpravi na predlog obtožiteijev, 
naj se obtoženec kaznuje, razsodilo tako: 

Franc Piave, rojen dne 24. julija 1863. v L&tkovi 
vasi, pristojen v Braslovče, katoliške vere, oženjen, 
posestnik in gostilničar v Parižljah, še nekaznovan, 
ja kriv, da je za par volov in enega bika, ki jihi je 
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due 3. maja 1922. kupil od Antona Završnika v Do-
brovljah, vole za 42.365 K, bika pa za 15.345 K, 
s prišteto napitnino 100 K, ekupaj za 57.810 K, 
zahteval dne 5. maja 1922. od Franca Rebevška v 
Celju za vola 45.800 K in za bika 17.820 K, skupaj 
63.620 K, lorej za življenske potrebščine višjo ceno, 
nego je ona, ki zajamčuje običajni dovoljeni trgov
ski dobiček. S tem je zakrivil prestopek po členu 8. 
zakona z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz 
leta 1922., in zato se po citirani zakonski določbi 
obsoja na 48 ur zapora in na 550 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 11 dni za
pora, m po § 389. k. pr. r. v povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Sodbo je po pravnomočnosti ob stroških obto-
ženčevih v zmislu člena 19. citiranega zakona obja
viti v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 

dne 30. junija 1922. 

S 2/21-10. 1063 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec Franc U r h v Ptujski gori. 
Kcnkurz, ki je bil razglašen s sklepom: opr. 

št. S 2/21—2 o imovini prezadolženčevi, je odiprav-
Ijen s pritrdilom vseh upnikov po § 167. k. r. 

Okrožno sodišče v Mariboru, 

dne 21. junija 1922. 

T 141/22-4. 1029 
Amortizacija. 

Po prošnji Cilke R o t a r j e v e , omožene Šefove, 
v Mariboru, Cvetlična ulica št. 29, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo 
je prositeljica baje izgubila: Vložna knjižica Zadruž
ne banke v Splitu, podružnice v Mariboru, š t 134 s 
stanjem 1188 K, glaseča se na ime: Cilka Rotar. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e a t i h m e s e c e v , ker bi se si
cer po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 15. julija 1922. 

T 149/22—4. 1030 
Amortizacija. 

Po prošnji Zofije M a r k o v i č e v e , modistinje 
v Maribora, Trubarjeva ulica št. 9, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki 
jo je prosit-sljioa baje izgubila: Hranilna knjižica 
mostno hranilnice v Mariboru št. 18.492/160.695 za 
110 Din, glaseča se na ime: Zofija Markovič. 

Imetnik te knjižice .se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se si
cer po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 22. julija 1922. 

1069 Proglasitve za mrtve. 
O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogreSanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . marca 1918., drž. zak. 
Jt. 128, o pogrešancih, označenih z *,' pa po § 24., št. 1, obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, 
k i bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoČi sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same 
p a pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Janez Golobic. 
rojen dne 9. junija 1881., 
oženjen posestnik v Pre

magoval št. 1. 

* Janez Špehar, 
rojen dne 4. septembra 
1850., oženjen posestnik 

v Špeharjih š t 30. 

Ivan Hutter, 
rojen dne 5. junija 1886., 
samski posestnik v Inlaufu 

š t 15. 

• Matija Težak. 
rojen dne 3. marca 1862., 
posestnik v Hrastu št. 8. 

Jožef Kožar, 
rojen dne 18. decembra 
1883., posestnikov sin na 

Brodu št. 25. 

Janez Žunlč, 
rojen dne 6. junija 1882., 
oženjen posestnik v Za

stavi š t 8. 

Matija Klkel, 
rojen dne 28. julija 1883., 
oženjen posestnik v Želj-

nah š t 1. 

Odšel začetkom vojne leta j 
1914. s 17. pehotnim pol- | 
kom na gališko fronto; j 
jeseni leta 1915. baje umrl 

v neki bolnici. 

Žena 
Neža Golobic. 

Ivan Smolik 
Novem mestu. 

Odšel leta 1886. v Ame
riko ; že 17 let ni več glasu 

o njem. 

Odrinil leta 1915. s 17. pe
hotnim polkom v Galicijo 
na rusko fronto; izza me
seca avgusta 1915. neiz-

vesten. 

Mati 
Elizabeta Hutter. 

Odpotoval leta 1887. v 
Ameriko, odkoder zadnjič 
pisal leta 1912.; od takrat 

neizvesten. 
Odšel ob mobilizaciji leta 
1914. kot vojak 17. pehot
nega polka v Galicijo ; od 
takrat ni več glasu o njem. 
Odšel ob mobilizaciji leta 
1914. kot vojak 17. pehot
nega polka na • gališko 
fronto ter zadnjič pisal dne 
4. ali dne 6. januarja 1915.; 

od takrat neizvesten. 

Ivan Kresse, 
rojen dne 10. marca 1876., 
oženjen posestnik v Kon

cu. 

Karel Marolt, 
rojen dne 18. aprila 1896., 
samski kočaričin sin v 

Podstrmcu š t 11. 
Ivan Novak, 

rojen dne 14. novembra 
1873., oženjen posestnik 

v Velikih Poljanah. 
Jožef Kerln, 

rojen dne 27. aprila 1873., 
oženjen posestnik v Vr-

huljah š t 6. 

Jožef Verderber, 
rojen dne 17. marca 1872., 
oženjen posestnik v Mla

ki š t 18. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku, 
10. ali 13. stotniji, nekje 
v Galiciji, kjer ga je baje 
zadela granata. Izza srede 
meseca novembra 1914. 

neizvesten. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku ter 
se udeležil bojev na itali
janskem bojišču; pogre
šan izza dne 12. oktobra 

1918. 
Služil na italijanski fronti 
ter zadnjič pisal 14 dni 
pred prevratom ; od takrat 

neizvesten. 
Odšel začetkom vojne leta 
1914. v Srbijo ter prišel 
ondi v ujetništvo; zadnjič 

pisal leta 1915. 

Žena 
Lucija Špehar. 

Brat 
Martin Težak 

v Hrastu. 

Terezija Kožar, 
rojena Tršelič. 

Žena 
Marjeta Žunič. 

Žena 
Elizabeta Kikel. 

Žena 
Jožefa Kresse. 

Mati 
Urša Marolt. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

25. 6. 1922. ; 
T 17/21—11. 

24.6.1922.; 
T 42/22—3. 

24.6.1922.; 
T 44/22—3. 

24. 6. 1922.; 
T 43/22—3. 

3.7.1922.; 
T 55/22—2. 

8.7. 1922.; 
T 50/22—4. 

Ivan Smolik 
v Novem mestu 

Oklicni rok j 
poteče dne | 

11. februarja 
1923. 

11. februarja 
1923. 

11. februarja 
1923. 

11. februarja 
1923. 

11. februarja 
1923. 

1. marca 
1923. 

Prišel leta 1915. v rusko 
ujetništvo ter* baje dne 
4. februarja 1916. umrl pri 

Taškentu. 
Prišel kot topničar na ga-
liški fronti v rusko ujet
ništvo ter baje meseca 
junija 1915. umrl v Kata-

kurganu. 

Žena 
Ivana Novak. 

Filip Peterlin, 
posestnik in 

trgovec v Ribnici 

Žena 
Marija Kerin. 

Žena 
Marija Verderber. 

Ivan Smolik 
v Novem mestu 

30.7.1922.; 
T 46/22—5. 

7.8. 1922.; 
T 58/22-6. 

27.6.1922.; 
T 52/22—3. 

24.6.1922.; 
T 49/22—7. 

24.6.1922.; 
T 48/22. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

11. februarja 
1923. 

11. februarja 
1923. 

1.7. 1922.; 
T 51/22-3. 

11. februarja 
1923. 

11. februarja 
1923. 

Razne objave. 
Št. 4408-III. " 990 

Av8trijsko-jadran8ki tovorni promet. 

P o p o l n i t e v i z j e m n e t a r i f e 3 A 
( z a b o m b a ž e v e o d p a d k e ) . i n i z j e m n e 

t a r i f e 22 ( z a p a p i r i t d.). 

Z veljavnostjo izza dne 15. julija 1922. do pre
klica, odnosno do praizvedbe v tarifi, najdalje pa do 
konca meseca januarja 1923., je sprejeta v okviru 
«Provizorne železniške tovorne tarife» (z dno 1. fe
bruarja 1921.) postaja Pernitz-Muckendorf v izjemno 
tarifo 3 A (za bombaževe odpadke) in 22 (za papir 
itd.) z nastopnimi vozninskimi stavki: 

Do postaje, 
odnosno 

od postaje : 

Pernitz-
Muckendorf' 

I z j e m n a t a r i f a . 

3 

A 

22 

A 
B 

1 

2 

1 1 

C 

vozninski stavki 
za 100 kg v centesimih 

od 
Trsta 

1562 

do Trsta 

— 968 983 13101660 983 

Pribitki, odnosno odbitki (sedaj 40%ni odbitek), 
ki so bili v okviru te tarife priobčera drugod, veljajo 
tudi pri teh vozninskih stavkih. 

V L j u b l j a n i , dne 18. julija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 4627/П1. 1004 

Avetrijsko-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž a n i v o z n i n s k i s t a v k i z a k o p r o 
( s u š e n a j e d r c a k o k o s o v i h o r e h o v v 
k o . s i h ) i n z a j e d r c a p a l m o v i h o r e h o v 

i z T r s t a v G r a m m a t - N e u s i e d l . 

Z veljavnostjo izza dne 25. julija t. 1. do pre
klica, odnosno do praizvedbo v tarifi, &o računi v 
okviru «Provizorna železniške tovorno tarife» (z dno 
1. februarja 1921.) v zgoraj imenovanem prometu za 
kopro (sušena jedrca kokosovih orehov v kosih) in 
za jedrca palmovih orehov kot sporovozna roba iz 
Trsta v Grammat-Neusiedl pri predaji ali ob plačilu 
za najmanj 10.000 kg za tovorni list in vagon voz
ninski stavek 741 contîsimov za 100 leg. 

Pribitki, odnosno odbitki (sedaj 40%ni odbitek) 
pri vozninskih stavkih imenovane tarife, ki so bili. 
iniobč&ni drugod, se vpoštevajo tudi pri tem voz-
ninskem stavku. 

V L j u b l j a n i , dne 20. julija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1034 Št. 4757/III. 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

Z n i z b a z a s t e k l e n o i n v o t l o s t e k l e n o 
r o b o s o r a z š i r j a n a p o s t a j o H o s t i v a f . 

S takojšnjo veljavnostjo se razglas, priobčen v 
Uradnem listu 6 pod št. 248/III (znižba za stekleno 
in votlo stekleno robo) popolnjuje e sprejemom po-
šiljalno postajo v Hostivafu. 

Za pošiljke s to postaje se računi 20%ni po
pust od ustreznega vozninskega stavka, vsakokrat 
veljavnega za postajo: Praha Wilsonovo nadraži. 

V L j u b l j a n i , dne 25. julija 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1066 Prodaja l e sa . 

Državna uprava veleposestva Lamezan Salins v 
Kokri nad Kranjjm proda te-le partiji lesa: 

1. partija: 
a) ca 250 m 3 desak, 4 m dolgih, različnih dimenzij,, 

loko žaga; . 
b) ca 2500 kubičnih' čevljev tesanega lesa., loko 

skladišče v gozdu; 
2. partija: ca 1000 prm prvovrstnih bukovih drv, 

loko skladišče v Dolu nad Kokro. 
Pravilno kolkovane ponudbe naj ee vlože po do

ločilih prodajnih pogojev (razpoloženih pri upravi) 
do dne 5. s e p t e m b r a ob 12. uri pri upravi v 
Kokri. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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85. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 12. avgusta 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: )z «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon o deželni komisiji za promet z zemljišči na Slovenskem. — Uredbe 
osrednje vlade: Predpisi za izvrševanje odločbe o pobiranju nadavka na luksusno blago. — Naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo: o zvišbi občinske davščine na obrtoffla 
izvrševana prenočišča v Celju ; o pobiranju občinske davščine na vozila v Celju; o pobiranju občinske davščine na ponočni obisk gostiln, kavarn, barov in na igranje s kvartarni 
v Celju; o pobiranju 214°/0пе občinske doklade na državno trošarino od vina v Celju; o pobiranju veseličnega davka v prid ubožnemu zakladu mesta Ptuja. — Razglasi vojaških 

oblastev: Konkurz za sprejem gojencev v hidroaviatično šolo vojne mornarnice. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 169 z dno 3. avgusta 1922.: 
Objavi m'nistrstva za trgovino in industrijo, od

delka za zunanjo politiko, da se jo v Varšavi usta
novila pooblaščena trgovinska agentura naše kra
ljevine, pooblaščena trgovinska agentura v Passami 
pa ukinila. 

Obja,vi generalno direkcije carin, da so oddelki 
carinarnic« prevaljsko v Holci, Mežici in Koprivni, 
nadalje oddelek carinarnice hotedršiške na Trati 
kot nepotrebni ukinjeni. 

Številka 172 z dne 7. avgusta 1922.: 
Objava kabinetne pisarne ministrskega predsed

nika: Dne 14. t. m. se bo vršil v vseh cerkvah v 
državi letni parasta» po blagopokojnem Petru Veli
kem kralju Osvoboditelju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 10. julija 1922., s katerim se narodni 
poslan.ee i« bivši izredni in pooblaščeni minister 
I. razreda dr. Miroslav S p a l a j k o v i ć postavlja 
za izrednega poslanika in pooblaščenega ministra 
I. razreda na Francoskem. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
d r a I. z dne 10. julija 1922., s katerim se diurnist 
kraljevskega poslaništva v Pragi in diplomirani 
pravnik Stanko E r h a r t i č postavlja za pisarji 
I. razreda pri ministrstvu za zunanje posle. 

Izpremsmbe v osebju. 
Z ukazom Njegovoga Veličanstva kralja z dne 

21. julija 1922. sta bila postavljena: okrajni glavar 
Karel E k e l , administrativni svetnik pri direkciji 
šum. v Ljubljani, za višjega administrativnega svet
nika v VI. činovn/c-in razredu pri isti direkciji in 
višji šumarski komisar inž. Janko Ur b a s pri šum
ski upravi v Mariboru za šmnanskega svetnika v 
VII. činovn;-'i)i razredu na istem službenem mostu. 

Rustia s. r. 

Gospod minister pravde je premestil notarja 
drja. Ivana. S t o j a n a iz Trebnjega v Ljutomer. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Zakoni in kraljevske uredbo. 
267. 

Mi. 
Alekeandep X.» 

po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXVII. redni seji, Id jo je imel 
dne 9. decembra 1921. v Beogradu, da je naredbo 
poverjeništev za notranjo zadeve, za finance, za 
kmetijstvo in za pravosod:stvo z dne 17. decembra 

1918., Uradni list št. 204, seznamka uredb ministr
stva pravde št. 1, «Službene Novine» št. 195/21., 
iapremeniti in da smo Mi potrdili in potrjujemo 

po zakonodajnem, odboru sklenjeni 

Zakon 
o deželni komisiji za promet z zem

ljišči na Slovenskem/ 
Kot deželna komisija ••& promet z zemljišči v 

zmislu § 11. cesarske naredbe z dne 9. avgusta 1915., 
drž. zak. št. 234, posluje za ves okoliš višjega 
deželnega sodišča v Ljubljani (točka V., št. 1, na
redbe celokupne vlade z dne 14. novembra 1918., 
Uradni list št. 111) deželna, komisija za promet z 

i zemljišči v Ljubljani. 
Ako se zemljiškoknjižni predäog do razglasitve 

naredbe poverjeništev za. notranje zadev©, za fi
nance, za kmetijstvo in za pravosodstvo v Ljubljani 
z dne 17. decembra 1918., št. 204 «Uradnega lista 
Narodne vlade SHS v Ljubljani» z dne 19. de
cembra 1918., šo ni vložil^.odloča deželna komisija 
za promet z zemljišči v Ljubljani tudi o vseh pri
tožbah zoper ukrep©, ki so jih izrekle komisije za 
promet z zemljišči izza dne 81. oktobra 1918., 
čeprav sta o pritožbi morebiti že odločili deželni 
komisiji v Gradcu ali v Celovcu. 

Kot posredovalnice v zmislu § 2. ministrske 
naredbe z dine 30. decembra 1917., drž. zak. št. 3 
iz leta 1918., poslujejo odslej izldjučno le še Za
družna zveza, regietrovana zadruga z omejeno za
vezo v Celju, za okoliš okrožnih sodišč v Celju in 
Maribora v njiju vsakokratnem obsegu, nadalje 
Zadružna zveza, regietrovana zadruga z omejeno 
zavezo v Ljubljani, in Zveza slovenskih zadrug, 
rogistrovana zadruga z omejeno zavezo v Ljubljani, 
za vse ostalo okrožje višjega deželnega sodišča v 
Ljubljani. 

s *• 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga lcralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča naredbo poverjeništev 
za notranje zadeve, za finance, za kmetijstvo in za 
]vravosodstvo v Ljubljani z dne 17. decembra 1918., 
razglašeno pod št. 204 «Uradnega lista Narodne 
vlade SHS v Ljubljani» z'dne 19. decembra 1918. 
in predloženo zakonodajnemu odboru narodne skup
ščine pod št. 1 uredb za Sloveidjo ministrstva prav
do, navedenih v «Službenih Nov inali» št. 195/21. 

Našemu ministru pravdo priporočamo,, naj raz
glasi ta zakon, vsem našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom. zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dno 30. januarja 1922.; 
št. 65.897. . . > 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P.' Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 167, izdanih dne 
31. julija 1922. (Prilog XXVII. — 1922.) 

Uredbe osrednje vlade, 
268. 

Predpisi za izvrševanje odločbe o pobira
nja nadavka na luksusno blago.* 

Z odločbo gospoda ministra za finance z dne 
3. julija t. 1., C br. 44.776,** se je zvišal nadavek 
pri pobiranju luksusno taks«? (10 % vrednosti na 
luksusne! predmete — po listi, natisnjeni v št. 7 
«Službenih Novin» z dne 11. januarja 1921.,*** — 
ki se plačuje v zlatu, na 300%, ako s© potoka v 
dinarskih ali dinarsko-kronskih bankovcih. V isti 
odločbi je odrejeno, da je na predmete iz liste 
luksusnih predmetov plačevati polovico luksusne 
takse, ako se uvažajo za industrijske ali obrtne 
potrebe s predhodno odobritvijo generalne direkcije 
carin, ki predpiše tuđi natančnlejše odredbe za to. 

Za izvrševanj© prednje odločbe predpisuje ge
neralna direkcija carin to-le: 

Industrijska. 5 TI obrtna podjetja, ki se hočejo 
koristiti s to olajšavo, se morajo predhodno obrniti 
na generalno direkcijo carin s prošnjo, v kateri mo
rajo označiti vrsto in količino Maga e ' podrobnim 
popisom vrste in načina predelave, eventualni ubi-
tek pri predelavi in letno kapaciteto dotičniega 
podjetja glede produkcije posameznih predmetov. 
Ako ne služijo predmeti neposredno za predelavo, 
nego kot pomožni in podoben material za pro
dukcijo, je treba označiti, kako se uporabljajo ti 
predmeti. Prošnjam se morajo priključiti tudi po
trdila pristojnih zbornic (industrijskih, trgov&kö-
obrtniških in obrtniških), da so prosilci res indu-
strijci ali obrtniki in da jim služi takšno blago za 
predelavo, odnosno produkcijo, v njih podjetjih. Z 
dovolitvijo uvoza proti plačilu polovične luksusno 
takse prevzemajo industrijska in obrtna podjetja 
dolžnost, da vodijo posebne knjige, v katerih je 
treba v konto «Uvoženo» vpisovati količino in 
vrste uvoženih predmetov za predelavo, odinosno 
produkcijo, v konto «Porabljeno» pa porabljeno 
količine iz konta «Uvoženo», tako. da. je mogoče 
ob zaključku konta vsak čas ugotoviti uvožene in 
za predelavo, odnosno produkcijo, porabljene koli
čine, na podstavi tega pa tudi še neporabljeni 
ostanek, ki se mora hraniti zase in ločeno od osta
lega blaga. Industrij« in obrtniki so. glede uporabe 
luksusnih predmetov, na katere se je z dovolitvijo 
generalne direkcije carin pobrala polovična Juksus-
r.-a takta, zavezani carinski kontroli. Imetniki in
dustrijskih in obrtnih podjetij morajo med- de-' 
lovnimi urami dovoljevati carinskim organom pri
stop v prostore, kjer se blago sklada in predeluje; 
istotako jim morajo dovoljevati pregled knjig, ki 
r,e nanašajo na to. V posameznih dovolilih za pla
čilo polovične luksusne takse se predpišejo natanč
nejše određ'be glede te kontrole in se določi, v ka
terih primerih in v kolikih 'zneskih morajo indu-
strijci in obrtniki trpeti stroške za omenjeno carin
sko kontrolo. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 10. julija 1921.; C br. 44.776. 

* Razglašeni v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 168, izdanih dne 
1. avgusta. 1922. 

** Uradni list pod št. 245. 
*** Uradni list pod št. 32 iz leta 1921. 



85. 566 Letnik IV. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

2 6 9 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
• katero se zvišuje občinska dav&čina na obrtoma 

izvrševana prenočišča v Celja. 

Mestni občini celjski dovoljujem na podstavi § 1. 
zakona z dne 18. maja 1894., dež. zak. Štajerci 
St. 41, sporazumno z delegacijo ministrstva financ v 
Ljubljani, da sme pobirati z veljavnostjo od dne 
1. julija 1922. do dno 31. decembra 1922. po vsem 
svojem ozemlju davščino na obrtoma izvrševana 
prenočišča, uvedeno z naredbo bivše deželno vlade 
za Slovenijo z dne 30. marca 1921., Ur. 1. št. 94, v 
zvišani meri 30% ne čiste oddajne cene vsak dan od
danih prostorov. Od celotne inkasirane davščine na 
prenočišča mora mestna občina odstopiti 22 % Ш-
skemu skladu osrednje zveze gostilničarskih zadrug 
v Ljubljani za ustanovitev redne gostilničarske šole. 

Obenem določam, da se morata §§ 8. in 9. citi
rane naredbo bivše deželne vlade odslej glasiti 
tako-le: 

§*• 
Za vsako zakesnitev prijav, ki so predpisane v 

tej naredbi, sme mestni magistrat prenočiščarju. m; 
da bi se zoper njega uvedlo kazensko postopanje, 
predpisati za eno tretjino višjo davščino, nego bi jo 
moral prenočiščar sicer plačati na podstavi pravo
časnih prijav. 

Če pa davčni zavezanec opusti prijave, predpisa
ne v tej naredbi, ali če v teku postopanja utaji ali 
vedoma napačno priglasi okoliščine, ki so pomembne 
za pravilni izračun davščine, mu sme magistrat, 
ne da bi se zoper njega uvedlo kazensko postopa
nje, predpisati davščino v dvakratnem znesku. 

§S. 
Zoper odloke in odredbe mestnega magistrata ie 

dopusten priziv na mestni občinski svet, zoper akbv-
pe mestnega občinskega sveta pa na pokrajinsko 
upravo za Slovenijo, oddelek za notranje zadeve, ki 
odloča končno vel javno. 

To določilo pa se ne tiče odredb, ki jih mora 
mestni magistrat izdajati kot obrtno oblastvo in ki 
se ravnajo le po določilih obrtnega reda. 

Vsak priziv je vložiti pri mestnem magistratu v 
14 dneh od dne, ko se vroči stranki magistratni od
lok ali obvestilo o občinskem sklepu. 

V L j u b l j a n i , dne 4. avgusta 1922. > 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek ZÌI notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

270. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju občinske davščine na vozila v Celju. 

Mestni občini celjski dovoljujem na podstavi § 1. 
zakona z dne 18. maja 1894., dež. zak. štajerski 
St. 41, sporazumno z delegacijo ministrstva financ v 
Ljubljani, da sme pobirati v letu 1922. po vsem svo
jem ozemlju davščino na vozila v isti izmeri in po 
istem pravilniku, kakor je bil objavljen v naredbi 
bivše deželne vlade za Slovenijo z dne 30. maja 
1921., Ur. 1. št. 176. Izpreminjata se samo §§ 9.. in 
10., ki se glasita odslej tako-le: 

§ 9. Prestopki. 
Kdor zamudi v predpisanem 14dnevuem roku 

prijaviti prodajo ali nakup davku zavezanega vo
zila ali kdor iz malomarnosti zamudi pravočasno pri
javo svojega davku zavezanega vozila ali v 14 dneh 
ne naznani, da je prestal razlog za odpis davka, ti
mu sme mestni magistrat, ne da bi zoper njega uve
del kazensko postopanje,-predpisati 20%en pribitek 
k davščini, ki se mora plačati po tej naredbi. 

Kdor pa bi fingiral tako razmerje, ki bi vozilo 
oprostilo davka ali provzročilo odipk, ali bi pre
puščal vozilne znake drugim, temu sme predpisati 
mestni magistrat 50%en pribitek k davščini, ki se 
mora plačati po tej naredbi. 

i : 

. Kolikor obsezajo prestopki zoper to naredbo 
kršitve splošnega kazenskega zakonika, jih je ova
diti državnemu pravdništvu. 

§ 10. Prizivi. 
V vseh zadevah to naredbe je zoper ukrepe in 

odločbe mestnega magistrata dopusten priziv na ob
činski svet, v drugi stopnji pa na pokrajinsko upra
vo, oddelek za notranja zadeve, ki odloča končno-
vel javno. 

Vsak priziv je vložiti pri mastnem magistratu v 
14 dneh od dne po vročitvi dotičnoga odloka, od
nosno pismenega obvestila o sklepu občinskega 
sveta. 

V L j u b l j a n i , dne 4. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

271. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju občinske davščine na ponočni obisk 
gostiln, kavarn, barov in na igranje s kvartarni 

v Celju. 

Mostni občini celjski doyoljujem na podstavi § 1. 
zakona z dne 18. maja 1894., dež. .zak. štajerski 
št. 41, sporazumno z delegacijo ministrstva financ v 
Ljubljani, da sme pobirati od dno, ko se razglasi ta 
naredba v Uradnem listu, do konca leta 1922. po 
vsem svojem ozemlju posebno davščino na ponočni 
obisk gostiln, kavarn, barov in na igranje s kvarta
rni po naslednjem pravilniku: 

§ L 
Občinsko davščino na ponočni obisk gostiln, ka

varn in barov kakor tudi na igre s kvartarni so 
dolžni plačevati obiskovalci gostiln, kavarn in bag
rov, ki so po 22.. uii v gostilnah in po 23. uri v ka
varnah' in barih, kakor tudi kvartal ci v navedenih 
lokalih brez ozira na čas. 

Davščina znaša 1 dinar za osebo. Ako pride 
kvartale« po 22., odnosno po 23. uri, v lokal in igra, 
je zavezan plačati dvojne davščino v znesku 2 di
narjev. 

§ 2. 
Davščino pobirati jo dolžan podjetnik, ki izvr

šuje obrt; na njegovo odgovornost pa ga smejo za
stopati tudi njegovi uslužbenci. 

O plačani davščini vroči podjetnik gostu uradno 
potrdilo mestnega magistrata, podjetnik pa dobiva 
potrdila z zaporednimi številkami v obliki blokov 
brezplačno pri mestnem knjigovodstvu. Potrdila jo 
uporabljati strogo po tekočih številkah. Za pravilno 
zaračunavanje davščine, za vsako zlorabo potrdil ali 
za nepravilnost sploh je odgovoren podjetnik obrta. 

Izjemoma lahko pobira mestna občina davščino 
po nalašč za to nastavljenih osebah. 

§3. 
Davščino, pobrano v enem tednu, mora podjet

nik na podstavi obračuna najpozneje do srede na
slednjega tedna izročiti mestni blagajni. Za vsak 
blok, ki ga podjetnik izgubi, mora plačati vso vred
nost bloka. 

§ 4 -
Mestni magistrat je upravičen, kontrolirati pra

vilno pobiranje davščine. Podjetnik obrta mora na 
zahtevo predložiti kontrolnemu organu bloke zaradi 
primerjanja s potrdili, ki jih je vročil gostom. 

§ 5 . 

Za prestopke to naredbe se smatra: 
a) ako uporablja podjetnik neuradna potrdila, to je 

taka, ki jih ni prejel od mestnega magistrata, 
odnosno knjigovodstva; 

b) ako so gost kljub pozivu brani plačati davščino; 
e) ako gost sporazumno s podjetnikom plača dav

ščino brez potrdila; 
č) ako podjetnik davščine ne pobere, 

§6. 
Za vsak prestopek te naredbe sme mestni magi

strat predpisati podjetniku, odnosno gostu, ne da bi 
uvedel kazensko postopanje, desetkratni iznos pri
krajšane davščine. Ce se višina prikrajšane davščine 
ne more določiti ali če se pri podjetniku prestopki 
naredbe ponavljajo, se določi vsota, ki jo mora pla

čati, od 200-do 2000 dinarjev. Ako zakrivi presto
pek gost sporazumno s podjetnikom (§ 5. c), sme 
magistrat predpisati desetkratno davščino, odnosno 
zgoraj določeni znesek, vsakemu in oba jamčita 
vzajemno za plačilo obeh. zneskov. Gosta, ki se 
brani plačati davščino, mora podjetnik naznaniti 
magistratu, odnosno magistratnemu organu. 

§7. , 
V zadevah te naredbe odloča na pivi stopnji 

mestni magistrat. 
Zoper odloke mestnega magistrata je dopusten 

priziv aH pritožba na mestni občinski svet, zop.T 
sklepe občinskega sv.eta pa na pokrajinsko upravo, 
oddelek za notranjo zadeve. 

Priziv je vložiti v vsakem primeru \m mestnem 
magistratu v 14 dneh od dne, ko se vroči stranki 
odlok magistrata, odredba ali obvestilo o sklopu ob
činskega sveta. 

§ 8 . 
Osebe, lei naznanijo mestni občini prestopke to 

naredbe, dobe za nagrado polovico plačane deset
kratno davščine, odnosno polovico vsote, ki se do
loči po § 6. te naredbo. Kontrolnemu organu določi 
nagrado mestni svet. 

§ 9 . 

Občinsko davščino je smatrati za javen občinski 
davek. Ako se davščina ne plača v določenem roku 
(§ 3.), jo je izterjati po § 3. ukaza z dne 20. aprila 
1854., drž. zak. št. 96, s politično eksekucijo. Na isti 
način so izterjajo tudi premalo oddani zneski, ako 
se ne plačajo v 14 dneh po vročitvi plačilnega po
ziva. Prizivi nimajo odložilne moči. Glede zastaranja 
te davščine veljajo določila zakona z dne 18. marca 
1878., drž. zak. št: .31. 

§10. 
Ta naredba stopi v veljavo, ko se razglasi v 

Uradnem listu, tei- velja do dne 31. decembra 1922. 
V L j u b l j a n i , dne 4. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

2 7 2 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju 214 "/J, ne občinske doklade na 

državno trošarino od vina v Celju. 

Na podstavi člena III. zakona z dne 18. maja 
1894., dež. zak. štajerski št. 41, dovoljujem sporaz
umno z delegacijo ministrstva financ v Ljubljani, 
mestni občini celjski, da sme z veljavnostjo od dne 
1. julija 1922. do dne 31. decembra 1922. v kritje 
občinsldh potrebščin po vsem občinskem ozemlju 
pobirati 214 %'no občinsko doklado na državno tro
šarino od vina. 

V L j u b l j a n i , dne 4. avgusta 1922. 
Pokrajinska uprava .za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

273. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju veseličnega davka v prid ubožnemu 

zakladu mesta Ptuja. 

Mestni občini ptujski se dovoljuje na podstavi 
§ 1. zakona z dne 18. maja 1894., dež. zak. štajerski 
št. 41, siporazumno z delegacijo ministrstva financ v 
Ljubljani, da sme pobirati po vsem svojem ozemlju 
za dobo enega leta od dne, ko se razglasi ta naredba 
v Uradnem listu, enotni voselični davek v iznosu 
20 % od vsake vstopnice na podstavi naslednjega 
pravilnika: 

Člen 1. 
Davčna dolžnost. 

1.) Veseličnemu davku od vstopnine so vobče 
zavezane vse prireditve, razstave in vsa enaka pod
jetja, ki se vrše na ozemlju mesta Ptuja in pri kate
rih se pobira vstopnina, sosebno: predstave v gle
dališču, varijetejih in cirkusih, predstave v kine
matografih, v dvoranah, kjer se proizvajajo spevo
igre itd., dalje izložbe in razstave (menažerije, pa
norame, kabineti z voščenimi figurami i. dr.), plesi, 
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plesni venčki in vsakršne splošne zabave, koncerti, 
glasbene in deklamatorske prireditve, tekmovalne 
dirke in vožnje, dirke s kolesi in motorji. Pri tem 
pa ni nobenega razločka, ali se vrše prireditve z 

• oblastveno dovolitvijo aH ne, ali ee vrže v zaprtih 
prostorih ali pod milim nebom, dalje ali jih prireja 
obrtni podjetnik ali pa druge osebe (društva, odbori) 
ali se ponavljajo dalje časa ali se vrže le enkrat, in 
ne glede na to, na kakšen način se pobira vstopnina.. 

2.) Davek mora prireditelj podjetja, zavezanega 
davku, plačati mestni občini. Če pa priredi podjetje 
več oseb, jamčijo za davek vse nerazdelno. 

Člen 2. 

Oprostitve. 

A. G l e d e n a n a č i n i n n a m e n p r i r e d i t v e . 
Veseličnega davka so ne glede na višino vstop

nine proste: 
aj prireditve v izključno dobrodelne in. patriotične 

»vrhe; 
b) predavanja, govori, razstave in izložbe v znan

stveno in izobraževalne namene, kolikor se ne 
prirejajo za dobiček; 

c) javni muzeji i n galerije siile; 
čj zabave, prirejene na javnih prostorih in pri ljud

skih slavnostih (vrtiljaki, gugalnice, razstavnice 
itd.), če ne-trajajo dalje nego 12 ur. 

B. G l e d e n a s l u ž b e n e s e d e ž e . 
Davita proste so nadalje vstopnine, ki odpadajo 

na tako zvane službene sedeže, to je na prostore, 
lu so po oblastvenem naročilu odkažejo službujočim 
osebam. 

Olea 8. 

Višina davka. 
1.) Davek znaša 20 % od vsake vstopnice. Pri 

vstopnicah v abonementu se zaračunava davek po 
prodajnih cenah. V vstopnino je všteti, odnosno pri
šteti, tudi vsak znesek, ki se pobira ob vstopu pod 
kakršnimkoli naslovom. 

Isto velja, če pobira podjetniki poleg vstopnine 
še posebne pristojbine za izredne prireditve. 

_ 2.) Tudi osebe, katerim je dovoljen brezplačen 
obisk zabave, razstave itd., morajo, ne glede na to, 
ali imajo brezplačne ali trajne vstopnice (passepar
tout) ali pa če brez vstopnic obiščejo podjetje, pla
čati davek za rabljeni prostor, ki ee zaračuni po ob
javljenih dnevnih cenah. 

Ölen 4. 

Dolžnost naznanitve. 

1.) Vsak prireditelj podjetja, zavezanega davku 
(člen 1.), mora vsako prireditev najkesneje 24 ur 
Predi začetkom pismeno (v dveh enakih izvodih) 
naznaniti mestnemu magistratu (mestnemu knjigo
vodstvu). V tej prijavi je navesti kraj, čas in vstop
nino prireditve. 

2.) Če se že prijavljena prireditev odlgodi ah' 
odpove, je'to takoj pismeno (v dveh enakih izvodih) 
naznaniti mestnemu magistratu (mestnemu kniieo-
vodstvu). ^ s 

Ölen 6. 

Vstopnice. 

1.) Vstop y podjetja, zavezana davku, je vobče 
(odstavek 4.) dovoljen le z uradno štanipUjiranimi 
vstopnicami. Vstopnico morajo imeti zaporedne šte
vilke; če se vrše prireditve vsak dan ali pa se po
navljajo dalje časa, morajo imeti vstopnico tudi 
vrstno številko (serijo) in biti vedno opremljene z 
odrozkom (kuponom). 

2.) Prireditelji omenjenih podjetij morajo pred
ložiti vstopnice najkesneje tri dni pred izdajo mest
nemu knjigovodstvu, da se opremijo z uradno ätam-
Pilijo. 

8.) Mestni magistrat je upravičen, da zaradi 
lažjega nadziranja in manjših stroškov pri pobiranju 
davka sklene dogovorjeno višiiio davka s priredi
telji podjetij, zavezanih davku, posebno onih, v 
katerih se vstopnina pobira od mize do mize ali v 
katerih ae vstopnina zaračunava s tem, da se zvi
jajo cene pijačam in jedilom. 

V tem primeru omenjenim podjetjem ni treba 
Izdajati vEtopnic. 

Člen 6. 
Dolžnost, podajati pojasnila. 

Vsak prireditelj podjetja, zavezanega davku, je 
dolžan, podati uradnemu odposlancu, ki se mora 
izkazati, da je v to upravičen, vsa pojasnila, po
trebna glede nadziranja, in mu sosebno dovoliti 
vpogled v prédznambe o dohodkih od vstopnine. 

Letnik IY. 
Člen 7. 

Plačevanje davka. 
l.j Vsak prireditelj podjetja, ki mora izdajati 

vstopnico proti plačilu (člen 5.), je dolžan, naj
kesneje v teku enega tedna po prireditvi podati 
mestni blagajnici seznamek vplačanih vstopnin 
i blaga jnično poročilo), sestavljen po obstoječih sku
pinah (kategorijah) z odrezki od vstopnic (kontrolni 
kuponi) vred po vzorcu, ki je na vpogled v most
nem knjigovodstvu. V kolikor so se izdale za vsako 
posamezno prireditev nove vstopnice (bloki), mora 
priložiti tudi za omenjeno prireditev neporabljene 
vstopnice ter ondi tudi istočasno vplačati znesek, 
odpadajoč od pobrane vstopnine na veselični da
vek; ta znesek je izkazati v seznamku za vstopnice 
(blagajničnem poročilu), odštevši morebiti vplačano 
varščino (odstavek 5.). Prireditelj pa lahko vplača 
davčni znesek mestni blagajnici tudi po poštni hra
nilnici; v ta namen mu mestno knjigovodstvo vroči 
potrebne položnice. 

V tem primeru mora prireditelj v prej omeni : 
nem roku poslati seznamek za vstopnice (blagij 
nično poročilo) s potrebnimi pomočki vred mest
nemu knjigovodstvu in zabeležiti v seznamkui za 
vstopnice dan, ko je vplačal denarni znesek pii 
poštni hranilnici. 

2.) Za redne prireditve, ki trajajo najmanj me
sec dni, sme dovoliti magistrat podjetniku namesto 
dnevnega obračuna tedenski obračun. V tem pri
meru pa mora podjetnik v naprej položiti varščino, 
ki je primerna približnemu ali dejanskemu teden
skemu povprečnemu dohodku. 

3.) Davek od vstopnic v abonementu mora pod
jetnik vplačati pri mestni blagajnici najkesneje v 
osmih dneh po dospelosti prodajne cene. 

4.) Magistrat pa je tudi upravičen, odmeriti ve
selični davek v posameznih primerih takoj, ko se 
sklene blagajna, po uradnem odposlancu in zahte
vati takojšnje izplačilo. 

6.) Magistrat sme zahtevali pred prireditvijo 
primerno varščino na davek. 

Člen 8. . 
Uradna določitev davčne dolžnosti. 

1.) Obračun na veselični davek (člen 7.), ki ga 
predloži prireditelj podjetja, zavezanega davku, 
mestno knjigovodstvo.jpregleda, ali je pravilen, in 
določi davčno dolžnost," prf Čemer vpoSteva mor.j-
biti vplačano varščino (členi 7., odstavka 2. in 5.). 

2.) Ako izkazuje obračun višji znesek vese
ličnega davka, nego ga je navedel prireditelj v svo
jem obračunu, vštevši morebitno varščino, vroči 
mestno knjigovodstvo prireditelju svoj obračun s 
pozivom, naj vplača razliko v znesku v treh dneh, 
ko je prejel obračun, mestni blagajnici, kar lahko 
stori tudi po poštni hranilnici. 

3.) Če podjetnik na podstavi obračuna ne vpla
ča davka ali če (po mestnem knjigovodstvu) ne 
zahteva, da se mu vroči plačilni nalog (člen 11., 
odstavek 1.), vroči magistrat na odredbo mestnega 
knjigovodstva stranki plačilni nalog! uradoma; po 
tem nalogu mora plačati stranka razliko v znesku 
v najdaljšem roku osmih dni izza dne, ki "je nasto
pil po vročitvi. 

4.) če pa izkazuje obračun manjši znesek ve
seličnega davka, nego ga je navedel prireditelj v 
svojem obračunu, vštevši morebitno varščino, od
redi mestno knjigovodstvo, da se stranki, ki prejme 
istočasno obračun, povrni preveč vplačani znesek. 

Ölen 9. 

Zamudne obresti. 

če podjetnik ni vplačal veseličnega davka v 
roku, navedenem v členu 7. in členu 8., odstavku 
8., se sme izterjati davek s 5 %nimi zamudnimi 
obrestmi vred po politični prisilni poti. 

Člen 11. 

Pravni pomočki. 

1.) Davčnim zavezancem, ki se ne zadovoljijo 
z. obračunom mestnega knjigovodstva (člen 8.) ali 
z odmero davka po uradnem odposlancu (člen, !.. 
odstavek 4.), vroči mestni magistrat na njih zahte
vo istotako uradoma kakor v primerih, navedenih 
v členu 8., odstavku 3., in pa členu 10., plačilni 
nalog s predloženim obračunom zvišanega davka 
in s poučilom glede pravnih pomočkov. 

2.) Zoper plačilni nalog je dopusten priziv na 
občinski svet, zoper sklep občinskega sveta pa na 
pokrajinsko upravo, oddelek za notranje zadeve, 
ki odloča končnoveljavno. Vsak tak priziv je vlo
žiti v 14 dneh pri mestnem magistratu izza dne, 
ki je nastopil za vročitvijo; priziv nima odložilae 
moči. 

3.). če se prizivu glede odmere davka ugodi, se 
povrne „preveč vplačani davčni znesek s 5%nimi 
letnimi zamudnimi obrestmi vred izza dne vplačila 
do dne, ko je bila stranka obveščena o rešitvi 
priziva. 

Ölen 12. 

Zastaranje davka. 

1.) Glede zastaranja davka se zmiselno uporab
ljajo določila zakona z dne 18. marca 1878., drž. 
zak. š t 31, veljavna za direktne davke. 

2.) Pravica občine do odmere zvišanega davka 
(člen 10.) pa mine koncem petega leta po preteku 
onega upravnega leta, v katerem ee je priredilo 
podjetje, ki je prijavilo davčno dolžnost. 

V L j u b l j a n i , dne 6. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar e.r. 

/ " 

Ölen 10. 

Povišba davka. 
) 

1.) če davčni zavezanec opusti prijavo, pred
pisano po členu 4., odstavku 1., ali če v teku po
stopanja navede podatke, ki utegnejo prikrajšati 
davek, ali če pri podajanju pojasnil zamolči bist
vena dejstva, se mu sme, ne da bi se zoper njega 
uvedlo kazensko postopanje, predpisati zvišani da
vek vj najvišji izmeri 100 % prikrajšanega ali pri-
krajšbi namenjenega davčnega zneska. 

2.) če pa davčni zavezanec dokaže, da je podal 
napačne podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in ne da bi bil s tem namerjal prikrajšati 
davek, se zviša davek namesto na 100 % le do 10 % 
in največ 200 kron. 

Razglasi vojaških oblastev. 
Konkurz za sprejem gojencev v hidro

aviatično Solo vojne mornarnice. 
Na podstavi odločbe gospoda ministra za vojno 

in mornarnico Mor. br. 7688/A z dne 21. juliji 1922. 
se sprejme meseca oktobra 1922. v; meihaničarski 
tečaj hidroaviatične šole vojne mornarnice v| Gje-
noviću (Boka Kotorska) za gojence 40 mladeničev 
iz civilnega prebivalstva, ki se po končanem tečaju 
porazvrste kot tehnično osebjei med pomorsko avia-
tiko vojne mornarnice. 

Kandidat mora ustrezati tem-le pogojem: 
1.) Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva

tov in Slovencev, kar dokaže z domovnico ali ob
činskim potrdilom. 

2.) Ne sme biti mlajši nego 17 in ne starejši 
nego 20 let, kar mora dokazati s krstnim listom 
ali pa s potrdilom dveh državljanov, potrjenim po 
političnem oblastvu, 

3.) Dovršiti je moral najmanj Stiri razrede 
osnovne (ljudske) šole, kar mora dokazati e Šolskim 
izpričevalom, ki navaja oceno iz posameznih pred
metov. 

4.) Biti mora dobrega vedenja in ne kaznovan, 
kar dokaže z občinskim ali policijskim potrdilom 
(nravstvenim; izpričevalom). 

5.) Imeti mora dovolilo staršev (varuhov), v 
katerem se izjavlja, da se mu dovoljuje vstopiti v 
hidroaviatično šolo (mehaničarski tečaj) vojne mor
narnice in služiti pri vojni' mornarnici po odredbah 
člena 20. zakona o ustroju vojske, t j . po dovrše
nem mehaničarskem tečaju še 24 mesecev v kadru 
vojne mornarnice.' 

To dovolilo se mora glasiti tako-le: 

Dovolilo, 

s katerim dovoljujem podpisani (ime in priimek) 
svojemu sinu (varovancu) (ime in priimek), vstopiti 
v hidroaviatično šolo (mehaničarski tečaj) vojne 
mornarnice in po dovršenem tečaju služili v kadru 
vojne mornarnice dvakrat toliko časa, kolikor je 
trajal šolski tečaj. 

V . . . . . . dne . . . . 192 ."".'.' 
Politično oblastvo. Podjpie. 

6.) Izu&m mora biti. železarskega obrta, kakor 
kovaškega, ključaničarekega ali podobnega, o če
mer mora predložiti potrdilo z označbo, koliko časa 
je bil v obrtu in kolik uspeh in koliko spretnost je 
(dosegel. •'.. • • • • • 

'Asi/';/.: 
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7.) Predložiti mora izpričevalo aktivnega vo
jaškega zdravnika, da je sposoben za vojaško službo. 

8.) Biti mora neoženjen, kar dokaže s potrdi-
lonï cerkvenega aH občinskega oblastva. 

Prednost imajo oni, ki so poleg izučenega obrta 
dovršili več razredov meščanske ali obrtne šole. 

Svojeročno spisane prošnje za sprejem v hidro-
aviatično šolo (roehaničarski tečaj) z vsemi zgoraj 
omenjenimi listinami se morajo najkesneje do dne 
10. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . poslati komandantu 
hidroaviatične komande v Gjenoviču (Boka Kotor
ska;). 

Prošnje in listine morajo biti opremljene z za
konito takso, t. j . prošnje z 2 Din, vsaka priložena 
listina, ako že ni kolkovana, pa z 0-80 Din. 

Prošnja mora biti spisana čitljivo s popolnim 
podpisom, in s prvo črko očetovega imena; razen 
tega je treba navesti natančni naslov. 

Da se ugotovi sposobnost kandidatov v fizičnem, 
praktičnem in teoretičnem oziru, se morajo dati vsi 
pozvani kandidati pri komandi hidroaviatike v 
Gjenoviču zdravniško pregledati in morajo priti k 
sprejemnemu izpitu. Vsakemu kandidatu se določijo 
v delavnici obrtna dela, katerih izvršitev zadostno 
dokaže stopnjo dosežene sposobnosti v obrtu; nato 
pa se kandidat izpraša iz čitanja in pisanja, v lati
nici in cirilici in iz štirih osnovnih računov s celimi 
in decimalnimi števili in z ulomki. 

Po dovršenem tečaju se uvrste gojenci v po
morsko aviatiko vojno mornarnice za mehaničarje, 
kjer lahko po dovršenih nadaljnjih tečajih dobe 
ukazno službo. 

Gojenci, ki bi se morali zaradi slabega vedenja 
ali nezadostnega učnega napredka izključiti iz te
čaja, se dođete v hidroaviatične delavnice vojne 
mornarnice za mehaničarske pomočnike ter morajo 
prebiti pri vojni mornarnici čas do popolnega 
eiùzbenegà; rôka in dvälirat tottfco časa, kolikor so 
ga prebili v hidroaviatični šoli. 

Vsakemu kandidatu izda komandant onega voj
nega okrožja, v katerega območje spada kandidat, 
brezplačen listek za vožnjo z Železnico aH ladjo od 
najbližje postaje kandidatovega stanovališča До 
Zelenike (Boka Kotorska), in sicer na podstavi pis-
menapi potrdila komandanta hidroaviatike, da je 
prosilec uvrščen, med kandidate za gojence hidro
aviatične šole, in po naredbi gospoda ministra za 
vojno in mornamico F Gj. br. 9223 z dne 4. julija 
1920. 

Če «é kandidat ne sprejme «a gojenca, se mu 
izda brezplačen' voani listek za vrnitev na njegovo 
etsnovsilieče. 

ftìi otifc, ki vlože prošnje, morajo do njene re-
8i«ve- аЦ db poziva, odnosno po pozivu, koman
dantu hidroaviatike javiti vse osebne1 izpremembe 
kakor tœS iapcemensbo svojeg» naslova. 

Tečaj bo trajal Î2 mesecev. 

St. 4674/1922. 1017 S—3 
Dražbeni razglas. 

Da se zagotovi dovršitev gradnje nasipa «Manj» 
v luki Baski, odobrena z odločbo ministrstva za pro
met z dne 2. junija 1922., št. 30.604, se razpisuje s 
tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
delo, se pozivljejo, naj vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
varnih vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
1 9 2 2. o b l l . u r i p r i pomorskem oblastvu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 2 6. a v g u s t a 1 9 2 2. 
ob 12. uri. 
Pomorsko oblaetvo kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev v Bakru, 
dne 18. julija 1922. 

Upravitel j-podpredsednik : 
dr. Vranjicau s. r. 

Sa 1/22-1 
Poravnalni oklic. 

1086 

Uvedba poravnalnega postopanja o imovini Fri
derika J a k o w i t s c h a , trgovca v Celju, Dečkov 
trg, registrovanega pod firmo: Friderik Jakowitsch, 
trgovec v Celju. 

Poravnalni komisar: deželnosodni svetnik doktor 
Fran Ziher okrožnega sodišča v Celju, poravnalni 
upravnik: Avgust Kregau, trgovec v Celju, 

Narok za sklepanje poravnave pri imenovanem 
sodišču v sobi št, 2 dne 2 3. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
ob pol enajstih. 

Rok za oglasitev do dne 20. s e p t e m b r a 
1 9 2 2 . 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 9. avgusta 1922. 

Razglasi drugih uradov ш oblastev. 

St. 4786/1922. 1018 3 - 3 

Dražbeni razglas; 
Da se zagotovi izgradnja porušenega nasipa v 

luki Karlobagu, odobrena z odločbo ministrstva za 
promet z dne 30. maja 1922., š t 30.135, se razpisuje 
s tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo previeti zgoraj navedeno 
delo, se pozivljejo, naj vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovanev z 20 dinarji, opremljene s- kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
varnih vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
19 2 2. ob 11. uri pri pomorskem oblastvu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 26. a v g u s t a 19 22. 
ob 12. uri. 
Pomorsko oblaetvo krâljèvttite SrBoV, Hrvatov le 

Slovencev v Bakrto, 
dne 18. Julija 1922. 

Upravitelj-podpredeedinik: 
dr. Vranjlcan s. r. 

Cg I 380/22—1. 1058 

Oklic. 
Štefan Kokol, posestnik v Melincih št. 6, je vlo

žil zoper Štefana M e s a V i č a , posestnika iz Me-
linca, sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 6-1 in 15 
amerikanskih dolarjev s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
26. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 72. 
Ker je bivališče Štefana Mesarica neznano, SÜ 

mu postavlja za skrbnika dr. Leopold Boštjančič, 
odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 28. julija 1922. 

T 115/22—3. 10:!0 
Amortizacija. 

N i prošnjo Jožefe P i e s n i č a r j e v e , go
stije v HotedVšjci št. 41, se uvaja postopanje za 
amortizacijo Tastopnih vložnih knjižic, ki ju je 
prositeljica baje izgubila: Vložili knjižici mestne 
hranilnice v Ljubljani št. 132*692 in 139:346 z vlo
gama 2037 K 60 v in 2300 K, glaseči se na ime: 
Jerica PlesniČar v Hotedršici š t 41. 

•Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom- š e s t i h m e s e c e v od dne 
tega oklica) ker- bi se sicer' po tem roku terekloj 
da sta vložni knjižici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
, dne 17. julij* 1922. 

SU 4672/1922; 
Dražbeni razpis. 

1016 3—3 •St. 6981/1922. 1019 3—3 

Dražbeni razglas. 
Da se zagotovi izgradnja 280metrskega prista-

nižča v bakreki luki, odobrena, z odločbo ministr
stva za promet z dne 30. maja 1922., št. 12,898, se 
razpisuje s tem pismena ofertalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokamlo mer, obči in posebni 
gradbeni pogoji, osebni pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, sa razgrajeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblaetya v Bakru vsak dan od 9. do 12. ure, razen 
ob nedeljah in praznikih. 

Vsi oni, ki hočejo prevzeti zgoraj navedeno 
delo, se pozivljejo, naj vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav
cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
vamp* vrednostnih papirjih, podpisane in pravilno 
zapečatene,, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
1 9 2 2 . o'b>ll. uri pri pomorskem oblastvu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne m brzojavne ponudbe se na 
bodo vpoštevale> 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 26. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
ob 12. uri. 
Pomorsko oblaetvo kraljevine Srbov, Hrvatov In 

Slovencev v Bakrny 
döe 18. julija WH. 

Upravitelj-podpredBedmik • 
dr. Vranjlcan s. r. 

Da se zagotovi izgradnja porušenega nasipa v 
luki Sen-јц odobrena z odlokom ministrstva za pro-
mot z dne 29- aprila 1922., št. 14.266, se razpisuje 
s tem ршнспа ofcrtalna licitacija. 

Gradbena osnova, dokazilo mer, obči in posebni 
!gradbeni pogoji, osebni "pogoji, obrazec za ponudbo 
in za pogodbo, ki jo je skleniti, so razgrnjeni na 
javni vpogled pri tehničnem oddelku pomorskega 
oblastva v Bàkrtx vsak *tn od 9'.- do 12. ure, razen 
ob nedefjah in praznfkih. 

Vsi oni, M hočejo prevzeti «goraj navedeno 
delo, se pozivljejo, na? vlože svoje ponudbe, po 
predpisih kolkovane z 20 dinarji, opremljene s kav-
'cijo 5 % ponujene vsote v gotovini ali v pupilarno 
varnih vrednostnih ;pap&jä», <poSpisane in pravilno 
zapečatene, najkesneje do dne 2 6. a v g u s t a 
1 9 2 2. ob 11. uri pri pomorskem oblastvu v Bakru. 

Zakesnele, nejasne in brzojavne ponudbe se ne 
bodo vpoštevale. 

Dražba se bo vršila pri tehničnem oddelku po
morskega oblastva dne 2 6. a v g u s t a 1 9 2 2 . 
ob 12. uri. 
Pomorsko oblMtvo kratfevtóe Srbov, Hrvatov ta 

Slovencev v Bakru, 
döe 18. julija Ï922. 

Upravitelj-podpredisednik : 
dr. Vranjlcan ». r. 

St. 170/22. 1071 8—1 

Razpis. 
Podpisana notarska zbornica razpisuje notarsko 

mesto v T r e b n j e m , odnosno drugo notarsko 
mesto, ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici- naj
kesneje do dne 

26. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 9. avguela 1922. . 

Predsednik: Hudovernik s. r. 

L.l'PH'.JÜ'Ji 

St. 367/4/Vffi. 1922. 1066 3—2 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana dfrelccija razpisuje s tem na pod

stavi členov 86. do 91. o državnem tačunovodetvu 
z dne 6. marca 1920: m "njegovih izprememb, od-
nostoo dopolnitev, in pravilnika natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 26. novembra 1921. pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo raznega elek
tričnega materiala na dan 6. s'&p-frembra 19-22. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
zgoraj označenega dne v ekonomskem oddelku 
direkcije. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobiva za 2' dinarja pri ekonomskom 
oddelku pođpfeane direkcije v sobi St. 8. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
ne mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba aa dobttvO' пШбгМа po razpisu 
pod št. 367/4/VIL za dan 6. septembra 1922. po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer medi 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 
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Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti sanejo 
tudi delne ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisano direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda 
blagajnik reverz, ki ee mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davč
nega urada, da jo plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 26. julija 1922. 

Št. 496/2ЛИ.—1922. 1037 3—3 

Razglas o licitaciji raznega orodja. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona- o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi-
nah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natis
njenega v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 
1921., pismeno ofertalno licitacijo raznega orodja. 

Popis potrebne količine orodja in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 5 dinarjev pri eko
nomskem oddelku (soba St. 8) podpisano direkcije; 
skice in natančnejša oznaka tega inventarja pa so 
na vpogled v zagrebški delavnici. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo inventarja po razpisu 
pod št. 496/2. VII. za dan 4. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
ponudnika N. N.» 

Ponudbo morajo izročiti neposredno, ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 4. septembra, in sicer med 
10. m 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcijs. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujeno vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisijo. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in .obrtniška zbornica in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje., 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od 
dražbenega dne; predložiti sme tudi ponudbo za 
delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacijo podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 26. julija 1922. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 353/7. VII. za dan 1. septembra 1922. po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer mod 10. in 11. uro v roke priedsedniku draž
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po izvršeni licitaciji; predložiti smejo tudi samo del
no ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi. v gotovini, bodisi v 
vrodnostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčne
ga urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridiejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo,_kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

dne 27. julija 1922. 

St. ЗбЗ/7/VIL—1922. 1047 3—3 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija' državnih železnic razpisuje 
e tem na podstavi členov 86. do 98. zakona o držav
nem računovodstvu z dne 6. marca 1920. in njego
vih izprememb, odnosno dopolnitev in pravilnika, 
natisnjenega v «Službenih Novinah» z dne 25. no
vembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo za na
bavo raznih barv, lakov in pokostov na dan 

1. s o p t e m b r a l 9 2 2 . 
Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri zgo

raj označenega dne v ekonomskem oddelku direk
cije. 

Št. 395/8/VII.—1922. 1039 3—3 

Razglas o licitaciji elektromotorjev. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovod
stvu z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, 
odnosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih No
vinah» z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, na
tisnjenega v «Službenih Novinah» z dne 25. no
vembra 1921., pismeno*, ofertalno licitacijo elektro
motorjev. ' ''' "'''• 

Popis potrebnih elektromotorjev in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 3 dinarje pri eko
nomskem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 
Ker bodo ti elektromotorji služili za posamezni po
gon malega orodja, ki ga je dobavila firma Vulkan 
A. G. Wien, se priporoča zaradi natančnejše po
nudbe stopiti v stik s to firmo. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo elektromotorjev po 
razpisu pod št. 395/8. VII. za dan 4. s e p t e m b r a 
19 2 2. ponudnika N. N.» 

Ponudbe morajo-.izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dno 4. septembra,, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. - , ' 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
uro na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsednilcu komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od 
dražbenega dne; predložiti sme tudi ponudbo za 
delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na. dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim. licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, n© bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreb«, 

dne 27. julija 1922. 

Št. 23/466. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, 
prijavljenih pri policijski direkciji v Ljubljani 
v času od dne 16. do dne 31. julija 1922. 

1 ponosen plašč zelene barve; 6 fotografičnih 
razglednic in 1 suka; 1 črna platnena listnica s 
400 Din, zrcalom, fotografijo in notesom; 1 zlat 
uhan z 2 briljantoma; 1 usnjata denarnica s pri
bližno 315 Din; 1: zlata verižica 6 7 vijoličastimi 
obesiti; 1 rumena listnica s 500 Din in 2 ključema; 
1 šoferska legitimacija na ime: Cuk Srečko, z izpri-
čevalom in več pismi; 1 črna pompadura s približno 
150 Din; 1 črina denarnica e 5*50 Din; 1 srebrna 
ura z dvema pokrovoma; 3 srebrne svetinjiee na 
modrôm svilenem traku; 1 legitimacija; o prigla
sitvi kolesa na ime; Bukovnik; 1 pozlačen gumb za 
manšete; 1 platnen zdravniški predpasnik.; 1 bela 
ženska bluza; 1 zelen svilen pas; 1 rdeča denar
nica z 10 Din, ruskim odlikovanjem in legitimaciji) 
na ime: Belihov Leonid; 1 rjava usnjata denarnica 
s približno 80 Din in račun zobnega zdravnika na 
ime: Mtissenberger; 1 moška svilena verižica za uro 
z zlatim medaljonckom; 1 črna usnjata denarnica 
s približno 80 Din in- dokumenti na ime: Legat Vin
ko; 1 usnjata ročna torbica s hranilno knjižico na 
ime: Kaučič, približno 25 Din in denarnico s1 sre
brnim dvokronskim novcem; 1 rjava denarnica z 
rdečim1 kamenom; 1 usnjata listnica na ime: Hu
bert Pavel; 1 potni list na ime: Deželak Franjo; 
1 črna usnjata torbica s približno 750 Din in 2 obrt
nima listoma na ime: Tomažič Jožef; 1 srebrna za-
pestna ura na srebrni zapestnici z gravuro: «26. 7. 
1920 — Lado»; 27 Din; 1 zlata zapestnica; 1 siva 
usnjata denarnica s 450 Din in izkaznico za kolo 
na ime: Skubic Peter; 1 rjava listnica z 200 Din; 
1 črna usnjata listnica s 500 Din; 1 črna usnjata 
listnica s 1150 Din. 

Seznamek najdenih »tvari, 
prijavljenih pri policjjski direkciji v Ljubljani 
v času od dne 16. do dne 31. julija 1922. 

1 jagnje; 1 platnena torbica za spise; 1 krstni 
list; 1 lovski pes; 2 bankovca po 10 Din; 1 sre
brna ženska ura; 1 denarnica z manjšo vsoto de
narja; 1 potni list na ime: Jan Wyeazynski; 2 šol
ski izpričevali; 1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 
1 vozna svetiljka; 1 lovska psica; 1 moška verižica 
za uro; 1 potni list na ime: Bohuslav Holas; 1 ban
kovec za 10 Din; 1 denarnica a manjšo vsoto de
narja; 1 listnica z manjšo vsoto denarja; .1 pes; 1 
manjša vsota denarja; 1 manjša vsota denarja; 
1 denarnica z večjo vsoto denarja; 1 listnica z 
manjšo vsoto denarja; 1 nedodelana nogavica.. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 2. avgusta 1922. 

Št. 29.490/TV—22.' 
Objava. 

1070 

Izdelava zimske službene obleke in cepič za poštne 
uslužbence. 

. Dne 2 1 . a v g u s t a t. 1. se bo vršila v ekonom
skem oddelku poštnega ministrstva druga javna 
ofertalna licitacija za izdelavo zimske obleke in 
čepic za poštne uslužbence. 

Pogoji licitacije se objavijo v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo», so pa tudi vsako
mur na vpogled pri poštni direkciji (gospodarski 
odsek) v Ljubljani med uradnimi urami. 

Direkcija pošte in telegrafa v Ljubljani, 
dne 8. avgusta. 1922. 

Št. 9589. 
Razpis. 

Na I. državni gimnaziji v Ljubljani se razpisuj» 
za prihodnje šolsko leto s t a l n o u č n o m e s t o 
za klasično filologijo kot glavni predmet v zvezi z 
drugim jezikom. 

Pravilno opremljene prošnje, naslovljene na po
krajinsko upravo, oddelek za prosveto in vere, v 
Ljubljani, naj ee vlože po uradni poti pri višjem šol
skem svetu najkesneje do dne 

1. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
Višji šolski svet v Ljubljana, 

dne 2. avgusta 1922. 
Predsednik: dr. Beuk s. r. 



85. 570 Letnik IV. 

Razne objave. 
1050 3-3 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Izza dne 5. avgusta, 1922. bo dajala Narodna 
banka v promet svoj novi bankovec za 10 dinarjev, 
ki je izdelan v Ameriki (za sedaj pa ostanejo Jo 
nadaljnje objave v prometu tudi vsi dosedanji ban
kovci vseh vrst, ki se vzamejo vsi iz prometa, čim 
bodo izgotovljeni novi, ki so sedaj v delu). 

Ta bankovec je v glavni stvari tak: 
Čisti narisek, razen golega robu, je na licu 142 mm 

dolg in 81 mm širok, na narobni strani pa 135 mm 
dolg in 80 mm širok. 

Na licu nariska prevladuje modra barva, skozi 
katero udarjajo v raznih šarah in gravurah tudi 
druge barve, kakor rdečkasta, vijoličasta, zelenka
sta; na narobni strani pa je samo modra barva, 
v večjem delu temnejša, v manjšem svetlejša. 

Na licu bije izmed onega, kar je v narisku, naj
prej in najbolj v oči — na levi strani: krepak gol 
mož, z majhnim predpasom po sredi, poganjajoč 
veliko kolo, kar predstavlja gibanje časa, napredek; 
na desni strani pa: velika šara, na kateri stoji v 
večjih šopastih številkah debeleje natisnjeno Število 
10, in preko ST3de tega števila tudi beseda: десет, 
nad tem динара, pod tem pa dinara. 

Nad kolesom se vidijo en moški in dva ženska 
lika, in sicer: Merkur, ki predstavlja trgovino, in 
dve boginji, ki predstavljata delavnost in znanost. 

V štirih oglih stoje štiri temnejše različne šare 
in v vsaki šari število 10, zopet vsako različno. 

Med temi Sarami, na levo in desno, kakor tudi 
na traku, stoji enajstkrat drobneje natisnjeno šte
vilo 10. 

Na levi pod rečenim kolesom in pod nogo krep
kega moža in na desni pod rečeno veliko šaro, v 
kateri je število 10, stoje v rdeči barvi po ena abe
cedna črka in po šest številk, v katere sezajo tudi 
ničle. 

Zgoraj stoji z debelejšimi črkami: Народна 
Банка, in nadalje z drobnejšimi črkami: Краље-
вине Срба, Хрвата и Словенаца плаћа до-
госиоцу y металној законској монети — in za 
tem stoji ono, kar je zgoraj navedeno, da stoji na 
desni veliki šari: Дииара дссет. 

Pod to desno veliko šaro stoji datum: Београд 
1. новембра 1920. in pod njim stojita rokopisna pod-
pfea: Члан Управе Марко Стојановић, Гувер-
нер ТЈорђе Бајферт. 

Na narobni strani se vidi narisek kakor bogato 
okrašen; okvir, v katerem so na sredi gore in nad 
njimi nebo. Tudi ta okvir je videti, kakor bi imel 
enaki polovici, levo in desno, od katerih stoji na 
levi, na sredi, debeleje natisnjeno število 10, na 
desni, zopet na sredi, pa grb kraljevine. 

Te gore eo, na sredi, najvišje: proslavljeno bo
jišče Dobro polje, od njega, v vencu, na desni, Kaj-
makčalan, na levi pa Kožuh in Veternik. 

Nad rečenim nebom stoji: .Narodna Banka Kra
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, Kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, pod nebom in gorami pa 
se nadaljuje besedilo: plaća donosiocu deset dinara 
u metalnoj zakonskoj moneti. 

Pod tem stoji: Фалсификовање новчаница 
казпи ce no прописима казн. закона, који 
вреде за кривице због прављеља лажних ис-
права. 

Naposled na licu in na narobni stram stoji spo
daj: American Bank Note Company (kar pomeni: 
Ameriško društvo za izdelovanje bankovcev). 

Uprava Narodne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Beogradu, 

dne 31. julija 1922., št. 48.616. 

1059 Razid društva. 
Vojaško veteransko društvo v Koujicah -se je l o 

sklepu občnega zbora z dne 19. marca 1922. prosto
voljno razšlo. 

Martin Kovač s. r.. bivši načelnik. 

lOot . Razid društva. 
Društvo SKZ. pri Sv. Vidu nad Cerknico ne jo 

po sklepu občnega zbora z dne 30. julija 1922. pro
stovoljno razšlo. Janez Rot s. r.. bivši predwednik. 

1 0 8 7 Razglas. 
«Elektrarna Škofja Loka in okolica, d. d.» bo 

imela dne 2. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . ob 20. uri v 
svoji pisarni v Škofji Loki, Spodnji trg št. 57, iz
reden občni zbor z dnevnim redom: Izpremomba 
pravil v zmislu zahtsve ministrstva za trgovino in 
industrijo. 

Vsi deliučarji, ki se hočejo udeležiti občnega 
zbora, morajo svojo delnice ali bančna potrdila o 
deponiranih delnicah vložiti v pisarni družbe (v 
Škofji Loki, Spodnji trg št. 57) med poslovnimi 
lirami (8.—12. in 14.—18.) v osmih dneh, in sicer 
vsaj dve uri pred občnim zborom, proti izročitvi 
legitimacije. 

V Š k o f j i L o k i , dne 8. avgusta 1922. 

Predsedstvo. 
Št. 4931/IH. 1072 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
R e g u l a c i j a t a r i f e . 

Z veljavnostjo izza dne 1. avgusta 1922. do 
preklica, najdalje pa do konca meseca avgusta 
1922., se računijo v «Provizorni železniški tovorni 
tarifi» (z dne 1. marca 1921.) delni vozninski stavki 
odsečne tablice B (glej tarifski odsek G na straneh 
194 do 199, odnosno delni vozninski stavki, u/vedeni 
z razglasi) z odbitkom 25 % (petindvajset od
stotkov). 

Pri izračunavanju delnih vozninskih stavkov se 
zaokrožajo ulomki centesimov na cole centesime. 

V L j u b l j a n i , dne 7. avgusta 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

I Pri izračunavanju vozninskih stavkov s e za
okrožajo ulomki centesimov na cele, centesime. 

V L j u b l j a n i , dne 7. avgusta 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 4934/III. 1074 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
R e g u l a c i j a t a r i f e . 

Z veljavnostjo izza dne 24. julija 1922. do pre
klica .se računijo v «Provizorni železniški tovorni 
tarifi» (z dne 1. marca 1921.) delni vozninski stavki 
odsečne tablice A—1, A—2 in A—3 odnosno delni 
vozninski stavki odsečne tablice A, uvedeni z raz
glasi, z odbitkom 10 % (deset odstotkov). 

Pri izračunavanju delnih vozninskih stavkov ee 
zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesime. 

V L j u b l j a n i , dne 8. avgusta 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 4932/Ш. 1073 

Avstrijsko-jadrauski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 1. avgusta 1922. do 

preklica, najdalje pa do konca meseca avgusta 
1922., se znižujejo vozninski stavki v. «Provizorni 
železniški. tovorni tarifi» (z dne 1. februarja 1921.) 
kakor tudi vozninski stavki, ki so bili priobčeni v 
okviru te tarife, 
a) za 25 % (petindvajset odstotkov) pri vseh po

stajah, katerih razdalja od Trsta znaša po tarif-
skem kilometrskem kazalu! (stran 386—194 v 
tarifi) 350 km in več, izvzemši postaji južne že
leznice Bleiburg in Vö^kemarkt-Kühnsdarf; 

b) za 10 % (deset odstotkov) pri vseh drugih po
stajah (vključno Bleiburg in Völkermarktr-
Kühnsdorf). 

Št. 5104/III. 

Št. 4963/Ш. 1075 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 
Z veljavnostjo izza dne 7. avgusta 1922. se po-

polnjuje razglas, priobčen v Uradnem listu t. 1. pod 
št. 4408/III z dne 18. julija 1922., s «prejemom voa-
ninskega stavka centesimov 1580 za 100 kg v raz-
predolu izjemne tarife 22 A (za papir itd.). 

V L j u b L j a n i , dne 7. avgusta 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

5047/III. " ~ 1076 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

R a z š i r i t o v i z j e m n e t a r i f e 2 4/c 
(za ž v e p l o ) n a p o s t a j o H a l i e in. 
Z veljavnostjo izza dne 10. avgusta 1922. do 

preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje 
pa do konca meseca januarja 1923., je sprejeta, v 
okviru «Provizorne železniške, tovorno tarife» (z 
dne 1. februarja 1921.) postaja Hallein v izjemno, 
tarifo 24 c (za žveplo in žveplov cvet) z vozninskim 
stavkom 958 centesimov, za 100 kg. 

Pribitki, odnosno odbitki, ki so bili v okviru te 
tarife priobčeni drugod, veljajo tudi pri tem voz-
ninskem stavku. 

V . L j u b l j a n i , dne 7. avgusta 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1077 Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 
P o p o l n i t e v t a r i f e . 

Z veljavnostjo izza dne 15. avgusta 1922. se računijo v okviru «Provizorne železniške tovorne 
tarife» (z dne 1. marca 1922.) nastopni vozninski stavki: 

Direkcija 
Ć. S. D., 
odnosno 

lastninska 
železnica 

O. 
i Koš. boh. dr. 

O. 

do Trsta 
od postaj : 

železo iti jeklo izjemuo 
larife 47 B 

U 
železo in jeklo izjemne 

tarife 47 B* 

! Ш 

j za sirovo železo (glej spo
daj navedeno imenovanje 
roiie iu uporabne pogoje) 
ob predaji kot sporovozna 
roba in ob plačilu za naj
manj 10.000 kg za tovor

ni list in vozf 

centesimov za 100 kg 
od~oćna tablica 

Lipina-Karlova Hut 
Tfïnec 

Svinov -Vitkovice 

472 
493 112« 

418 
433 

B 

1037 42U 
4 
372** 

2 Ü * * 1 
51** \\ 1027** 

f Železo (sirovo) vseh vrst v drobcih, kosih (grudah), prizmah, železna goba, volki (lupi) v.'.rjeuega železa 
ali jekla, tudi volki (lupi) v palicah, cagle, plameni, platine, sirovi balvani plavljenega železa sli jekla (ingoti), 
lite, neobdelane kokile, v plavžih izdelan ferosilicij iu feromangan. 

** Ti vozninski stavki se uporabljaj:) za železo (sirovo) vseh vrst v drobcih, kosih (grudali), prizmah, v plavžih 
izdelan forosilicii in feromangan samo, ako ко placa voznina za tovorno težo uporabi lenega voza. 

Pribitki ali odbitki pri vozninskih stavkih te tarife (sedaj 10%ni pribitek k odsečni tablici A 
in 25%m odbitek odsečne tablice B), ki so bili priobčeni drugod, se vpoštevajo tudi pri teh voznin
skih stavkih. 

Pri izračunavanju pribitkov aH odbitkov se zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesime. 
Razdalje se računijo preko odsečne točke II ter znašajo do te točke (na severni strani): 

za postajo Lipino-Karlovo Hut' 185 km 
za postajo Tfinec . . 1 215 km. 

Pošiljke se vozijo v promeiu s postajo Lipino-Karlovo Hut' preko Frydeka-Misteka, v prometu 
s postajo Tfinec preko Tesina severni nadražf in od teh prehodnih točk dalje po prevozni poti 2. 

Veljavnost razglasa, priobčenega v Uradnem listu 38 t. 1. pod št. 2291/III, prestane z dnem 
14. avgusta 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 8. avgusta 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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86. 
Poitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 17. avgusta 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

JmûbHk?" S b e n i h Novm kraljevine Srba Hrvata i Slovenaca«. - Izpremembe v osebju. - Popravek glede regulacije obmejnega prometa med našo državo in avstrijsko 
WiX,«"•™ Axd^ srednje vlade: Pravila o kvalifikaciji uradnikov kemijsko-lekarniškega oddelka ministrstva za narodno zdravje. - Razglasi osrednje vlade: Razglas glede 
«wim L ^pavijanov do ruske države. Razglas o izvažanju otrobov. - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Odobritev šolske knjige. Razglas o izpremembi v gerent-
dm«w D ° k ^ n e / ? z a s ?P a rogaškega Razglasa o izpremembah v gerentskih sosvetih. Razglas o izpremembi v gerentstvu gospodarskega odbora v Gorenji Planini. Razpust 
K r i t W a s delegacije ministrstva financ v Ljubljani o zvišani trošarini na sladkor, kavo, pivo, fino vino in bencin. - Razglasi ministrstva za trgovino in industrijo, 

Ä 4 Ä L Ä ! » fc^Je,T HPraV!a
i ' ,

Trg0Vske ban.kv.e,Kd,- d \ ï Li«bliani,. odobrena. Razpis ravnateljske službe na strokovni šoli za puškarstvo v Kran u 
- Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis mesta okrajne babice v Stepanji vasi -

Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 173 z dne 8. avgusta 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I z dne 81. julija 1922., « katerim so spre
jemi jo ostavka, Id j 0 je dr. Vojislav M a r i n k o v i ć, 

. ministdr za notranje posle, podal na državno službo, 
ter se postavlja za njegovega .namestnika d.r. Ko
šta K u m'a n u d i , minister za finance.. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 28. junija 1922., s katerim se Anton 
K l i n a r , direktor gradbene direkcije v Ljubljani, 
na lastno prošnjo postavlja v »tanje pokoja. 

Številka 1T4 z dne 9. avgusta 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Al e k s a li

ti r a I. z dne 6. julija 1922., s katerim se doktor 
Stefani S a g a d- i n, referont ' v ' nafielniSkem €im» 
I. razreda pii ministrstvu priprave za ustavotvorno 
skupščino in izenačitev zakonov, odlikujo z redom 
Belega orla V. vrste. 

Številka 176 z dim 11. avgusta 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -

d r a I. z dne 4. avgusta 1922., s katerim se imenu
jejo za člane državnega sveta: dr. Mihajlo P o l i c e -
v i č, bivši minister; Velisav V u t o v i ć, bivši mi
nister; Aleksia S t a n i S i ć , bivši minister; Dimitrij 
P o p o v i ć, bivši poslanik v inozemstvu; dr. Franjo 
P o t o č n j a k , bivši podban Hrvatske in Slavonijo; 
Mihajlo C e r o v i e , načelnik pri ministrstvu za no
tranje posle; Zivojin A r a n d j e l o v i č , načelnik 
pri ministrstvu pravde; Ibrahim beg D ef t o d a r o-
v i e , načelnik-I. oddelka pri pokrajinski upravi v 
Sarajevu; dr. Jovau B o g d a n o v , velila župan; 
Ilija Ć u k a n o v i c , gimnazijski direktor; dr. Ivan 
Šk a r j a, univerzitetni docent v Ljubljani; dr. Tu
gom ir Л 1 a u p o v i ć, bivši minister; dr. Nikola 
G j u r g j e v i ć , pokrajinski namestnik v Sarajevu; 
Dimitrij K a r i e , predsednik apelacijskoga sodišča 
v P-; dr. Rudolf S a r d c l i c , referent pri ministr
stvu priprave za ustavotvorno skupščino in izena
čitev zakonov; dr. Štefan S a g a d i n , -referent pri 
ministrstvu .priprave za ustavotvorno skuiiSôino in 
izenačitev zakonov; dr. Mita M u s i c k i , narodni 
poslanec; dr. Dominko M a z z i , narodni poslanec; 
Lazar Ja 'Dikul o v i e , narodni poslanec; lir. Ra-
doj M. J o v a n o v i e , direktor državnih dolgov; 
Mihajlo R a d i v o j e v i ć , sodnik prvostopnega so
dišča; dr. M'aleso R o š i ć , odvetnik na Sušaku; 
dr. Sava V u k a n o v i ć, mestni višji svetnik.. -

j pri sodiščih v Ljubljani sta z dnem 31. avgusta 
j 1922. na lastno prošnjo trajno upokojena. Začasno 
j upokojeni zemljeknjižni vodja Karel » Zu p a n č i č 
v Novem mestu je na lastno prošnjo premeščen iz 
začasnega v stalni pokoj. 

Imenovani so za sodne sluge: orožniSki pod-
; narednik Matija M. K e r z n a r za Cerknico, po
možni sluga Anton K n e z za Laško in invalid Ivan 
B u r j a za Lož. 

Dr. Rogina s. r. 

2 7 4 . 
Popravek.* 

V zaključnem protokolu o uvedbi dopolnilnega 
sporazuma glođe reguliranja obmejnega prometa med 
našo državo in avstrijsko^republiko, razglašenem v 
«Službenih Noy^h».-*šfc&^&~diie 31.. julija t. 1. 
(Uradni list St. 266) je treba';rladpis: «K Menu VI.» 
izpremeniti v nadpis: «K Členu ГУ.». 

Ta pravila stopijo v veljavo z dnem, ko se raz
glase v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 19. julija 1922.; 
Ap.br. 24.624. 

Munster za narodno zdravje: 
Omerović s. r. 

Izpremembe v 
Provizorni kanci ist Jakob K u h a r pri policijski 

direkciji v Ljubljani je imenovan s pravno močjo 
izza dne 1. .junija 1922. za. definitivnoga kanclisia 
Pri isti direkciji. 

Iv. Hribar s. r. 

Višji pisarniški oficial Josip P e r k o jui sodiščih 
v Novem mestu in pisarniški oficial Ivan R a d i č 

Uredbe osrednje vlade. 
2 7 5 . 

Pravila o kvalifikaciji uradnikov kemijsko-
lekarniškega oddelka ministrstva za na

rodno zdravje.** 
Člen 1. 

Načelnik lekarniškega oddelka moia bifi'doktor 
filozofije (z glavnim predmetom kemije) in magister 
farmacije tei- mora predložiti dokaze, da je prebil 
v državni službi najmanj osem let, od njih vsaj 
dve loti v magistrski praksi v državnih ali privat
nih lekarnah. 

Člen 2. 

• Inšpektorji in šefi- odsekov morajo biti magistri 
farmacija ter morajo predložiti dokaze, da so pre
bili v državni službi p m najmanj gest, drugi pa 
najmanj pet let; od njih morajo imeti inšpektorji 
po magisteriju leto dni specialnega dela pri preiz
kušanju zdravil in drogerij. Ta specializacija se jim 
računi v čas za državno službo. 

Člen 3. 

Šef kemijskega odseka mora biti doktor filo
zofije (z glavnim predmetom kemije) ter mora pred
ložiti dokaze, da je prebil v državni ali v javni 
•službi najmanj pet let, od njih vsaj tri leta v 
državnem kemijskem laboratoriju ali pa, pri podobni 
javni napravi. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas. 

Ministrstvo za zunanje posle, konzularni oddelek, 
je priobčilo z dopisom z dne 22. julija 1922., K. T. 
br. 4108, to-le: 

Vsi državljana kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, ki imajo kakmiokoli terjatev do ruske dr
žave, kakor tudi oni, katerih premične in nepremične 
imovine so bile uničene in ^zaplenjene, eekvestriraine, 
rekviriran© ali nacionalizarane po državnih ruskih 
oblastvih pred revolucijo, med revolucijo in po njej, 
se pozivljejo, naj se v dveh mesecih od dne te ob-' 
jave prijavijo s1 svojimi dokumentarnimi zahtevami 
ministrstvu za zunanje posle. 

Iz ministrstva za notranje posle v Beogradu, 
dne 29. julija 1920.; U. br. 23.226. 

Razglas o izvažanju otrobov. 
Po dopisn ministrstva za poljedelstvo in vode % 

dne 24. t. m., št. 20.146/TV., je odločil gospod mi
nister za poljedelstvo in vode na podstavi pripombe 
2. k tar. post. 3. izvozne tarife, priložene odločbi mi
nistrskega sveta C. br. 45.191 z dne 6. juJija t. 1. 
(«Službene Novine» š t 155 z dne 17. julija t. L*), 
da se smejo do nadaljnje naredbe otrobi izvažati, ker 
je njih potrebna količina za prehrano živali v državi 
zavarovana. 

Zato se naroča carinarnicam, naj odslej dopušča
jo izvoz otrobov po predpisih, ki veljajo drugače za 
izvoz. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
. dne 25. julija 1922. 

* Priobčen po popravku v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 174. izda
nih dne 9. avgusta 1922. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 168, izdanih dne 
1. avgusta 1922. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 2969. 
Odobritev šolske knjige. 

Pokrajinska uprava, oddelek za pros-veto in vere, 
je z razpisom z dne 4. avgusta 1922., št. 2959, odo
brila šolsko knjigo: .«Slovenska čitanka za četrti 
razred srednjih šol». Sestavil Josip W e s t e r . Cena 
trdo vezani knjigi 30 Din. V Ljubljani 1922. Zalo
žila Jugoslovanska knjigarna, 

'V L j u b l j a n i , dne 5. avgusta 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

* Uradni list pod št, 242. 



86. 572 Letnik TV. 

St. 29.326. 
Razglas. 

Za prisedniko gerentskega «osveta okrajnega > 
zastopa rogaškega so imenovani: Franc Š a l a - : 
m u n , dekan v Rogatcu; Franc K o r o š e c , žiq>- ' 
nik pri Sv. Križu pri Slatini; Franc D u> cm a n , j 
posestnik pri Sv. Florijanu; Franc O g r i z e k , po- j 
eestnik m gostilničar pai Sv. Križu pri Slatini; I. j 
B a u m a n , podjetnik pri Sv. Roku ob Sotli; j 
Alojzij B u t , župan in posestnik v Kostrivnici; i 
Franc M i k u š , posestnik na Donački gori; Vinko 
Ž u r m a n , župan v Slatini (okolica); Josip N e u 
w i r t , obratovodja zdravilišča v. Rogaški Slatini; 
Martin S o t o š e k , nadučitelj v 2etalah; Franc 
O s v a l t i č , posestnik pri Sv. Roku ob Sotli; 
dr. Franc Š t e r , ravnatelj državnega zdravilišča v 
Rogaški Slatini. 

V L j u b l j a n i , dne 7. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Razglasa. 
Št. 29.353, z dne 7. avgusta 1922. 

Namesto odstopivšega Štefana R e ž o n j e je 
imenovan za občinskega gerenta v Vratjcm vrhu in 
Vratji vasi Ivan G r e g o r e , trgovec v Vratji vasi, 
za njegovega namestnika pa je imenovan prejšnji 
gèrent Štefan R e ž o n j a. 

Št. 29.182, z dne 8. avgusta 1922. 
Štefan B e n c i k je razrešen dolžnosti prised-

nika občinskega gerentekega sosveta v Lukačevcih. 
Na njegovo mesto je imenovan za prisednika Mar
tin M a u č e č , posestnik istotam št. 13. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

St. 29.904. 
Razglas. 

Za gerenta gospodarskega odbora v Gorenji Pla
nini je imenovan Josip P o d b o j v Planini St. 115, 
za prisednika gerentskega sosveta pa sta imenovan;! 
Ivan K o g o v š e k v Planini št. 61 in Andrej 
Z i h e r 1 v Planini št. 72. 

V L j u b l j a n i , dne 11. avgusta 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Razpust društev. 
Št. 28.581, z dne 1. avgusta 1922. 

Podružnica kamenosekov «Osrednjega društva 
stavbinskih delavcev na slovenskem ozemlju» se 
razpušča, ker že več let ne deluje in ker zaradi ne
zadostnega števila članov nima pogojev za pravni 
obstoj. 

Št. 29.001, z dno 4. avgusta 1922. 
Društvo «Ortsgruppe II. Marburg des Reichs

bundes deutscher Eisenbahner Oeeterreichs», se raz-
pužca, ker že več let ne deluje in ker zaradi ne
zadostnega števila članov nima pogojev za pravni 
obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Tekavčič s. r. 

Bugiasi delegacije ministrstva ta 
v Ljubljani. 

St. Б Ш 128/1 ex 1922. 

Razglas o zvišani trošarini na sladkor, 
kavo, pivo, fino vino in bencin. 

Po razpisu generalne direkcije posrednjih dav
kov v Beogradu z dne 2. avgusta 1922., št. 19.256. 
ee na podstavi člena 240. finančnega zakona za 
leto 1922./1923. državna trošarina izza dne 15. av
gusta 1922. zvišuje na nastopne predmete: 

N a s l a d k o r iz sladkorne pose ali sladkor
nega trsa-, na 100 kg od 400 na 500 Din. Na vse 
drage vrste sladkorja na 100 kg od 80 na 200 Din. 

N a k a v o : na 100 kg od' 200 na 400 Din. 
Na p i v o : Izvun Srbije in Črne gore na hl ° 

od 4 na 5 dinarjev. 
N a f i n o v i n o : na 100 l od 600 na 

800 Din, 
Na b e n c i n : na 100 1 od 10 na 300 Din. 
Imetniki trošarinekih predmetov, na katere je 

trošarina zvišana, morajo količine predmetov, Ivi 
eo pri njih dne 15. avgusta 1922., najkesnej'j. do 
dno 19. a v g u s t a 1 9 2 2 . prijaviti pri naj
bližjem oddelku finančne kontrole in plačati raz
liko v trošarini najkesneje v petih dneh. 

Plačila trošarinske razlike so oproščeno one 
osebe, ki nimajo več nego 10 kg- sladkorja, 2 kg 
kave, 3 litrov finih vin, 10 litrov piva ini 5 litrov 
bencina, fototako je oproščen plačila trošariniske 
razlike sladkor, ki se hrani v skladiščih državnih 
podjetij in ustanov, kakor tudi pri potrošnih za
drugah, nadalje oni bencin, ki jo po točki 17. člena 
118. trošarinskega pravilnika prost trošarine. 

Ako se zatno zgoraj omenjenega dne te vrste 
predinoti v večjih količinah, nego jih navaja prej
šnji odstavek, se mora plačati trešarinska razlika 
za vso zateto količino. Prijavo o količinah, ki niso 
oproščene, je treba pismeno' ali ustno oddati v dveh 
izvodih. Prijaviti so mora prijavitelj evo ime, njega 
priimek in poklic, vrsta in količina trošarinekih 
predmetov po stanju z dne 15. avgusta 1922. in 
kraj, kjer so spravljeni ti predmeti. Trošarinski 
organi morajo ugotoviti, ali je prijava točna, in 
primerjati prijavljene količine s taktičnimi koli
činami. 

Rezultat ugotovitve se vpiše v oba izvoda pri
jave. 

Ako so količine trošarinskih predmetov, ki so 
zavezani razliki trošarine, med časom, ko se mo
rajo ti predmeti prijavljati, na potu (prevozu), jih 
mora oni, ki jih prejme, pravočasno prijaviti; če 
pa je prijavni rok že potekel, jih mora prijaviti naj-
kesneje v 48 urah po prejemu blaga, ter plačati 
razliko trošarine. 

Železniška in parniška podjetja in. poštne po
staje morajo vsako pošiljko predmetov, na katere 
je trošarina zvišana, ki .so jo prejele pred dnem 
15. avgusta 1922., a je do tega dno še niso izročil ;, 
prijaviti onemu oddelku finančne kontrole, v čigar 
območju je oddajna postaja, in sicer takoj, čim 
dospe pošiljka na to postajo. V tej prijavi, ki jo 
predloži oddajna postaja nei>osredno, je treba ozna
čiti ime pošiljateljeve in prejemnikovo, vnsto in 
nečisto težo trošarinskega predmeta. 

Na osnovi te prijave ugotovi oddelek, ali je 
prejemnik1 izpolnil svojo dolžnost. Ako železniška, 
parniška ali poštna postaja opusti to prijavo, se 
kaznuje dotični uradnik z 20 do 100 Din v srebra. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 12. avgusta 1922. 

V poštev se jemljejo samo prosilci, ki so opra
vili inženjerski izpit na strojnem oddelku tehnični« 
visoke šole, aH pa častniki z vojaško telunično iz
obrazbo, ki so strokovnjaki v strelnem orožja 

Pravilno kol ko vane in opremljene prošnje naj 
se vložo do dne 

10. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
pri oddelku ministrstva za trgovino in industrijo 
v Ljubljani. 

Prošnjam je priložiti: krstni list, domovinski 
list, curriculum vitae, študijska izpričevala, izpriče
vala o morebitni praksi in j»i prosilcih, ki še niso 
v državni službi, uradniško zdravniško izpričevalo 
o usposobljenosti za službo in nravstveno izpriče
valo, potrjeno po pristojnem političnem okrajnem 
oblastvu. 

Prosilci z daljšo prakso imajo prednost. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, 

oddelek v Ljubljani, 
dne 11. avgusta 1922. 

Dr. Marn s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 5220/22. ~ 1083 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je z od
lokom z dne 17. junija 1922., VI, š t 3326, odo
brilo izpremembo § 5. pravil «Trgovs/ke banki', 
d. d. v Ljubljani,» o zvišbi delniške glavnice od1 10 
na 30 milijonov kron, kakor je bilo to sklenjeno na 
izrednem občnem zboru delničarjev dne 25. marca 
1922 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dno 10. avgusta 1922. 

Št. 642/pr. ^ M a r n *• ''• 
Razpis. 

Na strokovni šoli za puškarstvo v Kranju se 
razpisuje za šolsko leto 1922./1923. služba za 
r a v n a t e l j a . 

S to službo so združeni prejemki, ki jih dobivajo 
nastavniki isto kategorije na srednjih šolah. Rav
nateljska doklada znaša letnih 600 Din. 

V vpoštevnih izrednih primerih se na podstavi 
zakona z dne 24. februarja 1907., drž. zak. š t 55, 
vracumi prosilcem, ki izhajajo iz prakse, nekaj let 
privatnega delovanja v ix>kojnino in napredovanje 
v plači; ravnateljem, največ 12 let 

iazgfesi zdravstvenega odseke 
za Slovenijo, 

Št. 7970/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 23. do dne 29. julija 1922.) 
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. 1 7 

i Celje mesto . . . j . ; 3 ! . . ! 3 

Kranj 
Ljubljana mesto. . 

Maribor mesto . . 
Radovljica . . . . 

2 , 
2 
2 
1 
1 
1 

i 

Slovenjgradec. . . j 1 i 

Murska Sobota . . | 2 

1 ! 1 j . \ 2 
. ' . ! . ! 2 

i . 
! 

2 i • 
I • 
1 

! 
, 

2 
1 
3 * 
2 
1 
1 

! . . ! 2 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Celje okolica . . . | 

Ljubljana mesto. . 
Maribor mesto . . 
Novo mesto . . . 

1 

4 
Ptuj okolica . . . j 1 
Radovljica . . . . | 2 
Slovenjgradec. . . j 1 

4 
1 
1 
2 
4 
2 
3 
2 

,, 
t 

2 
1 
2 

4 

i 

2 
2 
2 
5 
2 

'. 3 
• 1 3 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Celje okolica . . . 

KrSko 
Litija 
Maribor okolica . . 
Maribor mesto . . 
Ptuj okolica . . . 
Radovljica . . . . 
Slovenjgradec. . . 

9 
3 
3 
5 
, 

i 6 

2 
. 

5 '1 .' 
2 
3 i . 

i 
• , 1 . i 

3 
3 1 
2 1 

i • Î 

. i . 
• i : . 

1 
2 ! : 
2 
i ! . 

• 4 

3 

5 
1 
1 

6 
2 
1 . 
1 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Celje okolica . . . 
Kočevje 
Ljubljana mesto. . 
Maribor okolica . . 
Maribor mesto . . 
Ptuj m e s t o . . . . 
Slovenjgradec. . . 

1 

i 1 
1 
2 
, 
2 

2 
• 

1 

, 
, 

• 

, 
' 1 
i 1 " 

2 
1 

1 2 ' 
i 2 

2 -

T r a h o m . 
Celje okolica . . . 

Maribor okolica . . 
Ptuj okolica . . . 

1 
2 
1 
1 

• j . . 1 1 
i 
i 

• 1 • 
. 1 2 
• i 1 
• 1 1 

O š p i c e . 

Maribor okolica. . 1 . . 1 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 8. avgusta 1922. 
Sanitetni šef: dr. Katičić s. 
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St. 7852/22. 
Razpis. 

V občini dobmnjski, politični okraj Ljubljana 
okolica, je oddati mosto okrajne babice s sedežem 
v Stopanji vasi z letno plačo 450 Din. 

Pravilno opremljeno prošnje naj se vlože do dne 
1. s e p t e m b r a t. 1. 

pri okrajnem glavarstvu v Ljubljani (okolica). 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 2. avgusta 1922. 
Dr. Mayer s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U 182/22—6. 1081-

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Celju kot prizivno sodišče 

glede prestopka je danes razsodilo v nejavni söji, 
zaslišavSi državnega pravdnika, vsled vzklica Marije 
Z a g a j š k o v o glede kazni zoper razsodbo okraj
nega sodišča v Rogatcu z dne 27. junija 1922., opr. 
št. U 182/22—3, s katero je bila Marija Zagajšek 
po členu 6. zakona o pobijanju draginje z dne 
30. decembra 1921., Ur. list št. 6/22., obsojena na 
dva dni zapora in 500 Din denarne kazni, ob neiz
terljivosti pa na 10 dni zapora: 

Vaklicu je ugoditi in postranska denarna kazen 
se z uporabo § 266. k. z. znižuje na 100 Din, od
nosno ob neizterljivosti na 48 ur zapora. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dno 21. julija 1922. 

Dr. Bračič s. r. 
U V 390/22-3. 1 0 8 4 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Julijana K o 1 e n c je kriva, da je 

dno 22. aprila 1922. v Celju v svoji trgovini moško 
obleko, ki jo je kupila tri dni poprej za 800 K, pro
š l a za 1250 K, torej zahtevala kot prodajalka za 
ziyljenske potrebščine mjo ceno, nego "je ona, ki 
«ajamčuje običajni in dovoljeni trgovski čisti dobi
ček. S tem je zagrešila prestopek po členu 9. zakona 
o pobijanju draginje življonskih potrebščin in brez
vestne .spekulacije z dno 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6/22., in zato se obsoja po členu 9. citiranega 
zakona z uporabo § 260. b k. z. .na 12 ur zapoia, 
poostrenega z onim postom, m na 250 dinarjev de
narno kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 5 
dni zapora, in po § 389. k. pr. r. v povračilo stroškov 
Mzenskcga postopanja. 

Po členu 9. citiranega zakona se izreka, da je 
Jo sodbo objavili v «Uradnem listu pokrajinsko 
Uprave /a Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 28. julija 1922. 

573 

V W22/Ö. 1065 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženca: Franc L o g a r st., rojen dne 24. mar

ca 1859. v Planini, pristojen v Cerknico, oženjen, 
posestnik in mesar v Cerknici št, 105, že kaznovan, 
in Franc L o g a r ml., rojen dne 4. oktobra 1886. v 
Novi vasi, pristojen v Cerknico, oženjen, mt^ar v 
Cerknici št, 160, že kaznovan, sta lcriva, da ма pro
dajala v svojih mesnicah v Cerknici, in sicer Franc 
Logar »t. začetkom meseca julija t. 1. goveji: meso, 
ki &L ni stalo niti 45 K za 1 kg, po 60 K 1 kgi 
Franc Logar ml. pa v prvi polovici meseca judija 
t- 1. telečje maso, ki ga je stalo kvečjemu 40 K za 
1 kg, po 64 K 1 kg, da sta torej zahtevala-za živ-
Ijensko potrebščino višjo ceno, nego je ona. Id za-
janičujo običajni dobiček. 

S tem sta zagrešila prestopek JK> členu 8. za
kona o pobijanju draginje življonskih potrebščin in 
brezvestne spckiüacije z dne 30. decembra 1922., 
pr. 1. št, 6 iz leta 1922., in: zato se obsojata po 
tòtem členu, in sicer: Franc Logar si- na. 5 dni 
zapora in v denarno kazen 600 Din, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnjih 12 dni zapora, in Franc 
Logar ml. na teden dni zapora in v denarno kazen 
1000 Din, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 20 dni 
zapora, mimo tega oba nerazdelno v povračilo 
«fcroškov kazenskega izstopanja, stroškov izvršitve 
kazjù pa vsak zase. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dm; 29. julija 1922. 

U VII 746/22—3. 1085 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrajno sodišče v Ljubljani je o obtožbi upravi

telja državnega pravdništva zoper Jakoba G r i 1 a 
zaradi prestopka po členu 8. zakona o pobijanju 
draginje vpričo opravitelja državnega pravdništva 
avskultanta Detele in prostega obtoženca po danes 
dognani glavni razpravi na predlog obtožiteljev, naj 
se obtoženec kaznuje po zakonu, razsodilo tako: 

Obtoženec Jakob Gril, rojen dne 15. avgusta 
1865. pri Sv. Mihelu pri Gorici, pristojen v Gorico, 
rimsko-katoliške vere, oženjen, pek v Ljubljani, Kar-
lovška cesta št. 30, nekaznovan, je kriv, da je dne 
24. novembra 1921. v svoji pekarni prodajal kruli, 
ki bi bil moral tehtati 45,50 dkg, odnosno 90 dkg, 
samo v teži 38,40 dkg, odnosno 77 dkg, da j« torej 
pri prodaji zmanjševal porcije življenskih potrebščin. 

S tem jo zakrivil prestopek po členu 8. zakona z 
dne 30. decemb.-a 1921., Ur. 1. št. 6/21., oziroma po 
členu 14/3. zakona z dno 27. junija 1921., Ur. 1. št, 
253/21., in zato so obsoja po členu 8. citiranega za
kona na 48 ur zapora in 1000 Din denarne kaani, ob 
neizterljivosti pa na nadaljnjih 20 dni zapora, im po 
§ 389. k. pr. r. v plačilo stroškov kazenskega posto
panja in"eventualne izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona jo izvršeno raz
sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obto-
ženčovih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 4. maja 1922. 

Dr. Stojkovič s. r. 

U VI 466/22—2. 1082 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Frančiška P i r n a t , trgovka in go-

stilničarka na Glincah št. 23, je laiva, da ni imela 
dne 1. marca, 1922. v svoji trgovini in v gostilni niti 
sumarno niti podrobno označenih cen potrebščinam, 
in sicer na masti, fižolu, sladkorju, testeninah itd., 
odnosno v gostilni na jedi in pijači, tako, da bi jih 
bil lahko vsakdo videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz lota 1922., in zato se obsoja po tom členu 
na 48 ur za.pora 1ћ 200"đlaar;jev denarne kazni, ob 
neizterljivosti pa na nadaljnje štiri dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. v povračilo stroškov kazenskega po
stopanja, -

Po pravnomočnosti je v zmislu člena 19. citira
nega zakona to sodbo objaviti v Uradnem, listu ob 
stroških obsojenkinih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne 18. julija 1922. 

Sa 1/22. ~~" ~ 

Popravek poravnalnega oklica. 
V poravnalnem oklicu Sa 1/22—1, priobčenem 

v Uradnem listu 85 na strani 568, je rok za ogla-
sitev do dne 14. s e p t e m b r a (ne: do dno 20. sep
tembra) 1922. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 10. avgusta 1922. 

Cg I 398/22—2. 
Oklic. 

104S 

Ivanka Kovač, trgovka v Maribora. Frankopan-
ska ulica št. 15, je vložila zoper Andreja Z o r ž a , 
peka, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
38.545 K s pripadla. 

P n i narok za ustno razpravo se je določil na dan 
9. s o p t e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št, 72. 
Ker je bivališče Andreja Zorža neznano, m mu 

postavlja za skrbnika dr. Leopold Boštjančič, od
vetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 4. avgusta 1922. 

Cg I a 368/22—1. 
Oklic. 

1090 

Anton in Ana Cilenšek, vrtnarja v Slivnici, sta 
vložila zoper Ludovika G o d c a , posestnika v Fra-
mu, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi zomlje-
knjižne izjave in izbrisa. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
21. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št, 27. 

Letnik IV. 
. Ker je bivališče Ludovika Godca neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Jurij Fregi, posestnik v 
Framu. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 10. avgusta 1922. 

A 70/22—6. 1092 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Lovro B r e z o v n i k , p. d. Hrastelov, hlapec v 

Dolsuhi š t 16, je dne 3. marca 1922. umrl. Poslednja 
volja se je našla. 

Franc in Florijan Točaj, katerih bivališče sodi
šču ni znano, so pozivljeta, naj so tekom e n e g a , 
l e t a od današnjega dne zglasita pri tem sodišču. 
Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z ostalimi 
dediči in z Gregorjem Točajem, stanovnikom v Lepi 
njivi št. 10, ki se je postavil za skrbnika odsotnima 
Francu in Florijanu Točaju. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 8. avgusta 1922. 

T 120/22—3. 1035. 
Amortizacija. 

Na prošnjo Josipa Ž i b e r n e t a v Mariboru, Ga
jeva ulica št. 15, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne življenske police, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Zivljeneka polica banke «Slavije> 
št, 136.380—11, glaseča se na 3000 kron in na ime: 
Josip Ziberne. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IÏL, 
dne 23. julija 1922. 

T 124/22—3. 
Amortizacija. 

1067 

Na prošnjo Janeza T a v č a r j a na Rečici pri 
Bledu se uvaja postopanje za- amortizacijo nastopne 
hranilne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Hranilna knjižica mestne hranilnice v Radovljici 
št. 19.168 v vrednosti 12.553 K 10 v, last prosUčeva. 

Imetnik te knjižice ee pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
hranilna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III, 
dne 28. julija 1922. 

T 157/22—4. 
Amortizacija. 

1031 

Po prošnji, ki sta jo vložila Ernest in Josipina 
T i s s o, zasebnika v* Vrhovnem dolu št, 53, pošta 
Limbuš pri Mariboru, se uvaja postopauje za amor
tizacijo nastopne vložne knjižice, ki sta jo prosilca 
baje izgubila: Hranilna knjižica posojilnice, r. z. z 
o. p. v Mariboru, št. 17.780, za 351.900 K, glaseča 
se na ime: Ernst in Josipina Tisso. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svojo 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se si
cer po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV, 
dne 22. julija 1922. 

T 60/22—3. 
Amortizacija. 

1093 

Na prošnjo Franca A1 i č a, delovodje pri Fran
cu Kotniku, izdelovatelju cementnih izdelkov v Mo
kronogu, se uvaja postopanje za amortizacijo- na
stopnega izkaznega lista, ki ga je prosilec baje iz
gubil: Izkazni list št, 421 z dne 16. junija 1922. 
postajnega urada državne železnice v Mokronogu-
Bis-trici glede 2707 Din 50 p. 

Imetnik tega lista se pozivlje, naj uveljavi svojo 
pravice tekom š e s t i h . m - e s e c e v , ker bi ee sicer 
po tem roku izreklo, da je izkazni list brez moči. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek V, 
dno 10. avgusta 1922. 

Ne I 210/22—2. 1023 
Amortizacija. 

Na prošnjo Martina Z e l e n k a , okrajnega taj
nika v Ptuju, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne zavarovalne police, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Zavarovalna polica zavarovalnice «Slavije» 
št. 187.961/П. za 3000 K, glaseča so na ime: Martin 
Zelenko, namestniški kanclist v Pulju. 



86. 574 Letnik IV, 
Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 

pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. de
cembra 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je zavarovalna polica brez moči. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek L, 
dne 21. julija 1922. 

E 198/22—2. 1068 

Dražbeni oklic 
Dne 2 8. a v g u s t a t. 1. ob desetih se bo v Or

možu št. 52 na javni dražbi prodajal 1 kompleten 
lesen valjčni mlin, eivordeče pobarvan, za mlenje 
pšenice. 

Interesenti se bodo začeli pozivati na dražbo 
šele pol ure po zgoraj navedeni uri; v tem si mlin 
lahko ogledajo. 

Okrajno sodišče v Ormožu, 
dne 8. avgusta 1922. 

S t 1.70/22. 1071 3—2 

Razpis. 
Podpisana notarska zbornica razpisuje notarsko 

mesto v T r e b n j e m , odnosno drugo notarsko 
mesto, ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

ProSnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj
kesneje do dne 

2 5 . a v g u s t a 1 9 2 2 . 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 9. avgusta 1922. 

Predsednik: Hudovernik s. r. 

St. 367/4/Vn. 1922. 1056 3—3 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na pod

stavi členov 86. do 91. o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1920. in njegovih izpriememb, od
nosno dopolnitev, in pravilnika natisnjenega v 
cSlužbenih Novinah» z dne 25. novembra 1921. pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo raznega elek
tričnega materiala na dan 5. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
zgoraj označenega dne v ekonomskem oddelku 
direkcije. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo tega ma
teriala se dobiva za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije v sobi žt. 8. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
*e mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod St. 367/4/VIL za dan 5. septembra 1922. po
nudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo 
tudi delne ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda 
blagajnik reverz, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davč
nega urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
.licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabavo 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v.sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 26. julija 1922. 

Ponudbo se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
zgoraj označenega, dne v ekonomskem oddelku di
rekcije. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi obči in posebni pogoji za dobavo tega 
materiala so dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na vpogled. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
k o : «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 356/5/VII. za dan 21. septembra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbo morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v. roke predsedniku draž
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 %' (odnosno 

10 %, ako je tuj državljan) ponujeno vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. ure 
na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčne
ga urada, da je plačal davek za tekočo trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca avgusta 1922. 

Razne objave. 
2007 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 31. julija 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 362,046.386-76 
Posojila 948,255.890-48 
Dolg države 4.672,059.128-52 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

ж „ 8.026,738.568-75 

Pasiva: 
Glavnica 16,978.500 — 
Rezervni fond 2,147.741-77 
Novčanice v tečaju . . . . . . 4.868,701.175- — 
Razne obveznosti 964,917.405-70 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 * — 
Saldo raznih računov . . . . 39,616.683-28 

8.0.20,738.668-76 

1089 2-1 Poziv upnikom, 
Društvo «Spar- und Darlehenskassenvei-ttin,, r. 

G. m. u. H.» v Koprivniku pozivlje vsleđ likvidacije 
svoje upnike, naj mu prijavijo svoje terjatve. 

V K o p r i v n i k u , dne 12. avgusta 1922. 

Avgust Schauer s. r., načelnik. 

1 0 4 1 RazJd društva: 
Podružnica «Slovehske Straže» v Slivnici pri 

Mariboru se je dne 31. julija 1922. prostovoljuo 
razs a.. j 0 9 jp K 0 i m a n m ] s_ r ^ b j v ž i predsednik. 

1 0 6 4 Razid društva. 
Po<h-užnica «Slovenske Straže» v Žireh HO je 

prostovoljno razšla. 

Anton Žakelj s. r., bivši predsednik. 

Družba Južne ž e l e z n i c e . V o z a r i n s k i s t a v k i z a l e s . Z veljavnostjo od dne 1. julija 1922. do 
preklica, najdalje p a do konca meseca decembra 1922., je računi t i : 

Za predmete 
kot sporovozna roba Od Do 

Vozarinski 
stavki v parah 

za vsakih 
100 kg 

L e s , in s i c e r : 
polena, butarice (drva 
v 8vežnjih), panj evi 
krepeljci (proti), ko
renine, dračje, vejevje 
in odpadki od žag — 
vse do Г 2 m dolžine, 
za kurjavo iz pozicije 
H — 1 4 , tudi cepljeno 

in žagano. 

t i ra za natovar
janje pri čuvaj
nici št. 68 med 
Veliko Gorico in 

Lekenikom 

t i ra za natovar
janje pri čuvaj
nici št. 78 med 
Lekenikom : in 

Siskom 

Siska 

Zagreba i 
juž. kol. ! 

150 

150 

Pripomba 
1 

Siska 

Zagreba 
juž. kol. 

120 

210 

t ira za natovar
janje pri čuvaj
nici št. 78 med 
Lekenikom in 

Siskom 

Razglas v Uradnem listu 2 ex 192 

V L j u b l j a n i , dne 1. avgusta 1921 

Za železniške pragove 
iz pozicije H — 1 4 

(lit. d) 

Siska 170 

Vozarina se mora plačati najmanj 
za 10.000 kg za tovorni list in voz. 
Označbi vsebine v tovornem listu 
se mora že pri predaji dodati pri-
stavek : „uporabi se neposreduo za 
kurjavo!', nadalje pristavek: „vse 

do V 2 m dolžine". 
Splošna označba „drva" ne zadošča, 
da bi se mogla zahtevati uporaba 

teh vozarinskih stavkov. 

Vozarina se mora plačati najmanj 
za tovorno težo uporabljenega voza. 
Ravnati se je po določbah pogodbe, 
ki velja za uporabo zgoraj -omenje

nih tirov za natovarjanje. 

je zaradi tega brezpredmeten. 

; št. 3867/HI. J 079 

D r u ž b a J u ž n e ž e l e z n i c e . V o z a r i n s k i s t a v k i z a p r e m o g iz p o z i c i j e K—-24. Z veljavnostjo 
od dne 1. julija 1922. do preklica, najdalje do konca meseca decembra 1922., je računit i : 

Št. 356/5/VIL—1922. 1088 3—1 

Razglas o dobavi tekstilnega materiala. 
Podpisana direkcija-razpisuje 6 tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
% d n e . 6 . marca 1920. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo tekstilnega ma
teriala na dan 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

Za predmete 
kot spoiovozna roba Ш Do Par j 

za 100 kg i 
Pogoji 

Premog 
iz pozicije K — 2 3 

Prevalj 

I industrijskega t i ra j 
j pri km 70'1 med j 
jPrevaljami in Dravo-j 
I gradom-Mežo j 

140 

Vozarina se mora plačati najmanj 
za tovorno težo uporabljenega vo
za.* Itavnati se jo po določbah po
godbe, ki velja za uporabo zgoraj 

omenjenega industrijskega tira. 

iz črnega ali rjavega premoga, za plinski koks iz tvornic za svetilni plin, za premogove odpadke, 
:oksove odpadke iu koksov drobir velja ta vozarinski stavek, ako se plača vozarina najmanj za 

* Za koks 
koksov pepel, koksove odpadke - • . - , . 
10.000 kg za tovorni list in voz ; ako pa se uporabljajo vozovi s tovorno težo 20 ton ali več, se plača vozarina 
najmanj za 15.000 kg za tovorni list in voz. 

Razglas v Uradnem listu 2 ex 1922. je zaradi tega brezpredmeten. 

V L j u b l j a n i , dne 1. avgusta 1922.; št. 3867/111. 1078 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d .d . v Ljubljani. 
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87. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 21. avgusta 1922. Letnik IV. 
.4 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

IkîJdah drffvnfh ^о,?/к e m b a n i f , d°P 0 , n , t, v a h Y 2 ^ o n " ° u r e d l l v i u P r a v e f??d°Y- - U r e d b e ° s r e d nJ e v I a d e = Odločba, s katero se izprerafnja člen 23. zakona o drartniskih 
miz n a v i l o ^ t o J ? b ™ ™ h ? i * ^ ^ e m i a d ' " a I J e V 1" ?*"". ' . n o z e t P s

+
k , h .««n. Odločba, s katero se predmetom industrijske svojine na «Ljubljanskem velikem s e S u " 

E v i n o zP™i» I ? Рн l a- °D 0 Č b ? ° b,°™em Prometu z devizami m valutam. _ Razglasi osrednje vlade: Razglas o prijavi obratovalnic, ki opravljajo bančne po7le"n 
trgovino z valutami In devizami. Razglas g ede carinarnic, preko katerih se smejo izvažati konji in ovce. - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Odobritev šolskih knjig 

Razpust društev. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
276 

Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščino kraljevine 
iM-bov, Hrvatov in, Slovencev na podstavi olona 130. 
"«tavo sklenil v XXXVII. redni seji, ki jo je imel 
'ino 27. decem.bra 1921. v Beogradu, da je začasno 
uioubo o dopolnitvah in issprcnrembah v organizaciji 
uprave fondov kraljevino Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z dno 12. avgusta 1020.,* izp.remembo in do
polnitve v začasni uredbi o dopolnitvah in izpre-
inembah v organizaciji uprave fondov kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev/ z dne 13. novembra 
1920.** — seznamka uvedb ministrstva za trgovino 
;'i industrijo št. 42 in 43, «Službene Kovine» št. 195 
i/, leta 1921.,izpreme-nili;jn da smo Mi'potrdili in 

potrjujemo tako izpremenjeni in sklonjeni 

Zakon 
o izpremeinbafo in dopolnitvah v za

konu o ureditvi uprave fondov.*** 
Člen 1. se izpreminja ter se glasi: 
iJoeda.nja uprava fondov kraljevine ...Srbov, Hr-

|'»'<>v in Slovencev ima naslov: «Drža.vna hipote-
karna banka kraljevine Srba, Hi-vata i Slovenaca». 

Francoski naziv državne hipotekama V«vuko je: 
-Orciii-t foncier du royaume des Serlxs, Croates ot 
Novene»». 

Državno hipotekamo banko upravlja u^avni 
odbor, sestavljen po predpisih tega zakona, 

člen 5. se izpremiiija ter se glasi: ч 

Drzayna hipotekama banka je upravičena izvr
ševati te-lo posle: Državna hipotekama banka 

1.) upravlja vse državne in druge javno l'onde, 
nadalje pupilarno in depozitne glavnice; 

2.) upravlja občinske, sreske, oblastne (okrožn..') 
Ravnice, ki se ji izročajo v upravljanje, istotako pa 
v«e ono glavnice in denarje cerkva, samostanov in 
bugili korporacij, ki se pobirajo v dokladah in *e v 
šttstih mesecih ne uporabijo za to, čemur >-o na
menjeni; 
, 3.) sprejema proti obrestim glavnice- v gotovini 
»" vložne knjižice, na blagajniške zapi.se, ki nosijo 
obresti, in na tekoče račune; 

4,) daje posojila proti zastavi nepremične imo-1 
vino — posestev, (hipoteke) na ozemlju kraljevine; 

б.) daje posojila za gradnje na- menice in zastav- j 
Ijeuo vrednost zgradbe,, ki jo je postaviti iz odobre-1 
»«ga kredita; I 

6.) daje posojila oblastim, okrožjem, «rezom in 
občinam proti zastavi doklad in dohodkov, odobre-
"ih po pristojnem oblastvu; 

* Uradni lie?t pod &t. 398 iz leta 1920. 
** Uradni list pod št. 34 iz leta- 1922. 

^"** Razglašan v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba., Hrvata i Slovenaea» št. 87, izdanih dne 
22. aprila 1922. (Prilog XII. — 1922.) 

7.) dajo posojila za melioracijo zemljišč vodnim 
zadrugam na dohodke, zajamčene z zakonom; 

8.) daje posojila na kopališka zemljišča- in kopa
liške zgradbo iz trdega materiala, ako so v kopa
liškem okolišu in ako eo zgradbe postavljene ali se 
postavljajo po načrtu kopališke ureditve; 

9.) daje posojilo državi za postavljanje zgradb 
na hipoitekizira.no terjatev in s proračunom zajam
čeno anuiteto; 

10.) daje posojila na državne ali državno zajam
čeno vrednosti)® papirje (lombard); 

in samostanske glavnice in glavnice drugih javnih 
naprav pod neposredmjim državnim nadzorstvom in 
njih denarji, ki se pobirajo v dokladah, a se ne upo
rabijo v šestih mesecih za to, Čemur so namenjeni; ч 

vsi depoziti pri sodiščih, policijskih (političnih) ob-
lastvih in vseh ostalih državnih uradih, nadalje de
narji pulpilarnih in konkuxznih mas se morajo dajati 
v upravljanje državni hipotekami banki, ako ne za
hteva varovančeva korist, tla se naloži pupilarni de
nar na večje obresti po varstvenem zakonu. 

Vse te glavnice in vsi ti fondi se smejo nalagati 
11.) oskontira in reeskontira menice in devize s j tudi v državne obveznice in v papirje, katerim 

tremi podpisi, izmed katerih je eden domačega za 
voda, ali s tremi podpisi, a brez podpisa domačega 
denarnega zavoda, ako je dana poleg meničnega 
.jamstva za dolg tudi zastava v nepremični imovini; 

12.) na podstavi goto,vine, menic ali vrednostnih 
papirjev sme izvrševati žirovne posle in posle teko
čih računov, izdajati čeke, (nakaznice ali akreditive: 
depot menic, na katerega podistavi se otvarja tekoči 
račun, mora biti za 25 % večji nego znesek otovorje
nega kredita; 

13.) kupuje in. prodaja- vrednostne papirje za tuj 
račun;- • •-• ...".-'.:.--̂ «»«г-.,.-• : - .--'*..•-

14.) izvi-šuje plačila in izplačila, za tuj. račun 
kakor tudi plačila in izplačila kuponov, ako jim je 
rok za izplačilo potekel, pa niso še zastarani; 

15.) sprejema v hranjenje gotovino, vrednostne 
papirje in. drugo vrednote; 

16.) sme na podstavi posojil, o katerih se govori 
v točkah 4.) in 8.), izdajati zastavnice; 

17.) sme na podstavi posojil, 0 katerih so govori 
v točkah 6.), 7.) in 9.), izdajati obveznice; 

18.) kupuje in prodaja za svoj in za tuj račun 
svoje zastavnice in obveznice po dnevnem kur zu; 

19.) oskontira svoje izžrebane zastavnice in- ob
veznico, istotako njih impone, katerih izplačilni rok 
jo najkesneje v pol leta; 

20.) daje posojila poljedelskim zadrugam, in njih 
| zvezam po njih pravilih, potrjenih na podstavi za-
| k ona o poljedelskih in obrtnih zadrugah. 

V posle pod 10.), 11.) in 12.) sme državna hipo
tekama banka po pravilu vlagati -samo denarna, 
sredstva, nabavljena- v obliki hranilnih vlog ali krat
koročnih zapisov. Te posle opravlja državna hipo
tekama kuika ločeno od hipotekam ih -poslov. 

Nov člen 5. a, ki se glasi: 
Pogoje, ob katerih naj državna hipotekama ban

ica opravlja te ]>osJe, uredi upravni odbor ® poseb
nim pra\ilnikorn, katerega odredbe morajo biti ute
meljeni;, v zakonu o ureditvi državne hipotekam« 
banke. 

Upravni odbor odreja za vse- te posle višino 
obrmtnci mero in provizije, uvaževajc pogoje denar
nega trga.. Nadalje odreja višino obrestno mere za 
emitiranje zastavnic/in obveznic po § 86., točki 6., 
zakona o ureditvi državne hipotekam« banke. Uprav
nik poroča ministru za trgovino in industrijo pis
meno o odločbi upravnega odbora glede obrestne 
mere. 

Ako odloči upravni od.bor, da bodi obrestna 
mera za posojila večja ' nego 7 V2l %, na vložene 
javne fondo -;n pupiJame mase pa manjša nego 5 %, 
si mora za take odločbe izposlovati odobritev mi
nistra za trgovino in industrijo. 

Člen 40. ise izpremiiija ter se glasi: 
Vsi državni fondi, Istotako pa tudi oblastne, 

okrožne, sreske in občinske glavnice, kolikor niso 
deponirane v samoupravnih hranilnicah, cerkvene 

se 
daje po zakonu ta pravica, pupilarni denar pa tudi 
v hranilnice, ki jim priznava zakon pupilarno var
nost, toda samo največ do 20.000 dinarjev iz ene 
impilarne mase. 

Člen 63. se izpreminja ter se glasi: 
Upravni odbor sestavlja 11 članov, in eiefer: 
(pc*) ,5-..članov, ki jih izvoli narodna skupščina; 
(en) 1' član izmed trgovcev, ki ga izvoli Narodna 

banka; 
(dva) 2 člana, ki ju izvoli pridobitni svet; dokler 

pa se -ta svet, ne ustanovi, izyqli ta dva člaua. glav
na zveza poljedelskih zadrug; 

(en) 1 član državnega sveta, ki ga izvoli držav
ni svet; 

(en) 1 član pravne fakultete beograjske univerze, 
ki ga izvoli univerzitetni svet; in 

upravnik državne hipotekam© banke. 

ölen 69., točka 7.), se izpreminja ter se glasi: 
7.) Odreja osebe, ki dajo pri posameznih direk

cijah in podružnicah državne hipotekarne banke s 
svojim podpisom priznanice za vrednote, prejete za 
državno hipotekarno banko. Izdaja, pooblastila' za 
posle, ki so opravljajo za banko, ter izdaja special
na pooblastila šefom direkcij in upravnikom, glav
nih jiodružnic, da ti sami kot odgovorni nakazo
vale! po odločbah upravnega odbora opravljajo po
sel -pri direkcijah in glavnih podružnicah. Kot taki 
podpisujejo naloge za izplačilo in vplačilo vsot pri 
dotičnih, blagajnah. 

Člen 72. se izpreminja ter se glasi: 
J Člani upravnega odbora morajo izmenoma de

žurati v banki po rodu iim na način, ki ga določi 
upravni odbor. 

Za ta dežuran ja dobivajo člani upravnega od
bora nagi ade po 40 dinarjev na dan. 

Nov člen 73. a, ki se glasi: 
V zmislu odredb člena 2. in člena 86., točk 2.) 

in 3.). zakona o ureditvi uprave fondov in na pod
stavi .sklepov in odločb upravnega odbora upravlja 
in vodi posle državne hipotekarne banice glavna 
direkcija banke, Id je sestavljena iz upravnika držav
ne hipotekarno banke in dežurnega člana. V imenu 
upravnega odbora izvaja in uporablja direkcija te 
njegove odločbe, sklenjene v zmislu § 71. zakona 
o ureditvi uprave fondov. ' 

Vse te odločbe imajo moč naredbe in' glavna 
direkcija jih mora brezpogojno izvrševati. Kot na-
kazovalec je odgovoren ves upravni odbor z ome
jitvijo v členu 78;, odstavka II., zakona o ureditvi 
uprave fondov. 

Nov člen 74. a, ki se glasi: 
Za opravljanje posameznih poslov ustanavlja 

upravni odbor posamezne poslovne direkcije, ki jih 
upravlja šef direkcije po naredbah in odločbah glav
ne direkcije. 

i - 4k*<•'• 
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Vsaka direkcija ima potrebno Število oddelkov, 
ki jih upravlja odgovorni šef oddelka. Natančnejše 
odredbe o poslovanju teh direkcij in oddelkov pred
piše upravni odbor e posebnim statutom. 

Nov člen 74. b, Id ee glasi: 
Za opravljanje svojih poslov izvun sedeža banke 

otvarja upravni odbor e svojo odločbo v posamez
nih krajih kraljevine glavne podružnice in agenture 
državne hipotekarne banke. 

Organizacijo, področje in poslovno razmerje glav
nih podružnic in agentur proti hipotekami banki 
predpiše upravni odbor s Statutom, uvaževaje zakon
ske naredbe zakona o ureditvi uprave fondov in 
predpise tega zakona. 

Nov člen-74. c, ki se glasi: 
Zaradi kontrole nad poslovanjem pri posamez

nih poslovnih direkcijah, glavnih podružnicah in 
agenturah, tako računsko kontrole kakor tudi glede 
pravilnega uporabljanja zakonov, zakonskih pred
pisov in naredb se ustanavlja pri državni hipobekar-
m banki inspektorat kot poseben oddelek glavne 
direkcije. 

Temu oddelku načeluje glavni inspektor. Dolž
nosti glavnega inšpektorja predpiše upravaii odbor 
s pravilnikom. 

Nov člen 79., Ici se glasi: 
Pri državni hipotekami banki so ta-le ukazna 

zvanja-: upravnik, glavni tajnik, pravni zastopnik 
banice, glavni inspektor, šefi direkcij, upravniki 
glavnih podružnic, šefi oddelkov, uradniki, izvrše
valci, blagajniki, šefi agentur, arhivarji in когз-
spondenti. 

V členu 79. se dodajata novi točki č) in d), ki 
se glasita: 
б) uradniki, ki so dovršili najmanj trgovsko šolo, 

enakopravno s srednjo šolo, vso gimnazijo ali 
realko in Id so prebili najmanj pet let pri denar
nem zavodu ali državni hipotekami banki kot 
zvaničniki, in 

d) korespondenti. 
Nov člen 80. a, ki se glasi: 
Pravni zastopnik banke, šefi poslovnih direkcij, 

upravniki glavnih podružnic in glavni inspektor 
' imajo te-le letne plače v srebru: 

Ш. razreda Din 5000—, 
II. » » 6000—, 
I. » » 7000—. 

Glavni inspektor, šefi poslovnih direkcij in 
upravniki glavnih podružnic morajo imeti kvalifika
cijo, ki je predpisana v členu 78. zakona o ureditvi 
uprave fondov, pravni zastopnik banke pa kvali
fikacijo, ki se zahteva v členu 79. istega zakona 
za šefa pravaiozastopniškega oddelka. Na ta ukazna 
zvanja smejo bid kljub predpisu tega člena po
stavljeni dosedanji uradniki uprave fondov, ki so 
si že pridobili čin in plačo, katera imajo šefi od--
delkov in podružnic po členu 80., točki c), omenje
nega zakona. 

Nov člen 80. b, ki se glasi: 
Šefi agentur imajo plače in se dele na razrede, 

določeue v točki c) člena 80.; korespondenti in ar-
hivarji pa imajo plače in se dele na razrede, dolo
čene v točki č) člena 80. zakona o ureditvi uprave 
fondov. 

Sedanji arhivarji uprave fondov, ki so z ukazom 
že dobili plače preko 4000 dinarjev, obdrže te plače. 

Za korespondente se smejo izjemoma in po od
ločbi upravnega odbora postavljati tudi oni, ki ni
majo šolske kvalifikacije, določene v členu 79. za
kona o ureditvi uprave fondov in predpisanih urad
niških izpitov. 

Nov člen 80. c, ki se glasi: 
Vrhu plače, določene v členu 80. zakona o ure

ditvi uprave fondov, sme upravni odbor po potrebi 
in sposobnosti odrejati uradnikom državne hipote
karne banke letne doklade kot poviške plače razen 
dlraginjskih doklad, katere imajo kakor drugi držav
ni uradniki. Ta povlšek velja, če ga odobrila mini
ster za trgovino in industrijo in minister za finance. 

Ako no odločita ta ministra v enem mesecu o 
tem ničesar, stopi odločba upravnega odbora v 
veljavo. 

To doklade ne vplivajo na višino pokojnine 
uradnikov državne hipotekarne banke, ki se upokoje. 

Člen 81. se izpreminja ter se glasi: 
Uradniki banke ne morejo napredovati, ako niso 

prebili v enem razredu vsaj leto dni. 
Člen 82. se izpreminja ter se glasi: 
Zvaničnike pri državni hipotekami banki postav

lja, jim odreja plače ter jih odpušča upravni odbor. 
Višino ujih letne plače odreja upravni odbor banke. 

Člen 83. so izpreminja ter se glasi: 
Sluge pri banki postavlja in odpušča upravnik 

banke, ki jim tudi odreja višino letne plače. 
Člen 95. se izpreminja ter se glasi: 
Člani kontrolnega odbora imajo za vsako na

vzočnost ob pregi edin v banki nagrade po 40 dinar
jev na dan. Ta nagrada se jim izplačuje koncem 
vsakega leta. 

Nov člen 97. a, ki se glasi: 
Glavna kontrola ima pb svojih organih pri banki 

med poslovnim letom, kljub odredbam zakona o 
njeni ureditvi, te-le dolžnosti: 

1.) Pregleduje vse prejemke in izdatke pri vseh 
državnih in javnih fondili, Id jih upravlja državna 
hipotekama banka po členu o., točki 1., zakona o 
svoji ureditvi. 

2.) Kontrolira vse prejemke in izdatke pri vseh 
glavnicah in denarjih občinskih, sreskih, oblastnih, 
okružnih, cerkvenih, samostanskih in drugih korpo-
racij, ki jih upravlja državna hipotekama banka po 
točki 2., člena -5. zakona o svoji ureditvi, kolikor 
niso te glavnice in d denarji čisto privatnega 
značaja. 

3.) Kontrolo o rednih izplačilih pokojnin iz po
kojninskih fondov, ki jih upravlja državna hipote
kama banka po pooblastitvi in specialnih zakonih 
(uradniških, duhovniških in .učiteljskih fondov), 
opravljajo organi glavne kontrole tako-le: Državna 
hipotekama banka «estavi točen seznamek vseh po
kojnin, ki se sedaj izplačujejo pri njeni blagajni. 
Ko ga krajevna kontrola pregleda in overi, izpla
čuje državna hipotekama banka odslej vsakega me
seca redno pokojnine v znesku, označenem v tem 
seznamku, brez predhodne specialne overitve posa
meznih nalogov, dokler ne nastopi izprememba, ki 
vpliva po dotičnem zakonu na višino in na trajanje 
pokojnin. Ce nastopi talca izprememba, se vpiše po 
predhodnem pregledu in predhodni overitvi krajev
ne kontrole v omenjeni seznamek. Vsa ostala iz
redna izplačila iz teh fondov, najsi bi bila utemelje
na v pristojnih odločbah, so zavezana predhodnemu 
pregledu in predhodni overitvi krajevne kontrole. 

Ako zahteva stanje poslov, odredi glavna kon
trola pri krajevni kontroli državne hipotekarne ban
ke več računskih preglednikov, ki jim obenem opre
deli področje z ozirom na tu razloženo svojo pri
stojnost* .....(1. 

Nadzorstvo nad vsem ostalim delom in vsemi 
ostalimi posli državne hipotekarne banke, določeno 
v členu 5., točkah 3.) do 20.), izvršuje kontrolni od
bor banke po členih 87. in 92. zakona o ureditvi 
uprave fondov. 

Nov člen 100. a, ki se glasi: 
Vsi razhodki pri poslih banke obremenjajo kos

mati dohodek banke za dotično poslovno leto, ra
zen izdatkov, Id se omenjajo v členu 103. a tega 
zakona. 

Novi člen 101. zakona o ureditvi uprave fondov 
se izpreminja od točke č) ter se glasi nadaljie: 
č) Od preostanka čistega dobička se vlaga 20% 

v rezervni fond, ostanek pa pripada glavni držav
ni blagajni kot delež države pri čistem dobičku 
državne hipotekam« banke. 
Teh 20 % se vlaga v rezervni fond toliko časa, 

dokler ne doseže ta fond vsote deset milijonov di
narjev. 

Po tem času pripada ves preostanek čistega do
bička glavni državni blagajni. 

Tantiema upravnega odbora se porazdeljujc med 
člane tega odbora sorazmerno z njih navzočnostjo 
pri sejah. 

Tantiema za uradnike se porazdeljuje sorazmer
no z njih plačo in časom, ki so ga probili v službi 
banke, o čemer predpiše upravni odbor poseben 
pravilnik. 

Nov člen 103. a, ki чче glasi: 
Državna hipotekama banka se pooblašča, da sme 

otvoriti v svojih knjigah poseben račun, v katerem 
vknjižuje vaote, izdane za nabavo in izdelavo ma
teriala: za izdelavo zastaviiic in obveznic, posojil
nih iu vložnih knjižic in za kritje drugih materialnih 
potrebščin, ki se trosijo na daljšo vrsto let; toda 
banka mora za to število let postopno izvrševati 
amortizacijo tega računa, postavljaje v evoj pro 
račun vsako leto potrebne vsote. 

Nov člen 103. b, ki se glasi: 
Stroški za izvrševanje tega zakona, kolikor se ne 

morejo pokrivati iz vsot, preliminiranih z rednim 
proračunom državne hipotekarne banke za tekoče 
proračunsko leto, se pokrivajo iz blagajne banke v 
breme posebnega računa za reorganizacijo državne 

! hipotekarne banke; ta račun, se mora postopno amor-
] tizirati po odločbi upravnega odbora, ki postavlja 
i redno vsako leto v svoj proračun stroškov potrebne 
I vsote za njegovo amortizacijo. 
j Nov člen 117. a, ki se glasi: 

Glavna državna blagajna povrne državni hipotc-
kanri banki po zakonu o povračilu vojnih škod ali 
drugače razliko v kurzu, ki bi se pojavila v bilancah 
za leta 1915., 1916., 1917., 1918., 1919., 1920. in 
1921. kot izguba med vsotami, ki so položene in ki 
se bodo odslej polagale v francoskih frankih ali v 
drugih valutah po pogodbah o posojilih na 4y2l%ue 
zastavnice uprave fondov iz leta 1910. na 4J/2.%ne 
obveznice uprave fondov iz leta 1911. in na G%.ni 
predjeiu iz leta 1913., in anuitet po posojilih v zlatu, 
ki jih plačajo dolžniki državne hipotekarne banke, 
na podstavi člena 28. zakona o likvidaciji morato- " 
rija, v denarjih po srednjem kurzu beograjske borze, 
izračunjenem za čas od dne 12. aprila do dne 12. ju
lija 1914. Glede vknjiževanja razlike v kurzu /.a 
anuitete izza leta 1922. poda minister za trgovina in 
industrijo sporazumno z ministrom za finance preti
log za rešitev tega vprašanja. Te razliko ni računiti 
za čisti dobiček pri porazdelitvi tantieme. 

Nov člen 117. b, ki se glasi: 
Odredbo člena 28. zakona o likvidaciji moratorija 

z dne 24. aprila 1920. veljajo samo za zaostale, ne
plačane anuitete pri hipotekarnih posojilih, sklenje
nih pri u]jravi fondov, katere anuitete se morajo 
plačati ob rokih, določenih v členu 1. in členu 3. 
zakona o likvidaciji moratorija, in samo na redne 
tekoče anuiteto, ki jim je plačilni rok najkesneje 
dne 24. marca 1923., ko potečejo tudi vsi roki, do
ločeni s členom 1. in 3. zakona o likvidaciji mo
ratorija. 

Nov člen 117. c, ki se glasi: 
Kljub členu 97. zakona o tej ureditvi izvrši upra

va fondov dne 31. decembra 1919. bilanciranje za 
leta 1915.,. 1916., 1917., 1918. in 1919. z ozirom na 
zakon o likvidaciji moratorija z dne 24. aprila 1920., 
držeč se odredb tega zakona, z eno bilanco, ne pa 
za vsako leto posebe. 

Nov člen 117. č, ki se glasi: 
Izračun obresti pri hipotekarnih posojilih kakor 

tudi pri fondih in glavnicah za leta 1915., 1916.. 
1917., 1918. in 1919. se izvrši tako kakor z doseda
njimi bilancami uprave fondov za vsako leto po
sebe; toda skupni rezultat za pet let obresti pri hi-
I>otekarnih posojilih in obresti pri fondih in glavni
cah, se postavi v bilanco za čas od leta 1915. do 
leta 1919. 

Nov člen 117.d, ki se glasi: 
Po tekočem računu državne hipotekarne banico 

pii ministrstvu za finance tako pri depozitih, preje
tih na Krfu in v Solunu na račun banke, kakor tudi 
pri anuitetah, izplačanih v inozemstvu na račun 
banke, se ne računijo nobene obresti od dne 1. ja
nuarja 1915. do dne 1. julija 1920. 

Nov člen 117. e, ki se glasi: 
Za prihodnj« 1922. leto se ne vstavi proračun 

državne hipotekarne banke v sestavo občega držav
nega proračuna v celoti, nego samo kot aneks k -te
mu proračunu, pri čemer prijavi upravni odbor sa
mo verjetni čisti dobiček državne hipotekarne banke 
za to leto. 

Nov člen 117. f, Id se glasi: 
Zakon o ureditvi uprave fondov z dno 8. julija 

1898. z vsemi izpremembami in dopolnitvami se raz
širja na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Odredbe člena 53. zakona o ureditvi iqn-avc fon
dov imajo obvezno moč samo za dosedanjo kralje
vino Srbijo. V ostalih jwkrajinah uživajo hipotekar
ne terjatve državne hipotekarne banke pravico 
prvenstva in neodložnoga izplačila po administra
tivni poti, tako da je državna hipotekama banka 
upravičena, dospela plačila izvrševati eksekutivno 
po pristojnih oblastvih.* _ 

V novih pokrajinah se dajo posojila na listane, 
ki se izdajajo kot dokaz o lastninski pravici na pod
stavi knjig, urejenih z zakonom, in katastralnih po-
sestnih listov, Id veljajo v novih pokrajinah fin 
nadalje. . . *. • , i. 

Na ozemlju izvun Srbije in Črne gore jo odredi» 
členov 16., 17. in 22. zakona o ureditvi uprave fon
dov uporabljati analogno, uvaževaje pravne pred
pise dotičnih ozemelj. 

* Drugi stavek tega odstavka je tukaj priob-
čen po popravku, objavljenem v «Službenih Novi-
nah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 90 i 
dne 26. amila 1922. 
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87. 577 Letnik IV. 
Nov člen 117. g, ki se giani: 
Zavodi in naprave v novih pokrajinah, Id so do 

sklenitve tega zakona »prejemali na vloge in v hra
njenje denar, o katerem se govori v členu 5., toč
kah 1.) in 2.), tega zakona, morajo najkestnejo v de
setih letih položiti ta denar pri državni hipotekami 
banki. Nove vlogo toga denarja smejo omenjeni za
vodi sprejemati še 5 — pet — let; potem pa se mora 
ves denar po členu 5., točkah 1.) in 2.), pošiljati 
državni hipotekami banici. 

Nov člen 117. h, ki se glasi: 
Ves novi upravni odbor «o mora izvoliti v dveh 

mesecih, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Nov člen 117. i, ki so glasi: 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», ter nadomešča začasno ured
bo o dopolnitvah in izpremembah v organizaciji 
upravo fondov kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev z dne 12. avgusta 1920., izpremembe in dopol
nitve v začasni uredbi o dopolnitvah in izpremembah 
v organizaciji uprave fondov kraljevine, Srbov, Hr
vatov in Slovencev z dne 13. novembra 1920. — 
seznamka uredb ministrstva za trgovino in indu
strijo št, 42 in 43, «Službene Novine» št. 195/21. 
Tega dno prestanejo veljati vse odredbe priloge št. 3. 
finančnega zakona za leto 1920./1921., ki nasprotu
jejo temu zakonu, isto tako vse odredbe zakona o 
ureditvi uprave fondov, ki nasprotujejo odredbam 
tega zakona. 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbc za njega izvrševanje, oblastvom za
povedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsako
mur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in .pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Ta izprememba velja od dne 1. januarja 1922., 
samo da se mora pričeti izplačevanj© po njej dne 
1. julija 1922., in sicer tako, da se izplača dne 
1. julija za januar in julij, dne 1. avgusta za februar, 
marec in avgust, dne 1. septembra za april, maj in 
september in dne 1. oktobra za junij in oktober. 

V B e o g r a d u , dne 4. julija 1922.; 
DR br. 92.704. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi asrtalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
277. 

Odločba, s katero se izpreminja člen 23. 
«akoua o draginjskih dokladah državnih 

uslužbencev.* 
Ministrski svet je odločil v današnji seji spo

razumno s finančnim odborom narodno .skupščine 
na podstavi člena 51. zakona o draginjskih doklu-
dali državnih uslužbencev z dne 28. februarja 
1922.,** da je člen 23. omenjenega zakona izprenie-
niti in da se glasi: 

V resortu ministrstva pravde dobivajo specialno 
doklado 600 dinarjev na mesec, in sicer: stalni sod
niki, državni obtožitclji in njih namestniki, tajniki 
kasacijskega in apelacijskoga sodišča in načelniki 
ш inšpektorji ministrstva..pravde, ki so prišli na ta 
Položaj s jx)ložaja stalnih sodnikov; vendar pa ne 
«ne skupni znesek: osebne doklade, stanovanske 
doklade in te specialne doklade presezati 70 dinar
jev na dan. 

Članom kasacijskega sodišča, predsednikom in 
Pod.pred.sed nikom apelacijskih sodišč, \Tliovnim 
državnim obtožiteljein in njih namestnikom pri 
kasacijslcem .sodišču, poverjeniku za pravosodje 
У Zagrebu in načelniku za pravosodjo v Sara
jevu in v Ljubljani gre osebna doklada skupaj po 
90 dinarjev na dan brez ozira na krajevni draginjski 
razred. 

Ostali uradniki, ki službujejo pri sodiščih, imajo 
pravico do specialne doklado 200 dinarjev na mesec, 
a ko so diplomirani pravniki. 

Začasnim sodnikom gre polovica specialne do-
klade. določene v prvem odstavku tega člena. 

278. 
Odločba o polaganju dinarjev na račun 

inozemskih firm.* 
Zaradi pravilnega in enotnega postopanja ob po

laganju dinarjev na račun inozemskih firm odrejam: 
Dinarji se smejo polagati na račun inozemskih 

firm za kupljeno blago samo pri zavodih, pooblašče
nih za trgovino z devizami in valutami, in sicer z 
dovolitvijo odbora pri Narodni banki in njenih po
družnicah. 

Da se dobi ta dovolitev, je treba predložiti od
boru pri Narodni banki vse one listine, ki so po
trebne za pridobivanje pravice do nakupa deviz. 

Banka, ki polaga te dinarje pri drugi banki ali 
prenaša to dinarje z enega računa na drugega, pre
vzema s tem jamstvo, da so bili ti dinarji prejeti na 
podstavi dovolitve odbora pri Narodni banki. 

V B e o g r a d u , dne 30. julija 1922.; 
I br. 12.210... 

Minister za finance: 
dr. K. Kumanudi s. r. 

279. 
Odločba, s katero se predmetom industrij
ske svojine na «Ljubljanskem velikem 
semnju» priznava prvenstvena pravica.* 

Na vloženo prošnjo in na podstavi § 94. navedbe 
o izvrševanju uredbe o zaščiti industrijsko svojine 
odrejam, 

da se predmetom industrijske svojine, razstav
ljenim na «Ljubijan'sKUh v^fikein" semnju»V času od 
dne 2. do dne 11. septembra t. 1., priznava prven
stvena pravica v zmislu § 160. zakona o zaščiti in
dustrijske svojine in §§ 94. do 99. marodbe o izvrše
vanju uredbe o zaščiti industrijske svojine. 

To odločbo jo objaviti v «Službenih Novinah» in 
v «Glasniku uprave» ter o njej obvestiti predsed-
ništvo «Ljubljanskega velikega semnja». 

V B e o g r a d u . dne 1. avgusta 1922.; 
Pr. br. 715. 

Minister zu trgovino in industrijo: 
Vilović s. r. 

280. 
Odločba o borznem prometu z devizami 

in valutami.** 
GosjMxl minister za finance je izdal z 1 br. 12.556 

z dne 9. avgusta- t 1. nastopno odločbo: 
1.) Vsaka pooblaščena banka (bodisi s pravico 

arbitraže, bodisi brez nje) mora izvrševati vse- posle 
za svoje komitente glede prodajanja in nakupo
vanja deviz in valut na borzi ]*> pooblaščenih borz
nih senzalih (mešetarjih). 

Od tega se izvzemajo prodaje onih deviz in 
valut, ki se smejo po obstoječi odobritvi prodajati 
potnikom in di-ugim za privatno uporabo proti vpisu 
v potne listino ali legitimacije. 

2.) Pooblaščene banke, ki niso na sedežu borze, 
smejo poslovati po pooblaSčenih bankah, lei so na 
sedežu borze, ali pa po pooblaščenih senzalih (me
šetarjih). V tem poslednjem primeru morajo izdati 
dotičnomu sienzalu (mešetarju) pooblastilo- za poslo
vanj« v njih imenu. 

3.) Vsi devizni posli, opravljeni izvim borze, se 
morajo pral začetkom naslednjega borznega sestan

ka po pooblaščenem sonzalu (meštetarju) prijaviti 
pristojni borzi. zaradi uradne registracije. 

4.) Zaradi kontrole morajo voditi borze posebne 
seznamke o vseh zaključkih o prometu z devizami 
in valutami ter jih dajati na razpolago gemeralnemu 
inspektoratu pri Narodni banki. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

d/ne, 9. avgusta 1922.; I br. 12.556. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o prijavi obratovalnic, ki oprav
ljajo bančne posle in trgovino z valutami 

in devizami.* 
S členom 257. finančnega zakona za proiačunsko 

leto-1922./1923. je predpisano: 
«Vse obratovalnice, razen delniških družb, ki 

opravljajo bančne posle, trgovino z valutami in de
vizami ali samo z valutami, se morajo v 15 dneh po 
objavi v ,Službenin Novinah' prijaviti ministru za fi
nance (generalnemu inspektoratu). 

Minister za finance sme tem obratovalnicam do
voliti nadaljnje bančno poslovanje ali pa ga sploh 
ne dovoliti. 

Nove obratovalnice te vrste se ne smejo usta
navljati brez dovolitve ministra za finance. 

Ako se dobi dovolitev za bančno poslovanje, sme 
minister za finance vsaki teh obratovalnic odvzeti 
to odobritev, če se obratovalnica predhodno kaz
nuje zaradi nepravilnega poslovanja. 

Kdor v zmLslu te naredbe ne izvrši prijave ali 
prične poslovati brez dovolitve, se kaznuje do 
100.000 dinarjev v korist kontrolnega fonda. 

Zoper odločbo ministra za finance o prepovedi 
nadaljnjega bančnega poslovanja je dopustna pri
tožba na državni svet. S pritožbo so ne ustavlja iz
vršitev odločbe ministra za finance.» 

Zato se pozivljejo vse obratovalnice, katerih ччв 
tiče gorenji člen, naj v 15 dneh predlože svoje pri
jave generalnemu inspektoratu ministrstva za fi
nance ter naj označijo v njih ime lastnika te obrato
valnice, ali je firma protokolirana, kdaj in s kate
rim imenom in kdaj je bila ustanovljena. Na prijavo 
je prilepiti 13 dinarjev v kolkih. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 7. avgusta 1922.; I br. 12.485. 

Razglas glede carinarnic, preko katerih 
se smejo izvažati konji in ovce. 

Veterinarski oddelek ministrstva za poljedelstvo 
in vode je priobčil z dopisom Vt. br. 6617 z dne 
4. avgusta t. 1. podpisani direkciji to-le: 

Odgovarjaje na dopis C br. 49.217 z dne 31. ju
lija 1922., se usoja ministrstvo za poljedelstvo in 
vode, oddelek za- veterinarstvo, poročati ministrstvu 
za finance, generalni direkciji carin, da se smejo 
konji in ovce, ker je kontingentiranje ukinjeno, iz
važati preko vseh mejaiih veterinarskih postaj, pre
ko katerih je dovoljen tudi izvoz ostalih živali, in 
živalskih sirovin, ter se pri dotičnih carinarnicah 
tudi ocarinjati. 

Mejjne veterinarske posjtaje, preko katerih, sv 
smejo izvažati živali in živalske sirovine, so te-le: 

1.) Bitolj. 2.) Gjevgjelija. 3.) Caribrod. 4.) Ru-
dujevac. 5.) Zombolj. 6.) Subotica. 7.) Koprivnica. 
8.) Murska Sobota. 9.) Gornja Radgona. 10.) Mari
bor. 11.) Dravograd. 12.) Jesenice. 13.) Rakek. 
14.) Bakar. 15.) Šibeirik. 16.) Split. 17.) Gruž-Du-
brovnik. 18.) Kotor. 

Razen preko teh postaj je dovoljeno izvažati 
sveže in predelano meso in živalske sirovine tudi 
preko Kastava. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 9. avgusta 1922.; C br. 50.934. 

št. 171, izdanih dne 
: * Razglašena v 
Srba, Hrvata i Slovenaca» 

* Razglašena v «Službenih Ncvinah kraljevine ; ô. avgusta, 1922. 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 175, izdanih dne ** Razglašena v «Službenih NON inali kraljevine 
10. avgusta 1922. , Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 178, izdanih ilne 14ega 

Službeni], Novinah kraljevine q . * ^ ° ^ П Ј '«Službenih Novinah ^ ™ 0 

,„„.,,. -, irn :...!...:,: л_.„ i Srba, Hrrata i Slovenaca» št. 175, izdanih dne 10. av
gusta 1922. 

Ura/.lni list pod št. 70. avgusta 1922. 

ì/ìj 



87. 578 Letnik IV. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št 3026 in 3037. 

Odobritev šolskih knjig. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddeLek za 

pros veto in vere, Je odobrila: 
1.) z razpisom, z dne 14. avgusta 1922., št. 3020, 

šolsko knjigo: «Latinska vadnica za humanistično 
in realne gimnazije». Srednja stopnja II. (IV. del). 
Sestavil dr. Josip P i p e n b â c h e r . Druga, bi
stveno meizpremenjena izdaja. Gena vezani knjigi 
18 Din. V Ljubljani, 1921. Založil L. Schwentner. 

2.) z razpisom, z dne 14. avgusta 1922., št. 3037, 
šolsko knjigo: «Pevska šola za ljudske, meščanske, 
srednje in glasbene šole». Spisal dr. Pavel K o z i -
n a , profesor na I. drž. gimnaziji v Ljubljani. Cena 
mehko vezani knjigi 9 Din. V Ljubljani 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 14. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddlelek za prosveto m vere. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Št. 29.507 in 29.513, z dne 9. avgusta 1922. 

Društvi. Razpust društev. 
«Društvo uradnikov mestnega užitninskega za

kupa v Ljubljani» in 
«Zveza narodne mladine v Gornji Radgoni» 

se razpuščata, ker že več let ne delujeta im ker za
radi nezadostnega števila članov nimata pogojev 
za pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Tekavčič s. r. 

St. 2492 vet. 

izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 12. avgusta 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Celje: Trbovlje 1 : 9. Litija: Stehanja vas 2 :15. 

Ljubljana okolica: Borovnica 11 :53, Preserje 
9 : 66, Vrhnika 2 :4, Želindje 3 :10. Logatec: Rov-
te 1 :3 , Št. Vid 1 :3 . 

V r a n i č n i p r i s a d. 
Črnomelj: Dragatuš 1:1, Vinica 1 :1 . Kočevje: 

Ribnica 1 : 1 . Krško: Čatež: 1 : 1 . Murska Sobota: 
Centiba 1:1, Dolnja Lendava 2 :10. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatuš 1:1. Ljubljana okolica: Brc-

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
C 165/22. 1099 

Oklic. 
Matjaž Huzijan in njegova žena Agata, rojena 

Gjörkös, posestnika v Hotizi, tožita Ivana F t i -
c a r j a , posestnika iz Hotize, sedaj nekje v Ame
riki, zaradi dovolitve, da bi so vknjižila last
ninska pravica. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
23. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

ob devetih v. sobi št. 21. 
Ker je bivališče Ivana Fticarja neznano, so 

mu postavlja za kuratorja dr. Karel Sabec, odvet
nik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 31. julija 1922. 

Ne I 514/22—6. 968 3—2 
Amortizacija. 

Po prošnji Liže N o v a k o v e , preužitkarice v 
Stranjah št. 24 pri Šmarju, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih hranilnih knjižic, ki jih je 
prositeljica baje izgubila: 1.) Hranilna knjižica 
št. 3953 hranilnice in posojilnice v Šmarju pri Jelšah 
v nominalni vrednosti 60 Din 36 p. 2.) Hranilna 
knjižica št. 2425 Ljudske hranilnice in posojilnico v 
Colju v nominalni vrednosti 913 K 30 v. 3.) Hranil
na knjižica št. 14.873 .posojilnice v Celju v nomi
nalni vrednosti 912 K 01 v. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
prve objave tega oklica, ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da hranilne knjižice niso več veljavno. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek L, 
dno 3. julija 1922. 

Št. 170/22. 
Razpis. 

1071 3—3 

Podpisana, notarska zbornica razpisuje notarsko 
mesto v T r e b n j e m , odnosno drugo notarsko 
mesto, ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj se vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

2 5. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 9. avgusta 1922. 

Predsednik: Hudovernik s. r. 

Št. 356/5/VII.-1922. 1088 3—2 

zovica 1 : 1 . 
S t e k l i n a . 

Brežjce: Brezje 1:1. Krško: Čatež: 1:1, Ko
stanjevica 1:1. Slovenjgradec: Paineče 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Stari trg 2 :4. Litija: Dedni dol 1 : 1, 

Gorenja vas 1:1, Krka 2 : 3 , Polica 1 :2. Ljubljana 
okolica: Dobrunje 1 :4, Preserje 1:1, Rudnik 1 :1 . 
Novo mesto: Ambras 1 : 3 , šmihel-Stopiče 2 :2, Žu
žemberk 2 :2. Radovljica: Bled 1 :5. Ljubljana me
sto: 6. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Braslovče 1:1, Gotovlje 1:1, Nova cer

kev 1:1, Sv. Peter v Savinski dolini 1:1, Vransko 
1 : 1 . Kočevje: Dolenja vas 1 : 1 . Kranj: Staja Loka 
1 : 1 . Ljubljana okolica: Jezica 1 : 1 , Št. Jurij 1 : 1 , 
Vrhnika 2 i 2, Zgornja Šiška 1 : 1 . Ptuj: Hajdin 1:1, 
Krčevina 1 :2. Radovljica: Gorje 1 :1 . 

V L j u b l j a n i , dne 12. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglas o dobavi tekstilnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1920. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo tekstilnega ma
teriala na dan 2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
zgoraj označenega dne v ekonomskem oddelku di
rekcije. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tudi obči in posebni pogoji za dobavo tega 
matonaia se dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na vpogled. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 356/5ЛЧ1- za dan 21. septembra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbo morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacij«, in 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž-
beno komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudniJk mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesnoje do 10. ure 
na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčne
ga urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, Id pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v. sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca avgusta 1922. 

Št, 30J1/IX. 1096 3—1 
Razpis. 

Podpisano obratno vodstvo razpisuje natečaj 
za dogradnjo uradniške hiše, ki bd jo bilo dvigniti 
za »aio nadstropje. Vsi interesenti naj se zaradi na
tančnih informacij obrnejo neposredno na obratno 
vodstvo. 

Obratno vodstvo državnega premogovnika 
v Zabukovci, 

dne 14. avgusta 1922. 

Razne objave. 
1 1 0 8 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 8. avgusta 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 362,354.020 10 
Posojila 998,076.600-92 
Dolg države 4.687,059.370'40 
Vrednost državnih domen, založe

nih za Izdajanje novčanic . . 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov — 

p . . 8.085,867.154-42 

Glavnica 16,978.500- — 
Rezervni fond 2,147.983 • 64 
Novčanice v tečaju 4.911,115.765 • — 
Razne obveznosti 959,736.872-85 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov 57,510.869-98 

8.085,867.154-42 

1098 Vabilo na ustanovni občni zbor, 
ki ga bo imela 

„Opekarna ,Emona', d. d. v Ljubljani," 
v torek dno 12. s o p t e m b r a 19 2 2. ob petnaj
stih v Srebrni dvorani notala «Union» v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 
1.) Volitev predsednika zboru in dveh skruti-

natorjev. ki poslujeta obenem kot overovatclja za
pisnika. 

2.) Sklepanje o ustanovitvi delniško družbe in 
o končni ugotovitvi vsebine družbenih pravil, ,kakor 
so odobrena po državnem oblastvu. 

3.) Volitev članov prvega upravnega svela. 
4.) Volitev članov prvega nadzorstvenega sveta. 
V L j u b l j a n i , dne 18. avgusta 1922. 

Ivan Ogrin s. r. 

Št. S263/III. " ' " 1111 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

U I/o r a b a r a z n i li i z j e m n i h t a r i f v n a 
s p r o t n i s m e r i p ó t o ni p o v r a č i l a . 

Vcljavnostni rok razglasa, priobčemiga v Urad
nem listu 73 t. 1. pod št. 3338/IIL, se podaljšuj« do 
konca meseca .-septembra 1922. 

V L j u b l j a n i , dm: 12. avgusla. 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 5268/III. 1112 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

R a z š i r i t e v z n i ž b e za bo m b a ž na p o 
s t a j i B o h u in i .n se v e r n i ,n à d' r a ž i i n 

F r i d 1 a n d v Č c c h â c h. 
S takojšnjo veljavnostjo ,so popolnjujo ra-Aglas, 

priobČen v Uradnem listu 134 (1921. leta) pod 
št. 7194/IH. s sprejemom postaj «Bohumin severni 
nadraži» in «Fridland v Cechâch». 

V L j u b l j a n i , dne 12. avgusta. 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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88. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 25. avgusta 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske aprave za Slovenijo. 

^ D O S S L IZnri S Ä e n l ? N?VÌIì k r a lJ e v i n e Slb*- H r v a t a J Slovenaca». - Naredba ministra za socialno politiko o določitvi nevarnostne tabele za zavarovanje zoper" nezeode in 
m P S n ë , P R S J , U o b ; a f o \ v nevarnostne razrede in nevarnostne odstotke - Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo o uvedbi občinskih davšan- " S n e " 
ш «irznine». — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Izkaz o stanju živalsk h kužnih bolezni v Sloveni!) — Ra7ola<:i ministrstvi « tmnvinnT J X M I .5 j « T i T 
liani: Razglas, da se sme ustanoviti delniška družba z imenom: «Strojilna, lesna in kemična nđustriia dId . s sedežem v S ^ l Ä V n Ä Ä oddelka v Ljub-
Razg.asi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosih boleznih na o S j u ^ S i k t Ì ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ S ^ d ^ S t o * 
, ^__ V0!llli.e^ana m 0 S t n ' n a n a d r a v s k e m m o s t u Pfi Marenbergu. - Razglasi raznih uradov in oblastev - R a z n e objave avenijo, da 

IZ . .S l lr fhf ìnìh MnVin 1(ГД||Р1/!ПР 9 r h a | « к и Р» 1 а *" P o s e k a , ]x> postavki pa nevarnostmi 
iL „OIUZ.U0lllll ilUVIli (VI (IIJ 8 V Uiti 01 Udf ! razred in nevarnostni odstotek. Pri tem se fe ozirati 

Številka 180 z dno 16. avgusta 1922. 

§ 4 . 

likvidaciji slanja, ustvarjenega z vojno, brez ozira 
na sporno vrednost, niso pristojni sodniki poedind 
m potemtakem tudi ne apelacijska sodišča, nego 
lrtfl ^ p5VOfi^°Pnih sodišč; za presojanje njih od-
j ^ b P*'ja.pristojno v poslednji stopnji kasacijsko 
sortisce. Ta odločba je obvezna za vsa sodišča. 

Številka 181 % dne 17. avgusta 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Л1 e k s a n-

d r a I. z dne 16. avgusta 1922., s katerim so za čas, 
dokler so bo Njegovo Veličanstvo kralj mudil v 
inozemstvu, pooblašča ministrski svet, da.ga zasto
pa v izvrševanju ustavne kraljevske oblasti. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 14. avgusta 1922., s katerim ee mini
ster n. r. in narodiu poslanec Kosta L. T i m o t i - ' 
j e v i ć postavlja za ministra za notranje posle. 

' Razpis: glede potrdil o izvoru blaga pri uvozu. 
(Glej Uradni list pod št; 255.) 

Mn/ata I <МгШ0П0П0Е< < m l 0 ' ( l a s e l i a n i l ž a J o posamezni razredi te tabele na ?* ^ e obrate, ki niso našteti v II. delu nevar
n i l a i d I OlUVCIlaba i j normalne obrate običajne sestave (glej tretji odsta n 0 B t n e t a b e l e k o t posebne vrste obratov pod poseb-

vok § 3.). Pri določanju nevarnostni]! odstotkov i 0 " * " uaf lovom i n k i b i 5* *™1 mogli uvrstiti samo 
se vpoštevale v tabeli vse obratne grane in vsa . ° P o ^ ^ n drugačnega značaja in znatno 

različne nevarnosti, in na katere se ne more upo
rabljati § 3., odnosno § 7., te 'naredbe, je treba z 
ozirom na njih značaj ustanoviti v nevarnostni ta
beli novo vrsto s posebnim' naslovom, za katero sé 
mora po njih de jamici ne vam osti odrediti nevar
nostni razred. 

Odločbe .prvega ravnateljstva, odnosno glavne 
skupščine, o ustanavljanju novih vrst se smatrajo 
za dopolnitve nevarnostne tabele in stopajo v ve
ljavo po odobritvi ministra za socialno politiko v 
zmislu § 30. zakona. .*,'. 

§ 5. 
Čim je za obrat odrejen nevarnostni razred, se 

mu na podstavi dela I. nevarnostne tabele odredi 
nevarnostni odstotek. Za normalne obrate, pri ka
terih je tudi nevarnost normalna, je odrediti j.rednji 
nevarnostni odstotek dotičnega razreda.'Večji, od
nosno manjši nevarnostni odstotek se odredi, ako je 
v dotičnem podjetju nevarnost večja ali manjša od 
običajne. 

Večja ali manjša nevarnost se mora uvaževati v 
vseh primerih, v katerih se pokažejo oznake in znaki, 
izrecno navedeni v nevarnostni tabeli za posamezne 
vrste obrata. Uporaba strojev, gnanih z elektri
ko, zaradi katere ee ne rabijo transmisije ali zaradi 
katere je zmanjšano njih število, se smatra za zmanj-
šek nevarnosti. 

Pri podjetjih, ki so v zmislu drugega odstavka 
§ 2. te naredbe uvrščena kot «podjetja brez motor
jev», je uporabo motorjev uvažiti ter zvišati nevar
nostni odstotek v razredu. 

§6. 
Drugače pa se je pri določanju nevarnostnega 

odstotka zlasti ozirati na stanje (kakovost) zgradb 
in ureditev delavnic, na varnostne odredbe in za
ščitno naprave kakor tudi na tehnično vodstvo 
obratov v podjetju, na sposobnost delavcev za delo, 
ki ga opravljajo, na izvrševanje nadzorstva in na 
vzdrževanje reda v delavnicah, naposled pa na po
datke o prejšnjih nezgodah in njih" posledicah v do
tičnem podjetju, aka zadoščajo. 

Ako je kaj razlogov, da bi se nevarnostni od
stotek zmanjšal ali povečal, jih je treba oceniti dru
gega proti drugemu. 

§7. 
Podjetje, sestavljeno iz dveh ali več obratov 

različne nevarnosti, sme ravnateljstvo osrednjega 
urada, alto ni že za to podjetje ustanovljena poseb
na postavka po § 4., namesto 'po § 3., s pristankom 
delodajalčevim, uvrstiti v skupen razred in nevar
nostni odstotek, jemaje za osnovo uvrstitve povpreč
ni nevarnostni odstotek vsega podjetja. 

V ta namen se morajo najprej po gorenjih pred
pisih ustanoviti nevarnostni razredi in nevarnostni 
odstotki za vsako posamezno grano podjetja ali 
vrsto obrata. Tako dobljeni nevarnostni odstotki 
posameznih vrst obrata se morajo za vsako posa
mezno vrsto obrata pomnožiti z vsoto zaslužka, iz
plačanega (§ 22. zakona o zavarovanju delavcev) v 

, v d ì S ? * ° . đ . l 0 X U 0 b ? ft, k * s ; a c i ^ k e S a *°d*&i; pomožna dela, ki so združena z dotično vrsto obrata, 
z-une 27. junija 1922., st, 5281: Za razpravo o spo-j д,,п .„• ,. *~\vAx Ì71V,7„, . ,. . . , 
rih in drugih poslih, določenih v uredbi o pravni < * ° " ^ ' ^ o ustanov jeno kaj drugega, 

Eiii »unni., „«i.,™-™»,«,. -, „««.,„ K™.,' „„!.„ i Ч ^ Ј 0 k o b ) a 5 u : vodstvo m nadzorstvo podjetja; 
dela, ki se izvršujejo v manipulacijskih prostorih in 
v skladiščih, kakor tudi dela pri vkladanju; dela v 
lastni režiji za vzdrževanje zgradb in za ureditev 
delavnic; dela v lastni režiji za kurjavo, razsvetljavo 
in čiščenje delavnic, uporabljanje lastnih vozil itd., 
ako se opravljajo ta dela samo za namene podjetja 
z lastnim osebjem in ako ni obseg teh obratov večji 
od normalnega. 

§ 2 . | 
Za «obrate, ki delajo z mÄorjem», se ne smatra

jo samo oni obrati, ki uporfkjajo gonila, gnana z 
elementarno silo vetra. • Wj?yv«»d», svetilnega plina, 
razgretega zraka, <$Шжк& ffsJ^ ali pa uporabljajo 
vretena, gnana z,živalsko.-silo, ali ki dobivajo po
trebno silo po transmisiji — nego tudi oni, pri ka
terih se uporabljajo parni kotli ali parni aparati (za 
destilacijo lesa, kuhanje cunj, parno sušenje itd.). 

Ce uporablja podjetje motorno sDo tako pomi
koma ali če dela s talco malo motorno silo, da ni 
nevarnost obrata znatno večja od nevarnosti v obra
tih, ki delajo samo na roko, se sme tako podjetje 
uvrstiti v razred obratov, ki s e opravljajo z ročnim 
delom. 

Isto velja tudi, ako ne preti osebju nevarnost od 
uporabljanja strojev ali motorjev, ker dela samo 
delodajalec pri strojih in trarasmisijah. 

§3. 
Ako je podjetje sestavljeno iz dveh aH več bist

veno različnih vrst obratov, ki se dado točno raz
likovati, in ako se to podjetje ne more v celoti uvr
stiti v nevarnostni razred zato, ker ni v tabeli pri
merne postavke, je vsako samostalno vrsto obrata 
uvrstiti v poseben razred kot poseben obrat. 

Ako je za nameščence, Id so zaposleni v manj 
nevarni vrati obrata takega podjetja nevarnost po
večana zaradi druge vrste obrata, se je treba ozirati 
tudi na to in povečati odstotek v nevarnostnem raz
redu. Delodajalec takega podjetja, mora označiti ob 
vsaki prijavi nameščencev, v kateri vrsti obrata 
dela prijavljeni nameščenec, ter voditi po vrstah 
obrata ločeno mezdno zapiske. 

Na isti način se uvrščajo podjetja, katerih ure
ditev se ne more smatrati za normalno (običajno), 
ki jo ima v mislih tabela, ker imajo podjetja po_-
možne ali postranske obrate, ki po navadi niso zdiu-
ženi z obratom dotične vrste — ako se izjemoma 
ureditev ìwdjetja ne more uvažiti z uvrstitvijo obra
ta v drug nevarnostni odstotek istega razreda. 

Ako imajo -podjetja, omenjena v prvem in dru
gem odstavku tega paragrafa, nameščence, ki delajo 

. j po navadi v več vrstah obratov različno nevarnosti, 
je za take nameščence odrediti poseben razred in 
ustanoviti poseben nevarnostni odstotek na način, 
ki je odrejen v § 7., drugem dò četrtem odstavku, 
za «sestavljene obrate». Tudi za te nameščence je 

Uredbe osrednje vlade, 
281. 

Naredba ministra za socialno politiko 
z dne 21. junija 1922., št. 3159, 

o določitvi nevarnostne tabele za zavarovanje 
zoper nezgode in o postopku pri uvrščanju 
obratov v nevarnostne razrede in nevarnostne 

odstotke.* 

Na podstavi § 30. zakona o zavarovanju delav-
°ev z dno 14. maja 1922. predpisujem to-le nevar
nostno tabelo in ta-lo postopek za uvrščanje obratov 
v nevarnostne razredo in nevarnostne odstotke: 

§ 1 -
Uvrstitev posameznih obratov, v katerih so za

posleni delavci, zavezani zavarovanju, v nevarnostne 
razredp in nevarnostne odstotke, ki služi po § 29. 
zakona za eno izmed osnov pri odmerjanju prispev
kov za zavarovanje zoper nezgode, se mora izvesti 
PO predpisih te naredbe, in na podstavi priložene 
nevarnostne tabele, ki jo sestavljena iz dveh delov. 

Del I. obseza nevarnostne razrede in nevarnostno 
(>dstotke posameznih razredov, del II. pa soznamek 
obratov, ki so razdeljeni na XIX. skupin in 863' po
stavk z oznako nevarnostnega razreda za vsako 
postavko. 

Zavarovani obrati (poklici) se morajo po tabeli 
uvrstiti tako, da se ustanovi za vsak obrat najprej 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 167, izdanih dne 31. ju-
Ца ,1922. (Prilog XXVII. — 1922.) 

treba voditi ločene mezdne zapiske in pri prijavah dotični vrsti obrata. Vsota teh zmnožkov za vse pod-
označevati njüh zaposlenost v več vrstah obratov. I jetje, razdeljena z vsoto izplačanega zaslužka, da 
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povprečni nevarnostni odstotek kot prispevno po
stavko in osnovo za uvrstitev vsega podjetja. Po
vprečni odstotek se mora zaokrožiti na cole odstot
ke. Na podstavi povprečnega odstotka se uvrsti 
podjetje v oni nevarnostni razred, katerega srednji 
odstotek je najbližji izračunjenemu povprečnemu od
stotku. 

Pri tem izračunavanju je treba vzeti v račun za
služek, izplačan v prejšnjem letu. pri novih podjet
jih pa zaslužek, ki se bo verjetno na leto izplačeval 
v posameznih granah podjetja. Zaslužek onih name
ščencev, ki delajo samo v eni vrsti obrata, ne mora 
vxeti v račun pri dotični vrsti obrata; zaslužek onih 
nameščencev, ki no delajo samo v eni vrsti obrata, 
pa se mora porazdeliti na posamezne vrste {» oce
nitvi, in sicer kolik or mogoče točno. Ako ni za oce
nitev boljših dejanskih podatkov, se moia zaslužek, 
skupen vsemu podjetju, porazdeliti sorazmerno z za
služki, izplačanimi v posameznih vrstah. 

Ako so ne more za preteklost ali za prihodnjoet 
točno ustanoviti izplačani zaslužek, se mora zgoraj 
navedeni račun opraviti na isti način, samo da se 
vzame za osnovo računa namesto zaslužka število 
nameščencev v vsaki posamezni vrsti obrata in v 
celokupnem podjetju. Ako so v posameznih vrstah 
obrata razlike v tem, koliko časa traja zaposlenost 
nameščencev, se je treba ozirati tudi na to. 

§8. 
Obrate je uvrščati v nevarnostne razrede in ne

varnostne odstotke, ako mogoče, po zaslišanju pri-
etojnega inšpektorja dela, odnosno rudarskega ob-
lastva, in sicer zlasti takrat, kadar smatra urad, da 
je treba obrat uvrstiti v višji nevarnostni razred ali 
nevarnostni odstotek, ali kadar ne smatra trditve 
delodajalčeve, da je nevarnost manjša, za popol
noma osnovane. 

§ 9 . 
Uvrstitev obratov v nevarnostne razrede in usta

navljanje nevarnostnih odstotkov velja, dokler osta
ne v veljavi ista nevarnostna tabela. Periodična iz-
prememba nevarnostne tabele, določena z zakonom 
na vsakih pet let, zahteva novo uvrstitev vseh 
obratov; samo delna izprememba tabele za posa
mezne obrate ima za posledico novo uvrstitev; le 
onih obratov, na katere se nanaša izprememba. 

Ako zve ravnateljstvo osrednjega urada po 
uvrstitvi v nevarnostni razred in po ustanovitvi ne
varnostnega odstotka za do sedaj neznane okolnosti, 
ki vplivajo na uvrstitev dotičnega obrata v nevar
nostni razred ali nevarnostni odstotek, se sme obrat 
po zaslišanju delodajalčevem za preostali del pet
letnega roka uvrstiti v drug nevarnostni razred, od
nosno ustanoviti nov nevarnostni odstotek. Ta uvrsti
tev ima, ako se z njo uvrsti obrat v višji nevarnost
ni odstotek, vzvratno moč do prvega dne onoga 
meseca, ko je večja nevarnost dejanski nastopila; 
ako pa se nevarnostni odstotek zmanjša, velja od 
prvega dne onoga meseca, ki pride za dnem, ko je 
ravnateljstvo zvedelo za zmanjšck nevarnosti. 

§ 10. 
Ce delodajalec ne izvede predpisanih vanie^tnih 

odredb ali ne priredi, zaščitnih naprav, sme ravna
teljstvo osrednjega urada za zavarovanje delavcev, 
nezavisno od drugih posledic, njegov oljrat uvrstiti 
v višji nevarnostni razred; če pa je bil dotični obrat 
že prej uvrščen v najvišji razred, ga sme obremeniti 
z dvojnim zneskom ustreznega odstotka. 

Ta uvrstitev velja od takrat, ko poteče rok, pred
pisan za izvedbo varnostnih odredb ali zaščitnih na
prav, in do tistega časa, ko delodajalec izvrši pred
pisane odredbe. Cim delodajalec dokaže, da je iz
vršil predpisano odredbe, velja od prvega dne pri
hodnjega meseca stara uvrstitev. Ako je v tem na
stopila nova periodična uvrstitev, velja od istega dne 
normalna uvrstitev, ki se mora v odločbi o novi 
periodični uvrstitvi ustanoviti v naprej. 

§ H -
Delodajalci so na podstavi § 10. zakona o za

varovanju delavcev zavezani, dajati osrednjemu 
uradu na njegovo zahtevo razen podatkov, prijav
ljenih [Ki § 9. zakona, vse one podatke, ki so po
trebni za ustanovitev nevarnostnega razreda in ne
varnostnega odstotka njih obratov. 

§ 12. -
O uvrstitvi obrata je v 30 dneh od dne, ko se 

izda odločba, pismeno obvestiti delodajalca in pri
stojni okrožni urad za zavarovanje delavcev s točnj 
oznako postavke, nevarnostnega, razreda in nevar
nostnega odstotka, v katerega je obrat uvrščen, od

nosno v katerega so uvrščeni posamezni deli obrata. 
Ako je podjetje s posameznimi vrstami obrata raz
lične nevarnosti uvrščeno v en razred na podstavi 
povprečnega nevarnostnega odstotka, se mora na
vesti račun, opravljen po § 7. te naredbe. Ako je 
obrat uvrščen v višji razred, odnosno ako je zanj 
ustanovljen višji odstotek v nevarnostnem razredu, 
se morajo v odločbi navesti razlogi za takšno uvr
stitev. 

§ 1 3 - ' j 
Zoper odločbo ravnateljstva o uvrstitvi obrata je | 

dopuistna pritožba v 15 dneh od dne, ko so odločba j 
vroči. Pritožbe je vlagati уи-i osrednjem uradu za 
zavarovanje delavcev in ta jih mora z vsemi spisi, kr 
so nanašajo na dotični predmet, in s svojim mnenjem 
vred v 15 dneh predložiti ministrstvu za socialno 
politiko. Prošnje, da bi se zaslišali veščaki iz krogov j 
delodajalcev in nameščencev, uvažuje ministrstvo, 
preden izda odločbo o pritožbi, ako se mu zde do
volj osnovane. Dokler se ne izda odločba o tej pri
tožbi, uvrstitev ni dokončna; vendar pa smo okrožni 
urad, in sicer na podstavi odločbe, zoper katero gre 
pritožba, pobirati prispevke, samo da se morajo po-
brani prispevki po odločbi o pritožbi definitivno ob
račun iti. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
i Slovenaca»; nevarnostna tabela pa velja od dne 
1. julija 1922., dokler ne izda osrednji urad za za
varovanje delavcev svojih tabel. 

V B e o g r a d u , dne 21. junija 1922. 

Namestnik ministra za eociabio politiko, 
minister za vere: 

Kretelj s. r. 

N e v a r n o s t n a t a b e l a . 
Del I. 

Nevarnostna tabela po razredih z oznako 
odstotka za vsak razred. 

Razred 

I. 
II. 

III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

Odstotki 
najnižji 

1 
3 
4 
7 

10 
13 
16 
20 
25 
31 
39 
48 
59 
73 

srednji 

2 " 
• 4 

6 
9 

12 • 
16 -
20 
25 
31 
39 
48 
59 
73 
87 

najvišji 

3 
5 
8 

11 
14 
19 
24 
30 
37 
47 
57 
70 
87 

100 

Del II. 
Razdelitev obratov, zavezanih zavaro

vanju, na nevarnostne razrede. 
Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

Nevar
nostni 
razred 

V. 

III. 

II. 

S k u p i n a I. 
Poljedelski obrati. 

A. K m e t i j s k i o b r a t i . 
1. Poljedelska podjetja (brez razdelitve na 

posamezne obrate) in gozdarstvo . . 
Posamezni obrati poljedelskih pod

jetij: 
2. a) Nadzorstveno osebje poljedelskih pod

jetij * • • • • 
3. b) Pisarniško osebje poljedelskih pod

jetij 
4. c) Poljsko osebje: 1.) kjer se dela z mo

torji in stroji VIII. 
5. č) Poljsko osebje: 2.) brez. uporabo mo

torjev in strojev . • • IV. 
6. d) Služabništvo za poljedelska opravila 

in gospodarstvene posle . . . . . IV. 
7. e) Parni in drugi motorni plugi . . . . XIV. 
8. f) Mlatilnice s parno, bencinsko, elek

trično silo itd XIV. 
Znak za manjšo nevarnost: zadost

no, zavarovanje priprave za vm©tava
nje snopov in opaž vseh strojirih de
lov, ki se gibljejo. 

• Znak za večjo nevarnost: uporaba 
stiskalnic za slamo. 

XI. 

11. 

12. 
VII. 

Številka .. . , K e T? rT 
postavke N a s l o v o i, r a t a "«rtnj 
v razred 

9. g) Mlatilnice s parno, bencinsko, električ
no silo, ki uporabljajo priprave za 
vmetavanje od daleč XII. 

Znak za manjšo nevarnost: opaž 
vseh strojnih dolov, ki se gibljejo. 

Znak za večjo nevarnost: .uporaba 
stiskal nie za slamo. 

10. h) mlatilnico. z živalsko ali človeško silo 
Znak za manjšo nevarnost: zadost

no zavarovanje priprave za vmetava
nje snopov, opaž zobatih koles na vre
tenu, osovine transmisije in drugih 
strojnih delov, ki se gibljejo, 

i) Priprave za parjenje krme (živalske 
hrano) 

j) Priprave za rezanje krme (živalske 
hrane) XIV. 

13. k) Stroji za košnjo (košilirice) . . . . XIV. 
14.. 1) Priprave za sejanje (sejalnice) . . . V. 
15. ni) Priprave, za grabljenje sena . . . . IV. 
16. Poljski, gozdni in lovski čuvaji . . . . IX. 
17. Krčenje gozda in sekanje lasa, . . . . XIV. 
18. Nadziranje vode in urejanje vode pri pod

jetjih za regulacijo vodâ IX. 
B. G o j i t o v ž i v a l i . 

19. Planinska paša IX. 
20. Paša in reja (gojitev rogatih živali), pri

stave . VIII. 
21. Paša in reja prašičev, ovac, kozâ itd. . . V. 
22. Gojitev perutnine III. 
23. Gojitev in paša konj, mul, oslov itd. . . VIII. 
24. Gojitev in izučevanjo (dresiranje) konj 

po žrebčarnah . .' X. 
25. Treniranja konj in vzdrževanje dirkališč X. 
26. Gojitev 'bikov . . . XIV. 
27. Gojitev čebel, svjloprejk itd. (čebelar

stvo, svilarstvo itd.) . . . . . . П. 

C. V r t n a r s t v o . 

28. Cvetičarstvo v trgovske namene'in umet-
na gojitev cvetic III. 

29. Vrtnarstvo z zelenjavo in semenjem . . II. 
30. Razsadniki in sadovnjaki IV. 
31. Urejanje in vzdrževanje parkov. Vzdrže

vanje in čuvanje pokopališč . . . . IV. 
32. Trgatev grozdja IX. 
33. Vinogradništvo (vzdrževanje vinogradov 

in trgatev grozdja) III. 
34. Gojitev hmelja (s prepariranjem, žvepla-

njem in stiskanjem) IV. 
35. Gojitev bombaža (z izluščevanjem) . . Ш. 

Č. R i b a r s t v o . 
36. Ribarstvo (ribja lov) V. 
37. Gojitev rib v umetnih ribnikih . . . III. 
38. Pomorska ribja lov . . . . . . . . VIII. 

S k u p i n a I I . 
Transport in skladišča. 

A. Ž e l e z n i c e . 
39. Železnice z vsemi pomožnimi obrati . . X. 

Posamezno uslužbenstvo železnic 
(služi samo za merilo večje ali manjše 
nevarnosti): 

a) železniško vozno osebje pri lokoino 
tivah 

b) železniško osebje v kurilnicah . . 
c) železniško osebje za spremljanje vlakov 
č) železniško osebje na progi . . 
d) železniško osebje v delavnicah . 
o) železniško pisarniško in administra 

tivno osebje, razen pisarniškega oseb
ja na postajali W 

f) železniško osebje na železniških po-
, f stajah IX. 

40. Ambulantna poštna služba • X, 
41. Osebje obrtov na železniških postajah (go-

stilnice, prodajalnice) . . . . . . VIII 
42. Industrijske, delavniške (tvorniške) to

vorne železnice (z motorno silo) . . IX 
43. Cestne železnice (tramvaji), ki jih goni 

para . • VIII, 
44. Cestne železnice, ki jih goni elektrika . . V I I 
45. Cestne železnice, lei jih vlačijo živali . . VI. 
46. Pisarniško in administrativno osebje cest

nih: železnic ' . II 
47. Železnice koloturnice brez naravne ali 

motorne sile XI 
48. Žične železnice XI 
49. Natovarjanje in raztovarjanje železniških 

voz kot «amostalen obrat XIV 

XI. 
IX. 
XI. 
IX. 
IX. 
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številka ' v , N e v a r : 
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B. D r u g a p r e v o z n a p o d j e t j a p o 
k o p n e m . 

50. Težka vozila (z gradivom, ogljem, lesom, 
pohištvom, živino itd.) ХГУ. 

Znak manjše nevarnosti: manjša 
x intenzivnost obrata, n. pr. v manjših 

mestih. 
51. Težka vozila z motorno silo . . . . . XIV. 
52. LaJika tovorna vozila (na vzmeteh, dvo-

kolnice "itd.) X. 
53. Lahka tovorna vozila (na vzmeteh, dvo-

kolnice) z motorno silo X. 
Znak manjše, odnosno večjo ne

varnosti pri postavkah 52. in 53.: pre
važanje lahkih, odnosno težkih pred-
motov. 

54. Podjetja za omnibus« IX. 
55. Podjetja za omnibuse z motorno silo . . IX. 

Znak manjše nevarnosti pri po
stavkah 54. in 55.: manjša intenziv
nost obrata, manjša vozila. 

56. Podjetja za prevažanje dvokolesnih voz 
(kab) . ХП. 

57. Podjetja za najemne vozove (z enim ali 
dvema konjema) VIII. 

Znak manjše nevarnosti: intenziv
nost obrata, n. pr. v manjših mestili. 

58. Podjetja za najemne vozove z motorno 
silo X. 

Znale manjše nevarnosti: manjša 
intenzivnost obrata, n. pr. v manjših 
mestih, manjša vozna hitrost. 

59. Privatna motorna osebna vozila (do všte
tih 8 HP) X. 

60. Privatna motorna osebna vozila (več ne
go 8 do 40 HP) . . . .' . . . . XI. 

61. Privatna motoma osebna vozila (več nego 
40 HP) XII. 

62. Privatni konjski vozovi VII. 
63. Podjetja za prevažanje mrličev (pogreb

ni vozovi) V. 
64. Prevažanje tovorov him motorjev ali ži

valsko silo (nosači, sluge za raznaša-
nje paketov) V. 

65. Podjetja za izučevanje šoferjev . . •. . XI. 
66. Prevozna (spedicijska) podjetja . . . . XII. 

Znak za manjšo nevarnost: manj
ša intenzivnost obrata, n. pr. v manj
ših mestih, večji obseg del v skla
diščih. 

C. P o š t a ( b r z o j a v , t e 1 e f o n). 
67. Podjetja za prevažanje pošle, ki se oprav

lja z.živalsko silo Vili. 
88- Poštna služba (razen ambulantne službe 

in za prevažanje pošte z živalsko silo) II. 
69. Brzojavna in telefonska služba razen fa-

brikacije, montiranja in vzdrževanja 
aparatov in -omrežij II. 

70. Montiranje in .vzdrževanje brzojavnih in 
telefonskih aparatov in omrežij . . . XTI. 

C. P r e v o z n a p o d j e t j a p o v 'odi . 
Ladijsko mornarsko in strojno 

osebje in vajenci-m ornar ji (post. 71. 
do 80.) 

. TI. Pandki daljne plovitve . XL 
72. Jadrenieé daljne plovitve'preko 50 bruito 

v to/i prostornine . . . . . . . XL 
.73. Parniki-velike in male obalne plovitve .. X. 
74. Jadretrice velike in male obalno .plovitve 

preko 50 brutto ton "prostornine . . X. 
75. Motorno ladjo male obalne plovitve . . X. 
76. Morske parne, .jahte, motorne jahte in 

jadrenieo X. 
77. Paruiki in vlačilniee na rekah . . . . X. 
78. Paniiki in vlačilniee na jezerih . . . . IX. 
79. Morsko in rečne ladje z največ 50 brutto 

tonami prostornine (ki pa jih ne goni 
no para no drug motor), ki delujejo 
samostalno •• IX. 

SO. Panie barkase in podjetja motornih čolnov X. 
Ostalo ladijsko osebje (post. 81. 

do 86.): . 
81. Gostilniško in drugo osebje (poštno itd.) 

na morskih ladjah VIII. 
82. Gostilniško in drugo osebje (poštno itd.) 

na rečnih in jezerskih ladjah . . . . V I I . 
83. Pristaniško in drugo osebj o parniških 

podjetij (za privezovanje itd.) . . . VIII. 
84. Vzdrževanje ladij, opravila za opremljanje 

in razpremljanje . . ' X. 
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85. Natovarjanje in raztovarjanje ladij (kamor 
spada tudi nakladanje goriva) . . . XIV. 

86. Nameščenci parniških podjetij (pisarniško 
in administrativno osebje) . . . . III. 

Osebje morskih in rečnih ladij, Id 
služijo posebnim namenom, brez ozira 
na velikost in na način pogona (post 
87. do 90.): 

87. a) Ladje za luško in nadzorstveno službo, 
za namene izsledovanja, šolske ladje VUI. 

88. b) Tenderji x . 
89. c) Male jadrenieo . X. 
90. č) Plovni doki, plovna dvigala, plovni 

stroji za zabijanjo itd X. 
Sorodna služba: 

91. Služba za reševanje osebja in blaga . . IX. 
92. Nadziranje, razsvetljevanje in vzdrževanje 

teritorialnih voda, ki služijo pomor
skemu prometu VIII. 

93. Prevozi, trajekti, leteči mostovi, vlačenje 
ladij z živalsko silo VIII. 

94. Zavodi, l<i oddajajo v najem čolne na 
' vesla in na jadra VI. 

95. Plavstvo, ki je v zvezi z lesnimi skladišči XI. 
Znak manjše nevarnosti: če voda 

počasi pada in ni globoka. 
96. Podjetja za plavljenje losa IX. 

Znak manjše nevarnosti: če voda 
počasi pada in ni globoka. 

D. P o d j e t j a za p r e v a ž a n j e po z r a k u . 
97. Aeroplani ХГ7. 
98. Zračne ladje . . . XIV. 

E. S k l a d i š č a i n g a r a ž e . 
99. Skladišča in založišča z uporabo motorne 

sile, z lastnimi vozili in vkladanjem . VIII. 
100. Skladišča za nosilne grede, težko železo, 

stroje XII. 
101. Skladišča za les (na debelo) z lastnimi 

vozili X. 
102. Skladišča za premog in koks (na debelo) 

z lastnimi vozili IX. 
Znak manjše nevarnosti pri postav

kah 101. in 102.: ako se v lastnem 
obratu ne dela z vozili. 

103. Garaže za avtomobile, razen vodstva av
tomobilov . . VIII. 

104. Skladišča za tekstilno in konfekcijsko 
blago HI. 

S k u p i n a I I I . 

Rudniška in rudarska predelovalna podjetja, plavži 
(fužine) in njih postranski obrati. 

105. Pridobivanje premoga v rudnikih, kjer so 
plini X. 

106. Pridobivanje premoga v rudnikih, kjer ni 
plinov, VIII. 

107. Pridobivanje železne rude na površini . VIII. 
108. Pridobivanje železne rude iz rudnikov 

pod zemljo ... '• IX. 
109. Druge rude, na površini VIII. 
110. Drugo, rude, v rovih IX. 
111,- Grafit VIII. 
112: Solarska podjetja: solarnice ob morju 

(brez transporta) III. 
113. Solarska podjetja: solarnice v notranjšči

ni države (brez transporta) . . . . V. 
114. Izsledovanje petroleja, rudarstvo petroleja IX. 
115. Rudarstvo zemeljskega voska (smole) . X. 
116. Pridobivanje asfalta in asfaltnega ka-
' menja ' X. 

117. Globoko vrtanje za izsledovanje rud . . ХП. 
118. Druga dela za izsledovanje rud . . . . IX. 

. ^ Znale večje ali manjše nevarnosti 
pri jiostavkah 105. do 118.: od eksplo
zije premogovnega prahu, požara, 
plovnega poslva, prodiranja vode; ako 
jiada kainenje ali premog, ako se upo
rabljajo razstrelila. 

119. Proizvajanje koksa IX. 
120. Proizvajanje briketov iz rude Vin. 

Proizvajanje briketov iz premoga: 
glej post. 401. 

1.21. Plavži XI. 
Znale za manjšo nevarnost: ako 

poslujejo pražarnice za rudo. 
122. Pražarnice za rudo VHI. 

Plavži za železo in jeklo: 
123. a) Plavilnice za pudJovanje in žilavljenjo IX. 
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124. b) Plavilnice jekla za topilnike, raženi fa-
brikacije topilnikov . . . . . . . X. 

125. c) Plavži za Bessemerjevo, Thomasovo, 
Martinovo jeldo in električni plavži 
za jeldo XII. 

126. č) Plavži za kovine (srebro, svinec, cink, 
baker, živo srebro) VHI. 

127. Livarnice za jeklo, kamor se šteje tudi 
apretura ХП. 

128. Večje parne fužine in tlačilnice . . . . XH. 
129. Fužine in proizvajanje železnega orodja . IX. 

Valjarnice (kamor se šteje tudi pri
pravljanje): 

130. Valjarnice za fino železo in žico . . . XI. 
131. Valjarnice za grobo železo XI. 
132. Valjarnice za fino pločevino VHI. 
133. Valjarnice za grobo pločevino . . . . XI. 
134. Valjarnice za cevi IX. 
135. Skupna režijska dela (dela na mestu in- v 

skladiščih, vozila, delavske železnice, 
delavnice za popravljanje v "večjih de
lavskih podjetjih) L\. 

136. Plavilnice za baker in med, valjarnice in 
fužine IX. 

137. Plavilnice in valjarnice za cink (bron, med) VIL 

S k u p i n a IV. 
Kamenje in Zemljine. 

A. L o m l j e n j e k a m e n j a . 
138. Lomljenje kamenja in pridobivanje ka

menja s podelovanjem; sirovega gra
diva za tlakovno kamenje in kameno-
seško blago, ako se samo iz odpad
kov z roko tolče neotesan kamen in. 
sip ХП. 

Znak za večjo nevarnost: podelo-
vanje gradiva v okolišu kamenoloma 
in ako se dela pod zemljo. 

Znak za manjšo -nevarnost: prido
bivanje gradiva iz najdenega kamenja 
(najdencev). 

139. Lomljenje cementnega la.porja v rovih . ХП. 
140. Lomljenje Jojevca (salovca) X. 
141. Lomljenje skrilavca XIV. 
142. Lomljenje skrilavca s podelovanjem dob

ljenega gradiva Х1П. 
143. Lomljenje sipa z drobljenjem . . . .XIV. 

Znak za manjšo nevarnost: drob
ljenje sipa s strojL 

144. Drobljenje sipa e stroji , . . . ' . . . X. 
Znak manjše nevarnosti: drobljenje 

sipa izvun nevarnostnega okoliša ka
menoloma. 

145. Drobljenje sipa z rokami XIII. 
Znak manjše nevarnosti: drobljenje 

sipa izvun nevarnostnega okoliša ka
menoloma. 

146. Lomljenje apnenca in kuhanje apna . . XII. 
Znak* za manjšo nevarnost: upo

raba krožnih in večkrat pregrajenih 
peči. 

147. Lomljenje in. pridobivanje bigra . . . . X. 
148. Lomljenje in Žganje sadre . . . . . . XII. 
149. Ostali kamenolomi (marmor i. dr.) . . . . XIV. 
150. Pridobivanje in drobljenje najdencev . . XIII. 

Pri obratih skupine IV. A se sma
trajo za znake - manjše nevarnosti: 
ugodne razmere za eksploatacijo, ako 
je nevarnost,' da bi koga .zasulo,'Ome
jena na najmanjšo mero; uporaba'var
nostnih raznesu; za -lome-pod zemljo: 
ako vodijo opravila strokovnjaki, ki 
popolnoma ustrezajo, in ako je prire- '• 
jen o vse, česar je treba za zaščito, 
istotako ako se ne uporabljajo nika
kršna raznesila. 

Znaki za večjo nevarnost: prillo 
kamenje, ki se rado usaja; neugodne 
razmere za kopanje; previsne (strme) 
stene, uporaba raznesu, ako vodijo 
delo strokovnjaki, ki ne ustrezajo po
polnoma; ako se dela pod zemljo. 

B. K o p a n j e. 
151. Kopanje peska, kršca in sipa . . . . XIV. 
152. Kopanje kaolina, gline, ilovico in. drugih 

stvari: a) nad zemljo XI. 
Znaki za manjšo nevarnost pri po

stavkah 151. in 152.: odkopavanje gra
fu va pod naravnim poševnim kotom, 
рт-etežna dela za presipanje in odbi
ranj«"'' 



•yr*%g**-l ~ " S ! f "*• ~v **г-Чјј^г *%к. 

V 
88. 582 Letnik IV. 

Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

Nevar
nostni 
razred 

Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

Nevar
nostni 
razred 

Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

Znaki za večjo nevarnost: neugod
ne razmere za kopanje; stene, ki se 
rade usajajo ali so izpodmlete. 

153. Kopanje kaolina, gline, ilovice in drugih 
stvari: b) pod zemljo ХШ. 

164. Kopanje treseta (šote), ako sé dela s stroji V. 
165. Kopanje treseta (šote), ako se dela z ro

kami III. 

C. P o d e l o v a n j e i n o b d e l o v a n j e k a 
m e n j a . 

166. Kiparstvo (ornamentalno in figuralno 
kraševanje) V. 

Znak manjše, odnosno večje nevar
nosti: način in obseg del-na zgradbah. 

167. Izdelovanje nagrobnih spomenikov (ža
ganje in brušenje) VII. 

168. Izdelovanje blaga iz granita in marmorja VI. 
169. Izdelovanje mlinskih kamenov in brusov IX. 
160. Brušenje, struženje dragih kamenov . . V. 
161. Kamenoseki za dela v delavnicah in na 

zgradbah IX. 
Znak za manjšo nevarnost: proiz

vajanje brušenega blaga. 
Znak za večjo, odnosno manjšo ne

varnost: način in obseg del na zgrad
bah. 

162. Bruš-заје, glajenje in struženje kamenja 
(kot samostalni obrat) IV. 

163. Izdelovanje blaga iz skrilavca (razen ob
delovanja lesa) z motorji VI. 

164. Izdelovanje blaga iz skrilavca (razen ob
delovanja lesa) brez motorjev . . . IV. 

165. Proizvajanje (izdelovanje) umetnega skri
lavca (asbestnega skrilavca, eternità 
itd.) Vni. 

166. Malta in zmJleto kamenje vseh vrst, ki 
se prevaža z lastnimi vozili . . . . IX. 

167. Mlini za kremenjak in ortoklas (barit, 
kremen) Vili. 

168. Proizvajanje cementa (brez narejanja so
dov) IX. 

Znak za manjšo nevarnost: upora
ba rotacijskih peči. 

169. Proizvajanje cementnega blaga in umet
nega kamena VI. 

Znak za manjšo nievarnost: ako se 
ne uporablja motorna sila. 

170. Kuhanje sadre XII. 
171. Mlini za satiro " VU. 
172. Kuhanje apna, peči za apno in šamot: z 

uporabo krožnih in večkrat pregraje-
nih peči VIL 

173. Kuhanje apna, peči za apno in šamot: 
peči drugačne vrste . XI. 

C. P o d e l o v a n j e z e m l j i n . 
174. Proizvajanje samotnega blaga . . . . V. 
176. Izplakovanje (pranje) kaolina,, porcelana

ste prsti, ilovice in barvarske prsti) in 
napravljanje zmesi VII. 

176. Proizvajanje lopti (skrake) V. 
177. Proizvajanje krede IV. 
178. Žganje magnezita • Vu. 
179. Proizvajanje glinastega blaga, ako se dela 

s stroji. . '":'•', . . . . . . . • • 
180. Proizvajanje glinastega blaga, ako se dela.. 

.- ••" . z.rbko (lončarji) . .. . . • •• - • 
181. TVesnice zal glinaste peči-i • ; 
182. -Profcvjtjânjâ./blaga iz majblîke, losca, 

gla ja m ^anieniij.e(fajanse) z uporabo 
strojev . . . . . . . . ' . . " . . -

188. Proizvajanje porcelanastega blaga z. upo
rabo strojev 

Znak ZA manjšo nevarnost pri po
stavkah 182. in 183.: večji obseg okra-
ševanja porcelana s slikami in ako 
se dela samo z roko. 

184. Slikanje na porcelanastih in drugih pr
stenih predmetih И1, 

185. Proizvajanje topilnikov • VI. 
186. Proizvajanje smirkóvega gradiva in smir-

kovih plošč V 
Tvornice za teralit, siderolit in terakoto П 
Tvornice za posodo iz kamenine . . . IV 

Znale za manjšo nevarnost pri po-
sUvkah 187. in 188.: večji obseg okra-
ševanja s slikami. 

189. Podelovanje treseta (šote) VIII 
Pri vseh gorenjih obratih skupine 

IV. C in C ni vzeto v misel pridobi
vanje sirovin. 

V; 

П. 
IV. 

IV. 

III. 

190. Opekarnice na stroje (pridobivanje gline 
in nje žganje) IX. 

191. Opekarnice na roko (pridobivanje gline in 
nje žganje) . . • VIL 

Opekarnice na stroje,, v katerih se 
proizvajajo razen strojnih opek. tudi 
ročne opeke vsaj v enaki količini,' je 
smatrati za sestavljene obrate v zmisiu 
§ 7. naredbe. 

Znak za manjšo, odnosno večjo ne
varnost pri postavkah 190. in 191.: 
kakor pri postavkah 151. in 152. 

Znak za večjo nevarnost pri po
stavki 191.: odpremljanje (donašanje) 
ali pripravljanje (predhodno postav
ljanje) gradiva s stroji ali motorji. 

192. Žganje strešne in zidne opeke, kot samo-
stalen obrat VIII. 

193. Proizvajanje opeke iz troske ali žlindre 
(usedline in odpadkov), ako se vrši z 
uporabo že granulirane plavžno trosko VIII. 

194. Proizvajanje opeke iz apnenega peska, 
kamor se šteje tudi pridobivanje peska VIII. 

195. Proizvajanje blaga iz sadro Ш-
196. Proizvajanje predmetov za izoliranje to

plote in preparatov iz plute z mon
tiranjem vred VIL 

D. S t e k l o . 

197. Tvornice za steklo (razen tvornic za ste
klene plošče in za neuglajena zrcala) 
za kristalno, votlo in drugo steklo . V. 

Znak za manjšo nevarnost: izdelo
vanje stisnjenega stekla, uporaba av
tomatskih in polavtomatskih strojev 
za pihanje in stiskanje. 

198. Rafinerija stekla, in sicer: slikarstvo na 
steklu, jedkanje stekla z jedko vodo, 
graviranje in tiskanje na steklu . . Ш. 

199. Stekleni biseri in stekleni gumbi, pro
izvajanje in podelovanje . . . . . II. 

200. Brušenje in poliranje steklenih plošč in 
zrcalnega stekla V. 

2Ö1. Brusilnice votlega- stekla . . . . . . V. 
Znak za večjo nevarnost: uporaba 

avtomatskih in polavtomatskih strojev 
za brušenje. 

202. Druge brusilnice za steklo IV. 
2Ö3. Tvornice za zrcala (razen izdelovanja 

lesa) z rafiniranjem zrcalnega stiekla VII. 
Znak za večjo nevarnost: proiz

vajanje litega stekla. » 
204. Tvornice za steklene plošče in za ne

uglajena zrcala X. 
Znak za večjo nevarnost: proizvaja

nje litega stekla. -
Znak za manjšo nevarnost: proiz

vajanje zrcalnega stekla e pihanjem. 
Znak za manjšo nevarnost pri vseh 

obratih skupine IV. D: mehanične pri
prave za hlajenje v -Mamicah in. pri 
pečeh, uporaba avtomatskih priprav za 
odpremljanje (prenašanje). 

205. Steklarnice, steklorezci . . . . : . . V. 
Znak manjše ali večje'nevarnosti: 

... vrsta in obseg gradbenih del. . 

IV. 

VIL 

VIL 

VI. 

187. 
188. 

• : ' S k u p i n a V. • .:... 

Podelovanje kovin. .-.. 

A. P o d e l o v a n j e d r a g i h k o v i h ; 
206. Tvornice za zlato blago, z motor j i '/ . 
207. Tvornico za zlato blago, brez motorjev . 
208. Tvornice za srebrno blago, z motorji . . 
209. Tvornice za srebrno blago, brez motorjev 
210. Struženje data in srebra in zavodi za 

ločbo .; 
211. Proizvajanje leonekega blaga, dragotinarji, 

zlatarji in srebrarji, proizvajanje zlate 
in srebrne žice in predmetov, ki se iz
delujejo iz nje 

B. Ž e l e z o i n j e k l o . 
212. Zičarnicc (mrzla žica) VI. 
213. Proizvajanje mreže iz železne in jeklene 

žice in ostalo žično proizvajanje. Sitarji 
in pletarji žice s stalnim obratom . . VIL 

214. Tvornice za žične vrvi . . . . . . . VU. 
215. Proizvajanje kablov in izolirane žice . . VIII. 
216. Proizvajanje raznovrstnih žičnih žebljev VI. 
217. Proizvajanje železne pločevine in ploče-

vinakega blaga, obrati z motorji . . 

III. 
II. 
V. 
II. 

VI 

rv. 

IX. 

Nevar
nostni 
razred 

218. Proizvajanje železno pločevine in ploče 
vinskega blaga, obrati brez motorjev, 
kleparji s stalnim obratom . . . . 

Znak za večjo, odnosno manjšo ne
varnost pri postavkah 217. in 218.: 
večja ali manjša uporaba stiskalnic, 
stane itd. 

219. Struženje železa (takarmce) VI. 
220. Livamice za železo, pridobivanje in rafi-

niranjo kovnega železa in jekla, obrati 
z motorji . VIII. 

221. Livarnice za železo; pridobivanje in rafi
niranje kovnega železa in jekla, obrati, 
kjer sploh ni motorjev ali pa so mo
torji samo za to, da gonijo mehe . . 

Znak za manjšo nevarnost pri po
stavkah 220. in 221.: proizvajanje 
manjših litinskih kosov in temperskih 
litin. 

222. Proizvajanje železnega in jeklenega ga-
- lanterijskega in drobnega blaga, razen 

igel 
223. Tvornice za. železno in jekleno blago 

(obrati za proizvajanje železnega m 
.jeklenega blaga, ki se ne omenja pod 
drugimi naslovi in pri katerem je naj
več kovaških, kolarskih itd. del, brez 
litin in brez uporabe žerjavov in dvi
gal.) VIII. 

Znak za manjšo, odnosno večjo ne
varnost pri postavkah 222. in 223.: 
manjša ali večja uporaba stiskalnic, 
stane i. si. 

224. Brušenje in poliranje (likanje) železa in 
jekla 

225. Brušenje železa in jekla z velikim kame
nom, M se hitro vrti 

Znak. za manjšo nevarnost: upora
ba kopasto (konično) napravljenih bru
sov. 

226. Proizvajanje železnih posod (kovanih, 
stisnjenih ali pološčenih) z loščenjom 
vred 

227. Zavodi za loščenje (loščenje'litih posod 
in plo&evinsldh posod) 

228. Tvornice za pile VI. 
229. Sekanje (napravljanje) pil . . . . . V. 
230. Kovačnice za orodje, kovači . . . . IX. 
231. Kovačnice za podkavanje VIL 
232. Kovačnice. za vozove, ključaničarnice za 

vozove VI. 
233. Kovačnice za verige VII. 
234. Kovačnice za kose in srpe VIL 
235. Tvornice in kovačnice za orožje . . . VIL 
2Sé. Tvornice za blagajnice, z motorji . . . VII. 
237. Tvornice za blagajnice, brez motorjev . VI. 
238. Proizvajanje pohištva iz železa in medi, 

z motorji ,VII. 
239. Proizvajanje pohištva iz železa in medi, 

brez motorjev, V. 
240. Nožarnice, kamor, se šteje tudi ostrenje 

(brušenje),, z motorji . . . . . . VIL 
241. Nožarnicte, kamor se šteje -tudi ostrenje 

' '•• (brušenje), brez motorjev IV. 
242. Proizvajanje šivank in igel . . . . . Vit. 
,243. Tvornico in. kovačnice za klinčke in žeb-

- . . . lje vsake vrste, z,uporabo motorjev . „VI... 
244. Tvornice- in kovačnice, za. klinčke in-žeb

lje^ pri katerih, motorjev, sploh :ni.aH •.; 
pa so motorji samo zato, aa gonijo 4'-
mehé-. . -.• .-•...' -. •. ... '•.:.••/••• • •.-TV-. 

245. Proizvajanje ključaničarskega blaga, • 
ključaničarnice, z uporabo motorjev, 
kamor se štejejo tudi obrati pri grad; 
njah, razen Uvarnic VIII. 

Znak manjše, odnosno večje nevar
nosti: vrsta jn obseg obrata pri grad
njah. 

Znak manjše nevarnosti: ako se 
dela pretežno z roko in pri škripcih. 

246. Proizvajanje ldjučaničarsikega blaga, kiju- •< 
čaničarnice, pri katerih motorjev sploh 
ni ali pa so motorji samo zato, da goni
jo mehe (semkaj se štejejo tudi obrati 
pri gradnjah, razen livarnic) . . . V. 

Znak manjše, odnosno večje nevar
nosti: vrsta in obseg obratov pri grad
njah. 

247. Proizvajanje vijakov, žlebljev in zakovic VII. 
248. Tvornice osovin za vozove (kamor se šte

jejo tudi livarnice) VIL 

VI. 

IV. 

:&:Ш 
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postotke 

Nevar
nostmi 
razred 

N a s l o T o b r a t a 

C. N e d r a g e k o v i n e i n z l i t i n e . 

249. Proizvajanje blaga iz evinca in cinka . VIII. 
260. Proizvajanje blaga izi kitajskega srebra 

(«novega» srebra, alfenida i. el.) . . IV. 
Znaki za manjšo, odnosno večjo ne

varnost: manjša, odnosno večja upo
raba вЉкаМс, stane, priprav za bru
šenje in poliranje (likanje). 

251. Tvornice za bronasto in za galanterijsko 
blago iz kovinske zlitine IV. 

Znak za manjšo, odnosno večjo ne
varnost: kakor pri postavki 250. 

252. Gulvanoplastični zavodi, pozlačevanje, po-
srebrovanje, pokositrovanje in ponik-
Ijefvanje VII. 

258. Zavodi za graviranje kovin z uporabo 
motorjev ;IV. 

254. Pasarnico z motorji Ш. 
255. Pasarnice brez motorjev II. 
256. Kotlarnice, kotlarji VIII. 
257. Proizvajanje kovinske pločevine in plo-

čevinskega blaga . . . . . . . . VIII. 
258. Proizvajanj© kovinske žice IV. 
259. Proizvajanje cevi in drugih predmetov iz 

balera, medi, tombaka, pakfonga itd. . VII. 
260. Struženj© kovin V. 
261. Tiskanje kovin V. 
202. Barvanje in lakiranje pločevine in pred

metov iz kovin, jedkanje kovin s kisli
nami, loščenje V. 

Zavodi za tiskanje, kovanje m stie-
ltanje kovin (kapice za steklenice, sve
tinje, ornamenti, kalupi iz pločevine, 
okovi tobačnih pip itd.): 

268. Obrati z motorji . . . VIII. 
264. Obrati brez motorjev V. 
265. Livarnice za kovine z motorji . . . . VII.' 
266. Livarnice za kovine, pri katerih motorjev 

sploh ni ali pa a o motorji samo zato, 
da goniio mehe . V. 

Znak za večjo nevarnost pri po
stavkah 265. in 266.: proizvajanje veli
kih Minskih kosov. 

267. Tvornice za kovinske gumbe, z motorji . 
Znak za manjšo, odnosno večjo ne

varnost: manjša ali večja uporaba 
stiskalnic, stane in kovnih strojev. 

268. Tvornice za kovinske gumbe, brez mo
torjev 

269. Brušenje, ostrenje in poliranje • kovin, z 
motorji V 

*?0. Brušenje, ostrenje in poliranje kovin, 
brez motorjev IV 

8 7l. Proizvajanje tulcev (praznih) za patrone 
in vžigalnih kapic (brez zapalnih sred
stev) 

Storilka 
postavke N a s l o T o b r a t a 

IV. 

II. 

-72. Tvornice za drugo, nenavedeno kovinsko 
VII. 

blago in kovinsko drobno blago, z mo 
torji V. 

273. Tvornice za drugo nenavedeno kovinsko 
blago in kovinsko drobno blago, brez 
motorjev . .• IV. 

Znak za manjšo, odnosno večjo ne
varnost pri postavkah 272. in 273.: 
manjša ali večja uporaba atislcalnic, 
stane itd. 

S74. Livarnice za črlco V. 
Znale manjše nevarnosti: uporaba 

popolnoma avtomatskih priprav. 
Livarnice" za kositer in proizvaja

nje .predmetov iz kositra: • ' . / .' " 
375. Obrati z'motorji . . . . . . . . . . .-VIII. 

''276'. Obrati brez motorjev \ " . i -. •'*.. . . VI. 
r . . ' C. P r em ičnna-.p o-d j e t ja.. •" - ; 
-77..rKleparji, loncevezci, izdelovalci mišjih 

p;><sti iul.^ki opravljajo delo,.|.i©tova-je.'. 
od vasi do vasi - . _ : - . . -. : . '. I. 

'78. Ostrilci, brusilci, popravljalci dežnikov 
(potujoči iz vasi do vasi) . . . . . . I. 

S k mi p i n a V I. 
Stroji, orodjte, instrumenti, priprave. 

A. S t r o j i , o r o d j e , p r i p r a v e . 
279. Tvornice za stroje vobče (razen kovanja 

kotlov) IX. 
380. Kotlarnice (kamor se šteje tudi monti

ranje) XII. 
28Ì. Delavnice za železne konstrukcije, zavodi 

za gradnjo mostov (kamor sei šteje 
tudi montiranje) . . . . . . . . XH. 

Nerar-
noBtni 
razred 

Znak za večjo nevarnost pri po
stavkah 280. in 281.: ako se ponajveč 
zakava z roko. 

282. Tvornice za lokomotive X. 
283. Tvornice za poljedelske stroje in polje

delsko orodje IX. 
Znak za manjšo nevarnost: ako se 

ne uporabljajo stroji za obdelovanje 
lesa. 

284. Gradnja in popravljanje mlinov, ako se 
uporabljajo stroji za obdelovanje lesa X. 

285. Gradnja in popravljanj© mlinov brez-
takih strojev v i n . 

286. Dvigala, proizvajanje in instalacija . . IX. 
287. Tvornice za tkalne stroje (statve), njih 

dele in pritekline VIII. 
288. Pisalni stroji, stroji za šivanje, za ple

tenje, za izdelovanje vezenin in se
stavine teh strojev, proizvajanje in 
popravljanje v . 

Znak za vtčjo nevarnost: če imajo 
tvornice livarnice ali Če uporabljajo 
stroje za obdelovanje lesa. 

289. Proizvajanje priprav za sodavico in si
fonov v. 

290. Proizvajanje gasilnih priprav . . . . " VI. 
291. Tvornice za orodje . VII. 

Znak za večjo nevarnost: uporaba 
strojev za obdelovanje lesa. 

292. Tvornice za struglje (grebene) . . . . VI. 
293. Proizvajanje kovaških mehov in premič

nih kovačnic v . 
294. Proizvajanje armature za stroje in kotle VII. 

Naprave za plin, vodovod, kurjavo 
in centralno kurjavo, proizvajanje in 
instaliranje, razen glinastih del: 

295. Obrati z motorji VIII. 
296. Obrati brez motorjev VI. 
297. Montiranje in demontiranje strojev . . . VIII. 
298. Kovačnice za stroje in delavnice za re-

parature, z motorji . . . . . . . IX. 
299. Kovaönico za stroje in delavnice za re-

parature, brez motorjev . . . . . VI. 

C. S r e d• s t v a z a. p r.e v o z ( t r a n s p o r t ) . 
300. Zavodi za gradnjo ladïj (ladjedelnice) . IX. 

Znak za manjšo, odnosno večjo ne
varnost: manjši ali večji obseg pravih 
ladjetovornih del. 

301. Zavodi za gradnjo ladij brez motorjev in 
lesenih čolnov, s popravili in zasmoje-
valnimi opravili vred . . . . . . VIII. 

302. Tvornice za vagone . IX. 
303. Tvornicte za avtomobile, aeroplane, de

lavnice za popravljanje avtomobilov . VIII. 
304. Tvornice za velocipede V. 

Tvornice za vozove (izdelovanje kočij, 
vozičkov, sank itd.) z lakiranjem in 
tapetniškim delom vred: 

305. Obrati z motorji . • VIII. 
306. Obrati brez motorjev . y\ 

C. S t r e l n o o r o ž j e . 
307. Tvornice za vojaške puške, obrati z mo

torji . . . . - ' VIL 
Tvornice za luksusnc in za lovske puške, 

obrati z motorji VI. 
309. Tvornice za puške, obrati brez motorjev IV. 
310. Tvornice za puškovne sestavine (železne) 

-so uvrščene.v nevarnostne razrede, ki 
so v skupini V. Ç. predpisani za kovač- ; 

' . "ice. (proizvajanje kovaškega in. kiju- • 
čaničar&kega'' blaga). • . . . 

311. Tvornice za topove'."- . . . . . ' : . X. 
312. Proizvajanje torpedov . . . . . . ; IX. 
313v. Preizkušanja' ročnega orožja, .zavodi za 

~ v preizkušanje orožja . . . . . . . . . 

Številka 
poBtarke N a s l o v o b r a t a 

Letnik IV. 
Nerar-
nostni 
r a m i 

308. 

XII. 

C F i z i k a l n i i n k i r u r š k i i n s t r u m e n t i . 
Proizvajanje instrumentov in apa

ratov kemijskih, lekarniških, matema-
. Učnih, optičnih, fizikalnih) : 

314. Obrati z motorji IV. 
315. Obrati brez motorjev ш . 

Proizvajanje kirurških in medicin
skih instrumentov in aparatov, ob
vezal: 

816. Obrati z motorji IV. 
317. Obrati brez motorjev . Ш. 
318. Proizvajanje predmetov, zobne tehnike . Ш. 
319. Proizvajanje tehtnic razne komstankcije 

in uteži, obrati z motorji VI. 

Znak manjše nevarnosti: ako ni 
strojev za obdelovanje lesa. 

320. Proizvajanje tehtnic razne konstrukcije in 
uteži, obrati brez motorjev . . . IV. 

Proizvajanje električnih motorjev; 
strojev in priprav za razsvetljavo in 
prenos sile, z monterskimi obrati in 
instalacijo vred: 

321. Obrati z motorji . DL 
322. Obrati brez motorjev VL 

Znak za večjo" nevarnost pri po
stavkah 321. in 322.: obseg" dela z 
močnim tokom. 

323. Proizvajanje električnih žarnic . . . . V. 
Električni brzojavL telefoni, pri

prave za signale: 
324. Obrati z motorji . VI. 
325. Obrati brez motorjev V. 

Montiranje in vzdrževanje: glej 
postavko 70. 

326. Priprave (naprave) za zavarovanje želez
nic, proizvajanje in instaliranje . . VII. 

327. Tvornice svetiljk in svetilnic . . . . Vu. 
Znak manjše, odnosno večje nevar

nosti: manjša ali večja uporaba stis
kalnic in stane. 

Tvornice za ure brez proizvajanja 
okrovov: 

328. Obrati z motorji V. 
329. Obrati brez motorjev П. 

Tvornice za vodomere in plinomere 
brez livarnice: 

330. Obrati z motorji . . . . . . . . . VI. 
331. Obrati brez motorjev Ш. 
332. Mehaniki, obrati z motorji . . . . . . V. 
333. Mehaniki, obrati brez motorjev . . . . Ш. 

D. G l a s b e n i i n s t r u m e n t i : 

334. Tvornice za klavirje in harmonije, obrati 
z motorji . . VII. 

Znak manjše, odnosno večje nevar
nosti: manjši ali večji obseg uporabe 
strojev za obdelovanj© lesa. 

335. Tvornice za klavirje in harmonije, obrati 
brez motorjev rv. 

336. Izdelovanje orgel in avtomatskih godbe-
nih priprav vi l . 

Proizvajanje drugih, ne navedenih 
glasbenih instrumentov: 

337. Obrati z motorji . . . . . . . . . V. 
Znak manjše, odnosno večje nevar

nosti:, kakor pri postavki 334. 
338. Obrati brez motorjev . ПГ. 

E. R a z n i o b r a t i z m o t o r j i i n s t r o j i : 

339. Zavodi za oddajanje motorne sile v najem X. 
340. Obrati z motorno silo za razne potrebe - VI. 
341. Posluževanje parnih kotlov in parnih . 

strojev . VII. 
342. Posluževanje dvigal in liftov z uporabo 

motorjev . . . . . . . . . . VIII. 

S k u p i n a V I L 

Kemijska industrija. 

A. T v o r n i c e za k e m i j s k e p r o i z v o d e 
i n l e k a r n i š k e p r e p a r a t e . 

343. Tvornice, za proizvajanje kemijskih .pro
duktov (s.pomožnimi obrati-vred) . VIII. 

344. Elektroke:nijska tvornice-- (tvornice. kar
bida, azoto.vega apna (apnovega du
šika itd.) ' ,. -, .' . . . . •. . . IX. 

345. Tvornice za sodo in hiorovo apno . . VIII. 
346.-Zgoščevanje in pretvarjanje plinov v te

kočino' . . . . , . ;;.'--. . . . IX. 
347. Zavodi za drobljenje v prah (pulverizi-

ranje) . IX. 
348. Mlini za žveplo VIL 
349. Tvornice za'lekarniške, farmacevtske in 

kosmetične proizvode, s prodajo na 
dlebelo VÎ. 

350. Fizikalni in kemijski laboratoriji v šolah IV. 
351. Fizikalni in kemijski laboratoriji z* druge 

namene V. 

B. B a r v n e t v a r i m e in b a r v e . 
Tvornice za kemijske barve vobče: 

352. Obrati z motorji VI. 
353. Obrati brez motorjev IV. 
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364. Napravljanje lakov, pokostov (firnežev) 
in barv za lakiranje VII. 

355. Napravljanje barv za porcelan, lošč in 
steklo VIII. 

356. Napravljanje prstenih barv VII. 
357. Tvornice za katranove barve . -. . • Vu. 
358. Tvornice za svinčeve in cinkove barve . VIII. 
359. Tvornice za ultramarin • • V. 
360. Proizvajanje saj • • V. 
361. Proizvajanje voščila za čevlje (razen pro

izvajanja škatlic) IV. 
362. Proizvajanje tiskarskega črnila (tiskarske 

barve) IV. 
363. Tvornice za tinto III. 
364. Tvornice za svinčnike V. 
365. Tvornice za pastele (barve v kosih) in 

krede IV. 
366. Mlini za barvarski les (strugače) . . • VIII. 
367. Proizvajanje rdečega voska in lepiva . IV. 

C. K a t r a n i n s m o l e . 
368. Tvornice za asfalt, bitumene 

p o T Ä N a s l o v o b r a t a - t „ i 

398. Tvornice za »podij (kostno oglje) in 
umetni gnoj z uporabo motorjev . . IX. 

399. Brez uporabe motorjev VI. 
400. Proizvajanje umetne krme VIII. 

Nabiranje cunj, kosti, konjske 
žime in volovske dlake in ostalih od
padkov (premična trgovina na kme
tih): glej postavko 848. 

in asfaltni 
mastiks (razen asfaltiranja), z motorji 

369. Brez motorjev 
370. Pridobivanje oglja-, lesnega kisa in les

nega katrana 
371. Kulianjo smol 
372. Tvornico za eterska olja 
373. Tvornice za proizvode pri destilaciji smo

le, nafte in katrana iz premoga . • . 
374. Delavnice za destilacijo lesa . . . . 
375. Delavnice hrastovega ekstrakta, tanina . 
376. Tvornice za katranove proizvode (kar-

bolovo kislino, naftalin, karbolinej, 
strešno lepenko, prečiščeni katram 
itd.), razen pokrivanja streh . . . . 

Znak za manjšo nevarnost: ako se 
dela brez motorjev. 

VIII. 
VI. 

VI. 
VI. 
VI. 

vin. 
VII. 

vin. 

IX. 

401. 
402. 

403. 

404. 
405. 

XI. 

IX. 

IV. 
VI. 
rv. 

VII. 

IX. 

XIII. 

xrv. 
vin. 

XI. 

408. 

Vili. 

vni. 
409. 
410. 
411. 
412. 

413. 
414. 

C. R a z p o č n e m a t e r i j e . 
377. Razpočna nitrova telesca aromatične vrste 

(čista pikrinova kislina, nitrove spo
jine naftalina, toluola, krezola) in pro
izvajanje patron (kregel, nabojev) . 

378. Proizvajanje raznesilnih zapalil (spojine 
pikrinove kisline, pokalni preparati1, 
razneailne kapice, podkopna vžigala), 
proizvajanje in ravnanje z njimi . 

379. Proizvajanje in uporabljanje umetnih og-
njemetnih predmetov z napravljanjem 
tulcev vred - • • 

380. ProizVajanjo nitroceluloze (mokre) . . 
381. Proizvajanje nitrocokiloztnih fabrikatov 

celuloida, kolodija, umetne svile) . . 
382. Proizvajanje nitroceluloznega in nitro-

glicerinskega smodnika in ravnanje z 
njima (semkaj se šteje tudi proizva
janj© patron) X. 

383. Proizvajanje črnega strelnega in razne-
sikiega smodnika X. 

384. Proizvajanje nitroglicerina XIII. 421 
385. Ravnanje s črnim smodnikom . . . . VIII. 
386. Proizvajanje raznesil in ravnanje z njimi 

(semkaj se šteje tudi proizvajanje pa
tron, krogel, nabojev), razen raznesil-
nega smodnika in varnostnih raznesil-
nih preparatov X. 

387. Varnostni razneeilni preparati (semkaj se 
šteje tudi proizvajanje patron, nabojev) VU. 

388. Vžigala in zapalila гд topniško strelivo . VIII. 
389. Proizvajanje vžigalnih motvozov (trakov) VIII. 
390. Proizvajanje blaga iz celuloida . . . . IX. 
.391. Proizvajanje in uporabljanje tekočega 

zraka VII. 

III. 

392. 

D. Z a p a l n a s r e d s t v a . 
Tvornice za vžigalice s postranskimi 

VII. 
VI. 

7Л 

obrati, .vred, razen proizvajanja vìi-
galnega lesa • • • 

E. O d p a d k i i n u m e t n i g n o j . 

393. Mlini (stope) za kosti 
394. Konjaški obrt 
395. Zavodi za raztolščevanje kosti (kot samo

stalni obrali) Vin. 
Znak večje nevarnosti: uporaba 

bencina za raztolščevanje. 
396. Klejarnice in proizvajanje želatine, obrati 

z motorji IX. 
897. Obrati brez motorjev . . . . ' . . . V. 

Znak večje nevarnosti pri postav
kah 396. in 397.: uporaba bencina za 
raztolščevanje. 

S k u p i n a V I I I . 
Tvarine za kurjavo "ffl razsvetljavo; olja; električne 

naprave. 

A. T v a r i n e za k u r j a v o in r a z s v e t 
l j a v o . 

Tvornice za brikete; 
Proizvajanje stisnjenega oglja (oglja v 

kosih) za elektrotehnične namene . 
Proizvajanje žarnih pletenk za žarnice z 

električno, plinovo in drugo razsvet
ljavo 

Svečarnice, obrati z motorji . . . . 
Svečarmce, obrati brez motorjev . . . 

406. Tvornice za plin za razsvetljavo in kur
javo z instaliranjem, vred, razen, ze
meljskih del 

Znak manjše, odnosno večje nevar
nosti: manjši ali večji obseg instali
ranja. 

407. Proizvajanji vodnega in . acetilenovega 
plina, proizvajanje karburiranega in 
nekarburiranega vodnega plina z in
staliranjem vred, toda razen zemelj
skih del 

Znak manjše ali večje nevarnosti: 
kakor pri postavki 406. 

Proizvajanje oljevega plina s komprimi
ranjem plina vred 

Rafinerijo za petrolej IX. 
Tvornice za milo, obrati z motorji . . . VU. 
Obrati brez motorjev IV. 
Tvornice za stearin in glicerin . . . . VU. 

Znak večje nevarnosti: ako ae 
uporabljajo aparati za ekstrahiranje 
ali destiliran je tolščobne kisline in 
glicerina. 

Voščarnice, obrati z motorji IV. 
Voščarnice, obrati brez motorjev . . . 

B. O l j e i n t o l š č e . 
Topilnice za tolšče in loj, tvornice 

in rafinerije za margarin in umetno si
rovo maslo: 

Obrati z motorji ali parnimi kotli . . . 
Obrati brez motorjev ali parnih kotlov . 
Proizvajanje in rafinerija rastlinskih (ve-

getabilnih) olj (mlini, stiskanje) 
Tvornice za olje 
Tvornice za mineralno mazalno olje 
Tvornice za cerezin 
Tvornice za parafin . • • VU. 

Znak večje nevarnosti pri postav
kah 419., 420. in 421.: obseg, v ka
terem se uporabljajo priprave za eks
trakcijo in destilacijo. 

Proizvajanje parfumerijskega bla
ga: 

Obrati z motorji . IV. 
Obrati brez motorjev Ш. 

Proizvajanje mazalnih tolšč (brez 
destilacije): 

424. Obrati z motorji . • • V. 
425. Obrati brez motorjev 

C. E l e k t r i č n e in d r u g e n a p r a v e 
k u r j a v o i n r a z * v-e t i j a v o . 

426. Delo pri eliektričnih napravah .(instala
cijah za razsvetljavo in prenos sile s 
potrebnim instaliranjem električnih 
vodov vred IX. 

Znak manjše nevarnosti: manjši 
obseg instalacijskih del. 

Znak večje nevarnosti: večji obspg 
instalacijskih del, uporaba močnega 
toka. 

427. Obrat naprav za centralno kurjavo s paro 
in vročo vodo 

428. Električna razsvetljava (brez lastnega 
proizvajanja električnega toka) . . . 

Znak večje nevarnosti: uporaba 
močnega toka. Električni motorji in 
instaliranje: glej postavki 321. in 762. 

A ... Nevar-
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S k u p i n a IX. 
Tekstilna industrija (tkalno proizvajanje). 

A. S v i l a . 
429. Proizvajanje svile II • 
430. Proizvajanje šivalno svile П. 
431. Predilnice za svilo, filatorije in inkana-

torije I. 
432. Predilnice za svilo, floretno svilo . . . IV. 

Tvornice za blago iz svile in ža
meta, tkaliüco in apretura: 

Obrati z motorji H. 433. 
434. 
435. 

Obrati brez motorjev 
Tvornico za svilene in polsvilene vrvi«; 

in trakove z apreturo vred . . . . 
Znak večje nevarnosti: uporaba 

motorjev. 

I. 

B. O v č j a v o l n a i n d r u g a 
d l a k a . 

ž i v a l s k a 

436. Tvornice za umetno volno (shady, 
mungo) Vin. 

437. Varjenje in predenje konjske žime . . . VIU. 
438. Predelovanje kozjo dlake VIII. 

Striženičarnice VIII. 
Predilnice za ovčjo in umetno 

volno: 
Predilnico za grebenano prejo . . . . V. 
Druge predilnice za ovčjo volno (malo 

lovnico) VII. 
Iagotavljanje iz predilnih odpadkov in 

cunj Vn. 
Tvornice za polst (klobučino) in pol

itene čevlje VI. 
Tvornice za polsteno sukno pri predenju, 

tkanju in aprotiranju VI. 
Tvornice za gunje (koce) in odeje, obrati 

za gunje VI. 
Tkalnice za blago iz ovčje volne 

(obrati brez predenja in apreture): 
Obrati z motorji И1. 

439. 

440. 
441. 

442. 

443. 

444. 

445. 

446. 
447. 
448. 

I. 

415. 
41Ö. 
417. 

418. 
419. 
420. 

IX. 
VI. 

VIII. 
X. 

vn. 
VII. 

422. 
423. 

IV. 

z a 

449. 
450. 

451. 
452. 

453. 
454! 

455 

456, 

V. 
VII. 

IV. 

Obrati brez motorjev . 
Tvornice za blago iz ovčje volne in za 

volneno tkanine (s predenjem in apre
turo) 

Tvornice za bidkovo sukno in raševino . 
Tkalnice in pletilnice za konjsko žimo 

(sitarji) 
Tvornice za preproge in za pohi

štvene tvarine (sukna): 
Obrati z motorji IV. 
Obrati brez motorjev H-

Tkalnice za ogrinjače in šale: 
Obrati z motorji HI. 
Obrati brez motorjev 1. 

C. L a n , k o n o p l j a , h o d n i k , j u t a . 
Obrati za pripravljanje lanu in konoplje 

(namakanje, lomljenje, trenje, sukanje, 
osnavljanjo in druga apretura, izdelo

vanje povesem in konopnine) . . . . 
Predilnice za prejo iz lanu in hodnika . 

Predilnice za konopnino in proiz
vajanje vrvarekega blaga (vrvi, mrež, 
vreč, jader i. «L predmetov iz ko
noplje): 

457. Obrati z motorji VIII. 
458. Obrati brez motorjev . IV. 
459. Proizvajanje posteljnih stvari (posteljn<;ga 

VII. 
V. 

IV. 
VI. 
VI. 
VI. 

VI. 

VII. 

blaga, blazin, odej, žimnic) 
460. Predilnice za juto 
461. Tkalnico za juto . . . 
462. Tvornice za blago .iz jute . . 

Tkalnice za platno: 
463. Obrati z motorji . . . . . . . . . . • И1. 
464. Obrati brez motorjev . , . . . • • • - L 

Tkalnice in pletilnice za kokos: 
465. Obrati z motorji v -
466. Obrati brez motorjev 11. 
467. Tvornice za asbestno blago VI. 
468. Industrija drugih predilnih stvari (ko

priv itd.) v VI. 

Č. B o m b a ž i n p o l o v i č n a v o l n a . 
469. Obrati za grebenanje bombaža . . . . XIV, 
470. Proizvajanje vate (brez grebenanja) . K. XI, 

Znak večje nevarnosti: obrati z gre- • 
benanjem. 

471^Predilnice za bombaž . . . . . . . VII 
472. Namotavanje bombažne preje ... • • • П1 
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478. Tvornico za oleteno prejo (brez predenja) III. 
474. Tvorni o» za sukanec (brez predenja) . . IV. 
476. Tvornice za stenj III. 

Tkalnice za bombaževo blago (brez 
predenja in apreture): 

476. Obrati z motorji III. 
477. Obrati brez motorjev I. 
478. Tvornice za blago iz bombaža in polo

vične volne (predenje, tkanje in apre-
tura) V. 

479. Tkalnice za trakove, obrati z motorji . . II. 
480. Tkalnice za trakove, obrati brez motorjev I. 

D- A p r e t u r a, b e l j e n j e , b a r v a n j e in 
t i s k a n j e t k a n i n e in p r e j a 

Zavodi za pripravljanje (adjusti-
ranje) in za apreturo preje in tka
nine: 

481. Obrati z motorji V. 
482. Obrati brez motorjev III. 

Belilnice: 
483. Obrati z motorji — lanene preje . . . " IV. 
484. Obrati z motorji — ostalih stvari z apre-

turo vred1 VII. 
485. Obrati brez motorjev IV. 

Barvanje preje in tkanine: 
486. Obrati z motorji VI. 
487. Obrati brez motorjev III. 

Tiskanje tkanin z beljenjem, bar
vanjem in apreturo vred: 

488. Obrati z motorji V. 
489. Obrati brez motorjev II. 
490. Predilnice za volno, zavodi za karboni

ziranje in za izločanje (ekstrahiranje) 
tolSč (olj) VI. 

491. Obrati z mongami (za valjanje in gla-
jenje ogrebenanih stvari) IX. 

492. Obrati s stopami (za valjanje sukna) . . V. 
498. Tvornice za povoščeno in usnjeno platno, 

za sukna, Id ne prepuščajo vode, s 
tkanjem. VI. 

494. Obrati za rezanje žameta . . . . . . I. 

E. Č i p k a n o , v e z e n o , p l e t e n o in k l e k 
l j a n o bi a'g o. • 

Tvornice za pletenje in klekljanje 
blaga (brez predenja): 

496. Obrati z motorji II. 
496. Obrati brez motorjev I. 

Obrati za izdelovanje umetnih pi
sanih in belili vezenin: 

497. z motorji II. 
498. brez motorjev I. 

Tvornice za čipke in bobinete: 
499. Obrati z motorji IV. 
500. Obrati brez motorjev I. 

Tvornice za pozamentno blago 
(pase, vrvice, okraske, obšive): 

501. Obrati z motorji II. 
502. Obrati brez motorjev I. 

Tvornico za gumbe iz sukanca in 
pralne gumbe: 

503. Obrati z motorji П. 
504. Obrati brez motorjev I. 
505. Proizvajanje umetnih cvetic in umetnih 

listov I. 

S k u p i n a X. 

Papir, usnje, guma. 

A. F a b r i k a c i j a p a p i r j a in k a r t o n a 
( l e p e n k e ) . 

506. Tvornice za lesovino (brusdlnice) in tvor
nice za lepenko (iz lesa kakor tudi 
iz slame) X. 

Znak manjše nevarnosti: omejena 
uporaba strojev za čiščenje lesa. 

507. Tvornice za celulozo X. 
Znak manjše nevarnosti: kakor pri 

postavki 506. 
508. Papirnice (tvornice za papir, z rokami de

lan, brez strojev za papir ali za lepen
ko, delujoče eamo s holandci in kadjo) VI. 

509. Tvornice za papirščino, kamemasrto lepen
ko in ksilolit VIL 

510. Tvornice za papir in lepenko VIII. 
Znak večje nevarnosti: uporaba, 

strojev za obdelovanje lesa. 
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razred 
B. P o d e l o v a n j e p a p i r j a , r a z e n f a b r i 

k a c i j e p a p i r j a . 
511. Tvornico za tapete VI. 

Tvornice za pestri, preparirani in 
oglajeni papir in tvornice za proizva
janje fotografskega papirja, brez upo
rabe strojev za papir: 

512. Obrati z motorji VIII. 
513. Obrati brez motorjev Ш. 
514. Proizvajanje steklastega papirja in smir-

kastega papirja IV. 
515. Tvornice za povoščeni in pergamentni 

рлрг VI. 
516. Konfekcija cigaretnega papirja . . . . V. 
517. Konfekcija pajjirja, z uporabo motorjev . VI. 
518. Konfekcija papirja, brez motorjev . . . III. 

Tvornice za pisemske zavitke: 
519. Obrati z motorji VI. 
520. Obrati brez motorjev II. 

Proizvajanje papirnatih tulcev: 
521. Obrati z motorji VI. 
522. Obrati brez motorjev Ш. 

Proizvajanja papirnatih vreč: 
523. Obrati z motorji rv. 
524. Obrati brez motorjev II. 
525. Tvornice papirnatih ustnikov za smotke . III. 

Tvornice kartonskega blaga: 
526. Obrati z motorji . VII. 

Znak zja večjo, odaiosno manjšo 
nevarnost: večja, odnosno manjša upo
raba stiskalnic, stane, rezil. 

527. Tvornica za kartonsko blago, brez mo
torjev IV« 

528. Knjigoveznice, obrati z motorji . . . . III. 
529. Knjigoveznice, obrati brez motorjev . . I I . 
C. T v o r n i c e za u s n j e in n j e g o v e n a d o 

m e s t k e : 
530. Proizvajanje usnja . . - VIII. 
531. Tvornice za umetno usnje VI. 
532. Stope in mlini za čredo XI. 

Znak večje nevarnosti: ako se 
uporabljajo odprti stroji za trganje in 
rezanje. ' : ' " ' " -' " 

533. Valjarnice za usnje . . . . . . . . VI. 
534. Irharske delavnice brez uporabe motorjev VI. 
535. Krznarji .(konzerviranje in barvanje 

krzna) III. 
536. Gačenje ptic in živali, izdelovanje ana

tomskih, zooloških in mikroskopskih 
preparatov IIL 

Barvanje usnja, lakiranje in prire- . 
janje usnja (kot samostalni obrati): 

537. Obrati z motorji V. 
Znak večje nevarnosti: ako se po

sebno intenzivno dela s stroji. 
538. Obrati brez motorjev rv. 

D. P o d e l o v a n j e u s n j a i n n j e g o v i h 
n a d o m e s t k o v . 

Proizvajanje jermenarskega in sed
larskega blaga: 

539. Obrati z motorji Г7. 
540. Obrati brez motorjev . . . . . . . . П. 
541. Proizvajanje jermenov za pogon strojev . VI. 

Proizvajanje torbaiskega in usnje
nega galanterijskega blaga: 

542. Obrati z motorji . . Ш. 
543. Obrati brez motorjev . . . . . . . il. 
544. Delavnice vojaško-opremnega usnjenega 

blaga VI. 
D. B l a g o iz g u m e i n g u t a p e r č e . 

Tvornice za blago iz gume, kav-
" čuka in gutaperče: 

545. Obrati, z motorji . . . . . ~. . . . . . VII. 
546. Obrati brez motorjev Ш. 
547. Popravljanje obroČev iz gume, zaščitnih 

pokrival in drugega blaga iz gume . VI. 
Tvornice za tkanino iz gume, za 

prožne tkanine, vrvi in trakove iz 
gume: 

548. Obrati z motorji ГУ\ 
549. Obrati brez motorjev П. 

S k u p i n a XI. 

Industrija lesa in kosti. Rezbarsko blago. 

A. I n d u s t r i j a l e s a . 
550. Cepljenje lesa in dovažanje, z naklada

njem vred . XIV. 

Letnik IV. 
r 

Številka Nevar-
postavke N a s l o v o b r a t a no3tni 

razred 
Žaganje in cepljenje drv: 

551. Z motorjem XIV. 
552. Z roko XI. 
553. Enostavne žagarnice za deske brez krož

nih žag (kmetiške žagarnice) . . . X. 
554. Enostavne žagarnice za deske s krožnimi 

žagami , . XIV. 
555. Žagarnice z vsemi opravili na delovišču ХШ. 

Znak manjše nevarnosti pri postav
kah 554. in 555.: ako se uporabljajo 
krožne dvojnorobne žage, ki delajo so- -
magibne. 

Žagarnice za deske s sekanjem lesa 
in prevažanjem vred: 

556. S krožno žago XIV. 
557. Brez krožne žage XII. 
558. Obrati s krožnimi žagami kot .samostalni 

obrati XIV. 
559. Obrati s tračnimi žagami kot samostalni 

obrati XI. 
Stružilnice in rezarnice, tvornice 

za palice in držaje za dežnike: 
560. Obrati z motorji, uporabljajoči krožne 

žage VIII. 
561. Obrati z motorji, ne uporabljajoči krožnih 

žag . . . . . . . . . . . . V. 
Znak za manjšo nevarnost pri po

stavkah 560. in 561.: manjša intenziv
nost motornega obrata. 

562. Obrati brez motorjev Г7. 
563. Pripravljanja lesa za struženje, z motorji X. 

Izdelovanje sodov in sodarski obrat: 
564. Z uporabo motorjev X, 
565. Brez motorjev VI. 

Proizvajanje veh za sode, z motorji: 
566. Id uporablja krožne žage ХП. 
567. ki ne uporablja krožnih žag . . . . . VIII. 
568. Izdelovanje grobih lesenih predmetov (ko

rit itd.) brez motorjev IV. 
Tvornice za leseno kratko in ga

lanterijsko blago: 
569. Z uporabo motorjev XI. 
570. Brez motorjev Г7. 
571. Proizvajanje dog in dna za sode, z mo

torji ' ХШ. 
572. Proizvajanje deščic za tla (parketov) . . XII. 
573. Proizvajanje tenkih deščic za fumi turo . XI. 
574. Proizvajanje žlebastih letev in zavodi za 

oblanje, rezanje in reakanje lesa . . XIV. 
575. Proizvajanje lesenih klincev, z motorji . X. 

Proizvajanje igrač in podobnih 
predmetov: 

576. Z motorjem X. 
577. Brez motorja IV. 

Proizvajanje lesne volne: 
578. S stroji za drobljenje lesa XII. 
579. Brez strojev za drobljenje lesa . . . . Vu. 
580. Zavodi za napajanje (impregniranje) lesa X. 
581. Tvornice za zaboje in kovčege, obrati 

z motorji . ХП. 
582. Tvornice za škatle, obrati z motorji . . IX. 
583. Razrezovalnice plute П1. 
584. Napravljanje oblanic za čiščenje piva, z 

nožem okrogle osovine VII. 
585. Obrati za proizvajanje pohištva iz upog

njenega lesa VII. 
Obrati za proizvajanje pohištva: 

a) mizarski obrat "po uvrstitvi v ne
varnostne razrede, predpisane v 
postavkah 601. do 604.; 

586. b) ostali obrati (tapetnild, kiparji, po-
zlacevalci itd.) . . . . . . . III. 

587: Mizarnice za modele. . IX. 
588. Tvornice za okvire in pozlačene letve . . Vil. 

Znak manjše,, odnosno večje n)e-
varnosti: manjši ali večji obseg dela, 
pri katerem se obdeluje les s stroji. 

589. Tvornice za naoknice in lesene žaluzije . X. 
590. Tvornice za skodle, z motorji . . . . XTV. 
591. Tvornice za skodle, brez uporabe motor

jev . . . rv. 
592. Tvornice za kopita, podpetnike, preslice, 

lesene žlice in podobne manjše pred
mete . . . . . . . X. 

593. Proizvajanje lesa za Ščetke, z uporabo 
motorjev XIII. 

594. Proizvajanje okrovov za ure, telefone, 
fotografske aparate itd VIII. 

595. Napravljanje dog in pragov brez uporabe 
motorjev in brez sekanja lesa . . . VIII. 
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Kolamice in proizvajanje sestavin 
za vozove: 

W6. Obrati z motorji, z uporabo strojev za 
oblanje in krožnih žag X. 

§87. Obrati z motorji, brez uporabe takih stro
jev in žag VII. 

898. Obrati brez motorjev. ' . . V. 
Proizvajanje klinčkov za vžigalice: 

Si». Obrati z motorji X. 
•00. Obrati brez motorjev IV. 

Mizarnice za pohištvo in mizarske 
predmete za zgradbe, z uporabo motor
jev, v katerih so ločene mizarnice s 
stroji in гобпе mizarnice, in sicer: 

eoi. Obrati, v katerih je največ ena četrtina 
delavcev zaposlena pri strojih . . . X. 

в02. Obrati, v katerih je več nego ena četrtina 
delavcev zaposlena pri strojih . . . XIII. 

Naslova 601. in 602. je uporabljati 
samo, če so izpolnjeni ti-le pogoji: 
Popolnoma ločeni prostori in do
hodi za obe obratni grani, prepoved, 
da tisti delavci ne smejo hoditi v 
strojne prostore, ki opravljajo mizar
ska dela z roko. Delavci, ki prenašajo 
gradivo v strojne prostore in iz teh, 
se marajo šteti v obrate za obdelova
nje lesa s stroji. Znak manjše, odnos
no večje nevarnosti: manjši ali večji 
obseg obdelovanja lesa s stroji. 

Mizarnice z motorji, kjer ni obdelo
vanje lesa s stroji popolnoma ločeno 
od obdelovanja lesa z roko: 

603. Obrati z več nego 5 delavci XIII. 
604. Obrati z manj nego 5 delavci . . . . XII. 

Znak manjše, odnosno večje nevar
nosti pri postavkah 603. in 604.: manj
ši ali večji obseg obdelovanja lesa s 
stroji. 

€05. Mizarnice brez motorjev V. 

• B. P r o i z v a j a n j e p l e t e n e g a b l a g a i n 
š č e t k . 

606. Delavnice za ščetke iz kovin (razen pro
izvajanja lesa za ščetke) III. 

607. Jerbasarski in košarski obrati, pletenje 
slamnatih omotov П. 

•08. Izdelovanje štorij in rogožin, ostalo ple
tarstvo in tkanje z lesom, slamo, lič
jem, rogozom in podobnim . . . . I. 

C. Obdelovanje rogov, morske pene itd. 
Rezbarnice za rogove, slonovo 

kost, galalit itd. kakor tudi proizva
janje češljev: 

•09. Obrati z motorji VI. 
•10. Obrati brez motorjev II. 

Tvornice za gumbe iz roga, kosti 
in bisernice: 

«11. Obrati z motorji VI. 
812. Obrati brez motorjev IL 

Poddovanje jantarja in morske 
pene: 

•13. pbrari z motorji Ш. 
614. Obrati brez motorjev II. 
615. Tvornice za pahljače . . . . . . . . Ш. 

S k u p i n a X I I . 

Hrana In jeatvine. 

A. R a s t l i n s k e i t i ž i v a l s k e j e s t vine-, 
•16. Mlini (navadni in umetni, tvornice za ječ-

- men in mlini za debelo mlenje) . . . . . VX. 
Znak manjše nevarnosti:, umetni 

- mlini, ki imajo priprave "za avtomat- ; 
" ško polnjenje. 

Znak za večjo nevarnost: obrati, 
ki niso uravnavani za umetne mline. 

617. Vetrenjače IX. 
818. Mlini na ladjah XI. 
619. Luščilnioe za riž IX. 
620. Čistilnice za žito VIII. 
•ei. Pekarnice in proizvajanje vojaškega dvo

peka (biskvitov), obrati z motorji . . VII. 
Znak manjše, odnosno večje ne

varnosti: intenzivnost pri uporabi stro
jev za gnetenje, rezanje in valjanje 
testa. 

.•&>. Pekarnice in proizvajanje vojaškega dvo
pek* (biskvitov), obrati brez motorjev Ш. 
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623. Tvornice za testenine (makarone, medene 

kolače itd.), obrati z motorji . . . . XI. 
Znak manjše, odnosne večje ne

varnosti: kakor pri postavki 621. 
624. Tvornice za .testenine, obrati brez motor

jev IV. 
625. Tvornice za slaščice, izdelovanje halve* 

in kolačev IV. 
626. Tvornice za sirovi sladkor VIII. 
627. Rafinerije za sladkor IX. 
628. Tvornice za grozdni sladkor in tvornice 

za sirup VII. 
629. Tvornice za dekstrin in škrob (s tvor-

nicami za saga vred) IX. 
630. Tvornice za čokolado, kakao in kandite 

(sladkorno blago) V. 
Sušilnice za sadje in zelenjavo: 

631. Obrati z motorji VIII. 
632. Obrati brez motorjev П. 
633. Stiskalnice za sadje VII. 
634. Kuhanje čežane in drugega sadja . . . III. 
635. Praženje kave, obrati z motorji . . . . V. 
636. Obrati brez motorjev П. 

Tvornice za kavne nadomestke 
(tvornice za cikorijo, za figovo kavo 
itd): 

637. Obrati z motorji VI. 
638. Obrati brez motorjev III. 
639. Zavodi za čiščenje in razbiranje (sorti

ranje) kave IV. 
640. Mlini za začimbe IX. 
641. Tvornice za gorčico IV. 

Tvornice za konserve (razen pro
izvajanja puščic): 

"642. Rastlinske konserve VII. 
643. Živalske konserve VI. 
644. Klalnice VII. 
645. Mesarski obrt brez uporabe motorjev ali 

strojev IV. 
646. Sušilnice za meso in tvormce za klobase, 

z uporabo motorjev : X. 
647. Klobasarji, brez uporabe motorjev . . IV. 
648. Cižčenje črev IV. 
649. Tvornice za sir in sirovo maslo (brez reje 

rogate živine), separatorji za mleko . VI. 

B. P i j a č e . 
650. Kuhanje žganja . . ' . . . . . . . VII. 

Tvornice za likerje in soke (esence): 
651. Obrati z motorji VII. 
652. Obrati brez motorjev V. 
653. Pivovarnice in k njim spadajoče sladar-

nice IX. 
654. Tvornice za špirit (tvornice za žganje in 

stiskane drože, rafinerije za špirit) . . VIII. 
655. Proizvajanje droži VI. 
656. Tvornice za slad VIL 
657. Mineralne in termalne vode, polnjenje in 

razpošiljanje, tudi proizvajanje umet
nih mineralnih voda VI. 

«58. Tvornice za sodavico in pokalice . . . XL 
Znak manjše nevarnosti: pri po

stavkah 657. in 658.: ako se ne upo
rabljajo lastna vozila. 

659. Polnjenje steklenic s pivom, z lastno pro
dajo in lastnim prevažanjem . . . . VI. 

660. Proizvajanjo šampanjca . . V I . 
661. Izdelovanje boze (pijače iz bezgovih ja

god) za lastno trgovino, vina iz-«adja 
• in medu .. . . . • • ' - . . .. •. II. 

Tvornice za kis in kisovo kislino: 
662. Obrati z motorji . . . . . . . . . . .'. VII. 
663. Obrati brez motorjem . •'-.' • • . .. . .- VI. 
664. Pridobivanje- 'naravnega ledu" . . \ . ' . ' XII. 
665. Tvornico za umetni" led in hladilnice . " -. .XI: 

Znale-večje: ;neyacnosti: ako se, v -
lastnem obratu .razvaza v velikih ko
sih. 

666. Dela pri vodovodih (brez polaganja cevi 
in instaliranja) VIL 

667. Črpalke za vodo, ki jih goni človeška 
ali živalska sila V. 

668. Proizvajanjo destilirane vode (v bolnicah 
itd.) V. 

669. Izdelovanje vina (iz grozdja), brez trgo
vine Ш. 

C. T o b a k . 

670. Tobačne tvornice L 

* Jed iz moke, masla in medu. 

Letnik IV. 

âtoTilka Nevar-
poBtavke N a s l o v o b r a t a noetni 

' raered 
Č. G o s t i l n i c e , k a v a r n e in k r č m e . 

671. Hoteli in restauranti ш . 
672. Parne kuhinje IV. 
673. Gostilnice (dajanje jedi in pijač brez pre

nočevanja) n. 
674. Nočišča (brez gostilnic) . . . . . . . И. 
675. Kavarne (dajanje kave, čaja in dragih 

pijač) i. 
676. Izkuhi in kuhinje I. 

S k u p i n a X I I I . 
Industrija obleke in podjetja za čiščenje. 

A. I n d u s t r i j a ' o b l e k e . 
677. Tvornice za perilo, obrati z motorji . . IV. 
678. Tvornice za perilo, obrati brez motorjev . II. 

Znak manjše nevarnosti pri po
stavkah 677. in 678.: ako imajo pri
prave za zaščito likalnih in gladilnih 
strojev. 

Konfekcija obleke: 
679. Obrati z motorji II. 
680. Obrati brez motorjev, krojaški obrt in 

popravila, krojači za grobo sukno . I. 
Tvornice za životce (modrce): 

681. Obrati z motorji III. 
682. Obrati brez motorjev L 
683. Proizvajanje solnčnikov in dežnikov (brez 

napravijanja palic) Ш, 
684. Tvornice za klobuke (proizvajanje osnov), 

klobraičnjaki in njih podelovanje za 
klobuke III. 

Pripravljalnice za klobuke: 
685. Obrati z motorji Ш. 
686. Obrati brez motorjev L 
687. Napravljanje moških kap I. 
688. Okraševanje ženskih klobukov (modistke) I. 

Tvornice za slamnike: i 
689. Obrati z motorji III. 

Znak manjše nevarnosti : ako ni 
hidravlične stiskalnice. 

690. Obrati brez motorjev, L 
691. Tvornice za fese . IL 
692. Tvornice za rokavice, obrali /. motorji . II. 
693. Tvornice za rokavice, obrati brw, mo

torjev 1. 
694. Tvormce za ovratnice (kravate) . . . . I. 
695. Tvornice za čevlje in prirejevalnice z 

motorji Y. 
696. Obrati brez motorjev II. 

Znak za manjšo nevarnost pri po
stavkah 695. in 696.: ako se ne upo
rabljajo stance, stroji za rtszanje, po
liranje in rezkanje podpetnikov. 

697. Čevljarski obrt s popravili, opanlunji . . I. 
Znak večje nevarnosti: namakanj«', 

usnja in krzna (pri opankarjih). 

B. P o d j e t j a za č i š č e n j e . 
698. Kopališča V. 
699. Instituti za negovanje zdravja iii čtetote . L 
700. Brivnice in napravljanje umetnih Jas (la

sulj) I, 
701. Čistilnice posteljnega perja VI. 
702. Barvanje peres Ш. 
703. Kemijsko čiščenje in barvanje perila in 

obleke . Vil. 
704. Parne pralnice in čiščenje perila ,. . . .VIII. 
705. Pralnice -brez strojev- za'" likanje- "in- k-a--•> • 

•landrov («trojeV-za glajenj«) . . , . ; VL' 
706. Zavodi za; iztepanjb prahu in čuvanje 

preprog, pohištva jtd; . . . • . - . . IV.-

S k u p i . n a X I V . '• ' ' 
Ûradnje in izvrševanje zgradb. 

A. G r a d b e n a p o d j e t j a . 

707. Gradnje nad zemljo, kamor se štejejo tudi 
betonske visoke gradnje in zidarski 
obrati XI. 

Znak manjše nevarnosti: ako so 
popravljalna dela glavna (pretežna). 

708. Gradnje pritličnih zgradb Ц . 
709. Gradnje kmetiških pritličnih hiš iz ne-

žgane opeke IT. 
710. Gradnje tvormških dimnikov ХЛ. 
711. Podiralna dela, kot samostalen obrat . . XFf. 
712. Gradnje mostov (kot samostalea obrat), 

razen montiranja železnih mostov . . УТ. 

.• i 
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88. 587 Letnik IV. 

Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

728. 
723. 

724. 

Nevar
nostni 
razred 

713. Montiranje in demontiranje železnih kon
strukcij, železnih mostov, težkih stro
jev in aparatov XIV. 

714. Gradnje železnic (razen gradenj predorov, 
pridobivanja kamenja izvun proge in 
dovažanja kamenja) XI. 

Znak manjše nevarnosti: mala glo
bina vrezkov in mala višina nasipov 
(brez razistreljevanja) in odpravljanje 
izkopane zemlje samo z roko ali z 
dvokolosnimi vozili. 

Znak večje nevarnosti: ako so iz
vršujejo umetne zgradbe, zlasti ako 
se postavljajo zidovi iz lomnega ka
mena, 

715. Dela za vzdrževanje železnic . . . . X. 
Znak večje nevarnosti: veliki ob

seg del za vzdrževanje umetnih zgradb, 
zidov, zgrajenih iz neobsekanega ka
menja, in predorov. 

716. Gradnje predorov XII. 
Znak večje nevarnosti: visok pri

tisk in nevarnost od plinov. 
717. Gradnje cest (ulic) in nasipov . . . . X. 

Popravljanje ulic in nasipov: 
718. S parnim valjarjem Vin. 
719. Brez parnega valjarja VII. 
720. Gradnje luk (luški obrati) X. 
721. Gradnje vodotokov (kanalov) . . . . X. 

Vodne zgradbe (razen pridobivanja 
in dovažanja kamenja): 
a) Urejanje Dunava XI. 
b) Urejanje drugih velikih in malih 

rek VEL 
c) Urejanje potokov VIII. 

Znak manjše nevarnosti pri po
stavkah 722., 723. in 724.: ako se ne " 
uporabljajo trebilni stroji in vozički 
za odvažanje izkopane ptsti; dela na 
mehkih tleh, brez nevarnosti, da bi 
delavce zasulo, in če se ne napravi 
večji zid. 

786. Zagradba hudournikov VIII. 
тВв. Ostali vodni obrati (gradnje jezov, za-

tvornic, gradmjo za, zaščito bregov, 
gradnje vodotokov za delavnice itd.) 
se uvrščajo v nevarnostno razrede, ki 
veljajo za naslove 722. do 726., kakor 
so pač izvajajo ta dela na Dunavu, ob 
velikih relcah, potokih „li ob hudo
urnikih. 

787. Podjetja za trebljenje ^trug (trebilniki, 
bagri), trebljenje e kopnega . . . . ' л . 

T28. Podjetja, za trebljenje strug ; trebilniki, 
. bagri), trebljenje z ladij . . . . X. 

*™. Gradnje za zagradbo dolin . . . . . ХП. 
Znak manjše nevarnosti: gradnje 

nasipov iz zemlje v večjem obsegu. 
T80. Dela za osuševanje polja (drenaža), kot 

samoetaleri obrat V. 
781. Gradnje vodotokov (cestnih vodotokov 

itd.) 
Znak manjše ne vara osti: ako se iz

vršujejo delà v manjši globini, ako se , 
nič ne izstreljuje in ako бе izkopano 
gradivo ne odvaža po takalnih želez
nicah. • . '•' 

. , ., . TZnak večje nevarnosti: ako se iz- _ 
, vajajo delà v veliki globini, akö sc 

ne more' zapročovati znatna nevarnost.,. 
ž'•' -zasipa, ako se razstreìjuje v г večjem 

.obsegu, ako se odkopava gradivo ta
ko, kakor ee koplje kamen v lomih, 
ako se dela pod zemljo. 

782. Kopanje nasipov in dela nad zemljo 
vobče 

Znak manjše, odnosno večje ne
varnosti: Icakor pri postavki 731. 

738. Podjetja za vrtanje in kopanje vodnja
kov, vodnjakarji . XIV. 

734. Podjetja za globoko vrtanje z uporabo 
strojev XII. 

Znak manjše nevarnosti: izvajanje 
gradnje вато z roko. 

.788. Odkopavanje jaškov (rovov) XIV. 

B. G r a d b e n i p o m o ž n i o b r a t i . 
TSe. Pokrivanje streh XTV. 
1f87. Pokrivanje streh, ako se pokrivajo nizke 

ali plane strehe s ploščami katranovih 
proizvodov XI. 

Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

Nevar
nostni 
razred 

. X. 

X. 

XI. 

738. Zidarji -
739. Kamonoseki se uvrščajo v iste razrede 

kakor obrati pod naslovom 161. v 
skupini IV. C. 

740. Stukaturci (dela za izdelovanje stropov) IX. 
741. Tesarji in monterji gradbenih odrov . . ХП. 
742. Dela, ki so opravljajo na visečih odrih . ХП. 
743. Zavodi, ki oddajajo gradbene odre v 

zakup XII. 
744. Tesarji, ako s stroji predelujejo les . . XIIГ. 
745. Tesarji, ki ne uporabljajo motorjev . . XI. 
746. Pleskarji, barvarji X. 
747. Sobni slikarji Vu. 
746. Slikarji napisov V. 
749. Pozlačevalci . , , IV. 
750. Gradbeni steklorezci XI. 
751. Gradbeni ključaničarji X. 
752. Gradbeni (umetni) kleparji ХШ. 
753. Gradbeni mizarji IX. 
754. Izdelovanje tal iz deščic (tal iz paiketov) VI. 
755. Gradnje mlinov . . ХП. 
756. Instalacija vseh vrst priprav (naprav) za 

plinovo razsvetljavo, za vodovod in 
za kurjavo (glej postavko 295.) . . IX. 

757. Pečarji (izdelovanje peči) IV. 
758. Tlakarji : . VIII. 

Znak manjše nevarnosti: delo z že 
obdelanim kamenjem. 

759. Asfaltarji X. 
760. Popločevanje z umetnimi ploščami, plo

ščami in terace, granita, betona itd. 
(oblaganje in opaževanje sten) . . . V. 

761. Tapetniki in dekorater ji . . . . ; . IV. 
Znak večje, odnosno manjše ne

varnosti pri postavkah 748., 749., 752. 
in 761.: vrsta in obseg gradbenih dol. 

762. Instaliranja brzojavov, telefonov, signa
lov, strelovodov in priprav za elek
trično razsvetljavo in prenos sile (glej 
postavki 321. m 322.) IX. 

Znak večje nevarnosti: ako se dela 
z močnim tokom. 

Nevarnostni razredi naslovov 746.. 
750., 751., 752.? '753., 756. in 762. so 
odrejeni za. obrate, pri katerih niso 
obenem dela v delavnicah zavarovana. 

763. Podjetja za sušenje, zgradb s kurjenjem . XI. 
764. Civilni inženjerji in arhitekti (pri prevze

manju in izvrševanju gradenj) . . . IX. 
765. Civilni geometri, kulturni inženjerji, teh

niki za drenažo, geodetsko merjenje, 
bidrometnsko kopiranje VII. 

766. Risarji in pisarniško d'elo gradbenih pod
jetij . . Ш. 

767. Laboratoriji za-preizkušanje zidiva . . VIII. 
768. Delo na skladiščili in pri transportu zi

diva razne vrsto VIII. 

C. V z d r ž e v a n j e z g r a d b . 
j 769. Gasilci po poklicu . . . . . . . . IX. 
770. Čistilci vodotokov, rovov m, greznic . . X. 
771. ^Dimnikarji V. 
772. Podjetja za čiščenjte ulic (cest) . .' . . V . 
773. Hišnilci in hišni oskrbniki . . . . . . . I V . 
774. Pisarniški sluge (ki obenem ra znašajo pa-

•'• kete) .'• •;-'••. . . . . . . :••: : .' III. 
775. Nočni stražniki in čuvaji (kot obrt) V/. V. 
776..'Podjetja za čiščenje oken,, poi^alov itd: ч XL 
777./Podjetja za čiščenj«' stamovjmj . . 'V „Ш. 

-; ••''..;. S k u p i n a XV. ; .' '"'• ,.;'. ; 

PolJgrafski obrat. Gledališča/ 

A. P o l i g r a f s k i o b r a t . 
Tiskarski in litografaci obrati, ti

skarne umetniških predmetov in barv
nih predmetov: 

778. Obrati z motorji IV. 
779. Obrati brez motorjev . . . . . II 

Znale večje nevarnosti: uporaba 
rotacijskih strojev. 

780. Proizvajanje fotografij, fototipij, foto-
kemigrafični zavodi II. 

781. Tvornice za kvarte • . . . П. 
782. Slikarstvo, risarji,<kaligr.ifi in ostali gra

fični obrati . L 
783 Izrezovanje črk, izdel'»vanje slik v lesu, 

cinkografija in ialolovanj.» drugih ti
skarskih plošč; razmnoževanje kame-
nopdsov, jeklorezov, bakrorezov, tudi 
z barvami . IV. 

Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

274. 
Livarnioe za črke: glej postavko 

B. G l e d a l i š č a . 

Nevar
nostni 
razred 

784. Gledališka podjetja IV. 
785. Kinematografska gledališča T. 
786. Zavodi, ki posojajo filme T. 
787. Cirkusi, menažerije, podjetja za produk

cije IX. 

S k u p i n a XVI. 
Sanitetna, bolniška in zdravniška služba. 

788. Zdravilišča, kopališča in sanatoriji (z da
janjem konjaka bolnikom) . . . . IY. 

789. Bolnice, porodniščnice in ambulatoriji . IV. 
790. Blaznice ГУ. 
791. Röntgenovi instituti . v. 
792. Instituti za zobno tehniko, atelierji zob

nih zdravnikov V. 
793. Zdravniška služba IT 
794. Zavodi za desinfekcijo IX. 
795. Pomoč pri veterinarskem pregledu živali 

in markiranje živali . VI. 
796. Izdelovanje cepiva za ljudi in živali z go

jenjem živali za pridobivanje mezge . VIL 
797. Nabiranje zdravilnih rastlin H. 
798. Grobarstvo (grobarji) Vin. 

Lekarne: glej postavko 813. 
Proizvajanje predmetov zobne teh

nike: glej postavko 318. 

S k u p i n a X V I I . 
Trgovina. 

A. T r g o v i n a s s t a l n i m o b r a t o m . 
Trgovina s konji in živino IX. 
Trgovina s prašiči, ovcami in drugimi 

živalmi V. 
Trgovina z drevesci, sadikami in cveti

cami . H. 
Trgovina z žitom, življenskimi po

trebščinami, semenjem, umetnimi gno- »• 
p: 

Prodaja na debelo VI. 
Prodaja; na drobno П. 
Trgovina z lesom —-' prodaja na debelo 

— in sirovim obdelanim lesom . . . X. 
Trgovina z lesom in premogom na drobno 

z ročnim sekanjem in lastnimi vozili . IX. 
Trgovina s kamenjem, zemljo, glino, ru

darskimi in ostalimi sirovinskimi pro
dukti — prodaja na debelo . . . . IX. 

Trgovina z blagom iz kamenja, stekla in 
gline . . . . . Ш. 

Trgovina z zlatom, s srebrom, nakitnimi 
kameni in koralami kakor tudi s pred
meti, izdelanimi iz zgoraj omenjenih 
tvarin . I. 

Trgovina z nedragimi kovinami in kovin
skimi predmeti . . . . . . . . Ш. 

Trgovina e stroji, orodjem in prometnimi 
sredstvi VIII. 

Trgovina z manjšimi aparati, stroji" na 
ročni pogon in. z elelc^tehničnimi 

.predmeti . . . . IÏL 
Trgovina, z barvami in barvili — prodaja 

. . n a debelo. „-. ..- , . . •..- v. . . -. _, Ffv 

Lekarne,, drogerije-in-kemijski produkti « 
vseh vrst —prodaja- nadrobno,. '- \* - IV. 

799. 
800. 

801. 

802. 
803. 
804. 

805. 

806. 

807. 

808. 

809. 

810. 

811. 

812. 

8.13: 

814. 

815. 
816. 

817. 
818. 

819. 

820. 

821. 

822. 

III. 
I. 

Trgovina z matematičnimi, opti.ôjûmi, ki
rurškimi in;podobnimi instrumenti in 
aparati,''obvezili • in umetnimi zobmi 
— prodaja im popravila . . . . . 

Trgovina z urami — prodaja in popravila 
Trgovina z glasbenimi instrumenti in njih 

izposojanje . . П. 
Trgovina s pohištvom, tapetniški obrati . IV, 
Trgovina z igračami, 6tragarskim, kipar

skim, rezbarskim blagom iz lesa, rogov 
in jantarja H. 

Trgovina z drugim lesenim blagom in 
trgovina s pletenim blagom . . 

Trgovina z ' usnjem, usnjenimi i prodaja 
predmeti in povoščenim suk- ? na 
nom . . . j debelo 

Trgovina s sedli, jermeni, b I a " ] p r o , i a j a 

gom iz kavčuka . . . . . 
Trgovina s papirjem, pisalnim 

in risalnim b l a g o m . . . . 

П. 

na 
drobno 

П. 
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Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

Nevar
nostni 
razred 

823. Trgovina s književnimi in artističnimi 
proizvodi in neperiodiftnimi tiskovi
nami, tudi njih izposojanje . . . . II. 

824. Trgovina s tkaninami, predivom in dru
gim tekstilnim blagom — prodaja na 
debelo 1П. 

826. Trgovina z obleko, obutvijo, kapami, 
klobuki, fesi in drugim tekstilnim bla
gom, ki ni izrecno omenjeno — pro
daja na drobno I-

826. Trgovina z mesom, klobasami in povoje-
ninami, divjačino, zaklano perutnino, 
svežimi ribami itd II. 

827. Trgovina s sadjem — prodaja na debelo . IV. 
828. Trgovina s sadjem, siaščicami, jajci, ze

lenjavo, mlekom in mlečnimi proizvodi I. 
829. Trgovina z mlekom (razvažanje z vozili 

in drugimi sredstvi) IV. 
880. Trgovina s špecerijskim, delikatesnim in 

kolonialnim blagom II-
Trgovina z moko, sočivjem, drož-

mi, pekarskimi in krušnimi stvarmi: 
831. Prodaja z raznašanjem IV. 
832. Prodaja brez raznašauja I. 
833. Zaloge (kleti) piva, vina in podobnih pijač 

— prodaja na debelo (z vozili) . . . VIII. 
834. Prodaja vina, piva. žganja, likerjev, boze 

(pijače iz bezgovih jagod) in podob
nih pijač — na drobno H-

835. Prodaja ledu, sodavipe in mineralne vode 
— z razvažanjem IV. 

886. Trgovina s tobakom, znamkami in sreč
kami I-

837. Trgovina z voskom, svečami, milom, bar
vami, tolščenim blagom in parfumi . H. 

838. Trgovina s hrano na trgu II. 
839. Trgovina z drobnim, galanterijskim, in 

iukhUaiiiui blagom I-
840. Trgovina z razno že rabljeno obleko (bla-

gom) (starinarji) II-
841. Trgovina s smodnikom za lov in raz-

nesili, kot samostalen obrat . . . . V. 
Trgovina e smodnikom za lov in 

raznesili, ki se vodi postransko e trgo
vino drugega blaga, se smatra za 
znak večje nevarnosti pri tej glavni 
trgovini. 

842. Trgovina z mešanim blagom, drugim bla
gom, ki ni omenjeno v drugih postav
kah te skupine, obrati konsumnih za
drug v • L 

B. P r e m i č n a t r g o v i n a . 

843. Sejmarbtvo ш -
844. Poulična trgovina z življenskimi potreb

ščinami — brez določenega kraja za 
trgovino "• 

845. Poulična trgovina s periodičnimi tisko
vinami . IV. 

846. Prenosna trgovina z različnim blagom,. 
ako se prodaja blago od hiše do hiše . II. 

847. Kupovanje jajc in drugega blaga za tr
govino IK» vaseh in mestih, z vozom . IV. 

848. Nabiranje in odbiranje cunj, kosti, vo
lovske dlake, konjake «ime in ostalih 
odpadkov ; • *• 

C. P o m o , ž n i o b r a t i t r g o v i n e . 
841). Trgovski jK>tniki iii posredniki . ..'• . : . • V. 

Znak manjše, odnosno Večje ne-
vaniosii: obseg'potovanja. . 

850. Hsit-rne ra dajanje naslovov, informacij, 
detektivske issarne, pisarne za raz
glase in za potovanje H. 

851. Naprav«? za nameščanje, za prodajanje ne-
IHeiiiienin in posredovanje v privat
nih poslih druge vrste I-

862. Zavodi za ojiremljanje. (napravljanje in 
odbiranj«), tehtanje in merjenje blaga III. 

S k u p i n a X V I I I . j 
Denarni, kreditni in zavarovalni zavodi. 

853. Denarni, kreditni in zavarovalni zavodi, 
pi>:i niški posel v pisarni '• : 

Znali večje nevarnosti: pobiranje 
denarja, raznašanje in vobče posel iz- : 
vun zavoda. 

854. Zavodi za dajanje posojil na zastave . II. | 
865. Zavodi za izposojanje stvari (pohištva, j 

kostumov itd.) HI. j 

Številka 
postavke N a s l o v o b r a t a 

Nevar
nostni 
r.i/red 

S k u p i n a X I X . 
Razni obrati. 

Pisarniški obrat vobče, kolikor ne 
spada delo v pisarni k drugim skupi
nam; privatni nameščenci in pisarni
ško osebje podjetij vseh vrst, ki ni v 
zvezi s fabrikacijo in obratom: 

856. a) Pri industrijskih podjetjih . . . . II. 
857. b) Pri trgovskih in drugih podjetjih . I. 
858. Odvetniške pisarne, časnikarji, druge svo

bodne profesije I-
859. Privatni zavodi in privatne institucijo za 

uk in vzgojo (razen: oseb učnih za
vodov in delavnic, ki sipadajo že pod 
postavke drugih skupin) I-

860. Cerkveni uslužbenci (cerkveniki, zvoni-
karji in ostalo služabništvo) . . . . П. 

861. Gospodarji, pazniki javnih poslopij in 
garderobarji, kuharji, sobarji, vratarji, 
čuvarji obleke v gledališčih in njim 
podobni; •• • • П -

862. Vodniki in nosači v planinah . . . . V. 
863. Vsi ostali obrati, za katere ni doloöan 

nevarnostni odstotek, ako nimajo mo
torjev in ako ne zaposlujejo več nego 
pet nameščencev !• 

Uredbe pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

2 8 2 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o uvedbi občinskih davščin: „uvoznine" 

in „tržnrne". 
Na podstavi § 81. občinskega reda za mesto 

Ljubljano s-.? sporazumno z delegacijo ministrstva 
financ dovoljuje, da sme pobirati mestna občina 
ljubljanska od dno, ko se razglasi ta naredba v 
Uradnem listu, do dne 30. junija 1923. posebno 
občinsko, davščino 
a) na uvoz blaga — «uvoznino» in 
b) na «tržnino» 
po teh pravilnikih in tarifah: 

Prav i ln ik o pobiranju u v o z n i n e . 

§ L 
Od vseh vrst blaga, ki se uvaža v mestno 

okrožje ljubljansko, >з plačevati poleg predpisane 
trošarine še posebno občinsko davščino, imenovano 
« u v o z n i n a » , po priloženi tarifi, ne glede na to, 
je li blago namenjeno za javno ali za zasebno upo
rabo. 

Prav tako je plačevati uvoznino od avtomobilov, 
ki prihajajo v mestno okrožje ljubljansko. 

§ 2. 
Uvoznine so oproščeni: 
1.) kraljev dvor in njega spremstvo; 
2.) vojaški erar; 
3.) javnim namenom služeča vozila in blago ci

vilnih javnih oblastev in javnih korporacij; 
4.) lastniki zemljišč na ozemlju mestne občine 

ljubljanske, če se izkažejo, da prevažajo poljske 
pridelke z lastnih zemljišč za lastno uporabo. 

§ 3. 
Uvoznina je plačljiva ob uvozu na pristojni mit-

niški liniji. 
§ 4-

Uvoznina na podstavi priložene tarife se zara
čunava po nečisti teži uvoženega blaga. 

§ 5. 
Stranke, ki imajo obsežnejši uvozni promet 

(tvornice, veletrgovine itd), s© lahko glede plačila 
uvoznine pogode z ravnateljstvom mestnega do-
hodarstvenoga urada za mesečni ali letni pavšal, ki 
pa ga mora odobriti mestni magistrat. 

Dogovorjeni in odobreni pavšal je plačljiv me-
| sečno v naprej. 
! § 6-
! Že vplačana uvoznina se vrača samo, če je do
kazano, da se je pomotoma previsoko odmerila; 
v tom primeru se seveda povrne le presežek. 

Uvoznina se vrača po ravnateljstvu! mostnega 
doliodaretvenega urada. 

§ 7. 
Tranzitni promet je uvoznine oproščen. 

§ 8. 
Uvoznina jo plačljiva takoj; za to jamči uvoznik 

z blagom in eventualno priprego. 

§ 9. 
Kdor se kakorkoli odtegne plačilu te davščine, 

temu sme mestni magistrat, ne da bi uvedel zoper 
njega kazensko postopanje, predpisati desetkratni 
iznos prikrajšane davščine. 

U v o z n i n a , ki se mora plačevati v zmisln pravilnika o uvoznini na razne vrste uvoženega 
blaga na troSarinskih linijah. 

Tar. 
ir. 

1 

2 

3 

Vrsta blaga 

Od vsake vrste blaga 
za vsakdanjo pre
hrano (meso, mo
k a , mast , mesni 
izdelki, sočivje, ži
to, kava, čaj, do
mače sadje itd. i n 

-kurivo) od voza . • 
Vse drugo blago od 

voza 
Vsak avtomobil, oseb

ni in tovorni : 
Avtomobil, naložen: 

a) po tar. post. 1 
j b) po tar . post. 2 

Nad 60 
do 500 kg 

. T — , 

3: — 

I ' — 
B 1— 

Nad 600 
do 1000 kg 

-

* Г 5 0 

5' — 

Г 5 0 
o 1 — 

Nad 1000 
do 2000 kg 

d i n a 

-
I • ' • 
! - . . 2 - - . , 
i ' •" 

i 8 - — • 

! 

i 2 ' — 

! 8 ' — 

Nad 2000 
do 2600 kg 

r j e v 

• 

.. .. 

•2T)0 

1 2 - -

2'бО 
12- — 

Nad 2600 
do 3600 kg 

o — 

24' — 
-

3-— 
24" — 

Od vagona 
10.000 kg 

•10*— • 

60-—-

10 - — 
60' — 

Pin 

. 

' 

i 
i 
i 

1 

i 2'-
1 

Pravilnik o pobiranja tržnine. 
§ 1-

Vsakdo, Iti )X)stavi na trg kakršnokoli blago na 
r/fo>sfcoru, ki je? last mestne občine ljubljanske, 
mora plačati za uporabo mestnega sveto, no glede 
na najemščino, še posebno občinsko davščino, 
«t rž n i na» imenovano, v iznosu, ki je določen v 
priloženi tarifi. 

§ 2 . 
Tržnino morajo plačevati vsi mostni in izvnm-

mestni producenti, trgovci, obrtniki, sploh vsakdo, 
ki postavi na javnem*" prostoru svoje blago na 
prodaj. 

§ 3. 
Prodajalci, ki ne bivajo v Ljubljani, plačujejo 

tržnino na troSarinskih linijah pri vstopu v mesto 
in prejmejo Um potrdilo o vplačani tržnim v obliki 
plačilne boleto. 

Od prodajalcev, bivajočih v mostu, pobirajo 
tržnino za to pooblaščeni kontrolni organi mostnega 
magistrata tor jim sproti izročajo dotična potrdila* 

§4. 
Potrdila o vplačani tržnim se morajo zaradi 

kontrole dobro hraniti, ker se morajo prodajalci ob 
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§ 7. 

Tržnina jo plačljiva takoj; za to jamči proda
jalce s svojim blagom in eventualno priprego. 

§ 8. 

vsakem času izkazati kontrolnim organom, da ?o 
tržnino v reci u plačali. 

§ 5. 
Tržnino plačujejo poleg najeimščine tudi vsi last

niki in najemniki barak, lop, stojnic itd., ki so 
postavljene na Javnem mestnem svetu, brez ozira K ( l o r s e k a k o v u odtegne plačilu to davščine, 
n& O D r t " I tomu sme mestni magistrat, ne da bi uvedel zoper 

§ 6- j njega kazensko postopanje, predpisati desetkratni 
Tržniiia se v nobenom primeru ne vrača. i ianos prikrajšane davščine. 

T r ž n i n a , ki j o mora plačati v saka stranka, bivajoča v Ljubljani ali izvan Ljubljane, ako 
postavi b lago katerekol i vrste na trg. 

Tek. 
it. 

2 
3 

4 

5 

6 

Tržn'ni zavezani predmeti 

Tržnina od 

voza % 
1 ko
njem 

2 ko
njema 

vo-
zička 

jor-
basa, 

košare 
itd. 

Do 
100 

— Za~~ 
vsakih 
nadalj

njih 
začetih 

100 

Glava, 
kos 

d i n a r j e v 

0-50 j 0 -25 
— j — 

i 
0-25 

0-50 

0" óO- r -

Od vsakega blaga razen onega, 
ki je našteto pod tek. št. 2, 
3 in 4 Г — T-

Perutnina, mala 
Perutnina, velika, race, gosi, 

purani 
Ja jca (do vštetih 30 jajc pro

sto) • • • 
Novi vozovi, na prodaj po

stavljeni 
Stojnice, barake, lope itd. . . — . — — \ i — 1"— | 2 ' — 3 - -

V L j u b l j a n i , dne 12. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r 

Od prostora 
v obsegu m8 

dnevno do m' 
10 

nad 

1 cm' 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

fit. 2554 vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z due 19. avgusta 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
Ћ navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
Število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Celje: Trbovlje 1 : 9 . Litija: Stehanja vas 2 :15. 
Ljubljana okolica: Borovnica 11 :53, Preserjo 
9 : 66, Tomišelj 2 : 3, Vrhnika 2 : 9, Želimljo 3 :17. 
Logatec: Rovte 1 : 3 , St. Vid 1 : 3 . 

. V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Dragatuš 1 : 1 , Vinica 1 : 1 . Krško: 

Cerklje 1 : 1 . Murska Sobota: Cen liba 1 : 1 , Dolnja 
Lendava 2 : 1 0 , Gaberjfe 1 : 1 . 

S m r k a v o s t . 
Kočevje: Velike Lašče 1 : 1 . 

G a r j e k o n . j . 

Črnomelj: Dragatuš 1 : 1 . Ljubljana okolica: Brc-
sovica 1 : 1 . 

S t e k l i n a 
Konjice: Stranice 1 : 1 . Ptuj: Sv. Florijan 1 : 1 . 

S v i n j s k a k u g a . 

Črnomelj: Stari trg 2 :4 . Litija: Dedni dol 1 : 1 , 
Gorenja vas 1 : 1 , Krka 2 : 3, Polica 1 : 2. Ljubljana 
okolica: Brezovica 1 : 1 , Dobrunjo 1 : 4 , Preserjo 
1 : 1 , Rudnik 1 : 1 . Novo mesto: Ambras 3 : 3 , Šmi-
hel-Stopiče 2 : 2, Žužemberk 2 : 3 . Radovljica: Bled 
1 : 5 . Ljubljana mesto: 9. 

S v i n j s k a r d e Ö i e a. 

Celje: Braslovče 1:1, Gotovlje 1:1, Nova cer
kev 1:1, Sv. Poter v Savinski dolini 1:1, Vransko 
1 : 1 . Kočevje: Doltonja vas 1 : 1 . Kranj: Selca 1 : 1 . 
Ljubljana okolica: Jožica 1 : 1 , Vrhnika 1 : 1 , Zgor
nja Šiška 1 : 1 . Ljutomer: Črešnjevci 1 : 1 , Crnci 
1 : 1 , Nasova 1 : 2 . Ptuj: Krčevina 1 :2, Rogaška 
Slatina 1 : 1 , Trnovska vas 1 : 1 . Radovljica: Mošnje 
1 : 1 , Rado.vljica 1 :2 . 

V L j u b l j a n i , dne 19. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 5361. 

Razglas. 
1121 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je dovolilo 
«Jadranski banki, d. d.. v Beogradu,» in inž. drju. 
Siegfriedu Wildiju v Polzeli ustanoviti delniško 
družbo z imenom «Stroplna, lesna In kemična indu
strija, d. d.,» s sedežem v Polzeli. 

Osnovna delniška glavnica znaša 5 milijonov 
kron ter je razdeljena na 12.500 delnic po 400 K, 
ki se glase na prinosnika. Ta glavnica &e sme zvi
šati s sklepom občnega zbora do 10 milijonov kron 
brez jïredhodne odobritve državne uprave. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 

oddelek v Ljubljani, 

dne 12. avgusta 1922. 

Dr. Marn s. r. 
Št. 5389. 

Začasna tarifa o konjaških pristojbinah. 
Namesto pristojbin, ki so bile predpisane z raz

glasom deželne vlade za Slovenijo, poverjeništva za 
kmetijstvo, z dne 8. januarja 1921., št. 31 (Ur. 1. 7), 
velja odslej do preklica za vso ozemlje v področju 
pokrajinske upravo za Slovtenijo nastopna začasna 
tarifa o konjaških pristojbinah: 

Plačati je treba: 
I. a) za to, d a se velika žival (konj, 

govedo) dene iz. kože . . . . Din 1 5 — , 
b) d a se zagrebe » 17-50, 
c.) d a se raztelesi, &e zahteva raz-

lelesitev stranka ali če se izvrši 
uradno » 17*50. 

II. Za opravila, našteta pod točko 1., je plačati, 
ako; se izvrši pri malih živalih (žrebetih, goveji 
živini pod enim tetom, ovcah, kozah, prašičih, psih), 
p o l o v i c o pristojbin, navedenih pod točko I. 

III. Razen tega je plačati konjaču za prevoz 
mrhovine kot odškodnino (za tja in nazaj): 
a) za pot do 5 lun Din. 12-50, 
b) za pot od 6 km do 10 lun . . . . » 17-50, 
c) za pot od 11 km do 15 km . . . . » 2 5 — , 
č) za pot od.16 km do 20 km . . . . * 32-50, 
d) za pot od 21 lan do 30 km . . . . », 37-50, 
o) za pot nad 30 km » 45-—. 

IV. Če pa se zakoplje mrhovina na občinskem 
mrhovišču, če jo torej ni treba prevažata na mrho-
višče v konjaščnici, ali ce je tak prevoz iz veteri-
narsiko-policijskih ozirov nedopusten, gre konjaču 
le polovica teh pristojbin za pot. 

V. Koliko teh pristojbini mora s tranka celotno. 
ali deloma nadomestiti s tem, da prepusti mrhovino 
konjaču, je prepuščeno medsebojnemu sporazumu 
med konjačem in stranko. 

VI. On leonjač po uradnem naročilu zaradi za
tiranja pasje stekline lovi proste, nezavarovane pse, 
veljajo te-lo pristojbine: 

a) za pokončatevi vsakega psa, ki ga 
leonjač ujame, ali ki mu ga odda kdo 
drug iz. drugih vzrokov zato, da ga 
pokonča, Din 7-—, 

b) dnevnina za konjača » 17-50, 
za konjaškega pomočnika . . . . » 12-50, 

c) kot odškodnina za pot polovica onih pristojbin, 
ki so določene pod točko Ш. 

VII. Občinam se daje na izvoljo, ali odškodujejo 
konjača po pričujoči tarifi ali pa se z njim dogovor© 
za letno plačo. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 14. avgusta 1922. 

Načelnik: dr. Marn s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo, 

Št. 9129/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 30. julija do dne 5. avgusta 1922.) 

O k r a ] 
tO 

O 

§ 3 o «.o I 
<3 

a 

T S " 

3.S. 

Celje okolica . 
Murska Sobota 

K o z e ( V a r i o l a ) . 

' ' 2 \ '. 2 

T r e b u š n i t i f u 
Brežice . . . 
Celje okolica . 
Celje mesto . 
Kamnik . . . 
Kranj . . . . 
Ljubljana mesto 
Ljutomer. . . 
Maribor mesto 
Radovljica . . 
Slovenjgradec. 
Prevalje . . . 
Murska Sobota 

B (Ty 
2 
7 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
2 

phus 

2 
, 

• 1 

# 

t 
, 

. 

abdomin a 
1 

. 
. 
, 

. 
, 
, -
t 

# 
I 

, 

a 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Brežice . . . 
Celje okolica . 
Kranj . . . . 
Ljubljana mesto 
Maribor mesto 
Novo mesto . 
Ptuj okolica . 
Radovljica . . 
Slovenjgradec. 
Murska Sobota 

t 

4 
2 
2 
2 
5 
2 
3 
3 

4 
3 
5 
3 
, 

2 
8 
1 
2 

t 

4 
. 
2 

3 
1 
2 
1 

1 
. 
1 

S k r l a t i n k a 
Brežice . . . 
Celje okolica . 
Kranj . . . . 
Krško . . . . 
Ljubljana mesto 
Litija . . . . 
Maribor mesto 
Ptuj okolica . 
Radovljica . . 
Slovenjgradec. 
Murska Sobota 

4 
3 
5 
1 

i 
6 
2 
1 
1 

( S c a r l a t i n a 
2 
1 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Celje okolica . 
Kočevje . . . 
Ljubljana mesto 
Maribor okolica 
Maribor mesto 
Ptuj mesto. . 
Slovenjgradec. 

Celje okolica . , 
Kranj 
Maribor okolica , 
Ptuj okolica . , 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 

. 
1 
1 
1 
, 

2 

Tra 
1 
2 
1 
1 

ti om. 

, 

. 

1 

. 

. 

. 

Brežice . . . . . 
Maribor okolica. 

O š p i c e . 
2 I. . 
1 

9 
3 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

3 
3 
6 
3 
2 
2 
3 
9 
3 
2 

2 
2 
6 
1 
1 

6 
4 

Zdravstven} odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
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K 
K 

Razglasi gradbene direkcije 
za Slovenijo. 

*t. 4448. 

Razglas, da se dovoljuje zvišana mostnina 
na dravskem mostu pri Marenbergu. 
Gradbena direkcija za Slovenijo dovoljuje ma-

renberški občini, da sme pobirati zvišano mostnino 
na dravskem mostu po tem-le cenovniku: 
1.) Osebe v starosti 6 let in nad 6 let . . 
2.) Ročna vozila: samokoLnice . . . . 
3.) Drobnica: ovce, koze, teleta in svinje . 
4.) Živina: konji, mule, voli in krave . • 
5.) Lahki vozovi: enovprežni konjski vozovi K 

enovprežni vozovi z govejo živino . • K 
6.) Težki vozovi: dvovprežni vozovi e konji K 

dvovprežni vozovi z govejo živino . . K 
7.) Avtomobili: tovorni in nosilni avto

mobili K 1 2 — 
Gorenji zneski se plačujejo pri .uporabi mostu 

na eno stran. Vojaštvo, vojaška in državna vozila 
so pristojbin prosta. 

Dovolitev za pobiranje mostnine velja le za 
dobo abnormalnih gospodarskih nzmer-po vojni in 
najdalje za tri leta. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 11. avgusta 1922. 

Vodja gradbene direkcije: inž. Hanuš s. r. 

40 
«0 

K —40 
K —80 

2 — 
1-60 
4 — 
3 — 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 59.614. 1115 3—1 

Natečaj. 

Pri podpisani direkciji je popolniti več mest geo-
metrov, geometrskih pomočnikov in geometrskih 
pripravnikov. Zahteva se sposobnost (kvalifikacija) 
na podstavi § 10. zak. čl. I. iz leta 1883. kot zakona, 
kî še dandanes velja v območju finančne oblasti v 
županijah Banata, Bačke in Baranje. Prosilci, ki niso 
v državni ali drugi javni ali zasebni službi, morajo 
vložiti svoje prošnje, pravilno kolkovane in oblo
žene z listinami (zlasti z izpriče valom javnega zdrav
nika o zdravju, izpričevalom političnega oblastva o 
moralnem in političnem vedenju, potrdilom o tem, 
kje so bili zaposleni po dovršenih študijah), po pri
stojnem upravnem oblastvu ene ali druge instanc"». 

Prošnjo se morajo predložiti podpisani direkciji 
v l S d n e h od dne, ko se objavi ta natečaj v urad
nih listih (bodisi v «Službenih Novinahi kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», bodisi v uradnih listih 
posameznih pokrajinskih uprav). 

Zakesnele prošnje se ne bodo vpoštevaie. 
Oblastna finančna direkcija v Novem Sadu, 

dne 8. avgusta 1922. 

8t. 2610. 
Razpis. 

1114 

Podpisana direkcija razpisuje "za tobačno tvor
nico v Ljubljani ofertalno dražbo za dobavo 
144.000 desak, debelih 13 mm, 

400 desak, debelih 26 mm, 
200 desak, debelih 33 mm, 
200 plohov, debelih 53 mm, 
300 plohov, d.': belih 53 mm, iz macis-.iiovega lesa, 

4 m s plohov, debelih 53 mm. iz javorovega lesa, 
SO m» tramov, debelih 10 X 12 cm. 

Dražba bo dne 18. s e p t e m b r a ob enajstih 
v tobačni tvornici v Ljubljani, kjer je vložiti do 
tetega dno kolkovano ponudbo in kavcijo. 
Pokrajinska monopolska direkcija kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev v Ljubljani, 
dne 17. avgusta 1922. 

Direktorjev namestnik: Ivo Tome e. r. 

Pr VII 78/22—1. 1120 
Razsodilo. 

it. ' 2629. 
Razglas. 

1124 

Uprava državnih monopolov v Beogradu je od
redila z odobritvijo gospoda ministra za finance z 
dne 16. avgusta 1922., Pov. br. 778, da se mono
polna taksa na petrolej od 300 Din zvišaj na 400 
Din za 100 kg. 

Pokrajinska monopolska direkcija v LJubljana, 
dne 21. avgusta 1922. 
Direktorjev namestnik: Ivo Tome s. r. 

V imenu Njegovega Veličanstva kraljaf 
Podpisano sodišče v Ljubljani je razsodilo na 

predlog državnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Naprej» št. 185 v Ljubljani 

z dne 19. avgusta 1922. utemeljuje v članku «Kra
ljeviča Jurja» v vsem obsegu pregrešek po § 91. b 
s. k. z. in v članku «Notranji minister Kosta Timo-
tijević» v vsem obsegu hudodelstvo po § 64. k. z. 

Po členih 13. in 138. ustave potrjuje sodišč© pre
poved razširjanja in prodajanja navedene tiskovine, 
izvršeno po policijski direkciji v Ljubljani, ter od
reja, da je uničiti vse izvode tiskovine. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
dne 19. avgusta 1922. 

1845/21—22. 1102 

Dražbeni oklic. 
Dne 14. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . ob devetih 

bo pri podpisanem sodišču v sobi št. 16 dražba ne
premičnin: zemljiška knjiga deželnega sodišča v 
Ljubljani vi. št. 64, davčna občina mesto Ljubljana. 

Cenilna vrednost: 484.300 K, najmanjši ponudek: 
242.150 K. . _ 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču na,ti>ozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelju, Id je 
ravnal"v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 29. julija 1922. 

Št. 362. 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni raz-
delbi skupnega sveta posestnikov iz Rogoznice. 

Načrt o nadrobni razdelbi parcel, ležečih v kata-
stralni občini rogozniški in vpisanih v vi. št. 297 in 
102 iste kataetralne občine, bo na podstavi § 95. za
kona z dne 26. maja 1909., dež. zak. št. 44, od dne 
29. avgusta 1922. do vštetega dne 11. septembra 
1922. v občinskem uradu v Rogoznici razgrnjen na 
vpogled vsem udeležeacem. 

Obmejitev načrta s koTci na mestu samem se je 
že izvršila. . 

Načrt se bo dne 5. septembra 1922., v času od 
pol enajstih do pol dvanajstih pojasnjeval v občin
skem uradu v Rogoznici. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dno razgrnitve dalje, t. j . od dne 29. avgusta 
1922. do dne 27. septembra 1922., pri luajnem komi
sarju vložiti pismeno ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b 1 j a n i , dne 12. avgusta 1922. 
Krajni komisar za agrarsko operacije: 

dr. Spiller-Muye s. r. 

1103 Razglas. 

Obvezni p o l u l e t n i t e č a j na državni pod-
kovski šoli v Ljubljani se prične dne 1. o k t o b r a 
1 9 2 2: 

<Za vstop v tečaj je vložiti na vodstvo državne 
podkov.-ke šole v Ljubljani do dne 15. s e p 
t e m b r a 1922. : 

1.) rojstni in krstni list; 
2.) domovinski list; 
3.) zadnje šolsko izpričevalo; 
4.) učno izpričevalo; 
5.) ubožni list; 
6.) nravstveno izpričevalo. 
Pouk v podkovski šoli je brezplačen; učenci do

bivajo redno državne podpore ter imajo prosto sta
novanje v zavodu, skrbeti pa morajo sami za hrano 
in potrebne učne knjige. 

' Poleg podkovstva se poučuje ogledovanje klalne 
živine in mesa. 

Državna podkovska šola v Ljubljani, 
dne 18. avgusta 1922. 

Razne objave. 
1 , 1 6 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 15. avgusta 1922. 

Aktiva : Dinarjev 
Metalna podloga 361,278.223'34 
Posojila 1.049,272.315 07 
Dolg države 4.637,074.510 40 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.168' — 
Saldo raznih računov — 

„ . 8.086,002.211-81 
Pasiva : 

Glavnica 16,978.600' — 
Rezervni fond 2,147.983*64 
Novčanice v tečaju 4.955,739.880-—" 
Razne obveznosti . . . . . . . 883,703.274'55 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . 89,065.410-62 

8.086,002.211*81 
Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč

ne dolžnike brez razlike 
6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

1127 Vabilo na H. redni občni zbor 
Pašne zadruge za občine Selca, 

Železnike in Sorico, 
registrovane zadruge z omejeno zavezo 

v Železnikih, 
Id bo dne 2 7. a v g u s t a 1 9 2 2 . ob osmih v ob

činski pisarni v Železnikih št. 22 z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo o delovanju načolništva in nadaor-
ništva. 

2.) Odobritev letnega računa. 
3.) Odobritev pogodbe za planino «Pečam». 
4,) Slučajnosti. Načelniotvo. 

1089 2-2 Poziv upnikom, 

Društvo «Spar- und Darleheaskassenvöiein, r. 
G. m. u. H.» v Koprivniku pozivlje vsled likvidacij« 
svoje upnike, naj mu prijavijo svojo terjatve. 

V K o p r i v n i k u , dne 12. avgusta 1922. 
Avgust Schauer s. r.. načelnik. 

Št. 5275/111. Tarifski popust v tovornem prometu. 1109 

Objavo 
razglaša 

Družba 
južne 

železnice 
pod 

St 5275/Ш 

Pogodnost se pripoznava 

za 
predmete 

za suhe 
slive 

(češplje) 

za preTOzno progo 

od 

vseh 
postaj 
južne 

železnice 

v kra 
Srbov, 

in Slo 

do 

vseh 
pre

hodnih 
postaj 
južne 

železnice 

j e vini 
ärvatov 
vencev 

ako ве »polnijo ti-le pogoji: 

Pošiljke morajo biti predane 
v prevoz kot sporovozna roba 
z direktnimi mednarodnimi 
tovornimi listi na inozemske 
postaje v količini po najmanj 
10.000 kg za tovorni list in 
voz, odnosno plačati se mora 
vozarina najmanj za to koli
čino. Za pošiljke, ki bi se 
morale vsled naknadne odred
be izročiti naslovljencu na ka
terikoli postaji naše kraljevine, 

je ta pogodnost izključena. 

Velja 
y dobi 

od dne 
20. avgusta 

1922. do 
preklica, 

a najdalje 
do konca 

meseca 
decembra 

1922. 

Pri-
poznani 

vezariuski 
stavek 

voza-
rinski 
stavek 
raz

reda A 

Način 
pro-

izvedbe 

s kar-
tiranjem 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



89. 
Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 26. avgusta 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Objava državnega odbora glede volilnih okrožij za volitve narodnih poslancev za narodno skupščino. — Razglasi osrednje vlade: Razpis vsem odborom, oblastvom 
za stanovanja, stanovanskim oblastvom glede rekvizicije stanovanj. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o pristojnosti za izrekanje kazni po taksnem 
zakonu za ponarejanje kolkov in taksnega papirja i. si. Razglas o državnih obračunskih tečajih avstrijskih in madžarskih kron, nemških in poljskih mark. — Razglasi raznih 

uradov in oblastev. — Razne objave. 

283.* 
23x»žJćv*rжг± ©ct toos :» 

objavlja na podstavi člena 7. zakona o volitvah na
rodnih poslancev za narodno skupščino kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in na podstavi uradne 
statistike in z oz-irom na člene 5., 6. in 8. omenje

nega zakona: 

VoliLna okrožja volijo na podstavi člena 4. za
kona o volitvah narodnih poslancev za narodno skup
ščino kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev po 
Številu prebivalstva in z ozirom na člena б. in 6. 
omenjenega zakona, in sicer: 

•o J< 

U 
rt >oi 

N3 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 

36. 
37. 

38. 
39. 
40. 

Volilna okrožja 
Število 

prebival
cev 

> 

?ž 
p< 

Okrožje beograjsko 
„ bitoljsko 
„ bregalniško 
„ valjevsko 
„ vranjsko 
„ zvečansko-raško. 
,, kosovsko 
„ kragujevško . . . . 
„ krajinsko 
„ kruševško 
„ kumanovsko. . . . 
„ metoliijsko 
„ moravsko 
„ niško 
„ ohridsko. 
„ pirotsko 
., podrinsko 
„ požarevško 
„ prizrensko 
„ prijepolsko 
„ plevljansko 

- „ bjelopoljsko . . . . 
„ beransko 
„ rudniško 
„ skopsko 
„ smederevsko . . . 
„ tetovsko 
„ tikveško 
„. timoško 
., topliško 
„ užiško. 

Čačansko 

banjelusko 
bibasico . . 
mostarsko 
sarajevsko 
travniško 
tuzlansko . 

Županija Bjelovar-Rriževci . 
„ Varaždin z Medji-

murjem 
„ virovitiška 
„ zagrebška 
,, liško-krbavska . . . 

155.815 
232.646 
101.446 
157.648 
275.937 
162.857 
193.337 
189.025 
129.734 
167.371 
144.983 
104.956 
203.638 
198.768 
84.395 

137.714 
238.275 
259.906 
124.101 

127.552 

85. 
157, 
143, 
146 
119 
159 
110 
146 
138 

406 
229 
281 
299, 
285, 
429, 

340 
,07 S 
,216 
.803 
.657 
.838 
.218 
.763 
,911 

,051 
,588 
,662 
.075 
,572 
854 

332.592 

272.430 
515.014 
204.710 

2 
4 
3 
4 
3 
4 ; 
3 
4 
3 

10 
6 } 
7 !; 

7 j 

11 

1 " " > 

j a " 

41. 
42. 
43. 

44. 

45. 

46. 

i 47. 
i 
i 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 
55. 
56. 

i 

\ olilna okrožja 

Županija požeška 

„ Modruš-Bijeka s 
Krkom in Kast-
vom 

Območje okrožnih sodišč v 

Območje deželnega sodišča 
v Ljubljani in okrožnega 
sodišča v Novem mestu . 

Območje okrožnih sodišč v 
Kotoru, Dubrovniku in 
Splitu 

Šibenik in območje zadrskega 
sodišča 

črna gora v starih mejah . 

Območje sodnega stola v Ve
liki Kikindi in Velikem 

Območje sodnega stola v 
Pančevi-Beli crkvi 

Območje sodnega stola v 

Območje sodnega stola v 

Območje sodnega stola v 

„ Ljubljana s Spodnjo 

Skupaj . . . 

Število 
prebival

cev 

265.272 
414.234 

261.*283 

595.346 

421.791 

390.372 

236.172 

300.000 

277.258 

313.799 

233.647 

242.991 

282.634 

89.876 
79.038 

46.630 

t» 

O 

G. 
1 

7 ! 
10 j 

! 
i 

6 i 

1 5 i 
j 

io ! 

10 
i 

6 i 
1 

7 I 

7 

8 

6 

6 

7 

2 
2 

1 

31-3 

400.293 10 
7 

13 
5 

* Ta objava je priobčena v «Službenih Noviuah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 177, izda
nih dne 12. avgusta 1922. 

B. 

Ker volijo spodaj imenovana volilna okrožja več 
poslancev, nego imajo administrativnih srezov (okra-

I jev), so največji administrativni srezi v teh okrož
jih razdeljeni na volilne sreze (okraje) tako: 

I. V okrožju k r a g u j e v g k e m tvori sedanji 
administrativni srez kragujevški, brez občin;» kra
gujevško, prvi volilni srez, občina kragujevška pa 
drugi volilni srez. 

II. V okrožju s k o p s k e m tvori sedanji admi
nistrativni srez skopski, brez občine skopsko, prvi 
volilni srez, občina skopska pa drugi volilni srez. 

III. V okrožju k o s o v s k e m se deli sedanji ad-
| ministrativni srez giljanski aia dva volilna sreza, in 
i sicer tvorijo občine: giljanska, pasjanska, parteeka, 
šurljauska, vrbovska, bithiska, «latinska, požaran-
slca in parlovška prvi volilni srez. občine: kameni-
šlca, ropotovska, raniluška, rogačiška, kololeška, 
ajinovška, vaganeška in bostonska pa tvorijo dragi 
volilni srez. 

IV. v volilnem sreau- z v e č a n s k o - r a š k e i n 
tvorita prvi volilni srez sedanja administrativna sre
za: vučitrnski in dreniŽki; drugi volimi srez tvorita 
sedanji administrativni srez mitroviški in občina mi-
troviška; tretji volilni srez tvorijo: sedanja admini

strativna sreza deževski, štaveški in občina' mesta 
Novega Pazara; četrti volilni srez tvori sedanji ad
ministrativni srez sjeniski. 

V. V županiji p o ž e š k i se deli sedanji admini
strativni srez brodski na dva volilna sreza, in sicer 
tvorijo upravne občine: mesto Brod, Kaniža, Bar
bina, Kobaš, Lužani, Drenovac, Stupnik in Orijovac 
prvi volilni srez, upravne- občine: Podvinj, Trnjani,. 
Klakar, Garčin, Svilaj, Andrijevci, Velika Корашса, 
Beravci, Sibinj in Varoš pa tvorijo drugi volilni srez. 

VI. V volilnem okrožju: o b m o č j e o k r o ž 
n i h s o d i š č v M a r i b o r u in C e l j u s© dele 
sedanji administrativni srezi (politični'okraji) na vo
lilne sreze tako: 

1.) Brežice: sodna okraja Brežice in Sevnica; 
2.) Konjice; 
3.) Ljutomer; 
4.) Maribor — levi breg: mesto Maribor, sodni 

okraj Maribor — levi breg in sodni oltraj Sv. Lenart; 
5.) Maribor — desni breg: sodni okraj Maribor 

— desni breg in sodni okraj Slovenska Bistrica; 
6.) Mozirje (t. j . sodni okraj Gornji grad); 
7.) Murska Sobota: sodni okraj Murska Sobota; 
8.) Dolnja Lendava: sodni okraj Dolnja Lendava; 
9.) Trevalje; 

10.) Ptuj: mesto Ptuj in sodni okraj Ptuj; 
11.) Slovenjgradec; 
12.) Celje: mesto С-з1је in sodna okraja Celje in 

Vransko; 
13.) Laško: sodni okraj Laško; 
14.) Ormož: sodni okraj Ormož; 
15.) Šmarje: sodni okraji Šmarje, Kozje in Ro

gatec. 
VII. V volilnem okrožju: « Š i b e n i k i n o b 

m o č j e z a d r s k e g a s o d i š č a » se dele admi
nistrativni srezi na volilne sreze tako: 

1.) Šibenik; 
2.) Knin: sodna kotara Knin in Vrlika politič

nega kotara Sinja; 
3.) Drniš: sodni kotar Drniš; 
4.) Benkovac; 
5.) Pag: sodna kotara Pag in Rab in občine Sil-

ba, Nin in Novi grad; 
6.) Biograd: sodni kotar Biograd, občina Sali in 

oni del občine zadrške, ki je pripadel naši državi. 
Vili. V volilnem okrožju « C r n a g o r a v s t a -

r i h m e j a h» so volilni srezi ta-le sedanja admini
strativna okrožja: andrijeviško, kolašinsko, podgo-
riško, nikšiško, cetinjsko, barsko, iz okrožja hikëi-
škega pa se izloča sedanji administrativni srez nik-
šiški z mestno občino Nikšičem in iz sedanjega 
administrativnega ofcrožjja podgorišk&ga se izloča 
sedanji administrativni srez danilograjski z občino 
danilograjsko, tako da tvorita ta dva sreza s tema 
dvema občinama sedmi volilni srez v volilnem 
okrožju « O r n a g o r a v s t a r i h m e j a h » . 

IX. V volilnem okrožju « o b m o č j e s o d n e g a 
s t o l a v S u b o t i ci» se deli volilni srez mesto 
Subotica na dva volilna sreza, od katerih sestavlja 
prvi volilni srez mesto Subotica (mestni okraji 1. 
do VIII.), drugega pa sestavlja ostali del mesta Suv-
botice. 

V B e o g r a d u , dne 8. avgusta 1922.; 
Dr. O. br. 10. 

Predsednik državnega odbora: 
dr. Ivan Ribar s. i., 

predsednik narodne skupščine. 

(Podpisi članov državnega odbora) 



89. 592 Letnik IV. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razpis vsem odborom, oblastvom za sta

novanja, stanovanskim oblastvom.* 
Ker dne 1. januarja 1923. po predpisu zakona o 

stanovanjih, prestane rekviriranje — dodeljevanje 
opremljenih stanovanj in se bodo dodeljevala samo 
se prazna stanovanja, bo izza dne 1. januarja 1923. 
status quo kolikor toliko odločilen. S tem pa se 
zmanjša možnost, da bi se rekvirirala stanovanja 
tudi za sedanje prosilce, ako se jim ne ugodi sedaj, 
ko veljajo dosedanje uredbe, po katerih ee smejo 
rekvirirati tudi deli opremljenih stanovanj, kolikor 
jih je odveč, potem prazna stanovanja in stanovanja 
novo priseljenih oseb. 

Zato opozarjam vse odbore in vsa oblastva za 
stanovanja, stanovanska oblastva, na to dejstvo ter 
jih obenem pozivljem, naj si kar najnujneje in kar 
najenergičneje prizadevajo, rešiti do sedaj vložene 
prošnje za rekvizicije ter izvrše pregled čim večjega 
števila stanovanj, ki jih je mogoče rekvirirati po 
sedanjih uredbah, predpisih in naredbah ministrstva 
za socialno politiko. 

V B e o g r a d u , dne 7. avgusta 1922.; št. 4225. 
Minister za socialno politiko: 

dr. Žerjav s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Š t B U 7/31 ex 1922. 

Razglas. 
Opazilo se je, da mnoga oblastva ne vedo, kdo 

je kompetenten, izrekati vzporedno kazen v pet-
desetkratnem znesku vrednosti, določeno v členu 2Ü. 
zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah 
(za ponarejanje kolkov in taksnega papirja i. si.). 

Da bi se v takih primerih postopalo enako, se 
objavlja po naročilu generalne direkcije posrednjih 
davkov z dne 5. avgusta 1922., št. 19.413, da mo 
rajo to vzporedno kazen izrekati sodišča, ko izre
kajo kazen po splošnem kazenskem zakonu. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 19. avgusta 1922. 

Za delegata: Bonač s. r. 
* t 1925/V ex 1922. 

Razglas o državnih obračunskih tečajih 
avstrijskih in madžarskih kron, nemških 

in poljskih mark. 
V zmislu odloka ministrstva za finance, gene

ralne direkcije državnega računovodstva, z dne 
10. avgusta t 1., DR. br. 115.497, se naznanja, da 
veljajo izza dne 2 0. a v g u s t a , t, 1. pri državnem 
računovodstvu za avstrijske in madžarske krone, 
ietotako za nemške in poljske marke ti-le obračun
ski tečaji: 

100 avstrijskih kron . . . . . 0-50 Din., 
100 madžarskih kron, . . . , . . 8*—Din, 
100 nemških mark . -„-- . ' '. . 20—Din, 
100 poljskih mark .- ,* .'. . . '. 3 — Din. 
Za druge valute ostanejo obračunski tečaji, do

ločeni z odlokom górcnje direkcije z 11-. januarja 
1922., DR. br. 5584 (Ur. 1. 10 t L), še nadalje v 
veljavi. 

... Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 19. avgusta 1922. 

- ... . . Za delegata: dr. Rant s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 59.514. '.••'•:• " • • : 1115 3—2 

Natečaj. 
Pri podpisani direkciji je popolniti več mest geo-

laetrov, geometrskih pomočnikov in geometrskih 
pripravnikov. Zahteva se sposobnost.(kvalifikacija) 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba,' firvata i Slovenaca» št. 179, izdanih dne 15ega 
avgusta 1922. 

na podstavi § 10. zak. čl. I. iz leta 1883. kot zakona, 
ki še dandanes velja v območju-finančne oblasti v 
županijah Banata, Bačke in Baranje. Prosilci, ki niso 
v državni ali drugi javni ali zasebni službi, morajo 
vložiti svoje prošnje, pravilno kolkovane in oblo
žene z listinami (zlasti z izpričevalom javnega zdrav
nika o zdravju, izpričevalom političnega oblastva o 
moralnem in političnem vedenju, potrdilom o tem, 
kje so bili zaposleni po dovršenih študijah), po pri
stojnem upravnem oblastvu ene ali druge instanc?. 

Prošnje se morajo predložiti podpisani direkciji 
v l ö d n e h o d dne, ko se objavi ta natečaj v urad
nih listih (bodisi v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», bodisi v uradnih Ustih 
posameznih pokrajinskih uprav). 

Zakesnele prošnje se ne bodo vpoštevale. 
Oblastna finančna direkcija v Novem Sadu, 

dne 8. avgusta 1922. 

Pr VII 79/22—1. 1137 
Razsodilo. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo po predlogu dr

žavnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Naprej» št. 188 v Ljubljani z 

dne 23. avgusta 1922. utemeljuje v članku: «Pri re
žimskem koritu» v wem obsegu pregrešek po § 103. 
s. k. r. Po členih 13. in 138. ustave potrjuje sodišče 
prepoved razširjanja in prodajanja navedene tisko
vine, izvršeno po varstvenem oblastvu, ter odreja, 
da je uničiti vse izvode tiskovine. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
dne 23. avgusta 1922. 

U 179/22—7. 1100 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 27. junija 1922., s katero je 
bila določena vzklicna razprava, lazpravljalo dne 
1. avgusta 1922. pod predsedstvom deželnosodnega 
svetnika Guzelja, vpričo višjega deželnosodnega 
svetnika Stergerja, deželnosodnega svetnika Le
narta in sodnika Vejnerja kot sodnikov in avs-
kultanta drja. . Snudeclsu. kot zapisnikarja, vpri
čo državnega pravdnika drja. Jančiča in obtoženca 
Josipa B o b a v š k a o vzklicu, ki ga je vložil javni 
obtožitelj zaradi prenizke kazni in obtoženec zaradi 
izreka o krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega 
sodišča na Prevaljah z.dne 3. junija 1922., U 179/ 
/22—4, s, katero j.-» bil obtoženec spoznan za kriv-iga 
prestopka po členu 6. zakona, o pobijanju draginje 
itd., Ur. 1. št. 6 ex 1922., in obsojen na 100 Din 
denarne lcazni in na 24 ur zapora, nadalje po § 389. 
k. p. r. na povračilo stroškov kazenskega izsto
panja. Na predlog državnega pravdnika, naj se nje
govemu vzklicu ugoclj. nasprotni w.Hic pa zavrne, 
je rečeno okrožno sodišče dne 1. avgusta 1922. raz
sodilo tako: 

Vzklic javnega obtožitelja zaradi prenizke kazni 
in vzklic obtoženca Josipa Bobavška zaradi izreka o 
krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča na 
Prevaljah z dn 0 3. junija 1922., U 179/22—4, se za
vračata, in sicer vzklik obtožencev, kolikor gre zo
per izrek o krivdi, kot neutemeljen z ozirom. na raz
loge razsodbe prvega sodnika, oba, kolikor gresta 
zoper izrek o kazrti, ker. je kazen dejanju primerno 
odmerjena. . - . . • ' 

Vzklicätelj obtoženec se obsoja po § 390. k. p. r. 
na povračilo stroškov vzklicnega postopanja, koli
kor odpadajo ti stroški delno nanj. ; 

V M a r i b o r u , dne 1. avgusta 1922. 
.•'•>'• Guzelj ••«. r. 

U VII 365/22--5.•. .•• " ^ T -. • .. 1 0 9 5 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrajno sodišče v Mariboru,, oddelek VIL, jelo 

obtožbi opravitelja. državnega pravdništva kot za : 

stebnega.obtožitelja'.fco^ej Stefana N o v o š o l a za
radi prestopka'Ölena 6.. zakona o pobijanju draginjo 
vpričo opravitelja državnega pravdinštva Trojnerja. 
kot zasebnega obtožitelja in .'obdolženca Štefana No-
vosela po danes dogiiäni glavni razpravi na predlog 
obtožiteljev, naj^se obdolženec kaznuje, .razsodilo 
tako: '• '. . . . . 

Obdolženec Stefan N o v o s e 1 je kriv, da do dno 
10. marca 1922. v Mariboru.v svoji delikatesni trgo
vini v Gosposki ulici št. 5 ni imél" niti sumarno .niti 
podrobno označenih • cen posameznih predmetov,- ki 
ee smatrajo za življenske potrebščine, tako, da bi 
jih^bil. vsakdo lahko-razločno videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona • 
pobijanju draginje in zato se obsoja po istem členu 
na 24 (štiriindvajset) ur zapora in na 200 (dvesto) 
dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na na
daljnje 4 (štiri) dni zapora, in po § 389. k. p. r. na 
plačilo stroškov kazenskega postopanja in izvršitve 
kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona o pobijanju dra
ginje je razsodbo po pravnomočnosti brez razlogov 
objaviti ob strošltih obdolženčevih v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VII., 
dno 9. maja 1922. 

U VII 388/22—8. """" 1101 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, je o 

obtožbi opravitelja državnega pravdništva kot za
sebnega učitelja zoper Marijo K a j z e r j e v o zaradi 
prestopka člena 9. zakona o pobijanju draginje 
vpričo ojiravitulja državnega pravdništva Trojnerja 
kot zasebnega obtožitelja in obdolženke Marije Kaj-
zerjeve po danes dognani glavni razpravi na predlog 
obtožiteljev, naj se obdolžonka kaznuje, razsodilo 
tak o.-

Marija K a j z er je kriva, da je dne 17. marca 
1922. v Mariboru nakupovala na trgu od kmetic 
jajca, da bi jih z dobičkom prodajala nadalje, гогзј 
zaradi večkratne preprodaje in nečiste spekulacije, 
ki namerja podražiti cene življenskih potrebščin. S 
tem je zakrivila prestopek člena 9. zakona o pobi
janju draginje in * zato se obsoja po istem členu n i 
24 (štiriindvajset) ur zapora in na 100 (sto) dinar
jev denarne lcazni, ob neizterljivosti pa na nadalj
nja 2 (dva) dni zapora, in po § 389. k. p. r. na po
vračilo stroškov kazenskega postopanja in izvršitve 
kazni. 

Po členu 14. citiranega zakona ji. je odvzeti za
plenjeno količino (HO) jajc v korist fondu za pre
hrano siromakov. Po § 19. citiranega zakona pa je 
razsodbo po pravnomočnosti brez razlogov objavili 
ob stroških Marijo Kajzorjeve v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, 
dne 13. maja 192.Ï. 

U VII 383/22—9. 1091 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, j« • 

obtožbi upravitelja državnega pravdništva zoper Ig
nacija T i š 1 e r j a zaradi prestopka § 8. vinskega, 
zakona in člena 8. zakona o pobijanju draginj* 
vpričo opravitelja državnega pravdništva kaJicBet* 
Trojnerja kot javnega obtožitelja, prostega obdol
ženca Ignacija Tišlerja, obdolženčevega zagovorni
ka drja. Brands tetter ja nomine drja. Orosela, od
vetnika v Mariboru, po danes dognani glavni raz
pravi na predlog obtoži tel jev, naj se obdolženec kaz
nuje, razsodilo tako: 

Obdolženec Ignacij T i 81 e r je kriv, da je dne 
11. februarja 1922. v Mariboru za vino, ki ga j« 
kupil po 10 K za liter, prodal Tomažu Stiblerju pe 
16 K za liter, pri čemer je imel, ako se odbijejo vsi 
stroški, 33 •% čistega dobička, da je torej zahteval 
za predmet življenske potrebščine višjo ceno, neg* 
je-ona, ki zajamčuje običajni;.in,dovoljeni čisti tr
govski dobiček. S tem je zakrivil prestopek člena 8. 
zakona o pobijanju draginje in zato se obsoja po 
istem členu na 24 (štiriindvajset) ur zapora in na 
1000 .(tisoč) Din denarne kazni, ob, neizterljivosti рл. . 
na .nadaljnjih 20 (dvajset) dni .zapora, in po § .389. 
k. p, r: na plačilo stroškov kazenskega postopanja 
in na plačilo stroškov izvršitve- zaporne kazni. , 

-Po členu .19..citiranega zakona o pobijanju dra
ginjo je razsodbo po pravnomočnosti brez razlogov 
objaviti ob stroških obdolženčevih v «Uradnem Jistti 
pokrajinske upravo za Slovenijo». » • 
• .. ' Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VU.,' • 

- " •• - 'dne 27. maja 1922, ' r' ' 

Ü 2 1 8 / 2 2 ^ . • •,.•--.-..;•'•. : • , -1134 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obtoženi Pongrac R o b i J), rojen dne 11. maja 

1891. v Ouškem. vrhu, tja. pristojen, oženjen, ne
kaznovan,, mesar na Prevaljah, je kriv, da je mesec«, 
maja 1922. na Prevaljah. kot mesar-zahteval preti
rane cene za' telečje meso, t j . cene, ki so višje od 
pristojnega • zaslužka glede, na draginjo, v kraju ia 
na dejanske režijske stroške obrta, in da v istem 

JLÄi*J^4i*irtPS^.5--" • •^. ..-JV -i.. 
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6a.su in istotam ni označil v obratovalnici, kjer pro
daja življensko potrebščine, sumarno ali podrobno 
cen posameznih predmetov tako, da bi jih bil vsa
kdo lahko razločno videl. S tem je zakrivil presto
pek po členih 8. in 6. zakona o pobijanju draginje 
življenekih potrebščin in brezvestne spekulacije z 
dne' 30. decembra 1921., Ur. 1. St. 6 iz leta 1922., in 
zato .se obsoja po členu 6. navedenega zakona z upo
rabo §§ 266. in 267. k. z. na 24 (štiriindvajset) ur 
zapora in 100 (sto) dinarjev denarne kazni, ob neiz
terljivosti jja na nadaljnjih 48 ur zapora,in po § 389. 
k. pr. r. v povračilo stroškov kazenskega posto
panja in izvršitve kazni. 

Po členu 14. navedenega zakona je odvzeto te
lečje meso zapleniti na korist fondu za prehrano siro
makov. 

Ta. odločba se objavi po izvrsnosti v Uradnem 
listu ob stroških obsojcnčovih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 
dno 10. junija 1922. 

Cg- I b 287/22—2. 
Oküc. 

1104 

Karel Troha v Mariboru, Slovenska ulica št, 2, 
je vložil zoper Antona Ž o r ž a in Marijo Z o r -
ž o v o, posestnika pekarne v 'Mariboru, Jezdarska 
ulica št. ó, tožbo zaradi 10.000 K s pripadki. 

Prvi narok zaustno razpravo so je določil na dan 
3 0. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št, 27. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jhna 

postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. b, 
dne 17. avgusta 1922. 

Cg I b 288/22—2. 

Oklic. 
1105 

Ivan Doplibar, posestnik v Lajtersbergu pri Ma
riboru, y vložil zoper Antona Ž o r ž a in Marijo 
Ž o r ž e v o , posestnika pekarne v. Mariboru, Jez
darska n | i C J I ijt. 5, tožbo za.ra.di 15.000 K s pripadki. 

P n i narok zaustno razpravo so je določil na dan 
30. a v g u s t a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališčo obeh1 tožencev, neznano, se jima 

postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v 
Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. b, 
dne 17. avgusta 1922. 

1106 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l o so e e n a s t o p n e f i r m e : 

740. Sedež podružnice: Gornja Radgona. 
Besedilo firmo: Slavenska banka, d. d., podruž

nica Gornja Radgona. 
Seckjž glavnega zavoda: Zagreb. 
Predmet podjetja: Družba je 'Upravičena oprav

ljati vse persie, spadajoče, v področje bančnih, hra
nilnih in denarnih zavodov, kakor tudi vse posle, 
ki spadajo v komercialno, industrijsko in finančno 
stroko, in posle z nepremičninami. 

Družba temelji na pravilih, sklenjenih na 4. redni 
glavni skupščini Slavenske banke, d. d. v Zagrebu 
divo 8. aprila 1922. 

Delniška glavnica znaša 100,000.000 K ter je 
razdeljena na 250.000 delnic po 400 K, ki so po
polnoma vplačane ter se glase na prinosnika.. 

Člani ravnateljstva (upravnega sveta,) so: Jan
ko Zimmermann, vele tržeč in posestnik v Zagrebu; 
Ivo Antičević, glavni ravnatelj Zadružnega saveza 
v Splitu; dr. Branko Arko, odvetnik in posestnik v 
Zagrebu; Vladimir Arko, veleindustrijec v Zagrebu; 
dr. Fran Cerne, ravnatelj mestne hranilnice ljub
ljanske v Ljubljani; Emil Eisner, arhitekt na Du
naju; dr. RudoJf Franz, veleindustrijec v Mariboru; 
Viktor Glaser, industrijec in veleposestnik v Rušah; 
Ivo Grgurina, veletržec .na Reki-v Zagrebu; 
tir. Milo Katic, primarij bolnice v Dubrovniku; 
Anton Kristan, minister n. r. in' glavni ravnatelj 
državnega posestva Belja; dr. Albert Kramer, mi
nister n. r. v Ljubljani; dr. Franjo Lipoid, odvcttdk 
v Maribora; Vinko Majdič, veleindustrijec v Kranju; 
dr. Milan. Mayer-Maric od tt. Hinko Mayer i dmg 
v Zagrebu; Stjepan Milmn, veleposestnik v Zagrebu; 
Peter Orepić, veleindustrijec v Dubrovniku; Franjo 
Pavelić, veletržec v Zagrebu; Lovro Petovar, vele 

f) Nabava i prevoz prekomorske i inozemne rob» 
za vlastiti ili tudji račun, kao i eav ostali tt 
otpremničku struku zasijecajući posao. 
Kalkulacijom, reklamacijom poslovi i transport 

no osiguranje: 
a) Preračunavanje zaračuna te vozarine. 
b) Ispitavânje vozarinskih pristojbina i posloxd ok« 

reklamacije suviše zaračunatih vozarinskih pri
stojbina. 

c) Transportno osiguranje. 
Družbena oblika: delniška dražba, uslanovljena 

na ustanovni glavni skupščini dne 23. avgusta 1919., 
pravila odobrena z odlokom ministrstva za trgovino 
in industrijo v Beogradu VI. Ko. 530, z dne 13. apri
la 1920., po predhodni odobritvi ministrskega evert* 
VI. br. 910 z dne 7. decembra 1919. 

Doba družbe: za nedoločen čas. 
Delniška glavnica: 6,000.000 K, sestavljena ie 

15.000 delnic po 400 K nom. vrednosti, ki se glas« 
na prinosnika. Od 15.000 delnic je izdanih zaenkrat 
10.000 popolnoma vplačanih delnic po 400 K nam. 
vrednosti v skupnem znesku 4,000.000 K, ostalih 
5000 delnic pa se izda, kadar sklene to ravnatelj
stvo, ki obenem ugotovi vse pogoje nadaljnje 
emisije. 

Podpisovanje firme: Družba se podpisuje tako, 
da postavljata dva člana ravnateljstva z enim 
uradnikom, upravičenim za podpis, svoj podpis, 
protokoliran pri trgovskem sodišču, pod napisano, 
natisnjeno ali s štampilijo odtisnjeno besedilo firme. 

Ravnateljstvo sestoji iz najmanj 5, a največ 12 
članov; člani ravnateljstva so tudi: Egidio Spitzer, 
dr. Hinko Horvatić, Ernest Grünwald, Oskar ЈеШ-
nek, Julio König, Artur Mahnili, dr. Stjepan Posi-
lović, Ivo Schwartz, Egon Weiss-Bjelinski — vsi v 
Zagrebu. 

Prokura je podeljena Miroslavu Spanicu v Za-
posostnik v Ivanjkovcih; Ciril Pire, župan v Kranju; ^е])п strossmayerjeva ulica br. 3. — Družba pri-
Avgust Praprotnik, generalni ravnatelj Slavensko w f ' o i e družbene 

Og 1 89/22—1. 1122 

Oklic. 
Tu toži Marija Mlakar na Raki št, 72 pò drju. 

Česniku Janeza M 1 a k a r j a , delavca z Rake 
št. 72, čigar sedanje bivališče je neznano, zaradi 
mesečnih alimentaci]. 

Prvi narok bo line 
3 0. a v g u s t a 1 9 2 2. 

ob pol devetih pri tom sodišču v sobi št. 58. 
Za skrbnika tožencu se postavlja dr. Josip Glo-

bevnik, odvetnik v Novem mestu. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 15. avgusta 1922. 

C 11 399/22—1. 1117 
Oklic. 

Zoper Jakoba M a r k o v i č a , odnosno nje
govo zapuščino, je podal pri okrajnem sodišču v 
Mariboru Franc Amer, posestnik pri Sv. Martinu 
št. 18, posta Vurberg, po drju. Pipušu, odvetniku 
v Mariboru, tožbo zaradi izbrisa 400 fl. « pripadki. 

Na podstavi tožbe se je odredila .-uporna razprava 
na dan j 2. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
ob wsmili pri tukajšnjem okrajnem sodišču v sobi 
št, 14. 

V obrambo pravic Jakoba MarkoviČa se postav
lja za skrbnika dr. Karel Slokar, odvetnik v; Mari
boru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
dne 14. avgusta 1922. 

gust 
banko, d. d. v Zagrebu; Albert Rupp, veletržec v 
Osijeku; cir. Edo Radošević, zobni zdravnik v Za-
grfebu; dr. Rudolf Rodanič, odvetnik v Zagrebu, 
Filip Supančič, veleposestnik v Ljubljani; dr. Andro 
Svilokos, generalni konzul kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Valparaisu (Chile); tir. Fritz 
Scherbaimi, veleindustrijec v Mariboru; Auto Šuto j , 
veletržec v Zagrebu; Vladimir Treščec-Branjski, 
veliki župan v p. v Žagrebuj Ervin Weiss, veletržec 
v Zagrebu; Gustav Westen, veleindiuistrijec v Celju. 

Prokura se je podelila Franu Knificu in Franu 
Pisku, podravnateljema Slavenske banke, d. d., 
podružnice v Maribora, za centralo in za vso po
družnice in Franu Šetini, uradniku Slavenske ban
ke, d. d., podružnice v Gornji Radgoni. 

Firmo podpisujeta kolektivno ali dva člana rav
nateljstva ali en član ravnateljstva z enim proku-
ristum aH z uradnikom družbe, pooblaščenim :>& 
podpis, tako, da postavljata svoji imeni pod njeno 
napisano, natisnjeno ali s štampilijo pritisnjeno 
besedilo, in sicer prokuristi z označbo «pp». 

M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

isto kakor beso-
spodaj), samo še 

741. Sedež podružnice: Jesenice. 
Besedilo podružnične firme jo 

dilo firme glavnega podjetja (glej 
z označbo: podružnica Jesenice. 

Sedež glavnega' podjetja: Zagreb, • Strossmayer
jeva cesta št. 3. 

Besedilo firme glavnega podjetja: Skladišne i 
otpremničko dioničarsko društvo; francosko: Société 
Anonyme de Dépôts et d'Expédition; angleško: 
The warrant and Expedition Co. Ltd.; italijansko: 
Società anonima Depositi e Spedizioni; nemško: 
Lager- und Speditionshaus-Aktiengesellschaft. 

Obratni predmet: 
Skladišni poslovi: 
Uskladištivanje. otpremanje, čuvanje, pakovanjo 
i ina manipulacija s robom, kao i preuzimanje 
i odašiljanje robe. 
Iznajmljivanje skladišta ili djelova istih. 
Lstovarivanje i utovarivanje vagona ili ladja. 
Podjeljivanje novčanih predujmova na uskla
dištenu robu. 
Posredovanje lio prodavanja robe puteni javne 
dražbo i kod prodavanja usldadištene robe. 
Otpreman posao: 
Otprema i doprema svake vrsti robe. 
Provoz pokućtva u naročito priudešenim ko
lima. 
Posredovanje kod ocarinjonja robe. 

d) Uredjivanje zbirnih vozova i posebnih vlakova 
za tuzemni i inozemni saobraćaj. 

e) Pomorski i riječki prevozni poslovi. 

a) 

b) 

'i) 

<0 

a) 
b) 

c) 

a) 

b) 
c) 

«1) 

e) 

f) 

občuje svoje družbene objave v uradnem glasilu, 
ki izhaja v Zagrebu. 

L j u b l j a n a , dne 25. julija 1922. 

742. Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: Croatia, gozdna industrijska 

delniška družba, podružnica v Ljubljani. 
Sedež glavnega podjetja: Zagreb. 
Besedilo firme: Croatia, gozdna industrijska del

niška družba (ira v 5 drugih jezikih). 
Obratni predmet: 
trgovina drva i svega gradjevnog materijala na 
veliko i malo; 
kupovanje i prodavanje suma i nekretnina; 
izradba drva te uopće tjeranje svih sa trgovi
nom i industrijom drva suvislih poslova; 
osnivanje sličnih podhvata i udioništvovanj« 
kod osnivanja takovih; 
posredovanje pod a) i b) navedenih posala ili 
sličnih grana; 
baviti se svim inim poslovima, koji su sa pred
metom poduzeća u posrednom ili neposrednom 
savezu ili mogu društvu biti od koristi. 
Družbena oblika: delniška družba, vpisana v 

trgovskem registrai kr. sudbenega stola kao trgo
vačkog suda v Zagrebu dne 30. januarja 1919. 

Ustanovitev podružnice v Ljubljani odobrena z 
odlokom ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka v Ljubljani, z dne 3. maja 1922., št. 1411. 

Prvotna pravila so se izprcmenila po sklepu 
občnega zbora z dne 20. marca 1920. v §§ 18.. 23. 
in 27. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Delniška, glavnica znaša 1,500.000 K ter je raz

deljena na 3750 delnic po 400 K; predhodno izdanih 
in popolnoma vplačanih je 1.250 delnic po 400 K. 

Izdaja preostalih 2500 delnic je prepuščena od
ločbi ravnateljstva, ki je upravičeno, Izdati to del
nice naenkrat ali postopoma. 

Delnice se glase na prinosnika. 
Firmo podpisujeta pod njenim natisnjenim, na

pisanim ali štampiljiranim besedilom kolektivno dva 
člana ravnateljstva ali en član ravnteljstva in urad
nik dražbe, ki mu je povej-jena prokura; pri podruž
nici smeta poleg tega podpisovati kolektivno član 
ravnateljstva in upravitelj podružnice. 

Člani ravnateljstva so: Oskar Fröhlich v. Za
grebu, Emil Sever (Schwarz) v Zagrebu in dr. Jo
sip Tomšič, odvetnik v Ljubljani. 

Upravitelj podružnice v Ljubljani je Slavko 
Boh v Ljubljani. -

Družbene objave se razglašajo v uradnem listu, 
izhajajočem v Zagrebu. 

L j u b l j a n a , due 30. julija 1922. 
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743. Sedeža podružnic: 

1.) Ljubljana. 
Besedilo podružnične firme: Slavenska banka, 

d. d., podružnica Ljubljana; francosko: Banque 
Slave, S. A., succursale Ljubljana; angleško: Sla-
vian Bank, Ltd., Branch office Ljubljana; italijan
sko: Banca Slava, s. a., Filiale a Ljubljana; nem
ško: Slavische Bank, A.-G., Filiale Ljubljana; 
madžarsko: Szlav bank, reszvenytarsasag, Fioküz-
lete Ljubljana. 

2.) Kranj. 
Besedilo podružnične firme: Slavenska banka, 

d. d., podružnica Kranj; francosko: Banque Slave, 
S. A., succursale Kranj; angleško: Slavian Bank, 
Ltd*, Branch office Kranj; italija.nsko: Banca Sla
va, s. a., Filiale a Kranj; nemško: Slavjsche Bank, 
A.-G., Filiale Kranj; madžarsko: Szlav bank, 
reszvenytarsasag, Fioküzlete Kranj. 

Sedež glavnega zavoda: Zagreb. 
Besedilo firme glavnega zavoda: Slavenska 

Banka, d. d.; francosko: Banque Slave, S. A.; an
gleško: Slavian Bank, Ltd.; italijansko: Banca Sla
va, S. A.; nemško: Slavische Bank, A.-G.; madžar
sko: Szlav bank, reszvenytarsasag. 

Namen družbe: Družba opravlja vse posle, spa
dajoče v področje bančnih, hranilnih in denarnih 
zavodov, kakor tudi vse posle, lei spadajo v komer
cialno, industrijsko in finančno .stroko, in posle z 
nepremičninami. 

Posebno je družba upravičena: 
a) sklepati, izvrševati ali voditi, dajati ali jemati 

v zakup in najem komercialna, industrijska, po
ljedelska, prometna in vsa podjetja, služeča za 
povzdigo narodnega gospodarstva, in sicer brez 
ozira na njih vrsto, njih društveno obliko in tudi 
to obliko menjati, nadalje sodelovati pri takih 
podjetjih, voditi njih posle ter opravljati za njih 
emisijo in prodajo njih delnic; 

b) podeljevati odprte in menjalne kredite, diskonti
rati menične in drage terjatve kakršnekoli vrsto, 
prejemati, izplačevati obresti in dividende ter 
vršiti vnovčevanje. vseh kakršnihkoli terjatov 
na račun tretjih; 

c) prejemati na tekoči račun denar, e katerim vla
gatelj lahko razpolaga e čekom ali podobno, ter 
dvigati denar na vložne knjižice, ki se lahko 
glase na prinosnika ali nà ime; 

č) sprejemati v depot vrednostne papirje, valute 
in vsake druge vrednosti, jih upravljati tej- izda
jati nanje položnice; 

d) kupovati in prodajati vrednostne papirje vseh 
vrst. devize, valute in terjatve, dajati posojila 
proti pologu takih vrednosti, sirovin ali blaga 
kakor tudi nepremičiun, a vse to na lastni in 
na tuj račun; 

e) trgovati s pronmì&mi in srečkami proti gotovini 
ali proti obročnemu plačilu: 

f) opravljati zavarovanja proti gubitku na tečaju 
izžrebanih vrednostnih papirjev ali srečk; 

g) kupovati ali prodajati vsakovrstno blago, tako 
sirovino kakor tudi izdelano blago; 

h) kupovati, prodajati, jemati in dajati v najem 
ali zakup nepremičnine; v 

i) izvrševati vsakovrstne zgradbe; 
j) dosezati koncesije za železnice in druge pro

metne javne naprave; 
k) pospeševati javna in svobodna skladišča, izda

jati skladiščne liste (warante) o vskladiščenein 
blagu in z oblastno dovolitvijo javne tehtnica in 
zavode za merjenje; 

1) prevzemati zakup in upravo javnih davkov: 
m) posredovati ali opravijati sama ali skujmo z 

drugimi vsakovrstne finančne in kreditno opera
cije, tako na račun države, pokrajinske, «reske, 
oblastne, občinske, zadružne, družbene upravne 
korporacije ali privatnikov v tuzemstvu in v 
inozemstvu, sodelovati pri njih ter opravljati vse 
6 tem zvezano posle; 

n) osnavljati menjalnice ter v njih opravljati me
njalne posle; 

o) ttkorišcati tuzeinske in inozemske izume, patente 
in privilegije ali posredovati pri njih ukorišča-
nju; 

p) izvrševati vse bančite, komisijske in kreditne 
posle, ki spadajo v izvrševanje in obseg zgoraj 
navedenih, po pravilih dovoljenih poslov ali ki 
so z njimi v zvezi, ter naposled opravljati vse 
borzne operacije. Vse navedene posle sme družba 
opravljati tako na lastni kakor tudi na tuj ra
čun ter posredovati pri njih. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Oblika družbo je delniška družba. Ustanovila 

se je na občnem zhoru dne 6. maja 1911. Na občnem 
zboru dne 4. julija 1918. so se izipremenila pravila 

ter se je od tedaj glasilo besedilo družbe: «Narod
na banka, d, d. v Zagrebu,» vsled izpromembe § 1. 
pravil pa se je vpisalo dne 18. junija 1921. novo 
besedilo firme: «Slavenska banka, d. d. v Zagrebu». 

Delniška glavnica: 250,000.000 K, razdeljeirih na 
625.000 delnic po 400 K, ki se glase na prinosnika. 
Od tega je sedaj izdanih in popolnoma vplačanih 
100,000.000 K, razdeljenih na 250.000 delnic po 
400 K, ki se glase na prinosnika. 

Podpisovanje firme: Firmo podpisujejo kolek
tivno ali dva člana ravnateljstva ali en član rav
nateljstva s poslovnim ravnateljem, kateremu mora 
biti podeljena prokura, ako ni član ravnateljstva, 
ali en član ravnateljstva z uradnikom, ki mu je 
podeljena prokura, ali pa ravnatelj s prokuiistom. 

Podružnice so upravičeni podpisovati polog 
zgoraj navedenih: en član ravnateljstva skupno z 
upraviteljem podružnico kakor prokuiistom ali nje
govim namestnikom, vodja podružnico ali njegov 
namestnik s prokuristom. 

Firma so podpisuje tako, da postavljata za to 
pooblaščeni dvo osebi pod njeno napisano, natisnje
no ali s štampilijo pritisnjeno besedilo svoje pod
pise, Prokurist pa še z označbo prokurie. 

Da se olajša poslovanje, lahko podeli ravnatelj
stvo enemu ali več uradnikom za posamezno posle 
pravico podpisovanja kot pooblaščencu, in sicer za 
firmo centrale ali j>osameznih podružnic. 

Upravičeni podpisovati so člani upravnega sve
ta, prokuristi centrale in prokuristi podružnic. 

Svoje sklepe objavlja družba v «Narodnih No
vi nah» v Zagrebu. 

Ciani upravnega sveta so: Janko Zimmcrmann, 
veletržec in posestnik v Zagrebu; Ivo Antičević, 
glavni ravnatelj Zadružnega saveza v Splitu; dr. 
Branko Arko, odvetnik in posestnik v Zagreba; 
Vladimir Arko, veleindustrijec v Zagrebu; dr. Fran 
Cent;', ravnatelj mestne hranilnice ljubljanske; 
Emil Eisner, arhitekt na Dunaju; dr. Rudolf Franz, 
veleindustrijec v Mariboru; Viktor Glaser, imlustri-
jec in posestnik v Rušah; Ivo Grgurina, veletržec 
na Reki-v Zagrebu; dr. Milo Katic, primarij bol
nice v Dubrovniku; Anton Kristan, minister n. r., 
glavni ravnatelj državnega posestva Bolja; dr. Al
bert Kramer, minister n. r. v Ljubljani; dr. Franjo 
Lipoid, odvetnik v Mariboru; Vinko Majdič, vele
industrijec v Kranju; dr. Milan Mayer-Maric v Za
grebu; Stjepan Mihun, veleposestnik v Zagrebu; 
Franjo Pavelić, veletržec v Zagrebu; Lovro Peto-
var, veleposestnik v Ivanjkovcih; Ciril Pire, župan 
v Kranju; Avgust Praprotnik, generalni ravnatelj 
Slavenske banki?, d. d. v Zagrebu; Albert Rupp, 
veletržec v Osijeku; dr. R. Radoševič, zobni zdrav
nik v Zagrebu; dr. Rudolf Rodarne, odvetnik v Za
grebu; Filip Supančič, veleposestnik v Ljubljani; 
dr. Andra Svilokos, generalni konzul kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev' v Valparaisiu (Chile); 
dr. Fritz Scherbaum, veleindustrijec v Mariboru; 
Ante Šutej, veletržec v Zagrebu; Vladimir Trešč-зс-
Branjski, veliki župan v p. v Zagrebu; Ervin Weiss, 
veletržec v Zagrebu; Gustav Westen, veleindustrijec 
v Celju; Peter Orepič, veleindustrijec v Dubrovniku. 

Prokuristi centrale so: dr. Janko Kavčirik, na
mestnik generalnega ravnatelja Slavensko banke, 
d. d.; dr. Vekoslav Kisovec, ravnatelj Slavenske 
banke, d. d., in Josip de Paulis, ravnatelj Slavenske 
banko, d. d. 

Prokurista Slavenske banke, d. d., podružnice 
v Ljubljani, sta: Artur Jakšo in Vazo Suyer v Ljub
ljani. 

Prokurist Slavenske banke, d. d., podružnic« v 
Kranju, jo: Franjo Sire v Kranju. 

L j u b l j a n a , dne 24. julija 1922. 

744. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Slavlja», jugoslovanska zava

rovalna banka. 
Obratni predmet: neposrednje ali posrednje za

varovanje v nastopnih oddelkih: 
1.) življensko zavarovanje vsake vrste: za smrt, 

za doživetje in smrt in zavarovanje rent, potem 
zavarovanjs: 

2.) zoper škode, nastale po požaru, streli in 
razlitu, nadalje izgubljenega dobička spričo poškodb 
v obratovanju in zoper škodo na najemnini (Cho-
mage-zavarovanje); , 

3.) zoper škode spričo razdrobitve šip; 
4.) zoper škode pri prevažanju b] aga po vodi 

in na kopnem; 
5.) zoper nezgode; 
в.) zakonitega jamstva; 
7.) zoper škod'% nastale »pričo tatvino po vlo

mu in spričo poneverb; 
8.) zoper poškodovanje , avtomobilov, 

9.) zoper poškodovanje strojev in zvonov; 
10.) zavarovanje kreditov in kavcij in 
11.) zoper škode po toči. 
Družbena oblika: delniška, družba; ustanovitev 

dovoljena in pravila odobrena z odlokom ministr
stva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani 
z dno 16. maja 1922., št. 3354, na podstavi po
oblastitve ministra za trgovino in industrijo z dne 
31. marca 1922., VI 1569. Družba je ustanovljena 
dne 26. maja 1922. za nedoločen čas. 

Delniška glavnica znaša 10,000.000 K -ter ja 
razdeljena na 25.000 delnic po 400 K nom., id so 
v gotovini vplačane in se glase na prinosnika. 

Firmo podpisujeta, pod natisnjenim ali napisa
nim besedilom: ali dva člana upravnega «veta ali en 
član upravnega sveta in ravnatelj ali prokiirist ali 
ravnatelj in prakurist ali dva prokurista. Kdor ni 
član upravnega sveta, mora svojemu podpisu pri
stavljati označbo prokure. 

Člani upravnega sveti so: dr. Karel Triller, od
vetnik v Ljubljani; Alojzij Тукас, generalni ravna
telj Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani; Viktor 
Meden, veletržec v Ljubljani; Fran Kavčič, gostil
ničar v Ljubljani; dr. Ivan Bole, zavarovalni rav
natelj v Ljubljani; Josef Huci, senator in predsed
nik banke «Slavijo» v Pragi; dr. Rudolf Pulkrabek, 
ravnatelj banke «Slavije» v Pragi; dr. Vaclav Peča, 
ravnatelj banke «Slavije» v Pragi; Vaclav C h odra, 
avtoriziran zavarovalni matematik in ravnatelj 
banke «Slavijo» v Pragi. 

Razglasi se objavljajo v «Uradnem listu pokra
jinske uprave za Slovenijo» in v uradnem listu one 
pokrajinske vlado, kjor ima družba svoje podruž
nice. 

L j u b l j a n a , dne 25. julija 1922. 

745. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Globus», trgovina s konser 

vsake vrste, razon 
I>osebna koncesija; 
zakup industrijska 

vami, družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba 
1.) izvaža in uvaža živila 

takih, za katere je potrebna 
2.) pridobiva in jemlje v 

podjetja. 
Družbena pogodba z dno 28. julija 1922. 
Višina osnovne glavnice: 20.000 K, ki so v go

tovini popolnoma plačane. 
Poslovodji: Alojzij Mali, bančni ravnatelj v Ma

riboru, in Bogdan Pogačnik, bančni prokinist v 
Mariboru. 

Pravico zastopanja imata poslovodji Alojzij Mali 
in Bogdan Pogačnik kolektivno. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta skupno oba 
poslovodji tako, da postavljata pod njeno po komer
koli napisano ali odtisnjeno besedilo svoji imeni. 

Družbeno objave se izvršujejo po vpisanih pis
mih, ki se oddajajo najpozneje 8 dni prod dnem 
občnega zbora ter navajajo njega kraj. čas in 
dnevni red. ^ 

M a r i b o r , dno 29. julija 1922. 

746. Sedež podnižjiice: Alari bor. 
Besedilo firme: Slavenska banka, d. d., podruž

nica Maribor. 
Sedež glavnega zavoda: Zagreb. 
Predmet podjetja: Družba je upravičena, oprav

ljati vse posle, sjmlajoče v področje bančnih, hra
nilnih in denarnih zavodov, kakor tudi vse posle, 
ki spadajo v komercialno, industrijsko in finančno 
stroko, in posle z nepremičninami. 

Družba temelji na pravilih, sklenjenih na 4. redni 
glavni skupščini Slavonske banke, d. d. v Zagrebu 
dn|e 8. aprila 1922. 

Delniška glavnica znaša 100,000.000 K tei- j • 
razdeljena na 250.000 delnic po 400 K, ki so po
polnoma vplačane, ter se glase na prinosnika. 

Člani ravnateljstva (upravnega sveta) so: Jan
ko Zimmermann, veletržec in posestnik v Zagrebu: 
Ivo Antičević, glavni ravnatelj Zadružnega saviza 
v Splitu; dr. Branko Arko, odvetnik in posestaik v 
Zagrebu; Vladimir Arko, veleindustrijec v Zagrebu; 
dr. Fran Come, ravnatelj mestne hranilnice ljub
ljanske v Ljubljani; Emil Eisner, arhitekt na Du
naju; (h: Rudolf Franz, veleindustrijec v Maribora; 
Viktor Glaser, industrijec in veleposestnik v Rušah; 
Ivo Grgurina, veletržec na Reki - v Zagrebu; 
dr. Milo Katic, primarij bolnice v Dubrovniku: 
Anton Kristan, minister n. r. in glavni ravnatelj 
državnega posestva Beljà; dr. Albert Kramer, mi
nister n. r. v Ljubljani; dr. Franjo Lipoid, odvetnik 
v Mariboru; Vinko Majdič, veleindustrijec v Kranju; 
dr. Milan May or-Marié od tt. Hinko Mayer i drug 
v Zagrebu; Stjepan Mihun, veleposestnik v Zagrebu; 
Peter Orepić, veleindustrijec v Dubrovniku; Franjo 
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Pavelić, velletržec v Zagrebu; Lovro Petovar, vele
posestnik v Ivanjkovcih; Ciril Pire, župan v Kranju; 
Avgust Praprotnik, generalni ravnatelj Slavenske 
bamke, d. d. v Zagrebu; Albert Rupp, veletržec v 
Osijeku; đr. Edo Radošević, zobni zdravnik v Za 
SHobu; dr. Rudolf Rodanić, odvetnik v Zagrebu; 
Filip Suixmcic, veleposestnik v Ljubljani; -dr. Andro 
Svilokos, generalni konzul kraljevino Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Valparaisu (Chile); dr. Fritz 
Soherbaum, voleindustrijec v Mariboru; Ante Šutej, 
veletržec v Zagrebu; Vladimir Treščec-Branjski, 
veliki župan v p. v Zagrebu; Ervin Weiss, veletržec 
v Zagrebu; Gustav Westen, veleindustrijec v Celju. 

Prokura se jo podelila Franu Knificu in Franu 
Pisku, podravnateljema Slavenske banke, d. d., 
podružnice v Mariboru, za centralo in vso po
družnice. 

Firmo podpisujeta kolektivno ali dva člana rav
nateljstva ali en član ravnateljstva z enim proku-
ristotm ali z uradnikom družbe, pooblaščenim za 
podpis, tako, da postavljata svoji imeni pod njeno 
napisano, natisnjeno ali s štampilijo pritisnjeno 
besedilo, in sicer prokuristi z označbo «pp». 

M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

747. Sedež podružnice: Murska Sobota. 
Bosedilo firme: Slavenska banka, d. d., podruž

nica Murska Sobota. 
Sedež glavnega zavoda: Zagreb. 
Predmet podjetja: Družba je upravičena, oprav

ljati vse posle, spadajoče v področjle bančnih, hra
nilnih in denarnih zavodov, kakor tudi vso posle, 
ki spadajo v komercialno, industrijsko in finančno 
stroko, in posle z nepremičninami. 

Družba temelji na pravilih, sklenjenih na 4. redni 
glavni skupščini Slavenske banke, d. d. v Zagrebu 
dno 8. aprila 1922. 

Delniška glavnica znaša 100,000.000 K ter je 
razdeljena na 250.000 delnic po 400 K, ki so po
ginoma vplačane, tor so glase na prinosnika. 

Člani ravnateljstva (upravnega sveta) so: Jan
ko Zimmerman«, vele tržeč in posestnik v Zagrebu; 
Ivo Antičević, glavni ravnatelj Zadružnega saveza 
v Splitu; tir. Branko Arko, odvetnik in posrednik v 
Zagrebu; Vladimir Arko, velcindustrijec v Zagrebu; 
dr. Fran Cerne, ravnatelj mostne hranilnice ljub
ljanske v Ljubljani; Emil Eisner, arhitekt na Du
naju; dr. Rudolf Franz, veleindustrijec v Mariboru; 
Viktor Glaser, industirijec in veleposestnik v Rušah; 
Ivo Grgurima, volebržec na Reki - v Zagrebu; 
<lr. Milo Katic, primarij bolnice v Dubrovniku; 
Anton Kristan, minister n. r. in glavni ravnatelj 
državnega posestva Belja; dr. Albert Kramer, mi-
luster n. r. v Ljubljani; dr. Franjo Lipoid, odvetnik 
v Mariboru; Vinko Majdič, velici ndustrijec v Kranju; 
dr. Milan Mayer-Marie od tt. Hinko Mayer i druig 
v Zagrebu; Stjepan Mihun, veleposestnik v Zagrebu; 
Peter Orepić, velcindustrijec v Dubrovniku; Franjo 
Pavelić. vellotržec v Zagrebu; Lovro Petovar, vele
posestnik v Ivanjkovcih; Ciril Pire, župan v Kranju; 
Avgust Praprotnik, generalni ravnatelj Slavenske 
banko. d. d. v Zagrebu; Albert Rupp, veletržoc v 
Osijeku; dr. Edo Radošević, zobni zdravnik v Za
grebu: dr. Rudolf Rodanić, odvetnik v Zagrebu; 
Filip Supančič, veleposestnik v Ljubljani; dr. Andro 
Svilokos, generalni konzul kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Valparaisu (Chile); dr. Fritz 
Scherbaum, veleiraiiistrijec v Maribora; Anto Šutej, 
veletržec v Zagrebu; Vladimir Treščec-Branjski, 
veliki župan v. p. v Zagrebu; Ervin Weiss, veletržec 
v Zagrebu; Gustav Westen, veleindiustrijec v Celju. 

Prokura so jo podelila, Franu Knificu in Franu 
Pisku, podravnateljema Slavonske banke, d. d., 
podružnice v Mariboru, za centralo in vso podruž
nice, nadalje Franju Koširju in Francu Hirschlu, 
uradnikoma Slavonske banke, ti. d., podružnice v 
Murski Soboti. 

Firmo podpisujeta kolektivno ali dva člana rav
nateljstva ali en član ravnateljstva z enim proku-
ristom ali z uradnikom družbe, pooblaščenim za 
podpis, tako, da postavljata svoji imeni pod njeno 
napisano, natisnjeno ali s štampilijo pritmjeno 
beeedilo, in sicer prokuristi z označbo «pp». 

M a r i b o r , dne 19. julija 1922. 

748. Sedež: Ribnica. 
Bosedilo firme: «Vinograd»,, veletrgovina z \i-

*iam v Ribnici. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo. 
Družbena oblika: javna- trgovska dražba izza 

dne 3. julija 1922. 
Družbeniki: Ignacij Bartol, posestnik in ti-g>vec 

v Ribnici št. 87; Ivan Lovšin, posestnik in trgovec 
v Ribnici št. 70; Emil Pakiž, posestnik in trgovec v 
Ribnici št, 79; Ludovik C. Tschinkol, posestnik in 

trgovec v Ribnici št. 48 — vsak z vloženim zneskom. 
6250 dinarjev. 

Za zastopanje je upravičen kot poslovodja Igna
cij Bartol, posestnik in trgovec v Ribnici št. 87. 

Podpis firme: Družbeno firmo imajo pravico pod
pisovati vsi štirje družbeniki tako, da se pod njeno 
napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo pod
pisujeta dva družbenika svojeročno. 

N o v o m e s t o , dne 25. julija 1922. 

749. Sedež: Tržič. 
Besedilo firme: Tovarna usnja Tovus, dražba z 

o. z.; si-bskohrvatsiko: Tvornica koža Tovus, društvo 
s. o. j . ; nemško: Lederfabrik Tovus, Gesellschaft m. 
b. H. 

Obratni predmet: družba izdeluje vse vrste usnja 
in usnjenih izdelkov, nakupuje za to potrebne siro
vine in trguje z usnjem in usnjenimi izdelki. 

Družbena pogxlba z dne 9. junija 1922. z dostav-
kom z dne 30. junija 1922. Družba je ustanovljena 
za dobo 5 let, t. j . do dne 1. junija 1927. 

Osnovna glavnica znaša 45.000 Din ter je v go
tovini vplačana. 

Poslovodje so: Anton Jelene, posestnik in tv or
ni car; Ivan Lončar, posestnik in župan; Stanislav 
Pollak, posestnik in tvorničar — vsi v Tržiču. 

Firmo zastopata in podpisujeta kolektivno dva 
poslovodji in kolektivno jo podpisujeta dva poslo
vodji ali en poslovodja in prokurist, le-ta z označbo 
prakure, tako, da postavljata svoja podpisa pod nje
no natisnjeno, štampiljirano ali po komerkoli napi
salo beeedilo. 

L j u b l j a n a , dne 10. julija. 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

750. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: Trgovina Franc Crobath, družba 

z omejeno zavezo v Kranju: 
Izbrisala se jo prokura Anice Crobathove, 
L j u b l j a n a , dne 28. julija 1922. 

751. Sedež: Krško. 
Besedilo firme: Trgovski dom Milan Auman & 

Comp.; francosko: Maison de commerce Milan Au
man & Comp.: 

Odstavek o zastopanjU- firmo se je izpremenil 
tako, da imajo pravico, družbo zastopati, v s i druž
beniki, in sicer jo morata zastopati po'dva družbe
nika pri navadnih tekočih poslih; pri nenavadnih 
poslih in važnejših pogodbah pa jo morajo zastopati 
trije družbeniki. 

Prejšnjo besedilo o zastopanju se je izbrisalo. 
N o v o m e s t o , dne 25. julija 1922. 

752. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Češka industrijalna banka, po

družnica v Ljubljani: 
S sklepi občnih zborov z dne 29. aprila 1920. in 

z dne 23. marca 1921., potem s sklepi za to po
oblaščenega upravnega sveta z dne 23. marca 1921. 
in 23. avgusta 1921. so se z odobritvijo češko
slovaškega ministrstva za notranje zadevo v Pragi 
z dno 6. septembra 1921., št. 66.459/1921/17, izpre-
menila družbena pravila v §§ 5., 7., 9., 14., 16., 19., 
26., 27., 32., 37., 38., 39., 40., 43., 46., 61., 62. in 66. 
— Po § 66. se objavljajo odslej razglasi v imenu 
družbe pravnomoSno v uradnem listu češkoslovaške 
republike (Üfedni list čehoslovonske republiky). 

L j u b l j a n a , dne 27. julija 1922. 

753. Sedež: Ljubljana. 
Beswlilo firme: «Impex», eksportna in importivi 

družba.' v Ljubljani: 
Izbrisala sta so poslovodja Srečko Vršič in pro

kurist Љ-. Anton Andrejčič, vpisala, pa sta se poslo
vodji dr. Josip God nič, dosedanji knjigovodja, in 
Viktor Nagy, dosedanji podravnatelj gorenje družbe. 

L j u b l j a n a , dne 18. julija 1922. 

754. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Milarna in svečama, d. d. v Ljub

ljani: 
Na izrednem občnem zbora, dne 30. septembra 

1921. se je sklenila izprememba člena 7. pravil. Po 
izpremenjenem besedilu tega člena S-J je delniška 
glavnica, ki je znašala prvotno 600.000 K tvr je 
liila razdeljena na 1500 v gotovini popolnoma 
vplačanih delnic po 400 K, s skkjjHMn izrednega 
občnega zbora z dne 30. septembra 1921. zvišala na 
2,000.000 K, razdeljenih na 5000. v gotovini popol
noma vplačanih delnic po 400 K, glasecih se na 
IM-inosnika. Ta delniška glavnica se sme na predlog 

upravnega sveta po sklepu občnega zbora zvišati do 
4,000.000 K z izdajo nadaljnjih delnic po 400 K, ki 
se glase na prinosnika in se morajo v gotovini po
polnoma vplačati. Za vsako nadaljnjo zvišbo delniške 
glavnice pa je treba dovolitve državnega oblastva. 

L j u b l j a n a , dne 28. julija 1922. 

755. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Petovia», usnjarska industrija, 

d. d.: 
Izstopil je iz upravnega sveta Lovro Petovar, 

veleposestnik v Ivanjkovcih, in umrl je član uprav
nega sveta Konrad Fürst, veletržec v Ptuju. 

L j u b l j a n a , dne 28. julija 1922. 

756. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Josip Presker, družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina s kožami in sirovi-

nami: 
Na občnem zboru z dne 27. junija 1922. so se iz-

premenila družbena pravila v odstavkih «Prvič» in 
«Petič». 

Besedilo firme odslej tudi v nemščini: Josip 
Presker, Gesellschaft m. b. H. 

Osnovna glavnica se je zvišala od 200.000 K 
na 400.000 K ter je vsa vplačana v gotovini. 

L j u b l j a n a , dne 11. julija 1922. 

757. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo fii-me: Slovenska banka: 
Ustanovila s© je podružnica v Ljutomeru (sklep 

okrožnega kot trgovinskega sodišča v Mariboru x 
dne 21. junija 1922., Firm. 426/22—Rg B I 28/1). 

L j u b l j a n a , dne 28. julija 1922. 

758. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tehniška komercijalna družba 

z o. z.: 
Vsled sklepa po notarskem zapisu z dne'27. ju

nija 1922. posi. št. 1195, se je sklenila izprememba 
družbene pogodbe z dne 6. oktobra 1920., posi. 
št. 1268, v §§ 12. in 17. Po izpremenjenem § 12. 
zastopa odslej družbo sodno in izvunsodno poslo-
vodja-družbenik ali nedružbenik samostojno. Druž
bena firma se podpisuje tako, da postavlja pod 
njeno odtisnjeno ali natisnjeno ali štampiljirano be
sedilo svoj podpis poslovodja-družbenik ali ne
družbenik samostojno ali prokurist tudi samostojno, 
vendar s pristavkom p. p. (per procura). 

Za poslovodjo je bil imenovan Bruno Klemencic 
v Ljubljani, Gosposvetska cesta št. 6. 

L j u b l j a n a , dne 27. julija 1922. 

759. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zadružna gospodarska banka, 

d. d. v Ljubljani: 
Prokura, se je podelila tajniku drju. Mirku 

Božiču. 
L j u b l j a n a , dne 28. julija 1922. 

760. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Zvezna tiskarna in knjigarna, 

družba z o. z.: 
Po notarskem aktu z dne 3. julija 1922. se je 

sklenila izprememba družbenih pravil v točkah 
«Šestič» in «Sedmič». Po izpremenjenem besedilu 
odstavka «Sedmič» zastopa dražbo odslej eden ali 
več poslovodij, ki podpisujejo firmo vsak samo
stojno tako, da postavljajo pod njeno napisano, 
natisnjeno ali s štampilijo odtisnjeno besedilo svoje
ročno svoj podpis. 

Odstopili so dosedanji poslovodje Anton Pesek, 
Josipina Pesek, Franc Vakselj in Dominik Cebin. 

Za poslovodjo je imenovan Svetoslav Premrou. 
prokurist Jadranske banke v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 28. julija 1922. 

761. Seiež: Maribor. 
Besedilo firme: «Akumulator», dražba z omejeno 

zavezo: 
Izbrisal se je poslovodja Rupert Pevec. 
M a r i b o r , dne 27. julija 1922. 

762. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: V. Antolič & Tominz, mariborska 

tesna industrija: 
Besedilo filme odslej: V. Antolič & Tominz, lesna 

industrija Slovenska Bistrica: 
Sedež odslej: Slovenska Bistrica. 
Pravico, zastopati družbo, imata oba družbenika 

skupno ter jo podpisujeta kakor doslej kolektivno. 
M a r i b o r , dne 31. julija 1922. 
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763. S<-iT<3ž: Maribor. 
lïv'spi.iiîo lirme: Kupuearevič & Golubovič. 
Oliatili predmet: špedicija: 
Izbrisala se je družbenica Terezija Kupusarevič. 

Družbena firma se je izpremenila, v posameano firmo. 
Besedilo firme odslej: Vekoelav Golubovič. 
L j u b l j a n a , dne 27. julija 1922. 

Proglasitve za mrtve. П25 
O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, d a se proglase spodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . marca 1918., drž. zak. 
ž t 128, domnevati, d a so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to iz-
poroči sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodiSče, naj se zglase pri njem, ako še 
žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

764. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Mariborska eskomptna banka: 
Besedilo firme odslej: Jugoslovanska Union-

banka. 
Sedež glavne družbe: Beograd. 
Sedeži podružnic: Maribor, Murska, Sobota, Gor

nja Radgona. 
Vpisala sta se sklep občnega zbora Jugoslovan

ske IMon-banke z dne 2. aprila 1922. in sklep redne 
glavne skupščine Slavenske banke, d. d. v Zagrebu, 
z dne 8. aprila 1922. glede fuzije Jugoslovanske 
Union-banke s Slavensko banko, d. d. v Zagrebu. 

M a r i b o r , .ine 19. julija 1922. 

765. Sedež: Maribor. 
Biwedilo firms: «Orient», mednarodna trgovska 

spedicijska in skladiščna delniška družba v Mari
boru: 

Izbrisala »ta se upravna svetnika Gustav Klau-
ber in Bedfich Cerny, vpisala pa sta ee novoizvoljena 
upravna -svetnika Jaroslav Dvorak in Vaclav Se-
tuusky, upravna svetnika «Cehoslavije» v Pragi, 
L, Ritma ulice 18. 

Vpisal se je nadalje sklep izrednega občnega 
zbora z dne 10. julija 1922., s katerim se je § 8. 
družbenih pravil izpremenil in se je delniška glav
nica zvišala od 4,000.000 K na 10,000.000 K z izdajo 
15.000 novih delnic po 400 K nominalne vrednosti, 
ki se glase na prinosnika in se popolnoma vplačajo 
v gotovini. 

M a r i b o r , dne 31. julija 1922. 

766. Sedež: Mirna. 
Besedilo firme: Strojno mizarstvo Fran Peček, 

družba z omejeno zavezo: 
Na podstavi notarskega akta z dne 25. junija 

1922., št. 1667, se je družbena pogodba z dne 8. maja 
1920., opr. št. 800, izpremenila v členih 4., 6., 8., 10., 
I I . in 12. 

Družbena osnovna glavnica se je zvišala od 
120.000 K na 300.000 K. Ta zvišek za 180.000 K 
pripade na tri nove osnovne vloge po 60.000 K, Ici 
so jih vplačali trije novovstopivži družbeniki, nave
deni v seznamku v sodnem spisu. 

Poslovodja je novovstopivži družbenik Gregor 
Demšar, notar v Mokronogu. Tjehcmil Jenko se je 
izbrisal kot i>oslovodja ter ostane nadalje samo 
družbenik te firme. 

Objave o sklicu občnega zlwra i. dr. se morajo 
vršiti s priporočenimi pismi, družbeniku Tjehomilu 
Jenku pa poleg tega brzojavno na bivališče, ki ga 
naznani družbi. 

N o v o m e s t o , dne 25. julija 1922. 

III. I z b r i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

767. Sedež: Gaberje. 
Besedilo firme: Prva jugoslovanska žična indu

strija Fuchs in Kregau, Celje. 
Obratni predmet: industrija za žične estvari: 
Vslod razdružitve in izpremenitve v novo družbo 

z omejeno zaveao. 
C e l j e , dne 13. junija 1922. 

768. Seti-ž glavne družbe: Beograd. 
Be-iislilo firme: Jugoslovanska Union-banka. 
Si ..leži |Hjdružnio: Maribor. Murska Sobota, Gor

nja Radgona: 
V.*Ied fuzije. 
M a r i 1) o r . tuie 19. julija 1922. 

769. Sedež podružnice: Maribor. 
Besedilo firme: «Celeritae», Jugoftlov«ubko <*.'-

piemuičko importilo i. eksportno društvo v Zagrebu; 
«Celerità»», Jugoslavische Transport-, Import- und 
Kxport-A.-G. in Zagreb; «Celeritas», S. A. Yougo-
-kivu pour l«i affaires de Spedition, import et export 
à Zagreb. 

Sedež glavnega podjetja: Zagreb: 
Vsled opustitve obrta. 

M a r i b o r , dne 27. julija 1922. 

770. Sedež: Slovenjgradec. 
BesedUo firme: Oset & Cajnko. 
Obratni predmet: trgovina z vinom: 
Vsled opustitve kupčije. 
C e l j e , dne 25. aprila 1922. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Janez Žunkovič, 
rojen dne 27. decembra 
1898., posestnikov sin v 
Trnovski vasi, okraj ptuj

ski. 
Mihael Kepe, 

rojen dne 21. avgusta 
1876., posestnik v Gertja-

nošu, Prekmurje. 
Matjaž Ciglar, 

rojen dne 7. februarja 
1885., posestnik v Mur
skih Črncih, Prekmurje. 

Imbro Šafarič, 
rojen dne 4. novembra 
1882., stanovnik v Sre
dišču, okraj ljutomerski. 

Josip Kiraly, 
rojen dne 20. decembra 
1892., posestnik v Vit-

kovcih, Prekmurje. 

Janez Mekiš, 
rojen dne 5. novembra 
1874., posestnik v Pertači, 

Prekmurje. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Služil pri 87. pehotnem | 
polku; baje padel dne 
12. oktobra 1916. pri Lok
vici na italijanskem boji

šču. 
Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje dne 
5. januarja 1915. padel na 

gališkem bojišču. 

Služil pri 83. pehotnem 
polku; baje dne 2. avgusta 
1915. padel v Karpatih. 

Vojak 12. pehotnega pol
ka; pogrešan izza meseca 
julija 1915. na gališkem 

bojišču. 
Služil pri 37. honvedskem 
pehotnem polku; pogrešan 
izza meseca oktobra 1916. 

na gališkem bojišču. 
Vojak 18. honvedskega 
pehotnega polka; pogrešan 
izza dne 1. oktobra 1917. 
v ruskem vojnem ujet

ništvu v Čudinovi. 

Alojzi} Bračko, 
rojen dne 14. junija 1893., 
delavec v Veliki Zimici, 

okraj mariborski. 

Josip Schmiermaul, 
rojen dne 26. februarja 
1893., trgovski pomočnik 

v Selnici ob Muri. 

Franc Špurej, 
j rojen dne 1 .januarja 1885., 
" posestnikov sin v Dobrov-

cah pri Mariboru. 
Jakob Žirovnlk, 

rojen dne 6. julija 1882., 
posestnikov sin v Koz-

mincih pri Ptuju. 

Lovec 9. lovskega bataljo
na; pogrešan izza meseca 
oktobra 1914. na gališkem 

bojišču. 

Oče 
Janez Žunkovič. 

Alojzij Družovič, 
posestnik 

v Drbetincih 
št. 15. 

Žena 
Katarina Kepe. 

Žena 
Ana Ciglar. 

Žena 
Marija Šafarič. 

Bratranec 
Josip Kiraly. 

Žena 
Ana Mekiš^ 

Mati 
Katarina Bračko. 

Topničar 30'5centimetr-
ske možnarske bitnice ; 
pogrešan izza meseca ju
nija 1918. na italijanskem 

bojišču. 
Vojak 26. brambovskega 
polka; pogrešan od konca 
leta 1915. na gališkem 

bojižču. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; pogrešainzza prvih 
bojev na gališkem bojišču. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

20.8. 1922.; 
T 83/22—6. 

Pavel Kepe, 
posestnik 

v Gaberju št. 8. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
ч Murski Soboti. 

Franc Lukažič, 
župan 

v Središču. 
20.8. 1922.; 

T 116/22—14. 

Andrej Voroš. 
župan 

v Žitkovcih. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

Varuh 
Josip Reiter, j 

župan ! 
v Ceršaku. I 

Sestra 
Marija Sagadin, 

Mihael Prelec, 
rojen dne 13. julija 1881., 
posestnik v Gerlincih, 

Prekmurje. 
Štefan Horvatie, 

rojen dne 4. julija 1888., 
posestnik v Gornjem La-

košu, Prekmurje. 

Josip Flcko, 
rojen dne 14. julija 1893., 
posestnik v Kraščeh, 

Prekmurje. 

Josip Pesteraer, 
rojen dne 15. decembra 
1883., mizar pri Sv. Juriju 
ob Pesnici, okraj mari

borski. 
Alojzij Pivec, 

rojen dne 5. januarja 1884., 
delavec v Spodnjih Ho-

čah pri Mariboru. 

Vojak 18. honvedskega 
pehotnega polka; baje pa
del na gališkem bojišču 
v prvih bojih leta 1914. 

Frančiška Prelec. 

Služil pri 20. honvedskem 
pehotnem polku; pogrešan 
izza dne 13. februarja 
1915. na gališkem bojišču. 
Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje dne 13. junija 
1918. umrl na italijanskem 
bojišču za zastrupitvijo 

po plinih. 
Služil pri 26. brambov-
skem polku; baje padel 
dne 18. oktobra 1914. v 
bitki pri Nowem miastu 

v Galiciji. 

Andre) Kerčmar, 
rojen dne 24. junija 1878., 
posestnik v Križevcih, 

Prekmurje. 

Ivan Mihi, 
rojen dne 27. julija 1885., 
kočar v Gornji Kapli pri 

Marcnbergu. 

Štefan Kelenc, 
rojen dne 1. oktobra 1874., 
posestnik v Gornji Bistrici, 

Prekmurje. 

Franc Bogar, 
rojen dne 14. septembra 
1887., posestnik v Pete-

šovcih, Prekmurje. 

Franc Simon, 
rojen dne 30. januarja 
1879., posestnik v Pete-

šovcih, Prekmurje. 

Anton Llponlk, 
rojen dne 11. junija 1885., 
viničar v Metavi pri Ma

riboru. 

Služil pri 3. gorskem top
niškem polku ; pogrešan 
izza dne 3. oktobra 1918. 
na italijanskem bojišču. 

Vojak 18. honvedskega 
pehotnega polka ; baje 
umrl dne 19. septembra 
1917. v. Tuli v ruskem 

vojnem ujetništvu. 

Brat 
Alojzij Žirovnik. 

20.8. 1922.; 
T 103/22—9. 

20.8. 1922.; 
T 104/22—9. 

20. 8. 1922. ; 
T 117/22—8. 

20.8. 1922.; 
T 129.-22—7. 

20. 8. 1922.; 
T 130/22—6. 

20.8. 1922.; 
T 132/22—t. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

20.8. 1922.; 
T 134/22-3. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. maica 
1923. 

20.8. 1922.; i 
T 135/22—4. i 

1. marca 
1923. 

Žena jSinion Moretzky,| 2 0 . 8 . i 9 2 2 

notarski uradnik1 
M I . c v,•• I T Ш/22-8 . v Murski Soboti. ' 

Žena 
Marija Horvatič. 

Mihael Huzimec.j 
župan j 20. 8. 1922.; 

v Gornjem ! T 128/22—5. 
Lakošu. j 

Brat 
Andraž Ficko. 

Žena 
Barbara 

Pestem er. 

Služil pri 1. strelskem 
polku; baje umrl dne 
30. novembra 1919. v 
italijanskem vojnem ujet

ništvu v Oderei. 
Topničar 20. topničarske-
ga polka v Przemyslu; 
baje umrl leta 1915. kot 
vojni ujetnik v taborišču 

Meri pri Turkestanu. 
Vojak 48. pehotnega pol
ka; baje umrl v ruskem 
vojnem ujetništvu. Ujet 
je bil, ko je padla prze-

myélska trdnjava. 
Pešec 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje 
padel dne 13. novembra 
1915. pri Bedrikovem na 

italijanskem bojišču. 
Služil pri 47. pehotnem 
polku; pogrešan izza dne 
15. avgusta 1914. na ga

liškem bojišču. 

Žena 
Marija Pivec. 

Žena 
Ana Kerčmar. 

Ž! 

. marca 
1923. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

20. 8. 1922. ; 
T 95/22—9. 

Fran Kopic, 
sodni oficial !.. 

20.8. 1922.; 
T 138/22-6. 

v Mariboru. 
i 20.8. 1922.; 
'. T 140/22-5. 

ena 
Rozalija MIhi. 

Simon Moretzky,! 2 ( ) o jooo • 
notarski uradnik ! T ,VJ,oo "a 

v Murski Soboti.1 ' U*V*~J-

Alojzij Grager, | 2 0 . 8. 1922.; ! 
posestnik I T 119/22—8. ! 

v Gornji Kapli. ' - | 

Tast 
Martin Vučko. 

Alojzij Lipužič, 
kanclist 

v Dolnji Lendavi. 

Žena 
Marija Bogar. 

Žena 
Rozalija Simon. 

Žena 
Marija Uponik. 

Janez Furkač, 
posestnik 

v Petešovcih 
št. 16. 

Josip Medved, 
kanclist 
v Dolnji 
Lendavi. 

20.8. 1922.; 
T 136/22—8. 

20.8. 1922.; j 
T 137/22—8. ! 

. marca 
1923. 

marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

20. 8. 1922. ; i 
T 142/22-5. ! 

1. marca 
1923. 

Rudolf Schein, 
kanclist 

v Maribor,, T M7/22-7. 
20.8.1922.; 1. marca 

1923. 
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Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grcšancev 

Franc Trofar, 
rojen dne 27. marca 1882., 
tvorniški delavec na Je

senicah. 

Alojzi) Črnič, 
rojen dne 9. junija 1883., 
posestnikov sin v Jastreb-

cih, okraj ptujski. 

Adolf Krlstl, 
rojen dne 1. junija 1893., 
trgovski sotrudnik pri 
Sv. Barbar v Slovenskih 

goricah. 

Anton Horvat, 
rojen dne 22. junija 1894., 
posestnik v Ropoči, Prek

murje.-

Josip Smodiš, 
rojen dne 17. oktobra 
1891,, ključaničar v Moto-

vilcih, Prekmurje. 

Anton Smodiš, 
rojen dne 17. maja 1889., 
posestnikov sin v Krašci, 

Prekmurje. 

Anton Jerebic, 
rojen dne 9. junija 1895., 
posestnikov sin v Vizme-

tincih. 

Štefan Škraba n, 
rojen dne 2. novembra 
1882., delavec, v Lipi, 

Prekmurje. 

Štefan Varga, 
rojen dne 16. decembra 
1882., posestnik v Treh 

mlinih, Prekmurje. 

Josip Hozjan, 
rojen dne 13. novembra 
1885., poljedelec v Veliki 

Poljani, Prekmurje. 

Peter Stflti, 
rojen dne 4. avgusta 1843., 
delavec v Lomanošlh pri 

Gornji Radgoni. 

Jakob Pl|avec, 
rojen dne 19. julija 1897., 

delavec v Mariboru. 

Josip Smej, 
rojen dn e 3. oktobra 1880., 
posestnik v Turnišču, 

Prekmurje. 

Alojzij Koal, 
rojen dne 15, junija 1873., 
posestnik v Moravskem 

vrhu pri Ljutomeru. 

Štefan Ranko, 
rojen dne 20. decembra 
1886., posestnik v Pe-

tanjcih, Prekmurje. 

Matija Spindler, 
rojen dne 23. januarja 

• 1889., posestnikov sin.v 
Spodnji Velkt, okraj ma

riborski.' . 
Ivan. Ranz, 

rojen dne. 4. decembra 
J887., kovač v Podgorju 

\ pri- Apačah. 

Anton Trulp, 
rojen dne 29. julija 1883., 

restavrater v Mariboru..* 

: Franc Grakornik, 
.rojen dne TO: avgusta 

1889., posestnikov sin v 
1 ' Vinlčki vasi. 

Bistvene okolnosti 
na katere se opira ^ 

predlog 

Vojak 27. brambovskega 
polka ; pogrešan izza dne 
24. septembra 1915. v 
ruskem vojnem ujetništvu 

v Paramanori. 
Služil pri 26. brambov-
skem polku; pogrešan 
izza dne 7. septembra 
1914. po bitki pri Grodku. 
Odšel leta 1912. v Srbijo, 
se udeležil balkanske in 
pozneje tudi svetovne 
vojne v srbski vojski ; po
grešan izza umika preko 

Albanije. 
Vojak 18. honvedskega 
pehotnega polka; baje 
padel meseca februarja 
1915. v bitki pri ludow-

szczyzni v Galiciji. 
Aktiven vojak 18. honved
skega pehotnega polka; 
baje padel dne 27. fe
bruarja 1915. pri Vàlaszati 

v Karpatih. 

Odrinil dne 25. novem
bra 1915. z 18. hon ved
skim pehotnim polkom 
na gališka bojišča; baje 
padel dne 9. junija 19Ì6. 

pri Lucku. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka ; pogrešan izza meseca 
aprila 1915. na galiških 

bojiščih. 
Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza meseca januarja 
1918. v ruskem vojnem 
ujetništvu v Nadežmin-

skem. 
Služil pri 26. pehotnem 
polku; baje padel dne 
25. junija 1915. na gall-

škem bojišču. 
Vojak 34. honvedskega 
pehotnega polka; baje 
padel dne 15. avgusta 
1917. pri Wulturilu ob 

Seretu. 
Odšel v zgodnji mladosti 
z doma ter se oglasil zad
njič leta 1905. iz Lanacha 

pri Gradcu. 
Vojak 26. brambovskega 
polka; pogrešan izza po
letja 1918. na italijanskem 

bojišču. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Antonija Trojar. 

Brat 
Anton Črnič. 

Sestra 
Barbara 

Prekoršek. 

Sestra 
Ana Haužar. 

Sestra 
Marija Smodiš. 

Sestra 
Marija Smodiš. 

Mati 
Alojzija Jerebic. 

Žena 
Ana Škrabati. 

Žena 
Katarina Varga. 

Žena 
Barbara Hozjan. 

Sestra 
Ana Žemljic. 

Mati -
Marija Pljavec. 

Služil pri 20.honvedskem j 
pehotnem polku ; prišel v \ 
rusko vojno ujetništvo ter j Žena 
baje dne 19. novembra j Ana Smej. 
1916. umrl v Turkestanu 

za tifuzom. 1 
Lovec .20. lovskega bata- j р-,« п г к л ' 
ljona; baje umrl dne р Д Ж . . 
24. junija 1918. za kolero м ' d e h k 0 
na Monte Carrtpu v Italiji. ! ^еаелко. 

Služil pri '83. pehotnem 
polku na gališkem boji
šču; pogrešan izza bitke 
pri-Ivangorodu dne 24ega 

oktobra 1914. 

Vojak 47. pchbtnega pol
ka;'pogrešan izza meseca 

.marca 1915.'na gališkem 
bojišču. . ... 

Služil pri '47! .pehotnem 
polku, na- gališkem boji
šču; pogrešan-izza dne 

i. novembra-1914. 
Vojak 26. domobranskega 
pehotnega polka; pogre
šan-fcza dne'15,. novem

bra 1914. v. Karpatih. 
Služil pri 'Al., pehotnem -
polku ; pogrešan od za
četka svetovne--vojne na 

1 " .gališkem bojišču; 

Žena 
Marija Ranko. 

- • - . . . 

i, Mati -
lAlöjzija Spindler'. 

1 -...'.•" 
Žena;; 

Julijana-Ranz. 

Žena 
Marija Trulp. 

" Brat 
; Mihael' 
•/ '. Grahornik. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Franc Ferenc, 
sodni sluga 
v Mariboru. 

Peter Orešnik, 
župan 

v Jastrebclh. 

-

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 

v Murski Soboti. 

Viktor Nemec, 
sodni kanclist 

v Murski Soboti. 

— 

Alojzij Lipožič, 
sodni kanclist 

v Dolnji 
Lendavi. 

Josip Rus, 
višji pisarniški 

predstojnik 
v Dolnji 
Lendavi. 

Franc Horvat, 
posestnik 

v Moravskeni 
. vrhu št. 2. 

Ivan Gabor, 
posestnik 

v Petanjcih št. 8. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20.8. 1922.; 
T 155/22—4. 

20. 8. 1922. ; 
T 127/22—10. 

20. 8. 1922. ; 
T 131/22—10. 

20.8. 1922.; 
T 133/22-7. 

20. 8. 1922. ; 
T 143/22—9. 

20.8. 1922.; 
T 144/22—9. 

20.8.1922.; 
T 145/22—6. 

20. 8. 1922.; 
T 150/22-5. 

20.8. 1922.; 
T 151/22-7. 

•20.8. 1922.; 
T 152/22—7. 

20.8. 1922.; 
T 158/22—5. 

20.8. 1922.; 
T 167/22—4. 

20.8. 1922.; 
T 168 -22—3. 

20.8. 1922.; 
T 139/22-9. 

20. 8. 1922. ; 
T 153/22-7. 

- * 1 "2.6.. 8. 1922.; 
| ТЛ 65722—4.-

Fran Koplč, 
sodbi oficial 

- v.Mariboru.' • 

" " • ' . ~ . 

20.8. 1922.; 
T.l'73/22-,4. 

20.8. 1922.; 
T 176/22-^-6. 

20/8 Л 922. r 
T 169/22-^6. 

Oklicnl rok 
poteče dne 

i 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. 

1. marca 
1923. ! 

i 

1. septembra 
1923. 

1. marca 
1923. 

\ 1. marca 
i 1923. 

i i 
1 

1. marca 
1923. 

1 1 

1. marca i 
1923. | 

•- i 
j 
j 1. marca 
j .1023. _. 

i 1. marca 
j 1923. 

! 
1. marca 

1923. 

'--l.-rparca . " 
•1923. 

š t 356/5/VTJ. za dan 21. septembra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbo morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, i» 
sicer med 10. in 11. uro v, roke predsedniku draž-
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. ure 
na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije i*-
priSevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčne
ga urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na daa 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje "nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se be 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca avgusta 1922. 

St. 360/8—VIL—1922. 1126 8—1 

'.St. 356?6/yiI.—1922!'' .'•"-[' " 1088 3—A 

Razglas o dobavi tekstilnega œaténaiâ. 
Podpisana .direkcija razpisuje e.tem hapodstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
^ dne 6. marca 1920. in-njegovih izprememb, od-

.noano dopolnitev in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah». z dne 25. novembra 1921., pia-. 
meno ofertalno licitacijo za nabavo tekstilnega ma
teriala, na dan 2 1 . s e p t e m b r a , 1 9 2 2. '•..•: 

.-• Ponudbe -še bodó otvarjale" točno ob" 11.' uri 
zgoraj označenega dne v ekonomskem ' ođtlelku di-. 
rekcije.- •. , . . . ', "'-' •'•'•-.•'' ': 
.-'' Popis potrebnih količin omenjenega materiala 
kakor tüdi obči in posebni pogoji za dobavo tega 
materiala se dobivajo-za 2 dinarja pri ekonomskem 
oddelku v sobi š t 8, kjer so tudi vzorci na. vpogled. 

Ponudba,' opremljena -e kolkom za 20_ dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z'• zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 

Razglas o dobavi usnjenega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 22. maja 1922. in pravilnika, natisnjenega v 
cSlužbenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo raznega usnjenega mate
riala na dan 2 6. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala ia 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala «a 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, e* 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: »Ponudba za dobavo materiala po razpisu poi 
St. 360/8.—Vu. za dan 26. septembra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno po
nudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, im 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dai 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnoena 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in «»er 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 1#. 
uro na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki s« 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisija iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega, 
urada, da je plača] davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se- opozarjajo licitanti, da morajo ha daa 
licitacije podpisati i_zjavo, da poznajo pogoje nabav» 
in da pristajajo dražiti po njih. - ^ 

Onim licitantom;- ki pridëjo. na dan licitacija p». 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v. sobo*, kjer še ba 
vrëila-iicitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v. Zagrebu, 

meseca avgusta 1922. 

"Št. 16.339. 1132 

Razglas. 
У zmislu'-člena 5 { zakona". o volilnih imenikih ž 

dne 30. map, 1922. (uradni list št. 184 iz iéta 192ÏK);'-
ee razglaša, da, je , -r;-: 

stalni .volilni imenik za volitve v narodno skupščine 
in oblastno skupščino 

dogotovljen, po prvostopnem sodišču pofrjen in 
•••-..-• i z z a d n e 2 1 . . a v g u s t a 1 0 2 2 . 
pri mestnem magistratu ,(y. mestnem, pppàsovalnem 
uradu) ob običajnih uradnih ur"ah, t., j . od 8. do 
1Ć;* stalno razgrnjen vsakomur Tra vpogled. 

Pri navedenih volitvah smejo glasovati sama 
oni, ki so vpisani v volilni imenik. 

• • > & 
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Vsakdo ima pravico, volilni imenik pregledati, 
prepisati, razglasiti in natisniti ter bodisi zase, bo
disi za drugega, zahtevati njegov popravek. 

Popravek volilnega imenika se zahteva nepo
sredno pismeno ali ustno od mestnega magistrata 
i l i pa od. prvostopnega (deželnega) eodisča, toda od 
tega samo pismeno. 

Zahtevanim popravkom se morajo priložiti po
trebni dokazi, za katere morejo služiti samo polno-
veijavne listine. 

Mestni magietrat v LJubljani, 

dne 19. avgusta 1922. 

Vladni komisar: dr. Senekovič s. r. 

1097 3- Poziv. I 1U9-1 3 - 1 Poziv. 

Št, 16.340. 1133 

Razsrlas. 
V zmislu člena 5. zakona o volünih imenikih z 

dne 30. maja 1922. (Uradni list St. 184 iz leta 1922.) 
ee razglaša, da je 

stalni volilni imenik za občinske volitve 
dogotovljen, po prvostopnem sodišču potrjen in 

i z z a d n e 2 1 . a v g u s t a 1 9 2 2. 
pri mestnem magistratu (v mestnem popisovalnein 
uradu) ob običajnih uradnih urah, t. j . od 8. do 
14., etalno razgrnjen vsakomur na vpogled. 

Pri navedenih volitvah smejo glasovati samo 
oni, ki so vpisani v volilni imenik. 

Vsakdo ima pravico, volilni imenik pregledati, 
prepisati, razglasiti in natisniti ter bodisi zase, bo
disi za drugega, zahtevati njegov popravek. 

Popravek volilnega imenika se zahteva nepo
sredno pismeno ali ustno od mestnega magistrata 
ali pa od prvostopnega (deželnega) sodišča, toda od 
tega samo pismeno. 

Zahtevanim popravkom se morajo priložiti po
trebni dokazi, za katere morejo služiti samo polno-
veljavne listine. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 

dne 19. avgusta 1922. 
1 Vladni komisar: dr. Senekovič s. r. 

St. 544/П. 

Razpis učiteljske službe. 
Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 3. julija 

1922., št. 6994, se razpisuje na petrazredni deški 
osnovni šoli v S l o v e n s k i B i s t r i c i služba za 
iičitelja v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ
beni poti do dne 

2 4. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
pri krajnem šolskem svetu v Slovenski Bistrici. 

Okrajni šolski svet slovenjebistriški v Mariboru, 

dne 19. avgusta 1922. 

Razne objave, 
П36 Vabilo na ustanovni občni zbor 

Strojilne, lesne in kemične industrije, 
d. d. v Polzel i , 

ki bo v sredo dne 6. s e p t e m b r a 1 9 2 2. ob šest
najstih v . posvetovalnici Jadranske banke v Ljub

ljani, ŠelenbiiTgova ulica št. 7/II, s tem 
d n e v n i m r e d o m : 

a) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o 
končnoveljavni ugotovitvi vsebine družbenih pra
vil, kakor jih je odobrila državna uprava. 

b) Volitev članov- upravnega sveta. 
c) Volitev računskih preglednikov in njih namest

nikov. 

V L j u b l j a n i , dne 22. avgusta 1922. 

Po sklepu občnega zbora z dne 2. julija 1922. 
se je zadruga «Konsum.no društvo rudarjev za Hrast
nik, Dol in Ojstro, r. z. z o. z. v Hrastniku», raz-
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidacija zadruge se je s sklepom okrožnega 
kot trgovinskega sodišča v Celju z dne 4. julija 
1922., Firm. 253/22, Gen. I 27/a/79, vpisala v za
družni register. 

To se naznanja v zmislu § 40. zadružnega za
kona in obenem se pozivljejo vsi upniki, naj prija
vijo svoje terjatve do dne 2. julija 1923. v zadružni 
pisarni. 

V H r a s t n i k u , dne 15. .avgusta 1922. 

Ivan Jazbec s. r., K. Malovrh e. r., likvidatorja. 

Dr. Siegfried WUdi s. r. Jadranska banka, 
a. d. u Beogradu. 

llc-ô Razid društva. 
cNapreduo gospodarsko društvo v Zagorju ob 

>*avi» se je prostovoljno razšlo. 

Franc Kerinik s. r., bivši tajnik. 

p o sklepu občnega zbora z dne 2. julija 1922. «e 
je zadruga «Občno konzumno druStvo v Trbovljah, 
r. z. z o. p., razdružila ter je prešla v likvidacij'л 

Likvidacija zadruge se je s sklepom okrožnega 
kot trgovinskega sodišča v Celju z dno 4. julija 
1922., Firm. 254/22., Gen. I 295/44, vpisala v za
družni register. 

To se naznanja v zmislu § 40. zadružnega zako
na in oberem se pozivljejo vsi upniki, naj prijavijo 
svojo terjatve do dne 2. julija 1923. v zadružni pi
sarni ustno ali pismeno. 

V T r b o v l j a h , dne 15. avgusta 1922. 

Z a l i k v i d a t o r j o : 
Avgust Tratnike, r. Ivan Jeret ins . r. Iv. Krusičs. r. 

1080 Eisen-Handels- und Industrie-Aktiengesellschaft Greinitz, Graz. 

.Aktiva. 
Bilanca dne 31. decembra 1921. 

(V avstrijskih kronah.) P a s i v a . 

! 7,131.295-81 
1,864.751-65 

42,245.169-62' 
9,986.300 -

916,269.311-161 
280,589.598-42] 

/ J 
1.258,086.426 66 

Delniška glavnica 

Rezerva za agio: 
(iz emisije 3917.) . . 556.944-44 
(iz emisije 1921./I.) . 74,000.000- — 
(iz emisije 1921./11.) . 106,000.000 — 

Rezerva za popravila : 
iz leta 1919 4,000.000 — 
iz leta 1920 10,000.000-—• 

Rezerva za obče davščine : 
iz leta 1919 3,500.000- — 
iz leta 1920 10.000.000- — 

Dividende (ne dvignjene) : 
iz leta 1918 1.000-— 
iz leta 1919 1.600- — 
iz leta 1920 10.040- — 

Čisti dobiček 74,823.109 91 
Prenos dobička iz prej

šnjega leta . . . . 131.065-94 

25,000.000- — 
2;708.170-31 

180,556.944-44 

14,000.000.— 

13,500.000- — 
1,469.405-28 

705,002.044-10 

12.640 — 
240,883.046-68 

74,954.175-85 

1.258,086.426-66 

. -

Izgube. 
Račun izgube in dobička dne 31. decembra 1921. 

(V avstrijskih kronah.) D o b i č k i . 

Obresti 
Plače m mezde 
Premije za pokojninsko zavarovanje 
Odpisi 
Splošni stroški 
Pridobnlna, pristojbinski namestek in 

oddaja imovine 
Odpis dubioznih terjatev 
Čisti dobitek 74,823.109-91 
Prenos dobička iz prej

šnjega leta 131.065-94 

22,995.392 
117,959.798 

615.543 
428.934 

21,654.113 

24,041.328-74 
1.878-59! 

74,954.175-85 j 

262,651.166-43 

Prenos dobička iz prejšnjega leta 
Kosmati dobiček 

131.065-94 
262,520.100-49 

262,651.166-43 

A k t i v a . 

Železarna Muta. 
B i l a n c a d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

(V SHS kronah.) Pasiva. 

Posestva: 
a) zemljišča 
b) stavbno zemljišče. 
c) stavbe 

N a p r a v e : 
a) obrati železarne. . 
b) obrati gospodarstva 

B l a g a j n a in r a č u n i 
č e k o v n e g a u r a d a 

D o l ž n i k i 
Z a l o g e : 

a) v železarni . . . . 
b) v gospodarstvu . . 

83.615-80 
3.360 — 

203.423-50 

232.411-52 
124.369 •— 

10,843.738-57 
951.952-84 

290.399 30 

aü6.780-52| 

537.878 73 
4,619.779-25 

11,795.69141 

17,600.529-21 j 

U p n i k i 
Z m a n j š e k v r e d n o s t i : 

do dne 31. decembra 
1920 149.378 75 

za leto 1921.: 
5 7. pri stavbah . . 10.170-— 
20 5/0 pri • vozarstvu 

in gospodarstvu . 24.880- — 
10°/o P" napravah . 23.241 — 

D o t a c i j a : 
dne 1. januarja 1921. 1,298.913-85 
dobiček za leto 1921. 75.179-24 

16,018.766 37 

Izgube'. 
R a č u n d o b i č k a i n i z g u b e d n e 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 1 . 

(V SHS kronah.) 

207.669 75 

1,374.093 09 

17,600.529-22 

D o b i č k i . 

1. Odpisi 
2. Ohramba in dohodki stavb 
3. Splošni stroški 
4. Pridobnina 
5. Dobiček za leto 1921.. . . 

58.291 •—1 
31.794-04 

423.814-30 
82.274-02 
75.179-24 

1. Obresti 
2. Dobiček iz obratov železarne . 
3. Dobiček iz obratov gospodarstva 

665 45 
577.739-69 

92.947-46 

671.352-60 671.352 60 

Natisnila ia založila Delniška tiskarna, i. d. v Ljubljani. 
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90. V Ljubljani, dne 30. avgusta 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
„ pokrajinske upraye za Slovenijo. 

Vaebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon, s katerim se ukinja cesarska naredba o zasegi imovine zaradi vele
izdaje. — Uredbe osrednje vlade: Pravilnik o obligatorni prijavi in odjavi plovnih objektov z manj nego 50 tonami nosilnosti v rečnih pristaniščih kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. Odločba, s katero se ukinja uvozna carina na žito in koruzo. Odločba, s katero se zvišuje izvozna carina na svinjsko in gosjo mast. Odločba, s katero se pre
poveduje izvoz ovsa in vseh vist sena. Odločba o izpremembah in dopolnitvah v izvozni tarifi. — Razglasi osrednje vlade: Pojasnilo glede zavarovanja valute pri izvozu 
otrobov. Razglas o kurzih listin, izdanih na" zlato ali inozemsko valuto, za čas od dne 1. do vštetega dne 30. septembra 1922. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: 
Razglas o vizu potnih dovolil češkoslovaškim državljanom. Razglas o izpremembah v gerentskem sosvetu okrajnega zastopa ormoškega. Razpust društev. Objava glede 
popusta pri pristojbinah za naše dijake na ženevskem vseučilišču. Razglas o teritorialni pristojnosti hidrotehničnih oddelkov v Mariboru in Celju. Izkaz o stanju živalskih kužnih 
bolezni v Sloveniji. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razglas o učnem tečaju na državni babiški šoli v Ljubljani. Razglas o honorarju za babiško pomoč pri 
siromašnih slojih. Razglas o dnevni oskrbnini III. razreda v javni bolnici usmiljenih bratov v Kandiji. Razglas o oskrbninah v nekaterih zdravstvenih zavodih. Tedenski izkaz 
o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglas o plačilu takse za vozila. Razglas glede obmejnih 
krajin ob carinski črti. — Razglasi ministrstva za trgovino in industrijo, oddelka v Ljubljani: Razglas, da so izpremembe pravil delniške družbe «.Triglav', tovarne hranil, d.d.» 
v Smarci pri Kamniku, odobrene. Razglas, da se sme.ustanoviti delniška družba z imenom: «Hipotekama banka jugoslovanskih hranilnic». — Razglasi raznih uradov in obla-

stev. — Razne objave. — N a r o č n i k o m na z n a n j e . 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 182. z dne 18. avgusta 1922.: 
Ukaza, Njegovoga Veličanstva, kralja, Л 1 o k s a n-

d.ra I. z dne 16. avgusta 1922., s katerima se 7,a 
• čas, dokler so bosta predsednik ministrskega sveta 
Nikola P. P a š i č iu minister priprave za ustavo
tvorno skupščino in izenačitev zakonov Marko 
T r i f k o v i ć mudila v inozemstvu, postavljata za 
njiju namestnika Kosta T i m o t i j e v i Ć, minister 
za notranje posle, in Krsta M i 1 e t i č, minister za 
agl'arno reformo. 

. Ukaz Njegovega Veličanstva kralja. A 1-e k « a n -
d r a "I. z dne 4. avgusta 1922., s katerim se poob
lašča minister priprave za ustavotvorno skupščino 
in izenačitev zakonov, da smo predložiti narodni 
skupščini predlog zakona o uradnikih in ostalih ci
vilnih državnih uslužbencev. ' 

{zpramembe v osebju, 
Z odlokom gospoda ministra za r.arođno zdravje 

z dne 26. julija 1922., št. 25.004, je bil dr. Matija 
A m b r o ž i č imenovan za zdravstvenega referenta 
v VII. činovnem razredu pri zdravstvenem odseku 
•/a Slovenijo in za voditelja dispanzerja za matere 
in deca v LJubljani. _ , . ..... 

J Dr. Katičić s. r. 

Imenovana sta za provizorna lcmetijsko-stro-
kovna uradnika v XI. 'činovnem razredu s pove
ri tvijo poslov pomočnikov okrajnih ekonomov Fran 
P a v l i c a in Alfonz Z d o l še k. 

Posli pomočnika okrajnega ekonoma pri okraj
nem glavarstvu v. Kamniku so začasno poverjeni 
Mihaelu M a r i n č k u, travniškemu mojstru pri 
oddelku za kmetijstvo. 

Kmetijski potovalni učitelj Fran V o j s k je 
premeščen iz Boltinecv k okrajnemu glavarstvu v 
..lumki Soboti. 

Absolvirani veterinar Milan R a j š p je sprejet 
v državno službo, imenovan za provizornoga držav
nega živinozdTavnika v X. činovnem razredu in 
« lodeljen v službovanje okrajnemu glavarstvu v 
Ljutomeru. 

Provizorni kmetijsko-strokovni uradnik XI. či-
uovnoga razreda Josip K o v a č i č je podal ostavko 
na državno službo. 

Friderik P r e s i n g o r , kanclist pri okrajnem 
glavarstvu v Celju, jo stalno upokojen. 

Iv. Hribar s. r. 

akoni in kraljevska uredbe« 

284. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev'na podstavi člena' Ì30. 
ustave sklenil v XXVII. redni seji, ki jo je imel 
dne 9. decembra 1921. v Beogradu, da je naredbo 
deželne vlado •> T ^ ' ^ M J O št. IV. 14ÜÖ/18, 
«Dalmatinski Glasnik»...št ,4/18., naredbo deželne 
vlade za Dalmacijo z dno 8. decembra 1918., št. I. 
2773/18, «Dalmatinski Glasniji» št. 11, in naredbo 
celokupne deželne vlade za Slovenijo z dno 14. fe
bruarja 1919., Uradni list št. 362, semamka uredb 
ministrstva pravde št. 1 in. 7, «Službene Novine» 
št. 195/21., izpremeniti in da smo Mi potrdili in po

trjujemo po zakonodajnem odboru sklenjeni 

Zakon, 
s katerim se ukinja cesarska naredba 
o zasegi imovine zaradi veleizdaje.* 

§ i . 

Cesarska naredba z dne 9. junija 1915., drž. zak. 
št. 156, se ukinja. 

§ 2 -

Ukinjajo se vse zasego imovine in vse varnostne 
odredbe, ' ukrenjen© zaradi izdajalskih dejanj zoper 
bivšo avstro-ogrsko monarhijo bodisi na podstavi 
cesarske naredbe z dne 9. junija 1915., drž. zak. 
št. 156, bodisi na podstavi drugih zakonskih pred
pisov, tako za povračilo učinjene škode kakor tudi 
za zadovoljščino za učinjeno kršitev prava. 

§ 3. / 

Ukinitev zasege, ustavitev varnostnih odredb in 
povračilo imovine zakonitim lastnikom ali njih na
slednikom opravlja brez nadaljnjo naredbe ono ci
vilno sodišče, ki je bilo po § 9. cesarske naredbo z 
dno 9. junija 1915., drž. zak. št. 156, pristojno za 
zavarovanje in za upravo. To sodišče odredi uradoma 
potrebne, izbrise zemljiških vpisov, ki se tičejo za
sege, ter obvesti o ukinitvi var n četni h odredb in za
sege leak or budi o izbrisu vpisov osebe, naštete v 
§ 6., prvem in tretjem odstavku, cesarske naredbo 
z dno 9. junija 1915., drž. zale. št. 156, poleg tega 
pa še ono sodišče, ki je ukrenilo varnostno odredbo 
ali zasego. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 142, izdanih dne 30ega 
junija 1922. (Prilog ХХШ. — 1922.) 

§ 4. . . • 

Ista sodišča pozovejo upravitelje zaseženih 
imovin, naj polože račune o upravi in naj vroče 
sodišču eventualne preostanke; za to jim da pri
meren rok, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev. 
Zoper malomarno upravitelje se jiostopa po pravilih 
nespornega postopka. 

§ 5 . 
Če upravitelj ugodi nalogu po § 4., določi so

dišče narok, pozove interesente ter si p i zadeva, 
doseči poravnavo o odobritvi računov in o -upravi
teljevi nagradi. Če se poravnava ne doseže, napoti 
sodišče stranice na sporno> p"ot, in sicer lastnika, ako 
tä izpodbija poiožejji račun, upravitelja pa, ako last
nik izp'odmja'utemeljenost njegove zahteve za na
grado. Višino''nagrade odredi,- pri tej priliki nespor
no sodišče. To odredbo sme pobijati z utokom samo 
lastnik, dotični pravnomočni sklep pa ostane nor
mativen za sporno sodišče glede višine nagrade. 

§ 6 . 

Finančna prokuratura za Dalmacijo, odnosno za 
Slovenijo, mora umekniti vse tožbe v pravdah, ki 
še teko zaradi odškodnine in zadovoljštine, ter se 
odreči tožboni zahtevi. Še ne uvedene pravde se 
ne smejo več uvajati. 

§ 7 . 
Isti finančni prokuraturi morata ustaviti vse iz

vršbe, zahtevane na podstavi razsodb, lei so jih iz
dala civilna ali kazenska sodišča zaradi odškodnine 
in zadovoljščine proti državi. Že pravnomočne raz
sodbe, bodisi da je na njih podstavi izvršba že 
zahtevana, bodisi da ni, izgube pravno moč. 

§ 8. 
Onim osebam, zoper katere je bil zaradi vele-

izdajalskih dejanj zoper bivšo avstro-ogrsko mon
arhijo, bodisi na podstavi cesarske naredbe z dne 
9. junija 1915., drž. zak. št. 156, bodisi na podstavi 
drugih zakonskih predpisov, tako zaradi povračila 
učinjene škode, kakor tudi zaradi zadovoljščine za 
učinjeno kršitev prava, že realizirana terjatev 
države, je dano na voljo, da v prekluzivnem roku 
6 mesecev od dne, ko se razglasi ta zakon, prijavijo 
polerajinskim upravam svojo škodo, predloživši 
obenem vse listine za njen doka«. 

§9-
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah», ter nadomešča naredbo deželne 
vlade za Dalmacijo št. IV. 1409/18., razglašeno v 
«Dalmatinskem Glasniku* št. 4 z dne 19. novembra 
1918., in naredbo deželne vlade za Dalmacijo z dne 
8. decembra 1918., št, I. 2773/18., razglašeno v 
«Dalmatinskem Glasniku» š t 11 z 'dne 11. decem
bra 1918., in naredbo celokupne deželne, vlade za 
Slovenijo z dne 14. februarja 1919., št. 362 «Urad
nega lista deželne vlade za Slovenijo» z dne 20. fe
bruarja 1919., predložene zakonodajnemu odboru 
narodne skupščine pod1 št, 1 naredb za Dalmacijo, 
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90. 600 Letnik IV. 

odnosno pod št. 7 narodb za Slovenijo ministrstva 
pravde, navedenih v «Službenih Novinah» št. 195/21. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbo za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.: 
St, 65.896. ' _ _ . . 

Aleksander s. r. 
Videl in pritienil državni pecat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 

285, 
Na podstavi člena 28. uredbe o pristaniških ka-

petanijah, objavljene v «Službenih Novinah» št. 57 
z dne 14. marca 1921.,* predpisujem ta-le 

Pravilnik o obligatorni prijavi in odjavi 
plovnih objektov z manj nego 50 tonami 
nosilnosti v rečnih pristaniščih kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev.** 
Člen 1. 

Poveljniki, krmarji, vodje itd. vseh vrst plovnih 
objektov, ki imajo manjšo nosilnost nego 50 tòn in 
plovejo po rekah in pod zastavo kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v trgovskem (obrtnem) pro
metu, morajo vsak svoj prihod ali odhod prijaviti pri 
pristaniški kapetaniji, kjer pa take ni, začasno pri 
agenturi brodarskega sindikata Srbov, Hrvatov in 
Slovencev v dveh urah po prihodu, odnosno nepo
sredno pred odhodom. 

Člen 2. 

Pred izvršeno prijavo prihoda ni dovoljeno oprav
ljati v pristanišču nikakršnih trgovskih operacij 
(raztovarjanja ali natovarjanja). 

Člen 3. 
Vsako plovilo z manj nego 50 tonami nosilnosti 

mora biti opremljeno no samo s «plovitvenim dovo-
lilom», nego tudi s «tovornico blaga» («tovarnica 
robe»). 

«Tovornice blaga» so natisnjeno v knjižicah s 
100/2 stranmi ter se dobivajo pri vseh pristaniških 
kapetanijah in agenturah brodarskega sindikata Sr
bov, Hrvatov in Slovencev za. ceno po 30 dinarji? v. 

Člen 4. 
Ob prihodu v pristanišče se mora poveljnik, kr

mar, vodja itd. prijaviti pri pristaniški kapetaniji, 
odnosno pri agenturi, s knjigo «tovornic blaga», v 
kateri je izpolnil zgornji del «tovornice» v vseh 
rubrikah, razen številke na čelu obrazca, ki jo 
označi kapetanija (agentura). 

Istočasno predloži kapetaniji (agenturi) v vpo
gled «plovitveno dovolilo» svojega plovila; to do
volilo mora biti stalno na odrejenem mestu v knjigi 
«tovornic blaga», t. j . v vrečici' na zadnjih platni
cah; kapetanija (agentura) pa jo obdrži do prijave 
odhoda. 

Člen 5. 

Pred odhodom se mora poveljnik, krmar, vodja 
itd. iznova prijaviti pri kapetaniji (agenturi) s 
knjigo «tovornic blaga» z izpolnjenim spodnjim de
lom, t. j . z obrazcem odhoda; pri tej priliki zahteva, 
naj se mu povrnejo njegova deponirana «plovitvena 
dovolila», ter podpiše v dokaz, da jih je prejel, «se-
znamek dospelih in odplulih plovil». 

Verodostojnost prijavljenih podatkov potrdi po
veljnik, krmar, vodja itd. prijavljenega plovila s. 
svojim podpisom na onem mestu v «tovornici blaga», 
H je določeno za to. 

* Uradni list pod št. 93 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 142, izdanih dme 30ega 
junija 1922. (Prilog ХХШ. — 1922.) 

Člen 6. 
V pristaniščih, kjer ni kapetanije in tudi ne agen

ture, istotako v svobodnih tovoriščih mora povelj
nik, krmar, vodja itd. tudi za tako pristajanje iz
polniti dotični obrazec dQhoda in odhoda «tovornico 
blaga» ter ga vročiti pri prvi kapetaniji ali agenturi 
onega pristanišča, v katero dospe naknadno; tam 
se mu opravljena prijava, odnosno odjava, overi z 
žigom in podpisom kapetanovim (agentovim). 

Člen 7. ' 
Od prednjih dolžnosti, predlagati «tovornico bla

ga», so izvzeta ona plovila, ki vozijo s posebno do
volitvijo podpisanega ministrstva na stalnih progah 
in po odobreni tarifi. Lastniki takih plovil morajo 
pristojni kapetaniji vročati polmesečna poročila o 
svojem prometnem poslovanju ter v njih označevati 
vrsto in količino blaga v tonah, kraj izvoza in uvoza 
in število prevoženih potnikov. 

Nadalje niso zavezane predlagati «tovornice bla
ga» vsa plovila, ki so lastnina državnih oblastev ter 
vozijo v lastni režiji. 

Člen 8. 
Kdor a© ne ravna po tej naredbi, se kaznuje po 

zakonu; y skrajnjem primeru pa se mu odvzame 
plovitveno dovolilo. 

Člen 9. 
Ta pravilnik stopi v veljavo dne 1. julija 1922.; 

z njim se razveljavljajo vse naredbe, izdane doslej 
o tem predmetu. 

Ministrstvo za promet, direkcija rečnega prometa, 
v Beogradu. 

286. 
Odločba, s katero se ukinja uvozna carina 

na žito in koruzo.* 
Ministrski svet je sklenil v seji, ki jo je imel dno 

14. avgusta 1922. v Ljubljani, na podstavi poobla
stila v prvem odstavku člena 185. finančnega za
kona za leto 1922./1923.: 

Ukinja se uvozna carina na vse vrste pšenice, 
rž, piro, ječmen, oves in koruzo. 

Ta odločba stopi v veljavo z dnem, ko so raz
glasi 'v «Službenih Novinah». 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dno 18. avgusta 1922.; C br. 52.181. 

287. 
Odločba, s katero se zvišuje izvozna carina 

na svinjsko in gosjo mast.* 
Ministrski svet je odločil v seji, ki jo je imel dne 

14. avgusta 1922. v Ljubljam, na podstavi poobla
stila v členu 5. zakona o izvozu in izvoznih carinah 
z cine 23. septembra 1921. (št. 215 «Službenih No-
vin» z dne 27. septembra 1921.**): 

Izvozna carina na svinjsko in gosjo mast se zvi
šuje na 2500 dinarjev za 100 kilogramov. S tem se 
izpreminja odločba ministrskega sveta z dne 29. ju
lija t. 1., C br. 48.435, razglašena v št. 168 «Služ
benih Novin» z dne 1. avgusta L L*** 

Ta izpremefnba stopi v veljavo z dnem, ko se 
razglasi v «Službenih Novinah». 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 18. avgusta 1922.; C br. 52.182. 

288. 
Odločba, s katero se prepoveduje izvoz 

ovsa in vseh vrst sena.f 

Ministrski svet je odločil v seji dne 23. avgusta 
1922. na podstavi pooblastila odstavka П. člena 
185. finančnega zakona za leto 1922./1923.: 

Izvoz ovsa in vseh vrst sena je prepovedan. 
Ta odločba stopi v veljavo z dnom, ko se raz

glasi v «Službenih Novinah». 
Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 

dne 23. avgusta 1922.; C b r . 53.429. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 182, izdanih dne 18egn, 
avgusta 1922. 

** Uradni list pod št. 306 iz leta 1921. 
*** Uradni list pod št. 264 iz leta 1922. 

t Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 186, izdanih dne 
24. avgusta 1922. 

289. 
Odločba o izpremembah in dopolnitvah 

v izvozni tarifi.* 
Ministrski svet je odločil v seji dne 22. avgusta 

1922. na podstavi pooblastila v členu 5. zakona o 
izvozu in izvoznih carinah z dne 23. septembra 
1921. (št. 215 «Službenih Novin» z dne 27. sep
tembra 1921.**): 

1.) Izvozna carina se zvišuje: 
na pšonico in na rž na 150 dinarjev za 100 kg; 
na ječmen na 100 dinarjev za 100 kg; 
na pšenični zdrob in pšenično moko na 110 di

narjev za 100 kg; 
za moko vseh vrst, razen pšenične, s 110 dinarji 

za glavo. 
2.) Izvozna carina so določa: 
za koruzo s 150 dinarji za 100 kg; 
za moko vseh vrst, razen pšenično, s 110 dinarji 

za 100 kg; 
za zreli fižol z 200 dinarji za 100 kg; 
za krompir s 100 dinarji za 100 kg; 
za čebulo in česen z 200 dinarji za 100 kg. 
Te izpremembe in dopolmtve v izvozni carini 

stopijo v veljavo z dnem, ko se razglase v «Služ
benih Novinah». 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 23. avgusta 1922.; C br. 53.430. 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnilo glede zavarovanja valute pri 

izvozu otrobov.*** 
Gospod miniater za finance je izdal z I br. 12.701 

z dne 11. avgusta t. 1. to-le pojasnilo: 
Tudi za otrobe se mora vršiti zavarovanje va

lute pri izvozu tako, kakor je dqloceno s členom 16. 
pravilnika. 
Iz generalnega Inspektorata ministrstva za finance 

v Beogradu, 
dne 12. avgusta 1922. 

Razglas o kurzih listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto, za čas od dne 1. do 

vštetega dne 30. septembra 1.1.+ 

Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 
taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
nadaljo zato, ker se vrednost listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto, proti dinarju menjava, je ko
misija, ustanovljena z odlokom gospoda ministra za 
finance z dne 27. junija t. L, I. br. 9807, za določanj« 
kurza, po katerem se morajo preračunavati na vred
nost dinarja vse listine, "ki slovejo na zlato ali ino
zemsko valuto, določila nastopne kurac, ki veljajo 
za čas od dne 1. do vštetega dne 30. septembra 1.1.: 

1 napoleondoi- Din 320— 
1 turška lira v zlatu . > . . . » 360*--
1 angleški funt » 373— 
1 ameriški dolar » 82-— 

100 francoskih frankov . . . . » 672— 
100 švicarskih frankov . . . . » 1596— 
100 grških drahem » 187— 
100 italijanskih lir . . • . . • » 384-— 
100 nemških mark » 10— 
100 češkoslovaških kron . . . » 220— 
100 madžarskih kron » 6 — 
100 romunskih lejev, » 69--— 
100 bolgarskih levov » 5 1 — 
100 španskih pozet » 1300-— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 3240-— 
100 danskih kron » 1807— 
100 avstrijskih kron »' —16 
100 poljskih mark » 1-30 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 21. avgusta 1922.; I br. 13.168. 

* Razglašena .v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 186, izdanih dne 
24. avgusta 1922. 

** Uradni list pod š t 306 iz leta 1921. 
*•** Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevina 

Srba, Hrvata i Slovonaca» št. 184, izdanih dne 22ega 
avgusta 1922. 

t Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 186, izdanih dne 24cgi 
avgusta 1922. 

ik£ïs& 



90. 601 Letnik IV. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

8t 30.419. 
Razglas. 

Za vizum potnih dovoli] češkoslovaškim držav
ljanom se zahteva v zmislu reciprocitete odslej taksa 
•2 dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 24. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 

&t. SI .450. 
Razglas. 

Namesto odstopivšega Jakoba Z a d r o v c a je 
imenovan za prisednika gerentskega sosveta okraj-
ikega zastopa o r m o š k e g a Franc K o č e v a r , 
trgovec in posestnik v Središču. 

T L j u b l j a n i , dno 25. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika 

dr. Baltic s. r. 

»t. 80.284, z dne 18. avgusta, in št. 31.006, z dne 
23. avgusta 1922. 

Razpust društev. 
Podružnica v Stični «Družbo sv. Cirila in Me

toda» in 
podružnica v Kostanjevici «Deželnega in go-

»ponjega pomožnega društva Rdečega križa za 
Kranjsko» 
ae l-azpuščata, ker že več let ne delujeta in ker 
zaradi nezadostnega števila članov nimata pogojev 
za pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Tekavčič s. r. 

To se daje na obče znanje s pristavkom, da pri
čne poslovati hiirotehnični oddelek v M a r i b o r u 
(poslopje okrajnega glavarstva) dne 1. s e p t e m 
b r a , v C e l j u (poslopje okrajnega glavarstva) pa 
dne 16. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 

V L j u b l j a n i , dne 22. avgusta 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Po naročilu i>okrajinskega namestnika: 

šef oddelka: Sancin s. r. 
Št. 2626 vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 26. avgusta 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte- j ^ ^ ^ ^ ^ ^ s i r o m a i a i h s l 0 

vilo zakuženih dvorcev v občini. ' 

iznova cepljene, izpričevalo o šolski izobrazbi in, 
če so ubožne, tudi zakoniti. ubožni list Prednost 
imajo za ta tečaj prosilke iz mariborske oblasti. 

Dne 2. novembra 1922. ob osmih se morajo pro
silke osebno javiti v državni ženski bolnici v Ljub
ljani, Stara pot št, 3, kjer najprej opravijo pred
pisani sprejemni izpit 

Vse učenke morajo ves čas bivati v internatu. 
Učenice, ki so ubožne in potrebne, ee sprejemajo 

v internat brezplačno, imovitejše pa morajo plače
vati hrano v internatu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 16. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

9037 ad. 
Razglas. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razglaša, da 

Št. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Celje: Trbovlje 1 :9. Ljubljana okolica: Borov

nica 12:57, Presoje 10:112, Tomišelj 2 : 8 , Vrh
nika 2 :14, Želimlje 3 :17. Logatec: Rovte 1 :3 . 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Konjice: Loče 1 : 1 . Murska Sobota: Čentiba 

It. 3094. 
Objava. 

Rektorat ženevskega 'vseučilišča je odločil, da 
plačujejo siromašni dijaki iz našo kraljevine, ki bi 
posečali omenjeno vseučilišče, vpe pristojbine za 
kolegnino, seminarje, laboratorije itd. lahko s kur
som: 1 dinar al pari švicarskemu franku (1 dinar =: 
1 švicarski frank), to pa samo oni dijaki, ki bi imeli 
v to svrho priporočilo kateregakoli našega vseuči
lišča ali druge visoke šole, da so po študijskih uspe
hih* in po gmotnih razmerah vredni takega popusta. 

V L j u b l j a n i , dne 17. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu ^krajinskega namestnika: 

dr. Bezjak s. r. 

it . 5964. 
Razglas. 

V smislu ukaza Njegovega Veličanstva kralja 
A l e k s a n d r a I. z dne 3.1. marca 1922. sta se 
osnovala v področju generalne inspekcije vodâ v 
Ljubljani hidrotohnična oddelka v Maribora in Celju, 
in sicer: 

1.) v M a r i b o r u s teritorialno pristojnostjo za 
mariborsko, ljutomersko in ptujsko okrajno glavar
stvo, za zadnje brez sodnega okraja rogaškega; 

2.) v C e l j u s teritorialno pristojnostjo za celj
sko, konjiško, brežiško in krško okrajno glavaretvo, 
za politično ekspozituro v Mozirju in za sodni okraj 
rogaški. 

Za ljubljansko (okoliško), kamniško, litijsko, ko
čevsko in logaško okrajno glavarstvo opravlja hi-
drotehnične posle I. instance generalna inspekcija 
vodâ v Ljubljani. 

V drugih zgoraj nenavedenih političnih okrajih 
Slovenije ostane hidrotehnična služba urejena kakor 
doslej. 

_ J I , Dolnja Lendava 2 :11, Gaberje 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatuš 1 : 1 , Vinica 1 :1 . 

S t e k l i n a . 
Konjice: Stranice 1 : 1 . Ptuj: Sv. Florijan 1 :1'. 

S v i n j s k a k u g a . 
Litija: Dedni dol 1 : 1 , Gorenja, vas 1 : 1 , Krka 

2 :3 , Polica . 1 : 2 . Ljubljana okolica; Brezovica 
1:1, Dobrunje 1:4, Preserje 1:1- Maribor: Plavč 
1 : 1 . Novo mesto: Ambras 3 :3 , Šmihel-Stopiče 
2 : 2 , Žužemberk 2 : 3 . Radovljica: Bled 1:5. Ljub
ljana mesto: 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Braslovče 1 :1 . Kranj: Selca 1 : 1 . Ljub
ljana okolica: JeŽic« -^Šjl, Zgornja Šiška 1:2. 
Ljutomer: Črešnjevci 1 : 1 , Črnci 1 : 1 , Nasova 1 :2. 
Logatec: Gorenji Logatec 1:1. Ptuj: Krčevina 1 :2, 
Trnovska vas 1 :1 . Radovljica: Mošnjo 1 :1, Ra
dovljica 1:2. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Prevalje: Prevalje 1 :1 . 

V L j u b l j a n i , dne 26. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega sdsefce 
za Slovenijo. 

Št, 9103. 3—1 
Razglas. 

Na državni' babiški šoli v Ljubljani se začne dne 
2. no v e m b r a 1922 . 

učn| tečaj za babice 
e slovenskim učnim jezikom. Tečaj bo trajal do dne 
31. avgusta 1923., t. j . deset mesecev. V ta-tečaj 
so sprejemajo ženske, ki še niso prekoračile 40. leta 
svoje starosti in. ki so, ako so še neomožene,- do
vršile 24. loto ter so učnega jezika zmožne v besedi 
in pisavi. Pouk jo brezplačen. Vse prosilke morajo, 
vložiti pismeno prošnjo za eprejem v babiško šolo 
pri pristojnem okrajnem glavarstvu, odnosna mest
nem magistratu, do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 2. 
Prošnji naj prilože krstni in rojstni list, even

tualno poročni list, ali, če so vdove, smrtni list. svo
jega moža, daljo oblastveno potrjeno nravstveno iz
pričevalo, potom izpričevalo uradnega zdravnika 
pristojnega političnega oblastva, da so zdrav© in 
telesno in duševno sposobne za uk, nadalje izpriče-
УД1О, da imajo cepljene koze ali da љо jim bile koze 

j i h ta-le honorar za primernega: 
1.) Za babiško pomoč pri normalnem porodu in 

devetdnevno oskrbo po rojstvu 
v Ljubljani, Mariboru, Celju, Ptuju 100 Din, 

- na deželi 50 Din, 
2.) Kompliciran porod vpričo zdravnika so za

računava dvojno. 
3.) Pri dvojčkih se zaračunava poldrugi honorar. 
4.) Ako je pot babice na deželi daljša od pol 

ure, se računi dodatno za vsak nadaljnji kilometer 
ista kilometrina, ki velja za državne uradnike. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 19. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Št. 9118. 

Razglas. 
Z odlokom ministrstva za narodno zdravje z dne 

10. avgusta 1922., H. br. 27.989, se je določila dnev^ 
na oskrbnina Ш. razreda v javni bolnici usmiljenih 
bratov v Kandiji izza dne 20. t in. z 10 dinarji 
na dan. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 19. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Št. 9188/22—B. 
Razglas. 

Zdravstveni odsek "za Slovenijo je določil za spo
daj označene zdravstvene zavode, s pravno veljav
nostjo izza dne 1. septembra 1922. te-le oskrbnine: 

«ž 
H 

1. 
2. 

,3 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11« 

Z a v ( 
i • 

. 
i m e 

Spložna bolnica 
Otroška bolnica 
Splošna bolnica 

Obča javna 
bolnica 

Obča javna 
bolnica 

Obča javna 
bolnica 

Obča javna 
bolnica 

Obča javna 
bolnica 

Lečilišče za bolne 
na pljučih 

Blazni ca ;. 
Zavod za umo

bolne 

> d a 

k r a j 

Ljubljana 
Ljubljana 
Maribor 

Celje 

Slovenjgradec 

Brežice 

Murska Sobota 

Ptuj 

TopolšČica 
Studenec 

.Ljubljana 

Dnevna 
oskrbnina 
razreda 

iii.| ii. i i. 
dinarjev 

20 
18 
20 

18 

18 

16 

16 

16 

— 
18 

18 

75 
60 
7-5 

70 

70 

65 

65 

65 

50 
50 

50 

100 
100 
100 

100 

100 

90 

90 

90 

90 
— 

— 
Za inozemce dvojna oslerbhina, 
V I. in II. razredu je plačati poleg dnevne oskrb

nine še enkratno pristojbino za uporabo operacijske 
dvorane in instrumentarija v znesku 100 Din, za 
zdravila, obvezila, röntgonske preiskave in slike 
električne kopali, solnčenje pa faktične režijske stro
ške, zvišane za 20 % za uporabo aparatov in drugih 
predmetov. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 22. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 



90. 602 Letnik IV. 
St. 9348. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 6. do dne 12. avgusta 1922.) 

O k r a j o 
та .o 

Z O •G 
N O 

E 
-2 P 

T r e b n S n i t i fus ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Ljutomer. . . . 
Maribor mesto . 
Radovljica . .' . 
Slovenjgradec. . 
Preval j e . . . . 
Murska Sobota . 

1 
9 
3 
3 
2 

2 

3 
2 
1 
1 
1 

1 
20 

2 

i 
1 

4 
, 

. 
2 

2 
. 
1 
1 

i 

• 1 

1 

• 
1 

2 
26 

5 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
2 
1 
2 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec. . 
Preval j e . . . . 
Murska Sobota . 

i 3 
3 
6 

3 
2 
2 
3 
9 
3 

2 

. 
5 
3 
8 

i 12 
1 
3 

2 

, 
2 

i 
, 
1 
5 

i 1 
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Krško 
Ljubljana mesto. 
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Maribor mesto . 
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Ptuj mesto. 

Kranj . . . . 
Maribor okolica 
Ptuj okolica . 

1 

Brežice 

Trahom. 

2 I . 

! ! : 

Ošpice. 
2 i . • 

razglas v Uradnem listu; sicer bi se zoper nje Ica-
zensko postopalo. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 19. avgusta 1922. 

Za delegata: Bonač s. r. 

Št. B III 150/5 ex 1922. 

Razglas. 
Ministrstvo za finance, generalna direkcija po-

srednjih davkov, je določila z razpisom z dne 24. ju
nija 1922.. št. 15.227 («Službene Novine» z dne 6. ju
lija 1922.. »t. 147), da je za «obmejne krajine ob ca
rinski črti», ki jih omenja točka 1. člena 24. a tro-
šarinskegu pravilnika, umeti prostor 10 km (v zrač
ni črti) od meje (carinske črte) v notranjščino. 

Nadalje je določila imenovana generalna direk
cija z razpisom z dne 27. julija 1922., št. 18.022, da 
spadajo kraji (sela), ki jih seče notranja mejna črta 
zgoraj omenjenega pasu, docela z vsemi svojimi na-
selbami v dotični pas. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 19. avgusta 1922. 

Za. delegata: Kostanjevec -s. r. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 23. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. B II 928/1 ex 1922. 

Razglas. 
Generalna direkcija iwsrednjih davkov je dala z 

raapLsom z dne 3. avgusta 1922., št. 18.172, ta-le 
pojasnila : 

Po tar. post. 100. taksne tarife (Ur. 1. št. 259 iz 
leta 1921.) morajo vsi imetniki vozil, navedenih v 
tej tarifni postavki, predložiti prijavo in; plačati 
takso po vrsti vozila samoga. 

S to prijavno takso se obremenjajo vsi imetniki 
teli .vozil, določena letna taksa za fijakerske vozove 
in avtomobile pa se ne nanaša samo na ono fijaker
ske vozove in avtomobile, ki se uporabljajo, nego na 
vse v obče porabne, ne glede na to, ali lastnik upo
rablja to vozilo ali nt; zakaj namen letne takse ni, 
da se ji zaveže U])oraba vçzila, nego da so obre
menjajo luksusria vozila, kakršna so ravno fijakerski 
vozovi in avtomobili z večjo takso. 

Lastniki vozil, ki doslej zaradi tega niso plačali 
l e t n e takse- za vozilo, zevazano tej taksi, ker ga 
ne uiK)rabljajo (dasi je v porabnem stanju), morajo 
plaćati to talwo v 14 d n e h od d n e , ko izide la 

Razglasi oddelka ministrstva ze 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št 5155. 1131 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je z odlo
kom z dne 25. julija 1922., VI. št. 3908, odobrilo iz-
premembe §§ 6. in 44. pravil delniške družbe «,Tri-
glav', tovarne hranil, d. d.» v Smarci pri Kamniku-, 
kakor so bile sklenjene na občnem zboru delničar
jev dne 11. junija 1922. S tem je dana dražbi mož
nost, po sklepu občnega zbora zvišati delniško glav
nico od 2 na 4 milijone kron. 

Ministrstvo za trgovino In industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 18. av£:;sta 1922. 
Načelnik: dr. Marn s. r. 

Št. 5528/22. 
Razglas. 
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Gospod minister za trgovino in industrijo jo 
dovolil z odlokom z dne 14. oktobra 1921., VI. 
št. 4470, gg. drju. Vinku G r e g o r i č u , prima-
riju v Ljubljani, Ivanu M i k u ž u, ravnatelju 
Kranjske deželne banke v Ljubljani, drju. Otonu 
F e 11 i c h u , odvetniku , v Ljubljani, Ludoviku 
P1 a v š a k u , posestniku v Št. Juriju ob Taboru, 
in drju. Framr Č e r n e t u , ravnatelju mestno 
hranilnice ljubljanske in tajniku Zveze jugoslovan
skih hranilnic, kot proponentskemu odboru, imeno
vanemu po bivši deželni vladi za Slovenijo, ustano
viti delniško družbo z imenom : «Hipotekama ban
ka jugoslovanskih hranilnic» s sedežem v Ljubljani. 

Družba se ustanovi zato, da prevzame Kranjsko 
deželno banko v Ljubljani v zmisllu razglasa pred
sedstva deželno vlade za Slovenijo z dno 14. maja 
1921., št. 4725 (Ur. list 55/21.) in odloka" predsed
stva pokrajinske uprave za Slovenijo z dno 5. ja
nuarja 1922., št, 134. 

Banka ima namen, pospeševati medsebojne po
slovne zveze in organizacijo regulativnih hranilnic 
ter uporabljati njej zaupani denar, vpoštevajo po
trebno varnost, v bančnih poslih. Banka, ki se bo 
bavila predvsem z dovoljevanjem hipotečnih poso
jil v okviru pupilarnega kritja, je upravičena, iz
dajati zastavna pisma, komunalne in železniške za-
dolžnice v zmislu določil potrjenih družbenih pravil. 

Osnovna delniška glavnica znaša 2,500.000 Din 
ter je razdeljena na 25.000 delnic, ki so v goto
vini popolnoma vplačano ter se glase na ime. Ta 
glavnica se sme po sklepu občnega zbora zvišati 
do 12,500.000 Din brez predhodne oblastvene do
volitve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljam, 

dne 24. avgusta 1922. 
Dr. Marn s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 502/6/22. 

Razpis. 
3—1 

Pri okrajnem sodišču v Ptuju se sprejme pisar
niški pomočnik s prejemki po zmislu zakona z dne 
14. marca 1922., Ur. 1. št. 82, odnosno se odda 
mesto pisarmškega ofbianta. 

Pravilno kolkovano in opremljeno prošnje, ki 
morajo biti isvojeročno spisane, naj so vlože naj-
kesneje do dne 

3 0. s e p t e m b r a 19 22. 
pri okrajnem sodišču v Ptuju. 

Prosilci se morajo izkazati s šolskimi izpriče
vali, da so dovršili ljudsko šolo in da so zmožni 
slovenskega jezika v govoru in pisavi; tudi morajo 
svoji prošnji priložiti rojstni in domovinski list, 
nravstveno izpričevalo in uradno izpričevala držav
nega zdravnika, da so za zaprošeno mesto sjxxsobni. 

Končno morajo izkazati, da so izpolnili vojaško 
dolžnost ali pa da so je trajno oproščeni. 

Prosilci s I. pisarniškim izpitom in oni, ki so 
vešči strojepisju in slovenski stenografiji, imajo 
prednost. 

Vojni invalidi se o]>ozarjajo na naredbo celo
kupno Narodne vlado z dne 20. novembra 1918. 
št. 115 Ur. 1. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo je vsled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšana najmanj za 20 %. Invalidnost 
morajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim; po 
eni ali drugi pukovski okružni komandi, odnosno 
po enem ali drugem vojnem okrugu naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene L, 2. 
in 8. uredbe o prostovoljcih: z dne 18. decembra 
1919., št. 37 Ur. 1. iz leta 1920., vojaški certifika-
tisti pa na predpise zakona z dne 19. aprila 1872., 
avstr. drž. zak. št, 60, člen IV. naredbe celokupnega 
ministrstva z dne 25. januarja 1914., avstr. drž. 
zak. št. 21, in naredbe celokupnega ministrstva 
z dne 23. marca 1918., avstr. drž. zak. št. 111. 

Proäilci naj v prošnjah izrecno povedo, ali sprej
mejo tako službo tudi pri drugem sodišču. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dne 25. avgusta 1922. 

C 55/22-1. 1128 
Oklic. 

Anton Stmad, posestnik y Koluderju, je vložil 
zoper Ignacija Z i g 1er j a iz St. Janža, odnosna 
njegove neznane dediče in pravne naslednike, tožbo 
zaradi 840 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se jo določil na dati 
2. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem eodišču v sobi št, 1. 
Ker jo bivališče Ignacija Ziglerja neznano, *>e mu 

postavlja za skrbnika Bogomir Trepečnik, višji sod
ni oficial v Radečah. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 12. avgusta 1922. 

1144 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e . 

771. Sedež: Celje. ' 
Besedilo firmo: Bothe, Koražija in Planine. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

zlasti z železom, želoznino, gradivom, s stroji vseh 
vrst in z vsemi predmeti, spadajočimi v to stroko. 

Družbena oblika: javna trgovska družba z za
četkom dne 1. oktobra 1922. 

Osebno zavezani družbeniki: Morie Botile, trgo
vec v Celju, Kralja Petra cesta št. 32; Jvan Kora
žija, hišni posestnik v Mariboru, Jenkova ulica št. 1 : 
Oton Planine, trgovski potnik v Celju, Zavodna 
št. 27. 

Pravico, zastopati družbo, ima vsak poedini 
družbenik, ki podpisuje firmo tako, da postavlja 
pod njeno po komerkoli napisano ali natisnjeno be
sedilo svojeročno svoj podpis. 

C e l j o , dne 11. julija 1922. 

772. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Bržič Vinko in drug. 
Obratni predmet: trgovina z vinom na debelo in 

na drobno. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 5. maja 1922. 
Družbenika: Vinko Bržič, trgovec, in Jakob 

Bač, zlatarski delavec, oba v Celju, Kralja Petra 
cesta št. 28. 



90. 603 Letnik IV. 

„У 

Za zastopanje sta upravičena oba družbenika 
«kupno. 

Podpis firme: Oba družbenika -se podpisujeta 
pod besedilo finn©. 

C e l j o , dne 9. maja 1922. 

773. Sedež: Celje. 
Bosedilo firme: Čevljarna Adrija, družba z ome

jeno zavezo v Celju, ali srbskohrvaško: Obučarna 
Adrija, društvo sa ograničenim jamstvom u Celju. 

Obratni predmet: Družba nakupuje usnje, čev
ljarsko orodje in čevljarske stroje, nadalje druge 
čevljarske potrebščine v tuzemstvu in v inozemstvu, 
trguje s čevlji, usnjem in čevljarskimi potrebščinami 
na drobno in na debelo, izdeluje in popravlja vse 
vrtate ter aistanavlja tvornice, skladišča' in podruž
nice, pridobiva, opravlja, daje in jemlje v zakup 
ali najem podjetja, služeča tem namenom, jih 
obratujo ter se udeležuje pri njih. 

Družbena pogodba z dne 29. aprila 1922. 
Družba je ustanovljena za nedoločen čas. Vsak 

družbenik ima pravico, da se odpove v troh me
secih predi pretokom poslovnega leta s priporoče
nim pismom, naslovljenim na družbo, z Veljavnostjo 
za konec dotičnega poslovnoga leta, in .družba se 
koncem đotičnega leta razdruži in preide v likvida
cijo, ako ne prevzame eden izmed ostalih družbe
nikov sporazumno z ostalimi družbeniki deleža j 
družbenika, ki se je odpovedal. ] 

Višina osnovne glavnice: 200.000 kron, ki soj 
v gotovini popolnoma vplačane. j 

Poslovodje: Franc Kumeršek, čevljarski moj- j 
ster v Rečici ob Paid; Ivan Kogovšek, čevljarski i 
mojster v Celju, Gosposka ulica š t 17; Leopold : 
Pelicon, čevljarski mojster v Spodnji Hud in ji i 
št. 142; Mihael Saksida, čevljarski mojster v Vr- j 
bovdu pri Mozirju. 

Pravico zastopanja imajo poslovodje. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupni; 

dva .poslovodji ali en poslovodja in en prokurist. 
C e l j e , dne 9. maja 1922. 

pisujo eden teh dveh poslovodij skupno s poslo
vodjo Rudolfom Gallentom ali prokuristom, za pod
pis upravičenim, ali pa podpisuje firmo poslovodja 
Rudolf Gallent skupno s prokuristom tako, da pod
pisujeta, pod njeno natisnjeno ali po komerkoli na
pisano besedilo svoje ime, prokurist vedno s 
stavkom, ki znači prokuro. 

C e l j e , dne 4. julija 1922. 

pri-

775. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Prva jugoslovanska žjčna indu

strija, družba z omejeno zavezo v Celju ali nemško: 
Erste jugoslavisehe Drahtindustrie-Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung in Celje. 

Obratni predmet: Družba ustanavlja, odnosno 
pridobiva in obratuje tvornice za predelavo žic in 
za železno konstrukcijo, nakupuje in jemlje v zakup 
zemljišča, ustanavlja skladišča, prodajališča in po
družnice, nakupuje sirovine, potrebne za obrato
vanje, ter prodaja izdelano blago. 

Družbena pogodba z dne 23. maja 1922. 
Višina osnovne glavnice: 520.000 kron, ki so v 

gotovini popolnoma vplačane. 
Poslovodja: Franc König, trgovec v Celju (ob

enem načelnik družbe); Franc Fuchs, dimnikarski 
mojster v Celju; Hano Ogoreutz, ravnatelj podruž
nice Jadransko banke v Celju; Anton Wastry, 
bančni uradnik v Celju. 

Pravico zastopanja imajo poslovodjo. 
Podpis firme:_ Besedilo firme podpisuj 

po dva poslovodji. 

779. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Evgen Lovšin «Rude in kovine». 
Obratni predmet: trgovina z rudninskimi sirovi-

nami in polfabiikatd na debelo. 
Imetnik: Evgen Lovšin, trgovec v Ljubljani, 

Miklošičeva cesta št. 15. 
L j u b l j a n a , dne 26. julija 1922. 

780. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Seljak & Komp. 
Obratni predmet: trgovina s konfekcijskim bla

gom na drobno. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dno 10. maja 1922. 
Družbeni«: Frančiška Seljak v Ljubljani, Wolfo-

va ulica št. 10, in Ana vdova Svetina v Ljubljani, 
Kongresni trg št. 3. 

Za zastopanje1 sta upravičeni obe družbeniei, 
vsaka samostojno. 

Podpis firme: Družbeniei podpisujeta firmo tudi 
vsaka samostojno tako, da se svojeročno podpi
sujeta pod njeno besedilo. 

L j u b l j a n a , dne 30. julija 1922. 

eta skupno 

C e l j e , dne 13. junija 1922. 

776. Sedež: Kamnik. 
Besedilo finn e : Ivan Banov ec & Co, 
Obratni 

izdelkov. 
Družbena oblika: 

dno 1. julija 1922. 
Družbenika: Ivan 

ml., oba v Ljubljani, 
Za zastopanje sta 

j vsak samostojno. 

besedilo eden ali drugi družbenik svojeročno svoj 

774. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Prva Jugoslovanska lesna indu

strija, dražba z o. z. v Celju. 
Obratni predmet: Dražba • 
1.) nakupuje in prodaja vse vrste gozdnih poiz-

vodov uporabnega in stavbnega lesa kakor tudi rud- j l>odpio. >_^* 
niške in deželne proizvode; | L j u b l j a n a , dne 26. julija 1322. 

2.) posekava gozde v tuzemstvu, izvršovaj© za- ; 
konite predpise, isr.otako posekava gozde v ino-i 777. Sedež: Kranj, 
zemstvu; ! Besedilo firme: «Lignum», lesna družba z o. z. 

3.) skie).« in izvršuje pogodbe o poseka, vanju, j v Kranju; «Lignum», società legnami a g. 1. in 
gowlov; I Kranj SUS'; «Lignum», Holzhandelsgesellschaft m. 

4.) nakupuje in prodaja graščinska posestva, ; b. H. in Kranj SHS; «Lignum», Société de com-
zemljišča in gozde, gradi in obratuje svojo indu- пк ree au bois à r. 1. à Kranj SHS. 
«trijsk- naprave ali obratuje- tuje industrijske, na- Obratni predmet: Družba pridobiva, proizvaja, 
Prave na podstavi zakupov, da izdeluje pridobljeni prideluje in razpečava vsakovrsten les, lesne iz-
<ui kupljeni les in druge gozdne, rudniške in deželne j delko in proizvode na drobno in na debelo, sploh 
proizvode; I кц,^,^. z „jj im- t c r j i h U Važa in 

o.) ustanavlja prodajališča in odpravljališča za! Družbena pogodba z dne 13. 
proizvode v tii7^iiL.s(.vu;(!a,.kom /. dno 2(5. junija 1922. 

781. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo fiime: Tvornica drož in špirita Makso 

Zaloker, družba z omejeno zavezo v Ljubljani. 
Obratni predmet: Družba 

a) izdeluje drožo, špirit in sorodne izdelke; • 
b) nakupuje za to potrebne sirovine in obratova-

lišča; 
c) prodaja lastne izdelke; 
č) ukorišča preostajajoče strojne sile v obrtne 

namene. 
Družbena pogodba z dne 1. junija 1922. 
Višina osnovne glavnice: 1,000.000 K. 
Poslovodji: Makso Zaloker, posestnik in tvor-

i/.za | »ičar v Ljubljani, Krakovski nasip št. 25, in Franc 
] Ks. Stare, posestnik v Ljubljani, Sodna ulica š t 12. 

Bahovec st. in Ivan Bahovcc! Družbo zastopata skupno poslovodji ter jo skup-
Vidovdaiuska cesta št. 6. j no podpisujeta tako, da postavljata pod napisano, 

upravičena oba družbenika, natisnjeno ali štampiljirano besedilo firme vsak, 
svoje ime. Ako je določen prokurist, zastopa in pod-

predmet: tvornica barv in kemijskih 

javna trgovska da-užba 

Podpis firme: Firmo podpisujeta oba družbenika•: pi«uje družbo tudi en poslovodja skupno s proku-
tudi vsak samostojno tako, da postavlja pod njeno ; ristorni, le-ta z dostavkom, ki označuje prokuro. 

gozdne, rudniške in deželne 
izvaža. 
aprila 1922. z do-

m inozemstvu; 
6.) gradi jn vzdržuje železnice za sprav 

gozdnih proizvodov iz gozdov, ki so družbi 
ali ki jih je. družba prevzela za ukorišcanjo. 

Družbena pogodba z dnu 25. junija 1922.. 
njena začasno za dobo 10 let, to je od dne 1. 
1922. do dne 1. julija 1932. 

Višina osnovne glavnice 50.000 bon, ki 
gotovinj poginoma vplačane. 

Poslovodje: dr. Annin Gubo. dežclnosodiri 
G ive. leu; nik v Gradcu; Rudolf Gallent, major 

Karel Teppey, lesni trgovec v Celju. 
Prokuristka: Pavla Kanczucki. zasebna uradnici 

v Celju. 
Pravico zastopanja imajo poslovodje. Ožji pred

stojnik družbe za dobo pogodbe je dr. Annin Gubo, 
ako pa jo odsoten, Karel Teppey. 

Ožjemu predstojniku so odkazani ti-le posli: 
Ožji predstojnik 

1.) zastojia družilo pred sodiščem in pred dra
gimi oblastvi; 

2.) sklepa in. izvršuje posle, ki ne pr<»sezajo na
vadnih opravkov; 

3.) vodi pisarno, oskrbuje blagajno, vodi deležno 
knjigo in druge poslovne knjige, srslavlja letni ra
čunski zaključek ter vodi vso druge posle, združene 
» pisarno, s pomočjo pisarniških moči, potrebnih 
za to; 

4.) sklicuje družbenike k potrebnim sejam in 
občnim zborom ter predseduje v njih. 

Podpis firme: Firmo podpisujeta poslovodji dr. 
Annin Gubo in Karel Teppey skupno ali jo po 1-

| Višina osnovne glavnice: 175.000 Din, ki so v 
Ijanje | gotovini povsem vplačani, 
lastni i Poslovodje so: Franc Ks. Sajovic, Josi]) Majdič 

j in Lovro RebQlj, vsi trgovci v Kranju, in dr. Fran 
sklv- Šeinrov, podjetnik v Kranju, 
julija j Družbo zastopata po dva poslovodji skupno. 

I Podpisujeta jo dva poslovodji skupno ali pa en po-
' slovodja skupno s prokuristom tako, da pristavljata 
njenemu besedilni' svoja podpisa, prokurist z dostav
kom p. p. (p<y- procura). 

L j u b l j a n a , dne 26. julija 1922. 

778. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Konfekcijska tovarna «Fraude^, 

dražba z o. z. v Ljubljani. 
01.xra.tni predmet: Družba izdeluje konfekcijsko 

blago v lastni tvornici in ga razpečava, nadalje na
kupuje in prodaja vse sirovine, potrebno za pro
dukcijo, kakor tudi izgotovljene predmete. 

% Družbena pogodba z dne 17. junija 1922. 
Osnovna glavnica znaša 800.000 K ter je vrda-

čana v gotovini. 
Poslovodji: Peter Krže, uradnik Zadružne go

spodarske banke, d. d. v Ljubljani, in Albin Pro
pellili, publicist v Ljubljani. 

Družbo zastopata poslovodji kolektivno in pod
pisujeta jo ali oba poslovodji kolektivno ali en po
slovodja in en za to pooblaščen ravnatelj, odnosno 
Prokurist, tako, da postavlja vsak pod napisano ali 
natisnjeno ali s štampilijo odtisnjeno besedilo firme 
svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 26. julija 1922. 

Po družbeni pogodbi prinašajo družbeniki stvar
no donose, in sicer: 

Makso in Rudolf Zaloker: a) svoje zemljišče vL 
št. 484 katastralne občine viške, in sicer brez bre
men; b) vse svojo nevezano, bremen in dolgov pro
sto podjetje: tvornico drož in špirita, ki je sedaj pro-
tokolirana pod firmo Makso Zaloker, tvornica drož 
v Ljubljani, in ki je deloma v Ljubljani, Krakovski 
nasip št. 26, deloma pa na zemljišču vi. št. 484 ka-
tastralne občine viške (-brez strojev in živega in
ventarja), pač pa z vsemi dotienimi koncesijami in 
pravicami, zlasti z obrtno pravico za izdelovanje 
drož in špirita, ki je vpisana na ime Maks Zaloker, 
Rudolf Zaloker ali Makso Zaloker in sin, in z vsem 
odjamalskim krogom; njiju stvarni donos se ceni na 
račun osnovne glavnice 400.000 K. Družbeniki Av
gust Jenko, Peter Štepic, Fian Ks. Stare in dr. Emu 
Staro prinašajo kot stvarni donos tvorniško opravo 
za izdelovanje drož in špirita, svoječasno prevzeto 
od Maksa in Rudolfa Zalokerja do golih sten po
slopij, in ves fundus instruetus z vsemi zalogami 
sirovin in izdelanega blaga in tudi ves ostali in
ventar, ki je v tvornici na zemljišču vi. š t 484 
katastraln.3 občine viške in v gospodarskih poslop
jih, nadalje stroje za pakiranje in mešanje dro8 
in trenje žita, ki so v Ljubljani, Krakovski nasip 
št. 26, in vos dotični pisarniški in laboratorijski in
ventar za, sporazumno določeno ceno 600.000 K, od 
katere pripada na vsakega teh družbenikov 
150.000 K. 

L j u b l j a n a , dne 15. julija 1922. 

782. Sedež: Nova cerkev. 
Besedilo firme: Bregar & Spes. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska dražba, izz* 

dno 7. maja 1922. 
Družbenika: Alojzij Bregar in Viktor Sr«**, oba 

trgovca pri Novi cerkvi. 
Za zastopanje sta upravičena olja družbenika 

skupno. 
Podpis firm.e: Oba družbenika se podpisujeta pod 

besedilo finne. 
C e l j e , dne 9. maja 1922. 

783. Sedež: Šmartno pri Slovenjgradcu. 
Besedilo firme: Premrov in Mikulič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
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Osebno zavezana družbenika: Miroslav Premrov 
Ш Ivan Mikulič, trgovca v Smartnem pri Slovenj-
gradcu. 

Pravico, zastopati družbo, ima vsak družbenik. 
Podpis firme: Zastopajoči družbenik podpisuje 

«vojeročno celotno besedilo firme. 
C e l j e , dne 3. maja 1922. 

784. Sedež: Trbovlje. 
Besedilo firme: Ivo Gabron & Zdolšek. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. januarja 1922. 
Osebno zavezana družbenika: Ivo Gabron in 

Franc Zdolšek, trgovca v Trbovljah. 
Oba družbenika imata pravico, družbo zastopati 

samostojno, ter podpisujeta firmo vsak zase tako, 
da postavljata pod njeno besedilo svojo ime. 

C e l j e , dne 3. maja 1922. 

785. Sedež: Vuzenica.' 
Besedilo firme: Lesna industrijska trgovska 

dražba Bratje Tavčar; Lesna industrijska trgovačka 
družba Braća Tavčar; Holzindustrie-Handelsgesell
schaft Gebrüder Tavčar; Industria legnami società 
commerciale Fratelli Tavčar; Industrie de bois so
ciété commerçante Frères Tavčar. 

Obratni predmet: izvrševanje leene trgovino in 
industrije. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. avgusta 1922. 

Družbeniki: Janko Tavčar, Franjo Tavčar, Joško 
Tavčar in Luka Tavčar — vsi posestniki in indu-
strijci v Mariboru, Kopališka ulica št. 11. 

Pravico, zastopati družbo, ima vsak družbenik 
samostojno. 

Podpis firme: Firmo podpisuje vsak družbenik 
zase tako, da postavlja pod njeno napisano, natis
njeno ali štampiljirano besedilo v slovenskem, 
hrvatskem, nemškem, italijanskem ali francoskem 
jeziku svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 10. avgusta 1922. 

T86. Sedež: Zavodna pri Celju. 
Besedilo firme: Križan-Kapus & Co. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in stavbnim 

materialom. 
Družbena oblika: javna družba izza dne 1. apri

la 1922. 
Osebno zavezani družbeniki: Ivan Križan, za-

•ebnik v Celju, Aleksandrova ulica; Ivan Kapus, 
laeebnik, in Olga Kokole, zasebnica v Celju, Ka
pucinska ulica š t 3. 

Pravico, zastopati družbo, ima družbenik Ivan 
Kapus. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisuje družbenik 
Ivan Kapus s svojim imenom. 

C e l j e , dne 6. junija 1922. 

П. V p i s a l e s o e e i z p r e m e m . b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

787. Sedež podružnice: Brežice. 
Besedilo firme: Podružnica Ljubljanske kreditne 

banke v Brežicah in še v štirih jezikih. 
Sedež glavnega zavoda: Ljubljana: 
Delniška glavnica 50,000.000 K. 
Višina posameznih delnic: 125.000 delnic po 

400 K, ki se glase na imetnika. 
Delniška družba na podstavi pravil, deloma iz-

premenjenih na občnem zboru delničarjev dne 
8. junija 1920. in odobrenih z odlokom ministrstva 
ta, trgovino in industrijo z dne 7. novembra 1920., 
VI. št. 3199. 

C e l j e , dne 25. aprila 1922. 

788. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Gatej & Co., tvornica in vele-

tjgovina za zlatnino, kovine in ure v Celju, družba 
e omejeno zavezo: 

Družba je osnovala glavnico, ki je bila z druž-
beno pogodbo z dne 17. maja 1921. določena z 
zneskom 450.000 K, v gotovini popolnoma vplača
nim, ter se je e sklepom izrednega občnega zbora 
z dne 11. aprila 1922, z istočasno izpremembo dolo
čil člena 7. družbene pogodbe zvišala za 150.000 K. 
Ta znesek plačata dosedanja družbenika Arnold 
Bellak in Pavel Bellak takoj vsak do polovice v 
gotovini. 

C e l j e , dne 3. maja 1922. 

789. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Jadranska banka, podružnica 

Celje: 

V zmLslu družbenih pravil so bili imenovani, in 
sicer: 

A. P r i c e n t r a l i v B e o g r a d u : 
za podravnatelja: Jernej Pinter v Ljubljani in 

Dušan Rapo v Beogradu; za prokuriste: Peter Ka
tic v Šibeniku, Marko Kunej v Splitu in Josip Skojič 
v Ljubljani ter jim je bila podeljena pravica, da 
podpisujejo in zastopajo družbeno firmo za centralo 
in v s e njene podružnice. 

B. P r i p o d r u ž n i c i v C e l j u : 
za dirigenta: Hano Ogorevc in za prokurieta: 

Rihard Pernat, oba družbena uradnika v Celju, s 
pravico zastopanja in podpisovanja za to podruž
nico. 

C e l j e , dne 11. aprila 1922. 

790. Sedež podružnice: Celje. 
Besedilo firme: Podružnica Ljubljanske kreditne 

banke v Celju in še v dveh jezikih. 
Sedež glavnega zavoda: Ljubljana: 
Besedilo firme odslej tudi: francosko: Succursale 

de la Banque de Crédit de Ljubljana à Celje in an
gleško: Branch office of the Credit Bank of Ljublja
na in Celje. 

Obratni predmet: Podružnica: 
1.) Eskontira in reeskontira menice in druge 

kakršnekoli terjatve. 
2.) Dovoljuje akceptne, kontokorentne, davčne 

in pokrite kredite, posreduje in izvršuje vsakovrstne 
finančne in kreditne operacije za račun državo, po
krajin, okrožij, občin, korporacij, družb ali zaseb
nikov ter izvršuje opravila, ki so v zvezi s temi 
operacijami. 

3.) Nakupuje in prodaja vrednostne papirje, de
vize, novce, kovine, drugo blago in sirovino vsoh 
vrst in terjatve kakor tudi nepremičnino ter posoja 
na vse te reči za lastni kakor tudi za tuj račun, 
a z izključitvijo pravih poslov hipotečnih bank. 

4.) Sprejema denarje ali na tekoči račun — 
tedaj sme razpolagati vlagatelj s svojo terjatvijo 
tudi s čekom — ali na vložne knjižice ali pa proti 
obrestonosnim blagajniškim potrdilom z določenim 
odpovednim rokom. 

Blagajniška nakazila se morajo glasiti najmanj 
na 100 kron. Prva vloga, na hranilno knjižico mora 
znašati najmanj 50 kron. •• -

Vloge, sprejete na vložne knjižice in proti bla
gajniškim potrdilom, je vsak mesec objaviti; oba 
zneska skupaj ne smeta presezati dvojnega zneska 
vplačane delniške glavnice. 

Obrazcem vložnih knjižic in blagajniških potrdil 
je treba državne odobritve. 

5.) Nabavlja in prodaja tuzemske in inozemsk; 
privilegije za lastni ali za tuj račun. 

6.) Ustanavlja, pridobiva in upravlja industrij
ska, trgovska in prometna podjetja ter se udeležuje 
pri njih; ustanavlja in pospešuje delniške in drugo 
družbe, namenjene gospodarskim svrbam, vodi njih 
posle ter prodaja njih delnice in deleže. 

7.) Sprejema vrednostne papirje, valuto in drugo 
pripravne predmete v shrambo in upravljanje. 

8.) Nakupuje, prodaja, eskontira in lombardira 
lastno bančne zadolžnice (§ 11.), katerih prodajo 
si sme družba pridržati ob dovoljevanju odnosnih 
posojil. 

Banica je nadalje upravičena, izdajati bančno 
zadolžnice, in sicer: 

I. na podstavi posojil, dovoljenih, odnosno s 
cesijami pridobljenih v industrijske in trgovinske 
namene, katerih obrestovanje in poplačilo je zago
tovljeno s plačilno ali poroštveno obljubo države 
ali njene samostojne celote; 

II. a) na podstavi hipotečnih posojil, dovoljenih 
ob posebnih pogojih, ki so določeni v §§ 66. do 78. 
pravil, na tuzemske nepremičnine, služeče trgov
skim in industrijskim podjetjem, ali pa na podstavi 
tako vknjiženih, s cesijo pridobljenih terjatev; 

b) na podstavi takih vrednostnih papirjev ali za-
dolžnic tuzemskih industrijskih in trgovskih podjetij, 
ki so v posesti družbe, čo je v varnost teh papirjev 
v javni knjigi vknjižena zastavna pravica ali če 
obstoji zanjo plačilna ali poroštvena obljuba države, 
pokrajine ali druge samostojno upravne celote; 

c) na podstavi posojil, dovoljenih proti zastavi 
vseh vrst vrednostnih papirjev, označenih pod točko 
b), im 

č) na podstavi posojil, dovoljenih v industrijske 
in trgovinske namen« okrožjem, občinam in drugim 
tuzemsldm javnim korporacijani. 

Bančne zadolžnice, označene pod točko I. tega 
paragrafa, se »тзјо, ako izda finančno ministrstvo 
dotično izjavo, uporabiti za plodonosno nalaganje 

glavnic ustanov, pod javnim nadzorstvom stoječih 
zavodov in poštne hranilnice, nadalje eirotinskega 
in depozitnega denarja in za službene in poslovne 
kavcije. 

Bančne zadolžnice te vrste se morajo voditi in 
upravljati ločeno od bančnih zadolžnic vrste, ozna
čene pod točko II. 

Družba sme izdajati bančne zadolžnice le do vi
šine glavnic, ki jo dolgujejo družbi dolžniki in ki 
služi zadolžnicam v podstavo, odnosno do. višine 
nominalne vrednosti vrednostnih papirjev, ki slu
žijo bančnim zadolžnicam v podstavo. 

Vsota vseh bančnih zadolžnic, Id so v prometu, 
ne sme presezati zneska vplačane delniške glavnice. 

Delniška glavnica: 50,000.000 K. 
Višina posameznih delnic 125.000 delnic po 

400 K, ki se glase na imetnika. 
Izstopil je vsled smrti član predstojništva Anton 

Kolenc. 
Delniška družba na podstavi pravil, deloma iz-

premenjenih na občnih zborih dne 5. marca 1912., 
dne 1. maja 1915., dne 15. aprila 1918., dne 5. maja 
in dne 21. decembra 1919. in dne 8. junija 1920., 
odobrenih z odlokoma ministrstva za trgovino in 
industrijo z dne 8. jumja 1920., VI št. 913, in z dne 
7. novembra, VI št. 3199. Ustanovljena na nedo
ločen čas. 

Firmo družbe podpisujeta pod besede «Ljubljan-
ka kreditna banka» ali «Banque de crédit de Ljub
ljana» ali «Laibacher Kreditbank» ali «Banca di 
credito di Lubiana» ali «Credit Bank of Ljubljana», 
ki so po komerkoli napisane ali s štampilijo odtis
njene, on član upravnega sveta in en ravnatelj ali 
eden izmed uradnikov, pooblaščenih za, sopodpiso-
vanje. 

Ravnatelji in uradniki, ki so pooblaščeni za 
sopodpisovanje, morajo postavljati pred svoje ime 
črki p. p. (por procura). 

Zaradi poslovne olajšave sme upravni svet po
deliti pravico podpisovanja • za posamezne posle po 
dvema ali več višjim uradnikom (člen 48. trgovske
ga zakona), ki podpisujejo firmo s pristavkom kot 
pooblaščenci. 

Vse pravnoobvezne izjave, ki se tičejo podruž
nice, ss morajo opremljati s trgovinsko-sodno pro-
tokolirano firmo podružnice in s podpisom enega 
člana predstojrdštva in dirigenta ali pa njegoyaga 
namestnilca. Dirigent in njegov namestnik podpi
sujeta s pristavkom p. p. (per procura). Namesto 
dirigenta in njegovega namestnika sme podpisovati 
na isti način tudi drug uradnik, ki ga upravni svet 
pooblasti za to. 

Po pravilih predpisane razglase družbe objavlja 
upravni svet v «Slovenskem Narodu» in v «Urad
nem listu pokrajinske uprave za Slovenijo». 

C e l j e , dne 25. aprila 1922. 

791. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Prvan», .izdelovalnica kravat in 

drugih modnih predmetov v Celju, družba z ome
jeno zavezo: 

Družba je prešla v likvidacijo. 
Besedilo firme odslej: «Prvan», izdelovalnica 

kravat }n drugih modnih predmetov v Celju, družba 
z omejeno zavezo v likvidaciji. 

Vpisali so se za likvidatorje: Viktor Belič, lesni 
trgovec v Celju, Kapucinska ulica št. 3; Eranko 
Jošt, lesni trgovec na Lavi št. 14; Karel Cerlini, 
poslovodja, v Zavodni št. 72 pri Celju. 

Izbrisali so se dosedanji poslovodje Viktor Belič, 
Branko Jošt in Karel Cerlini. 

C e l j e , dne 11. aprila 1922. 

792. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Savinja», lesna trgovska in 

industrijska družba z omejeno zaveza v Celju: 
Družba je po sklepu z dne 17. marca 1922. 

prešla v likvidacijo. 
Besedilo firme odslej: «Savjnja», lesna trgovska 

in industrijska družba z omejeno zavezo v Celju v 
likvidaciji. 

Izbrisali so se dosedanji poslovodje Herman 
Goli, Vinko Kukovec in dr. Anton Božič. 

Za likvidatorje so se vpisali: Janko Lesničar, 
revizor Zadružne zveze v Celju, Herman Goli, 
trgovec in veleposestnik v Velenju; Ernest Marine, 
trgovec in posestnik pri Sv. Pavlu pri Preboldu; 
Vinko Kukovec, tesarski mojster in lesni 'nduetri-
jec v Celju. 

C e l j e , dne 11. aprila 1922. 

793. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: TurnSek in drug: 
Besedilo firme odslej: Brata Turnfiek, trgovin* » 

mešanim blagom v Celju. 
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Izstopil jo družbenik Stanko Praznik. Družbo 

zastopata oba ostala družbenika Matevž in Jernej 
Turnšek skupno tako, da podpisujeta finn o s svo
jim imenom. 

C e l j e , diie 9. maja 1922. 

794. Sedež: Domžale. 
Besedilo firme: «Bistra», kovinska iti lesna in

dustrija, družba z omejeno zavezo v Domžalah: 
Izbrisal «e je odstopivši poslovodja Karel Kau-

schegg, vpisal pa se je poslovodja dr. Ernest Rokar, 
lesni trgovec na Jesenicah. 

L j u b l j a n a , dne 31. julija 1922. 

795. Sedež: Laško. 
Besedilo firme: Delniška družba združenih pivo

varn Žalec in Laško v Laškem: 
Občni zbor dne 29. novembra 1921. je sklenil 

zvišati delniško glavnico od 2,640.000 kron na 
8,000.000 kron z izdajo 26.800 novih delnic imen
ske vrednosti po 200 kron. 

Izbrisali so se upravni svetniki Alojtzij Ty,k;ič, 
Josip Sirca in dr. Vladimir Pertot, 

Vpisali so se člani upravnega sveta, na novo 
. izvoljeni na občnem zboru dne 24. aprila 1921.: 

Konrad ELsbachcr, veletržec v Laskom, Ferdinand 
Gologranc, posestnik v Gaberjih pn Celju, Hanuš 
Krofta, ravnatelj Ljubljanske 'kreditne banko v 
Ljubljani, in član. upravnega sveta Alojzij Vodnik, 
kamenoseški mojster in posestnik v Ljubljani, ko
optiran v seji upravnega odbora z dne 29. oktobra 
1921. 

C e l j e , dne 20. junija 1922. 

7%. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka: 
Vpisala se je podružnica v Sarajevu (sklep 

okružnoga suda v Sarajevu z dne 27. junija 1922.. 
F 193/09-—45). 

' L j u b l j a n a , dno 17. julija 1922. 

797. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Prva hrvatska štedionica u Za

grebu, podružnica Ljubljana (hrauteko): Erste kro
atische Sparkasse in, Zagreb, Filiale Ljubljana 
(nemško); Elsö horvât takarékpénztâr Zagrebban, 
Fioküzlete Ljubljana (ogrsko); Première Caisse 
d'Épargne Croate à Zagreb, Succursale .Ljubljana 
(francosko); First Croatian Sawings Bank in Zagreb, 
Branch Office Ljubljana (angleško); Prima cassa 
di Risparmio croata in Zagreb, Filiale • Ljubljana 
(itali jansko): 

Besedilo firme odslej: Prva hrvatska štedionica 
u Zagrebu, glavna podružnica za Sloveniju, Ljub
ljana (hrvatsko); Erste kroatische Sparkasse in Za
greb, Hauptfiliale für Slovenien, Ljubljana (nem
ško); Elsö horvât takarékpénztâr Zagrebban, Slo
venia! fö fioküzlet Ljubljana (ogrsko); Première 
Cal&e d» Épargne Croate à Zagreb, Succursale 
Principale pour la Slovénie, Ljubljana (francosko); 
First Croatian Sawings Bank in Zagreb, Branch-
general for Slovenia, Ljubljana (angleško); Prima 
cassa di Risparmio croata in Zagreb, Filiale princi
pale per la Slovenia, Ljubljana (itaiijanisko). 

L j u b l j a n a , dne 10. avgusta 1922. 

798. Sedež: Maribor, 
Besedilo firme: «Elin», družba za električno in

dustrijo v Mariboru, družba z o. z,-
Vpisal so je nadaljnji novi poslovodja inž. Av

gust Thannor, ravnatelj v Zagrebu. 
Prokura se je podelila inž. Antonu Stebiju in 

inž. Emilu Schererjiï v Mariboru. 

M a r i b o r , dne 10. avgusta 1922. 

799. Sedež: Maribor, 
Besedilo firme: Irgolič in Slanovec, Mariborska 

lesna industrija: 
Izstopil je družbenik dr. Fran Irgolič, odvetnik 

v Mariboru. 
Besedilo firmo orMej: Mariborska lesna indu

strija Slanovec Lojze. 
Firma se podpisuje tako, da postavlja sedanji 

samoimetnik pod njeno, napisano, natisnjeno ali 
odtisnjeno besedilo evojfcročno svoj podpis, 

M a r i b o r , dne 9. avgusta 1922. 
( 

Ш. I z b r i s a l a aie. Je mais t o p i c a f i r m a : 

800. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Allgemeine Verkehrsbank, Filiale 

Laibach, vorm. J. C. Mayer, ali: Splošna prometna 
banka, podružnica Ljubljana, preje J. C. Mayer: 

Vsled opustitve. 
L j u b l j a n a , dne 15. julija 1922. 

Ne I 571/22—1. Proglasitve za mrtve. 1148 

Okrožno s o d i š č e v Celju je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci 
za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, do
mnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoèï sodišča 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj 
mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

| Franc Itamnikar, 
rojen dne 17. novembra 
1883., v Dobovcu, pristo
jen v Sv. Križ pod Kumom. 

Franc PStscher, 
rojen leta 1895., strojnik 

cinkarne v Celju. 

Ivan Lah, 
rojen - dne 18Г avgusta 
1889., posestnik v Rož

nem. 

Alojzij Žnidar, 
rojen dne 9. maja 1893. 
v Podkraju, občina Velika 

Plrešica. 

Franc Slakan, 
rojen dne 1. avgusta 1893., 
posestnikov sin v Črnem 

vrhu. 

Rafael Kovač, 
rojen dne 26."septembra 
1886., posestnik pri Sv. 

Bricu št. 39. 

Ivan Cijan, 
rojen dne 17. decembra 
1892. pri Sv. Lovrencu, 
pristojen v Št. Pavel pri 

Preboldu. 

Lovrenc Volavšek, 
rojen dne 10. avgusta 
1890., posestnikov sin v 

Imljanski gorci. 

1 • •' ' 

Franc Volkar, 
rojen dne 23. januarja 
1891. v Šmartnem v Rož
ni dolini, tja pristojen, 

posestnikov sin. 

i 
Franc Zamrnlk, 

rojen dne 31. oktobra 
1894., posestnikov sin v 

Konjskem vrhu. 

Matevž Zamrnlk, 
rojen dne 23. septembra 
1886., posestnikov sin v 

Konjskem vrhu. 

Alojzij Zamrnlk, 
rojen dne 6. junija 1882., 
posestnikov sin v Konj

skem vrhu. 

Jurij Krošek, 
rojen leta 1877. pri Sv. 

i Krištofu, okraj laški, tja 
; pristojen, posestnik. 

! Janez Vodušck, 
j rojen dne 16. decembra 
i 1892., posestnikov sin v 
i Ljubnem. 
i 
1 Ludovlk Slemensek, 

rojen dne 18. septembra 
1897., posestnikov sin v 

Stenici. 

Franc Dolenc, 
rojen dne 25. novembra 
1881., posestnik na Bab-

nem št. 11. 

Alojzi) ArIIČ, 
rojen leta 1884., pristojen 
v Novo cerkev, okraj celj

ski. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil začetkom svetov
ne vojne k 17. pehotnemu 
polku, 2. stotnijl, ter baje 
padel meseca novembra 
1915. blizu Podgore pri 

Gorici. 

Odrinil leta 1915. k 87emu 
pehotnemu polku in z 
njim na soško fronto; zad
njič pisal dne 1. avgusta 

1916. 

Odrinil meseca avgusta 
1915. k • 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zadnjič 
pisal iz ruskega ujetništva 

dne 26. maja 1919. 
Leta 1915. odrinil v vojno 
službo ter odšel s 17im 
pehotnim polkom na ita
lijansko bojišče, odkoder 
zadnjič pisal meseca ok

tobra 1916. 

Odrinil začetkom vojne k 
87. pehotnemu polku ter 
prišel leta 1914. v rusko 
ujetništvo; zadnjič pisal 

leta 1914. 
Odšel začetkom vojne leta 
1914. k 87. pehotnemu 
polku, bil meseca novem
bra 1914. ujet ter v ujet
ništvu baje umrl za tifuzom 

meseca marca 1920. 

Odrinil začetkom vojne k 
87. pehotnemu polku ter 
zadnjič pisal iz Galicije 
meseca novembra 1914. 

Služil leta 1914. aktivno 
pri 26. domobranskem pe
hotnem polku v Celju ter 
odšel začetkom vojne na 
rusko bojišče; izza leta 
•'"«>-1-915. pogrešan. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k ljubljan
skemu pehotnemu polku, 
bil prestavljen k 26. domo
branskemu pehotnemu 
polku ter nato odšel na 
srbsko bojišče ; izza me
seca decembra 1914. ni 

več glasu o njem. 
Odrinil leta 1914. k domo
branskemu pehotnemu 
polku št. 5 v Voitsberg; 
izza leta 1915. ni več 

glasu o njem. 

Odrinil leta 1914. ali 1915. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje ter bil potem na 
ruski fronti; izza Jeta 

• 1915. nj več glasu o njem. 
Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 87. pe
hotnemu polku ter bil baje 
v Galiciji; izza leta 1915. 

ni več o nJem glasu. 

Odrinil dne 15. maja 1915. 
k 26. strelskemu pehotne
mu polku ter zadnjič pisal 
zjitalijanskega bojišča dne 
20. oktobra 1915.;od takrat 

ni več glasu o njem. 

Odšel začetkom vojne leta 
1914. k 87. pehotnemu 
polku; baje padel dne 
14. novembra 1914. na 
___ srbskem bojišču. 

Odrinil leta 1915. k voja
kom ter zadnjič pisal me
seca novembra 1917. z 

italijanskega bojišča. 
Odrinil začetkom vojne 
leta 1914. k 87. pehot
nemu polku ter zadnjič 
pisal dne 11. decembra 
1914. od domobranskega 
pehotnega polka št. 27, 

.vojna pošta 48. 

Odrinil dne 1. februarja 
1915. k 87. pehotnemu 
polku in odšel dne 25ega 
marca 1915. v Galicijo; 
zadnjič pisal dne 26. ju

nija 1915. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Ana Kamnikar 
v Meerbecku-

Mörsu, Nemčija. 

Vilma Hrastnik, 
strojnikova žena 

na Teznu. 

Žena 
Terezija Lah, 

posestnica 
v Rožnem, pošta 

Rajhenburg. 

Očim 
Franc Krajne, 

posestnik 
v Podkraju. 

Oče 
Pavel Slakan, 

posestnik 
v Črnem 

vrhu. 

Žena 
Marija Kovač, 

posestnica 
pri Sv. Bricu; 

Ivanka Cijan, 
posestnica 

pri Sv. Lovrencu. 

Brat 
Albin Volavšek, 

posestnik 
v Imljanski gorci. 

Sestra 
Rozalija Ratajc, 

posestnikova 
žena v Lopati. 

Mati 
Urša Zamrnik. 

Mačeha 
Urša Zamrnik. 

Hči 
Marija Maček 

pri Sv. Pongracu, 
okraj celjski. 

Oče 
Josip Vodušek 

v Ljubnem št. 124. 

Mati Marija 
Slemensek, 

preužitkarica 
v Stenici. 

Marija Dolenc, 
posestnica 

na Babnem. 

Brat 
Franc Arlič, 

posestnik 
v Sockl št. 23. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Alfonz Cepuder, 
avskultant 
v Celju. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— ' • 

— . 

— 

— 

— 

— 

— 

Nadaljevanj 

Dan 
in opr. št 

oklica 

15.8. 1922.; 
T141/22—4. 

16.7.1922.; 
T189/22—2. 

31. 7. 1922.; 
T191/22—2. 

25.7.1922.; 
T192/22—2. 

25.7. 1922.; 
T193/22—2. 

25.7. 1922.; 
T194/22—2. 

25.7.1922.; 
T195/22—2. 

30.7.1922.; 
T196/22-2. 

30. 7. 1922.; 
T197/22—2. 

31.7. 1922.; 
T198/22—2. 

31.7.1922.; 
T 199/22—2. 

31. 7.1922.; 
T1100/22—2. 

14. 8.1922.; 
T1101/22—2. 

14.8.1922.; 
TI 102/22—2. 

14.8.1922.; 
T1103/22-2. 

5.8. 1922.; 
"f 1104/22—2. 

14.8.1922.; 
T1105/22—2. 

e na prihodu; 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
.. 1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

L aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
• 1923. 

i strani. 
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Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

grešancev 

Franc Zavrsnlk, 
rojen dne 8. februarja 
1899., v Ljubiji, pristojen 
v Šmartno ob Paki, tvor-

niški delavec. 

Anton Rihar, 
rojen dne 13. januarja 
1883., posestnik v Lučah. 

Franc Fürst, 
rojen dne 26. januarja 
1886., posestnik v Spod

njih Pobrežah. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil leta 1916. ali 1917. 
k 26. domobranskemu pe
hotnemu polku v Celje ter 
zadnjič pisal iz italijan
skega ujetništva dne 27ega 

junija 1918. 
Odšel ob splošni mobili
zaciji s 87. pehotnim pol
kom v Galicijo ter zadnjič 
pisal dne 30. septembra 

1914. 
Odrinil začetkom vojne k 
87. pehotnemu polku v 
Celje ter zadnjič pisal iz 
Galicije dne 8. septembra 

1914. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Skrbnik 
Franc Završnik, 

posestnik 
v Lepi njivi. 

Oče 
Jožef Rihar, 

posestnik 
v Lučah. 

Žena 
Marija Fürst, 

posestnica 
v Spodnjih 
Pobrežah. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

— 

Dr. Josip 
Karlovšek, 
odvetnik 
v Celju. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

15.8. 1922.; 
T1106/22—2. 

15.8. 1922.; 
T1107/22—2. 

15.8. 1922.; 
T1108/22—2. 

1 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

Ne 103/22—1. 1149 3—1 

Amortizacija. 
Po prošnji Marije E i n f a l t o v e , posestnice 

v Rogatcu, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne bančne knjižice, Id jo je prositeljica bajs iz
gubila: Eančna knjižica Jadranske banke v Mari
boru, št. .11.133 v vrednosti 23.000 K, glaseča s-e 
na ime: Marija Einfalt. I 

Imetnik te bančne knjižice se pozivlje, naj | 
uveljavi svoje pravico tekom š e s t i h m e s e c e v 
od prve objave tega oklica, ker bi se sicer po tem j 
roku izreklo, da bančna knjižica ni več veljavna, i 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, j 

dne 23. avgusta 1922. j 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na clan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca avgusta 1922. 

1147 

Št, 360/8—VIL—1922. 1126 3—2 | 

Razglas o dobavi usnjenega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 22. maja 1922. in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo raznega usnjenega mate
riala na dan 2 6. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uà-i ozna-. 
čeoega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročili v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 360/8.—VII. za dan 26. septembra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno po
nudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž-
bene komisijo. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem, računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako jo tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna rcverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražitoljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Št. 1317. 

Razglas. 
Dne 16 . o k t o b r a t. 1. ob desetih se bo v ob

činski pisarni v Mežici na javni dražbi oddajal v 
zakuip občinski lov za dobo petih let. 

Izklicna cena 2000. Vadij 2 0 % . 

Občinski urad v Mežici, 
dne 15. avgusta 1922. 

Gèrent: A. Pratnekar s. r. 

RIZBI objavi. 
1153 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22. avgusta 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 493,631.676-91 
Posojila . . . 1.117,767.759-41 
Dolg države 4.637,074.610-40 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov — 

, Pariva: 8.286,741.008-72 

Glavnica 17,162.700- — 
Rezervni fond 2,160.969-92 
Novčanice v tečaju 4.984,143.665- — 
Razne obveznosti . . . . . . . 1.043,031.168 88 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 101,866.352-12 

8.286,741.008-72 

Obrestna mera po eekontu menic — za vse banč
ne dolžnike brez razlike 

6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
- 7 % na leto. 

At. (i 14(i. IH. Tarifski popust v tovornem prometu. 1110 

Objavo 
razglaša 

Družba 
južne 

železnice 
pod št. 

6164/Ш/22 

za solno 
kislino in 
žveplovo 
kislino 

Pogodnost sc pripozuavR 

za 
predmete 

za prevozno progo 
od 

postaje 
v Hrast

niku 

do 
ako ве izpolnijo ti-le pogoji: 

pre
hodnih 
postaj 

v Postoj
ni trz., 

na Pre-
valj ah 

trz., 
v Špi-

ljah trz 

Pošiljke morajo biti predane 
v prevoz kot sporovozna roba 
z direktnimi mednarodnimi 
tovornimi listi na inozemske 
postaje v količini po najmanj 
10.000 kg za tovorni list in 
voz, odnosno plačati se mora 
vozarina najmanj za to koli
čino. Za pošiljke, ki bi se 
morale vsled naknadne odred
be izročiti naslovljencu na ka
terikoli postaji naše kraljevine, 

je t a pogodnost izključena. 

Velja 
v dobi 

od dne 
15. avgusta 

1922. do 
preklica, 

л. najdalje 
do konca 

meseca 
decembra 

1922. 

Pri-
poznani 

vozarioski 
stavek 

voza-
rinski 
stavek i 

tarifnega 
raz

reda B 

Nadin 
pro-

izvedbe 

s kar-
tiranjem 

Št. 5342—III. 1142 

Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dno 16. avgusta 1922. do pre

klica se računijo v okviru «Provizorne železniške to
vorne t a r i f o (z dne 1. marca 1921.) deb.il vozninski 
«•tavici odsečne tablice B (glej tarifski odsek G na 
straneh 194 do 199, odnosno delne vozninske atav-
ke, priobčene z razglasi) z odbitkom 40 % (štirideset 
odstotkov). 

Pri izračunavanju delnih vozmnskih stavkov se 
zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesime. 

Veljavnost razglasa, priobSenega v Uradnem listu 
pod št. 4931/III. (1922! leta) je prestola dne 15. av
gusta 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 19. avgusta 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. '5342/a—III. " ' " U 4 3 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e ; . 
Z veljavnostjo izza dne 16. avgusta 1922. do pre

klica so računijo vozninski stavki v «Provizorni že
lezniški tovorni tarifi» (z dne 1. februarja 1921.) 
kakor tudi vozninski stavki, ki so bili priobčeni v 
okviru te tarife, z odbitkom 40 % (štirideset odstot
kov) pri vseh postajah, katerih razdalja od Trsta 
znaša po tarifskem kilometrskem kazalu 350 km in 
več, izvzemaj postaji Bleiburg in Völkermarkt— 
Kühnsdorf. 

Pri izračunavanju vozninskih stavkov se zaokro
žajo ulomki centesimov na cele centesime. 

Za postaji Bleiburg in Völkermarkt—Kühnsdorf, 
nadalje za vse druge postaje, katerih razdalja od 
Trato znaša 350 km ali manj, veljajo vozninski stav
ki, navedeni v tarifi, brez odbitka. 

Veljavnost razglasa, priobčenega v Uradnem listu 
tega leta pod št. 4932/Ш., je prestala dne 15. av
gusta 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 19. avgusta 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1097 3 - 2 p 0 2 i v > 

Po sklepu občnega zbora z dne 2. julija 1932. 
se jo zadruga «Когсшггшо društvo radarjev za Hrast
nik, Dol in Ojstro, r. z. z o. z. v Hrastniku», raz-
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidacija zadruge se je s sklepom okrožnega 
kot trgovinskega sodišča v Celju z dne 4. julija 
1922., Firm. 253/22, Gen. I 27/a/79, vpisala v za
družni register. 

To se nazinanja v zmislu § 40. zadružnega zar 
kona in obenem se pozivljejo vsi upniki, naj prija
vijo sivoje terjatve do dne 2. julija 1923. v z a d p ž n i 
pisarni. 

V H r a s t n i k u , dne 15. avgusta 1922. 

Ivan Jazbec s. r., K. Malovrh s. r., likvidatorja. 

109-1 Poziv. 
P o sklepu občnega zbora z dne 2. julija 1922. ee 

je zadruga «Občno konzumno društvo v Trbovljah, 
r. z. z o. p., razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidacija zadruge se je s sklepom okrožnega 
kot trgovinskega sodišča v Celju z dne 4. julija 
1922., Firm. 254/22., Gen. I 295/44, vpisala v za
družni register. 

To so naznanja v zmislu § 40. zadružnega zako
na in obenem se pozivljejo vsi upniki, naj prijavijo 
svojo terjatve do dne 2. julija 1923. v zadružni pi
sarni ustno ali pismeno. 

V T r b o v l j a h , dne 15. avgusta 1922. . 

Z a l i k v i d a t o r j e : 
Avgust Tratnik s. r. Ivan Jeretin s. r. Iv. Krusič «. r. 

Naročnikom na znanje. 
Zaradi naraščajoče obča ' draginje moramo 

sporazumno s predsedstvom pokrajinske uprave za 
Slovenijo z dnem 1. s e p t e m b r a 1,9 2 2. zvišati 
naročnina «Uradnega liste» mesečno od Din 4 — 
na Din 5 — ; povišok naj se nam še nakaže. 

Za Ljubljano znaša naročnina z dostavljanjem 
listo na dom mesečno Dm 5-50. 

Upravništvo 
«Uradnega lista pokrajinske uprave za Slovenijo». 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

?лј^^Ј^^аЈЊл^^-ааЛах^'Ј^. s. >&Љ 
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91. 
Poštnina pl&öana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 4. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V.ebina: Zakon o izpremembah in dopolnitvah v zakonu, s katerim se je veljavnost zakona o državnem računovodstvu kraljevine Srbije razširila na vse ozemlle krallevine 
, Razglasi raznih uradov in oblastev. - Razne objave. ozemlje Kraljevine. 

Zakoni in kraljevske oredbe. 
290, 

Mi -
A l e k e a n d e p I.. 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, 
da je sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v LXVI1. redni seji rine 
17. maja 1922. in da smo Mi potrdili in po

trjujemo 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah v za
konu, s katerim se je veljavnost za
kona o državnem računovodstvu kra
ljevine Srbije razširila na vse ozemlje 
in ki se glasi: M l « » * * - - > 

člen 1. 
Člen 1. zakona z dne 22. januarja 1.022., s 

katerim se je veljavnost zakona o državnem ra
čunovodstvu kraljevine Srbije razširila na vse 
ozemlje, se izpraninja ter se glasi: 

Zakon o državnem računovodstvu z dne 
ö. inarca, 1910. z izpremembami in dopolnitvama 
z- dne 22. januarja 1922. se razširja na vso kra
ljevino ter se Masi : 

Državni proračun, trajanje in oblika proračuna, 
obče odredbe. 

Člen 1. 
Državni proračun je enoleten zakon, s kate-

•rim se določajo, predhodno odobravajo in pred
hodno razporejajo vsi državni dohodki in raz
hodki. Same izjemoma, v mejah, strogo obleže-
nih,in v primerih, jasno imenovanih v tem zakonu 
in v ustavi, smejo biti dohodki in razhodki z 
državnim proračunom nepreliminirani, 'predhodt-
no neodobreni in predhodno nerazporejeni. Toda 
tudi ti se morajo vsi vpisati v zaključni, odnosno 
obči državni račun. 

Državni proračun mora biti javen ter mora 
tvoriti celoto. 

Člen 2. 
Cas. za katerega se odobrujejo državni do

hodki in. razhodki, se zove proračunsko leto. 
Prične se dru? 1. januarja, konča pa se dne 31. de
cembra. 

Čas, za katerega se morajo dovršiti vsi ra
čuni o dohodkih in razhodkih proračunskega 
leta, se zove računsko leto. 

Računsko leto traja db dne 1. aprila po pre-
îeku proračunskega leta. 

Cleri 3. 
Državni proračun je sestavljen iz finančnega 

zakona in iz proračuna dohodkov m razhodkov. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 148, izdanih dne 
7 julija 1922. 

V proračun dohodkov sfc postavljajo dohodki, v 
proračun razhodkov pa razhodki po oddelkih, 
poglavjih, partijah in pozicijah drug za drugim 
od začetka do konca. Zneski pozicij se seštevajo 
v zneske partij. 

Vsaka piartija, ki predstavlja poseben votum 
narodne skupščine, sme obsezati dohodke, isto 
tako pa tudi razhodke samo ene vrste, enega 
rodu, enega značaja. V pozicije se specialno po
stavljajo potrebščine one vrste in onega rodu, 
ki so vsebina dotične partije. 

Pozicije, četudi ne predstavljajo posebnega 
votuma narodne skupščine, obeležujejo vsebino 
onega votuma, ki se daje dotični proračunski 
partiji. 

Da se deli- proračun na piartije čim racional
neje, za to skrbi minister za finance. 

Končno razdelitev proračuna na partije in 
pozneje za dotično leto določa narodna skup
ščina. 

Člen 4. 
Proračunski dohodki in razhodki se vknjižu-

jejo po isti razporedbi, kakršno kaže državni 
proračun: po odd'dkiaipoglavjih, partijah in 
pozicijah. 

Vknjižbe se s^or-ižvrSiti šele na podstavi 
listin, pjredhodino pregledanih in odobrenih v 
zmislü členov 65., 66., 67., 68., 69, in 70. 

Presežki dohodkov in izdatkov preko preli-
miniranih vsot se morajo vknjiževati in postav
ljati v račun partij^ odnosno pozicij, v katerih so 
tudi nreliminirani. 

Dohodki, ki se ne morejo podvesti pod no
beno partijo, se morajo posebe vknjiževati in 
posebe izkazati v zaključnem računu. Izdatki, ki 
se po namenu, za katerega so učinjeni, ne mo
rejo ppdvesti pod nobeno partijo, tudi' ne pod 
partijo «rezervni kredit za nezadostno prelimini-
rane izdatke» ali pod partijo «rezervni kredit za 
ncpreliminirane izdatke», se morajo istolako 
Vknjiževati posebe ter se posebe izkazati v za
ključnem: računu. 

Člen 5. 
Vsi državni dohodki in razhodki so v mejah 

tega zakona in finančnega zakona pod vrhovnim 
nadzorstvom in vrhovno kontrolo ministrstva za 
finance, poleg kontrole, ki jo ima v tem ozirti 
glavna kontrola. 

Člen 6. 
Vse državne blagajne in vsi računovodni od

delki, ki zbirajo in prevzemajo državne dohodke 
ter izvršujejo državne razhodke in- /izplačila za 
državo, so v vrhovni upravi ministra za finance; 
od njega prejemajo navodila, ki jih izdaja v me
jah zakonov, ter se pokoravajo njegovim zako
nitim naredbam. 

Nad njimi vsemi ima minister za finance dis
ciplinarno moč kakor nad svojimi organi. 

Člen 7, 
Vse državne blagajne, ki zbirajo! in prevzemajo 

plačila, morajo skrbeti za to, da je glavno držav
no računovodstvo pri ministrstvu za finance 
stalno obveščeno o njih denarnemi stanju, tako 
o državni gotovini kakor tudi o depozitnem delu 
in o denarni vrsti, v kateri je denar v kasi. 

Vse državne blagajne, ki izvršujejo izplačila 
za državo, morajo istotako skrbeti za to, da je 
glavno državno računovodstvo stalno obveščeno 
o njih plačilih ter mu mesečno poročati o vseh 
izplačilih za prihodnji mesec tako po višini ka

kor tudi po denarni vrsti in po kraju — izvzemši 
samostalno monopolsko upravo, kolikor bi za
konske odredbe, ki veljajo zanjo, nasprotovale 
tem odredbam. 

Člen 8. 

Računske knjige se vođijo pri glavnem držav
nem računovodstvu po dvojnem; knjigovodstvu. 

Minister za finance mora skrbeti in dajati v 
mejah tega zakona vsa: potrebna navodila ter 
predpisovati računovodistviorn vseh državnih 
oblastev knjige in obrazce za čim enotnejše vod
stvo računskih knjig. 

II. 
Sestava proračuna. 

Člen 9. 

Vsako ministrstvo sestavlja po svoji stroki 
predhodni račun dohodkov in razhodkov svojega 
proračuna po predhodnih računih svojih obla
stev. i i predhodni računi morajo biti oprem
ljeni z vsemi pojasnili tako po formalni, zakon
ski strani kakor tudi po materialni, računski 

•strani. Biti morajo pregledni in jasni. Te pred
hodne račune sopodpisujeio šefi oblastev in šef 
računovodstva vsakega ministrstva, odnösoö -' 
vsake naprave, ki so po zakonu o civilnih urad
nikih odgovorni za točnost dejanskega stanja v 
zmislu člena 23. tega zakona. Tako izdelani se 
morajo ti predhodni računi najkesneje do dne 
10. avgusta vročiti ministrstvu za finance, ki se
stavi po teh in po svojih podatkih .do dne 1. ok
tobra obči predhodni račun državnega pro
računa. 

Predhodni račun dohodkov kakor tudi finanč
ni zakon sestavlja minister za finance sam. 

Za orne naprave, ki ne spadajo pod nobeno 
ministrstvo, sestavlja predhodni račun proračuna 
ministrstvo za finance. 

Člen 10. 
Ko se sestavlja predlog proračuna, se vstav

ljajo dohodki za eno leto z ozirom na vsote do
hodkov, dobljene v poslednjih treh letih. 

Tega pravila se ni treba držati samo pri onih 
dohodkih, ki stalno rastejo ali padajo,'ali kjer to 
zahtevajo in nalagajo druge okolnosti, ki vplivajo 
na višino dohodkov; toda če se opušča, običajno 
pravilo za izračunavanje dohodkov, se mora to 
še posebe pojasniti. 

Oni dohodki, ki se dobivajo na podstavi po
godb, se vstavljajo v predhodni. račun v pogo
jenih vsotah. 

Člen 11. 
Vsi ministri morajo svojemu predlogu pro

računa priložiti obči ekspozé s pismenimi pojas
nili o vsaki zvišani vsoti razhodkov. 

Predlagati se ne sme nobena zvišba razhod
kov, ako ni oprta na specialne zakone ali na de
jansko potrebščino, pojasnjeno s podatki iz za
ključnih računov prejšnjih let ali s posebnimi 
razlogi in podatki. 

Člen 12. 
^ Minister za finance mora pri sestavljanju pro

računa izvesti ravnotežje med dohodki in raz
hodki. Zato je njegova dolžnost in pravica, skr
beti in1 stremiti za tem, da se dohodki in razhodki 
v proračunu, čim <več je mogoče, ujemajo s pra- ' 
vini stanjem stvari. Ako pa ne more izvesti rav
notežja z zmanjševanjem razhodkov v svojem 
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kakor tudi v proračunu ostalih ministrstev in po
sebnih naprav, mora najti vir, iz katerega pokrije 
deficit, ter vse to razloži v svojih pobudah skup
no s predlogom proračuna in letnega finančnega 
zakona. 

Deficit sme biti začasno tudi nepokrit, vendar 
pa mora biti jasno izkazan v proračunu, biti mo
ra javien. Deficit se nikakor in nikoli ne sme pri
krivati 

Člen 13. 
Tako sestavljeni predlog državnega proraču

na mora pregledati in potrditi ministrski svet, po
tem pa ga s kraljevo pooblastitvijo predloži mi
nister za finance narodni skupščini v razpra/o 
takoj ob začetku njenega delovanja (člen 173. 
ustave) skupaj z vsemi pojasnili in pobudami 
in s predlogom letnega finančnega zakona. 

S predlogom proračuna vred predlaga mini
ster za finance narodni skupščini obči državni 
račun z zaključnim računom minulega prora
čunskega leta, ki ga ie pregledala in overila glav
na kontrola. 

Člen 14. 
Vsi dohodki in razhodki, najsi izvirajo iz 

kakršnekoli osnove in naisi so kakršnekoli vrste, 
redtai (redovni), prilični (neredovni), izredni (van-
ređni), se morajo vstavljati v državni proračun. 
/ 

Člen 15. 
S predlogom državnega proračuna vred se 

morajo vedno predložiti in natisniti tabele odo
brenih samoupravnih doklad za ono ieto, v ka
terem se proračun odobrava. 

Člen 16. 
Državni dohodki in razhodki so redni, pri

lični in izredni. 
Redni dohodki so oni, ki izvirajo iz stalnih 

) ; 
finančnih virov, redni razhodki pa oni, ki se po
javljajo v proračunu stalno vsako ali skoro vsa
ko leto. 

Prilični dohodki in razhodki so oni, ki se po
javljajo občasno, eno leto, pa tretje, peto, šesto 
itd*, ali pa trajajo samo nekaj časa. 

Izredni dohodki so oni, ki se niso mogli pre-
liminirati ali pa so nastali že po proračunu ali 
so slučajni ali jih je provzročila posebna izredna 
državna potrebščina ter trajajo samo toliko časa, 
dokler buja ta potrebščina. 

Izredni razhodki so oni državni razhodki, ki 
se učinjajo za izredne državne potrebščine, ka
tere se ne morejo poimenoma vstavljati v držav
ni- proračun ali ki se ne morejo pokrivati z red
nimi sredstvi državnega proračuna. 

Račun o izrednih dohodkih in razhodkih se 
izkazuje, skupno z zaključnim računom proračun
skih dohodkov in razhodkov, v občem državnem 
računu. 

Člen 17. 
Prilični in izredni dohodki in razhrxiki se 

izkazujejo v državnem proračunu ločeno od red
nih dohodkov in razhodkov. 

Redne potrebščine in redni razhodki se ne 
smejo pokrivati z izrednimi ali priličnimi dc-
hodki. 

Vsaka odobrena posebna vsota za izredne 
tazhodke predstavlja posebno partijo ali več 
partij. 

Člen 18. 
Ko se sestavlja predlog proračuna, je naj

prej izkazati državne razhodke, potem pa do
hodke. 

Vsote dohodkov se postavljajo v proračun 
samo v celih dinarjih. 

Vsote dohodkov in razhodkov se vpisujejo v 
proračun v kosmatem znesku. 

Člen 19. * 
Poleg predlaganih vsot razhodkov in do

hodkov za predlog proračuna se morajo vedno 
v posebnih stolpcih postaviti še odobrene vsote 
po proračunu tekočega leta kakor tudi odobrene 
vsote zaključnega proračunskega leta z ostvar-
jenim rezultatom zaradi primerjave in razlike med 
vsotami odobrenega in predloženega proračuna 
s pojasnili vsake razlike. 

številke iz tekočega in poslednjega zaključne
ga proračuna se vpisujejo v zgoraj omenjene po
sebne stolpce poleg dotičnih imenovanj v pozi
cijah. 

Člen 20. 
Predlog za vse državne izdatke izhaja od vla

de. Naredna skupščina odbbruje, zmanjšuje ali 
odklanja izdatke, ki jih zahteva vlada. 

Člen 21. 
Krediti za nova gradbena podjetja .in inve

sticije se vpisujejo v predlog proračuna šele, ko 
se v podrobnostih izdelajo načrti in se usvoji 
popolni predhodni račun stroškov za to podjetje. 

Za podjetja in investicije, za katere se morajo 
uporabljati odobreni krediti več let, se vpisuje v 
proračunski predlog samo toliko, kolikor je treba 
kredita v letu, za katero se sestavlja proračun; 
toda v besedilu partije, odnosno pozicije, se mo
ra postaviti celokupni izdatek. 

Лко je postavljena za gradbe v nroračun iz-
vestna vsota v posebni partiji ali poziciji, se mo
ra tudi za vsak presežek te vsote predhodno, od 
narodne skupščine pa naknadno zahtevati odo
britev. Do te odobritve se mora ustaviti vsako 
delo, ako ne bi bilo to škodljivo za državo. 

Za te stroške odgovarjajo materialno organi, 
po katerih krivdi so nastali. 

Člen 22. 
Krediti za zaupne namene se vpisujejo samo 

v proračune ministrstva za zunanje in notranje 
posle in vojnega ministrstva. Vsi ti krediti se 
uporabljajo ob nadzorstvu ministrskega pred
sednika, glavna kontrola pa jih ne pregleduje. 

Člen 23. 
Plača ukaznega osebja se postavlja v pred

log proračuna samo na podstavi odredb o na
predovanju v višje plačilne razrede zvanj v spe
cialnih zakonih, in sicer po dejanskem slanju 
njih števila in plač ob času, ko se sklepa prora
čun, toda tako, da je izdatek razviden za vse 
leto. Za one uslužbence, ki dobivajo periodične 
poviške, se postavljajo v proračunski predlog 
tudi te vìote, toda v posebnih pozicijah. 

Dokler se ne izvrši napredovanje v višje raz
rede po zvan jih, je vzet. stanje, kakršno je bilo 
ob sklepanju proračuna^ 

Člen 24. 
S proračunom se ne smejo uvajati nova zva-

i.ja y državni upravi in tudi se ne smejo z njim 
zviševati plače. Istotako se ne sme s proračunom 
odrejrü napredovanje v višje plačilne razrede. 

Člen 25. 
V predlog proračuna se ne 'smejo postavljati 

kot redni dohodki vsote dohodkov, zaostalih iz 
prejšnjih let, prihranki proračunskih kreditov, 
vsote, prejete iz stalnih posojil, kakor tudi ne 
presežki doklad, določenih za izravnavo prora
čunskega ravnotežja. (Člen 16. tega zakona.) 

III. 
Proračunski rezervni krediti. 

Člen 26. 
Poleg rednih proračunskih kreditov za redne 

državne potrebščine se vstavljajo vsako leto v dr
žavni proračun posebne vsote kot rezervni pro
računski krediti: 

1.) za manjše nezadostno preliminirane raz
hodke; 

2.) za male potrebščine, neimenovane v po
zicijah; 

3.) za manjše izredne državne potrebščine 
(člen 144., točka 8. ustave). 

Člen 27. 
Iz kredita za nezadostno preliminirane raz

hodke se smejo naknadno povečevati vsi s prora
čunom odobreni krediti za materialne razhod
ke, kolikor se izkažejo za nezadostne, za osebne 
pa samo toliko, kolikor so y nerazdružni zvezi 
z onimii materialnimi potrebščinami, ki provzro-
čajo zvišbo, toda semkaj nikakor ne spadajo po-
viški za plače ukaznega osebja. 

Znesek tega kredita ne sme biti večji nego en 
odstotek (1%) skupne vsote» kreditov, odobre
nih za materialne razhodke vsega proračuna. 

Črpati ta kredit na zahtevo posameznih mi
nistrov do tisoč dinaiiev sme dovoliti minister 

„za finance sam, preko te vsote pa je treba odloč

be ministrskega sveta na obrazložen predlog mi
nistra za finance. 

Vsaka odobritev iz tega kredita se pošlje ta
koj glavni kontroli v prepisu ter se imenoma iz
kaže v zaključnem računu. 

Člen 28. 
Iz kredita za male potrebščine, neimenovane v 

pozicijah, se dovoljujejo oni manjši izdatki, ki so 
določeni, da se izrecno omenijajo in imenujejo v 
pozicijah posameznih proračunskih partij. 

Iz tega kredita se izplačujejo tudi oni izdatki 
za uradniške plače, ki se pokažejo za potrebne, 
ako se odpuščeni ali upokojeni uradniki ne raz
rešijo takoj dolžnosti, in sicer za čas od dne 
ukaza o odpustu ali upokojitvi do dne razrešitve, 
kakor tudi one plače, ki so odpisane ter se ne 
morejo izterjati zaradi odpusta ali smrti. 

Potrošek iz tega kredita do tisoč dinarjev do
voljuje na zahtevo .posameznih ministrov minister 
za finance; preko te vsote pa ga dovoljuje mini
strski svet, zopet na obrazložen predlog ministra 
za finance. 

Tudi te odločbe se pošiljajo takoj v prepisu 
glavni kontroli. 

Znesek tega kredita ne sme biti večji nego 
desettisoč dinarjev v enemi letu. 

Izdatki iz tega kredita se morajo normalno 
izkazati v zaključnem računu. 

Člen 29. 
Za one manjše izdatke, ki se po svojem zna

čaju nikakor niso mogli določiti pri sestavi držav
nega proračuna, bodisi da so osebni, bodisi da 
so materialni, izvzemši izdatke za plače ukazne
mu osebju, razen posmrtnih .pjlač, če nastopi po
treba tekom, leta, se uporablja obči kredit, od
rejen zanje po členu 144., točki 8., ustave, in sicer 
tako, kakor ja tam predpisano. 

Znesek tega kredita v proračunu enega leta 
ne sme biti manjši nego tristotisoč dinarjev; toda 
maksimalni znesek enega izdatka iz tega kredita, 
bodisi polagoma, bodisi naenkrat, ne sme preko
račiti vsote 30.000 dinarjev. 

Izdatki iz tega kredita se vrše na zahteve po
sameznih ministrov, poslane ministru za finance, 
ki predloži stvar ministrskemu svetu ~s svojim 
mnenjem, in sicer, če ministrski svet, skladno z 
njegovim mnenjem in .predlogom, odobri zahte
vani kredit in zahteva odobritev državnega sveta 
po členu 144., točki 8., ustave. 

Tudi te odločbe se takoj pošiljajo glavni 
kontroli. 

IV. 
Votiranjc proračuna, podaljšava proračuna. 

Člen 30. 
O predlogu proračuna se sklepa in glasuje 

v narodni skupščini po partijah z ozirom na po
trebščine in vsote, izkazane v pozicijah. 

Člen 31. 
S proračunom, se niti ne pridobivajo niti ne 

izgubljajo pravice. 
Člen 32. 

Izglasovani in odobreni državni proračun se 
sestavi v treh enakoglasnih izvodih, v katerih 
mora biti finančni zakon s proračunom po par
tijah in pozicijah. Te izvode overja in potrjuje 
predsednik narodne skupščine s predsednikom 
in poročevalcemi proračunskega odbora. Po doh-
ljeni Najvišji sankciji se izroči en izvod narodni 
skupščini, eden ministrstvu za finance in eden 
glavni kontroli. Ti izvodi se smatrajo za original 
proračuna. 

Vse to velja tudi za vsako podaljšavo pro
računa v zmislu prvega odstavka člena 174. 
ustave. 

Člen 33. 
Ako narodna skupščina ni mogla potrditi no

vega proračuna pred dnem 1. januarja, sme za
časno podaljšati proračun minulega računske^ ; 
leta, dokler se ne potrdi novi proračun. 

Zakonski predlog, da se podaljšaj proračin 
za eno ali.več dvanajstin, se mora predložiti c'o 
dne 10. decembra. 
' Ako je narodna skupščina razpuščena ali oc! 

godena, preden reši proračun, sme kralj s pri
stankom državnega sveta podaljšati proračun, mi
nulega računskega leta še za štiri mesece (člen 
174. ustave). 

&-«2%£№и£3£ам «ЉХГША&А .z.^jk^B.ä.^.^ ,'Љ.« 
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Državni proračun minulega leta ne sme v 
nobenem primeru in v nikakršni obliki veljati 
dalje nego za eno leto, razen za ono leto, za ka
tero je bil prvotno odobren. 

Člen 34. 
Če se je proračun podaljšal v zmislu pred

hodnega člena, veljajo v njem samo krediti, odo
breni za redne razhodke in za one prilične ali iz
redne razhodke, ki so utemeljeni v sklenjeni po
godbi ali pravni obveznosti, ki se opira na sod
no odločbo ali na odločbo državnega sveta ali 
glavne kontrole — z dotičnimi odredbami finanč
nega, zakona. 

Podaljšani proračun obseza tudi prej odo
brene naknadne in izredne kredite v zmislu pred
hodnega odstavka. 

Krediti proračuna za minulo leto, ki niso po
stavljeni v predlog proračuna za prihodnje leto, 
ne veljajo, ako se podaljša proračun po pred-
hodnemi členu. 

Brez proračuna, odobrenega ali podaljšanega 
v zmislu členov 173. in 174. ustave, se ne smejo 
vršiti izdatki in tudi ne pobirati dohodki. Oni 
državni organi, ki bi odrejali izvrševanje izdat
kov ali pobiranje dohodkov iz davščin v kakršni
koli obliki ali bi izvrševali te izdatke in pobirali 
te dohodke, četudi na osnovi kakršnegakoli spe
cialnega zakona ali specialne odločbe, se kaznu
jejo z izgubo čina in službe ter so materialno 
odgovorni za izdatke ali pobrane vsote. Od tega 
se izvzema samo izplačevanje obresti in glavnice 
stalnih in začasnih državnih dolgov, ako so uči
njeni na podstavi zakona. 

V. 
Naknadni in izredni krediti. 

Člen 35. 
Za one državne potrebščine, za katere niso 

v proračunu preliminarni zadostni krediti, katere 
se ne morejo pokriti z rezervnim kreditom in ki 
jih navaja člen 25. tega zakona za manjše neza
dostno preliminirane razhodke, se mora pred
hodno zahtevati naknaden kredit od narodne 
skupščine. 

Člen 36. 
Za óne izredne državne potrebščine, za katere 

ni v proračunu prelirainiranega kredita in se ne 
morejo zaradi velikosti izdatkov ali izčrpanosti 
kredita pokriti niti iz proračunskega rezervnega 
občega kredita za izredne državne potrebščine, 
se mora zahtevati od narodne skupščine pred
hodno izreden kredit. 

Člen 37. 

v Naknadni krediti se morajo zahtevati pravo
časno, t. j . preden so krediti, odobreni s proraču
nom, povsem izčrpani. V trenutku, ko naj narod
na skupščina odloči, ali hoče naknadni kredit 
odobriti ali ne, ne sine biti proračunski kredit, 
za katerega se zahteva zvišba, povsem izčrpan. 

Pristojni ministri, ki imajo potrebo, da se kre : 
dit zviša v obliki naknadnih kreditov, morajo to 
potrebo, obrazloženo, pravočasno priobčiti mini
stru za finance. Tudi če ministrski svet razvidi 
iz njegovega referata1, dà ni mogoče izhajati brez 
naknadnega kredita, se skliče narodna skupščina 
na izredno zasedanje, akò se ne more stvar odlo
žiti do rednega zasedanja. Če se more zahteva 
naknadnega kredita odložiti dò rednega Zaseda
nja narodne skupščine ali če je narodna skup
ščina še zbrana, ko nastopi potreba za naknadni 
kredit, se predloži obrazložena zahteva zâ nak
nadni kredit narodni skupščini v začetku, odnos
no na koncu njenih sej. 

člen 38. 
, Vse naknadne in izredne kredite zahteva od 

narodne skupščine minister za finance v imenu 
vlade, in sicer pred koncem dotičnega proračun
skega leta. 

Predlog za naknadne in izredflfe kredite mora 
vedno navajati tudi njih pokritje in porazdelitev 
na partije in pozicije tako kakor proračun. 

Člen 30. 
Izdatki,, ki se vrše iz naknadnih in izrednih 

Wepitov, sé vknjižujejo ločeno; razen v poseb
nem računu. Ici obreza ves kredit, pa se mora da
jati Ö njih račun v. žMjučheni računu k občemu 
držaivnemu računu, za vsako proračud§k;0 îëto; 

Naknadni in izredni krediti se izkazujejo v 
zaključnem računu v posebnih stolpcih, v poseb-
nemi stolpcu pa se zopet izkazuje celokupni razr 
hodek dotične partije. 

VI. 
Državna gotovina, obratna glavnica. 

člen 40. -
Vse vsote, ki se pojavljajo koncem proračun

skega leta kot prebitek in izvirajo ali iz proračun
skih prihrankov ali iz nepreliminiranih izrednih 
dohodkov ali. iz izrednih državnih dohodkov, ki 
se niso mogli postaviti v proračun, ali iz pre
sežkov proračunskih dohodkov, tvorijo državno 
imovino. 

Člen 41. 
Dohodki, dobljeni po členu 40. tega zakona, 

se smejo porabljati brez posebne predhodne 
odobritve narodne skupščine, dane s posebnim 
zakonom, po pooblastilu finančnega zakona sa
mo po nastopnih odredbah: 

1.) petdeset odstotkov (50%.) teh skupnih do
hodkov se izloča za osnavljanje obratne glavnice 
glavne državne blagajne, dokler ne doseže obrat
na, glavnica višine šestnajstih milijonov'dinarjev, 
toda ta glavnica se ne sme nikakor načenjati; 

2.) za izplačevanje neupravičeno pobranih 
dohodkov v zaključenih računskih letih, ali po
sojil, učinjenih iz depozitov, ali drugih posojil po 
pravilnih izvršnih odločbah in državnih obvez
nostih, osnovanih v zakonu; 

3.) za plačila na račun zaključenih računskih 
let po odredbah člena 81. tega zakona. 

Vse vsote, porabljene za potrebščine po točkah 
2.) in 3.), tega zakona v feneni letu, služijo za zvi
ševanje državne gotovine. 

Člen 42. 
Državna gotovina, kolikor né tvori obratne 

glavnice glavne državne blagajne, služi za re
zervo proračunskemu ravnotežju. 

O uporabljanju te rezerve odloča narodna 
skupščina v obliki zakona. 

•19 
Člen 43. 

O vseh izdatkih po členu 41. tega zakona od
loča minister za finance. 

Račun državne gotovine se vodi ločeno od 
proračunskega računa ter se izkazuje ločeno v 
občem državnem računu. 

Račun državne gotovine mora obsezati vse 
izdatke, učinjene iz državne gotovine, najsi so 
nekateri izmed njih izkazani tudi v zaključnem 
računu. 

VII. 
Finančni zakon. 

Člen 44. 
Za vsako proračunsko leto sestavlja minister 

za finance tudi poseben letni finančni zakon. Fi
nančni zakon kot del državnega proračuna tyori 
celoto š predhodnim računpm, ódriosnó proraču
nom državnih dohodkov in raztìodjkóv tet na
vaja, sklicevaje se na proračun dohodkov, kot do
hodke in, sklicevaje se na proračun razhodkov, 
kot razhodke in glede vsot kakor tüdi glede na
menov : 

1.) skupno vsoto ràzftòm'óv, preUminïràno š 
proračunom; 

2.) skupno vsoto doUódkov, preliminirano s 
.proračunom; 

. 3.) razliko med dohodki in râzftodki kakor 
rudi način njene izfâvïiaVe v zmislu člena 12. te
ga zakóhà;; 

"4.) skupno vsoto po blagajniških zapisih, ki 
Je lahko tuđi v öbteku; 

$.) odredbo, dà se sörejo dohodki, heprelimi-
nîrani s pYoräcundm ža dottalo leto, porabljati 
samb zà razhodke, prelïmimrarie s proračunom, 
№ samo fato ïri fòWù, kakor in kolikor so raz-
hodkì s pforâctmpm zi tö leto tfrelîminirâtti po 
partijah in pózitfjàn; liâkôr tüdi odìrédfiò, pri ka
terih pozicijah ne sme biti viremeïitoV; 

6.) odredbo; da ne Šinejo državni ali kakršni
koli samoupravni organi odmerjati in pobirati 
nobenega davka, nottate doklade ali takse ali 
kakršnihkoli davščin, ki jih ni odobrila narodna 
acttpščina; Yiadaljé odredbo, da se davščine, ki 
obstoje in ki 'jih je 'odobrila narodna skupščiria, 
najsi šo какШекоИ Vrste ift kakršnegakoli imena, 

ne smejo zviševati brez njene predhodne odo
britve; 

. 7.) odredbe za bilanciranje proračuna in dru
ge, ki morajo veljati za dotično leto in ki ne na
sprotujejo temu zakonu. 

Člen 45. 
S finančnim zakonom se ne smejo porazdelje-

vati dohodki, dobljeni po členu 40. tega zakona, 
razen kolikor je dovoljeno s členom 41. tega za
kona. 

Istotako se ne sme s finančnim zakonom po-
razdeljevati presežek, ki bi. se pojavil v predhod
nem proračunu. Âko se realizira koncem leta, je 
postopati z njimi tako, kakor je povedano v čle
nu 40. tega zakona. 

Člen 46. 
Vse pooblastitve, postavljene v letni ^finančni 

zakon, veljajo samo za leto, za katero je ta zakon 
odobren. 

Ako se proračun podaljša po členu 174. usta
ve, se podaljšajo hkrati tudi pooblastila, postav
ljena v finančni zakon, razen onih, ki niso nave
dena v predloženem finančnem zakonu za pri
hodnje leto. 

VIII. 
Izvrševanje državnega proračuna — glavnega in 

naknadnega. 

A. O b č e o d r e d b e — t r a j a n j e k r e d i t o v . 

Člen 47. 
Ko se potrdi finančni zakon in proračun do

hodkov in razhodkov, ga minister za finance ta
koj celotnega objavi v «Službenih Novinah» kot 
posebno prilogo dotične številke tako, kakor je 
sklenjen, in sicer po partijah in po pozicijah. 

Finančni zakon se objavi tudi posebe v tej 
številki «Službenih Novin». 

Isto velja za glavni in za naknadni proračun 
— za naknadne in izredne kredite. 

Člen 48. 
Državni proračun izvršuje državno izvrše-

valno objastvo tako, kakor ga je odobrilo zako
nodajno telo. 

Izvrševaje proračun, nastopa državno ob-
lastvo kot nakazovalec in računodajnik. 

Člen 49. 
Minister za finance odreja zbiranje dohodkov, 

odobrenih s proračunom, po pozitivnih zakoni^ 
ki veljajo o tem, ter skrbi, da se dohodki redno 
in pravočasno stekajo v državno blagajno. 

O tem je upravičen izdajati naredbe fri navo
dila v mejah pozitivnih zakonov in te naredbe so 
obvezne za vse državne organe in za vse one 
organe, ki imajo dolžnost, zbirati ali pobirati 
državne dohodke. 

Člen 50. 
Kar prepada državi kot držaivioi dohodek, se 

inora vložit}, v Дггаупо blagajno in uvesti v ra
čunske knjjgê. To se sme ojpustìtì samo v posa
meznem primeru, če đotičnega dohodka ni mo
goče izterjati ali če fe določena z zakonom iz
jema ah,če je. za, to z zakonom dano pooblastilo. 

Éjft$Kó se kine vsak državni dohodek, vložen 
avrio blagajno in uveden v Računske knjige, 

vzéti ÎZ državne hlairairti» ПЉЛОПЛ i-rAiOi 1л iV-

Člen'51. 
Vsi dohodki, preliminirani inj n^preliminirani, 

S£ stekajo v,glavno državno,Blagajno; o vseh 
yodi račun glavno državne» računovodstvo ter 
jih vse porazdeljuje,, odnosno, izroča, komur je 
treba in kjer je freba po zakonih, ki veljajo o tem, 
ob nadzorstvu in po, haredbah in navodilih mi
nistra za finance, (člen 6.) 

Člen 52. 
• i • 

Minister za, finance mora v zmislu člena 7. 
tega zakona skrbeti za to, da porazdeljuje glav
no državno računovodstvo, odnosno avtonomna 
uprava, dohodke, ki so zbr-ani in dani njemu — 
njej — na razpolago, po dejanskih potrebah pla
čil ob vsakem čašu. V: ta namen odreja zalaganje 
vsake državne blagajne s kreditom in denarjem. 
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Skrbi za to, da ne leži v nobeni državni kasi de
nar brezpiodno in preko vsote, potrebne za dnev
na plačila, katere višino odreja sam, odpremljaje 
denar iz ene kase v drugo in odrejaje izplačila 
po dejanskih potrebah državnih plačil v vsakem 
trenutku. 

Člen 53. 
Samo pristojni in po zakonih upravičeni or

gani smejo zbirati in pobirati državne dohodke 
na podstavi generalnih nalogov, ki se jim smejo 
dati, ko se odobreni kredit prevede v izvrševanje 
v njih področju.« 

Samo pristojni računodajniki smejo prevzemati 
in hraniti državne dohodke, odnosno državni 
material, pa naj se zovejo ü dohodki, odnosno 
ta material, kakorkoli in naj izhajajo odkoderkoli. 

Člen 54. 
Noben državni dohodek, pa naj je kakršnega

koli imena in naj izhaja iz česarkoli, se ne sme 
nikjer hraniti in tudi ga ne sme nihče upravljati 
brez vednosti, odnosno odobritve, ministra za 
finance. 

Člen 55. 
Vsi proračunski dohodki na račun tekočega 

leta se sprejemajo do vštetega dine 31. januarja 
prihodnjega leta. Dotlej so tudi knjige otvorjene 
za vpisovanje državnih dohodkov za to leto. 

Člen 56. 
Dolžnosti nakazovalčeve, odnosno admini-

stratorjeve in računodajnikove, se ne smejo spa
jati. Nakazovalec, odnosno administrator, ne 
sme biti obenem računodajnik; tudi računodaj-
nik ne sme biti obenem nakazovalec ali admini
strator, ne stalno ne začasno. 

Člen 57. 
Nakazovalci so ministri in starejšine državnih 

oblastev. Ministri so nakazovalci prve stopnje, 
starejšine oblastev in oddelkov pa so nakazovalci 
druge stopnje. Ne upravljajo ne denarja ne vred
nosti ne materiala. 

Člen 58. 
Nakazovalci ministri kakor tudi ostali naka

zovalci in računodajniki so materialno odgovorni 
za svoja dejanja, protivna odredbam tega zakona. 
Zategadelj sme glavna kontrola neposredno od 
civilnih sodišč zahtevati potrebno zavarovanje. 
Toda za vsako zahtevo zavarovanja in za vsako 
tožbo glaivme kontrole zoper ministra nakazoval-
ca je potrebna predhodno odločba njene obče 
seje-, 

Razrešnica narodne skupščine uniči tožbo, 
odnosno zahteve zavarovanja glavne kontrole 
kakor tudi vse posledice takega njenega koraka. 

Člen 59. 
Nakazovalci odrejajo uporabljanje kreditov, 

odobrenih z zakonom, ob vrhovnem nadzorstvu 
ministra za finance. To nadzorstvo in ta kontrola 
ministra za finance pri uporabljanju kreditov, 
odobrenih z zakonom, ne poseza niti najmanj v 
nadzorstvo in kontrolo glavne kontrole. 

Člen 60. 
Noben izdatek ne sme biti zavzet (angažiran), 

ako ni ali ni zanj v zadostni meri predhodno 
odobrenega kredita. Izdatek se zavzema ali an
gažira z vsakim aktom nakazovalčevim (z nared
bo, razpisom, dogovorom, pogodbo, naročilom 
itd.), ki ima za posledico kolikršenkoli potrošek 
denarja iz državne blagajne. 

Člen 61. 
Vsi angažirani izdatki, ki niso redni, ki ne te

ko redno po pozitivnih zakonih, tako da" bi bilo 
mogoče v naprej poznati velikost, čas in kraj njih 
uporabe, se morajo prijaviti ministru za finance 
v trenutku, ko se angažirajo, in sicer po velikosti 
vsot in po časti in načinu njih izvršitve (ako so 
takega značaja) in po kraju, kjer naj se izvrše. 
Minister za finance mora vedno o pravem času 
vedeti, koliko, kdaj, kje in komu je treba kaj pla
čati iz državne blagajne (člen 7.). 

Šef knjigovodstva dotičnega ministrstva ali do
tične naprave je dolžan, ob strogi svoji odgo
vornosti podajati te prijave. Šef krajevne kontrole 
mora na to posebno paziti ter vsako nepravilnost 
ali zakasnitev takoj priobčiti ministru za finance 
in glavni kontroli. 

Člen 62. 
Računodajniki so oni administrativni državni 

uradniki, ki prevzemajo, hranijo ali izdajajo dr
žavni denar, vrednosti in material, in oni, ki dajo 
potrdilo (vizum) ter poročajo o stanju in uporab
ljanju kreditov, odobrenih z zakonom, kakor tudi 
o angažiranju in izvrševanju izdatkov. 

Samo pristojni računodajniki smejo izdajati 
denar in vrednosti iz državne blagajne in mate
rial iz državnih založišč in skladišč. 

Člen 63. 
Vsak izdatek iz državne blagajne mora biti 

pred izplačilom redno likvidiran, overovljen in 
priznan za pravilnega, opremljen z overovljeni
mi in izpričujočimi listinami. 

Istotako se sme vsak izdatek iz državne bla
gajne izplačati samo pravemu upniku ali njego
vemu rednemu pooblaščencu. 

Člen 64. 
Noben izdatek iz državne blagajne se ne sme 

izvršiti (izplačati) brez pismenega plačilnega na
loga pristojnega nakazovalca. 

Plačilni nalog mora imenovati proračunsko 
leto, partijo, iz katere je izplačilo izvršiti, in po
zicijo, za katero se plačilo vrši, ter mora biti pra
vilno opremljen z likvidiranim računom. 

Pogoj plačilnemu nalogu je dejanska izvršitev 
posla, službe, dela, nabave za državo; plačilni 
nalog se ne sme izdati za posle, službe, dela, na
bave, ki niso izvršene, ali za večje, nego so v 
resnici. ^. 

Člen 65. 
Če plačilni nalog ne ustreza členu 64. tega 

zakona ali če ni zanj predhodno odobrenega kre
dita ali če je kredit izčrpan ali če plačilni nalog 
ni pravilno opremljen z likvidiranim računom ali 
če se za izplačilo ne javi pravi upnik ali njegov 
redni pooblaščenec, mora blagajnik odkloniti iz
plačilo ter plačilni nalog z listinami vred vrniti 
nakazovalcu s svojo pismeno razloženo pripombo 
vred. Če nakazovalec kljub temu iznova pismeno 
odredi izplačilo, priobči blagajnik stvar ministru 
za finance, ki po sporazumu s pristojnim mini
strom ali odredi izplaèTto ali pa ga ustavi. Oâ-
ločba ministra za finance je za blagajnika obvez
na ter ga razrešuje odgovornosti, ako se tiče 
samo pravilnosti računa in primera iz člena 68. 
tega zakona. 

Kakšne listine mora blagajnik zahtevati pred 
izplačilom, predpišejo pristojni nakazovalci mi
nistri za svoje resorte sporazumno z ministrom 
za finance. 

Člen 66. 
Vsak izdatek mora imeti, preden se angažira, 

vizum knjigovodjev ali računovodjev, da obstoji 
za to predhodno odobren in otvorjen kredit in 
da kredit ni izčrpan. Ta vizum ne izključuje viza 
krajevne kontrole kot organa glavne kontrole. 

Blagajnik ne sme priznati nobenega akta, s 
katerim se angažira kakršenkoli izdatek, in nobe
nega plačilnega naloga brez tega viza in viza kra
jevne kontrole; tudi ne sme izplačati zahtevanega 
izdatka brez tega viza, razen v primeru iz člena 
68. tega zakona. 

Člen 67. 
Za vsako postopanje, protivno predhodnim 

členom 62., 63., 64., 65. in 66., odgovarja blagaj
nik, odnosno računodajnik, za povračilo škode 
in kazensko. , 0 

Člen 68. 
Če krajevna kontrola spozna, da ne more dati 

svojega viza niti v onem primeru, ki je po naka-
zovalčevem in knjigovodjevem mnenju reden in 
pravilen, priobči tudi ta primer glavni kontroli. 
Če se glavna kontrola uveri, da je mnenje njene 
krajevne kontrole utemeljeno, predloži minister 
nakazovalec stvar ministrskemu svetu. Ministrski 
svet ali pritrdi mnenju glavne kontrole ali pa 
poizkusi, če se mu zdi umestno, sporazum z glav
no kontrolo po svojem predsedniku. Ako se spo
razum ne doseže, mora glavna kontrola dati, od
nosno odobriti, vizum s pridržkom ter stvar takoj 
vročiti narodni skupščini, ko se ta sestane bodisi 
na izredno, bodisi na redno zasedanje. 

Člen 69. 
Zaradi izplačila v krajih, kjer ni državne bla

gajne ali kjer je po naravi posla nemogoče izdati 
plačilni nalog, preden se izdatek dejansko učini, 
kakor za plačila, ki se morajo izvršiti v inozem

stvu itd., so ministri upravičeni, izdajati razpo-
redne (anticipativne) naloge. V vsakem takem na
logu se je treba sklicevati na pravilnik. Vsi razpo-
redni nalogi morajo biti podpisani po ministru 
in po šefu računovodstva in vidirani po krajevni 
kontroli. V njih je treba označiti vsoto, predmet, 
leto in proračunsko partijo in pozicijo, v katerih 
breme se izdaja predlog. 

Računovodje pri ministrstvih, nakazovalci 
druge stopinje, ki bi prevzemali vsote po razpo-
rednih nalogih, so odgovorni po členu 67. tega 
zakona, ako slučajno ali namerno prekršijo pred
pise tega člena. 

Natančnejše odredbe o razporednih nalogih 
in njih uporabljanju se predpišejo s posebnim 
pravilnikom, izdelanim sporazumno z državnim 
svetom in odobrenim s kraljevim ukazom. 

Člen 70. 
Ministri smejo, če to zahteva narav posla, 

uporabljati kredite tudi z akreditivnimi nalogi. 
Nobeden teh nalogov se ne sme glasiti na vsoto 
večjo od 30.000 dinarjev. Po teh nalogih se 
smejo dvigati posamezne vsote polagoma do 
vsote, na katero se nalog glasi. Akreditirani or
gani so osebno in materialno odgovorni za pra
vilnost izdatkov, izvršenih po teh nalogih. -

Tudi. za akreditivne naloge veljajo odredbe 
drugega odstavka predhodnega člena. Natančnej
še odredbe o akreditivnih nalogih in njih uporab
ljanju se predpišejo sporazumno z državnim sve
tom s posebnim pravilnikom, odobrenim s kralje
vim ukazom. 

Člen 71. 
Proračunski krediti se porabljajo pri vsaki 

partiji samo za to, kar je v pozicijah te partije 
imenovano, in sicer v višini zneska dotične par
tije. Med pozicijami se smejo vršiti virementi, ra
zen pri onih pozicijah, pri katerih je to s katero
koli odredbo finančnega zakona ali s proračunom 
prepovedano; vendar pa mora dotični minister 
nakazovalec izdajati o njih posebne odločbe za 
vsak posamezni primer, potem o njih dajati ra
čun narodni skupščini in jih izpričevati, glavna 
kontrola pa jih je upravičena ocenjati ter o njih 
utemeljenosti oddajati svoje mnenie narodni skup
ščini. 

Člen 72. 
Glavni kontroli je priobčevati vse razpise, 

uredbe, vsa pravila, vse ukaze, odločbe ministrov 
in ministrskega sveta, ki so v posrednji ali nepo-
srednji zvezi z državnimi dohodki in razhodki 
in z njih upravljanjem. 

Člen 73. 
Za prihranke veljajo predpisi člena 173. usta

ve. Prihranki se vračajo blagajni, Id je izdala 
denar. 

Člen 74.* 
Koncem proračunskega finančnega leta, dne 

31. decembra, se vsi krediti zatvarjajo. Izza dne 
31. decembra se ne sme angažirati noben izdatek 
na račun proračuna, proračunskih partij minu
lega proračunskega leta. 

Člen 75. 
Izdatki, angažirani in prijavljeni do dne 31. 

decembra, se smejo črpati do konca meseca janu
arja novega leta, izplačevati iz državne blagajne 
pa se smejo samo do vštetega zadnjega dne me
seca februarja novega leta. 

Člen 76, 
Izjema od te odredbe člena 75. so samo oni 

izdatki, angažirani in prijavljeni v omenjenem 
roku, ki se nanašajo na neizdane plače, na pravne 
obveznosti proti tretjim osebam, utemeljene v iz
vršni sodni ali taki odločbi državnega sveta ali 
glavne kontrole, na obveznosti, ki izvirajo iz po
godb, sklenjenih do konca meseca novembra do
tičnega proračunskega leta, ali na izvršitev že 
dejansko pričetih gradbenih ali železniških del, 
strogo v mejah teh potrebščin. 

Člen 77. 
Angažirani in prijavljeni izdatki za potreb

ščine, omenjene v predhodnem členu, se smejo 

• S finančnim zakonom za leto .1922./1923. 
so členi 74., 75., 76., 77. in 78. razveljavljeni in 
nadomeščeni z novo odredbo; istotako je izpre-
menjen člen 80. 
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uporabljati do konca meseca februarja, izplače
vati pa do konca meseca marca prihodnjega pro
računskega leta. Po tem roku se tudi ti izdatki 
ne smejo izplačevati iz proračunskih, odnosno 
naknadnih in izrednih kreditov. 

C. P o m o ž n a s r e d s t v a d r ž a v n e 
b l a g a j n e . 

Člen 106. 

Člen 78. 
Vse izdatke po predhodnih dveh členih izpla

čuje samo glavna državna blagajna ali na njen 
račun druga blagajna po njeni izrecni naredbi. 

Člen 79. 
Izredni in naknadni krediti trajajo kakor red

ni za dotično proračunsko leto. 
Tudi zanje veljajo odredbe členov 71., 73., 

74., 75., 76. in 77. tega zakona. 

Člen 80. 
Vsote, neuporabljene v rokih, ki jih navajata 

člena 74. in 75. tega zakona, vseh odobrenih kre
ditov: rednih, naknadnih in izrednih, se smatrajo 
za uničene in noben izdatek, najsi bi bil tudi an
gažiran pravočasno v zaključenem) računskem 
letu, se ne sme izplačati iz omenjenih kreditov, j 
ki so definitivno prestali veljati. I 

Izdatki, ki še niso izvršeni, pa bi bili angaži- j 
rani v zaključenem računskem letu, se smejo iz- j 
plačevati samo iz novih kreditov, ki jih izrecno 
za to odobri narodna skupščina za prihodnje pro
računsko leto. 

Izdatki, ki so v proračunskem letu pravilno 
učinjeni in izvršeni po predpisih členov 74. do 
vštetega člena 80. tega zakona, ki pa zaradi iz
jemnih razmer ali okelnosti niso mogli biti pra
vočasno likvidirani ali plačani v zgoraj označenih 
•rokih, se smejo izplačevati iz državne gotovine, 
ne da bi se otvarjali novi krediti, ob nastopnih 
pogojih: Koncem računskega leta sestavi vsak 
minister seznamek pravilno izvršenih izdatkov, 
ki pa še niso likvidirani in plačani do dne 1. apri
la, ter ga vroči ministru za finance v revizijo in 
potrditev. Razen tega seznamka se morajo dati 
judi pojasnila, zakaj se niso ti izdatki pravočasno 
likvidirali in plačali. Nobeno plačilo na račun 
zaključenih računskih let se ne sme izvršiti mimo 
tega seznamka, revidiranega in potrjenega po 
ministru za finance, in brez odločbe ministra za 
finance v vsakem primeru posebe. 

Plačila te vrste, ločena po letih, na katera se 
nanašajo, se vpišejo pod posebno rubriko v račun 
državne gotovine za ono leto, v katerem se uči-
njajo, ter se jasno izkažejo v občem državnem 
računu za vsako leto. 

Člen 81. 
Ako ni določen v prejšnjih zakonih ali po

godbah drug rok za zastarenje, zastarevajo vse 
terjatve do države, ki niso pred koncem račun
skega leta, kateremu pripadajo, izplačane zato, 
ker niso mogle biti odrejene za izplačilo, v petih 

'letih od dne, ko je bilo računsko leto otvorjeno! 
Ta predpis ne velja za terjatve, ki niso mogle 

biti odrejene za izplačilo ali niso mogle biti od
rejene v predpisanem roku zaradi malomarnosti 
ali nedelavnosti administracije ali zaradi tožbe 
pri sodišču ali pritožbe na državni svet. Vsakdo, 
Y\ ima državo za kaj terjati, je upravičen zahte
vati/naj mu pristojni minister pismeno potrdi 
dan, ko prijavi .svojo terjatev in priloge, ki jih je 
predložil s prijavo. 

B. P o g o d b e in n a b a v e . * 

• Členi 82. do 105. a. tega oddelka so bili že 
priobčeni v Uradnem listu pod št. 23 iz leta 1922. 
Izvršiti je treba tam samo te-le izpremembe: 

Člen 99. naj se prečrta. 
Členi 99. a, 99. b in 99. c nai dobe zaporedo

ma oznamenila: Člen 99., Člen 99. a, in člen 
90. b. 

Členi 104. naj se izpremeni tako-le: 
«Pogojena cena se sme plačati dobavljateljü 

ali podjetniku tudi v sorazmernih odplačilih, to
da samo po vrednosti izvršenih del ali dostav
ljenega .materiala. . . . 

Ta odplačila ne smejo presezati skupaj pet 
šestin vrednosti izvršenih del ali dostavljenega 
materiala.» 

Naslov: «Prehodna določila» pred členom 
105. a naj se prečrta. 

Državna blagajna izplačuje po predpisih te
ga zakona iz državnih dohodkov, katere ji dajo 
na razpolago državni proračun, odnosno poseb
ni zakoni, ali s svojo gotovino ali z nakaznicami 
na svoje organe ali z nakaznicami na Narodno 
banko in obračunom z njo po predpisih, ki velja
jo za to. 

Ako pritekanje proračunskih dohodkov ne do
pušča pravočasno izplačevanja izdatkov v goto--
vini, z navadnimi kratkimi nakaznicami in teko
čim računom, uporablja državna blagajna za na
bavo gotovine posebne nakaznice, ki nosijo obre
sti. Te nakaznice se zovejo blagajniški zapisi ali 
boni. 

V pravilnik za izvrševanje tega zakona je po
staviti posebne predpise za predhodno kontrolo 
o izdajanju blagajniških zapisov po glavni kon
troli. 

Člen 107. 
Blagajniški zapisi se sprejemajo pri vseh dr

žavnih blagajnah za gotovino ob rokih, na katere 
se glase, za kavcijo pa vedno po nominalni vred
nosti. 

Člen 108. 
Blagajniški zapisi ali boni so dvojni. Eni so 

redni, drugi pa so izredni. 

Člen 109. 
Redni blagajniški zapisi se glase na prinos

nika ter se smejo izdajati najdalje za eno leto od 
dne 1. januarja dotičnega leta, v katerem se iz-
dado, t. j . vsi blagajniški zapisi morajo imeti za 
skrajnji rok plačila dan 31. decembra onega leta, 
v katerem so izdani. Obresti teh blagajniških za
pisov z vsemi stroški vred ne smejo biti večji 
nego 5 % efektivne vsote. 

Vsota teh blagajniških zapisov se odreja vsako 
leto s finančnim zakonom. Nikoli in v nobenem, 
trenutku ne sme biti teh blagajniških zapisov v 
prometu več, nego znaša vsota, odrejena s fi
nančnim zakonom. 

• Ä i 4 1 0 . 
Redni blagajniški zapisi, ki se koncem leta, 

t. j . dne 31: decembra, najdejo v prometu, se mo
rajo ali izplačati ali zamenjati za nove, ako na 
to pristane predložitelj zapisov, ali pa pretvoriti 
v obveznice (člen 115.). 

Člen 111. 
Obliko teh bonov odreja minister za finance. 

Člen 112. 
Izredni blagajniški zapisi so oni, ki služijo 

za kritje obratne glavnice glavne državne bla
gajne pri Narodni banki. 

Njih obliko predpisuje istotako minister za 
finance, biti pa mora malo različna od oblike 
rednih blagajniških zapisov. Zanje veljajo pred
pisi zakona, s katerim se je podaljšal privilegij 
Narodni banki, z dne 15. marca 1908. 

Ti zapisi smejo biti tudi stalni, t. j . hi jih 
treba obnavljati kakor redne blagajniške zapise, 
po sporazumu ministra za finance in Narodne 
banke. 

Člen 113. 
Razni depoziti v. državni blagajni in njenih 

podružnicah tvorijo državni dolg, ki ga je drža
va vedrao dolžna vrniti onemu, ki mu pripadajo, 
čim se s prijavo pravilno legitimira in je zahte
vani depozit sposoben za izdajo po ostalih za
konskih predpisih, ki veljajo zanj.. 

Člen 114. 
Depoziti kakršnekoli vrste se ne smejo upo

rabljati niti za dnevne potrebe državne blagajne. 
O njih se vodi poseben račun in stalna evidenca 
po predpisih in navodilih finančnega ministra za 
vsa državna oblastva. 

Člerrll5! 
Razen teh sredstev sme imeti državna blagaj

na za kritje državnih potrebščin na razpolago 
tudi sredstva, ki izvirajo iz posojil po obveznicah 
s kratkim in dolgim rokom. 

Za obe te vrste državne obremenitve mora ob
stajati posebna predhodna zakonodajna odobri

tev v obliki zakona. Ena zakonodajna odobritev 
je vezana na obliko in na vse pogoje obremenitve. 
Za vsako izpremembo v obliki in pogojih se za
hteva nova predhodna odobritev zakonodajnega 
telesa. 

Obveznice s kratkim rokom smejo imeti naj
daljši rok šestih mesecev. 

Oblika obveznic s kratkim rokom je podob
na blagajniškim zapisom. 

Č. P o s e b n e o d r e d b e . 

Člen 116. 
Število in vrste ukaznih zvanj ene proračun

ske partije se ne smejo izpreminjati in ne pre
koračevati. Na mesto uradnika višje kategorije 
in višjega ranga se sme postaviti samo uradnik 
nižje kategorije in nižjega ranga, ako to dovo
ljujejo tudi drugi zakonski predpisi. 

Istotako se ne smejo na proračunski kredit 
postavljati osebe z izrednimi zvanji, niti se ne 
smejo postavljati ukazne osebe na mesto neukaz-
nih. Obratno se sme zgoditi, ako to dovoljujejo 
drugi zakonski predpisi: neukazne na mesto ukaz
nih se smejo postavljati. 

Člen 117. 
Uradnik, ki se vsled upokojitve ali odpusta 

odstiranja s položaja, mora biti razrešen dolžno
sti najkesneje v desetih dneh. Toda oni uradnik, 
ki ga zadržuje resna bolezen ali drug neodpra-
ven vzrok, tako da ne more osebno predati dolž
nosti, se smatra, proračunsko, za takega, ki je 
razrešen dolžnosti, ko mine deset dni od dne 
ukaza. S tem se ne izpreminjajo odredbe o pre
daji dolžnosti in odgovornosti, združeni s tem, 
ki jih predpisujejo drugi zakoni in drugi členi 
tega zakona. 

Člen 118. 
Plača, pokojnina in premična in nepremična 

imovina upraviteljev blagajn ali blagajnikov in 
upraviteljev materiala je zakonska zastava državi 
do dhe, ko prejmejo razrešnico glavne kontrole. 
Pri imovini, pridobljeni pred postavitvijo na zva
nje, ki ima za posledico zakonsko hipoteko, pri
haja državna zakonska hipoteka za občimi pri
vilegiji po državljanskem zakonu in za intabula-
cijami, vdmjiženimi do dne postavitve. Pri imo
vini, pridobljeni po postavitvi, ako je pribavljena 
z neobremenjajočimi pogodbami, prihaja takoj 
za občimi privilegiji in za hipotekami, vknjiže-
nimi do dne pribavitve, ako pa je pribavljena z 
obremenjajočimi pogodbami, tudi glede hipoteke 
prodajalčeve za eventualni plačani ostanek cene, 
arhitekte, podjetnike itd. Noben prenos, dogo
vor, nobena pogodba itd. na škodo te zakonske 
državne hipoteke nima veljave za ves čas, ; odrejen 
v prednjem stavku. 

Tudi ženina imovina, kolikor je po postavitvi 
povečana ali pridobljena, a se ne bi moglo do
kazati, da je kupljena za denar, ki pripada njej, 
iz dohodkov njene imovine ali da jo je podedo
vala ali sama pridobila, je zakonska državna za
stava za ves čas, odrejen s prvimi odstavkom tega 
člena. 

Člen 119. 
Upravitelji blagajn in materiala morajo pre

dati svojo dolžnost v tridesetih dneh od dne, ko 
se jim priobči ukaz; za ta čas jim tudi pripada 
plača. 

Upravitelji blagajn in materiala kakor tudi 
računskih knjig morajo predati svojo dolžnost 
pravilno in jo izrecno potrditi z zapisnikom, da 
se jasno vidi odgovornost vsakega izmed njih. 

Natančnejše odredbe o tem predpiše minister 
za finance sporazumno z glavno kontrolo. 

Člen 120. 
Enomesečna posmrtna plača, pokojnina, vzdir-

ževalnina, miloščina se daje rodbini umrlecev, ne 
da bi se odtezal redni prispevek za vdovski fond. 

Člen 121. 
Za upokojenca se smatra vsak uradnik od dne 

ukaza o upokojitvi, brez ozira na to, ali je raz
rešen dolžnosti ali ne. 

Člen 122. 
Ko se postavi uradnik bodisi v isti, bodisi v 

drugi stroki, se ne sme prekoračiti največja plača 
zvanja, za katero sé uradnik postavlja, razen razr 
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lik, Itì prihajajo iz razlike v valuti, ko se je plača 
prvič odredila. 

Člen 123. 
Državni uradnik in uslužbenec vobče mora 

službovati pri onem oblastvu, za katero je po
stavljen in kjer mora .prejemati plačo po ukazu 
in zakonu. 

Člen 124. 
Plače, pokojnine, vzdrževalnine, doklade se 

izplačujejo začetkom vsakega "meseca za mesec, 
ki nastopa. Od tega pravila je dopustno odsto
pati za neukazne uslužbence in diurniste, toda 
tudi njim se mora v vsakem primeru izplačevati 
nagrada v naprej za izvesten čas onega meseca, 
ki je. nastopil in traja. 

Za vojake in podčastnike velja to, kar vetja 
za ukazne uradnike. 

Dajati plače, pokojnine, vzdrževalnine, do
klade itd. za mesec, ki še ni nastopil, je prepove
dano in vsi temu nasprotni predpisi so razveljav
ljeni. Za protivno postopanje se kaznujeta po 
§ U 2 . kazenskega zakona blagajnik in prejemnik, 
brez ozira na čigarkoli ustno ali pismeno na
redbo. 

Ta zakonski predpis ne velfa za kraljevo ci
vilno listo. 

Člen 125. 
Izdana po predhodnih členih 123. in 124. se 

vrše samo pri oni blagajni, kjer je kredit za to 
otvorjen, pri drugi blagajni pa samo p o pravil
nem nalogu blagajne, ki ima za to orvorjen 
kredit 

Za protivno postopanje se kaznujeta po § 112. 
kazenskega zakona blagajnik in prejemnik. 

Člen 126. 
Vsi državni uslužbenci prejemajo plačo pri 

blagajni, kjer službujejo po postavitvi, do dne 
ukaza ali akta o premestitvi, od tega dne pa pri 
blagajni,nove opredelitve. 

Presežek dvignjene plače vrnejo blagajne, kjer 
je uslužbenec postavljen, .oni blagajni, ki je uči
nila izdatek po členu 81. tega zakona. 

Člen Ï17. 

Vsak državni uslužbenec zadòbi pravico do 
plače za prihodnji mesec po koledarskem časov
nem štetju. Ako umrje, se izplača neizdana plača 
rodbini poleg posmrtne plače po §§ 32. in 79. 
zakona o rivilnih uradnikih, po členu 124. tega 
zakona. 

Ta predpis se tiče tudi oseb, ki prejemajo 
vzdrževalnino kot riarodfoo priznanje, in onih, ki 
prejemajo miloščino. 

Člen 128. 
Za menične terjatve se ne smejo jemati v po-

jp ŝ (žarubljevati): plača, doklada, honorar, po
kojnina, dnevnica, voznhia in selitriina ukaznih 
mheûkaznih uradnikov iii državnih uslužbencev, 
mezda in zaslužek delavcev in mojstrov v držav
nih delavnicah. 

Našteti dohodki se ne smejo jemati v popis 
niti za druge terjatve, tudi če to dolžnik sam dò-
voli ali jih da v zastavo. 

_ .Odredba prvega odstavka tega člena stopi v 
vejiavo Čez oseminštirideset mesecev :od,dne, ko 
stopi y veljavo ta zakon^ drugi odstavek tega 
člena pa ne velja za uradnike in častniško zadru
go, za čisto delavske in ^ a d n i š k e . blagajne iii 
fonder za. zavarovane druzoe. kakor tiidl tie za 
one denarne. zavojae, Jtj, sklenejoj dajati uradni
kom kredit hrçz menične podstave. ; 

._.,..ijkazni in. peukaznj uradniki, ki bi ^.zadol
ževali na račun teh dohodkov in ne bi sami,pra-
vočasno izpolnjevali svojih obveznosti, nego bi 
bili na to sodno obsojeni,, se obtožujejo pri disci
plinarnem sodišču, ki postopa nadalje po zakonu 
o civitoïn urMniMh, odnosno po odredbah vo-
Jâskëp ШШ: 

S o l t e morajo prTobčevati té svoje obsót&e 
pristojnim ministrom, da se vloži tožba pri disci
plinarnem sodišču. 

Člen 129. 
Za napredovanje državnih uradnikov m usluž

bencev veljajo te-le odredbe: 
1.) Napredovanja se učinjajo: a) iz kredita 

za napredovanja, odrejenega za dotično leto; 
b) Џ p.rihrankov pri osebnih izdatkih dotične 
prorkcunsïè partije; ki so nastali brez kršffife 
člena 11&. tega 'afflarti 

2.) V enem in drugem primeru se smatra — 
proračunsko — napredovanje, najsi se izvrši v ka
teremkoli času leta, glede kredita, da se je dalo 
dne 1. januarja in da teče uživanje napredovanja 
od dne ukaza. 

3.) V primeru pod a) se. sme proračun za pri
hodnje leto zvišati samo za vsoto odobrenega 
kredita za napredovanja v tekočem letu, v pri
meru pod b) pa se nikakor ne sme zvišati iz tega 
razloga. 

4.) Napredovanja v primerih pod b) se smejo 
vršiti samo za uslužbence dotične proračunske 
partije, kjer je kaj prihrankov. 

Člen 130. 
Višina stanarine se odreja onim uslužbencem^ 

ki imajo pravico do nje po posebnih zakonih, z 
letnim finančnim zakonom, ako ni odrejena s 
temi zakoni. Tako tudi število uslužbencev, ki 
imajo pravico do tega. 

Člen 131. 

Začasni izdatki se smejo učinjati samo na 
podstavi zakonskih predpisov, na račun potnih 
in selitvenih stroškov ali na račun honorarjev, 
strogo v mejah pravice do prejemanja, kakor tudi 
v onih primerih, kjer to minister za finance iz
recno in pismeno dovoli. 

Državni uradniki in uslužbenci, ki so začasno 
potegnili denar iz državne blagajne po prvem 
odstavku tega člena, morajo v najkrajšem času 
izvršiti obračun z državno blagajno; drugače so 
disciplinarno odgovorni ministru za finance. 

Presežek, potegnjen na račun potnih ali potnih 
in selitvenih stroškov ali honorarja, se takoj od
tegne od plače, honorarja ali pokojnine dotične-
ga uradnika. V vsakem nasprotnem primeru od
govarja blagajnik za povračilo škode in discipli
narno ministru za finance. 

IX. 

Zaključni in obči državni račun. 

Člen 132. 
Zaključni račun in pbči.̂ dlržavni račun sestav

lja minister za finance za vsako proračunsko leto. 
Zaključni račun kaže definitivno stanje pro

računa z naknadnimi in izrednimi krediti. 
Obči državni račun izkazuje celokupno finan

ciranje enega leta ter mora torej kazati vse finanč
ne operacije, vse prejemke in izdatke bodisi po 
porazdeljenih proračunskih kreditih, bodisi po 
finančnem zakonu, bodisi po posebnem zakonu 
-ali posebni ošiiOvi, in vse blagajniško poslovanje 
za to leto. 

Člen 133. 
.Zaključni račun mora imeti obliko iti poraz-

delbo proračuna fako po partijah kakor tudi po 
pozicijah. 

člen 134. 
Obči državni račun mora iifkäzbyati : 

à) proračunske vsote odobrenin cfoeödkov in iz
datkov; ... 

b) vsote zvišanih dòhócjkoy. in^razhodkov; 
c) dejansko prejete, in porabljene vsoie dohod-
, kov m.raznpdkov,; 
č) razlike med vsotami in fazhodki, preliminira-

nimi s proračunom, jn .doseženimi uspehi; 
d) plačane dohodke in ràzhodke iz prejšnjih let; 
e) vse, državne prejemke .in dolgove, najsi so 

osnovani kakorkoli in najsi so.kafcrsnégâkoli 
ШсаУа, ž vsotö, kl je pfö B l a g a Ä i h zapisih 
V.prometa; . . . 

r) sîàrifé blagajhiČne gotovine iia dih, ko se za
ključijo knjige; in stanje državne "-otovine; 

g) vse finančne operacije, učinjene in izvršene v 
dotičnem letu. 

č len 135. 
Obči državni zakon z zaključnim zakonom 

vred mora biti sestavljen do dne 1. julija in takoj 
vročen glavni kontroli v pregled. 

Specialni letni računi posameznih strok se 
prilože občemu državnemu računu, da ga pojas
njujejo. 

Zaključni račun z občini državnim računom 
vred se pYedlagâ h a r e m i skupščina s predlogom 
proračuna za prihodnje leto po členih 173. in 
181. uš&ve, ÎÔfë j&sebe Ш Coëêttèrt zakonski 

Člen 136. 

Narodna skupščina ne sme prestopiti na dru
go čitanje predloga o proračunu, dokler ine do
vrši tudi v drugem čitanju razprave zakonskega 
predloga o zaključnem računu z občim državnim 
računom, ki ji je predložen s tem proračunom 
vred, in dokler definitivno ne odloči o njem. 

Člen 137. 
Tekom leta, dokler se izvršuje proračun, se 

morajo vsi ostvarjeni dohodki, p o možnosti pa 
tudi razhodki, objavljati v «Službenih Novinah» 
mesečno s potrebnimi pojasnili. Minister za fi
nance skrbi za to ter sme predpisovati tudi po
sebna navodila, da zaradi čim večje in širše kon
trole pospešuje, olajšuje in izpolnjuje te objave 
državnih dohodkov in razhodkov. 

Člen 138. 
Minister za finance se pooblašča, da sme 

predpisati za izvrševanje tega zakona м v nje
govih mejah sporazumno z državnim svetom vse 
pravilnike in vsa navodila, ki se odobre s kralje
vim ukazom. Po isti poti se uredbe tudi izpre-
minjajo. 

Člen 139. 
Ta zakon stopi glede sestavljanja proračuna 

v veljavo dne 1. avgusta 1910. 
Minister za finance mora ukreniti vse potreb

ne odredbe, da se more ta zakon popolnoma 
uvesti dne 1. januarja 1911. Proračun in vsa 
proračunska opravila za leto 1910. in prejšnja 
leta se likvidirajo po dosedanjih zakonih in ko 
se to dovrši, izgube definitivno veljavo zakon o 
proračunu z dne 4. aprila 1903. kakor tudi vsi 
zakoni, vse uredbe, vsa pravila, vsi razpisi in vse 
uredbe, ki nasprotujejo temu zakonu o državnem 
računovodstvu, kakor tudi kolikor nasprotujejo 
uredbam, pravilom, razpisom in naredbam, iz
danim, na njega podstavi in v mejah njegovih 
odredb. 

Proračun in vsa proračunska opravila za leto 
1911. se izvršujejo od pričetka po tem zakonu. 

Člen 139. a. 

Oddelek «B. Pogodbe in nabave» v zakonu 
o državnem računovodstvu z dne 6. marca 1910. 
s temi izpremembami in dopolnitvami stopi v 
veljavo v vsej kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev dne 1. oktobra 1921. 

S tem zakpnomi se nadomešča začasni zakon 
o izpremembâh in dopolnitvah v zakonu o dr
žavnem računovodstvu z dne 6. marca 1910. «Od
delek B. Pogodbe in nabave» z dne 27. junija 
1921., «Službene Novine» št. 161 z dne 22. ju
lija 1921., seznamek uredb ministrstva za finance 
št. 119, «Službene Novine» št. 195 z dne 3. sep
tembra 1921. 

Ta zakon stopi v veljavo po razglasitvi v 
«Službenih Kfovinah». 

Našemu ministru za finance priporočamo, 
naj razglasi ta zakon, vsemi Našim ministrom, 
naj skrbe zß. njega izvrševanje, oblastvom zapo
vedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pàj naj sé mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 22. maja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl m pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nikola P. Pašič s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi drugih uradov in oblastev, 
Preds. 502/6/22. ~ 3—2! 

Razpis. 
Razpisuje se služba pisarniškega pomočnika pri 

okrajnem sodišču v Ptuju. Prošnje naj ee vlože do 
đ n e 30. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem Metu 90. 
Okrajno sodišče v Ptuju, 

dne 26. avgusta Î922. 

. v.*-~л ttäi 
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Amortizacija. 
Po prošnji Marije E i n f a l t o v e , posestnice 

v Rogatcu, se uvaja postopanje &a amortizacijo na
stopno bančne knjižice, Id jo je prosit.eljica baje* iz
gubila: Bančna knjižica Jadranske banke v Mari
boru, št, 11.132 v vrednosti 23.000 K, glaseča ?-e 
na ime: Marija Einfalt. 

Imetnik te bančne knjižice se pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravico tekom š e s t i h m o e e c e v 
od prve objave tega oklica, ker bi se sicer po tem 
roku izreklo, da bančna knjižica ni več veljavna. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 23. avgusta 1922. 

.nei A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e «o s o n a s t o p n e f i r m e : 

801. Sedež: Bled. 
Besedilo firme: Industrija vezenin in perila, 

družba z o. z. 
Obratni predmet: Družba 

a) industrijsko izdeluje vezenine in perilo; 
b) nabavlja sirovine, potrebne v to svrho, tei- raz-

pečava izdelke; 
c) pridobiva nepremičnine, odnosno jih najema 

in zakupuje v obratne »vrhe. 
Družbena pogodba z dne 20. julija 1922. j 
Osnovna glavnica družbe znaša 950.000 K, od ! 

katere sestoji delni znesek 150.000 K iz stvarne j 
vloge (apport), ostanek 800.000 K pa iz vloge v j 
gotovini, ki j.) popolnoma vplačana. Kot stvarno 
vlogo prevzema družba od Ivana Petriča, ind-us-trijca 
na Bledu, njegovo podjetje «Dop», industrijo ve
zenin in perila na Bledu, z vsemi stroji, z opravo, 
«rovinami in izdelki, »pioli z vsemi aktivi in [Kisivi 
za prevzemno ceno 150.000 K, vračunjeno v osnovno 
glavnico. 

Dnižbena poslovodji sta: Ivan Petrič, industrija 
na Bledu, in Anton Vovk, dirigent podružnice Ja
dransku banke na Bledu. 

Zastopstvo družbo imata kolektivno po dva 
poslovodji ali en poslovodja skupno z enim proku-
ri«tom. 

Družbena firma se podpisuje tako-, da po-

4.) zavaruje zoper škodo, jn-ovzročeno z • raz
drobitvijo stekla; 

5.) zavaruje zoper škodo, «pričo tatvine i» 
vlomu; 

6.) zavaruje zoper nezgode in jamstvo; 
7.) zavaruje kavcijo; 
8.) zavaruje življenje z rentami in invalidskimi 

prispevki. 
Družbaia oblika: delniška družba. 
Podružnica za Slovenijo je obenem generalna 

reprezentanca za centralo, ki je vpisana pri 'kralj-> 
vem sudbenem! stolu v Zagrebu in ima hrvatsko be
sedilo «Dunav», osiguravajuće dioničarsko društvo 
u Zagrebu, in slovensko: «Dunav», zavarovalna del
niška' družba v Zagrebu. " 

Družba temelji na pravilih z dne 1. oktobra 1920. 
Ustanovitev podružnice v Ljubljani je odobrena 

v.sled pooblastitve ministra za trgovino in industrijo 
z dne 19. aprila 1921., VI št. 2146, z odlokom mini
strstva trgovino in industrije, oddelka v -Ljubljani, 
z dne 28. novembra 1921., št. 7601/21., odnosno z 
dne 24. junija 1922., št. 3352/22. 

Družbena doba je nedoločena. 
Delniška glavnica znaša 10,000.000 K ter je raz

deljena na 25.000 delnic po 400 K, ki se glase na 
prinosnika in od katerih je 30 % plačanih v gotovini. 

Podružnico zastopa nje upravitelj tako, da pod
pisuje pod natisnjeno ali napisano bossdilo firme 

| svoje ime. 
j Upravitelj podružnice in représentant je Jakob 
i Wokley v Ljubljani. 

Objave se razglašajo v službenih novinah v Za
grebu. 

L j u b l j a n a , dne 10. avgusta 1922. 

805. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Import — Slovenija — Export, 

družba z ». z. 
Obratni predmet: trgovsko podjetje z deželnimi 

pridelki, zastopstvo in komisijsko skladišče. 
Družba ima pravico, ustanavljati .enaka podjetja, 

se udeleževati pri njih in ustanavljati podružnice v 
vsej kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Družbena, pogodba z dne 29. julija 1922., posi. 
št. 1292. 

Osnovna glavnica znaša 150.000 K ter je povsem 
vplačana v gotovini. 

j Poslovodji: Ivan Sok, trgovski zastopiik v 
'"}" i Ljubljani, Rimska- cesto^Su.'S^ialvan Dergas, knji-

. . . . . . , ,. . ? l i povod ja v Ljubljani, Poljanska cesta St. 54/П. 
dva poslovođu ah pa en poslovodja skupno z enim..»5 g J ' - . . . . 

»tavljata svoja podpisa, pod njeno odtisnjeno, štam 
piljirano ali po komerkoli napisano besedilo 

prokuristom, Ic-ta 
L j u b i j a n . 

]MÌstavkom «pp» (per procura), 
dno 8. avgusta 1922. 

Družbo zastopata dva poslovodji, vsak samo 
stojno na zunaj in proti sodiščem in državnim 
oblastvom. Družbena firma se podpisuje tako, da 
postavlja pod njeno besedilo vsak poslovodja samo
stojno svoje ime. Besedilo firme je lahko napisano, 
natisnjeno ali štampiljirano. Podstavljen prokurist 
podpisuje vselej s pristavkom, ki označuje prokraro. 

L j u b l j a n a , dno 8. avgusta 1922. 

802. Sedež: Celje, 
Besodilo firme: Veletrgovina dalmatinskih vin 

Omladič iu Meštrov. 
Obratni predmet: trgovina z vinom. 
Družbena oblika: javna, trgovska družba izza 

dne 1. avgusta 1922. 
Družbenika: Jakob Omladič, posestnik v OULMJJIJI : „ ... ,. . .„, J _ , S K „ „ „ _ 

Hudinji St 71, iu Roko Meštrov posestnik in trgo- * ^ ° f ™ e : / ^ ^ ^ L l , £ \ 
vec v Celju, vila «Savinja», BreV St 25. 0 b r a t n i W^[ Drfba. i z d e l u ^ m . 

Za zastopale sto upravičena oba dr.užbenika i u m e ^ o smolo «jantar» ter jo razpečava 
; Družbena pogodba t dne 30. maja 1922. z do

ttrino: Besedilo firme podpisuje vsak datno pogodbo z dne 31. julija 1922. 

«v,™i„« 806. Sedež: Vrhnika. 
S P 0 ^ 1 R e d i l o 

obdeluje 

skupno. 
Podpis, 

družbenik zase. 
C e 1 j i/, dne 4. avgusta 1922. 

803. Sedež: Lava pri Celju. 
Besedilo fiume: Marija Karlovšek in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

•/. drvmi in premogom na debelo in na drobno. 
Druzbo.ua oblika: javna trgovska družba. 
Osebno zavezana družbenika: Marija Karlovšek, 

trgovka na Lavi š t 21 pri Celju, in Peter Berg, 
revizor bolniške blagajne v Ljubljani, Gradišče š t 3. 

Pravico,, zastopati družbo, imata oba družbenika 
skupno. 

Podpis firme: Besedilo firme podipfc-uj<rta. oba 
družbenika. 

C e l j e , dne 28. julija- 1922. 

804. Sedež podružnice: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Dunav», zavarovalna delniška 

družba v Zagrebu, podružnica za Slovenijo v Ljub
ljani. 

Sedež glavnega podjetja: Zagreb. 
Obratni predmet: Družba 

' 1.) zavaruje zoper škodo po požaru in zoper 
•vsako škodo, zvezano s požarom ali eksplozijami; 

2.) zavaruje zoper škodo, provzročeno po toči; 
8.) zavaruje zoper škodo, provzročeno s pre-

. vozom blaga. 

Osnovna glavnica znaša 60.000 Din ter j« vpla
čana v gotovini. 

Poslovodji sta. Josip Jolovšek, tvorničar na 
Vrhniki, in Oskar Klein, obratovod.ja na Vrhniki. 

Družbo zastopata poslovodji skupno ter jo tudi 
skupno podpisujeta tako, da s© podpisujeta pod 
napisano, natisnjeno ali s pečatom pritisnjeno bese
dilo firme. 

L j u b l j a n a , dne 8. avgusta 1922. 

IT. V p i s a l e s o se i z p r e m e m be in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

807. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Brata Batič: 
Izstopil je Vladimir Batič v Celju, Ljubljanska 

cesta št. 14; sedanji edini imetidk je Boris Batič. 
Pravico zastopanja imata Boris Batič in njegov 

pooblaščenec Zvonimir Gorinšek. 
C o 1 j e , dno 28. julija 1922. 

808. Sedež: Ljubljana.. 
Besedilo firme: Baäln i drug, prva jugoslovanska 

tvornica telovadnega, športnega in igralnega orodja: 
Besedilo firme odslej: Stane Vidmar. 
Ker je družbenik Alojzij Bašin izstopil, je odslej 

edini imetnik fhme Stane Vidmar, trgovre v Ljub
ljani, Pred škofijo š t 19. 

,L j u b 1 j a n a., dne' 11. avgusta 1922. 

809. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Delniška družba pivovarne 

«Union»: 
Družbena pravila so se po sklepu občnega zbora 

z dne 19. januarja 1922. izpremenila v § 7. in iz-
premenjeni šesti odstavek § 7. je bil odobren a 
odlokom ministrstva za trgovino in industrijo, od
delka v Ljubljani, z dne 22. julija-1922., žt. 4902/22., 
vsled pooblastila ministra za trgovino in industrijo 
z dne 29. junija 1922., VI š t 3496. 

Po sklepu navedenega rednega občnega zbora se 
je zvišala delniška glavnica z izdajo 30.000 novih 
in popolnoma vplačanih delnic po 200 K, ki se 
glase na prinosnika, za znesek 6.000.000 K; sedaj 
znaša delniška glavnica 12,000.000 K ter je raz
deljena na 60.000 delnic po 200 K, ki so popolnoma 
vplačane ter se glase na prinosnika.. Ta delniška 
glavnica se sine s sklepom občnega zbora zvišati 
na 24,000.000 K. Za nadaljnjo zvišbo je treba 
državne dovolitve. 

L j u b l j a n a , dne 9. avgusta 1922. 

810. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: Slovenska banka: 
Iz upravnega sveta je izstopil Alfred del Fabro. 
L j u b l j a n a , dne 7. avgusta 1922. 

811. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tovarna pohištva in lesna trgo

vina «Vintgar» v Gorjah nad Bledom, družba » 
omejeno zavezo: 

Na občnem zboni z dne 25. julija 1922. se je 
sklenila izpromeniba družbeirih pravil v točkah 
«Drugič» in «Devetič» ter se je osnovna* glavnica 
od 300.000 K zvišala za 800.000 K na 1,000.000 K, 
ki so popolnoma vplačane. Odstavek «Devetič» se je 
izpremenil tako, da so je zadnji odstavek razveljavil 
in namesto tega sklenilo novo besedilo. Po seda
njem besedilu zastopa, če sta postavljena dva po
slovodji ali če je postavljenih več poslovodij, družbo 
vsak poslovodja samostojno ter zavezuje in upravi-
čuje družbo pravnoveljavno vsak poslovodja sam; 
družbena firma pa se podpisuje tako, da postavlja 
pod njeno po komerkoli natisnjeno, štampiljirano 
ali napisano besedilo svoj podpis eden izmed, po
slovodij. 

Odstopil je poslovodja Ciril Picek; za novega 
poslovodjo je imenovan družbenik Anton Jelenec v 
Logatcu št. 17. 

L j u b l j a n a , dne 9. avgusta 1922. * 

812. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Zavod za impregniranje lesa, 

d. d. v Ljubljani: 
Iz upravnega sveta jo izstopil Štefan Križaj, 

vpisal pa se je novoizvoljeni član upravnega sveta 
inž. Viktor Turnšek v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 17. avgusta 1922. 

813. Sedež: Logatec. 
Besedilo firme: Maček & Gregorig, kana trgo

vina s parno žago, Logatec: 
Besedilo firme odslej: Maček, Gregorig, Hren, 

lesna trgovina s parno žago. Logatec. 
- Vstopil je kot tretji družbenik Ignacij Hr-ai, 

trgovec v Ribnici. 
Vsak družbenik ima pravico, samostojno zasto

pati družbo in zanjo pravnoveljavno podpisovati 
firmo tako, da postavlja pod njeno po komerkoli 
napisano, natisnjeno ali s pečatom pritisnjeno be
sedilo svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dno 30. julija 1922. 

814. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Prva jugoslovanska prekajeval-

nica, tvornica salam in klobas, družba z o. z.: 
Izbrisal se je dosedanji poslovodja Ciril M. To

man, vpisal pa se je novi poslovodja Mišico Tavčar, 
indiuistrijec v. Mariboru, ki zastopa družbo samo
stojno ter podpisuje firmo tako, da postavlja pxl 
njeno natisnjeno, napisano ali s štarapilijo odtisnje
no besedilo svojeroeno svoje ime. 

M a r i b o r , , dne 10. avgusta 1922. 

815. Sedež: Rogatec: 
Besedilo firme: Prva Rogaška elektrarna, -družba 

z omejeno zavezo: 
Izbrisal se je poslovodja Josip Spom, vpisal pa 

se je novoizvoljeni poslovodja Josip Hollmann, 
ravnatelj, graščine kneza Windischgrätza v Rogatcu. 

C e l j e , dne U. aprila 1922. 
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91. 614 Letnik IV. 
816. Sedež: Šoštanj. 

Besedilo firme: Kemična tovarna v Šoštanju, 
d. d.: 

Vpisala ee je izprememba pravil v 1. odstavku 
§ 25. v tem zmislu, da sestoji upravni svet najmanj 
iz 8 do 16 članov, ki jih izvoli za dobo 3 let izm^d 
delničarjev občni zbpr. 

Vpisala se je nadalje izprememba pravil v § 6., 
prvem odstavku, ki se' glasi odslej: Temeljna del
niška glavnica, Id je znašala 2 milijuna kron in je 
bila razdeljena na 2000 v gotovim vplačanih delnic 
po 1000 kron, je bila po sklepu izrednega občnega 
abora z dne 7. oktobra 1920. zvišana na 4 (štiri) 
milijone kron in s sklopom upravnega sveta z dne 
28. januarja 1921. na podstavi pooblastila izrednega 
občnega zbora z dne 7. oktobra 1920. na 6 (šest) 
milijonov- kron ter je sedaj razdeljena na 6000 
(šesttisoč) v gotovim plačanih delnic po 1000 K 
(tisoč kron). Po potrebi sme to temeljno glavnico 
na podstavi sklepa občnega zbora zvišati upravni 
evet po nadaljnji izdaji polno plačanih delnic v ena
kem nominalnem znesku po 10 (deset) milijonov 
kron. 

Vpisali so se v trgovinski register člani uprav
nega sveta, na novo izvoljeni na občnem zboru 
dne 15. aprila 1921.: Alojzij Tykâc, ravnatelj Ljub
ljanske kreditne banke v Ljubljani; dr. Joco Maksi-
movič, sekcijski šef v Zagrebu; dr. Ludovik Sprin
ger, generalni ravnatelj na Dunaju L, Elisaboth-
etraese 15. 

C e l j e , dno 18. aprila 1922. 

817. Sedež: Šoštanj. 
Besedilo firme: Franc Woschnagg & sinovi: 
Ker je Gilbert Wolf izstopil, se je izbrisala nje

mu podeljena kolektivna prokura. 
C e l j e , dne 11. avgusta 1922. 

818. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Konzervne tovarne, družba 

K o. z.: 
Izbrisal se j© poslovodja Rado Legvart, vpisal 

pa se je kot poslovodja Vaclav Kubelka, pomorski 
častnik v p. v Ljubljani 

L j u b l j a n a , dne 11. avgusta 1922. 

819. Sedež: Zgornja Šiška. 
Besedilo firme: Leopold Majntinger, Anončni in 

reklamni zavod «Hermes»: 
Vstopil je kot javni družbenik Roman Golebiow-

eki, knjigovodja v Ljubljani 
Vsled tega javna družba, ki je pričela dne 26. ju

lija 1922. 
Besedilo firme odslej: Anončni in reklamni za

vod «Apolo» R. Golebiowski & Komp. 
Sedež odslej: Ljubljana. 
Pravico zastopanja imata oba družbenika skupno. 
Firmo podpisujeta oba družbenika skupno tako, 

da postavljata pod njeno besedilo svojeročno svoj 
podjàis. 

L j u b l j a n a , dne 31. julija 1922. 

III. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 

820. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Emil Lajovic & drug. 
Obratni predmet: tovarna pločevinastih izdelkov: 
Vsled razdružitve. 
L j u b l j a n a , dne 11. avgusta 1922. 

8t. 234/6—Vu.—1922. 1138 3—1 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje po naredbi mini

strstva za promet s tem na podstavi členov 86. in 
98. zakona o državnem računovodstvu in njegovih 
izprememb, odnosno dopolnitev, javno licitacijo 
eamo za izdelavo službene obleke, in sicer: 

za 1521 plašče v I. vrste; 
za 3496 plaščev II. vrste; 
za 1521 bluz in hlač I. vrste; 
za 3496 bluz in hlač II. vrste; 
za 1380 bluz in hlač iz modrega molino platna; 
za 2219 dolgih kožuhov (bund); 
za 2732 kratkih kožuhov (bund); 
za 1521 kap iz eukna I. vrste; 
za 3496 kap iz eukna П. vrste; 
za 898 kap za strojno osebje; 
za 300 rdečih kap za dežurne prometne urad

nike. 
Popi« omenjene obleke in obča in posebni po-

jpoji za izdelavo blaga so dobivajo prî^ekonomekem 
oddelku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev. 

Ponudba mora biti opremljena s kolkom za 
20 dinarjev, vsaka nadaljnja priloga pa e kolkom 
za 50 par, ter se mora izročiti v zapečatenem za
vitku z zunanjo oznako: «Ponudba za izdelavo 
službene obleke po razpisu pod št. 234/6.—VII. 
za dan 20. septembra 1922. ponudnika N. N.». 

Ponudb ? morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dno 2 0. s e p t e m b r a 1922., in 
sicer mod 10. in 11. uro v roke predsedniku draž-
bene komisije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v 
sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesnejo 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
bodisi v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji 
izda blagajna revere, ki se mora pokazati predsed
niku dražbene komisijo. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisijo iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da js> plačal davek za tekoče trimesečje. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 dni 
po dražbi. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer so bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 23. avgusta 1922. 

Št. 353/12—VII.—1922. 1154 3—1 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1920. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno oferfcalno licitacijo za nabavo raznih barv, 
lakov in pokostov na dan 6. o k t o b r a 1 9 2 2. 

Ponudbo se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod KI, 353/12—VII. za dan 6. oktobra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položili kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, iii 
Aicer pri blagajni podpisane direkcije najkesnejo 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
bodisi v vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije, iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je, izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da jo plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti S3 opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije jrodpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. avgusta 1922. 

«Službenih Novinah» z dne 25. novemibra 1921., 
pismena ofertalno licitacijo za nabavo raznega 
električnega materiala na dan 5. o k t o b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe .se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dna v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod st. 367/6—VII. za dan 5. oktobra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih • pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v токе predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkasneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
bodisi v vrednostnih papirjih. 

0 položeni kavciji izda blagajna revere, ki se 
i mora pokazati predsedniku dražbene komisijo. 
j Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz-
i pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
I trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti še opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoja nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. .uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 24. avgusta 1922. 

Razne objave. 
1097 3—3 Poziv. 

št. 367/6—VIL—1922. 1155 3—1 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1920. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev in pravilnika, natisnjenega - v 

Po sklepu občnega zbora z dne 2. julija 1922. 
vse je zadruga «Konsumno društvo rudarjev za Hrasrtr 
nik, Dol in Ojstro, r. z. z o. z. v Hrastniku», rap-
družila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidacija zadruge se je e sklepom okrožnega 
kot trgovinskega sodišča v Celju z dne 4. julija 
1922., Firm. 253/22, Gen. I 27/a/79, vpisala, v za
družni register. 

To se naznanja v zmislu § 40. zadružnega za
kona in obenem se pozivljejo vsi upniki, naj prija
vijo svoje terjatve do dne 2. julija 1923. v zadružni 
pisarni. 

V H r a s t n i k u , dne 15. avgusta 1922. 
Ivan Jazbec s. r., K. Malovrh s. r., likvidatorja. 

1094 3-3 Poziv. 
Po sklepu občnega zbora z dne 2. julija 1922. *e 

je zadruga «Občno konzumno društvo v Trbovljah, 
r. z. z o. p., razdružila ter je prešla v likvidacija, 

Likvidacija zadruge se je s sklepom okrožnega 
kot trgovinskega sodišča v Celiu z dne 4. julija 
1922., Firm. 254/22., Gen. I 295/44, vpisala v za
družni register. 

To so naznanja v zmislu § 40. zadružnega zako
na in obenem se pozivljejo vsi upniki, naj prijavijo 
svojo terjatve do dne 2. julija 1923. v zadružni pi
sarni ustno ali pismeno. 

V T r b o v l j a h , dne 15. avgusta 1922. 
Za l i k v i d a t o r j e : 

Avgust Tratnik s. r. Ivan Jeretms. r. Iv. Krueič e. r. 

Št. 104. 1163 
Razid društva. 

«Zveza slovenskih učiteljev in učiteljic na Šta
jerskem» sie je po sklepu delegacijskega zborovanja, 
ki je bilo dno 16. julija 1922. v Mariboru, razšla. 
Njena imovina jo prešla v last «Učiteljskega. Bdra-
vfliškega doma» v Rogaški Slatini. 

V O r m o ž i i , dne 29. avgusta 1922. 
Jos, Rajšp e. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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92. 
Poitnina plaćana • gotovini. 

V Ljubljani, dne 6. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
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Viabili*: Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade: Popravek k odločbi o izpremembah in dopolnitvah v izvozni carini. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o voz-
nini za suhe slive. Razglas o uvozu živine v Turčijo. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas onim, ki hočejo iti delat na Wesrfalsko. Razglas o izpremembi v 
gerentstvu okrajnega zastopa v Gornji Radgoni. Razglas o izpremembi v občinskem gerentstvu v Lutvercih. Razglas o razpustu društev. Razglas o izpremembi razpredelov L 
in II. v zakonu o pokrajinskem pokojninskem skladu za Slovenijo. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: Razglas, da je izprememba § 4.pravil 
Ljubljanske kreditne banke odobrena. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas glede deviz in valut. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: 
Razglas o učnem tečaju na državni babiški šoli v Ljubljani. Razglas glede dopusta zdravnikom, ki službujejo v področju zdravstvenega ministrstva, za zdravniški zbor v Sara

jevu. — Razglasi raznih uradov In oblastev. — Razne objave. 

Izpremembe v osebju. 
Gospod minister za prosveten je odobril z odlo

kom S. N. br. 10.666 z dne 21. avgusta 1922. nastop
ne premestitve in nastopna imenovanja profesorjev 
na srednjih šolah v, Sloveniji: Premeščeni, odnosno 
imenovani so: 

1.) za klasično filologi jo kot glavni in slovenski 
jezik kot stranski predmet na državni realni gimna
ziji e slovenskim in nemškim učnim jezikom v Ljub
ljani profesor dr. Ivan A r n e j c, sedaj upravitelj 
državne zaloge šolskih knjig v Ljubljani; 

2.)" za srbski ali hrvatski jezik v zvezi z drugim 
modernim jezikom na državni realni gimnaziji v Ljub
ljani Martin Z g r a b l i č , profesor na kr. učitelji
šču v, Čakovcu; 

3.) za 6rbski ali hrvatski jezik v zvezi z drugim 
modernim jezikom na državni realki v, Ljubljani 
Mirko S e u n i k, profesor na realni gimnaziji v Ze
munu; 

4.) za slovenski jezile v zvezi z modernim jezikom 
na državni realki v Mariboru profesor Makso P i r -
n a t, ki je začasno že dodeljen temu zavodu; 

5.) za francoski jezile kot glavni predmet v zvezi 
z drugim modernim jezikom na državni realki v 
Ljubljani Tomo J o s t, profesor brez stalnega mesta 
na tem zavodu; ' 

6.) za matematiko in fiziko kot glavna predmeta 
in geometrijsko risanje/ kot stranski predmet na dr
žavni realki v Ljubljani Fran V r h o v n i k , profe
sor brez stalnega mesta na tem zavodu; 

7.) za zgodovino in zemljepis kot glavna pred
meta na državni realni gimnaziji s slovenskimi in 
nemškim učnim jezikom v Ljubljani Anton M e 1 i k, 
profesor brez stalnega mesta na državni realni gim
naziji v Ljubljani; 

8.) za katoliški verouk kot glavni predmet na 
državni realki v Ljubljani dr. Gregor Ž e r j a v , na-
mestni učitelj na tem zavodu; 

9.) za telovadbo na državni realki v, Ljubljani 
ZA stalnega učitelja Vinko Z a l e t e l , namestni uči
telj telovadbe na tem zavodu; 

10.) za francoski jezik kot glavni predmet v. zvezi 
z dirugim. modernim jezikom na državni realni gim
naziji v Novem mestu za stalnega profesorja Rudolf 
K r a n j e c , namestni učitelj na državni realni gim
naziji v Celju — e pravnomočnostjo izda dne 1. de
cembra 1922.; 

11.) za zgodovino in zemljepis kot glavna pred
meta na državni realni gimnaziji v Ptuju za stalne
ga profesorja Ladislav M1 a k e r, namestni učitelj na 
fetem zavodu, s pravnomočnostjo izza dne 15. sep
tembra 1922. * 

Provizorni vladni koncipisti Fran P e z d i б pri 
okrajnem glavarstvu v Radovljici, dr. Lovro H a -
c i n pri okrajnem glavarstvu v Celju in dr. Mirko 
P o t o č n i k pri okrajnem glavarstvu v Črnomlju, 
vladni koncipist Janko O e o j n i k pri okrajnem gla
varstvu v Brežicah, nadalje provizorna vladna kon-
cipista Antoni K a p p u s pri okrajnem glavarstvu 
y Kočevju in dr. Fran M l i n a r - C i g a l e pri 
okrajnem glavarstvu v. Ljutomeru so imenovani za 
okrajne komisarja na dosedanjih službenih mestih. 

Dr. Baltic s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
291. 

Popravek. 
V odločbi o izpremembah' in dopolnitvah v iz

vozni carini, Ur. 1. št. 289, naj se glasi zadnja po
stavka pod točko 1.) pravilno tako-le: 

na žive prašiče preko 60 kg na 1000 dinarjev 
za glavo. 

Razglasi osrednje vlade. 

Razglas o voznini za suhe slive.* 
Po odločbi gospoda ministra za promet je radu

niti vozmino-za etihe «live-takso-le: 
pod 6000 kg razred I.; 
najmanj 5000 kg razred II.; 
najmanj 10.000 kg razred A. 
Ta tarifa se uporablja brez ozira na to, ali se 

razpečavajo suhe slive v notranjem prometu ali pa 
se izvažajo v inozemstvo. 

Izprememba velja od dne 1. septembra t 1. 
Iz ministrstva za promet v Beogradu, 

dne 18. avgusta 1922.; št. 27.192. 

Razglas o uvozu živine v Turčijo.* 
Po poročilih1, ki jih je prejelo ministrstvo za po

ljedelstvo in vode, zahtevajo turška oblastva, da 
morajo biti potni listi, ki spremljajo živino, name
njeno za uvoz v Turčijo, opremljeni z vizom špan
skega konzulata. Drugače živine ne prevzemajo, ne
go jo vračajo. Iz tega razloga tudi bolgarska želez
niška postaja proti Caribrodu ne prevzema transpor
tov živine v nadaljnjo odpravo, ako živinskih .potnih 
listov ni vidiral španski konzulat. 

Iz oddelka za veterinarstvo ministrstva za poljedel
stvo in vode v Beogradu, , 

dne 24. avgusta 1922.; Vt. br. 7151. 

Razglasi pokrajinske sprave 
za Slovenijo. 

St. 80.997. 
Razglas. 

Zadhji čas se izseljuje mnogo naših' državljanov, 
osobito iz Slovenije in Hrvatske, na Westfalsko, kjer 
JSčejo dela v rudnikih ruhrskega okoliša. Ker si ti 
delavci večinoma ne preskrbe potrebnih listin (o dr
žavljanstvu in drugih), so izpostavljeni vsakršnim 
neugodnostim in šikanam nemških oblastev. 

* Priobčen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovjenaca> št. 188, izdanih dne 26ega 
avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava je doznala, da so na delu 
nekateri brezvestni agenti, ki dajo našim delavcem! 
napačne informacije o razmerah v Nemčiji ter jih 
poizkušajo izvabiti tjakaj z namenom, da pridobe za 
zapadnonemške rudnike po ceni delavske moči. De
lavstvo se pred temi elementi svari kar najresnejo. 
Po obvestilih, došlih tukajšnjemu uradu, je sitanje 
naših delavcev na Westfalskem dovolj kritično ter 
se slabša od dne do dne, talco da naši rudarji tru-
moma zapuščajo deželo ter si iščejo dela v sosed
njih državah ali pa se vračajo v domovino. 

Kdor bi vendarle hotel iti delat v. rudnike ruhr
skega okoHša, naj ne hodi na pot brez zadostnih' 
denarnih sredstev in brez pravilnega potnega lista, 
ki ga je izdalo pristojno naše oblastvo in ki je oprem
ljen z vizom nemžkega zastopnika v naši kraljevini, 
in ne brez drugih potrebnih listin, kakor domovnice, 
krstnega lista itd. 

V L j u b l j a n i , dne 26. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s.r. 

St. 31.954. 
Razglas. 

Namesto Antona T r s t e n j a k a , ki je umrl, 
je imenovan za namestnika gerentu okrajnega za
stopa v Gornji Radgoni Janez L a n č i č, klepar in 
posestnik v Gornji Radgoni in do&edanji prisednik 
gerentskega sosveta; za prisednika gerentskega so
sveta pa je imenovan Alojzij Zi t e k , posestnik in 
župan v Hrastju-Moti. 

V L j u b l j a n i , dne 29. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namettnika: 
dr. Baltic s.r. 

St. 31.953. 
Razglas. 

Namesto odetopivšega Josipa H a n k a je ime
novan za občinskega gerenta v Lutvercih Josig 
H o r v a t , posestnik istotam št. 37. 

V L j u b l j a n i , dno 29. avgusta 1923. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega nameetoik*: 
dr. Baltic s.r. 

St. 31.943, 31.944 in 31.945. 

Razpust drnStev. 
Društva: 
cSlovenska Straža, podružinica v Mariboru», 
«Verein für Kinderechute und Jugendfürsorge für 

die Stadtgemeindem des Bezirkes Marburg» in 
«Slovensko društvo v Mariboru» 
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«e razpuščajo, ker že več let ne delujejo in ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev za 
pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 31. avgusta 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Tekavčič s. r. 

Opr. š t IV—7703/22 ad. 

Razglas. 
V zmislu zadnjega odstavka § 1. zakona o po

krajinskem pokojninskem skladu za Slovenijo z dne 
19. februarja 1922., razglašenega v «Službenih No-
vinah» št. 142, izdanih dne 30. junija 1922., ee po 
odredbi ministrstva za socialno politiko z dne 31ega 
avgusta 1922. izpreminjata razpredela I. in П. § 1. 
citiranega zakona tako-le: 

Razpredel I. 

Dosedanji dohodki 

Mesečna doklada 

provizlo-
nlstom 

upokojen
cem 

vdovam, 
ascenden-

tom in 
dvojnim 
sirotam 

ženi, 
vsakemu 
otroku in 

enojni 
siroti " 

v k r o n a h 

Od 0-01 do 
40-01 , 
80-01 . 

. 120-01 , 
„ 160-01 . 
. 200 01 , 
, 240-01 . 
, 280-01 . 
. 320-01 . 
, 360-01 , 
. 400 01 , 
, 500-01 , 
. 600-01 „ 
. 700-01 , 
. 80001 , 
. 900-01 „ 
. 1000-01 „ 
, 1100-01 . 

40 
80 

120 
160 
200 
240 
280 
320 
360 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 

600 
540 
480 
420 
360 
240 
192 
144 
96 . 
48 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

450 
405 
360 
315 
270 
180 
144 
108 
72 
36 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

168 
168 
168 
168 
168 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
108 
90 
72 
54 
36 
18 

— 

Razpredel II. 

Dosedanji dohodki 

Mesečna doklada pri 
3/6 4/6 5/6 6/6 

nezmožnosti za delo 

invalidu 
ženi in 

vsakemu 
otroku 

invalidu 
ženi in 

vsakemu 
otroku 

invalidu 
ženi in 

vsakemu 
otroku 

invalidu 
ženi in 

vsakemu 
otroku 

v kronah 
Od 001 do 
Nad 40 , 

80 . 
. 120 . 
, 160 . 
. 200 . 
. 240 . 
. 280 . 
. 320 . 
. 360 , 
. 400 , 
. 500 . 
. 600 , 
. 700 , 
. 800 . 
. 900 , 
, 1000 . 
. 1100 . 

40 
80 

120 
160 
200 
240 
280 
320 
360 
400 
500 
600 
700 
800 
900 

1000 
1100 
1200 

180 
162 
144 
126 
108 
90 
72 
54 
36 
18 

63 
63 
63 
63 
63 
53 
53 
53 
53 
53 

280 
251 
224 
196 
168 
140 
112 
84 
56 
28 

98 
98 
98 
98 
98 
84 
84 
84 
84 
84 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

400 
360 
320 
280 
240 
200 
160 
120 
80 
40 

140 
140 
140 
140 
140 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
90 
75 
60 
45 
30 
15 

600 
540 
480 
420 
360 
240 
192 
144 
96 
48 

168 
168 
168 
168 
168 
126 
126 
126 
126 
126 
126 
108 
90 
72 
54 
36 
18 

Gorenja odredba stopi v veljavo dne 1. septembra 1922. 
V L j u b l j a n i , dne 1. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno politiko. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

8t. 5543/22. 
Razglas. 

1158 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo 
a odlokom z dne 17. avgusta 1922., VI. št. 4192, 
izpremiembo § 4. pravil Ljubljanske kreditne banke 
v Ljubljani o zvišbi delniške glavnice od 50 milijo
nov na 80 milijonov kron, kakor je bila sklenjena 
na rednem občnem zboru delničarjev dne 24. aprila 
1Ö22. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 26. avgusta, 1922. 
Dr. Mara e. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

6 t 1225/V—Val. ex 1922. 

Razglas glede deviz in valut 
Po odloku generalnega inspektorata niinfatreitva 

n finance J br. 4252 z dne 1. septembra 1922. uki
nejo odbori za promet z devizami in valutami pri 
Narodni banki v Beogradu in njenih podružnicah dne 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka za socialno politiko: 

Rlboikar s. r. 

3. septembra 1922. za štirinajst dni, t j . do vštetega 
dne 16. septembra 1922., izdajanje odobril za nakup 
deviz za uvoz blaga iz inozemstva. 

V tem roku se morajo uporabiti vsa odobrila, ki 
do sedaj ne bi bila uporabljena, ker sicer po zgoraj 
predpisanem roku izgube veljavo. 

V 14 dneh morajo ertränke pri kompetentnih od
borih prijaviti z dokazilnimi listinami vse devize, ki 
jih potrebujejo za plačilo starih inozemskih dolgov 
za že naročeno ali prejeto blago. 

Po preteku označenega roka odbori ne bodo 
več sprejemali prijav. 

Stranke, Id v predpisanem roku ne bi mogle več 
ukorietiti izdanega odobrila, ga morajo vrniti kom-
petentnemu odboru in zaprositi za novo odobrilo. 

Te prijave se bodo smatrale kakor ostale prijave 
uvozničarjev za plačilo starih dolgov, odnosno kup
nine za naročeno blago. Za te prijave se bodo iz
dajala odobrila po novih predpisih. 

V roku od dne 3. do vštetega dne 16. septem
bra 1922. bodo odbori izjemoma izdajali odobrila, če 
bi šlo za plačilo zapadlih menic ali za došlo blago, 
ki je bilo pred dnem 3. septembra naročeno in se 
mora plačati. V tem primeru mora prosilec pred
ložiti tovorne listine. 

Delegacija ministrstva financ т Ljubljani, 

dne 2. septembra 1922. 

Z» delegate: dr. Rant •»>•, 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St 9103. 
Razglas. 

s—Ë 

Na državni babiški šoli v Ljubljani ee začne dne 
2. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

učni tečaj za babice 
s slovenskim učnim jezikom. Tečaj bo trajal do dne 
31. avgusta 1923., t. j . deset mesecev. V ta tečaj 
se sprejemajo ženske, ki še niso prekoračile 40. leta 
svoje starosti in ki so, ako so še neomožene, do
vršile 24. leto ter so učnega jezika zmožne v besedi 
in pisavi. Pouk je brezplačen. Vse prosilke morajo 
vložiti pismeno prošnjo za sprejem v babiško šolo 
pri pristojnem okrajnem glavarstvu, odnosno mest-
nem magistratu, do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 2. 
Prošnji naj prilože krstni in rojstni list, even

tualno poročni list, ali, če so vdove, smrtni list svo
jega moža, dalje oblastveno potrjeno nravstveno iz
pričevalo, potom izpričevalo uradnega zdravnika 
pristojnega političnega oblàstva, da so zdrave in 
telesno in, duševno sposobne za uk, nadalje izpriče
valo, da imajo cepljene koze ali da so jim bile koze 
iznova cepljene, izpričevalo o šolski izobrazbi in, 
če so ubožno, tudi zakoniti ubožni list Prednost 
imajo za ta tečaj prosilke iz mariborske oblasti. 

Dne 2. novembra 1922. ob озгшћ se morajo pro
silke osebno javiti v državni ženski bolnici v Ljub
ljani, Stara pot št. 3, kjer najprej opravijo pred
pisani sprejemni izpit. 

Vse učenke morajo ves čas bivati v internatu. 
Učenke, ki so ubožne in potrebne, se sprejemajo 

v internat brezplačno, imovitejše pa morajo plače
vati hrano v internatu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić ». r. 

St. 9542/22. 
Razglas. 

Gospod minister za narodno zdravje je dovolil z 
odlokom z dne 22. avgusta 1922., št. 28.456, vsem 
zdravnikom, ki službujejo v področju zdravstvenega 
ministrstva in ki se žele udeležiti jugoslovanskega 
zdravniškega zbora v Sarajevu dne 25., 26. in 27ega 
septembra t. L, dopust treh dni — v katere se poto
vanje ne vračunava — toda okrajni zdravniki morajo 
urediti službo tako, da ostane v okraju zadostno šte
vilo zdravnikov in da služba ne bo trpela. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 30. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 502/6/22. ~ S - * 

Razpis. 
Razpisuje se služba pisarniškega pomočnika pri 

okrajnem sodišču v Ptuju. Prošnje naj se vlože do 
dne 30. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 90. 
Okrajno sodišče v Ptuju, 

dne 25. avgusta 1922. 

Pr. VI 19/22—2. 
Razsodilo. 

1178 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo na predlog dr

žavnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Straža» St. 100 V Itariboru a 

dne 30. avgusta 1922. utemeljuje v Članku «Kralje
vič Jurij» v vsem obsegu žalitev Člana kraljevekeg* 
doma po členu 13. ustave. 

Po členih 18. in 138. ustave potrjuje sodišče pre
poved razširjanja in prodajanja navedene tiakovinfc 
ter odreja, da je uničiti vse izvode tiskovine. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd. Vl„ 
dne 31. avgusta 1Ô22T 

=->sas& 
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U 180/22—6. 1166 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Podpisano okrožno sodišče kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 14. julija 1922., e katero 
Џ bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
1. avgusta 1922. pod predsedstvom višjega deželno-
sodnega svetnika drja! Bračiča, vpričo višjega de-
želnosodnega svetnika drja. Stepančiča, višjega de-
želnosodnega svetnika drja. Flerina in deželnosod-
nega evetnika drja. Tïllerja kot sodnikov in prav
nega praktikanta Konablja kot zapisnikarja, vpričo 
državnega pravdnika drja. Požarja in v odsotnosti 
obtoženke Ljube K r k l e č e v e o vzkliou, ki ga je 
vložila obsojenka Ljuba Krklec zoper razsodbo okraj
nega sodišča v Rogatcu z dne 27. junija 1922., opr. 
St. U 180/22—2. Na predlog državnega pravdnika, 
naj se vzklic zavrne, je rečeno okrožno sodišče dne 
1. avgusta 1922. razsodilo tako-le: 

Obtoženkin vzklic glede krivde se kot neuteme
ljen zavrača; ugoditi pa je vzklicu glede kazni in 
zato se ta kazen z uporabo §§ 266. in 260. k. z. v 
stavku glede globe znižuje na 50 dinarjev, odnosno 
ob neizterljivosti na 24 ur zapora. 

Razen tega se razveljavlja izrek, da je. obtoženki 
odvzeti blago, ki je bilo predmet kazenskega de
janja. 

Po § 390. k. pr. r. mora obtoženka trpeti stroške 
vzklionega postopanja. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 1. avgusta 1922. 

sumarno niti podrobno označenih cen posameznih 
klobukov, da torej ni kot obrtnik, ki prodaja živ-
ljenske potrebščine, v svoji obratovalnici označil 
cen ne sumarno ne podrobno tako, da bi jih bil 
lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. Б iz leta 1922., in zato 
se obsoja po členu 6., zadnjem odstavku, navedenega 
zakona na 24 ur zapora in na 50 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračila stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po pravnomočnosti je razsodbo vi zmislu člena 
14. navedenega zakona objaviti v. «Uradnem listu 
pokrajinsko uprave za Slovenijo> ob stroških obso-
jenčevih. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek III., 
dne 22. avgusta 1922. 

C 96/22—Ï. 1158 

Oklic. 
Zoper Matijo S c h u v a k a , čigar bivališče je ne

znano, sta podala pri okrajnem sodišču v Kozjem 
Ernest Sivak in Martin Maček, oba posestnika v 
Zaplaviču, zastopana po Otmarju Golobu, notarju 
v Kozjem, tožbo zaradi priznanja, da je terjatev 
zastlarana, in dovolitve, da se terjatev izbriše. 

Na podstavi tožba se določa narok za ustno 
eporno razpravo na dan 

26. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
ob enajstih pri podpisanem sodišču v sobi Št. 4. 

V obrambo pravic Matije Schuvaka se postavlja 
za skrbnika Ivan Krajne, posestnik v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek П., 
dne 25, avgusta 1922. 
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U VI 479/22^5. " П51 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danes 

vpričo državnega pravdništva opravite!ja oi. Mo
dica in obtoženca Karla Vedenika o obtožbi, ki jo 
je naperil javni obtožitelj zaradi prestopka po členu 
8. zakona z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 
iz leta 1922., ter je na predlog obtožiteljev, naj se 
obtoženec kaznuje v zmislu zakona, razsodilo tako: 

Obtoženi Karel V e d e n i k, rojen dne 25. no
vembra 1895. v Št, Pavlu pri Preboldu in tja pri
stojen, oženjen, mesar v Št. Pavlu, nekaznovan, 
je kriv, da je začetkom meseca junija 1922. v 
St. Pavlu prodajal meso krave, ki ga je stala za 
kilogram žive teže 33 K, po 64 K za kilogram, 
da je torej zahteval za življensko potrebščino višjo 
ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
trgovski čisti dobiček. S tem je zagrešil prestopek 
po členu 8. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. de
cembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato se ob
soja po členu 8. citiranega zakona z uporabo §§ 266. 
in 260. b k. z. na 48 ur zapora, poostrenega z 1 po
etom, in na denarno kazen 250 Din, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnjih 5 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
povrnitev stroškov kazenskega postopanja in iz
vršitve kazni. Po členu 19. imenovanega zakona je 
razsodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških ob-
eojenčevih. o ^ j n o sodišče v Celju, 

dne 1. avgusta 1922. 

U 353/22—4. 1140 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Jakob L a m u t, rojen dne 21. junija 

1858. v Konjicah, pristojen v Tepanje, rimsko-kato-
liške vere, oženjen, kovač in trgovec v Tepanju, je 
kriv, da dne 20. julija 1922. v Tepanju ni imel v 
svoji prodajalnici označenih cen na razstavljenih 
predmetih, in sicer na moki, soli, jedilnem olju, če
buli, kavi, koruzi, milu, da torej v svoji obratoval
nici, kjer prodaja življenske potrebščine, ni sumarno 
ali podrobno označil cen posameznim predmetom 
tako, da bi jih bil vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
se obsoja po členu 6., zadnjem odstavku, navedenega 
zakona na 24 ur zapora in na 50 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po pravnomočnosti je razsodbo v zmislu člena 
14. navedenega zakona, objaviti v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo» ob stroških obso-
jenčevih. • • • ' n \ ì-ì^àì 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek III., 
dne 22. avgusta 1922. 

Sa 3/22—1. 
Poravnalni oklic 

Uvedba poravnalnega postopanja o -imovini Ma
rije H i t t i j e v e , trgovke v Ljubljani, registrirane 
pod firmo: Marija Hitti, trgovina s stroji in njih 
deli v Ljubljani. 

Poravnalni komisar deželnosodni 6vetnik dr. Go
lia deželnega sodišča v Ljubljani, poravnalni uprav
nik Franc Petan, trgovec v Ljubljani. 

Narok za sklepanje poravnave pri imenovanem 
sodišču, v sobi št. 140, dne 3 0. s e p t e m b r a 
19 2 2. ob enajstih. 

Rok za oglasitev do dne 20. s e p t e m b r a 
1 9 2 2 . 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 26. avgusta 1922. 

A V 210/22. 1169 

U 85, 26, 32, 34/22. 1152 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Zaradi prestopka člena 6. zakona z dne 30. de-

-oembra 1921. o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije so bili obsojeni s 
Aodbo okrajnega sodišča v Črnomlju, odnosno okrož
nega sodišča v Novem mestu: 

1.) Makso M i l č i n o v i č , trgovec v; Drago-
Bevcih; 

B.) Pavel C a r , trgovec v Pilatovcih; 
S.) Ivanka Z a j e , trgovka v Dolenjem Mokrem 

polju; 
4.) Josip P i r n a r, sedlar v Brodu, 

твак na 24 ur zapora in na 50 Din denarne kazni, 
•ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora. 

Vsi so bili obsojeni zato, ker niso imeli na vid
nem mestu označenih cen blaga, ki so ga pripeljali 
вде 1. februarja 1922. na semenj v Črnomelj. 

Okrajno sodišče y Črnomlju, oddelek Ш , 
dne 25. avgusta 1922. 

U 854/22—3. 1141 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Roža S t r a h , rojena dne 31. avgusta 

1887. v Kostrivnici, tja pristojna, rimsko-katoliške 
vere, samska, trgovka v Tepanju, okraj konjiški, je 
kriva, da dne 20. julija 1922. v Tepanju ni imela 
označene cene v svoji prodajalni na slanini, koruzi 
in soli, da torej v svoji obratovalnici, kjer prodaja 
življenske potrebščine, ni sumarno ali podrobno 
označila cen posameznih predmetov tako, da bi jih 
bil vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
se obsoja po členu 6., zadnjem odstavku, navedenega 
zakona na 24 ur zapora in na 50 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračila stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po pravnomočnosti je razsodbo v zmislu Sena 
14. navedenega zakona objaviti v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo» ob stroških obso-
jenčevih. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek III., 
dne 22. avgusta 1922, 

Vpoklic zapuščinskih upnikov. 
Podpisano okrajno eodišče pozivlje vse tiste, ki . 

imajo terjatve do zapuščine knezoškofa. lavantinske 
škofije drja. Mihaela. N a p o t n i k a , umrlega dne 
28. marca 1922., naj se v 14 dneh od objave tega 
oklica zglase v pisarni notarja drja. Josipa Barleta 
kot sodnega komisarja v: Mariboru, Aleksandrova 
cesta št. 14, in naj tamkaj osebno ali pa v označo-
nem roku pismeno prijavijo in dokažejo svoje zatr-
jene terjatve do te zapuščine, ker bi sicer ne imeli 
nikako pravice do to zapuščine, ako bi bila zaradi 
plačila prijavljenih terjatev že izčrpana, razen koli
kor jim pristoji zastavna pravica. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 31. avgusta 1922. 

T 166/22—4. 1119 
Amortizacija. 

Po prošnji, ki jo je vložil Gašper K a u b e , 
posestnik na Boču pri Selnici ob Dravi, se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopne vložne knji
žice, ki jo je prosilec baje izgubil: Hranilna knji
žica mestne hranilnice v Mariboru št. 154.322 Fol. 
8840 s stanjem 8155 Din 72 p,, glaseča ee na ime: 
Gašper Kaube. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svo
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni 
več veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek HL, 
dne 10. avgusta 1922. 

Cg I 398/22—1. 
Oklic. 

1128 

ЧЈ 142/22—7. 1 1 3 9 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Franc T o p o l š e k , klobučar v Ko

njicah, je kriv, da dne 16. junija 1922. in tudi že 
.tPBrej ni imel v evoji obratovalnici т Konjicah niti 

Janko Kovač v Mariboru je vložil zoper Andreji, 
Z o r ž a in Marico Z o r ž e v o tožbo zaradi 88.545 
kron s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo ee je določil na dan 
9, e e p t e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 72. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika dr. Leopold Boštjančič, od
vetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 21. avgusta 1922. 

Ne I 160/22—2. 1146 
Amortizacija. 

Na prošnjo protokolirane firme F. & A. U h e r 
v Ljubljani ве uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne izvozne deklaracije, ki jo je prositeljica baje 
izgubila: Izvozna deklaracija ekspoziture ljubljan
ske carinarnice: Izvoz br. 3651 в dne 2. maja 1922. 

Imetnik te deklaracije se poživijo, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dMA 
25. avgusta 1922., ker bi se sicer po tem roku l&-
reklo, da je izvozna deklaracija brez moči. 

Okrajno eodišče v Ljubljani, oddelek I* 
dne 12. avgusta 1922. 

1149 Ne 103/22—t. 
Amortizacija. 

Po ргобпД Marije E i n f a l t o T e , posesfnie* 
T Rogatcu, ee uvaja postopanje «t amortizacijo n»~ 
«topne bančne knjižice, ki jo je prositeljica baje k* 
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gabila: Eančna knjižica Jadranske banke v Mari
boru, š t 11.132 v vrednosti 23.000 K, glaseča se 
na ime: Marija Einfalt 

Imetnik te bančne knjižice ee pozivlje, naj 
uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v 
od prve objave tega oklica, ker bi ee eicer po tem 
roku izreklo, da bančna knjižica ni več veljavna. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 23. avgusta 1922. 

Ne I 235/22—2. 
Amortizacija. 

1167 

Na prošnjo, ki jo je vložila Marjeta V a j d a , po-
eestnica v Stojncih št. 34, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je pro-
siteljica baje izgubila: Hranilna knjižica hranilnega 
in posojilnega društva v Ptuju št. 25.959 za 16.519 
kron 50 v, glaseča ee na ime: Marjeta Vajda. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 24ega 
avgusta 1922., ker bi se sicer po tem roku izreklo, da 
je hranilna knjižica brez inočL 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek I., 
dne 24. avgusta 1922. 

E 190/22—Д 1160 

Dražbeni oklic. 
Dne 28. s e p t e m b r a 1 9 2 2. ob desetih se 

bo vršila pri podpisanem sodišču dražba nastopnih 
nepremičnin: 

VL š t 122 katastralne občine evetoštefanske, 
sestoječa iz hiše št. 37, gospodarskega poslopja 
(hleva), njive, travnika, pašnika, gozda in vrta v 
skupni cenilni vrednosti 24.851 K 75 v. 

Najmanjši ponudek znaša 16.153 E. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek II., 
dna 16. avgusta 1922. 

E 191/22—4. 1175 

Dražbeni oklic 
Pri podpisanem sodišču ee bo vršila v sobi št. 5 

dne 28. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
ob petnajstih dražba nastopnih nepremičnin: 

vL št. 171 katastralne občine šentpetrske in vi. 
š t 195 katastralne občine šentrupertske nad Laškim: 

hiša š t 36 v Mali brezi z gospodarskim poslopjem 
in kletjo v cenilni vrednosti 3200 K; najmanjši po
nudek 1600 K; 

njive, travniki, pašnik, gozdi in vinogradi v ce
nilni vrednosti 115.290 K; najmanjši ponudek 
76.860 K. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Priteklin ni. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek П., 
dne 16. avgusta 1922. 

E 651/22—7. 1174 

Dražbeni oklic. 
Dna 18. s e p t e m b r a 1 9 2 2. ob devetih bo 

pri podpisanem sodišču v sobi št. 6 dražba teh-le 
nepremičnin: 

Pare. š t 134 (hiša in klet), pare. št. 342 (vrt) 
zemljiška knjiga za Pobrež, vL št. 78 in pare. št. 956 
(travnik) in 957 (njiva) vi. š t 221. 

Cenilna vrednost: 29.362 K, vrednosti priteklin 
80 K. 

Najmanjši ponudek: 19.754 K. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je ogla

siti pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku 
pred začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uve
ljavljati glede nepremičnine same. 

Drugače pa se opozarjajo interesenti na oklic 
na sodni deski podpisanega sodišča. 

Okrajno sodišče v Ptuja, oddelek IV., 
dne 1. avgusta 1922. 

1130 P VI 227/22—1, 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega sodišča z dne 12. decem

bra 1921., opr. št. L VT 17/21—9, sta bila, Jakob 
P r e d a n , posestnik, stanujoč v SUvniškem Pohor
ju š t 29, in Marija P r e d a n , posestnica, stanujoča 
V Slivniškent Pohorju, zaradi slaboumnosti omejeno 
preklicana. 

Za pomočnika jima je postavljen Franc Visoč-
nik, posestnik na Hočkem Pohorju. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 17. avgusta 1922. 

St. 360/8—VIL—1922. 

Razglas o dobavi 
1126 3—3 

materiala. usnjenega 
Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 22. maja 1922. in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah> z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo raznega usnjenega mate
riala na dan 2 6. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
š t 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 360/8.—Vu. za dan 26. septembra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno po
nudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž-
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, M ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davelTza tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca avgusta 1922. 

v p e t e k d n e 15. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
z rednim šolskim poukom. 

V p i s o v a n j e bo v s r e d o d n e 13. s e p 
t e m b r a 1 9 2 2. o d o s m i h d o d v a n a j s t i h 
d o p o l d n e i n o d d v e h d o p e t i h p o p o l 
d n e , in sicer: 

za I. mestno deško osnovno šolo v šolskem po
slopju v Komenskega ulici š t 19; za II. mestno de
ško osnovno šolo v šolskem poslopju na Cojzovi 
cesti št. 5; za Ш. in V. mestno deško osnovno šolo 
v šolskem poslopju na Erjavčevi cesti št. 21; za IV. 
mestno deško osnovno šolo v šolskem poslopju na 
Prulah št. 13; za VI. mestno deško in za IV. mestne» 
dekliško osnovno šolo v šolskem poslopju na Ga
silski cesti št. 242; za I. mestno dekliško osnovno 
šolo v šolskem poslopju na Sv. Jakoba trgu št. 1; 
za Ш. mestno dekliško osnovno šolo in za mestno 
manjšinsko šolo v šolskem poslopju na Erjavčevi 
cesti št. 19; za mestno barjansko šolo v šolskem po
slopju na Ižanski cesti št. 40; za mestno pomožno 
šolo v šolskem poslopju na Cojzovi cesti š t 5 (le od 
dveh do petih popoldne). 

O t r o c i , k i n o s t a n u j e j o v L j u b l j a n i , 
s e n a č e l n o o d k l a n j a j o , po č e m e r s e j e 
v o d s t v o m t o č n o r a v n a t i . 

Vse podrobnosti pojasnjujejo šolska vodstva ob 
vpisovanju. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 29. avgusta 1922. 

Razne objave. 
1163 3-1 Objava. 

Po predpisu § 40. društvenega zakona se raz
glaša, da se je «Živinorejska zadruga v Stari Loki 
v likvidaciji» razdružila. 

V S t a r i L o k i , dne 21. avgusta 1922. 
Mat. Mrak s. r.,1 likvidator. 

1171 2—1 St. 2078/m. š. sv. 
Razglas. 

Na javnih mestnih meščanskih šolah ljubljanskih 
se prične šolsko leto 1922./1923. 

v č e t r t e k d n e 14. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
s skupno sv. mašo in^ 

v p e t e k d n e 1 5 / s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
z rednim Šolskim poukom. 

V p i s o v a n j e b o v s r e d o d n e 13. s e p 
t e m b r a 1 9 2 2. o d o s m i h d o d v a n a j s t i h 
d o p o l d n e i n o d d v e h d o p e t i h p o p o l 
d n e , in sicer: 

za I. mestno deško meščansko šolo v šolskem 
poslopju na Prulah št. 13; za П. mestno deško me
ščansko šolo v šolskem poslopju na Gasilski cesti 
št. 242; za 1. mestno dekliško meščansko šolo v 
šolskem poslopju na Sv. Jakoba trgu št. 1; za П. 
mestno dekliško meščansko šolo v šolskem poslopju 
na Gasilski cesti št. 242. 

Vstop v I. razred meščanske šole je dovoljen le 
onim učencem in učenkam, ki so dovršui(e) V. šolsko 
leto s splošno povoljnim uspehom. 

O t r o c i , k i n e s t a n u j e j o v L j u b l j a n i , 
Se n a č e l n o p r i s p r e j e m u o d k l a n j a j o , 
p o č e m e r s e j e r a v n a t e l j s t v o m t o č n o 
r a v n a t i . 

Vse podrobnosti se poizvedo pri šolskih ravna
teljstvih ob vpisovanju. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 29. avgusta 1922. 

St. 2079/m. š.sv. 1170 2—1 
Razglas. 

Na javnih mestnih osnovnih šolah v; Ljubljani 
se prične novo šolsko leto 1922./1923. 

v č e t r ' t e k d n e 14. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
s skupno sv. mašo in 

1181 Vabilo na ustanovni občni zbor 
„Hipotekarne banke 

jugoslovanskih hranilnic", 
ki bo dne 16. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . ob 11. uri v 
sejni dvorani mestne hranilnice ljubljanske v Ljub
ljani v, zmMu § 82. oblastveno potrjenih pravil z 

naslednjim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Volitev predsednika ustanovnemu občnemu 
zboru. 

2.) Sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in o 
končnoveljavnem besedilu oblastveno odobrenih 
pravil. 

3.) Volitev prvega upravnega in prvega nadzor
stvenega sveta. 

4.) Sklepanje o eventualni zvišbi delniške glav
nice od 2,500.000 Din na 5,000.000 Din in o izpr»-
membi pravil, potrebni za to. 

V L j u b l j a n i , dne 1. septembra 1922. 
Za proponenteki odbor: 

predsednik dr. Oton Fetticb s. r. 

1182 Vabilo na izredni občni zbor 
Slovenske banke, 

ki bo v soboto dne 23. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . ob 
11. uri y zgornjih prostorih «Slovenske banke» v. 

Ljubljani z nastopnim 
/ d n e v n i m r e d o m : 

1.) Definitivna popolnitev, upravnega sveta т 
zmislu § 24. pravil. 

2.) Definitivna popolnitev nadzorstvenega evetia 
v zmislu § 37. pravil. 

3.) Poročilo upravnega sveta o delovjanju in po
slovanju družbe in sklepanje o tem. 

4.) Razpravljanje in sklepanje o predlogu za vo
litev preglednikov. џ 

Pravico glasovanja imajo vsi oni delničarji, ki so 
najmanj 8 dni pred občnim zborom založili 10 delnio 
pri «Slovenski banki» v Ljubljani. 

Delničarjem, ki na ta način dokažejo svojo gl&r 
sovalno pravico, se izda brezplačna legitimacija % 
označbo števila .delnic, ki jih- zastopajo, in števila, 
glasov, H jim pristoje. 

V L j u b l j a n i , dne 5. septembra 1922. 
. Upravni svet 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d т Ljubljani 
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PoStn ina p l a č a n a v g o t o v i n i . 

V Ljubljani, dne 8. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
zna Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o državnem zunanjem posojilu v zlatu Iz leta 1922. kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev. Zakon o ustanovitvi In organizaciji državnega zavoda za pospe
ševanje industrije in obrtništva 'v Beogradu in po oblastih. — Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
292. 

Ml 
A l e k s a n d e r I . , 

po milosti božji in narodâl volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, ч 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
•kJonila. narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov j« Slovencev v CIV. redni seji dne 22. julija 1922. 

in da «no Mi potrdili in potrjujemo 

Zakon 
o državnem zunanjem posojilu v zlatu 
iz leta 1922. kraljevine Srbov/ Hrva

tov in Slovencev,* . 
ki se glasi: 

§ 1 . 
Kraljevska vlada se pooblašča, da sme najeti po-

•"»ojflc v nominalnem zneeku eto milijonov" dolarjev 
Združenih ameriških držav, v zlatu, ob pogojih, raz
loženih v § 2., ki obseza pogodbi, sklonjeni v Gmerne-
*eyju in Beogradu dne petindvajsetega .junija 1922. 

§ 2 . 
Te pogodbi s prilogami vred so glasita: 

I« — P o g o d b a o poso j i lu in o gradnji 
. ž e l e z n i š k e p r o g e o d B e o g r a d a d o Ja

d r a n s k e g a morja. 
Mod podpisanima: 
1. — v l a d o k r a l j e v i n e S r b o v , H r v a 

t o v i n S l o v e n c e v , v nadaljujem besedilu na
zvano « v l a d a » , ki jo predstavlja gospod dr. Koste 
Kumanudi, minister za finance kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, na eni strani; 

2. — R a i l w a y a n d p o r t c o n s t r u c t i o n 
c o m p a n y i n Y o u g o s l a v i a , l i m i t e d 
(družbo za železniške in pristaniško gradnjo v Jugo
slaviji), delniško družbo z omejeno zavezo, katere 
glavni sedež je v Guemeseyju, v nadaljnjem bese
dilu nazvano « d r u ž b a » , ki jo predstavljata gospod 
L. P. Sheldon in gospod LjubiSa Praporčetovic, dva 
izmeti njenih članov uprave, predipisno pooblaščena 
v ta namen, na drugi strani, 
so je dogovorilo in sklonilo to-le: 

Člen 1. 

Ko se jo vlada odločila, najeti posojilo za finanč
ne potrebe kraljevine in za gradnjo železniške proge, 
ki naj izhaja od Beograda in naj se končuje ob Ja
dranskem morju, obenem z napravo in ureditvijo 
njenega končnega morskega pristanišča kakor tudi 
raznih drugih del, zaupa družbi, ki prevzema izvr
šitev teh del, tako v finančnem kakor, tudi v teh
ničnem oziru ob pogojih, ustanovljenih v nadaljnjih 
Œenih. 

Ölen 2. 

Vlada najema državno posojilo v nominalnem 
isneekni 100 (sto) milijonov dolarjev v zlatu, ki so 
zove « D r ž a v n o z u n a n j o p o s o j i l o v. z l a -

* Razglašen r eSMbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 161 A, izdanih dne 
24. julija 1922. — «Službene Novine» priobčujejo 
«rbsko besedilo in francoski, odnosno angleški pre
vod. 

t u iz l e t a 1 9 2 2. k r a l j e v i n e S r b o v , H r 
v a t o v i n S l o v e n c e v » («Državni spolni zajam 
ui zlatu od 1922. godine kraijevine Srba, Hrvata i 
Slovenaca*). 

Posojilo nosi obresti po obrestni meri 8 % (osem 
odstotkov) na leto, izplačne v zlatih dolarjih polu-
letno z rokoma prvega dne meseca maja in prvega 
dne meseca novembra vsakega leta. 

Posojilo se emitira v nekoliko delih po finančnih 
potrebah države in potrebaji" za izvršitev del, kakor 
je. rečeno v členu 8. Obveffltefe vseh delov posojila 
uživajo sorazmerno s svojo velikostjo pogoje in ga
rancije, dane celokupnemu posojilu. 

Obresti nominalne glavnice obromenjajo za vsak 
del vlado od dne, ko se znesek, ki ustreza vsakemu 
delu, položi na kredit vlade., 

Obrestno mero 8. % sme vlada po emisiji prvega 
dela izpremeniti sporazumno z družbo za dele, reali
zirane pozneje, da se ta mera prilagodi razmeram 
na finančnih tržiščih ob času realizacije. 

Posojilo je datirano v celoti s prvim dnem me
seca maja 1922. (tisočdevetstodvaindvajsetega) leta. 

Trajanje posojila je določeno na štirideset let, 
t. j . do prvega due mesej^, maja 1962. (tisočdevet-
stodvainšestdesetega) 1е1дЛ ' -

Glavnica ee prî5nè~ ffipfift&Vttta- e jirvim, dnrim 
meseca maja 1932. (tiso^evetstodvaintridesetega) 
leta z odkupom na tržiščih po cenah, nižjih od al 
pari ali vključno da al pari, z dospelimi obrestmi 
vred. Od leta 1942. (tisoodevetstodvainštnidesetega) 
se bodo vršili odkupi na tržiščih kakor prej in Ito 
so letna amortizacija izračuni po številu obveznic, 
ostalih v prometu v tem času, se bodo dopolnjevali 
z letnimi žrebanji tako, da se zagotovi celokupno 
amortiziranje do prvega dne meseca maja 1962. 
(tisočdevetstodvainšestdesetega.) leta. 

To žrebanje so bo vršilo v kraju, Id se označi v 
pogodbi o nakupu vsakega dela, in sicer vpričo 
predstavnika vlade in imetnikov* obveznic. 

Vlada si pridržuje pravico, izplačati v naprej izza 
prvega dne meseca maja 1937. (tisočdevetstosedemin-
tridesetega) lota ali dno prvega maja vsakega pri
hodnjega leta, po svoji izbiri in po predhodni šest
mesečni odpovedi skupni, še ne amortizirani znesek 
posojila, izplačavši imetnikom obveznic poleg do-
teklih obresti premijo, izračunjeno na nastopni način: 

10 %, ako se izvrši izplačilo dne l.raaja 1937., 
9-50 %, ako se izvrši izplačilo dne 1. maja 1938., 
9 %, ako se izvrši izplačilo dne 1. maja 1939., 
8-50 .%, ako se izvrši izplačilo dno 1. maja 1940., 
8 %, ako se izvrši izplačilo dne l.maja 1941., 
7-50 %, ako sc izvrši izplačilo dne 1. maja 1942., 
7 %, ako so izvrši izplačilo dne l.maja 1943., 
6-50 %, al*o 6e izvrši izplačilo dno 1. maja 1944., 
6 %, ako se izvrši izplačilo dne l.maja 1945., 
5-50 %, ako se izvrši izplačilo dne 1. maja 1946., 
i> %, ako so izvrši izplačilo dne l.maja 1947., 
4-50 %, ako se izvrši izplačilo dne 1. maja 1948., 
4 %, ako so izvrši izplačilo dne l.maja 1949., 
3*50 %, ako se izvrši izplačilo dne 1. maja 1950., 
3 %, ako se izvrši izplačilo dne l.maja 1961., 
2-50 %, ako ee izvrši izplačilo dne 1. maja 1952., 
2 %, ako so izvrši izplačilo dne l.-maja 1У03., 
1-50 %, ako se izvrši izplačilo dne 1.maja 1954., 
1 %, ako se izvrši izplačilo dne l.maja 1955., 
a po nominalnem znesku, ako se izvrši izplačilo 

prvega dne meseca maja 1956. in drugih let, dokler 
ne poteče rok. 

V vsakem primeru smo vlada v mejah zgoraj 
razloženih izplačilnih pogojev ob realizaciji vsakega 

* V francoskem besedilu: 
kov, prinosnikov). 

des porteure (imetni-

dela posojila sporazumno z bankirji, ki jih zamenja 
družba po pravici zamene na podstavi spodaj nave
denega člena 8., usvojiti one načine amortiziranj» 
med prvim dnem meseca maja 1932. (tisočdeveteto-
dvaintridesetega) leta in prvim dnem meseca maja 
1962. .(tisočdevetstodvainšestdesetega) leta, ki bodo 
videti najprimernejši razmeram tržišč in interesom 
vlade. 

To posojilo se mora realizirati po občih potre
bah vlade in potrebah del, vsekakor pa talco, da se 
njegova realizacija ne izvrši kesneje nego prvega 
dne meseca junija 1927. Dogovorjeno je, da ne bo 
vlada emitirala nobenega drugega zunanjega poso
jila, preden se realizira celokupna emisija tega poso
jila sto milijonov dolarjev v zlatu, ali do prvega dne 
meseca junija 1925., каЦог pač eno izmed tega dvo
jega nastopi poprej. Ako se celokupno posojilo ne 
realizira pred prvim dnem meseca junija 1925. in 
ako bo hotela vlada najeti novo zunanje posojilo 
med.prvim dnem meseca junija 1925. in prvim dnsm 
meseca junija 1927., bo morala o tem obvestiti druž
bo najmanj devet mesecev prej; družba pa bo • 
tem času upravičena, emitirati oni ostanek tega po
sojila, ki še ne bo emitiran y tem času. Izjava, od 
katere teče devetmesečni rok, se sme podati izza 
prvega dne meseca oktobra 1924. 

Clen.3. 
Znesek tega posojila je namenjen'izidjučno tem 

svrham: 
1. — Do vsote nominalne vrednosti trideset mili

jonov dolarjev (dolarjev 30,000.000) za obče potrebe 
vlade. 

Vlada sme razpolagati s to partijo posojila v 
znesku nominalnih petnajst ali pa- dvajset milijonov 
dolarjev iz prvega dela posojila, kakor bo pač zna
šal ta del nominalnih petindvajset ali. pa trideset mi
lijonov dolarjev, in v razmerju 50 % (petdeset od
stotkov) zneslta vseh drugih delov posojil, dokler &e 
ne izčrpa omenjeni nominalni znesek trideset mili
jonov dolarjev. 

2. — Do vsote nominalnih sedemdeset milijonov 
dolarjev za gradnjo in opremo železniške proge, Id 
naj veže Beograd z Jadranskim morjem, kakor tudi 
za ureditev morskega pristanišča v zvezi z njo in za 
vsa druga železniška in pristaniška dela, po volji 
vlade. Interkalarne obresti, določene v naslednjem 
členu, padejo na del posojila, odrejen za gradnjo. 
Na interkalarne obresti ni plačati 9 % kot podjet^ 
niško nagrado, določeno v členu 22. te pogodbe. 

Člen 4. 
Vlada se zavezuje, od vsega početka in popol

noma izvrševati službo one partije posojila, ki je 
namenjena občim potrebam kraljevine. 

Vsote, potrebne za to službo, se jemljejo iz do
hodka zastav, danih po členu 5., ako treba, pa tudi 
iz občih dohodkov kraljevine. 

Za službo one partije posojila, ki je odrejena za 
gradnjo železnic, pristanišča in eventualnih raznih 
del, se jemljejo interkalarne obresti iz vsot posojil* 
v nastopnih proporcijah: 

od dne 1. maja 1922. do dne 1. maja 1923. vse 
obresti, 

od dne 1. maja 1923. do dne 1. maja 1924. 80 % 
zneska obresti, 

od dne 1. maja 1924. do dne 1. maja 1925. 60 % 
zneska obresti, 

od dne 1. maja 1925. do dne 1. maja 1926. 40 % 
zneska obresti, 

od dne 1. maj» 1928. do dne 1. maja- 1927. 20 % 
zneska obresti, 
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93. 620 Letnik IV. 
Izza due 1. maja 1927. bo celokupna služba poso 

jila obremenjala vlado. 
Vsote, ki se bodo jemale iz zneska posojila, ka

kor je to zgoraj določeno, ostanejo deponirane v ro
kah bankirjev, katerim je poverjena služba posojala., 
kakor je rečeno v členu 12. Te vsote se bodo do 

- TOljevale v posebnem računu vladi, ki ee dogovori 
po specialnem sporazumu z družbo ali bankirji, ka
teri zamenijo družbo, o njih najprimernejši uporabi. 

Z drugimi besedami: za ono partijo, ki je odre
jena za gradnjo železnic, pristanišča in eventualna 
razna dela, mora izvrševati vlada za izplačevanje 
obresti bankirjem kot dopolnitev vsot, puščenih v 
depozitu, nastopna remitiranja: 

od dne 1. maja 1922. do dne 1. maja 1923. nobe
nega remitiranja, 

od dne 1. maja 1923. do dne 1. maja 1924. remi-
tiranje 20 % od vsote, 

od dne 1. maja 1924. do dne 1. maja 1925. remi-
tiranje 40 % od vsote, 

od dne 1. maja 1925. do dne 1. maja 1926. remi-
tiranje 60 % od vsote, 

od dne 1. maja 1926. do dne 1. maja 1927. remi-
tiranje 80 % od vsote, 

od dne 1. maja 1927. remitiranje 100 % od vsot?. 

Člen 5. 

Garancije. 
Za plačevanje obresti in za izplačilo glavnice tega 

posojila jamči integralno in brezpogojno kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Razen tega daje vlada kot posebno garancijo za 
službo rečenega posojila: 

1. — Prvenstveno zastavo na vee čiste dohodke 
spodaj naštetih državnih monopolov kraljevino ka
kor tudi carin kraljevine, z edinim pridržkom, da se 
bodo oni izmed teh dohodkov, ki že služijo za za
stavo prej emitiranim posojilom, v prvi vrsti upo
rabljali za službo teh posojil, ki so ta-le: 

Posojilo 1895.—1967., 4 %, znesek emisije fran
kov 355,000.000, znesek v obteku koncem leta 1921.: 

frankov 330,860.000— 
Posojilo 1902.—1952., 5 %, v zlatu, znesek emi

sije frankov 60,000.000, znesek v obteku koncem 
leta 1921.: • frankov 49,531.000— 

Posojilo 1906.—1956., 4Уа%, v "zlatu, znesek 
emisije frankov 95,000.000, znesek v obteku koncem 
leta 1921.: frankov 81,130.000— 

Posojilo 1909.—1959., 4yz%, v zlatu, znesek 
emisije frankov 150,000.000, znesek v obteku kon
cem leta 1921.: frankov 137,741.500— 

Posojilo 1913.—1963., 5 %, v zlatu, znesek emi
sije frankov 250,000.000, znesek v obteku koncem 
leta 1921.: ' frankov 235,365.000— 

Posojilo 1909.—1947., 5 %, v zlatu, bivše kralje
vine Crne gore, znesek emisije 250.000 funtov ster-
lingov, znesek v obteku koncem leta 1921.: 

funtov sterlingov 237.000— 
Državni monopoli so ti-le: 
monopol tobaka, cigaretnega papirja, petroleja, 

soli, znamk in vrednostnih papirjev in vžigalic. 
2. — Zastavo na prvem mestu na vse kosmate 

dohodke vseh državnih železnic v kraljevini, o ka
terih izjavlja vlada, da so proste vsake hipoteke, 
namembe ali kakršnegakoli bremena, kakor tudi že
leznice od Beograda do Jadranskega morja in nje
nega končnega pristanišča, ki ju je zgraditi; seveda 
pa tudi vsekakor usvaja, da se bodo iz teh dohod
kov. izvrševa\a izplačila za službo posojila samo, 
če postanejo odrejeni dohodki iz garancij, naštetih 
pod številko 1. v tem členu, nezadostni, da bi se
stavljali v tujih valutah potrebna remitiranja za 
službo posojila. 

Vlada bo pošiljala vsak mesec bankirjem, ki jim 
je poverjena služba posojila, izpisek kosmatih do
hodkov pri državnih železnicah; nadalje izda samo
stalni monopolni upravi kraljevine naredbo, naj iz
plačuje bankirjem, ki jim je poverjena služba po
sojila, v zlatu vsote, potrebne za službo obresti in 
amortiziranje obveznic. 

Da bodo imeli rečeni bankirji v rokah vsote, po
trebne za omenjeno službo, najmanj dva meseca pred 
vsakim rokom za izplačilo kuponov, se bodo remi
tiranja vsakega pol leta razporejala tako-le: Ena 
dvanajstina se bo plačevala vsak mesec med prvima 
dvema mesecema, dve dvanajstim vsak mesec med 
tretjim in četrtim mesecem, nobeno plačilo pa Se ne 
bo izvršilo v petem in šestem mesecu. Remitiranja 
za letna plačila amortizacije, ki se ne izvrše kesneje 
nego prvi dan meseca maja vsakega leta (pričenši 
dne 1. maja 1932.), se bodo vršila v dvanajstinah 
prvega dne v vsakem izmed dvanajstih mesecev, kar 
jih je pred vsakim prvim dnem meseca maja. 

Če postanejo čisti dohodki državnih monopolov 
in carin nezadostni za izvrševanje rečenih remiüranj 
ob zgoraj razloženih pogojih ali če monopolna upra
va ne izvrši v potrehnem času ob označenih dneh 
izplačil, odrejenih s to pogodbo, se zavezuje vlada, 
zavarovati službo posojila tako, da izvrši omenjena 
plačila iz svojih občih dohodkov in v prvi vrsti z 
dviganjem iz kosmatih dohodkov državnih železnic, 
danih v zastavo rečeflemu posojilu. 

Vlada se formalno zavezuje, da ne bo odrejala 
do celotnega izplačila rečenega posojila nobenih 
ukrepov, ki bi kakorkoli utegnili prizadeti škodo 
katerikoli izmed zastav, odrejenih za službo reče-
nemu posojilu, ali vrednosti katerekoli izmed njih. 

Da bodo depoziti, učinjeni za službo posojila po 
vladi ali na njen račun, nosili obresti v korist vlade, 
se zavezuje družba, da pristanejo bankirji, ki jim 
je poverjena služba posojila, v najboljšem interesu 
vlade in sporazumno z njo, ali posojati omenjene 
vsote ob svoji garanciji (proti komisiji pol odstotki 
[V2 %]) na leto, ali pa jih obdržati kot depozit po 
taki obrestni meri, kakršno dajo v tem času za isto-
ročne depozite važnejše banice v kraju, kjer se hrani 
depozit. Rečeno komisijo za takšno posojanje depo
zitov je dodati komisiji, določeni v tej pogodbi, kot 
nagrado za trud bankirjev pri plačilih, ki se nana
šajo na službo posojila. Vsote, dane na razpolago 
bankirjem za službo posojila, prestanejo nositi ob
resti v korist vlade trideset dni pred vsakim izpla
čilnim rokom. 

Vlada mora nepreklicno pooblastiti rečene ban
kirje, da smejo uporabiti anuitete amortizacijskega 
fonda in plačati obresti, glavnico in premije, ako se 
izvrši izplačilo predčasno, imetnikom kuponov in 
obveznic, proti predložitvi in izročitvi rečenih ku
ponov, odnosno obveznic, vse skladno z namenom 
to pogodbe in brez drugih formalnosti, razen onih, 
ki bi jih smatrali finančni agenti za potrebne, da 
zadoste zjakonom, veljavnim v Združenih ameriških 
državah ali v drugih deželah emisije. Vlada bo pla
čevala bankirjem, ki jim je poverjena služba posa
meznih emisij, kot nagrado za njih trud pri oprav
ljanju omenjene službe, komisijo pol odstotka od 
vsot, katerih izplačilni rok je potekel, računajo tu 
obresti, glavnico, plačila glede amortizacije, bodisi 
da so uporabljene za odkup, bodisi za izplačilo ob
veznic цц premi j , q i ß , Ij^do za to dani pogoji Ob 
predčasnem izplačilu; znesek te komisije se plača 
in položi pri bankirjih obenem z vsotami, ki se mo
rajo uporabiti, kakor je zgoraj omenjeno. 

Člen 6. 

Vlada se zavezuje, da odstopi eno izmed obsto
ječih dveh mest, rezerviranih za inozemske imet
nike obveznic v upravnem odboru samostalne mo
nopolne uprave, predstavniku imetnikov obveznic, 
ki ga imenuje družba, z istimi pravicami in privi
legiji, Iti so priznani predstavniku imetnikov ob
veznic do sedaj najetih zunanjih posojil. 

Člen 7. 

Posojilo, ki je predmet te pogodbe, je prosto 
vseh doklad in taks kraljevine, sedanjih aH prihod
njih, državnih' ali drugih, tako na glavnico kakor 
tudi na znesek kuponov in amortiziranja. To velja 
tudi za vse druge dobičke, ki jih realizira družba 
na podstavi te pogodbe. 

Istotako so ta pogodba in vsi drugi akti, vso 
listine, vđi dokumenti in spisi, ki so v zvezi z njo, 
prosti vseh doklad in taks kraljevine, sedanjih ali 
prihodnjih, državnih ali drugih. 

Vsa plačila, ki bi utegnila nastati v tem oziru, 
trpi vlada. 

Člen 8. 

Vlada odstopa to posojilo družbi, >ki se ga zave
zuje realizirati na finančnih tržiščih, kakor je spo
daj rečeno. 

Znesek prvega dela posojila jo določen' z mini-
mom nominalnih petindvajset milijonov dolarjev 
(dolarjev 25,000.000) ter so realizira na finančnem 
tržišču v New Yorku v dveh mesecih od dne, ko se 
podpiše ta pogodba. Ako dovolijo razmero na trži
šču, se poveča znesek prvega dela za pet milijonov 
dolarjev. 

Znesek ostalih delov tega posojila in dneve, ko 
se izvrši njih realiziranje, kakor tudi finančna trži
šča, na katerih se realizirajo, določi vlada po svojih 
občih potrebah kakor tudi po potrebah za izvrše
vanje del in nakup materiala, uvaževaje pri tem 
razmere na finančnih tržiščih, v mejah, določenih v 
poslednjem odstavku člena 2. 

Znesek teh delov ne sme biti manjši nego ome
njenih deset milijonov dolarjev in celokupna reali

zacija posojila se mora izvršiti pred prvim dnem 
meseca junija 1927., razen če bi se spričo zakes-
nitve v tej izvršitvi ali iz dragega primera višjo sile 
dosegel sporazum med vlado in družbo za odlog. 

Ako pa bi vlada sklenila, da je enega ali ve* 
delov emitirati na drugih tržiščih in tako da se 
glase v drugih valutah, nego je zlati dolar,'se mo
rajo zneski te emisije izračuniti tako, da skupni zne
sek emisij,, označenih v zlatih dolarjih in drugih va
lutah, ne preseza znesdta, ki je enak sto milijonom 
zlatih dolarjev (dolarjev 100,000.000), najsi bi bile 
izpremembo v kurzu drugih valut napram zlatemu 
dolarju kakršnekoli. 

Kurz javnih emisij vseh delov posojila se bo 
določal po razmerah na finančnih tržiščih v tem 
času s skupnim sporazumom med vlado in družbo. 
Družba prevzema že sedaj stalno (ferme) vse te 
dele po ceni kurza javne emisije, ki se določi o 
svojem Času,̂  zmanjšani za vse dele za 8 (osem) 
točk, za kritje stroškov sindikata, plasiranja in ti
skanja obveznic in vsjeh drugih stroškov, ki so 
v zvezi z emisijo, razen prvega dela, za katerega 
se določa cena stalnega prevzema (prise ferme) že 
s tem na šestinosomdeset in tri četrtine odstotkov 
(86-75 %\ z dodatkom obresti, doteklih od dno 
prvega maja 1922., kakor je zgoraj rečeno v četrtem 
odstavku člena 2. 

Ako bo emisijska cena tega dela večja nego pet
indevetdeset in tri četrtine odstotkov (95-75 %), je 
dogovorjeno, da se vsaka razlika preko te emisijske 
cene porazdeli tako, da pripade petinsedemdeset od
stotkov vladi, petindvajset pa družbi. 

Družba sj pridržuje pravico, postaviti namesto 
sebe v zameno enega ali več finančnih zavodov, na 
katere pristane vlada, ki bi izvršili realizacijo vsega 
tega posojila ali enega ali več njegovih delov ter 
prevzeli službo tega dela ali teh delov kakor tudi 
predstavljali imetnike obveznic namesto družbo. 

Talca realizacija bo predmet posebne pogodbe 
med vlado in družbo, pogodbe, ki odredi podrob
nosti in tehnične pogoje operacije v mejah, dolo
čenih s to pogodbo in s pogodbo, ki so nanaša ha 
prvi del posojila. 

Ako uporabi družba svojo pravico zamene, se 
smo posebna pogodba, ki se določa zgoraj,' skloniti 
neposredno med vlado in zavodi, ki so zamenili 
družbo. 

Pogodba o prvem delu so mora sprejeti v zakon. 
Pogodbe, ki «o bodo tikale ostalih delov, se po

trdijo s kraljevskim ukazom, ne da bi jih bilo treba 
ratificirati z novim zakonom. Vlada izda za vsak 
del občo obveznico bodisi družbi, bodisi finančnim 
zavodom, ki bi jih postavila družba sebi v zameno. 
Ta obča obveznica se sestavi na način, Id bo obi
čajen na tržišču, kjer so izvrši realizacija, in sicer 
skladno z občo obveznico, ki se izda bankirjem za 
prvi del posojila po besedilu, sprejetem v njih po
godbo. 

Ölen 9. 

Nominalna vrednost obveznic se odredi v tre
nutku realizacij, obveznice pa se natisnejo v jeziku 
dežele, v kateri se izvrši emisija. V potrebnem času 
se numerirajo in sestavijo po običaju finančnih 
tržišč, kjer se izvrši emisija. 
• Vlada ukrene vse, česar je treba po zakonih in 

pravilih posameznih finančnih tržišč za veljavnost 
in uradno kotiranje obveznic na rečenih tržiščih. 
Zlasti odredi ui-adnilia, Id mu bo naloga, pritisniti 
na vsako obveznico zato, da bo veljavna, pečat vla
de kakor tudi faksimile podpisa ministra za finance 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in vse 
druge potrebne podpise. 

Člen 10. 

Ako nastopi v trenutku realizacije enega izmed 
delov posojila resen političen dogodek ali motitev 
na finančnem tržišču, na katerem je realizacijo iz
vršiti, ali kakršenkoli vzrok, nezavisen od volje 
pogodbenih strank, ki bi po mnenju bankirjev, ka
terim jo poverjena izvršitev realizacije, to realiza^ 
cijo onemogočil, podaljša vlada družbi primerno 
rok za izvršitev te pogodbe in, ako so realizacij» 
niso mogle izvršiti v času te podaljšave, postane ta 
pogodba, če bi vlada to zahtevala, nična in ne
veljavna za oni del posojila, ki še ne bi bil emi
tiran,' brez vsake odškodnine od eno ali druge 
stranke. 

Člen 11. 

Družba sme na, zahtevo bankirjev, ki emitirajo 
posojilo, predstavljati imetnike obveznic tega poso
jila ter ima pravico akcije v njih imenu v vseh po
gajanjih z vlado in v vseh razgovorih, ki se tičejo 
tega posojila. 
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Člen 12. Člen 15. 

- . Is zneska nakupne cene posojila se hranijo vso
te, odrejene za obče potrebe vlade, na razpolago 
vlade v roku, pogojenem za vsak del posojila, proti 
izročitvi oboe obveznice po vladi, kakor je rečeno 
v členu 8. 

Ko vlada dvigne del, odrejen za njene obče po
trebo, porazdeli takrat prosti ostanek po programu, 
določenem za izvršitev del. 

Na Narodno banko kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev prenese vsote, potrebne za plačila, ki se 
bodo morala izvrševati v kraljevini, ter pusti, ako 
bi bilo treba, v depozitu pri zavodih, katerim jê  po
verjena služba, vsote, potrebne za nabave, ki se 
morajo učiniti iz inozemstva, in za interkalame 
obresti. 

Vsote, odrejene za gradnje, se smejo izročiti v 
roke družbe samo po nalogu vlade. Ta odredba se 
mora priobčiti Narodni banki kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev, in drugim depozitarnim ban
kam. 

Veote, ki ostanejo v. depozitu tako za inter
kalame obresti kakor tudi za gradbene stroške, no
sijo obresti T, korist vlade ob istih pogojih, ki so 
določeni za službo posojila, kakor je rečeno v 
členu 5. 
Gradnja proge od Beograda do Jadranskega morja 

in končnega morskega pristanišča. 

Ölen 13. 
Vlada odstopa družbi, Id prevzema tehnično iz

vršitev železnice od Beograda do Jadranskega morja 
s končnim morskim pristaniščem, ki dopolnjuje to 
železnico in tvori njen sestavni del, in razen tega, 
kakor je rečeno v. členu 3., do porabe popolnega 
zneska sedemnajst milijonov dolarjev posojila, vsa 
druga dela, železniška in pristaniška, in popravila 
sedanjih prog, po volji vlade. 

Ta izvršitev obseza: 
Študije in izdelavo načrtov, gradnje z naklupom 

tvarin in gradiva, gradbenega in prenosnega mate
riala, vse dostavljeno na lice mesta, plačevanje 
osebja in delovne moči z občimi stroški vred, ven
dar pa brez nakupa lokomotiv, vagonov, železniških 
tračnic, železnih mostov, signalov, telefonov, brzo-
javov, postajnega pohištva, kar vse si pridržuje 
vlada naročiti sama; toda vse te potrebščine mora 
vlada v potrebnem času izročiti družbi, Id ji je 
poverjena njih instalacija. 

Znesek 70,000.000 dolarjev tega posojila, ki so 
po členu 3. odrejeni za železniška in pristaniška 
dela, je uporabiti tako, da se vsekakor zagotovi iz
delava proge od Beograda do Jadranskega morja s 
končnim pristaniščem. 

Vozovni material se sme naročiti šele, ko bodo 
pokriti vsi preliminirani izdatki za gradnjo to želez
niške proge in pristanišča. Preostanek, ki bi utegnil 
ostati na razpolago, se uporabi za druga železniška 
in'pristaniška dela, ki se poverijo družbi ob po
gojih te pogodbe. 

Vobče: razmerje v uporabi vsot za naklup mate
riala, glede katerega si vlada pridržuje pravico, da 
ga nabavi sama, in za razna dela, ki jih izvrši druž
ba in za katera se mora družbi odračuniti nagrada za 
gradnjo, mora ostati približno takšno, da se uporabi 
ena tretjina za prvi, dve tretjini pa za drugi namen. 
Ako bi vlada sklenila, da ne uporabi pravice za 
nabavo materiala, v inozemstvu v breme zneska 
omenjenih 70,000.000 dolarjev iz tega posojila, se 
uporabi ves1 ta znesek za dela, ki se poverjajo 
družibi . i ; 

Vzajemna položaja vlade in družbe glede izvr
šitve del sta:. Vlada je gospodar posla in lastnik, 
družba pa nudi ob kontroli vlade in v njenem imenu 
svoje popolno in lojalno sodelovanje kot podjetnik 
v režiji tega posla za njegovo čim boljšo in čim bolj 
ekonomično izvršitev, skladno z1 odločbami vlade 
in pravili tehnike. 

Obči program o izvršitvi podjetja določi vlada 
na predlog družbe. 

Člen 14. 
Takoj,, ko se družbi notificira ratifikacija narod

ne skupščine, angažira družba strokovno osebje v 
'kraljevini in v inozemstvu ter začne pošiljati potreb
ni material in potrebne instrumente, da se prično 
definitivna proučevanja na terenu tri mesece po ra
tifikaciji in «e dovrše najkesneje v prihodnjih dese
tih letih. 

. Dela г eventualnimi naknadnimi deli vred mo
rajo hiti porazdeljena .in izvedena tako, dà se zago
tovi izvršitev celokupnega dela po. preteku petega 
letîfe 1 j . koncem Šestdesetega meseca po notifika-
čiji, iaza katere se prične izvrševanje, 

Projekti se morajo neodložno predlagati v odo
britev vladi v onem redu,-v katerem 60 izdelani. 

Vlada jih mora vrniti v enem mesecu po izro
čitvi. Njih pregled, razprave, ki jih more izzvati 
vlada, izprememtoe, ki se morejo izvesti na podstavi 
teh razprav, se morajo izvršiti v tem roku: 

Člen 16. 
Vlada, ki prevzema skrb za eksploatacijo zem

ljišč, potrebnih za gradnjo proge in pristanišča, ka
kor tudi njiju priteklin, se zavezuje, da dâ ta zem
ljišča družbi na razpolago v potrebnem času, da te 
je mogoče družbi točno držati gorenjih' rokov, t. j . 
v enem mesecu, ko družba predloži delne načrte, 
ki jih izvede na terenu v onem redu, v katerem jih 
bo omogočala odobritev vlade. 

Zemljišča se plačajo iz zneska posojda, razen 
za državna posestva, ki se uporabijo brezplačno. 

Člen 17. 
Vse dokumente in vsa priobčila o izvrševanju 

podjetja mora pošiljati družba ministru za promet, 
izroča pa jih generalnemu direktorju zâ gradnjo 
železnic, po katerem prejema družba vsa priobčila, 
vse odgovore ali odobritve vlade. 

Istotako se postopa napram družbi glede veeh 
del, ki se tičejo izdatkov, za katere izdajajo naloge 
in odrejajo izplačila ista oblastva, tako da se družbi 
ni treba vtikati v odnošaje med posameznimi mini
strstvi, zlasti ne kar se tiče ministrstva za finance. 

Priobčila družbe so lahko spisana v srbskohrvat-
skem ali v francoskem jeziku. 

Priobčila vlade se izdajajo v srbskohrvatskem 
jeziku, družba pa jih mora prevajati, ako se ji zdi 
to potrebno. O važnejših priobčilih erne družba od 
vlade zahtevati, naj ji overi prevod. 

Člen 18. 
Vsa dela in vse nabave, ki zadevajo po členu 

13. družbo, kakor tudi angažiranje osebja in delovne 
moči, nadalje cene zanje, izvršuje družba ob kon
troli in z odobritvijo vlade. Potemtakem se koristi 
družba z javno licitacijo, da daje na ta način dobav-
ljateljem in podjetnikom možnost tekmovanja. Te 
ponudbe se morajo pošiljati v odobritev vladi, Id si 
pridržuje pravico, da odobri licitacijo ali pa da je 
ne odobri. 

Podjetniki inozemci, katerih države postopajo 
proti kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev z vza
jemnostjo, se sprejemajo za licitante, toda ob istih 
pogojih, ob katerih se sprejemajo podjetniki, ki so 
državljani kraljevine. 

Način kontrole predpiše vlada. 

Člen 19. 
Po izvršitvi posameznih del in deležev jih pre

vzema vlada, ki ustanovi v ta namen prevzemalne 
komisije, v katerih mora biti družba zastopana- in 
katerih zapisnike eopodpisuje. 

Člen 20. 

Izdatki vsake vrste se izplačujejo iz zneska po
sojila v istem redu, v katerem nastajajo, družba pa 
ni dolžna dajati v ta namen nikakršnih predjemov 
na račun vlade. . 

Družba sestavlja v duplikatu dokumente knjigo
vodstva, pripravlja naloge in vse izpričujoče doku
mente, po katerih odreja vlada izplačilo, in od ka
terih se en izvod vrača družbi, ki upravlja glavno 
knjigovodstvo vsega podjetja. 

Minister odreja izročanje duplikatov, namenje
nih za to, da ostanejo v rokah državnih administra
cij, kolikor bi bilo to.-potrebno. 

Knjigovodstvo kakor tudi. izpričujoči dokumenti 
pripadajo državi ter se ji izroče po izvršitvi del isto
časno z vsemi drugimi tehničnimi in administrativ
nimi arhivi. 

Člen 21. 
Vse naloge za izpiaÖüo stroškov, učinjenih v 

kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, izplačuje — 
ko se predlože družbi — podjetnikom, dobavijateljem 
ali;drugim osebam, ki hnajo pravico do tega, Na
rodna banka kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev iz vsot posojila, založenih pri tej banki. 

, Izplačila za .stroške in.nabave v inozemstvu se 
izvršujejo po nalogih-;vlade na one denarne zavode, 
pri katerih so vsote posojia istotako v depozitu. 

Člen 22. 

Vlada daje družbi, ki pristaja na to, «a nagrado 
kot podjetniku 9 % (devet odstotkov) veote vseh 

stroškov, učinjenih za izvršitev železniških in pri
staniških del, opredeljenih v zgoraj navedenem 
členu 13. 

Pri odrejanju rečene vsote, ki naj služi za iz
račun te nagrade, se izključujejo: cena in stroški 
za nabavo -lokomotiv, vagonov, železniških tračni«, 
železnih mostov, signalov, telefonov, brzojavov, v.v 
likega orodja, postajnega pohištva kakor tudi stro
ški za prevoz in zavarovanje vseh teh objektov, 
stroški za odkup zemljišč, obči stroški družbe kakor 
tudi plače in potni stroški osebja. . 

Koncem vsakega meseca predloži družba ^ kraç 
tek izpisek stroškov v tem mesecu tako v kraljevini 
kakor tudi v inozemstvu, po katerem se izračuni i» 
izplača nagrada družbi v tridesetih dneh po izročitvi 
tega izpiska. 

Člen 23. 
Družba se zavezuj-з, uporabljati izključno delov

no moč države kraljevine Srbov, Hrvatov in' Slo
vencev, razen delovodij in delavcev specialistov. 

Ta odredba ne velja za višje osebje, za tehnične 
osebje, inženjerje in specialiste, istotako ne za ad
ministrativno osebje, katerih sodelovanje bi sma
trala družba pri izvrševanju svoje naloge za ne
izogibno potrebno. 

Družba 6e zavezuje, nabavljati ves material m 
vse predmete v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slo
vencev, ako se proizvajajo v državi sami v zadostni 
količini in kakovosti. 

Kar s© tiče nabave železniških tračnic, želez
nih mostov, strojev, motornega in vozovnega ma
teriala, velikega orodja in drugih predmetov, kate
rih proizvajanje še ni razvito v državi, jih je družb» 
upravičena nabavljati zunaj države. 

Pri teh nabavah ima za 70 % (sedemdeset od
stotkov) njih celokupnega zneska industrija onik 
držav, na katerih tržiščih se izvrši emisija, prven
stveno pravico ob istih pogojih in celo z vižj* 
ceno 5 % (pet odstotkov) od ponudb, ki so naj
ugodnejše. 

Člen 24. 
Po izvršitvi podjetja in na koncu del izroči 

družba državi razen administrativnih in tehničnih 
arhivov, tudi prostore, gradbe, pohištvo, tvarine, 
gradivo, skratka vse, kar je služilo za administra
cijo in gradnjo, ki bo in ostane svojina države, ker 
se je nabavilo z njenim denarjem. 

ölen 25. 
Vse nesoglasnosti, ki bi nastale med vlado im 

družbo, je predlagati razsodišču dveh razsodnikov-, 
od katerih imenuje vsaka stranka enega. 

Ako bi ee ta razsodnika ne zedinila, imeniu-jel» 
tretjega, čigar glas je odločilen, ako pa se ne mo
reta . zediniti za to imenovanje, ga zahtevata od 
predsednika federalnega sodišča švicarske konfede
racije. 

Razsodba razsodišča je obvezna in izvršna z» 
obe stranki. 

Ako bi se odredbe te pogodbe tolmačile neso-
glasno, je odločilno edino pričujoče francosko bese
dilo. 

Vlada se zavezuje, predložiti v najkrajšem čas« 
narodni skupščini potrebni predlog zakona, ki da 
tej pogodbi zakonsko moč, in skupščinska odločb» 
so mora skleniti tako, da omogoči vladi notificirati 
družbi ta zakon takoj po njegovi razglasitvi. 

Spisano v dveh izvodih v G u e r n e s e y j u 
(britanski otoki) dne 20. (dvajsetega) maja tisoiž-
devetstodvaindvajsetega leta i n v B e o g r a d u dn» 
5. (petega) junija tisočdevetstodvaindvajsetega let». 

Minister za finance kra
ljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev, 
prečita! in odobruje: 

dr. Rosta kumamidl e. r. 

Railway and port con
struction company in 

Yougoslavie, Ltd. 
(Družba za železniške in 
pristaniške gradnje' vi 

Jugoslaviji, Ltd.) 
Clan uprave, 

prečital in odobruje: 
L. P. Sheldon s. r. 

Clan uprave, 
prečital in odobruje: 
LJ. Praporčetović e.r. 

П. — Pogodba, 
datirana petega dne meseca junija. 1922., medi 

v l a d o k r a l j e v i n e S r b o v , H r v a t o « 
i n S l o v e n c e v , v nadaljnjem besedilu nazvane 
kratko «v 1 a d a», ki jo predstavlja gospod dr. Ko
sita Kumanudi, minister za finance kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, ца, e ni etrani 

in družbo « B l a i r a n d Co., Inc.», osnovano 
in obstoječo po zakonih države newyorske, U. S. A., 
kateri je glavni sedež 24 Broad Street, New York. 
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City, U. S. A., 
« b a n k i r j i » , 

v nadaljnjem besedilu nazvane 

na drugi strani. 

Uvaževaje da namerja vlada kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev zahtevati dovolitev od na
rodne skupščine, naj dopusti emisijo obveznic kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev pod imenom 
« D r ž a v n o z u n a n j e p o s o j i l o v z l a t u i z 
l e t a 1 9 2 2 . k r a l j e v i n e S r b o v , H r v a t o v 
i n S l o v e n c e v » («Državni spoljni zajam u zlatu 
od 1922. godine kraljevine Srba, Hrvata i Slovena-
ea») (tukaj nazvano « p o s o j i l o » ) , omejeno na 
skupni znesek v glavnici, izplačno v kakršnikoli 
valuti, s tem, da ne preseže, v zlatu, zneska, ki bi 
bil enak sto milijonom zlatih dolarjev (dolarjev 
100,000.000) Združenih ameriških držav, v današnji 
teži in čistini, kolikor je to določeno s členom 8., 
petim odstavkom, spodaj omenjene pogodbe med 
vlado in «Družbo za železniške in pristaniške grad
nje v Jugoslaviji, Ltd.»; 

' uvaževaje potom, da je sklenila vlada pod datu
mom dne 5. junija 1922. pogodbo z «Družbo za že
lezniške in pristaniške gradnje v Jugoslaviji, Ltd.», 
da realizira omenjeno posojilo v skupnem nominal
nem znesku zlatih dinarjev 100,000.000 za obče po
trebe kraljevine in za gradnjo železniške proge, ki 
naj veže Beograd z Jadranskim morjem, kakor tudi 
končnega pristanišča v zvezi z njo; 

uvaževaje potem, da je vlada po členu 8. zgoraj 
omenjene pogodbe sprejela gg. Blaira and Co., Inc., 
za izvršitev omenjenega prvega dela najmanj dolar
jev 25,000.000 obveznic; 

je dogovorjeno tako-le: 

Člen 1. 
Vlada izvrši prvo emisijo najmanj 25,000.000 

(petindvajset milijonov) dolarjev v nominalnem zne
sku kot del državnega zunanjega posojila v zlatu iz 
leta 1922. kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
predstavljeno z osemodstotnimi zunanjimi garanti-
ranimi obveznicami (tukaj nazvanimi «obveznice»). 

Petnajst milijonov dolarjev nominalnega zneska 
omenjene emisije je namenjenih občim potrebam 
vlade, deset milijonov dolarjev nominalnega zneska 
pa je namenjenih^ potrebam gradnje železnice, pri-
•tanišča in njiju priteklin. 

Vlada prevzema izpolnitev vseh formalnosti, ki 
utegnejo biti potrebne, da učini obveznice za kra
ljevino absolutno obvezne glede glavnice, obresti, 
premije in amortizacijskega fonda kot integralni del 
zgoraj omenjenega posojila. 

Obveznice morajo biti na prvem mestu predstav
ljene in garantirane z občo obveznico po obrazcu, 
priloženem tukaj pod nazivom «Priloga A». Obvez
nice bodo imele, če se izdado v zmislu, določenem v 
navedeni obči obveznici, obliko obrazca, priloženega 
rečeni obči obveznici. 

Imele bodo datum dne 1. maja 1922., obresti 
od njih pa teko od tega datuma. 

Obveznice se izđado v edinicah nominalno dolar
jev 1000, dolarjev 500 in dolarjev 100 v takem so
razmerju, kakršno odrede bankirji. 

Kuponi so poluletmi in- izplačni prinosniku v 
znesku 4 . % (štirih odstotkov) v zlatu vsak polu-
letno dne 1. maja in dne 1. novembra vsakega leta. 

Posojilo se popolnoma izplača v štiridesetih 
letih, t. j . do dne 1. maja 1962. 

Glavnica, obresti in premija eo izplačni, ako se 
"vrne posojilo pred odrejenim rokom, v mestu New 
Yorku, pri blagajni Blaira and Co., finančnih agen
tov, v zlatem denarju Združenih ameriških držav, 
teže in čistine, obstoječe dne 1. maja 1922., ali nji
ma enakih. 

Člen 2. 
Obveznice uživajo pravice in privilegije ter eo 

garantirane na način, določen v omenjenem obrazcu 
obëe obveznice, priloga A. 

časna potrdila, ki ee zamenijo za definitivne gra
virane obveznice, ko bodo te izdelane, ali pa, po 
izprevidnosti bankirjev, za začasne obveznice, pre
prosto natisnjene, emitirane, kakor je določeno v 
obrazcu obče obveznice, priloga A. 

Vlada pooblašča bankirje, da smejo že takoj gra
virati definitivne obveznice, ki se podpišejo, ko bodo 
izvršene, po naredbi in v imenu vlade. Omenjene ob
veznice morajo imeti graviran podpis ministra za fi
nance ter morajo biti mimo tega svojeročno sopod-
pisane po uradniku, pooblaščenem za to na pred
pisan način, ali pa morajo imeti talce podpise, kakr
šni morejo biti potrebni po predpisih newyorske 
borze. Pismeno imenovanje vladnega uradnika z na
logo, da sopodpisuje definitivno gravirane obveznice 
(začasne obveznice, ako se morajo izdati na zahtevo 
bankirjev) pod podpisom pooblaščenega ministra 
kraljevine v Združenih ameriških državah, je sma
trati za popolno in dovolj veljavno za to svrho. 

Vse definitivne obveznice morajo biti overovlje
ne s podpisom registratorja obveznic, ki ga imenuje 
vlada na predlog bankirjev in čigar nagrado plačuje 
vlada, ko predhodno pristane nanje. Registrator ob
veznic mora biti vedno banka ali trust company s 
sedežem v mestu New Yorku. 

Ölen 6. 
Vlada prodaja bankirjem in bankirji kupujejo 

omenjenih dolarjev 25,000.000 (petindvajset milijo
nov dolarjev) obveznic po netto ceni za vlado šest-
inosemdeset in tri četrtine odstotkov (86-75 %) no
minalnega zneska gorenje vsote, in obresti-, dotekle 
do dn© izplačila. 

Vendar pa je dogovorjeno, da se, ako bo emisij
ska cena rečenih dolarjev 25,000.000 obveznic večja 
nego 95% % z dodatkom doteklih obresti, razlika 
med to večjo emisijsko ceno in 95% % z dodatkom 
doteklih obresti porazdeli med vlado in bankirji v 
razmerju 75 % za prvo in 25 % za druge. 

Izplačilo kupne cene rečenih obveznic z obrestmi, 
doteklimi do dne izplačila, morajo izvršiti bankirji 
vladi ne pozneje nego v tridesetih dneh, ko prejmejo 
bankirji obvestilo, da je bila ta pogodba ratificirana 
z razglastvijo potrebnega zakona, in ko jim izroči 
vlada občo obveznico, po predpisih podpisano za 
skupni nominalni znesek te emisije, po obrazcu, pri
loženem tukaj kot priloga A. Obča obveznica se 
mora izročiti v New Yorku£v pisarni bankirjev one
ga dne, ko jo smejo zahtevati, v tridesetih dneh, ka
kor je prej omenjeno. 

Bankirji si pridržujejo pravico, da po svoji iz
ključni izprevidnosti izvrše javno emisijo bodisi pred 
izplačilom vladi, bodisi po izplačilu. 

Vse stroške sindikata, stroške*za emisijo in izde
lavo obveznic in potrdil kakor tudi vse druge izdat
ke, ki jih učinijo bankirji v zvezi s to operacijo, trpe 
bankirji. 

Vlada povrne škodo ter zaščiti bankirje in finanč
ne agente zoper vsako izgubo, vsak strošek ali iz
datek, kateremu bi utegnili biti izpostavljeni, ko bi 
se po vladi kakorkoli zakesnila ali ne bi izpolnila 
izvršitev kateregakoli določenega pogoja, na kate
rega je vlada pristala s to pogodbo. 

8.) En račun ee kreditira z vsoto, dobljena od 
zneska obveznic, Id je odrejen za to, da se uporabi 
za gradnjo železnice od Beograda do Jadranskega 
morja. 

4.) En račun se kreditira z vsoto, dobljeno od 
zneska obveznic, ki je odrejen za to, da sie porabi 
za gradnjo pristanišča. 

Finančni agenti se morajo ravnati po navodilih 
vlade glede vsot, ki se morajo tako kreditirati z 
omenjenimi računi št. 2, 8 in 4. Vlada dâ ta navo
dila skladno s svojim pristankom, da mora biti iz
delek ne več nego dolarjev 15,000.000 od skupnih 
dolarjev 25,000.000 obveznic, Id tvorijo ta del, po
stavljen na kredit računa št. 2. 

Vsote, na ta način postavljene na kredit vlade v 
zgoraj omenjenih računih št. 2, 3 in 4, sme dvigniti 
vlada po naredbi one osebe ali onih oseb, ki jih 
vlada pooblasti za to. Pooblastila za to mora dati 
pismeno ali brzojavno minister za finance kralje
vine; ako pa so izdana brzojavno, se sprejmejo na
redbe, ki jih obsezajo ti telegrami, samo, če so po
trjene s pismom poslaništva kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Washingtonu, D. C. (U. S. A.). 

Vsoto, ki so postavljene na kredit vlade po štirih 
zgoraj omenjenih računih ter ostanejo v depozitu 
pri finančnih agentih, nosijo obresti v korist vlade 
ob istih pogojih kakor vsote, namenjene za službo 
obveznic, kakor je nadalje določeno v členu 8. 

Člen 8. 

Člen 3. 
Amortizacija te emisije obveznic dolarjev 

85,000.000 se prične dne 1. maja 1932. in ee zaključi 
leta 1962. Ta amortizacija ee izvede ob pogojih in 
na način, določen v omenjenem obrazcu obče ob-
Teznice, priloga A. 

Člen 4. 
Obveznice nieo podložne odkupu pred dnem 

t . maja 1937.; po tem roku pa se smejo odkupiti 
•amo kot celota (a ne tudi deloma, razen amor
tizacijskega fonda), vse ob pogojih in kakor je do
ločeno v obrazcu obče obveznice, priložene kot pri
loga A. 

Člen 5. 

Bankirji smejo, preden naroče definitivne gra
virane obveznice, izdati začasne priznanice ali za-

Clen 7. 

Izplačilo obveznic, Id jih kupijo bankirji od vla
de, se izvrši tako, da se postavi znesek kupne cene 
v dolarjih na kredit vlade pri Blairu and Co., finanč
nih agentih v newyorski državi. Ustanovljeni so 
štirje posebni računi, in sicer tako-le: 

1.) En račun kreditira z vsoto, potrebno za izpla
čilo, onega dela obresti med gradnjo, ki ga je iz
plačati iz zneska obveznic. Obresti za prvih pet 
let, t j . do dne 1. maja 1927., za čas, ki ee smatra 
za potrebnega za gradnjo železnice, morajo biti de
loma plačane po vladi, deloma pa dvignjene od 
zneska obveznic v nastopnem razmerju: 

Vsota, ki jo mora 
izplačati Tlada 

Vsota, ki ee pri
drži od zneska 

obreznic 

dolarjev 800.000 
» 640.000 
» 480.000 

320.000 
» 160.000 

1./5. 22. — 1./6. 23. dolarjev 1.200.000 
1./6. 23. — 1./6. 24. » 1,360 OiO 
1/6. 24 - 1./6. 25. » 1,520 000 
1./5 25. — 1./5. 26. » 1.680.000 
1 /6 26. - 1./6. 27. » 1.840.000 
Izza dne 1. maja 

1927. » 2.000.000 nié 
Vlada e tem nepreklicno pooblašča finančne 

agente, da smejo uporabiti vsote, kreditirane z ome
njenim računom, za izplačilo rečenih obresti, sklad
no z gorenjo tabelo. 

2.) En račun se kreditira в vsoto, dobljeno od 
zneska obveznic, ki je odrejen za to, da se uporabi 
za obče potrebe vlade. 

Vlada postavlja Blaira and Co., družbo s skupnim 
imenom, ki vodi posle v mestu New Yorku, katere 
pisarne so v 24 Broad Streetu, v omenjenem .mestu, 
za svoje finančne agente v New Yorku, da izvršujejo 
službo obveznic. Vsakega naslednika Blaira and Co. 
kot finančnih agentov morajo odrediti bankirji e pri
stankom vlade. 

Vlada dâ navodila samostalni monopolski upravi 
kraljevine, naj izplača finančnim agentom v zlatih 
dolarjih, kakor je določeno v obči obvoznici, vsote 
za plačevanje obresti in amortizacije obveznic, in 
sicer na ta način, da morajo imeti finančni agenti v. 
svojih rokah vsote, potrebne za plačevanje obresti, 
najmanj dva meseca pred vsakim kuponskim rokom, 
letna amortizacijska izplačila pa najmanj en mesec 
pred vsakim letnim izplačnim amortizacijskimi ro
kom, vse kakor je določeno v obči obveznici. 

Da bi depoziti, ki jih polaga vlada ali Id se v. 
njenem imenu polagajo za službo obveznic, nosili 
obresti v korist vlade, pristajajo bankirji, da smejo 
finančni agenti, najugodneje za vlado, posojati ome
njene vsote ob svoji garanciji (proti komisiji pol od
stotka [Ve %] na leto) ali pa da jih obdrže kot depozit 
po taki obrestni meri, ki jo dajo v tem času veljav-
nejše newyorske banke za istoročne depozite. Ome
njena koncesija glede dajanja depozitov v posojilo, 
tako učinjena, se mora dodati niže določeni komisiji 
kot nagrada finančnim agentom za njih storitve, ko 
izvršujejo službo obveznic. 

Vsote, dane finančnim agentom na razpolago za 
službo obveznic, prestanejo nositi obresti v korist 
vlade trideseti dan pred vsakim izplačilnim rokom. 
Vlada nepreklicno pooblašča finančne agente, da 
smejo uporabiti anuitete amortizacijskega fonda in 
izplačati obresti, glavnico in premije, ako se izvrši 
izplačilo pred časom, prinosnikom kuponov in obvea-
nic proti predložitvi in izročitvi teh kuponov, od
nosno obveznic, vse skladno s smotrom te pogodbe, 
in sicer brez nikakršnih nadaljnjih formalnosti, razen 
onih, ki bi jih smatrali finančni agenti za potrebne, 
da zadoste kakršnimkoli zakonom, veljavnim v Zdru
ženih ameriških državah. Vlada mora plačati finanč
nim agentom kot nagrado za njih storitve pri teh 
izplačilih komisijo pol odstotka od vsot, katerih 
izplačilni rok je dospel, računajo tu obresti, 
glavnico, amortizacijska izplačila, bodisi da 
se uporabijo za odkup, bodisi za izplačilo 
obveznic in premij, ako jih je kaj, če se izvrši izpla
čilo pred časom; znesek te komisije se plača in de
ponira finančnim ' agentom ob istem času kakor 
vsote, odrejene za plačilo obresti, amortizacije in 
predčasna izplačila. Finančni agenti smejo vsako 
vsoto, Id jim jo mora vlada plačati po tej pogodbi, 
dvigniti iz vsot, ki se jim izroČe ali plačajo občasno 
za službo obveznic. Vlada bo vsak čas dajala odškod
nine in zaščite finančnim agentom za in zoper vsake 
terjatve, zahteve, tožbe, postopke in spore, ki uteg
nejo nastati (razen onih, ki izvirajo iz nepoarednje 
nepazljivosti finančnih agentov) ali ki jih utegne 
provzročiti katerikoli imetnik katerekoli izmed ob
veznic ali v njih imenu za kakršnokoli vsoto ali 
glede kakršnekoli vsote, ki je v kateremkoli času X 
rokah finančnih agentov ali je položena na kredit 



~; .»-i* >- 4>;^^Џ^џр1^а^^^'-^^^В^Џ^тр--'^,т^Џ 

93. 623 

službe obveznic ali drugače v zvezj. z njim ali Česar
koli, kar Je v zvezi z njim. 

Člen 9. 

Ne bankirji ne finančni agenti niso odgovorni za 
pogrešek ali nepravilnost nobenega agenta ali pred
stavnika, po njih imenovanega, ako je bil ta agent 
ali predstavnik izvoljen 6 pristojno opreznostjo; tudi 
niso odgovorni za karkoli, kar je v zvezi s tem, ra
zen za namerno nepravilnost, zlo namero ali težko 
neskrbnost. Svetovati si dajo po pravnem svietovalcu, 
ki ga izvolijo sami, in mnenje takega svetovalca je 
popolna zaščita in izpričba zanje in za vsakega izmed 
njih za vse, kar store ali dopuste, da se stori skladno 
6 tem mnenjem. Vsekakor ne sme biti nobena sodna 
akcija uvedena v imenu ali na račun vlade, preden 
se predhodno zahteva mnenje vlade in preden se 
dobi njen pismeni pristanek, da se započni taka 
akcija. 

Člen 10. 

Pogodba o tem posojilu in vsaka druga listina 
ali vsak spis v zvezi z njo so prosti vsako takse za 
vpis, prenos, žigovino, vsakega davka in drugih bre
men ali odbitkov vsake vrste, sedanjih ali prihod
njih, ki jih pobira vlada kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev ali katerokoli drugo oblastvo kralje
vine ali v kraljevini. Vsako plačilo v tem oziru trpi 
vlada. 

Člen 11. 

Vlada se zavezuje, da no bo emitirala nobenega 
drugega inozemskega posojila razen dolarjev 
100,000.000 državnega zunanjega posojila v zlatu iz 
leta 1922. kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
katere en del je ta emisija, pred dnem 1. junija 
1925. ali od dne, ko se proda poslednji del držav
nega zunanjega posojila v zlatu iz leta 1922. dolar
jev 100,000.000, po tem, kateri datum pač pride 
prvi. 

Vlada daje nadalje gg. Blairu and Co., Inc., za 
dobo petih let od dne, ko se proda poslednji del 
skupnega državnega zunanjega posojila v, zlatu iz 
leta 1922. dolarjev 100,000.000 ali od dno 1. junija 
1935. po tem, kateri datum pač pride prvi, pravico 
prvenstva ob enakih pogojih za vse finančne opera
cijo, ki bi jih namerjala vlada započeti na ameri-
kem tržišču. 

Člen 12. 
Vlada da bankirjem hkrati s podpisom te pogod

bo informacije, primerne za uporabo y pozivu na 
podpis posojila, v katerih se navaja točno stanje 
kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev v admini
strativnem oziru in drugače. Te informacije naj se 
tičejo finančnega položaja kraljevine, nje dolga, do
hodkov, razhodkov in finančne administracije ter 
morajo istotako podrobno popisati to posojilo, vse 
v obliki uradnega spisa, ki ga sestavi minister za 
finance v taki obliki, kakršna se določi sporazumno 
z bankirji. 

Vlada istotako na zahtevo bankirjev učini ali 
ukrene, da se učini, zahtevo, naj se tako začasne 
kakor tudi definitivne obveznice vpišejo na new-
yorski borzi, ali pa smejo bankirji sami učiniti to 
zahtevo. V ta namen smejo bankirji sestaviti tak akt, 
ki ga smo podpisati minister sam ali pa z odobritvijo 
ministra za finance kraljevine, v njegovem imenu 
uradnik, po predpisih pooblaščen v ta namen. Vlada 
•da bankirjem vso dokumente, ki jih bodo smatrali 
za koristne za izdelavo tega akta, vlada pa pre
vzame in započne vsako akcijo, ki utegne biti po
trebna skladno z zahtevami omenjene borze, da se 
zagotovi vpisovanje obveznic na tej borzi. 

Vlada pristaja nadalje na to, da poda bankirjem 
ob istem öasu, ko notificira ratifikacijo te pogodbe, 
mnenje, zadoščajoče za pravnega zastopnika bankir
jev T New Yorku, enega izmed odličnih domačih, 
pravnikov, čigar izvolitev odobre bankirji, o zakoni
tosti te emisije, zunanje oblike in veljavnosti tako 
obče obveznice kakor tudi definitivnih obveznic, ako 
60 т rokah ameriških lastnikov, z ustreznim dokaz
nim materialom, zadoščajočim za pravnega zastop
nika bankirjev v New. Yorku o predpieni pooblastitvi 
posojila in obveznic in obče obveznice po pristojnih 
oblastvih kraljevine; bankirji po svoji strani pa so 
eavezujejo, izjaviti vladi v desetih dneh po prejemu 
mnenja omenjenega pravnika, ali se etrinjajo z njim 
ali ne. 

Člen 18. 

Ako вв med dnem, ko se podpiše ta pogodba, in 
dnem, ki je odrejen za izplačilo kupne cene obvez
nic, kakor je to določeno v zgoraj navedenem čle
nu 6., pripeti kakršenkoli razvoj dogodka finančnega 
-ali političnega značaja ali ee pojavi kakršenkoli 

drug primer višje sile, da bi bil zaradi takega pri
mera višje sile ali razvoja dogodkov po mnenju ban
kirjev nakup omenjenih obveznic po njih v tem času 
neprimeren, smejo bankirji po svoji izprevidnosti iz
javiti vladi svoj sklep, da ne kupijo obveznic, in po 
tem so vse obojestranske obveznosti, določene s to 
pogodbo, uničene in nobena stranka nima zaradi 
lega nikakršnih terjatev do druge. 

Člen 14. 

Kadarkoli mora, skladno s katerimkoli izmed, 
prepisov te pogodbe, ena pogodbena stranka dati 
drugi kakršnokoli obvestilo, zahtevo, imenovanje, 
navodilo ali naredbo za izplačilo denarja ali za izro
čitev vrednostnih papirjev, se smatrajo ta priobčila 
za zadostna, razen v primerih, izrecno tukaj določe
nih, ako se priobčijo pismeno bodisi v francoskem, 
bodisi v. angleškem jeziku, na ta-le način: 

1.) Vsako tako priobčilo vlade bankirjem po mi
nistru za finance kraljevine mora biti učinjeno v 
priporočenem, pismu ali v telegramu, poslanem ban
kirjem na njih pisarno v New Yorku; toda če se 
pošlje brzojavno, mora biti potrjeno po poslaništvu 
kraljevine v Washingtonu, D. C. (U. S. A.). 

2.) Vsako priobčilo bankirjev vladi se mora uči
niti pod podpisom gg. Blaira and Co., Inc., in podpisati 
ga mora v njih imenu: katerakoli izmed oseb, poob
laščenih po predpisih, da zavezujejo družbo, in kate
rih seznamek se mora vročiti vladi. Ta priobčila se 
morajo pošiljati v priporočenem pismu ali s telegrar-
mom na naslov ministra za finance v Beogradu; ako 
se pošljejo s telegramom, se mora njega prepis vro
čiti istega dne, ko se telegram odpošlje, ali prihod
njega dne poslaništvu kraljevine v. Washingtonu, 
D. C. (U. S. A.). 

Vsako priobčilo, o katerem se govori v tem členu, 
se smatra za učinjeno: ako je poslano v priporoče
nem pismu, onega dne, ko se po poštnih oblastvih 
vroči adresatu; ako je poslano s telegramom, onega 
dne, ko je adresat prejel telegram. 

Člen 15. 

Ta pogodba obvezuje in veže podpisani stranki, 
njiju dediče in pravne naslednike. Vsako navodilo 
v tej pogodbi, ld se tiče bankirjev, se mora smatrati, 
da se tiče kateregakoli naslednika, bodisi firme, bo
disi družbe, kakorkoli ustanovljene, ki toi prevzela 
posle gg. Blaira and Co., Inc. 

Člen 16. 

S tem je dogovorjeno, da pristane vlada,, ako bi 
smatrali bankirji ob času emisije, da dopušča fi
nančna situacija newyorskega tržišča, da se znesek 
emisije zvišaj od vsote dolarjev 25,000.000 nominal
nega zneska obveznic na nominalni znesek dolarjev 
30,000.000, prodati bankirjem skupni nominalni zne
sek dolarjev 30,000.000 obveznic po odredbah in ob 
pogojih te pogodbe. V tem primeru se morajo številke 
v tej pogodbi kakor tudi v besedilih obče obveznice 
in definitivne obveznice, ki tvorita del omenjene 
pogodbe, spraviti v sklad z zneskom trideset mili
jonov dolarjev, znesek obveznic, katerih izdelek 
se da na razpolago vladi za obče potrebe države, 
kakor je omenjeno v členu 1., pa se zviša od do
larjev 15,000.000 na dolarjev 20.000.000 nominalnih. 

Člen 17. 

Ta pogodba ee smatra in tolmači za pogodbo, 
sklenjeno v New Yorku in skladno z zakoni Zdru
ženih amerišltih držav; samo angleško besedilo ima 
ohvezno moč. 

Podpisano v dveh izvodih v Beogradu zgoraj 
omenjenega dne in leta, ob pogoju, da gorenjo po
godbo v kratkem času iznova podpišejo v New 
ïorku bankirji in poslanik kraljevine; potem nado
mesti ta novopodpisana listina pričujočo listino. 

Blair and Co., Inc., 
p. p. L. P. Sheldon Б.Г. 

Minister za finance: 
dr. Kosta Kumanudi s. r. 

(cSlužbene Novine> priobčujejo za tema pogodbama 
še r. prilogi A občo obveznico, nadalje obrazec ob

veznic in obrazec kuponov.) 

§3. 
Zakon o baštimkib. železniških knjigah in hipo-

tekarnih pravicah do železnic z dne 9. januarja 1899. 
ee ukinja. Istotako ee ukinjajo vse zakonske od
redbe, ki nasprotujejo temu zakonu o posojilu. 

Letnik ГУ. 

§4. 
Nominalnih' sedemdeset milijonov dolarjev j * 

uporabiti za ta-le dela: 

(1) za izdelavo normalne železniške proge od 
Beograda preko Višegrada do Kotorskega zaliva e 
pristaniščem v Kotorskem zalivu (člen 18. prve; po
godbe); 

(2) za dovršitev železniških prog, ki so določene 
v zakonu o investicijskem posojilu 500 milijonov di
narjev, kolikor se ne bi mogle izvršiti iz drugega 
dela posojila nominalnih trideset milijonov dolarjev, 
danih na razpolago vladi za obče potrebe; 

(3) za izdelavo normalnih železniških prog: 
a) od Beograda do Sarajeva; 
b) od Beograda do Pančeva; 
c) od Niša preko Prokuplja do Prištine z izhodom 

na Kotorski zaliv; 
č) od Skoplja preko Tetova, Gostivara, KiČeva, 

Broda, Prilepa, Bitolja do Ohrida; 
d) od Kočevja preko Starega trga, Vrbovskoga in 

Št. Janža do Sevnice. 
Za proge pod 3 c), č) in d) je izločiti iz tega po

sojila po dva milijona dolarjev (vsega skupaj šest 
milijonov dolarjev) in dovršiti je te proge iz prvega 
prihodnjega posojila, ki se najame za gradnjo novih 
železnic. 

Predlog za podrobno smer železniških prog pod 
(1) in (8) predloži vlada narodni skupščini v odo
britev po izvršenih podrobnih študijah najpozneje pa 
v desetih mesecih, ko stopi ta zakon v veljavo. 

§ 5 . 
Kraljevska vlada se pooblašča, da sme pričeti z 

izdelavo generalnih načrtov za te-le železniške 
proge: 

(A) normalnotirne: 
1.) Kragujevac-Kraljevo-Raška-Mitrovica; 
2.) Sarajevo-Split; 
3,) Požarevac-Prahovo; 
4.) Varaždin-Koprivnica; 
5.) Kovin-Smederevo; 
6.) Raška-Novi Pazar-Uvac; 
7.) Beograd-Tuzla-Banjaluka-unska proga; 
8.) Prilep-Gradsko-Stip-Kočane; 
9.) Rogatec-Krapina-Golubovac; 

10.) Vranje-Giljane-Uroševac-Prizren; 
11.) Bar-Kotorski zaliv; 
12.) Kruševac-Jankova Klisura; 

(B) ozkotirne 0-76: 
1.) Lajkovac-Beograd. 

§6. 
Kraljevska vlada se pooblašča, da sme pričeti t 

pogajanji za najem posojila, ki ga predloži v odo
britev narodni skupščini za dovršitev in dodelavo 
zgoraj navedenih železniških prog, kolikor se ne. 
morejo zgraditi iz tega posojila, in sicer z ozirom' 
na člen 2. prve pogodbe tega zakona. 

§7. 
Iz prvega dela posojila, petnajst milijonov no>-

minalnih dolarjev, ki se dajo po tem zakonu na raz
polago vladi, je uporabiti na ta-le način: 

(1) za nabavo železniških pragov 1,000.000 dolarjev; 
(2) za nabavo materiala in re

zervnih delov za železniške 
deflavnice . . . . . . . 600.000 > 

(3) za popravila lokomotiv in va
gonov! 3,400.000 » 

(4) za izplačilo naročenih želez
niških mostov* 2,000.000 » 

(5) za razširitev železniških po
staj . . . . . . . . . 600.000 » 

(6) za izdelavo stanovanj želez
niškemu osebju . . . . . 800.000 > 

(7) za gradnjo železniških delav
nic . . . . . . . . . 600.000 » 

(8) za zidanje zgradb za mini
strstva 6OO.O0O » 

(9) za gradnjo bolnic, šol, cest 
in za druge investicije . . 4,700.000 » 

(10) za odplačilo dolga družbi 
Standard Oil Company in 
društvu Allied Foreign Tra
de Corporation 1,800.000 » 

* Odstavek (4) je priobčem po popravku, natis
njenem v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hf* 
vata i Slovenaca» S.t 179 s dne 15. avgusta 192Л, 
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Drugi del posojila nominalnih petnajst milijonov 
dolarjev, ki ee istotako dajo na razpolago vladi, je 
uporabiti prvenstveno za investicijske namene, in 
eieer po razporedu, M ga odobri narodna вкирШпа. 

§8. 
Preventivno kontrolo o uporabljanju tega poso-

jüa .izvršuje sedanji finančni odbor, dokler se ne 
isEvoli nov. 

§ 9 -
Ta zakon etopi y veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezao тоб pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
sa mjegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se 
mu pokoravajo. 

N a B l e d u , dne 23. julija 1922. 

Aleksander š. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
t minister pravde: 

dr. L. Marković s.r. 

Predsednik rninietrsfceg» sveta: 
Nik. P. Pailé «. r. 

, (Podpisi ostalih ministrov.) 

2d3. 
Mi 

A l e k e a n d e p I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ništave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, da je uredbo 
o ustanovitvi in organizaciji državnega industrijsko-
obrtnega muzeja v Beogradu in pokrajinah z dne 
24. junija 1921.,* seznamka uredb ministrstva za 
trgovino in industrijo št. 31, «Službene Novine» 
št. 195/21., izpremeniti in da smo Mi potrdili in po

trjujemo tako sklenjeni 

Zakon 
o ustanovitvi in organizaciji držav
nega zavoda za pospeševanje indu
strije in obrtništva v Beogradu in po 

oblastih.** 
Člen 1. 

Zaradi pospeševanja domače industrije in obrt
ništva se ustanavlja v Beogradu avtonomna držav
na naprava i uradnim naslovom: «Državni zavod za 
laiapredjivanje industrije i zanatstva», ki je pod 
vrhovnim nadzorstvom ministrstva za trgovino in 
industrijo. 

Člen 2, 
Naloga državnega zavoda za pospeševanje indu

strije in obrtništva je: 
1.) da poizveduje, kje ee nahajajo v državi siro

vine; potrebne za industrijsko in obrtno obdelo
vanje ter jih preiskuje glede kvalitete in njih prak
tične uporabe; 

2.) da daje potrebne nasvete in potrebna pojas
nila vsem interesentom za postavljanje modernih de
lavnic in tvornižkih podjetij kakor tudi pojasnila o 
popolnejših metodah dela; 

3.) da se bavi z izdelavo predhodnih študij za 
ustanavljanje obrtno-industrijskih podjetij; 

4.) da organizira obrtno-mojstrske tečaje v vsej 
državi; da odpošilja v razne krajine naše države 
strokovne inštruktorje, ki prirejajo predavanja ali 
tudi cele tečaje iz posameznih strok obrtnega dela 
in hišne industrije; , 

5.) da je po potrebi v tehničnih vprašanjih posve
tovalen organ ministrstva za trgoviHO in industrijo; 

6.) da prireja stalne razstave y kraju zavoda in 
ebča&no tudi v ostalih krajih, kjer ee razstavljajo 

* t£*đni list pod Št 287 iz leta 1921. 
** B^zglajŠon v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 190, izdanih dne 30ega 
avgusta 1922. (Prilog XXVUL — 1922.) 
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domačo sirovine in domači izdelki, razno orodje in 
stroji, če mogeče, delujoči; 

7.) da podpira ustanavljanje produktivnih orga
nizacij v obrtu in industriji; 

6.) da predlaga ministrstvu za trgovino in indu
strijo posameznike in skupine za podporo v denarju, 
modernem orodju in strojih, in sicer za ustanav
ljanje in izpopolnjevanje posameznih obrtov, hižne 
industrije in industrije vobče, kolik'or to dopuščajo 
sredstva; 

9.) da izdaja razne občasne in stalne publikacije 
za pospeševanje industrije in obrta. 

Člen 3. 

Da doseza svojo nalogo, ima državni zavod za 
pospeševanje industrije in obrtništva na razpolago 
vsa sredstva, potrebna za to svrho, kakor: prostore 
za razstave, nadalje laboratorije, strokovno knjižnico 
s čitalnico, vzorne delavnice in predavalnice za stro
kovne tečaje. 

Člen 4. 

Privatne osebe plačujejo za posle, navedene v 
členu 2., točkah 1., 2. in 3., poleg državne takse po 
zakonu o taksah še ustrezno odškodnino za stroške, 
katere višino predpiše minister za trgovino in indu
strijo s posebnim pravilnikom. 

Člen 5. 

Tečaji in predavanja so brezplačni, siromašnim 
obiskovalcem pa se po možnosti dajo tudi potni 
stroški. 

Člen 6. 

Zavodu za pospeševanje industrije in obrtništva 
načeluje direktor, ki mora biti strokovnjak z višjo 
tehnično izobrazbo. Postavlja ga kralj z ukazom na 
predlog ministra za trgovino in industrijo. 

Člen 7. 

Za pomožnega organa v vseh vprašanjih služi po
svetovalni odbor, čigar člane postavlja minister za 
trgovino in industrijo s predpisom izmed strokov
njakov, industrijcev in obrtnikov, in sicer na pred
log njih strokovnih, organizacij. 

Natančnejšo sestavo in pođrSčje posvetovalnega 
odbora predpiše minister za trgovino in industrijo ß 
posebnim pravilnikom. 

Člen 8. 

Poleg direktorja ima zavod za pospeševanje in
dustrije in obrtništva potrebno število strokovnega 
in administrativnega osebja, ukaznega, neukaznega. 
in honorarnega, ki se postavlja z ukazom sli s pred
pisom ministra za trgovino in industrijo na direktor
jev predlog. 

Število, čin in plača tega osebja je urediti vsako 
leto s proračunom, istotako tudi materialne raz-
hodke. Proračun je sestavni del proračuna ministr
stva za trgovino in industrijo. 

Člen 9. 

Zaradi čim popolnejšega izvrševanja naloge, 
predpisane v členu 2., opravljajo iste posle na pod
stavi generalnega načrta razen zavoda za pospeše
vanje industrije in obrtništva v Beogradu tudi ob
lastni zavodi za pospeševanje industrije in obrtni
štva v glavnih krajih in industrijskih središčih.— po 
potrebi — ki se ustanove in organizirajo sčasoma 
in ki bodo v administrativnem ozira podrejeni držav
nemu zavodu za pospeševanje industrije in obrtni
štva v Beogradu. 

Njih organizacijo, področje, uradni naslov kakor 
tudi razmerje proti državnemu zavodu za pospeše
vanje industrije in obrtništva v Beogradu predpiše 
minister za trgovino in industrijo s rwserjnim pravil
nikom, število osebja, njega čin in plače kakor tudi 
materialni razhodki pa se urede в proračunom. 

Člen 10. 

Vse podrobne odredbe o organizaciji in o delu 
državnega zavoda za pospeševanje industrije in obrt
ništva predpiše minister za trgovino in industrijo s 
posebnim pravilnikom, in sicer na direktorjev pred
log, odnosno po zaslišanju posvetovalnega odbora. 

Ôïen 11. -

Ta zakon stopi v veljavo, ko, ga kralj ..podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko ee razglasi v. «Službenih 
Novinah>. 

Letnik IV. 

Našemu ministru za trgovino"in industrijo pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 19. aprila 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister, pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. РаШ ». r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi drugih aradov in oblaste.. 
1 1 6 4 A. Vpisi v trgovinski register. 

I. V p i s a l e s o e e n a s t o p n e f i r s t . « : 

821. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Franc Cerar. 
Obratni predmet: razpečavanje klobukov: ìm ela

me in klobučine, izdelanih v glavnem zavodu v 
Stobu, in drugih slamnatih in klobučinaetih iz
delkov, spadajočih v to stroko, na drobno in na 
debelo, okraševanje in popravila takih izdelkov. 

Imetnik: Franc Cerar, ' tvorničar v Stobu it. 50. 
Podružnica glavnega zavoda, vpisanega prt de

želnem sodišču v Ljubljani pod firmo enakega ime
na, s sedežem v Stobu. 

C e l j e , dne 20. junija 1922. 

822. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Josip Kveder. 
Obratni predmet: železnina. 
Imetnik: Josip Kveder, trgovec in hiifoi posest

nik v Celju, Kersnikova ulica št. 2. 
C e l j e , dne 16¥maja 1922. 

823. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Viljem Lindauer. 
Obratni predmet: izvrševanje poslov «Mmeg*. 

gradbenega inženjerja. 
Imetnik: Viljem Lindauer, avtoriziran «Ivilni 

gradbeni inženjer v Celju. 
C e l j e , dne 9. maja 1922. 

824. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Karol Loibner. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Karel Loibner, trgovec Y Cel)». 
C e l j e , dne 23. maja 1922. 

825. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Fr. Pajman. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Franc Pajman, lesni trgove« v Celju, 

Ljubljanska cesta. 
C e l j e , dne 28. julija 1922. 

826. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Karol Bastiančič. ,.. 
Obratni predmet: trgovska agentura im komi

sijska trgovina » tehničnimi in elektrotehodtoimi 
izdelki, porcelanastim blagom in stroji. . 

Imetnik: Karel Bastiančič, trgoveo f, 
Miklošičeva cesta. 

L j u b l j a n a , dne 30. julija 1923. 

827. Sedež: Ljubljana.•: ;, 
Besedilo firme: A. Tram». .,.,•:,• '• , 
Obratni predmet: trgovina e špecerijski»^ kolo

nialnim, materialnim blagom,' vinom in Sganjem 
na debelo.. ••, n •< .\-

Imetnica: Anica Traun v Ljubljani, Bleteeieovft 
cesta št. 20. . , 

L j u b l j a n a , dne 27. julija 1922. 

828. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: Mihael Detoni. 
Obratni predmet:, trgovina z lesom. 
Imetnik: Mihael Detoni na Rakeku i t ' # . 
L j u b l j a n a , dne 16. avgusta 192Š. 

829.. Sedež: Slovenjgradec. .;..-. 
Besedilo firme: Franjo Cajnkov 
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Obratni predmet: trgovina z vinom v Slovenj-
grattcu. 

Imetnik: Franjo Cajnko, vinski trgovec v Slo-
venjgradcu. 

C e l j e , dne 24. aprila 1922. 

830. Sedež: Slovenjgradec. 
Besedilo firme: AL Peče. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim, blagom. 
Imetnik: Alojzij Peče, trgovec v Slovenjgradcu. 
C o l j e , dne 30. maja 1922. 

331. Sedež: Šoštanj. 
Besedilo firmo: Antonija Šmigovc. 
Obratni predmet: trgovina mešanega blaga. 
Imetnica: Antonija Šmigovc, trgovka in posest-

niča v Šoštanju. 
C e l j e , dne 3. maja 1922. 

832. Sedež: Šoštanj. 
Besedilo firme: Ferdo Vrabič. 
Obratni predmet: lekarna. 
Imetnik: mag. pharm. Ferdo Vrabič, lekarnar 

v Šoštanju. 
C e l j e , dne 13. junija 1922. 

833. Sedež: Zgornja Šiška. 
Besedilo firme: Martin Jančjgaj. 
Obratni predmet: trgovina z galanterijo in drob

nim blagom, s čevlji in usnjatimi izdelki na debelo 
in na drobno. 

Imetnik: Martin .Tančigaj, trgovec v Zgornji 
SiSki št. 114. 

L j u b l j a n a , dne 26. julija 1922. 

834. Sedež: Zrečo pri Konjicah. 
Besedilo firme: M. Grundner, lesna trgovina v 

Žrečah pri Konjicah. 
Obratni predmet: lesna trgovina. 
Imetnica: Marija Grundner, posestnica in tr

govka v Lužni gori št. 1. 
C e l j e , dne 14. juuija 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

835. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Johann Koee, Gemischtwaren

handlung: 
Besedilo, firme odslej: Ivan Kose, trgovina z ma

nufakturnim, in pletenim blagom na debelo. 
C e l j e , dne 31. januarja 1922. 

836. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Josipina Cerar. 
Obratni predmet: prodaja eadja: 
Vstopil je kot javni družbenik Anton Sila, trgo

vec; v Ljubljani. 
Vslod tega javna trgovska družba, Id je začela 

I<oalovati dne 1. julija 1922. 
Pravico zastopstva imata oba družbenika vsak 

samostojno. 
Besedilo firme je odslej: Cerar in Sila. 
Firmo podpisujeta oba družbenika tudi vsak sa

mostojno, in sicer tako, da zapisuje svojeročno njene 
besedilo. 

L j u b l j a n a , dno 27. julija- 1922. 

837. Sedež: Pristava, 
Besedilo firme: Ed. Suppana: 
Prokura se je podelila Edvardu Suppanzu ml., 

prokuristu v Pristavi. 
C e l j e , dno 13. junija 1922. 

III. I z b r i s a l e so so n a s t o p n o f i r m e : 

838. Sedež: Gabrje. 
Besedilo firmo: Fr. Pajman, lesna trgovina. 
Imetnica: Frančiška Pajman v Gabrju~pri Celju. 
C e l j e , dne 28. julija 1922. 

839. Sedež: Ljubljana.-
Besedilo firme: Anton Erker. 
Obratni predmet: trgovina s špecerijskim in ga

lanterijskim blagom in s papirjem: 
Vslod opustitve trgovine. 
L j u b l j a n a , dne 9. avgusta 1922. 

840. Sedež: Štore. 
Besedilo firme: Franc Erker. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Ker 6e je uradno ugotovil prestanek podjetja in 

ker se je imetnik izselil. 
C e l j e , dne 11. julija 1922. 

lies B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e BO se n a s t o p n e z a d r u g e : 

841. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Produktivna zadruga čevljarjev 

vojnih invalidov v Celju, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga 
1.) nakupuje za člane sirovine, orodje in druge 

čevljarske potrebščine; 
2.) oskrbuje skupnie delavnice; 
3.) vnovČuje čevljarske izdelke svojih članov; 
4.) skrbi za strokovno izobrazbo vsakega inva

lida, spadajočega v to stroko. 
Zadružna pogodba (statut) z dne 2. aprila 1922. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele

žem in pa z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo z objavami v enem izmed 

celjskih časopisov, ako pa nobenega no bi bilo, v 
slovenskem uradnem listu. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načekiištvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta- skupno 

dva člana načelništva. 
C e l j e , dne 11. aprila 1922. 

842, Sedež: Poljane pri Rečici. 
Besedilo firme: Pašniška zadruga v Poljanah, re

gis tax) vana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga 

a) nakupuje ali jemlje v najem planinske pašnike 
in druge pašnike ter sprejema od zadružnikov 
živino na pašo proti pašnini, vendar pa ne jamči 
za poškodovanje ali izgubo živine; 

b) izboljšuje v. najem vzete pašnike tako, da z do
volitvijo gospodarskih oblastev trebi nepotrebne 
gozde in loge, bor ovija (Pinus mughus, Scop.), 
grmovje, robidovje, resje, trnje, ruševje in pla
ninski plevel ter odpravlja kamenje in pečevje; 

c) ograja s pioti mesta, nevarna za živino, ob pre
padih, zijalkah, razpokah, vdrtinah, jamah in 
sploh za živino nevarnih krajih ter napravlja in 
vzdržuje vse potrebne piote in ograje; 

č) napravlja studence in vodovode, da dobavlja 
vodo za pasočo se živino; skrbi za namakanje, 
odnosno osuševanje pašnikov; 

d) vzdržuje vremenska drevesa, ki dajo pasoci se 
živini zavetje ob vremenskih nezgodah; 

e) napravlja potrebna pota in steze na planinske 
pašnike in po pašnikih ter jih označuje z barvo 
in napisi na kolih, ako je to potrebno; 

f) postavlja pastirske koče in staje za živino, ali v 
ograjah pod drevesi ali brez dreves in hleve za 
živino, nadalje korita za vodo ali solišča; 

g) gnoji pašnike, vzete v najem, z naravnim in 
umetnim gnojem; 

h) najema, potrebno število pastirjev in drugega, 
osebja za različno živino, ki se pase, proti plači, 
določeni iK) sklepu načelništva; 

i) zavaruje živino zoper strelo in razne nezgode, ki 
se lahko pripete na planinah ali pašnikih ali pri 
gonji na pašnike ali ß pašnikov; 

j) zavaruje pastirske koče in< hleve zoper ogenj; 
k) popravlja pašne kraje, ki so bili zasuti s peskom 

in gramozom po hudournikih, nalivih in drugih 
vremenskih nezgodah; 

1) izpreminja s primernim obdelovanjem in sejanjem 
planinskih travnih semen slabe, nerodovitne ali 
preveč gnojene pašnike v dobre pašnike; 

m) daje strokovne izjave o planšarstvu v svrho za
konodaje tva; 

n) vlaga prošnje in pritožbe na vsa odločilna obla-
stva gledo paše, da bi se koristi zadružnikov spra
vile v sklad z gospodarskimi ali drugimi • zakoni, 
uradnimi ukazi in predpisi; 

o) posreduje pri nakupovanju in prodajanju živino, 
in pri določanju pasme, ki naj se redi v okrožju 

• pašno zadruge; 
p) zastopa svoje koristi po pooblaščencih ob pre-

m ovan ju živine po kateremkoli oblastvu. 
Zadružna pogodba z dne 5. marca 1922. 
Opravilni delež znaša 50 K ter se mora plačati 

takoj. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim dele
žem in pa z njega devetkratnim zneskom. 

Oznanila so iz\TŠujejo z razglasom pred- cerkvijo 
v Rečici ali drugače, kakor je v dotičnom Itraju v 
navadi. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Franc Poličnik, posestnik v Poljanah 
št. 35 (načelnik); Jakob Vačovnik, posestnik v Po
ljanah št. 13 (načelnikov namestnik); Franc Pod-
križnik, posestnik v Poljanah št. 30; Janez. Vrabič, 
posestnik v Poljanah št. 24; Franc Prislan, posest
nik v Poljanah št. 31. 

Pravico, zastopala zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta ekupne 

načelnik ali njegov namestnik in en član načelni&tva. 
C e 1 j e, dne 25. aprila 1922. 

843. Sedež: Žlabor pri Nazarjih. 
Besedilo firme: Pašniška zadruga za Prinovo, re

gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 
Obratni predmet: Zadruga 

a) nakupuje ali jemlje v najem planinske pašnike 
in druge pašnike ter sprejema od zadružnikov 
živino na pašo proti pašnini, vendar pa ne jamči 
za poškodovanje ali izgubo živine; 

b) izboljšuje v. najem vzete pašnike tako, da z do
volitvijo gospodarskih oblastev trebi nepotrebne 
gozde in loge, borovlja (Pinus mughus, Scop.), 
grmovje, robidbvje, resje, -trnje, ruševje in .pla
ninski plevel ter odpravlja kamenje in pečevje; 

c) ograja s pioti mesta, nevarna za živino, ob pre
padih, zijalkah, razpokah, vdrtinah, jamah hi 
sploh za živino nevarnih krajih ter napravlja in^ 
vzdržuje vse potrebne piote in ograje; 

č) napravlja studence in vodovode, da dobavlja 
vodo za pasočo se živino; skrbi za namakanje, 
odnosno osuševanje pašnikov; 

d) vzdržuje vremenska drevesa, ki dajo pasoci e« 
živini zavetje ob vremenskih nezgodah; 

e) napravlja potrebna pota ini steze .na planinske 
pašnike in po pašnikih ter jih označuj© z barvo 
in napisi na kolih, ako je to potrebno; 

f) postavlja pastirske koče in staje za živino ali v 
ograjah pod drevesi ali brez direves in hleve za 
živino, nadalje korita za vodo ali solišča; 

g) gnoji pašnike, vzete v. najem, z naravnim in 
umetnim gnojem; 

h) najema potrebno število pastirjev in drugega 
osebja za različno živino, ki se pase, proti piaéi, 
določeni po sklepu načelništva; 

i) zavaruje živino zoper strelo in razne nezgode, ki 
se lahko pripete na planinah ali pašnikih ali pri 
gonji na pašnike ali e pašnikov; 

j) zavaruje pastirske koče in hleve zoper ogenj; 
k) popravlja pašne kraje, ki so bili zasuti e peskom 

in gramozom po hudournikih, nalivih in drugih 
vremenskih nezgodah; 

1) izpreminji s primernim obdelovanjem in sejanjßm 
planinskih travnih semen slabe, nerodovitne aH 
preveč gnojene .pašnike v dobre pašnike; 

m) daje strokovne izjave o planšarstvu v svrho za
konodavstva; 

n) vlaga prošnje in pritožbe na vsa odločilna obla-
stva gledo paše, da bi s© koristi zadružnikov spra
vile v sklad z gospodarskimi ali drugimi zakoni, 
uradnimi lkazi in predpisi; 

o) posreduje pri nakupovanju in prodajanju živine 
in pri določanju pasme, ki naj se goji, odnosno 
redi, v okrožju pašne zadruge; 

p) zastopa svoje koristi po pooblaščencih ob рг?-
movanju živine po kateremkoli oblastvu. 
Zadružna pogodba (Statut) z dne 6. marca 1922. 
Oznanila se izvršujejo pismeno z okrožnicami na 

vse člane, ali pa drugače, kakor je pač v dotičnem 
kraju v navadi. 

Načelništvo sestoji iz šestih zadružnikov; čiani 
načelništva so: Jakob Gross, posestnik v Žlabru 
št. 15 (načelnik); Janez Zaje, posestnik v Dobletini 
št. 10 (načelnikov namestnik); Jože Vrtačnik, po
sestnik v Žlabru š t 34; Franc Kramar, posestnik v 
Žlabru št. 16; Jakob Pečnik, posestnik v Dobletini 
št. 8; Franc Fekner, posestnik v Zlabru št. 6. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta ekupne 

načelnik ali njegov namestnik in en član načelništva. 
C e l j e , dne 25. aprila 1922. 

II. V p i s a 1 e so s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

844. Hranilnica in posojilnica v Braslovčah, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Zadružna pravila so se izpremenila v §§ 18., 32. 
in 37. 

V načelništvo so vstopili na novo Franc Vran 
kovic, posestnik v Rakovljah; Ivan Pretner, posest
nik v Braslovčah; Viktor Rössner, jxKOStnik v Bra
si ovcah. 

C e l j e , dne 4. avgusta 1922. 

845. Gospodarska zadruga na" ČeSnjici pri Železni
kih, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Aleš Šolar, vpisal 
pa se je novoizvoljeni član načelništva Mohor Dera
par v Rudnem š t 9. 

L j u b 1 j a n a, dne 17. julija 1922. 
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626 Letnik IT. 
846. Hranilnica in posojilnica v Kamniku, registro-

vana zadruga z neomejeno zavezo: 
Izbrisala sta se člana načelništva Jernej Cencio 

i» Janez Kljun, vpisala pa sta se novoizvoljaaa člana 
načelništva Anton Lap, posestnik v Kamniku, in 
Andrej Vidmar, posestnik v Podgorju. 

L j u b l j a n a , dne 11. avgusta 1922. 

84T. Puškama v Kranju, regis trovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Izbrisali so ee člani načelništva Karel Mahkota, 
uadučitelj v Kranju, Leopold Fürsager v Radovljici, 
Albert Rutar, puškar v Kranju, in Rajko Marenčič ' 
Kranju; vpisali pa so so novoizvoljeni člani načsl-
mätva Franc Berjak in Franc Majdič, trgovca, Ed
mund Kocbek in Mavril Mayr, tvomičarja — vsi v 
Kr&nju. 

L j u b l j a n a , dne 17. avgusta 1922. 

•46. Gospodarska zveza v Ljubljani, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zborni dne 30. junija 1922. se je skle
nila izprememba pravil v §§ 2., 6., 7., 8., 13., 14., 
17., 18., 20., 22., 24., 35. in 40. 

Po sedanjem besedilu § 2. je namen zadruge ta
le: Zadruga 

1.) nakupuje za člane in za druge ter jim pro
daja, odnosno kupuje od njih, in prodaja nadalje na 
debelo ali na drobno, odnosno posreduje take kup
čije zanje, zlasti 

vse kmetijske gospodarske potrebščine, stroje i n . 
felezoino, vse kmetijske pridelke in izdelke, 

živila in druge življenske potrebščine, 
vino in spirituoze, les, manufakturno blago; 
8.) oskrbuje si stavbe, skladišča-in vzdržuje teh

nične naprave, ki so v zvezi e temi posli, odnosno 
potrebne za popravljanje, predelovanje ali izdelo
vanje predmetov, omenjenih v točki 1., ter si prido
biva koncesije, ki so potrebne v to evrho; 

3.) ustanavlja podružnice. 
Izbrisal se je član načelništva prof. dr. Vinko Sa-

rabon, vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Josip Dular, ravnatelj v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 17. avgusta 1922. 

Vabila na občni zbor se izvršujejo z objavami 
v časopisih cCillier Zeitung» in «Ptujski list>, in si
cer vsaj 14 dni pred občnim zborom z navedbo dnev
nega reda. 

Opravilni delež znaša 100 K ter se mora plačati 
takoj ob pristopu'. 

Izbrisal ee je dosedanji Član načelništva Konrad 
Fürst, vpisal' pa se je novoizvoljeni član načelništva 
Franc Artenjak, trgovec v Ptuju. 

M a r i b o r , dne 10. avgusta 1922. 

854. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga za 
Mežiško dolino v Prevaljah, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba zadružnih pravil v § 2.; 
odslej ee glasi točka 2.): .«nakupovati na lastni 
račun kmetijske stroje in orodje in jih posojati čla
nom ter vzdrževati lastno рвкагш». 

M a r i b o r , dne 10. avgusta 1922. 

S49. Nakupovalna zadruga, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izbrisala sta se člana načelništva Štefan Dražil 
in Marica Urbane; vpisala pa sta se novoizvoljena 
člana načelništva Franjo Koren, pekovski mojster v 
Celju, in Rihard Skubec, ravnatelj Trboveljske pre-
mogokopne družbe v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 31. julija 1922. 

850. Produktivna zadruga kleparjev, instalaterjev, 
kotlarjev in krovcev v Ljubljani, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Na občnem zboru dne 30. aprila 1922. se je skle
nila izprememba § 6. zadružnih pravil. 

Izbrisala sta ee člana načelništva Avguštin Fer-
kov in Franc Strgar, vpisala pa sta se novoizvoljena 
•Lana načelništva Franc Kosec in Franc Rošenina — 
oba kleparska pomočnika v Ljubljani (prvi kot na
čelnik). 

L j u b l j a n a , dne 17. avgusta 1922. 

851. Kmetijsko-gospodarsko društvo v Logatcu, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali BO se člani načelništva Ivan Petkovšek, 
Andrej Pečkaj, Franc Istenič in Matija Fortuna, vpi
sali pa so se novoizvoljeni člani načelništva Franc 
Brus, posestnik v Cevicah št. 42; Janez Cerne, po
sestnik v Dolenjem Logatcu št. 81; Andrej Baje, po
sestnik na Martinjhribu št. 39; Jakob Maček, po
sestnik v Dolenjem Logatcu št. 12, 

L j u b l j a n a , dne 17. julija 1922. 

t52. Električna strojna družba v Mozirju, registro
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva sta izstopila Franc Zuža in Ivan 
Cesar, na novo pa sta vstopila Miha Prislan in An
ton Lekše, oba posestnika v Mozirju. 

C e l j e , dne 11. avgusta 1922. 

853. Pettauer Vorschuseverein, registrierte Genos
senschaft mit ^beschränkter Haftung: 

Vpisala se je izprememba §§. 1., 3., 30., 43., 45., 
46, 67. in 76. zadružnih pravil. 

Zadružna firma ee glasi odslej: Pettauer Vor-
Bcnassverein, registrierte Genossenschaft mit unbe-
•chränkter Haftung — Ptujsko predujemno društvo, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 

855. Posojilnica za Sv. Rok ob Sotli, registrovana 
zadruga z neomejeno zavezo: 

Zadruga se je razdružila ter je prešla v likvida
cijo. 

Likvidatorja sta člana načelništva Jožef Anto-
linc, posestnik v Trličnera, in Stefan Fric, posestnik 
v Dobovcu. 

Likvidacijska firma: Posojilnica za Sv. Rok ob 
Sotli, registrovana zadruga z neomejeno zavezo v 
likvidaciji. 

Podpis firme: Likvidatorja pristavljata firmi 
skupno svoja podpisa. 

C e l j e , dne 4. avgusta 1922. 

856. Električna strojna zadruga v Št. Vidu nad 
Ljubljano, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Na rednem občnem zboru dne 17. julija 1922. so 
se izpremenila zadružna pravila v §§ 19., 22., 24., 
31., 32. in 34. 

Iz načelništva so izstopili Franc Zaletel, Ivan 
Pire, Alojzij Markež, Albert Vodnik in Janez Za-
vašnik, vstopili pa eo v načelništvo Jakob Novak 
št. 26, Josip Cerne št. 39, Andrej Perko «t. 29 in 
Ivan Carman št. 42 — vsi v Zgornji Šiški. 

L j u b l j a n a , dne 31. julija 1922. 

857. Okrajna hranilnica in posojilnica v Škofji Loki, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Avgust Nadilo, vstopil 
pa je v načelništvo Anton Kašman, posestnik in 
trgovec v Škofji Loki. 

L j u b l j a n a , dne 31. julija 1922. 

1179 Št. 692/22. 

Objava. 
Gospod dr. Fran T o m š i č , odvetnik v Litiji, je 

naznanil podpisanemu odboru sub pr. 2. septembra 
1922., da se v treh mesecih preseli s svojo pisarno 
v Maribor. 

V L j u b 1 j a JI i, dne 4. septembra 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

St. 23/521. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, 

prijavljenih pri policijski direkciji v Ljubljani 
v času od dne 1. do dne 15. avgusta 1922. 

1 ponosen plašč; 6 fotografičnih razglednic in 
1 slika; 1 listnica z večjo vsoto denarja, 1 sliko in 
malenkostmi; 1 zlat uhan z briljanti; 1 denarnica 
z večjo vsoto denarja; 1 zlata pletena verižica; 
1 listnica z večjo vsoto denarja in 2 ključema; 
1 šoferska legitimacija in 2 izpričevali na ime: čuk; 
1 pompadura s srednjo vsoto denarja; 1 denarnica 
z manjšo vsoto denarja; 1 srebrna ura; 3 srebrne 
svetinje na modrem traku; 1 legitimacija s prigla
sitvijo kolesa; 1 pozlačen gumb za zapestnico; 
1 platnen zdravniški predpasnik; 1 bela ženska 
bluza; 1 zelen svilen pas; 1 <usnjata denarnica z 
manjšo vsoto denarja in 1 ruskim odlikovanjem; 
1 usnjata denarnica s srednjo vsoto denarja in 1 
računom; 1 svilena verižica z zlatim medaljončkom; 
1 denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 torbica z 
1 ščipalmkom, 1 hranilno knjižico na ime: Kavčič, 
manjšo vsoto denarja in 1 denarnico; 1 denarnica 
s srednja vsoto denarja; 1 zlat svinčnik z rdečim 

kamenom; 1 listnica z večjo vsoto denarja in pot
nim listom na ime: Pavel Hubert; 1 potni lisi na 
ime: Deželak Franjo; 1 listnica z večjo vsoto «V 
narja in listinami na ime: Tomažič Jožefa; 1 sre
brna zapestna ura s srebrno zapestnico in gravuro: 
«Za spomin 26. 7. 1920. — Latico»; 1 manjša vsot» 
denarja; 1 zlata zapestnica; 1 denarnica z večj» 
vsoto denarja; 1 rjava listnica s srednjo vsote 
denarja; 1 listnica z večjo vsoto denarja; 1 listnica 
s približno 1150 dinarji; 1 denarnica z večjo vsot» 
denarja; 1 zlata zapestnica; 1 hranilna knjižica na 
ime: Ivan Petek; 1 listnica z večjo vsoto denarja 
in listinami na ime: Krische in Rozman; 1 žepni 
koledar z večjo vsoto denarja in različnimi listi
nami; 1 manjša vsota denarja; 1 denarnica z manj
šo vsoto denarja, 1 legitimacijo s sliko na ime: 
Mramor; 24 žlic iz aluminija; 1 zlat uhan; 1 «re
brna žepna ura z verižico; 1 naočniki; 1 delavska 
knjižica na ime: Martin Schwarz; 1 ženska •re
brna zapestna ura; 1 beležnik s srednjo vsoto de
narja in raznimi dokumenti na ime: Nadasti Ni
kolaj; 1 listnica z večjo vsoto jugoslovanskega in 
avstrijskega denarja in dokumenti na ime: Gajger 
Ignacij; 1 manjša vsota denarja; 1 srednja vsota 
denarja; 1 listnica z večjo vsoto denarja in raznmđ 
računi; 1 denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 zlata 
moška verižica z obeskom; 1 ročna torbica za spis* 
in 2 računa; 1 listnica s srednjo vsoto denarja; 
1 zlata zapestnica; 1 denarnica z manjšo vsoto de
narja; 1 denarnica z večjo vsoto denarja; 1 listnica 
z večjo vsoto denarja in 1 vozni listek za vožnj» 
iz Ljubljane v Dervent; 1 rezilo za vodovodne cevi; 
1 listnica s srednjo vsoto denarja, 1 sokolska legi
timacija; 1 denarnica z večjo vsoto jugoslovanskega 
in češkoslovaškega denarja; 1 potni list na ime: 
Ševic Ana in 600 kron; 1 tenka zlata verižica, z 
medaljonom in sliko; 1 listnica z manjšo vsoto de
narja in več listki; 1 listnica z večjo vsoto denarja, 
legitimacijo in več listinami na ime: Posek; 1 list
nica z manjšo vsoto denarja in nadpreglednim: li
stom na ime: Jane; 1 zlata zapestna ura; 1 zavitek 
papirja; 1 svilnata tkanica; 1 denarnica s srednjo 
vsoto denarja in sokolsko izkaznico na ime: Pav-
ković Nedeljko; 1 listnica, 1 potni list na ime: Port-
lik Eduard in večja vsota jugoslovanskega in 
češkoslovaškega denarja; 1 listnica ,•» srednjo vsot» 
denarja; 1 denarnica s srednjo vsoto denarja; 1 potni 
list in druge listine na ime: Abram Avguštin; 1 de
narnica z večjo vsoto denarja; 1 binokol; 1 listnica 
z večjo vsoto denarja; 1 ročna torbica; 1 denarnica 
s srednjo vsoto denarja; 1 listnica z večjo vsot* 
jugoslovanskega in češkoslovaškega denarja in vež 
listinami na ime: Julius Müller; 1 denarnica z večjo 
vsoto denarja; 1 srednja vsota denarja, zavitega v 
časopisni papir; 1 listnica temnozelone barv« s sred
njo vsoto denarja; 1 denarnica z večjo vsoto de
narja in 1 zlatim prstanom; 1 zlata in 1 srebrne 
verižica in listine na ime: Silhard Zlata; 1 denarnica 
z večjo vsoto denarja in 2 legitimacijama na imeni: 
Volković in Milić-Grujič. 

Seznamek najdenih stvari, 
prijavljenih pri policijski direkciji v Ljublja«« 
v času od dne 1. do dne 15. avgusta 1922. 

1 srednja vsota denarja; 1 listnica z manje» 
vsoto denarja; 1 srednja vsota denarja; 1 denarnica 
in račun na ime: Zupančič Josip; 1 zlata zapestnica; 
1 del službene knjige z manjšo vsoto denarja; 1 vol; 
1 večja vsota denarja; 1 moška čepica; 1 vojaška 
čepica; 2 stavbna načrta; 1 meter; 1 slamnik; 1 
manjša vsota denarja; 2 ključa; 1 ročna torbica z 
manjšo vsoto denarja; 1 piščanec; 1 mrdon po
krovček za osebni avto; 1 manjša v*ota dt narja; 
1 železna prtljažna priprava za motocikel; 1 ročna 
torbica z manjšo vsoto denarja; 1 psica; 1 zlat 
obesek; 1 usnjata torbica s perüom in ščetkami; 
1 pas za žensko površno jopico; 1 ženski jopič; 
1 zlata zapestnica; 1 ura z verižico; 1 listnica « 
listinami na ime:. Franc Fišar, inženjer; 1 denarnica 
s srednjo vsoto denarja in 1 prstanom; 1 dežnik; 
1 listnica z manjšo vsoto denarja; 1 ženski jopič; 
1 ročna torbica z legitimacijo na ime: Ana šaupab; 
1 zavitek stare obleke; 1 pleten potni kovčeg % na
slovom: Bajda Vladimir; 1 listnica в srednjo vsot» 
denarja. — V železniških vozovih so ee našli ti-1» 
predmeti: 1 dežna pelerina; 2 slamnika; 1 eavof 
perila; 1 klobuk; 1 suknjič; 2 palici; 2 torbici <jk 
listine; 4 palice; 2 klobuka; 1 zavitek knjig; 1 kov
čeg; 1 škatla. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 18. »vffUstÄ 1922. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. т Ljubljani 
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Poitnìna plaćana • gotovini 

94. V Ljubljani, dne 11. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina,: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon o pristaniških kapetanljah. — Razglasi pokrajinske uprave za Sle-
venijo: Razpust podružnice «Slovenske Straže» v Skocljanu pri Dobravi. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas, da se kolki po 10 ie 30 dinarjev dne 
16. septembra 1922. vzamejo iz prometa. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razglas o ustanovitvi bakterioloških stanic (postaj) v Ljubljani in Celju. — Razelad 

. raznih uradov in oblastev. 

Iz „SlHžbBflffi Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca11. 

Številka 186 z dne 24. avgusta 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -

d r a I. z dne 21. julija 1922., s katerim se računski 
svetnik Ivan S r e b r n i č pri direkciji šum v Ljub
ljani postavlja za računskega svetnika v Vu. činov-
nem razredu na dosedanjem službenem mestu. 

Številka 190 z dne 30. avgusta 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a ! z dne 10. junija 1922., a katerim s© odliku
jejo za zasluge, pridobljene za pospeševanje zadruž
ništva in narodnega gospodarstva: z redom sv. Save 
Ш. vrste: Andrej K a l a n , stolni prost v Ljubljani; 
z redom sv. Save IV. vrste: dr. Antoni B o ž i č , od
vetnik in predsednik Zadružne zveze v Celju; Fran 
R o b 1 e k, veleposestnik in predsednik Hmeljar
skega društva v Žalcu; z redom sv. Save V. vrste: 
Anton K r a l j , tajnik Zadružne zveze v. Ljubljani; 
Janko L e š n i č a r , ravnatelj. Zadružne, zveze v 
Celju; Rado L a h , tajnik Kmetijske družbe za Slo
venijo" v Ljubljani? Pran £ u p a n Sì 8, posestnik ia 
predsednik konjerejskega odseka I. Kmetijske druž
be za Slovenijo na Rakovniku; Lovro P e t o v a r, 

• veleposestnik, trgovec in predsednik konjerejskega 
odseka II. Kmetijske družbe za Slovenijo v. Ivanj-
kovcih. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a ! z dne 20. julija 1922., s katerim se odlikujej >: 
a redom' sv. Save Ш. vrste Miloš S t i b 1 e r, šef 
kabineta ministra za poljedelstvo in voTe; Viljem 
R o h r m a n n , kmetijski svetnik pri pokrajinski 
upravi v Ljubljani; Ivan B e l l e , ravnatelj državne 
kmetijske šole v St. Juriju; z redom sv. Save IV. 
vrste: Alojzij P a u l i n , vladni svetnik in veterinar
ski referont pri pokrajinski upravi v Ljubljani; 
Martin H u m e k, višji sadjarski nadzornik pri po
krajinski upravi v Ljubljani; Otmar S k a l e , dr
žavni veterinarski nadzornik pri okrajnem glavar
stvu v, Novem mestu. 

številka 191 z dne 31. avgusta 1921.: 
Ukaz ministrskega svetja z dne 26. avgusta 1922., 

e katerim se za čas, ko se bo minister za zunanje 
posle đr. Momčilo N i n č i 6, mudil v inozemstvu, po
stavlja za njegovega namestnika Andra S t a n i ć, 
minister za promet. "* 

Ukaz ministrskega sveta z dne 26. avgusta 1922., 
• katerim se sprejemlje ostavka, ki jo je Ivan P a -
r i c e v i 6 , minister na razpolagi, podal na to po
ložaj. 

Izpremembe v osebju. 
Državna živinbzdravnika IX. činovnega razreda 

Prane V e b e 1 v Konjicah in Franc B a š v Mozirju 
sta premeščena k okrajnemu glavarstvu v Mariboru. 

Iv. Hribar s. r. 

Imenovani so: za okrajne nadzornike v IX. činov-
nem razredu pri varnostni straži v Sloveniji revirni 
nadzorniki X. činovnega razreda Fran F i n ž g o r i n 
Vinko P r i b o v š i č v Mariboru in Josip D o b r o -
Ï e k v Ljubljani; za revirna nadzornika I. razreda v 
X. činovnem razredu revirna nadzornika policijskih 
detektivov; II. razreda Jakob P o d r e b e r S e k. pri 

policijski direkciji v Ljubljani in Anton P a v 1 e t i č 
pri policijskem komisariatu v Mariboru; za revimega 
nadzornika v X. činovnem razredu' Nikolaj B u t k o -
v i č , revirni nadzornik XI. činovnega razreda v 
Ljubljani. Dr. Baltic s. r. 

294. 
Mi 

Aleksander 
po milosti božji in 
kralj Srbov, Hrvatov 

proglašamo in objavljamo vsem Ш vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v ХШ. redni seji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, i» da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da j e začasno uredbo o prista
niških käpetanijah z dne 16. februarja 1921., «Služ
bene Nbvine» št. 57/21.,* seznamka uredb ministr
stva za promet š t 5, «Siicene Novine> št. 195/21., 

izpremenitl In*âa-se giaci: 

Zakon 
o pristaniških kapetanijah.** 

Značaj in obče dolžnosti. 

§1-
Vse plovne reke in vsa plovna jezera v kralje

vini Srbov, Hrvatov in*Slovencev 6e razdeljujejo na 
rečne (jezerske) okraje (sreze). 

Pristianiška kapetanija je državna naprava, pod 
katere nadzorstvo spada vsa rečno-brodarska policija 
iö ves brodarski promet v njenem okraju. Prisrjani-
ške kapetanije so podrejene ministrstvu za promet 
(direkciji za rečni promet). 

Minister za promet odreja sedež kapetanijam in 
meje njih okraja po izkazani potrebi in proračunski 
možnosti. 

. § 2 . 
Starejšima kapetanije se zove pristaniški kapetan 

ter je ukazni državni uradnik in brodarsko-policijski 
organ. V njemu podrejenem okraju je predstavnik 
kontrole in izvrševalnega državnega brodarskega 
oblastva v mejah zakonov in predpisov. Njemu je 
poverjeno izvajanje plovstvene in pristaniške službe, 
njegovo področje pa se razprostira na obalo in na 
vodo v mejah njegovega okraja. 

§8. 
Pristaniška kapetanija mora pravočasno poročati 

svojemu nadzorstvenemu oblastvu o vsem, kar se 
tiče brodarstva. Skrbeti mora za varnost pristanišča, 
ladij in vseh drugih objektov v. njem kakor tudi 
onih, ki prehajajo. 

Skrbeti mora za to, da so vsi objekti v prista
nišču, tudi prshajalni, opremljeni s predpisanimi si
gnali. Kontrolirati mora vse objekte, istotako njih 
starejšine, ali potujejo s predpisanimi listinami (pa
tenti) in ali imajo dopustila (dovolila) za potovanje. 

* Uradni list pod št. 93 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca* št. 190, izdanih dne 80eg& 
avgusta 1922. (Prilog XXVH! — 1922.) 

§4. 
Na poslopju, odnosno objektu, v katerem je pi-

earna kapetanije, mora biti veak dan rjazobešena dr
žavna zastava, ponoči pa modra evetUjka. 

§ 5 . •>. ' 

Pristaniškemu kapetanu ee dodeljuje po službeni 
potrebi pomožno osebje. 

Policijska služba. 

§ 6. 
Pristaniški kapetaniji je poverjena pristaniška i» 

obrežna policijska služba, ki jo opravlja s pomočjo 
svojih organov. 

Druga državna oblastva, obveščajo, ako morajo 
izvrševati preiskavo plovnih objektov, o tem prista
niškega kapetana. Kapetanija mora takoj dovoliti 
vsako preiskavo državnim oblastvom, kakor policij
skim, carinskimi, vojažkim itd., ter se je po potrebi 
tudi s'ama udeleževati. 

§7. • 
Vsa oblastva morajo pristaniškim kapetanija» 

dajati pomoč, ako jo taîitevajo. ~ 

Navtična ' služba. 

§ 8. ' 
Pristaniške kapetanije morajo strogo paziti na 

izpremembo vodnih cest ter sporazumno z organi ge-' 
neralne direkcije voda oznamenovaü vsak kraj, ki s« 
izkaže za plovitev nevarnega. Kapetanije poročaj» 
o tem ministrstvu za promet (direkciji za rečni pro
met). 

" § 9. 
Pristaniške kapetanije morajo vsak dan na vid

nem mestu označiti etanje vode v pristanišču. V kra
jih, kjer ni pristaniških uradnikov, skrbe pristaniške, 
kapetanije, da označujejo to sijanje agenture doma
čih podjetij. 

§10. 
Pristaniške kapetanije morajo odrejati mestja ш 

kole, in sicer v taki razdalji, da ima vsaka ladja do
volj prostora za pristajanje in za potrebne manevre. 
Kapetanije morajo odrejati mesta vsakemu objektu* 
v pristanišču ter vedno skrbeti za njih potrebe. Z» 
ladje, ki prihajajo iz inozemstva, odrejajo mest» 
sporazumno s carinskim oblastvom. 

Odrejenega mesta ne sme nihče izpremeniti bred 
vednosti in dovolitve pristaniške kapetanije, če se 
prlastaniškemu kapetanu zdi primerno, izpremeniti 
odrejeno mesto, se mora starejšina objekta teme 
brezpogojno pokoriti. Odredbe kapetanije v ter* 
zmislu so izvršne. Zoper nje se smejo starejšine ob
jektov pritožiti po redni poti. 

§ H: 
Kapetani večjih pristianišč morajo razdeliti pri

stanišče na več delov, izmed katerih mora biti vsak 
označen z rimsko številko na večji tabli, razobefeni 
na vidnem mestu. 

§ 12. 
Pristaniške kapetanije morajo paziti na gibanje 

ladij in vseh plovnih objektov. Nadsärati morajo 
splave, vodne naprave, kopališča itd., ali so pravilno 
zvezani, ali imajo v redu čolne in ali so na določe
nih mestih, istotako ladje, ali imajo reševalne pri
prave. 

- '" il'Si'.MMtl'i.i 1 ^ 1 i m<i ' i а&&Ш81&»*Љ.. 



94. 628 Letnik IV. 
§ 1 3 . 

Pristaniške kapetanije naročajo pristaniškim re
darjem, naj ves dan nadzirajo vse objekte na pre-
kladališču, da se fiaztovorjeni objekti takoj odprav
ljajo in drugi, pripravljeni za natovoritev, postavlja
jo na njih mesto; d!a pazijo, da ni privezanih več ob
jektov drug na drugega, nego kolikor dopuščajo 
lokalne razmere. Dolžni eo nadzirati zvezovanje ob
jektov. 

§14. 
Pristaniške kapetanije prepovedujejo, kuriti na 

odprtih ognpščih objektov v pristanišču. Za kur
jenje zaradi desinfekcije se mora zahtevati dovolitev 
pristaniške kapetanije. 

Vsi pomočki za gašenje eventualnega požara s 
potrebno človeško močjo morajo biti pripravljeni 
na licu mesta. 

Kadar se natovarjajo ali raztoviarjajo razstrelila 
in lahko zapalni predmeti, jo strogo prepovedano, pu
liti na obali in drugih objektih v bližini. V ta namen 
odredi pristaniški kapetan nadziratelja (stražnika) ob 
stroških ladje. 

Objekti, ki nakladajo te stvari ali so natovorjeni 
z njimi, morajo ves čas nositi rdečo zastavo. 

če nastane požar, če se razbije ladja ali če na
stopijo druge nevarnosti, se mora pozivu pristani
škega kapetana takoj in brezpogojno odzvati vsaka 
brodarska oseba ter dati zahtevano pomoč. 

V takih primerih se mora zvoniti v znamenje 
vzbune na objektu, kjer je nastal požar, kakor tudi 
na bližnjih objektih. 

Objekti, na katerih je nastal požar, se morajo kar 
najhitreje oddeliti od drugih. 

Ako se kdo izmed brodarjev ne bi hotel odzvati 
pozivu in odredbam pristaniškega kapetana, ga sme
jo kapetanije kaznovati. 

§ 15. 
Pristaniških kapetanij mora biti skrb, da nosijo 

vse ladje in drugi objekti predpisane zastave. 
Objekti brodarskih podjetij kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev morajo nositi državno zastavo 
na krmilu. 

Na mestih, določenih za državno zastavo, se ne 
sme razobešati nobena druga zastava ali drug znak. 

Vsi objekti brodarskih podjetij kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev morajo ob slavnostnih dneh od 
solnčnega vzhoda do solnčnega zapada nositi držav
no zastavo tudi na jadrenikih (spredaj). 

N'obina ladja v pristanišču .e ne sme upirali raz-
obesitvi svoje nacionalne zastave, ako to zahteva 
pristaniška kapetanija. 

§16. 
Pristaniške kapetanije morajo podpirati carinske, 

monopolne in policijske (politične) organe pri njih 
poslu na ladjah v pristanišču in na obali. Ob nepra
vilnosti morajo pridržati ladijske listine in ladji pre
povedati odhod. 

§ 17. 
Pristaniških kapetanij mora biti akrb, da pristojni 

organi vzdržujejo pristanišče in obalo primerno či
sto; skrbeti morajo za to, da se preprečujejo zlorabe, 
tatvine itd., pri čemer jih podpirajo policijska (po
litična) oblastva. 

§ 18. 
Pristaniške kapetanije se morajo uverjati, ali so 

za zgradbe, ki se postavljajo na obali, izdana po
trebna dovolila,. ' 

Ce niso izpolnjeni vai predhodni pogoji za posta
vitev kakršnekoli zgradbe na obali, poročajo o tem 
najbližjemu policijskemu (političnemu) oblastvu in 
direkciji za rečni promet. 

§ 19. 
Ce je treba kaj blaga iz kakršnihkoli razlogov 

odpraviti g pristanišča, pa se lastniki blaga ne stri
njajo e tem, morajo kapetanije e sodelovanjem poli
cijskih (političnih) oblastev odpraviti blago ob stro
ških lastnikov. 

§ 20. 
Pristaniške kapetanije morajo skrbeti za to, da 

ee takoj poravna veaka škoda, Id bi jo na državnem 
imetku in zemljišču provzročile ladje ali njih po
padke. Izjema eo samo primeri višje sile. 

Za vsako opustitev, zaradi katere ee država 
ofikoduje, je odgovoren pristaniški kapetan. 

§ 21. 

Veak poveljnik ladje ali starejšina objekta se 
mora prijaviti pristaniški kapetaniji takoj, najkeeneje 
pa v 12 urah po prihod« ter vročiti ladijske listine 
1 vpogled. 

V krajih, kjer poslujejo agenture brodarskih pod
jetij, ee smejo poveljniki ladij, ki vzdržujejo redni 
promet, oprostiti osebne prijave. 

V tem primeru so agenti brodarskih podjetij za
vezani, pristaniški kapetaniji vročiti raport o pri
hodu ladje s potrebnimi podatki. Vsekakor se mo
rajo agenti brodarskih podjetij za to pismeno ob
vezati. 

Carinski predpisi s tem niso prizadeti. 

§22. 

Predpisane ladijske listine eo: 
a) za parnike: 

1.) patent ladje; 
2.) potrdilo, da so kotli v redu; 
3.) sanitetno dovolilo; 
4.) ladijski dnevnik; 
5.) popis osebja posadke kakor tudi listine o 

njega identiteti; 
b) za vlačilnice: 

1.) potrdilo o sposobnosti za plovitev; 
2.) dnevnik o delu objekta; 
3.) sanitetno dovolilo; 
4.) popis osebja kakor tudi listine o njega ider» 

ti teti; 
c) za splave: kakor pod a) v točkah 3. in 5. 

§23. 

Vsi plovni objekti brez razlike: ladje, vlačilnice 
dereglije (manjše ladjice) in čolni nad 20 ton nosil
nosti morajo imeti «dovolilo za plovitev», ki ga iz
daja ministrstvo za promet (direkcija za rečni pro
met). Za dereglije in čolne do 20 ton izdajajo ome
njeno dovolilo pristaniške kapetanije, v katerih oko
lišu živi lastnik. O teh izdanih dovolilih pošilja pri
staniška kapetanija koncem vsakega meseca mini
strstvu za promet (direkciji za re_čni promet) izpisek 
iz svojega registra. 

Tudi vsa druga dovolila, izdana po ministrstvu 
za promet (direkciji za rečni promet), se morajo 
registrirati pri pristaniški kapetaniji, v katere oko
lišu živi lastnik objekta. 

Dovolila za kopališča in vodne naprave izdajajo 
politična oblastva, odnosno rečno-inženjerska.zvanja. 
Pristaniški kapetani odlpčajo v komisijah kraje za 
kopališča iu vodne naprave, da ne ovirajo brodar
skega prometa. 

Dovolila za ribarjenje izdajajo ona oblastva,, ki 
so po veljavnih zakonskih predpisih v dotičnih po
krajinah pristojna za to. 

§ 24. 

Če ee ladijske listino ne strinjajo z resničnostjo, 
dado pristaniške kapetanije s pomočjo dveh strokov
njakov, in sicer ob stroških iastnikoviJb, pregledati 
objekt ter preiskati spor. 

§ 25. 

Pristaniške kapetanije vroče poveljniku prispele 
inozemske ladje «prijavnico», ki jo poveljnik točno 
izpolni po vseh vprašanjih ter svojeročno podpiše. 
Za tovor se lahko priklopi «prijavnici;» že naprej pri
pravljena «tovornica blaga»; tudi to mora podpisati 
starejšina objekta. Za vse navedene podatke je oseb
no odgovoren. 

Pristaniška kapetanija se sme uveriti, ali so na
vedbe resnične. 

Kdor predloži «prijavnico», jo mora taksirati po 
veljavnih zakonih, ker velja za uradno listino. «Pri
javnica» ostane v arhivu kapetanije. 

§26. 

Vsak objekt, ki manipulira izvun označenega pri
stanišča, se smatra, kakor bi manipuliral v prista
nišču samem. Ta okolnost se mora navesti v «pri
javnici». 

§ 27. 

Po izpolnitvi «prijavnice» izda pristaniška kapi
tanija poveljniku inozemskega objekta «dovolilo za 
promet z obalo». To dovolilo je potrdilo, da je ob
jekt izvršil vse predpisane formalnosti. 

Brez dobljenega «dovolila za promet z obalo» ne 
sme noben objekt pričeti z raztovarjanjem ali nato
varjanjem blaga ali uvesti kakršnegakoli dragega 
prometa z obalo, drugimi objekti ali osebami. Samo 
potniškim ladjam v rednem prometu ni treba, v pri
log hitremu odpravljanju, deponirati ladijskih papir
jev in zahtevati «dovolila za promet z obalo» ako 
so izpolnjene carinske formalnosti. V tem primeru 
je agentura brodarskih podjetij zavezana, dati kape
taniji potrebne podatke. 

§28. 

Poveljniki ladij domačih podjetij morajo svoj pri
hod v pristanišče prijaviti pristaniški kapetaniji e 
predpisanim obrazcem «tovornice blaga» (v knjigi 
po 100 listov e kopijami). 

§29 . 

Poveljnik ladje je odgovoren za to, da se izvršu
jejo vse odredbe kapetanijo, dokler je ladja v pri
stanišču, zlasti pa predpisi o rečno - poUcijski in 
zdravstveni službi. 

če se kdo izmed posadke upre izvršitvi odredb, 
če napravi nered, provzroči prepir itd., eo pristani
ške kapetanijo upravičene, da ga ali kaznujejo ali 
pa izroče policijskim (političnim) oblastvom. 

§30. 

Pristaniška kapetanija zadrži od vsakega nadalje 
njega potovanja one plovne objekte, ki ne bi imeli 
ob pregledu.' «izpričevala o sposobnosti za poto
vanje», katero mora biti v predpisanem roku obnov
ljeno. O tem poroča kapetanija brzojavno ministrstvu 
za promet (direkciji za rečni promet) ter naprosi na
daljnjih navodil. 

Ako pa gre za inozemsko ladjo, so postopa isto-
tako, kolikor to~ne nasprotuje mednarodnim pogod
bam. 

§ 3 1 . 

Pristaniške kapetanije morajo paziti, da imajo 
objekti v pristanišču vsak čas zadostno posadko za 
eventualne manevre. 

§32. 

Brez dovolila pristaniške kapetanije je strogo 
prepovedano, v pristanišču streljati s topovi, puška
mi in s kakršnimkoli drugim orožjem. Istotako je 
prepovedano, spuščati ognjemete. 

Zabavne vožnje na razsvetljenih čolnih in elav-
nosti na vodi in obali v pristanišču ali rečnem okraju 
se smejo prirejati samo s privolitvijo pristaniško ka
petanije v sporazumu s politično - policijskimi ob-
lastvi. 

§ 3 3 . 
Prepovedano je, metati smeti (pepel, trosko [žlin

dro], ostanke) v pristanišču. 

§34. 

Poveljniki ladij ali vodje objektov, ki so v, pri
stanišču ali ob času potovanja v rečnem okraju, mo
rajo kapetanijo obvestiti vselej, če se primeri hava
rija, če trči en objekt ob drugega, če nastane požar 
na vodi, če kdo kaj ukrade, če kdo umre na ladji, 
če kdo koga ubije, če kdo utone itd. 

§-35. 

Brez dovolila pristaniške kapetanije He sme no
ben starejšina objekta dopustiti, da bi se na njegov, 
objekt privezal kakršenkoli drugi, ki prihaja iz ino
zemstva, razen če je nevarnost. O tem se mora takoj 
obvestiti pristaniška kapetanija. 

§ 36. 

Na pismeno zahtevo pristaniške kapetanije mora 
poveljnik ladje izročiti vsakogar izmed svojega 
osebja. 

Na zahtevo kateregakoli oblastva (po pristaniški 
kapetaniji) morajo poveljniki potniških ladij izročiti 
tudi potnika z ladjo. 

§37. 

Pristaniških kapetanij mora biti skrb, d« agen
ture pravočasno na svojih tablah objavljajo even
tualno zamude rednih potniških ladij. 

§38. 

Vsako večje in daljše popravilo čolnov, vodnih 
naprav, dereglij itd. na suhem se mora prijaviti pri
staniški kapetaniji. 

§ 39. 
Noben objekt ne sme kreniti iz pristanišča, do

kler ne dobi po opravljenih carinskih in drugih for
malnostih od pristaniške kapetanije «dovolilo za od
hod», ki ga mora poveljnik ladje pokazati na zahtevo 
pristojnih oblastev. 

Izjeme eo samo redne potniške ladje. 
Količina natovorjenega blaga se mora priobčiti 

pristaniški kapetaniji. 
§ 40. 

Ako ostane objekt tudi po dobljenem «dovoHlu 
za odhod» v pristanišču iz kakršnihkoli razlogov, 
dalje časa nego 24 ur, mora poveljnik objekta, pri-
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efaniški kapetaniji vrniti ladijske papirje, kjer osta
nejo do odhoda. Ce ee bivanje podaljša preko treh 
dni, so mora izdati novo «dovolilo za odhod». 

§ 41. 

Po mednarodnem pravu eo tuje trgovske ladje 
podrejene sodišča one države, v katere vodah bi
vajo, in sicer ne samo za prekrške in zločine, ki jih 
zakrivijo ladijsko osebje in potniki na kopnem, nego 
tudi za prekrške in zločine, ki se dogode na ladji, 
dokler biva v teritorialnih vodah. Običaj je, da se 
prekrški in zločini, storjeni na inozemski ladji, pre
puščajo v rešitev konzulatom ali poveljnikom njih 
vojnih ladij, ako bivajo v pristanišču; opušča pa se 

•ta običaj, če so po teh prekrških in zločinih priza
deti interesi države, katere last je teritorij, ali njeni 
državljani ali če zaprosi konzulat ali poveljnik ladje 
za posredovanje naša državna oblastva. Umeje se, 
da imajo oblastva države, katere last je teritorij, 
pravico, v takih primerih ukreniti vse, kar je treba, 
pa tudi preiskati ladjo. 

O namerjani preiskavi morajo obvestiti konzula 
dotično države, katere last je ladja — ali poveljnika 
vojne ladje iste države, ako slučajno biva v luki — 
da lahko ukreneta, kar smatrata za svojo dolžnost. 

V zmislu tega predpisa mednarodnega prava mo
rajo postopati tudi pristaniške kapetanije. 

Predpisi ob havarijah in nesrečah. 

§ 42. 
O vseh havarijah, ki se pripete v okraju kapeta

nije, mora biti le-ta takoj obveščena po najkrajši 
poti. Pismena prijava ee ji mora vročiti najkesneje 
v 24 urah. 

Kapetanija mora takoj in na licu mesta proto
kolarno preiskati dogodek ter svoj referat s situa
ci jsko skico vredi predložiti ministrstvu za promet 
(direkciji za rečni promet). 

Če zadono krivda osebje objekta, se morajo pro
tokolarno zaslišati krivci in priče, njih izpovedi pa 
priložiti referatu in pro'tokolu p havariji. 

§ 43. 

Ce eo havarije večje, mora kapetanija takoj Da 
kraj, kjer ee je prigodila havarija, odrediti po potrebi 
vsak plovni objekt, lei bi bil takrat v področnem 
okraju, zaradi reševanja potnikov, posadke, blaga 
in havariranega objekta. 

Poveljniki vseh objektov ge morajo takoj in brez
pogojno odzvati vsaki odredbi kapetanije, ne glede 
na svojo zastavo in službeno nalogo. 

Öe bi kapetanija v svojem okraju ne imela za to 
pripravnih plovnih objektov, mora po najhitrejši poti 
zahtevati od sosednje kapotanije, brodarske agen
turo ali direkcije, naj se takoj na lice mesta napoti 
parnik za reševanje. 

§ 44. 

Ves čas, ko se rešujejo potniki, posadka, blago in 
objekti v okraju kapetanije, mora biti navzočen pri
staniški kapetan ali njegov, namestnik. 

§ 45. 

Vsi potopljeni objekti se morajo označiti s plov-
kami (bojami) takoj, ko so se potopili. Na to mora 
posebno paziti kapetanija. Ponoči morajo biti ta me
sta označena s predpisanimi signali. 

Ce ne bi starejšina potopljenega objekta njego
vega mesta označil e plovko ter pravočasno ne ob
vestil pristojne kapetanije o potopitvi, ga mora ka
petanija pozvati na odgovor ter ga obtožiti; vselej 
mora takoj odrediti, da se mesto označi, ter poročati 
ministrstvu za promet (direkciji za rečni promet). 

§ 46. 

Ce objekt nasede, mora pristaniška kapetanija po 
prejetem obvestilu ali privatnem zaznanju takoj iz-
poslovati in mu poslati pomoč. 

§ 47. 

Ce potopljen objekt ovira redno plovitev, izposlu-
jejo pristaniške kapetanije po pristojni poti pomočke, 
da ee ovire odpravijo- in plovitev zavaruje. 

Jurisdikcija pristaniške kapetanije. 

б 48. 

Posamezniki, ki ne izvršujejo predpisov te ured
be, se kaznujejo v denarju od 60 do 300 dinarjev. 
J£aaoQ ee izreka v korist državne blagajne. 

Kazni izreka pristaniški kapetan. 
Zoper razsodbe pristaniškega kapetana je do

pustna pritožba na ministra za promet. Rok za pri
tožbo je 15 dni. 

Odločba ministra za promet o pritožbi je izvršna. 
Ako pristanišu kapetan izvršnih razsodb ne more 

izvršiti, jih pošlje poUcijskim oblastvom v izvršitev. 
Pristaniški kapetan izdaja razsodbe pismeno z 

razlogi. 
§ 49. 

V sporih o odškodnini, če trči en objekt ob dru
gega, če se havarira ali če nasede, med privatnimi 
brodarskimi otebami ali podjetji, je pristaniška ka
petanija edino pristojno oblastvo za razpravo in raz
sodbo do vrednosti 3000 dinarjev. 

Pritožbo zoper razsodbo kapetanij smejo osebe 
ali podjetja predložiti v roku 15 dni ministrstvu za 
promet (direkciji za rečni promet) po pristaniški ka
petaniji. 

Preko one vrednosti prehaja pristojnost za raz
sodbo na redni spor pri civilnem sodišču, ki se mu 
za preiskavo odstopijo vsi dotični spisi. 

§ 50. 

Ce zahtevajo sporne stranke strokovno komisijo 
(ekspertizo), jo morajo zaprositi pismeno po prista
niški kapetaniji. V to komisijo se odrejajo pristaniški 
kapetan, en ladijski kapetan, en strojni strokovnjak 
in en' civilni inženjer. 

Vsakemu članu komisije mora obsojena stranka 
plačati dnevnico in potne stroške. 

§ 51. 

Na pismeno zahtevo sodnega oblastva, da se pre-
povej tovor ali pridrži objekt, postopa pristaniška 
kapetanija po proveritvi zahteve; takoj pa mora o 
tem poročati ministrstvu za promet (direkciji za 
rečni promet). 

§ 52. 

Vsi prestopki in zločini, ki se preiskujejo in kaz
nujejo uradoma, se izročajo v nadaljnje poslovanje 
policijskim (političnim) in sodnim oblastvom. 

Sanitetni predpisi. 

§ 53. 

Pristaniške kapetanije morajo skrbeti za zdrav
stveno stanje v svojem okraju po predpisih rečno-
zdravstvene službe. 

§ 54. 

Če nastane v državi ali v inozemstvu epidemija, 
se morajo pristaniške kapetanije ravnati po pred
pisih (naredbah) ministrstva za narodno zdravje in 
krajevnih fizikatov. 

Ladjo in objekti, ki prihajajo iz okuženih krajev, 
morajo nositi rumeno zastavo ter ne smejo pristajati 
v pristanišče, dokler se ne izvrši sanitetna preiskava. 
Pristaniške kapetanije morajo skrbeti za to, da se 
zdravniške odredbe izvršujejo. 

§ 55. 

Pristaniška kapetanija mora skrbeti za to, da 
nihče ne prinaša v pristanišče rib, mesa, sadja pred 
zdravniško preiskavo, ako je ta potrebna. 

Živino mora pregledovati živinozdravnik. 

§ 56. 

Ob prevažanju mrličev p 0 ladjah morajo prista
niško kapetanije skrbeti za to, da so transporti 
opremljeni s predpisanimi sanitetnimi listinami. 

§ 57. 

Kadarkoli vrže voda mrtvo truplo iz 6ebe, mora 
pristaniška kapetanija to prijaviti pristojnemu občin
skemu ali policijskemu (političnemu) oblastvu. 

Postopanje ob potovanju članov kraljevskega doma 
in dostojanstvenikov. 

§ 58. 

Kadar potuje član kraljevskega doma, mora pri
staniški kapetan osebno pričakati ladjo, ee po po
trebi prijaviti ter pozdraviti. Ob takih prilikah mora 
biti on in njemu podrejeno osebje v svečani elužbeni 
obleki. Pontoni in pristanišče morajo biti v največ
jem redu in v največji čistoti; tja se ne sme pripu
ščati nihče razen uradnih ali posebe odrejenih oseb. 
Ako zahteva potreba, mora biti pristaniški kapetan 
tudi pripravljen, odpotovati z ladjo. 

§ 59. 

Ob dohodu ali prehodu visokih državnih' dosto
janstvenikov, ministrov in nadrejenih višjih etarejšin 
jih mora pristaniški kapetan ali, če je sam zadržan, 
njegov namestnik pozdraviti na ladji ter etarejšinam 
poročati o stanju v rečnem okraju. 

§ 60. 

Obmejne pristaniške kapetanije morajo brzojavno 
poročati direkciji za rečni promet in sosednji kape
taniji, če prestopijo osebe, navedene v §§ 58. in 59., 
na naše ozemlje. 

Postopanje z ladjami vojne mornarnice. 

§ 61. 

Ce se pojavi v pristanišču vojna ladja, ji mora 
pristaniška kapetanija takoj odrediti poseben kraj, 
da je na varnem in da ne ovira trgovskega'prometa. 
Poslati ji mora poročilo o stanju vode v, pristanišču. 

§ 62. 

Ko da pristaniški kapetan poročila inozemski 
vojni'ladji, Id prispe v pristanišče, mora zahtevati 
od poveljnika vojne ladje: ime ladje, število posadke 
in topov, čin in ime zaposlencev, število eventualnih 
potnikov, podatke o odhodnem pristanišču, o bivanju 
v pristanišču in o cilju potovanja. Te podatke mora 
pristaniška kapetanija brzojavno priobčiti: 1.) mini
strstvu za promet (direkciji za rečni promet), 2.) mi
nistrstvu za vojno in mornarnico, 3.) ministrstvu za 
zunanje posle in 4.) krajevnemu ali policijskemu (po
litičnemu) oblastvu. 

§ 6 3 . 

Razen podatkov, omenjenih v § 62., ne sme pri
staniška kapetanija od vojne ladje zahtevati nobe
nih listin, razen potrdila o zdravstvenem stanju, ki 
se mora pred odhodom vrniti. 

§ 64. 

Ce zakrivi posadita vojne ladje v pristanišču pre
stopek ali izgred, mora to pristaniška kapetanija ta
koj naznaniti poveljniku vojne ladje in krajevni vo
jaški komandL 

§ 65. 

O odhodu inozemske vojne ladje iz pristanišča 
mora pristaniška kapetanija brzojavno poročati vsem 
oblastvom, navedenim v § 62., ter označiti smer, v 
kateri je ladja odpotovala. 

O raportin in vodstvu registrov. 

§ 66. 

Pristaniške kapetanije morajo voditi dnevnik ter 
imeti v redu svoj arhiv. O izrečenih kaznih se mora 
voditi «register kazni» z vsemi 'potrebnimi razpre-
delki. 

§ 67. 

Koncem vsakega meseca morajo pristaniške ka
petanije poslati vse denarne vsote, nabrane na pod
stavi zakona o pristaniških taksah, kaznih itd., mini
strstvu za promet (direkciji za rečni promet) s po
drobnim poročilom vred. 

§68. 

Pristaniška kapetanija mora voditi register vseH 
objektov, katerih lastniki stanujejo V okolišu kape-
tanijskega okraja. 

§69. 

Pristaniške kapetanije morajo voditi dnevnike, 
raporte in drugo, predpisane po direkciji za rečni 
promet, ki se nanašajo na kontrolo prometa in vod
stvo statistike. 

Prehodna določila. 

§ 70. 

Ministrstvo za promet (direkcija za rečni promet) 
predpiše, kakšno uniformo moiajo nositi pristaniški 
kapetani, nadalje vse potrebne pravilnike, navodila, 
naredbe itd, 

§ 71. 
Ta zakon etopi v veljavo, ko ga kralj podpiše ia 

ko se razglasi v "«Službenih Novinah», ter nadomešča 
uredbo o pristaniških kapetanijah z dne 6. februarja. 
1921., «Službene Novine» š t 57/21., eeznamka uredi» 
ministrstva ea promet št. 5, «Službene Novine»! 
it. 195/21. 
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Našemu ministru za promet naročamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izn-ševanje, oblastvom zapovedujemo, aij 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković & r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. PaSić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi pokrajinske aprave 
za Slovenijo. 

St. 32.448. 
Razpust društva. 

Podružnica v Skocijanu pri Dobravi cSlovenske 
Straže» v Ljubljani ee razpušča, ker že več let ne 
deluje in ker zaradi nezadostnega števila članov ni
ma pogojev za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 1. septembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Tekavčič s. r. 

630 

vhodom v stanico bosta oba zavoda označena e po
sebnim napisom: cStalna bakteriološka etanica» in 
z državnim grbom. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 30. avgusta 1922. 

Sanitetni Sef : dr. Katičić ». r. 

Letnik IV. 

Razglasi drugiti uradov in oblastev, 

O t r o c i , k i n e s t a n u j e j o v L j u b l j a n i , 
3e n a č e l n o p r i s p r e j e m u o d k l a n j a j o ! 
p o č e m e r s e j e r a v n a t e l j s t v o m t o č n o 
r a v n a t i . 

Vse podrobnosti se poizvedo pri šolskih ravna
teljstvih ob vpisovanju. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 29. avgusta 1922. 

St. 1004. 

Razglas. 

forgiasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. B П 10/126 ex 1922. 

Razglas. 
Ker so se pojavili falzifikati kolkov v vrednosti 

po 10 in 30 dinarjev emisije, ki velja v pokrajinah 
izvun Srbije in Crne gore, je odredila generalna di
rekcija posrednjih davkov z razpisom št. 21.497 iz 
leta 1922., da je te dve kategoriji kolkoy dne 16ega 
septembra 1922. vzeti iz prometa in da s tem dnem 
prestaneta veljati. 

Kolki teh dveh kategorij ee do vštetega dne 
15. decembra 1922. zamenjavajo za pravilne kolke 

"po veljavnih predpisih. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 4. septembra 1922. 

Za delegata: Bonač s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 9544/22. 

Razglas o ustanovitvi bakterioloških 
stanic (postaj) v Ljubljani in Celju. 
Gospod minister za narodno zdravje je odredil z 

•dJokom z dne 23. avgusta 1922., št. 29.006, da je 
T prostorih prosekture ljubljanske državne bolnice 
in v prostorih celjske javne bolnice takoj otvoriti 
»taboo bakteriološko stanico (postajo). Obe stanici 
hceta podrejeni neposredno zdravstvenemu odseku 
ter se bosta vzdrževali s posebnimi rednimi meseč
nimi prispevki ministrstva za narodno zdravje. 

Ljubljanska bakteriološka stanica prevzame vse 
bakteriološke in druge preiskave, M so se do sedaj 
vršil«- v presekturi. Področje ljubljanske bakterio
loške stanice bo obsezalo ozemlje bivše dežele 
Kranjske, področje celjske bakteriološke stanice pa 
ozemlje bivše dežele Štajerske in Prekmurje. 

Za poslovanje obeh stanic je odločilen cPravil-
nik o radu bakterioloških etanica», natisnjen v iz-
ledni številki «Glasnika» ministrstva za narodno 
adravje iz leta 1922. Nad vhodom v bolnico in pred 

Enoletni tečaj na državni kmetijski šoli v 
St. Jurijo ob južni železnici ee prične začetkom me
seca novembra t. 1. in bo trajal do konca meseca 
septembra prihodnjega leta. Razmeroma kratka 
učna doba ima namen, omogočiti posestnikom, ki 
težko pogrešajo svoje sinove za dalje časa, da se 
njih sinovi vendarle dobro izvežbajo v svoji stroki. 
V tem kratkem času se tudi ne odtujijo domačim 
razmeram. Učenci so oskrbljeni na zavodu e sta
novanjem in hrano, pa tudi perilo se jim enaži. Za 
vse to plačujejo po 200 Din mesečno, in sicer v 
poluletnih obrokih naprej. Ako bo draginja rastla, 
ee utegne oskrbnina zvišati. Šolnino 10 Din me
sečno plačujejo samo učenci, ki niso doma v Slo
veniji. 

Nekaj je tudi mest s polovično oskrbnino, 
nekaj pa jih je sploh prostih oskrbnine. Talca mesta 
se oddajajo le onim sinovom manj imovitih kme
tov, ki so res potrebni te podpore ter se zavežejo, 
da ostanejo zvesti kmetijskemu stanu na domačijah. 

Pogoji za sprejem so: 1.) dovršeno 16. leto sta
rosti; 2.) dobro dovršena ljudska šola; 3.) popolno 
telesno in duševno zdravje, krepka postava in 
brezhibnost značaja. 

V prvi vrsti se vpoštevajo sinovi kmetiäkih 
staršev, posebno če so se že doma bavili s kme
tijstvom. Za sprejem naj se pošljejo prošnje naj-
kesneje do dne 2 5. s e p t e m b r a t. 1. podpisa
nemu ravnateljstvu. Prošnje morajo biti evojeročno 
spisane na celo polo in kolkovane s 4 dinarji, za 
rešitev pa naj se priloži kolek za 10 Din. Prosilci 
morajo priložiti tudi te-le listine: 1.) krstni list; 
2.) domovnico; 3.) zadnjo šolsko izpričevala; 
4.) nravstveno izpričevalo; 5.) zdravniško izpriče
valo; 6.) reverz staršev ali varuhov, s katerim se 
zavezujejo, redno plačati vse narasje e;troške in 
poravnati vsako prizadeto škodo; 7.) oni, ki žele 
olajšave glede oskrbnine, tudi uradno potrjeno iz
pričevalo o imovinskih razmerah. Obveznost, pla
čevati vse razne stroške, razen dovoljenega po>-
pusta za oskrbnino, velja pa tudi za te učence. 
Istotako velja obveznost, plačati popolno oskrb
nino za nazaj, ako dotični učenec izstopi brez 
tehtnega vzroka iz zavoda pred koncem tečaja ali 
če izgubi zaradi malomarnosti ugodnost znižane 
oskrbnine. Oskrbnine, po predpisih plačana za pol 
leta naprej, se tudi ne vrnejo, če odide učenec 
svojevoljno prej. 

Natančnejša pojasnila daje ravnateljstvo. 

Ravnateljstvo državne kmetijske šole v St. Juriju 
ob južni železnici, 

dne 21. avgusta 1922. 

St, 2079/m. š. sv. m o 2—2 
Razglas. 

Na javnih mestnih osnovnih' šolah r Ljubljani 
se prične novo šolsko leto 1922./1923. 

v č e t r t e k d n e 14. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 
s skupno sv. mašo in 

v p e t e k d n e 15. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
z rednim šolskim poukom. 

V p i s o v a n j e bo v e r e d o d n e 13. s e p 
t e m b r a 1 9 2 2 . o d o s m i h d o d v a n a j s t i * 
d o p o l d n e i n o d d v e h d o p e t i h p o p o l 
d n e , in sicer: 

za I. mestno deško osnovno šolo v šolskem po
slopju v Komenskega ulici št. 19; za II. mestno de
ško osnovno šolo v šolskem poslopju na Cojzovi 
cesti št. 5; za Ш. in V. mestno deško osnovno šolo 
v šolskem poslopju na Erjavčevi cesti št. 21; za IV. 
mestno deško osnovno šolo v šolskem poslopju na 
Prulah št. 13; za VI. mestno deško in za IV. meetnu 
dekliško osnovno šolo v šolskem poslopju na Ga
silski cesti š t 242; za I. mestno dekliško osnovno 
šolo v šolskem poslopju na Sv. Jakoba trgu št. 1; 
za Ш. mestno dekliško osnovno šolo in za mestno 
manjšinsko šolo v šolskem poslopju na Erjavčevi 
cesti št. 19; za mestno barjansko šolo v šolskem po
slopju na Ižanski cesti št. 40; za mestno pomožno 
šolo v šolskem poslopju na Cojzovi cesti št. 5 (le od 
dveh do petih popoldne). 

O t r o c i , k i n e s t a n u j e j o v L j u b l j a n i , 
s e n a č e l n o o d k l a n j a j o , po č e m e r s e j e 
v o d s t v o m to iSno r a v n a t i . 

Vse podrobnosti pojasnjujejo šolska vodstva ob 
vpisovanju. 

Mestni šolski svet ljubljanski, 
dne 29. avgusta 1922. 

St. 2078/m.ï.ev. 1171 2—2 

Razglas. 
Na javnih mestnih meščanskih šolah ljubljanskih 

se prične šolsko leto 1922./1923. 
v č e t r t e k d n e 14. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

e skupno sv. mašo in 
v p e t e k d n e 15. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

z rednim šolskim poukom. 
V p i s o v a n j e b o v s r e d o d n e 13. s e p 

t e m b r a 1 9 2 2. o d o s m i h d o d v a n a j s t i h 
d o p o l d n e i n o d d v e h d o p e t i h p o p o l 
d n e , in sicer: 

za L mestno deško meščansko šolo v šolskem 
poslopju na Prulah št. 13; za II. mestno deško me
ščansko šolo v šolskem poslopju na Gasilski cesti 
št. 242; za 1. mestno dekliško meščansko šolo v 
šolskem poslopju na Sv. Jakoba trgu št. 1; za П. 
mestno dekliško meščansko šolo v šolskem poslopju 
na Gasilski cesti š t 242. 

Vstop v I. razred meščanske šole je dovoljen le 
onim učencem in učenkam, ki so dovršUi(e) V. šolsko 
leto e splošno povoljnim uspehom. 

St. 18.535. 1 1 9 g 

Razglas. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za no

tranje zadeve, jo odredila z razpisom z dne 2в. av
gusta 1922., št. 31.491, da se mora 
volitev občinskega odbora mestne občine ljubljanske, 
in sicer 4 9 o b č i n s k i h o d b o r n i k o v in 4 9 
n a m e s t n i k o v , vršiti 

v nedeljo dne 3. decembra 1922. 
To so daje javno na znanje z dostavkom, da so 

objavijo natančnejša določila o razdehtvi mosta na 
volilne okraje in dodelitve posameznih okolišev na 
določena volišča pravočasno s posebnim razglasom. 

Istotako se razglase pravočasno po razpoložitvt 
pravnoveljavnih volilnih imenikov za občinske ve-
litvft določila glede vlaganja kandidatnih lie*. 

Po določilih člena 12. zakona o volilnih imenikifc 
se smejo 
p o p r a v k i s t a l n e g a v o l i l n e g a i m e n i k a 

za o b č i n s k e v o l i t v e 
ki je po tuuradnem razglasu z dne 19. avgusta 1928. 
ob običajnih uradnih urah, t j . od 8. do 14. me, pri 
mestnem magistratu (v mestnem popisovalnem ura
du) razgrnjen vsakomur .na vpogled, z a h t e v a t i 
l e š e l o d n i p o razglasitvi ukaza o voUtvi obetov 
skega odbora. Glede na to določilo ee smejo po
pravki volilnega imenika zahtevati le še 

d o v š t e t e g a č e t r t k a d n e 2 1 . s e p t e m 
b r a 1 9 2 2 . 

Popravki volilnega imenika so zahtevajo вер> 
eredno pismeno ali ustno od mestnega magistrata 
ali pa od prvostopnega (deželnega) sodišča, toda od 
tega samo pismeno. Zahtevanim popravkom «e mo
rajo priložiti potrebni dokazi, za katere moiteja 
služiti samo polnoveljavne listine. 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 6. septembra 1922. 

Vladni komisar: dr. Senekovii s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani, 

:"i-:: ''г--^<'ј^Ш^Шј^'/т^ггС^.г -f л - | > i- ^ . • ^ - « б . * - . - : : .--. &*'JL~ji --.«:-. Jîïïfefiits-! ' ::^'i:-*Tir.«-:i-'ïll' :/I-J*.i ж 
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Poštnina plaöana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 12. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Uredbe osrednje vlade: Naredba ministra za promet o reorganizaciji zavarovanja državnega prometnega osebja zoper bolezen in nezgode. Naredba o zavarovanju 
državnega prometnega osebja zoper bolezen in nezgode. Naredba 0 ustanovitvi socialno-humanitarnega odseka pri ministrstvu za promet in vseh direkcijah državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. Popravek k naredbi o izvajanju zavarovanja po zakonu o zavarovanju delavcev. Pravilnik o neukaznih poštno-brzojavnih in telefonskih 
uslužbencih kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o postopanju s poštnimi paketi, ki imajo predmete, prepovedane za uvoz. Razglas o 
trošarini na bencin. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: Razglas, da so sklepi občnih zborov delničarjev Trgovske banke, d. d. v.Ljubljani, 
in Slovenske eskomptne banke v Ljubljani z dne 20. maja 1922. odobreni. Razglas, da je ustanovitev delniške družbe z imenom «.Volta', tovarna električnih žarnic, d. d.» s 

sedežem v Mariboru dovoljena. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
2 9 5 . 

Naredba ministra za promet z dne 1. ju
lija 1922., št. 21.739, o reorganizaciji 
zavarovanja državnega prometnega osebja 

zoper bolezen in nezgode.* 
Skoro se razglasi v «Službenih Novinah» na

redba z dne 30. maja 1922., št. 16.276, o zavaro
vanju državnega prometnega osebja zoper bole
zen in nezgode, ki sem jo izdal sporazumno z 
gosplodom ministrom za socialno politiko na 
podstavi predzadnjega odstavka § 6. zakona o za
varovanju delavcev z dne 14. maja 1922. 

Po tej naredbi obseza obvezno zavarovanje 
zoper bolezen in nezgode vse državno prometno 
osebje. Zavarovanje zoper bolezen opravlja bol
niški fond za državno prometno osebje kraljevine 
Srbovi, Hrvatov in Slovencev na samoupravni 
podstavi in ob kolikor mogoče najmanjšem ma
terialnem obremenjanju zavarovanega osebja; za
varovanje zoper nezgode pa mora uprava fondov 
izključno izvajati v breme državnega prometnega 
proračuna. 

To zavarovanje se ne razteza na prigodne de
lavce, ki so najeti za krajši čas, da izvršujejo pre-

' hodne posle, niti na delavce, ki so najeti za grad
njo novih železnic. Zavarovanje teh delavcev se 
mora izza dne 1. julija 1922. vršiti po rečenem 
zakonu o zavarovanju delavcev in po naredbah 
ministrstva za socialno politiko. Potemtakem mo
rajo državne prometne naprave izza dne 1. julija 
1922. glede takih delavcev kot delodajalci postopati 
po odredbah zakona o zavarovanju delavcev (glej 
«Službene Novine» št. 117 z dne 30. maja 1922.**). 
Zaradi potrebnih pojasnil in tiskovin se lahko 
obračajo na okrožne urade za zavarovanje delav-

' cev in1 na oddelke" za socialno politiko pri pokra
jinskih upravah, • istotako pa na ministrstvo za 
.promet, . . • ..../ _ 

'Ministrstvo za promet prične jakoj z onimi or-
ganizatqrnüri deli, ki so potrebna za. dejansko 
izvajanje" moje naredbe o zavarovanju državnega 
prometnega osebja. Ta dela se morajo dokončati 
do dne 1. oktobra. 1922. V zvezLstemodrejam 
vsèm podrejenim državnim prometnim napravam, 
naj kar najhitreje in najtocneje izvršujejo naročila^ 
ki jim jih glede te organizacije izda ; ministrstvo 
za promet, odnpsno socialno-humanitarrii odsek, 
ministrstva': za promet, kï bo kmalu postavljen in 
"bo opravljal agende: centralne uprave. fond'oV." 

DókJfer/ se ne lefaćonca.; organiziranje nove 
zavarovalna'službe, Tnorajd" zavarovanje zoper 
bolezen in nezgode* nadalje ria dosedanji način 
opravljati one zavarovalne naprave, ki so oprav
ljale to zavarovanje do sedaj za državno pro
metno osebje. Л: . . . 

Te naprave se likvidirajo, ko prevzamejo no-' 
vopostavljene uprave fondov od njih posle, naj-
kesneje pa dne 1. oktobra,: 1922. Zato je treba 

* Razglašena v «Službenih Noyinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca», št. 170'A, izdanih dne 
4. avgusta 1922., 

. ;. •• Uradni list pod št. 169. / 

takoj pričeti z onimi deli, ki so potrebna za pri
pravo in hitro dovršitev te likvidacije. 

Pogodbe, ki veljajo o zavarovanju državnega 
prometnega osebja zoper bolezen in nezgode s 
privatnimi družbami ali zavarovalnimi podjetji, 
se morajo odpovedati, odnosno zaradi razveze 
pogodbenega razmerja prijaviti ministrstvu za 
promet. 

Ker se je treba postaviti na stališče, da so 
sedanje naprave za zavarovanje državnega pro
metnega osebja zoper bolezen in nezgode glede 
tega zavarovanja izza dne 1. julija 1922. v likvi
daciji, se ne more dovoliti, da bi se po tem dnevu 
iz njih imovine učinjale investicije ali izdatki, ki 
so potrebni za čas izza dne 1. oktobra 1922. 

To naredbo je brez odloga razglasiti vsem 
državnim prometnim službenim' edinicam in 
upravam obstoječih naprav za zavarovanje držav
nega prometnega osebja zoper bolezen in ne
zgode. Minister za promet: 

•'.i+i&t^M* Stanič s. r. 

2 9 6 . 
Naredba o zavarovanju državnega promet
nega osebja zoper bolezen in nezgode.* 

Na podstavi predzadnjega odstavka § 6. za
kona o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 
1922., razglašenega v št. 117, «Službenih 'Novin» 
z dne 30. maja 1922., po katerem je osebje dr
žavnih prometnih naprav izvzeto iz zavarovanja 
po tem zakonu, ako uvede ministrstvo za promet 
za to osebje zavarovanje, ki daje vsaj iste pod
pore, katere uživajo po tem zakonu ostali name
ščenci, in ako ima ob določanju podpore in v 
upravi to osebje one pravice, ki jih določa ta za
kon, izdajam sporazumno z gospodom ministrom 
za socialno politiko to-le naredbo: 

Prvo poglavje. 
Obče odredbe. 

S to. naredbo se ureja Zavarovanje državnega 
prometnega osebja zoper bolezen in nezgode. 

Zavarovanje za onemoglost, starost in smrt 
-še uredi s posebno naredbo.. . 

. § 2 : :. 
Zavarovanje zoper bolezen, in nezgode "ob

seza vse državno prometno osebje. 

-;.:f.""v: "-•.v^3--.,:'-.;v:̂ :V.••'• •••:.-.. 
. Za'-'državno -prometno osebje se smatrajo vse 

one osebe, ki so za izvrševanje duševnega .aH 
telesnega dela stalno ali začasno nameščene ali 
zaposlene pri državnih' prometnih-.flapravah. ' 

Za državne prometne naprave se smatrajo: 
ministrstvo za promet (oddelki ministrstva^ di
rekcija, za'gradnjo novih železnic, direkcija za 
rečni promet in direkcija za pomorski promet), 
generalna direkcija državnih železnic, pomorska 
uprava in direkcije državnih železnic kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 170 A, izdanih' dne 
4. avgustâ  1922. 

Zategadelj: je smatrati za državno prometno 
osebje, odnosno za osebje državnih prometnih 
naprav, tudi osebje, delavstvo in vajence teh de
lavnic, kurilnic in ostalih podjetij, ki jih ukori-
ščajo posamezne državne prometne naprave na 
račun državnega prometnega proračuna. 

§4. 
To zavarovanje se ne razteza na prigodne de

lavce, ki so najeti samo za izvršitev prehodnih 
poslov (n. pr. ob zametih, poplavah, če trčita dva 
vlaka drug ob drugega, če skoči vlak iz tira, če 
ladja nasede ali če se razbije itd.), za dela na no
vih gradbah ali za specialna dela. 

Te delavce zavarujejo državne prometne na
prave pri osrednjem uradu za zavarovanje delav
cev po zakonu in naredbah o zavarovanju de
lavcev. 

§ 5-
Za izvajanje zavarovanja zoper bolezen se 

ustanavlja pri ministrstvu za promet v Beogradu 
bolniški fond za državno prometno osebje. 

Zavarovanje državnega prometnega ose£>ja 
zoper nezgode izvaja ministrstvo za promet ura
doma. 

§6. 
Zavarovanje se razteza tudi na one usluž

bence državnih prometnih naprav, lei bivajo ura
doma v inozemstvu. 

Drugo poglavje. 
Ustroj. 

A. Administracija. 
§ 7-

Za opravljanje administrativnih zavarovalnih 
poslov se ustanavljajo: 

1.) centralna uprava fondov v pri ministrstvu 
za promet; - - ." . 

2.) oblastne uprave fondov pri državnih pro
metnih napravah, . - ..„ 

• • - . . - ; - § s . - - • • , ; • . . . / , „ . 

. Za centralno upravo fondov se ustanavljali 
ministrstvu za promet socialno-humanitarni ' od
sek pri administrativno-pravnem oddelku.tega 
ministrstva. '"' -.".'. ..*•,.,-

Za oblastne uprave fondov je pri administra-^ '" 
tivno-pravnem oddelku državnih" prometnih na- % 
prav ustanoviti posebne odseke. Vendar-pa se 
sme odrediti s pravilnikom, da'sé, za več držav* -„, 
"nih prometnih naprav pri eni. izmed njih osnuj 
skupna oblaš&ia uprava fondov. '•• т /V. .• 

7 : У [•;'•••. '}r%S'-J. \ . ; ; : . ] J Q : £ \ , 
" ..: Admmištracijp opravljajo, državne prontófeé; 
naprave napram fondom brezplačno. '""V- ' ' 

• § 1 0 - ,"•*••• ':•• 

Socialno-humanitarni odsek . ministrstva za 
promet kot centralna uprava fondov: 

1.) skrbi za organizacijo zavarovanja in za " 
pravilno in; enotno uporabljanje te naredbe in 
pravilnika pri vseh državnih prometnih napravah; 

2.) opravlja centralno administracijo; 
. 3.) pripravlja delo centralnih samoupravnih 
organov; - - • •• - ••'•-. 

fci^tr /?HL. , . ^ L ^ ^ i' Wfc'fc-ii i3taiitófc»i-;j ,' JAciÄ.;":.' 
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4.) sodeluje po svojem organu pri sejah cen
tralnega upravnega odbora in na glavni skupr 
ščini kot poročevalec; 

5.) skrbi za potrebne publikacije; 
6.) nabavlja in razdeljuje vse, česar je treba 

za izvrševanje zavarovanja (tiskovine, opreme, 
zdravila, priprave itd.); 

7.) predlaga ministrstvu za promet vse sklepe 
in odločbe centralnih samoupravnih organov 
fondov, ki jim je treba ministrskega potrdila, ter 
izvršuje ostale; 

8.) podaja ministru za promet letna poročila 
o poslovanju in stanju fondov; 

9.) podaja ministru za promet predloge za 
reševanje spornih vprašanj v poslednji instanci; 

10.) upravlja centralno vso imovino fondov; 
11.) zastopa fonde napram oblastvom in pri

vatnim osebam; 
12.) opravlja vse posle zavarovanja zoper ne

zgode; 
13.) izreka denarne kazni odgovornim ose

bam, ki ne poslujejo po tej naredbi in po pra
vilniku. 

§ H. 
Oblastne uprave fondov 
1.) opravljajo administrativne posle pri vseh 

vrstah zavarovanja za okoliš dotične prometne 
naprave; 

2.) pripravljajo delo oblastnih samoupravnih 
organov; 

3.) izvršujejo odločbe samoupravnih organov; 
ako vidijo, da se ne skladajo z veljavnimi pred
pisi, jih ne izvršujejo, nego predlože stvar cen
tralni upravi fondov v nadaljnje poslovanje; 

4.) izdajajo samostalno odloke, kjer gre samo 
za uporabo določil te naredbe in za izvrševanje 
obveznosti fondov proti njih članom; 

5.) v primerih, ki ne trpe odlaganja do seje 
upravnega odbora, smejo odločati o predmetih, 
ki spadajo v pristojnost upravnega odbora; 

6.) zastopajo fonde napram oblastvom in pri
vatnim osebam; 

7.) sodelujejo po svojih organih pri sejah 
upravnega odbora in na skupščini kot poroče
valci; 

8.) vodijo potrebno evidenco in kontrolo o 
zavarovanem osebju; 

9.) izrekajo kazni, določene v tej naredbi, ter 
odrejajo povračilo provzročenih škod; 

_, 10.) pošiljajo ministrstvu za promet poročila 
o svojem poslovanju in sejne zapisnike oblastnih 
samoupravnih organov. 

§ 12. 
Računske in blagajniške posle opravljajo za 

oblastne uprave fondov dotične državne promet
ne naprave s svojim osebjem, za centralno upra
vo fondov pa jih opravlja socialno-humanitarni 
odsek ministrstva za promet. 

B. Vrhovno nadzorstvo. 

§ 13. 
Vrhovno nadzorstvo nad upravami in samo

upravnimi organi fondov vrši minister za promet 
po socialno-humanitarnem odseku. 

Minister za promet sme na predlog tega od- ! 
seka vsak čas odrediti sklic, razpust in novo vo
litev samoupravnih organov, če niso sestavljeni 
po predpisih ali če poslujejo zoper zakon ali na 
škodo fondov; istotako sme razveljaviti vsak od
lok ali sklep samoupravnih organov, ki naspro
tuje te\ naredbi ali pravilniku. 

C. Samouprava. 

§ 14. , 
Ker se izvršuje zavarovanje zoper nezgode j 

izključno v breme državnega prometnega pro
računa in po centralni upravi in oblastnih upra
vah uradoma, se uvaja samouprava samo za bol
niški fond državnega prometnega osebja. 

§„15. 
Samoupravo izvršujejo: 

a) oblastni samoupravni organi pri posameznih 
državnih prometnih napravah za okoliš teh 
naprav, in 

b) centralni samoupravni organi na sedežu cen
tralne uprave fondov za vse območje kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Letnik IV. 
j Oblastni samoupravni organi so: 
i 1.) oblastna skupščina; 

2.) oblastni upravni odbor; 
3.) oblastveni nadzorstveni odbor. 
Centralni samoupravni organi so: 
1.) glavna skupščina; 
2.) centralni upravni odbor; 
3.) centralni nadzorstveni odbor. 
Ustroj in področje samoupravnih organov 

odrejajo §§ 23. do 39. te naredbe. 

Tretje poglavje. 
Bolniški fond za državno prometno 
osebje kraljevine Srbov, H r v a t o v in 

SJovencev. 
A. Članstvo. 

§ 16. 
S to naredbo se ustanavlja bolniški fond za 

državno prometno osebje kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev s sedežem v Beogradu za ob
vezno zavarovanje vsega aktivnega in za fakulta
tivno zavarovanje upokojenega osebja državnih 
prometnih naprav in njega rodbinskih članov zo
per bolezen. 

Fond daje: • § I 7 ' 
a) aktivnemu osebju: 

1.) brezplačno zdravniško pomoč ob bolezni; 
2.) brezplačno zdravila, obvezila in druge 

pomočke za zdravljenje; 
3.) brezplačno zdravljenje v bolnicah in dru

gih zavodih in kopališčih; . 
4.) denarno podporo (hranarino), ako je bo

lezen združena z nesposobnostjo za delo in ako 
so zaradi tega članu prejemki ustavljeni; 

5.) zdravniško, babiško in denarno ' pomoč 
porodniško, dojniško in za opremo otrokovo ob 
nosečnosti, porodu in babinah (otročji postelji); 

6.) denarno pomoč za pogreb; 
b) rodbinskim članom aktivnega osebja: 

w 1.) vse podpore, naštete tukaj pod a) L, 2., 
3. in 5.; 

2.) ob nosečnosti, porodu in babinah potreb
no zdravniško, babiško in dojniško pomoč in 
podporo za otrokcvoropremo; 
c) upokojenemu osebju in njegovim rodbinskim 

članom: vse podpore, naštete v tem členu, 
razen hranarine in porodniške podpore. 

§18. 
Obvezni člani bolniškega fonda so vse aktiv

ne stalne in začasne, fakultativni člani pa so 
upokojene osebe državnih prometnih naprav kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev brez ozira 
na spol; starost, državljanstvo, vrsto dela in pre
jemkov. Med aktivno osebje se štejejo tudi va
jenci, vežbeniki in druge osebe, ki zaradi nedo
vršene izobrazbe vobče ne dobivajo plače ali 
mezdle ali pa jo dobivajo manjšo od običajne. 

^ § 19-
Za rodbino člana bolniškega fonda, ki ima 

pravico do podpore iz bolniškega fonda, ako 
zboli ali umre, se smatrajo: 
a) poročeni zakonski drug brez imetka in za

služka, če živi s članom v rodbinski skup
nosti; 

b) zakonski in usvojeni (adoptirani) otroci, pa
storki in pastorke, vnuki in vnukinje, bratje 
in sestre, ki jih član vzdržuje, če nimajo imet
ka in stalnega zaslužka in če niso dovršili 18. 
leta starosti, ženske pa še, ako niso prej omo-
žene. Ta omejitev ne velja za osebe, ki so za
radi telesnih ali duševnih hib nesposobne 
za delo in nimajo imetka; 

c). roditelji, ded in babica, če žive s članom v 
rodbinski skupnosti, če nimajo imetka in niso 
sposobni za delo .tei' skrbi član za njih vzdr
ževanje; 

č) pri neoženjenih in obvdovelih članih sorodL 

niča ali gospodinja, če živi stalno v članovi 
hiši ter skrbi za hišo in otroke; 

d) neporočeni zakonski drug, če nima član po
ročenega zakonskega druga ter dokaže, da 
mu veljavni zakoni onemogočajo skleniti za
konit zakon; 

e) nezakoniti otroci, ki jih član vzdržuje, če ni
majo imetka in stalnega zaslužka in če član 

џ .dokaže, da mu veljavni zakoni ne dajo mož
nosti, te otroke pozakoniti ali adoptirati. 

Oni otroci člana bolniškega fonda, ki zato, 
ker hodijo v šolo, ne stanujejo v roditeljski hiši, 
imajo pravico do zdravniške pomoči in zdravil 
samo, če stanujejo v kraju, kjer je prometni 
zdravnik in če se mu za to izrecno prijavijo. 

Ostalo soro'dništvo in služabništvo člana 
bolniškega fonda nima pravice do podpore iz 
bolniškega fonda. 

§ 20. 
Članstvo teče od dne, ko vstopi kdo v služ

bo ali v delo državne prometne naprave. Vsto-
pivši v članstvo, pridobe člani vse pravice, ka
tere jim daje ta naredba. 

Vsi člani bolniškega fonda dobivajo ob vstopu 
v članstvo od svojih šefov članski list. Ta list 
jim služi pri zdravnikih in upravi fondov za le
gitimacijo, da so res člani. Ako članski list izgu
be, se jim mora proti plačilu takse, predpisane 
s pravilnikom, takoj izdati nov članski list z 
označbo, da je ta list duplikat, izgubljeni list pa 
je proglasiti za neveljavnega. 

Ako je član vobče izstopil iz državne pro
metne službe, mu mora starejšina članski list 
odvzeti in ga čez šest tednov poslati upravi fon
dov, ki ga hrani še tri leta in ga potem uniči. 

§ 21. 
članstvo prestane: 

a) z izstopom ali odpustom iz državne pro
metne službe; 

b) s članovo smrtjo; 
c) z upokojitvijo, ako upokojenec ne izjavi, da 

hoče ostati član fonda. 
S prestankom članstva prestanejo vse pra

vice do podpor, ki jih daje bolniški fond svojim 
članom in njih rodbinam. Toda oni član bolni-

I škega fonda, ki je bil v poslednjem letu najmanj 
šest mesecev član bolniškega fonda, pa ni mogel 
postati član osrednjega, urada za zavarovanje de
lavcev, ker ni imel dela, ima zase in za člane 
svoje rodbine pravico še za tri tedne po pre
stanku članstva, ako pa je bil v dveh poslednjih 
letih najmanj 12 mesecev član fonda, za šest 
tednov, ako v tem času oboli, do vseh podpor 
bolniškega fonda po določilih te naredbe. 

§ 22. 
Člani bolniškega fonda, ki se pozovejo, da 

odslužijo svoj rok pri vojski, prestanejo biti člani 
bolniškega fonda. 

Oni člani bolniškega fonda, ki se v mirnem 
času pozovejo na vojaške vaje, izgube za ta čas 
pravico do podpore iz bolniškega fonda; toda 
člani njih rodbine dobivajo v tem času iz bolni
škega fonda vse podpore, ki jim pripadajo. Za 
vojaških vaj prispevajo v bolniški fond samo -
oni člani, ki dobivajo v tem času svoje prejemke. 

Člani fonda, ki se ob mobilizaciji ali vojni 
pozovejo k vojski, izgube za ta čas članske pra
vice. Ako pa v tem času vplačujejo v bolniški 
fond polovico prispevkov, uživajo člani njih 
rodbine tudi nadalje pravice, ki jim pripadajo. 

B. Samouprava. 

I. O b l a s t n i s a m o u p r a v n i o r g a n i . 

1.) Oblastna skupščina. 

§ 23. 
Skupščino sestavljajo skupščinarji. Polovico 

skupščinarjev volijo člani bolniškega fonda, dru
go polovico pa imenuje prometna naprava. 

Člani bolniškega fonda volijo svoje skupšči-
narje izmed sebe s tajnim glasovanjem za tri leta, 
in sicer voli do 5000 članov fonda 30 skupšči
narjev in 15 namestnikov, preko 5000 do 10.000 
članov 40 skupščinarjev in 20 namestnikov, preko 
10.000 članov pa 50 skupščinarjev in 25 namest
nikov. Istotoliko skupščinarjev in namestnikov 
imenuje prometna naprava za isti čas izmed ta
mošnjih članov bolniškega fonda. 

Skupščinarji se volijo neposredno in pismeno 
z volilnimi listami. 

Za skupščinarje smejo glasovati vsi člani bol
niškega fonda, ki imajo pravico glasovanja; smejo 
pa biti izvoljeni samo člani, ki izpolnjujejo te po
goje: da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev; do govore srbskohrvatski ali slo
venski jezik; da so dovršili 21. leto; da niso pod 
skrbstvom ali v konkurzu; da niso s sodno raz
sodbo obsojeni zaradi hudodelstva ali pregreška, 
učinjenega iz koristoljubja. 
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Natančnejši predpisi o volitvi in popolnjeva-
riju izpraznjehih skupščinarskih mest so navedeni 
v pravilniku. 

Posel skupščinarjev se smatra za častnega ter 
se ne nagraja. Toda oni skupščinarji, ki ne sta
nujejo v kraju skupščine, dobivajo brezplačno 
vožnjo (najmanj v drugem razredu) na železni
cah in ladjah in dnevnice, ki jim pripadajo za 
uradno potovanje po veljavnih službenih pred
pisih; oni pa, ki stanujejo v kraju, kjer ni želez
nice ali parniške postaje, dobivajo za vožnjo tudi 
voznino po veljavnih predpisih. 

Te stroške jim povrača prometna naprava v 
breme bolniškega fonda. 

§ 24. 
Skupščina voli izmedi sebe člane upravnega 

in nadzorstvenega odbora in njih namestnike za 
tri leta in delegate za glavno skupščino, vse po 
načelu paritete s prometno napravo. 

Skupščina pretresa letni zaključni račun in 
poročilo upravnega odbora o poslovanju fonda 
za okoliš dotične prometne naprave ter daje, uva-
ževaje poročilo nadzorstvenega odbora, razreš-
nico upravnemu odboru. 

Določa za svoj okoliš letni proračun fonda 
za prihodnje leto. 

Razpravlja in odloča po referatih upravnega 
in nadzorstvenega odbora o predloženih pred
metih in pritožbah, ki spadajo v njeno pristoj
nost ali so ji odrejeni s to naredbo. 

Podaja predloge glavni skupščini o vseh pred
metih, ki se tičejo bolniškega fonda. 

§ 25. 
Na skupščini smejo sodelovati samo legitimi

rani skupščinarji. 
V skupščino spada tudi upravnik fondov kot 

poročevalec brez pravice glasovanja, potem 
upravni in nadzorstveni odbor, katerih člani pa 
nimajo pravice glasovanja,, ako niso skupščinarji 
in ako se sklepa o njih. 

Predsednik redne skupščine je predsednik 
upravnega odbora, ako pa je zadržan, ji pred
seduje po rangu najstarejši član upravnega od
bora. 

Predsednik izredne skupščine je predsedbik 
onega odbora, ki je sklical izredno skupščino; 
ako pa je sklicana na predlog skupščinarjev, otvori 
skupščino predsednik upravnega odbora in po
tem predseduje oni, ki ga izvoli skupščina. 

Skupščina je za člane bolniškega fonda javna. 
Poslovni red skupščine se predpiše s pravil

nikom,. 
. Razen pri volitvah je glasovanje na skupščini 
javno. Tajno glasovanje se mora odrediti na za
htevo vsaj 20 navzočnih skupščinarjev. 

Pri glasovanju odloča navadna večina. Ob 
enaki razdelitvi glasov je smatrati, da predlog ni 
sprejet. 

Predsednik sme glasovati samo pri tajnem 
glasovanju. 

2.) Oblastni upravni odbor. 
§26. 

Upravni odbor sestoji iz 12 rednih članov in 
istotoliko namestnikov, izmed katerih morata sta
novati dve tretjini na sedežu prometne naprave. 
V upravni odbor spada upravnik fondov kot po
ročevalec brez pravice glasovanja. Eno polovico 
odbornikov volijo izvoljeni, drugo polovico pa 
imenovani skupščinarji izmed sebe š tajnim gla
sovanjem. 

Za člane upravnega odbora smejo biti izvo
ljeni samo oni člani bolniškega fonda, ki so stal
ni uslužbenci ter so dovršili 24. leto, a so poleg 
tega že najmanj, tri leta nepretrgoma člani bol
niškega fonda ter niso disciplinarno kaznovani 
niti niso v disciplinarni preiskavi. 

Med člani, ki so jih izvolili imenovani skup
ščinarji, mora biti po en član iz vsakega oddelka 
(razen ekonomskega) in šef sanitetnega odseka. 

Člani upravnega odbora in njih namestniki 
se volijo za tri leta. Po preteku te dobe se volijo 
novi člani, toda stari smejo biti iznova izvoljeni. 

Predsednika imenuje prometna naprava iz
med onih odbornikov, ki so jih izvolili imeno
vani skupščinarji; podpredsednika pa izvolijo s 
tajnim glasovanjem izmed sebe oni člani uprav
nega odbora, ki so jih izvolili izvoljeni skupšči
narji. i 

Članstvo upravnega odbora je častno in zato 
mora vsak član sprejeti izvolitev, ki ga je zadela. 
Člani upravnega odbora ne dobivajo za svoje 
delo v odboru nobenega honorarja, razen obrt
nikov in delavcev, ki bi imeli zato, ker prisostvu
jejo sejam upravnega odbora, zmanjšano mezdo, 
katero jim mora zategadelj povrniti uprava fon
dov. — Izvoljeni prestanejo biti člani upravnega 
odbora: a) če prestanejo biti člani bolniškega 
fonda; b) če izgube pasivno volilno pravico; 
c) če se disciplinarno kaznujejo; č) če se kaznu
jejo zaradi kršitve predpisov te naredbe ali pra
vilnika; d) če jim poteče mandat, in e) če raz
pusti odbor skupščina ali minister za promet. 

Pred potekom triletnega mandata se razpusti 
upravni odbor, če malomarno opravlja svoje 
dolžnosti ali če ovira ali onemogočuje delo fonda 
ali če njegove odločbe nasprotujejo določilom te 
naredbe. V teh primerih ima skupščina ali mini
ster za promet pravico, razpustiti upravni odbor. 
Tedaj se mora takoj sklicati izredna skupščina, 
da izvoli nov upravni odbor. Do izvolitve no
vega upravnega odbora vodi vse posle uprava 
fondov z obveznostjo, da izposluje za svoje de
lovanje naknadno odobritev novega upravnega 
odbora. 

Poslovanje novega odbora traja do prihodnje 
redne izvolitve upravnega'odbora. 

§ 27. 
Upravni odbor kontrolira vse poslovanje 

uprave bolniškega fonda, ali se po predpisih po
birajo dohodki, izvršujejo razhodki in vodijo 
predpisane evidence in statistike bolnikov in dru
go, kar je potrebno za potrditev zaključnega ra
čuna, ter odreja v tem oziru vse potrebne ukrepe 
v prid bolniškemu fondu. 

Po potrebi daje navodila upravi fondov. 
Upravni odbor odloča o podpori bolniškega 

fonda kakor tudi o vseh vprašanjih, ki se tičejo 
uporabljanja te naredbe. Dovoljuje izredna in 
draga zdravila, aparate, instrumente in drugo, 
istotako ostale izdatke, za katere je treba odločbe 
upravnega odbora po tej naredbi. 

Dovoljuje zdravljenje v kopališčih po pripo
ročilu prometnih zdravnikov. 

Odobruje na predlog šefa sanitetnega odseka 
honorar tujih zdravnikov za storitve, učinjene po 
tej naredbi in po pravilniku o izvrševanju zdrav
niške službe. 

Oddaja mnenje o kontroli fondovskih nepre
mičnih imovin ter podaja predloge o vzdrževa
nju, vodstvu, pomnoževanju, uporabljanju in 
nadziranju vsakovrstnega fondovskega imetka. 

Oddaja mnenja in podaja predloge o zvišbi 
ali znižbi članskih prispevkov in podpor iz fonda. 

Odloča o pritožbah zoper kazni, ki jih je iz
rekla uprava fondov zaradi kršitve te naredbe. 

z Pregleduje zaključni račun in proračunski 
predlog uprave fonda ter ga predlaga skupščini. 

Odreja sklic skupščineJn pripravlja predmete, 
ki spadajo v njeno področje. 

Oddaja mnenja in podaja predloge o izpre-
membi te naredbe ali pravilnika. 

Odloča o pritožbah članov bolniškega fonda 
zoper odločbe uprave fondov glede fondovskih 
podpor. 

Zasleduje pogodbe, kijih j e sklenila uprava 
fondov. 

§28. 
Seje upravnega odbora niso javne. 
Glasovanje je praviloma jasno. 
Odloča se z navedno večino glasov. Ob ena

kosti glasov odloča predsednikov glas. Drugače 
predsednik ne glasuje. 

Odločbe upravnega odbora se morajo v os
mih dneh pismeno priobčiti onim, ki so vložili 
predlog, prošnjo ali pritožbo. 

Zoper odločbe upravnega odbora smejo in
teresenti po upravi fondov v osmih dneh vložiti 
protest na centralni upravni odbor. 

Odločbe oblastnega upravnega odbora izvr
šuje oblastna uprava fondov. 

3.) Oblastni nadzorstveni odbor. 
§ 29. 

Nadzorstveni odbor sestoji iz 4 članov in 4 
namestnikov. Polovico izvolijo skupščinarji, iz
voljeni v skupščini, polovico pa imenovani skup
ščinarji izmed sebe s tajnim glasovanjem za tri 
leta. Ob enakem Številu glasov odloči žreb. 

Člani nadzorstvenega odbora morajo stano
vati v kraju uprave fondovi. Ako se izprazni me
sto člana nadzorstvenega odbora, je treba po
zvati na njegovo mesto namestnika. Izpraznjeno 
mesto se popolni samo za preostali čas mandata. 

Člani nadzorstvenega odbora izvolijo izmed 
sebe s tajnim glasovanjem predsednika in pod
predsednika. Ako je predsednih izvoljen iz skupine 
imenovanih skupščinarjev, se mora podpredsedt-
nilc izvoliti iz skupine izvoljenih skupščinarjev in 
obratno. 

Kar se tiče prestanka članstva v nadzorstve
nem odboru, njega razpusta ali popolnitve, po
vračila stroškov in drugega, veljajo isti predpisi 
kakor za člane upravnega odbora. 

Člani upravnega odbora se ne smejo voliti v 
nadzorstveni odbor. • 

§ 30. 
Nadzorstveni odbor kontrolira celokupno po

slovanje uprave fondov in upravnega odbora, ali 
se sklada z veljavnimi predpisi in skupščinskimi 
odločbami. 

Nadzorstveni odbor prijavlja upravnemu od
boru, skupščinski in prometni napravi, po pri
stojnosti, vse, o čemer se prepriča, da v poslova
nju uprave, odnosno upravnega odbora fonda, 
nasprotuje veljavnim zakonom, tej navedbi ali 
odločbam skupščine ali da škoduje interesom 
fonda samega. Ako je potrebno, skliče izredno 
skupščino. 

Predlaga redni skupščini " poročilo o letnem 
poslovanju fonda v dotičnem okolišu. 

§ 31. 
Nadzorstveni odbor je napram upravnemu 

odboru popolnoma nezavisen in samostalen; to
da odgovoren je skupščini, ako bi zanemaril svo
jo dolžnost, da bi zaradi tega fond ali član bol
niškega fonda pretrpel škodo. 

Seje nadzorstvenega odbora niso javne. 
Za red! razpravljanja, način odločanja, glaso

vanje in drugo veljajo za nadzorstveni odbor isti 
predpisi kakor za upravni odbor. 

II. C e n t r a l n i s a m o u p r a v n i o r g a n i . 
1.) Glavna skupščina bolniškega fonda. 

§ 32. 
Glavno skupščino sestavljajo delegati oblast' 

nih skupščin (§ 24.). V glavno skupščino spada
jo: šef socialno-humanitarnega odseka pri ministr
stvu za promet brez pravice glasovanja, potem 
oblastni upravniki fondov kot poročevalci brez 
pravice glasovanja, nadalje centralni upravni in 
centralni nadzorstveni odbor, katerih člani nima
jo pravice glasovanja, ako niso delegati in ako 
se odloča o rajih. 

Delegati se volijo neposredno in pismeno. : 

Skupščina voli izmed vsakih 10 skupščinar
jev enega delegata za glavno skupščino (t. j . po 
enega delegata izmed 10 izvoljenih in enega iz
med 10 imenovanih skupščinarjev). 

Delegati za glavno skupščino se volijo isto
časno kakor skupščinarji. 

Delegati dobivajo v času, ko sodelujejo pri 
glavni skupščini, potne dnevnice po predpisih 
državnih prometnih naprav, in sicer za čas od 
začetka do konca potovanja. Istotako uživajo 
brezplačno vožnjo na železnici in ladjah v onem 
razredu, ki jim, gre po činu, toda najmanj v 
II. razredu. 

Potne dnevnice obremenjajo bolniški fond. 

§ 33. ; 
Glavna skupščina je redna ali izredna ter se 

vrši vedno v Beogradu. 
Redno skupščino skliče centralna uprava fon

dov najkesneje tri mesece, ko so se izvršile vse 
skupščine. 

Izredno glavno skupščino skliče centralna 
uprava fondov, če spozna to za nujno ali če to 
zahteva centralni upravni ali centralni nadzor
stveni odbor ali najmanj polovica delegatov. 

Predsednik redne glavne skupščine je pred
sednik centralnega upravnega odbora; če pa je 
zadržan, ji predseduje po rangu najstarejši član 
centralnega upravnega odbora. 

Predsednik izredne glavne skupščine je pred
sednik onega odbora, ki je sklical izredno glav
no skupščino; če pa je bila sklicana na predlog 
delegatov, jo otvori predsednik centralnega 
upravnega odbora in potem predseduje oni, ki 
ga izvoli skupščina. 
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Glavna skupščina je javna. 
Glavna skupščina razpravlja samo o onih 

predmetih, ki so na dnevnem redu; po izčrpa-
nem dnevnem redu se jemljejo v razpravo pred
logi, ki jih je podalo najmanji 5 delegatov pis
meno vsaj tri dni pred glavno skupščino central
ni upravi fondov. 

Razen pri volitvah je glasovanje javno. Pri 
glasovanju odloča navadna večina. Ob enakosti 
glasov se smatra, da predlog ni sprejet. Predsed
nik ne glasuje. Pri tajnem glasovanju sme pred
sednik glasovati. Ob enakem številu glasov odlo
ča pri tajnem glasovanju žreb. 

§ 34. 
Redna glavna skupščina voli člane centralne

ga upravnega in centralnega nadzorstvenega od
bora, prisednike razsodišča in njih namestnike za 
čas, dokler traja njih mandat, in sicer dve tretjini 
izmed onih članov bolniškega fonda, ki stanujejo 
v Beogradu. 

Redna glavna skupščina pretresa letni zaključ
ni račun in proračun za prihodnje leto, nadalje 
poročilo centralnega upravnega odbora o poslo
vanju fonda ter daje razrešnico centralnemu 
upravnemu odboru. 

Potrjuje pogodbe, ki so sklenjene z bolnicami, 
sanatoriji, kopališči itd. o zdravljenju članov bol
niškega fonda. 

Odloča po referatu centralnega upravnega in 
centralnega nadzorstvenega odbora, odnosno 
uprave, o vseh predlogih in pritožbah, ki spada
jo po tej naredbi v njeno področje. 

Določa način, kako je uporabljati in pomno-
ževati imetek bolniškega fonda. 

Sklepa o izpremembah glede članskih prispev
kov in podpor fonda. 

Sklepa in izpreminja pravilnik. 
Vsi sklepi glavne skupščine so izvršni, ko jih 

potrdi minister za promet. 

2.) Centralni upravni odbor. 
§35. 

Centralni upravni odbor sestoji iz 6 rednih 
članov in prav toliko namestnikov. 

Za člane centralnega upravnega odbora se 
smejo voliti samo oni člani bolniškega fonda, ki 
so stalni uslužbenci, ki so dovršili 30. leto, ki so 
državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, ki niso v kazenski ali disciplinarni preiskavi, 
v konkurzu in pod skrbstvom in ki so najmanj 
tri leta nepretrgoma člani bolniškega fonda. 

Članstvo centralnega upravnega odbora je 
častno; zato mora vsak član sprejeti izvolitev. 

Člani ne dobivajo za svoje delovanje v cen
tralnem upravnem odboru nobene nagrade, ra
zen obrtnikov in delavcev, ki bi imeli zato, ker 
se udeležujejo sej, zmanjšano dnevnico, katera 
se jim mora za čas prisostvovanja povrniti iz bol
niškega fonda. 

Izvoljeni člani prestanejo biti člani central
nega upravnega odbora: 
a) če prestanejo biti člani centralnega upravne

ga odbora; 
b) če izgube pasivno volilno pravico; 
c) če se sodno ali disciplinarno kaznujejo; 
č) če se kaznujejo zaradi kršitve predpisov te 

naredbe; 
d) če jim poteče mandat; 
e) če ministrstvo za promet ali glavna skupščina 

razpusti upravni odbor. 
Pred potekom triletnega mandata se razpusti 

centralni upravni odbor, če razvidi glavna skup
ščina ali minister za promet, da centralni uprav
ni odbor ali večina njegovih članov ne deluje po 
tej naredbi ali ne izvršuje svojih dolžnosti. V po
slednjem primeru skliče centralna uprava fondov 
zaradi izvolitve novega centralnega upravnega 
odbora takoj izredno glavno skupščino; med tem 
časom opravlja posle centralna uprava fondov z 
obveznostjo, da izposluje za svoje delovanje nak
nadno odobritev novoizvoljenega centralnega 
upravnega odbora. Poslovanje novega odbora 
traja do nove redne izvolitve centralnega uprav
nega odbora. 

V centralni upravni odbor spada šef socialno-
humanitarnega odseka pri ministrstvu za pro
met kot poročevalec brez pravice glasovanja. 
Člani centralnega upravnega odbora volijo iz
med sebe predsednika in njegovega namestnika 
s tajnimi glasovanjem in z navadno večino glasov. 

Ako se z dvakratnim glasovanjem ne doseže 
večina, odloči žreb. 

Seje centralnega upravnega odbora niso jav
ne. Glasovanje je javno. 

Sklepa se z navadno večino glasov. Ob ena
kosti glasov odloči predsednikov glas. Predsed
nik glasuje poslednji. 

Zoper odločbo centralnega upravnega odbo
ra se smejo interesenti pritožiti na ministrstvo za 
promet. 

§ 36. 
Centralni upravni odbor pregleduje vse po

slovanje centralne uprave bolniškega fonda ter 
odreja vse potrebne ukrepe v prid bolniškemu 
fondu. 

Po potrebi daje navodila in podaja predloge 
občega značaja. 

Rešuje dokončno prizive (pritožbe), ki se na
našajo na uporabljanje te naredbe in na denarne 
kazni, izrečene po oblastnih upravah fonda. 

Nadzira vodstvo, vzdrževanje in uporabljanje 
fondovskega imetja ter podaja o tem poročila in 
eventualne predloge glavni skupščini. 

Pripravlja material za delo glavne skupščine, 
določa njen dnevni red, čas njenega sestanka ter 
jo sklicuje. 

Odločbe centralnega upravnega odbora, ka
terim je treba potrdila glavne skupščine, postane
jo izvršne šele po tej potrditvi. 

Odločbe centralnega upravnega odbora izvr
šuje centralna uprava fondov po oblastnih na
pravah fondov. 

3.) Centralni nadzorstveni odbor. 
§37. • 

Centralni nadzorstveni odbor sestoji iz 4 čla
nov in 4 namestnikov, ki se volijo na isti način 
kakor člani centralnega upravnega odbora. 

• Zanje veljajo v vsakem oziru isti predpisi ka
kor za člane centralnega upravnega odbora. 

Člani centralnega nadzorstvenega odbora ne 
smejo biti obenem člani centralnega upravnega 
odbora. 

Predsednik in namestnik se volita s tajnim 
glasovanjem. Ako je število glasov enako, odloči 
žreb. 

Seje centralnega nadzorstvenega odbora niso 
javne. 

Za red razpravljanja, način odločanja, glaso
vanje in drugo veljajo za centralni nadzorstveni 
odbor isti predpisi kakor za centralni upravni 
odbor. 

§ 38. 
Centralni nadzorstveni odbor kontrolira celo

kupno poslovanje centralne uprave in centralne
ga upravnega odbora bolniškega fonda. 

Podaja poročila glavni skupščini o letnem ra
čunu in bilanci fonda. 

Prijavlja centralnemu upravnemu odboru ali 
ministrstvu za promet, po pristojnosti, vse, o če
mer se prepriča, da nasprotuje veljavnim pred
pisom ali sklepom glavne skupščine ali da ško
duje interesom fonda samega. 

Pravico ima, zahtevati sklic izredne glavne 
skupščine. 

§ 39. 
Centralni nadzorstveni odbor je napram cen

tralnemu upravnemu odboru .popolnoma nezavi-
sen in samostalen ter je odgovoren samo glavni 
skupščini, če zanemari svojo dolžnost, da bi za
radi tega bolniški fond ali njegov član pretrpel 
škodo. 

C. Reševanje spornih vprašanj. 
§40. 

Spore med člani in upravnimi organi bolni
škega fonda glede materialnih pravic in dolžnosti 
(podpor in odškodnin) rešuje obvezno razsodišče 
po odredbah §§ 76. do 89. te naredbe. 

Č. Kazni. 
§ 41. 

Člani bolniškega fonda, ki se pri poslovanju 
ne ravnajo po predpisanih odredbah varnosti, 
prepovedi in svaril, tako da zaradi tega sami ali 
drugi člani bolniškega fonda obole ali se po
škodujejo, ali ki se delajo bolne ali na drug ne
zakonit ali nedovoljen način zlorabljajo podpore 
bolniškega fonda, istotako oni, ki so namerno ali 
spričo poboja, pijanstva ali nerednega življenja 

oboleli ali se v bolezni namerno ne ravnajo po 
zdravniškem nasvetu in s tem zavlačujejo ozdra
vitev, se smatrajo, da so prekršili predpise te na
redbe in da so zaslužili kazen. 

Uprava fondov sme v takih primerih izreči 
denarno kazen, ki jo odmeri po teži kaznivega 
dejanja. 

Višina denarne kazni se odredi s pravilnikom, 
in sicer v mejah zakona o zavarovanju delavcev 

Denarne kazni se stekajo v bolniški fond. 
Poleg kazni morajo člani povrniti škodo, 

provzročeno bolniškemu fondu. 
Če razvidi uprava fondov ali upravni odbor, 

da gre za dejanje, kaznivo po državljanskem za
konu ali prometnih predpisih, ga uradoma pri
javi pristojnemu oblastvu. 

Za izvršitev denarne kazni in določitev škode 
je pristojna prometna naprava. 

Zoper izrečeno kazen je dopustna pritožba v 
8 dneh po upravi fondov na upravni odbor, zo
per odločbo upravnega odbora pa v istem roku 
na centralni upravni odbor, čigar odločba je 
izvršna. 

D. Pogodnosti bolniškega fonda. 
§ 42. 

Bolniški fond uživa vse one pogodnosti, ki 
so za to vrsto zavarovanja določene v §§ 189. in 
191. zakona o zavarovanju delavcev. 

Pošiljke in dopise bolniškega fonda odprav
ljajo državne prometne naprave v kraljevini Sr
bov, Hrvatov in Slovencev brezplačno. 

Glede zahtevkov članov in njih rodbin do 
bolniškega fonda veljajo odredbe § 62. zakona o 
zavarovanju delavcev. 

E. Sredstva bolniškega fonda. 
§ 43. 

Sredstva bolniškega fonda so: vlogi (prispev
ki) članov, bolniškega fonda; redni letni prispe
vek iz državnega prometnega proračuna po po
trebi in z ozirom na zaključni račun bolniškega 
fonda — ta mora znašati vsaj toliko, kolikor zna
šajo prispevki članov — skupni dohodek iz imetka 
bolniškega fonda; prostovoljni prispevki, darila, 
volila (legati), milodarne ustanove, takse za izda
janje duplikatov članskega lista; vse denarne 
kazni državnega prometnega osebja, ki se stekajo 
po tej naredbi v bolniški fond. Za kritje izrednih 
izdatkov skrbi državni prometni proračun, dokler 
se nabira rezervni fond. 

§44. 
Vsi člani bolniškega fonda plačujejo kot član

ski prispevek s pravilnikom odrejeni odstotek 
svojih rednih prejemkov (plača, pokojnina, ho
norar, dnevnica ali mezda, draginjska in rodbin
ska doklada, tantieme, remuneracije itd.). Za čla
ne, ki ne prejemajo hranarine, je treba odrediti 
za tretjino manjši odstotek. 

V prejemke se mora vštevati tudi denarna 
vrednost brezplačnega stanovanja, oskrbe, obleke 
in drugih naturalnih prejemkov in pripadkov. 
Vrednost teh prejemkov odreja občasno ministr
stvo za promet. 

Po § 23. zakona o zavarovanju delavcev ne 
sme članski prispevek nikoli znašati več nego 
3'/2% članovih prejemkov. 

Prispevki se odtezajo za ves mesec v naprej, 
ko se izplačuje plača, odnosno zaslužek. Prispev
kov ne plačujejo člani za one dni, za katere pre
jemajo spričo bolezni hranarino, potem če so v 
vojaški službi (§ 22.) in na dopustu ter za ta .čas 
ne prejemajo svoje plače. 

§ 45. 
Dohodki, našteti v § 43., se morajo uporab

ljati za podpore, navedene v § 16. te naredbe, za 
ustanavljanje in vzdrževanje zavodov za zdrav
ljenje članov (ambulatorije, lekarne, bolnice, sa
natorije, okrevališča, kopališča itd.), za potrebne 
odpise od vrednosti imovine, ki smejo dosezati 
za zgradbe 10 % na leto, in za zalaganje rezerv
nega fonda. 

§46. 
Rezervni fond je prebitek imovine bolniškega 

fonda preko njegovih dolgov. 
Rezervni fond se uporablja v prvi vrsti za 

kritje izrednih potrebščin bolniškega fonda. 
Za izredne potrebščine je smatrati tekoče iz

datke, nastale spričo epidemij, in investicije, po-
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trebne za postavljanje socialno-zdravstvenih na
prav. Za investicije se sme trošiti razen razpolož-
nega letnega prebitka še iz rezervnega fonda do 
20% povprečnih letnih izdatkov v poslednjih 
treh letih. 

Rezervni fond se zalaga prvih deset let, pa 
tudi preko tega časa, dokler ne doseže dvakrat
nega zneska povprečnih letnih izdatkov fonda v 
poslednjih treh letih: 
a) iz ene desetine celokupnih (kosmatih) dohod

kov bolniškega fonda; 
b) iz letnega prebitka dohodkov bolniškega 

fonda; 
c) iz obresti nabrane glavnice rezervnega fonda; 
č) iz prostovoljnih prispevkov, daril, milodarnih 

ustanov itd.; 
d) iz denarnih kazni. 

Čez 10 let, odnosno takrat, ko rezervni fond 
preseže dvojni znesek povprečnih letnih izdatkov 
v poslednjih treh letih, spadajo v rezervni fond 
samo dohodki, navedeni tukaj pod b) do d). 

F. Podpore bolniškega fonda. 

1.) Z d r a v n i š k a p o d p o r a . 

§ 47. 
Člani bolniškega fonda imajo pravico do brez

plačne bolezenske podpore ob bolezni, in sicer: 
oni, ki prejemajo ob času bolezni hranarino, naj
več 26 tednov od začetka bolezni, odnosno dokler 
prejemajo hranarino, oni pa, ki ne prejemajo 
hranarine, največ 52 tednov za isto bolovanje. 

Rodbinski člani imajo, če obole, pravico do 
brezplačne zdravniške podpore, dokler ima pra
vico do nje tudi član bolniškega fonda, toda naj
dalje 26, odnosno 52 tednov za isto bolovanje. 

§ 48. 
Zdravljenje izvršujejo zdravniki, postavljeni 

in plačani po državnih prometnih napravah. 
Tuji zdravniki se smejo klicati samo v nujni 

potrebi, če je državni prometni zdravnik zadržan, 
da bi dal o pravem času potrebno pomoč, in če 
je treba specialnega zdravljenja. 

Kako je klicati zdravnika in kako zdraviti bol
nike, se predpiše s pravilnikom. 

2.) Z d r a v i l a in d r u g i pomočki za 
zdravl jenje. 

§ 49. 
Člani bolniškega fonda in njih rodbine imajo 

pravico do brezplačnih zdravil, kopanja, mine
ralnih vod, potrebnih obvezil, pomožnih priprav 
in pomočkov za' zdravljenje (naočnikov, prevez 
i. dr.), dokler imajo pravico do zdravniške por 
moči (§ 47.). 

Obvezila, pomožne priprave in pomočke za 
zdravljenje smejo dotične osebe, katerim se dado, 
pridržati, dokler jih potrebujejo ali dokler ni kdo 
-drug zavezan, da jih opremi s potrebnimi. 

§50. 
Ako bolniški fond iz kakršnegakoli vzroka 

svojemu obolelemu članu ne more dajati brez
plačne zdravniške pomoči in zdravil, mu mora 
priznati in povrniti stroške, ki jih je imel po 
predloženih računih za zdravnike in zdravila. 

3.) D e n a r n a p o d p o r a (hranar ina) . 
§ 51. 

Člani bolniškega fonda imajo, ako so postali 
zaradi bolezni nesposobni za delo, pravico do 
denarne podpore (hranarine) iz bolniškega fonda 
od onega dne, ko se jim zaradi bolezni prejemki 
ustavijo, dokler zopet ne vstopijo vi delo, toda 
največ za 26 tednov. 

To podporo v denarju dobivajo tudi oni člani 
bolniškega fonda, ki se zaradi nalezljivih bolezni, 
kakor kuge, kolere, koz, tifuza itd., izolirajo in 
nimajo v tem času možnosti za delo, dokler jih 
izolira sanitetno oblastvo, toda v breme promet
ne naprave, odnosno državnega bolniškega za
klada. 

Do hranarine nima pravice oni član, ki je 
hote provzročil bolezen. Hranarina se sme tudi 
odreči, ako se bolnik hote ne ravna po zdravni
ških naredbah in s tem zavlačuje ozdravitev. 

§ 52. 
Denarna podpora znaša 70% onih prejem

kov, ki so članu zaradi bolezni ustavljeni. 
Ako se tak član bolniškega fonda, ki ima pra

vico do hranarine, zdravi v bolnici, pa ima rod
bino, ne dobiva hranarine, nego njegovi rodbini 
se izplača, ko se pokrije bolniška taksa, preostali 
del, toda najmanj polovica njemu pripadajoče 
hranarine, ako rodbinski člani nimajo zaslužka 
in žive z njim v rodbinski skupnosti; ako pa 
član nima rodbine, dobiva četrtino hranarine. 

Denarna podpora se daje, dokler traja bole
zen, toda najdalje 26 .tednov, in teče od onega 
dne, ko se članu prejemki zaradi zdravniško ugo
tovljene nesposobnosti za delo ustavijo. 

§ 53. 
Član, ki je popolnoma izčrpal denarno pod

poro, pridobi iznova pravico do denarne pod
pore za isto bolezen, ako se je vrnil na delo ter 
je v njem prebil najmanj 8 tednov. 

Član, ki je popolnoma izčrpal denarno pod
poro ter zopet vstopil v posel, pa oboli v tem 
za popolnoma drugo boleznijo, ki ni v zvezi s 
prejšnjo, kar mora potrditi prometni zdravnik, 
pridobi zopet pravico do denarne podpore po 
prvem odstavku tega paragrafa. 

Ako oboli član, ki še ni popolnoma izčrpal 
dienarne podpore, v 8 tednih za isto boleznijo, 
se mu mora to drugo bolovanje šteti kot nadalje
vanje prvega bolovanja. 

Ćup - je prometni zdravnik, ki zdravi obole
lega тапа, potrdil, da je postal član sposoben 
za delo, prestane denarna podpora. 

§ 54. 
Denarna podpora se izplačuje koncem meseca. 
Prošnja za naknadno nakazilo denarne pod

pore se uvažuje samo, ako se vloži v enem letu 
od dne, ko je imel prosilec pravico do prejema
nja denarne podpore. 

4.) Zdrav l jen je v bolnic i . 
§ 55. 

Člani bolniškega fonda in njih rodbine imajo 
pravico do brezplačnega zdravljenja v vseh jav
nih, privatnih bolnicah pa tudi v onih, s katerimi 
je sklenjena pogodba, potem na univerzitetnih 
klinikah in porodniščnicah, in sicer ob teh po
gojih: 

Člane bolniškega fonda sme prometni zdrav
nik poslati v bolnico zaradi zdravljenja ali opa
zovanja s pristankom bolnikovim, če ima ta v 
svoji hiši potrebno oskrbo, a brez pristanka bol
nikovega, če je bolezen taka, da je zdravljenje v 
bolnici neizogibno potrebno, ali če bolnik ne iz
polnjuje zdravniških naredb ali če je to potrebno 
za ugotovitev njegove bolezni (diagnoza) ali za
radi specialističnega pregleda in zdravljenja; 
obolelega člana pa mora poslati v bolnico, če 
nima član1 doma potrebne oskrbe ali če boluje 
za nalezljivo boleznijo ali če je duševno obolel 
in postal za svojo okolico nevaren ali če se mora 
izvršiti kirurška operacija. 

Rodbinski člani imajo istotako pravico do 
zdravljenja v bolnici na račun bolniškega fonda, 
ako zdravnik spozna, da ga jim je neizogibno 
treba. 

Ako član bolniškega fonda ali član njegove 
rodbine brez utemeljenega razloga ne pristane 
na naredbo prometnega ̂ zdravnika, da se bolnik 
pošlji v bolnico, izgubi član pravico do denarne 
podpore iz bolniškega fonda. 

Glede zdravljenja v kopališčih je treba po
stopati po pravilniku. 

§ 56. 
Bolniški fond plačuje stroške v bolnici, ako 

je zadoščeno odredbam § 55., po veljavni ali 
sporazumni taksi, in sicer za člane, ki imajo pra
vico do hranarine, za isti primer obolenja največ 
za 26 tednov, za člana, ki nima pravice do hra
narine, za 52 tednov, za rodbine pa samo za 3 
mesece. 

Zdravljenje člana bolniškega fonda v bolnici 
kakor tudi članov njegove rodbine, ki bolujejo 
za veneričnimi boleznimi, trahomom in drugimi 
nevarnimi nalezljivimi (kužnimi) in duševnimi 
boleznimi, ne zadeva bolniškega fonda, ako mora 
po zakonu država skrbeti za zdravljenje takih 
bolnikov. 

Uprava bolniškega fonda priznava svojim 
članom in njih rodbinam poslednji razred1 zdrav
ljenja v bolnici. Če se hoče član fonda ali če se 
hočejo člani njegove rodbine zdraviti v višjem 
razredu, jim-da odgovarjajoči zdravnik po do
volitvi bolniškega fonda nakaznico za višji raz
red, ako se pismeno zavežejo, da povrnejo s tem 
nastale razlike. Ti stroški se smejo na utemeljeno 
prošnjo članovo in po stanju fonda celotno ali 
deloma odpisati v breme bolniškega fonda. 

Oni člani bolniškega fonda in člani njih rod
bine, ki vstopijo v bolnico zoper naredbo pro
metnega zdravnika ali brez njegove vednosti, ra
zen v dokazanih nujnih primerih, morajo sami 
trpeti stroške za bolnico. 

§ 57. 
Stroški za prevoz bolnikov v bolnico ali k 

zdravniku, istotako za spremljevalca, ako ga po 
potrebi odredi prometni zdravnik, kakor tudi za 
njegov povratek v stanovanje obremenjajo bolni
ški fond. Vožnja po železnici ali na ladji je za 
bolnike in spremljevalce brezplačna v onem raz
redu, ki jim pripada po veljavnih prometnih pred
pisih. Težjim bolnikom se sme dovoliti tudi višji 
razred, ako to prometni zdravnik predpiše kot 
potrebno. 

5.) P o d p o r e ob n o s e č n o s t i , p o r o d u , 
b a b i n a h in dojenju. 

§ 58. 
2enski člani bolniškega fonda, ki nimajo letne 

plače, imajo, ako so najmanj 3 mesece člani bol
niškega fonda, ob nosečnosti, porodu, babinah 
in dojenju pravico: 
a) do porodniške podpore v višini 80 odstotkov 

onih prejemkov, ki so zaradi zahtevanega in 
dovoljenega porodniškega dopusta ustavljeni. 
Dopust se mora dovoliti in potemtakem tudi 
porodniška podpora dajati za 4 tedne pred po
rodom in za 6 tednov po porodu, odobriti pa 
se mora največ za 2 meseca pred porodom in 
za 2 meseca po porodu, ako spozna pristojni 
prometni zdravnik to za potrebno in ako ta 
izvid potrdi šef sanitete dotične prometne na
prave. Ako se porodnica, dokler ima pravico 
do porodniške podpore, bavi s pridobitnim 
delom, se ji ustavi ta podpora za čas, za ka
terega je izračunjena; 

b) do babiške pomoči in potrebnih zdravil, in 
sicer do babiške pomoči ob porodu in ob ba
binah po krajevnih razmerah sanitetnega ob-
lastva; 

c) do podpore za otroško opremo, in sicer v 
znesku polmesečnih prejemkov norodničinih 
za vsako živo rojeno dete; 

č) do dojniške podpore za vsako dete, in sicer 
po prestanku porodniške podpore ali po pre
stanku bolniškega zdravljenja 3 dinarje na 
dan za 26 tednov. 
Ako je porodniška podpora izčrpana, ženski 

član pa je še nadalje zaradi bolezni ostal nespo
soben za delo, se mu plačuje hranarina za čas 
bolezni, toda najdalje do konca 26. tedna od dne 
poroda. 

Ako ni bil ženski član, ki nima letne plače, 
pred porodom 3 mesece član fonda, nima pra
vice do porodniške podpore; gre mu pa redna 
podpora (hranarina) za oni čas, ko je po izvidu 
prometnega zdravnika nesposoben za delo, toda 
najdalje za 26 tednov. 

Oni ženski člani fonda, ki imajo letno plačo, 
dobivajo, če porode, razen zdravniške in babiške 
podpore še dojniško podporo po 3 dinarje na 
dan 32 tednov od dne poroda. 

Rodbinski ženski člani člana bolniškega fon
da, ki nimajo nikakršnega zaslužka ali dohodka 
ter žive s članom v domači skupnosti, imajo, ako 
je uslužbenec najmanj 3 mesece nepretrgoma 
član bolniškega fonda, ob porodu in babinah 
pravico do teh-le podpor iz bolniškega fonda: 
a) do zdravniške in babiške podpore in zdravil^ 
b) do podpore za otroško opremo po točki c) 

tega paragrafa; 
c) do dojniške podpore po 2 dinarja na dlan za 

32 tednov po porodu. 
Ako se porodi dete v bolnici ali porodniŠO-

nici, veljajo za čas tamošnjega bivanja glede po
rodniške podpore odredbe za hranarino. 
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6.) P o d p o r a ob smrti . 
§ 59. 

Če umre član bolniškega fonda, izplača bol
niški fond zaostalemu zakonskemu drugu ali, če 
takega ni, njegovi rodbini, ki oskrbi pogreb, po
grebnino v višini 120% enomesečnega zneska 
onih prejemkov, od katerih je umrli član vplačal 
svoj poslednji članski prispevek. 

Ako umre članu bolniškega fonda zakonski 
drug, ki je živel do smrti z njim v rodbinski 
skupnosti, ali nepreskrbljen otrok, prizna bolni
ški fond pogrebne stroške, in sicer: za zakon
skega druga 60%, za otroka 30% zneska po
grebnih stroškov za dotičnega člana bolniškega 
fonda. 

Ako nima umrli član svoje rodbine ali drugih 
sorodnikov, ki bi oskrbeli pooTeb, se izplačajo 
onemu, ki oskrbi pogreb, dejanski pogrebni stro
ški, toda največ do zneska pogrebnine, odrejene
ga v tem paragrafu. 

Četrto poglavje. 
Zavarovanje zoper nezgode. 

1.) Obče odredbe. 
§ 60. 

Zavarovanju zoper nezgode je namen, povr
niti škodo, ki je nastala spričo poškodbe ali smrti, 
provzročene po kakršnikoli nezgodi, ako je zadela 
zavarovano osebo predelu in v službi, ker je ta 
oseba izvrševala" naročilo, odrejeno po pristojnih 
organih državnih prometnih naprav, ali v interesu 
državne prometne službe same. To zavarovanje 
obseza tudi nezgode, ki zadenejo zavarovano 
osebo na poti od stanovanja do delovišča in na
zaj, kolikor se ta pot ne prekine v zavarovanče
vem lastnem interesu ali iz razlogov, ki niso v 
zvezi s službenim ali delovnim razmerjem. Za 
nezgodo se smatra tudi obolenje za kolero, kugo, 
gobavostjo, rumeno mrzlico in beriberi, ki jo na
lezejo mornarji, izvrševaje svoj.posel, nadalje za
strupitev s svincem, živim srebrom in fosforjem, 
ako je nastopila zaradi manipuliranja s tem stru
pom v obratu. 

§61. 
To zavarovanje obseza vse državno promet

no osebje brez ozira na starost, spol, državljan
stvo, službeno razmerje in količino nrejemkov. 

§62. . 
Stroški tega zavarovanja obremenjajo iz

ključno proračun državnega prometa; zato ni
majo državne prometne naprave pravice, dà bi 
osebju karkoli odtezale od zaslužka na račun 
tega zavarovanja. 

2.) Podpora in renta ob telesni poškodbi. 
§63. 

Ako se prometni uslužbenci telesno poškodu
jejo, dobivajo vsi brezplačno zdravniško pomoč, 
zdravila, pomožne priprave, zdravljenje v bolnici 
in specialistično zdravljenje po pravilih bolni
škega fonda od dne, ko se poškodujejo, do dne, 
ko okrevajo, v breme državnega prometnega pro
računa od bolniškega fonda za državno promet
no osebje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Poškodovanci ne dobivajo hranarine iz bol
niškega fonda. 

Poškodovanec, ki se mu prejemki (plača, 
dnevnica, mezda, draginjska doklada, rodbinska 
doklada itd.) spričo poškodbe ustavijo, dobiva 
namesto hranarine za čas delovne nesposobnosti, 
a najdalje 10 tednov, od dne, ko se mu ustavijo 
prejemki, denarno podporo v breme državnega 
prometnega proračuna. Ta podpora mora zna
šati 100% ustavljenih prejemkov. Prejemki, ki se 
menjavajo, se računijo po povprečnim v posled
njih 52 tednih; ako pa poškodovanec še ni bil 
zaposlen toliko časa, se morajo določiti v po
vprečni vsoti, ki so jo dobivale pri dotični držav
ni prometni napravi osebe, zaposlene v istem 
evojstvu in ob istih pogojih, v poslednjih 52 
tednih. 

Ko poteče ta rok, a tudi prej, ako se ugo
tovi stalna popolna ali delna delovna nesposob
nost, se zameni ta denarna podpora z rento. 

Denarno podporo in rento odreja uprava 
fondov, 

Razen tega je iz državnega prometnega pro
računa povrniti ono materialno škodo, ki jo je 
poškodovanec pretrpel ob nezgodi. 

§64. 
Ako je poškodovanec popolnoma nesposoben 

za delo, ima pravico do rente v višini- svojih 
skupnih poslednjih prejemkov. 

Za prejemke, ki se menjavajo, veljajo odredbe 
§63. 

Ako je poškodovanec deloma nesposoben za 
delo, se odmeri renta po ugotovljenem odstotku 
nesposobnosti. 

Ako se ugotovi, da je ponesrečenec še spo
soben za dotedanje ali lažje delo pri državni pro
metni napravi in ga ta obdrži v službi ali v delu, 
se mu ne daje odmerjena renta, dokler službuje ali 
dela. Ako se tak uslužbenec upokoji, se mu daje 
poleg pripadajoče pokojnine tudi svoječasno od
merjena renta. Toda pokojnina in renta skupaj ne 
smeta presezati 100 % njegovih poslednjih pre
jemkov. Ako bi jih presezali, se daje odmerjena 
renta v breme državnega prometnega proračuna, 
iz pokojninskega fonda pa samo razlika med 
rento in popolnimi prejemki. 

Oni ponesrečenec, ki se neče vrniti na delo, 
dasi je spoznan za sposobnega za službo, dobiva 
samo rento, ki ustreza ugotovljenemu odstotku 
zmanjška njegove delovne sposobnosti, toda brez 
pravice do pokojnine in ppgodnosti desetega od
stavka tega paragrafa. 

Oni ponesrečenec, čigar delovna sposobnost 
je zmanjšana preko 40%, ima pravico, zahtevati 
odpust iz službe tudi, ako se ugotovi, da je še 
sposoben za dotedanjo ali drugo lažjo službo 
pri državni prometni napravi. Renta takega po
nesrečenca kakor tudi onega, ki ga, ko se je po
nesrečil, državna prometna naprava ni obdržala 
v službi, ne sme biti nikoli manjša nego pokoj
nina, do katere bi bil imel pravico v času, ko se 
je ponesrečil, z vštetkom nadaljnjih 10 službe
nih let. 

Ako je postal poškodovanec spričo nezgode 
ne samo nesposoben za delo, nego je tudi tako 
onemogel, da mu je treba stalne oskrbe, se mora 
njegova renta za čas, dokler traja onemoglost, 
zvišati, toda največ za tretjino. 

Ako zadene uživalca delne rente nova nezgo
da, je vzeti za osnovo odmeri rente oni zaslu
žek, ki ga ie imel poškodovanec ob času prve ne
zgode; ako pa je imel ob času nove nezgode 
večji zaslužek, se mu odmeri renta po tem za
služku. 

Uprava fondov ima pravico, rento primerno 
znižati ali ustaviti, če se ugotovi z odrejenim pre
gledom uživalca rente, da se je prvotno ugotov
ljena delovna nesposobnost zmanjšala ali da je 
prestala, ali če se ugotovi z; uvedenimi poizved
bami, da je bila renta odmerjena, odnosno pri
znana, v zmoti o dejanskih okornostih. Tak pre
gled, odnosno take poizvedbe, sme odrediti upra
va fondov v prvih dveh letih vsak čas, pozneje 
pa samo, če se predloži prijava ali če je minilo 
od poslednjega pregleda vsaj leto dni. Toda tudi 
uživalec rente ima pravico zahtevati, da se nje
govo stanje iznova preišči in po izvidu odmeri 
nova renta, ako se m/u zdi, da je nastala v nje
govem stanju izprememba, ki vpliva na odmero 
rente. Taki predmeti se morajo reševati v najkraj
šem roku. Nova renta stopi v veljavo v roku 
prvega izplačila, ki dospe po vročitvi odločbe. 

Po izpremembah, ki nastanejo v prejemkih 
oseb, zaposlenih v onem svojstvu in z onimi pre
jemki, v katerem in s katerimi je bil uživalec rente 
ob času nezgode, se primerno izpremeni tudi 
renta. 

Pri vajencih, vežbenikih^ in osebah, ki zaradi 
nedovršene izobrazbe vobče ne dobivajo plače 
ali mezde, ali jo dobivajo manjšo od običajnih, 
je vzeti za osnovo odmeri rente one orejemke, ki 
jih dobivajo pri dotični državni prometni napravi 
neposredno po dovršeni izobrazbi osebe, katere 
opravljajo iste posle kakor ponesrečenec. 

Tuj državljan, odnosno njegova rodbina, ima 
pravico, zahtevati namesto rente odpravnino. Ta 
se sme odmeriti največ v znesku triletne rente, 
pripadajoče dotičnemu poškodovancu. 

S sprejemom rente, razen primerov četrtega 
odstavka tega paragrafa, prestanejo vse obvezno
sti pokojninskega fonda proti njegovemu članu, 
preskrbljenemu z rento. 

S sprejemom rente izgubi poškodovanec tako 
zase kakor tudi za tvoje naslednike vse pravice, 

zahtevati nadaljnjo odškodnino od državne pro
metne naprave. 

Če spozna kazensko sodišče glede nastale ne
zgode za krivo tako osebo, za katere postopek 
po zakonu ni odgovorna državna prometna na
prava, mora uslužbenec svojo pravico do od
škodnine, ki mu je po redni sodni poti prisojena 
od te osebe, do zneska odškodnine, ki pripadla 
poškodovancu ali njegovi rodbini po tej naredbi, 
odstopiti ministrstvu za promet. Če tega ne stori, 
se mu povrne iz državnega prometnega proraču
na samo oni znesek, za katerega je ta odškodnina 
manjša od odškodnine, ki mu pripada po tej 
naredbi. 

Ako pripada poškodovancu ali njegovi rod
bini spričo nezgode pravica do odškodnine proti 
tretji osebi, preide ta pravica do zneska dejansko 
izdanih podpor in odškodnin na državno pro
metno napravo. 

Vse predmete, ki se nanašajo na odmero, 
zvišbo, znižbo ali ustavitev rente, mora uprava 
fondov reševati najkesneje v treh mesecih. Če se 
rešitev neutemeljeno zakesni, sme razsodišče na 
prošnjo pravno pooblaščene osebe odrediti rok 
za rešitev predmeta; če pa uprava fondov ne reši 
predmeta niti v tem roku, izda razsodišče izvršno 
odločbo o bistvu predmeta. 

Zoper odločbo uprave fondov se sme v 15 
dneh od dne, ko se je vročila, vložiti pritožba pri 
centralni upravi fondov, zoper odločbo centralne 
uprave fondov pa pritožba v treh mesecih pri 
razsodišču. 

Pritožbe nimajo odložilne moči. 

§65. 
Pravice do rente nima oni poškodovani usluž

benec, ki je provzročil svojo nezgodo namerno 
ali s težko nepazljivostjo. 

Toda če ga je pri tem zadela smrt, ima nje
gova rodbina vendarle pravico do rente, in sicer 
po odredbah, ki veljajo za rodbino umrlega uži
valca rente. Če je poškodbo namerno provzročil 
sorodnik, ki ima po zakonu pravico do rente po 
poškodovancu, izgubi ta sorodnik vsako pravico 
do odškodnine, ako poškodovanec umre za po
škodbo. 

Onega, kateremu se dokaže, da je za dosego 
večje rente ali rente vobče uporabil nedovoljena 
sredstva, kaznuje uprava fondov v denarju od 
50 do 1000 dinarjev, kolikor ne gre za dejanje, 
ki se kaznuje po zakonu ostreje. 

§66. 
Rente ne dobiva: 

a) oni poškodovani uslužbenec, ki se vrne v 
svojo prvo službo s popolnimi pravicami, 
dokler opravlja službo; 

b) oni uživalec rente, ki biva brez dovolitve svo
jega pristojnega prometnega oblastva dalje 
časa nego tri mesece v inozemstvu, za čas, 
dokler biva v inozemstvu; ako pa se v ino
zemstvu stalno naseli, mu sme dati uprava 
fondov enoletno rento kot odpravnino. Ako 
se potem zopet vrne, se mu iznova daje renta, 
če povrne odpravnino. Ako je uživalec rente 
tuj državljan, se mu sme dati, če odide stalno 
v inozemstvo, odpravnina v najvišjem znesku 
triletne rente. Drugače pa je glede odpravnine 
takih državljanov odločilno načelo vzajem
nosti; 

c) oni uživalec rente, ki se obsodi na zapor pre
ko enega meseca ali se odda v poboljševal-
nico, za čas, dokler mu je vzeta prostost; toda 
v tem času dobivajo njegovi sorodniki, ki 
imajo, ako umre, pravico do rente, ono rento, 
ki bi jim pripadala, ko bi umrl; 

č) oni uživalec rente, ki ne ugodi pozivu oblast
va na ponoven pregled zaradi ugotovitve nje
govega zdravstvenega stanja in stopnje de
lovne sposobnosti, dokler ne ugodi pozivu. 

§ 67. 
Renta prestane s smrtjo uživalčevo, s spreje

mom odpravnine ali s prestankom nesposobnosti 

^ 1 0 - §68. 
Renta se odmerja uradoma (ex off o). 
Kjer se pojavijo posledice nezgode šele poz

neje ali kjer ni uveden službeni postopek, se sm* 
pravica do rente in odškodnine realizirati z na
knadno prijavo; toda ta prijava se mora učiniti 
v enem letu, ko se pojavijo posledice, najkesneje 
pa v dveh letih po nezgodi. 
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3.) Podpora in rente ob smrti. 

§70. 
Ako ponesrečenec umre, preden se mu odmeri 

renta ali potem, ko se miu je odmerila, se mora 
dati njegovi rodbini v breme državnega promet
nega proračuna: 

1.) Pogrebna podpora v znesku 120% eno
mesečnih poslednjih uživanih skupnih prejemkov 
umrlečevih. Toda pogrebna podpora ne sme biti 
nikoli manjša od vsote, ki se plačuje v dotičnem 
kraju javnim pogrebnim zavodom za pogreb po
slednjega razreda. Ako je umrl ponesrečenec izvun 
svojega stanovališča, ga mora dotična državna 
prometna naprava na zahtevo njegove rodbine 
brezplačno prepeljati v njegovo stanovališče. 

2.) Letna renta, in sicer: 
a) vdovi brez otrok 40 %• umrlemu možu že od

merjene, ako ,pa je nastopila smrt spričo ne
zgode, 40% rente, pripadajoče umrlemu mo
žu, ko bi bil za delo popolnoma nesposoben; 

b) vdovi z enim otrokom 60%, z dvema otro
koma 80 %, vdovi s tremi ali več otroki 100 % 
te rente, in sicer za del rente, pripadajoč na 
otroke, do dovršenega 18. leta starosti ali 
prejšnje preskrbitve otrok; 

c) otrokom, ostalim brez roditelja (zakonitim, 
. pred poškodbo usvojenim ali nezakonitim, 

ako je umrlečevo očetovstvo sodno ugotov
ljeno in ako jih je ponesrečenec vzdrževal) 
vsakemu otroku eno tretjino, toda skupaj ne 
več nego 100 % rente umrlečeve (glej pod 2. a) 
do njih dovršenega 18. leta starosti ali prej
šnje preskrbitve. 
3.) Otrokom, ki so spričo telesne ali duševne 

hibe nesposobni za vsako pridobitno delo, se 
daje renta tudi po 18. letu, dokler traja ta nespo
sobnost. 

4.) Deklice, ki se pred dovršenim 18. letom 
starosti omože, izgube rento z dnem, ko stopijo 
v zakon. 

5.) Otrokomi, ki uživajo rento, se sme za na
daljevanje njih študij dovoliti renta tudi za čas 
preko njih 18. leta, toda najdalje do dosežene 
polnoletnosti, ako napredujejo v učenju. 

6.) Ako so otroci, ki uživajo rento, ob občih 
stroških preskrbljeni v javnem zavodu, ne dobi
vajo rente, dokler so v zavodu. 

7.) Ako ostanejo otroci brez roditeljev ter sta 
bila oba roditelja zavarovana, se vzame za osno
vo odmeri njih rente zaslužek onega roditelja, ki 
je imel večji zaslužek. 

8.) Otroci onega uslužbenca, čigar vdova ni
ma pravice do rente, se smatrajo za sirote brez 
roditeljev. 

9.) Žena, ki je od svojega moža zakonito lo
čena ali ki je ob smrti svojega moža že leto dni 
živela ločeno od njega, ima pravico do rente sa
mo, ako ji je sodišče prisodilo pravico do vzdrže-
valnine (alimentacijo). Ako je njena prisojena 
vzdrževalnima manjša nego redna vdovska renta, 
se ji odmeri renta samo v znesku vzdrževalnine, 
ki ji je prisojena. 

10.) Ako se vdova zopet omoži, izgubi pra
vico do rente. V takem primeru se da vdovi njena 
enoletna renta kot odpravnina. 

11.) Ponesrečenčevi roditelji, njega ded in ba
bica dobivajo, ako je za njih vzdrževanje pre
težno skrbel ponesrečenec, dokler so vezani na 
podporo, eno tretjino rente, pripadajoče umrlecu 
(glej pod 2. a). Istotoliko rento dobivajo tudi 
umrlečevi vnuki in njega vnukirije, bratje in se-
atre, ako je pretežno skrbel za njih vzdrževanje. 
To rento uživajo do dovršenega 16. leta, a oo 
16. letu, ako in dokler so spričo telesne ali du
ševne hibe nesposobni za vsako pridobitno dèlo. 
Kente preostalih sorodnikov ne smejo presezati 
«kupaj rente, pripadajoče umrlecu. Roditelji, ded 
in babica, vnuki in vnukinje, bratje in sestre ima
jo pravico samo, ako in kolikor rente preostalega 
zakonskega druga ne dosezajo najvišiesra zneska. 
V takem primeru imajo roditelji pravico do rente 
pred dedom in babico, dedi in babica pred vnuki 
in vnukinjami, vnuki in vnukinje pa pred brati in 
sestrami. 
4.) Prijavljanje in preiskovanje nezgod in posto

pek za odmerjanje rente. 
§71. 

Öim se pripeti nezgoda, fe treba takoj, naj
tesneje pa v 24 urah učiniti prijavo pristojnemu 
policijskemu (političnemu) oblastvu in upravi 
fondov. 

Uradni starejšina pozove takoj prometnega 
zdravnika, ako pa se ta ne more takoj odzvati, 
najbližjega tujega zdravnika, naj presieda poško
dovanca in predloži o poškodbi poročilo, v ka
terem mora poleg drugega izjaviti, ali bo imela 
poškodba verjetno za posledico smrt ali zmanjšek 
delovne sposobnosti. 

Čim prejme uprava fondov prijavo ali dru
gače, ako je nezgoda večja, zve zanjo, odloči, 
ali naj se izvede preiskava o tej nezgodi. 

Preiskava se mora izvršiti na licu mesta po 
veljavnih predpisih (glej § 100. zakona o zavaro
vanju delavcev). 

Zapisnik o preiskavi se mora takoj poslati 
upravi fondov, ki ga dopolni s temi podatki: 
a) o starejših telesnih hibah in posledicah prej

šnjih poškodb poškodovane osebe; 
b) o službenem svojstvu, času službovanja ali 

dela, prejemkih poškodovančevih ali umrle
čevih; 

c) o sorodnikih poškodovančevih ali umrlečevih, 
ki imajo po tej naredbi pravico do podpore 
ali rente, in eventualno 

č) o znesku rente, ki jo ima ali jo je imel poško
dovanec ali umrlec zaradi prejšnje poškodbe. 
Na podstavi predloženega komisijskega za

pisnika o preiskavi in poročila obratnega zdrav
nika odloči uprava fondov: 

1.) o zdravniški podpori, zdravilih in pomož
nih pripravah; 

2.) o denarni podpori, odnosno renti; in 
3.) o pogrebnih stroških. 
Odločbo o podpori, pogrebnih stroških in 

renti je izdati brez odlaganja. 
Ako se trajna nesposobnost za delo ali stop

nja zmanjška delovne sposobnosti ne more do
končno ugotoviti v odrejenem roku, ker je za 
to treba nadaljnjega zdravljenja ali opazovanja, 
se mora odmeriti začasna renta. 

Ako nixStopinja nesposobnosti za delo ugo
tovljena do konca 10. tedna, mora prometni 
zdravnik prvi dan 11. tedna zopet pregledati po
škodovanca ter o izvidu poročati upravi fondov. 

Ako se ponesrečenec ni poškodoval pri delu 
aH v službi, se smatra za navadnega bolnika. 

5.) Razne odredbe. 
§ 72. 

Dajanje vseh podpor, zaračunavanje in izpla
čevanje denarnih podpor in rent se vrši po pred-
pisih, ki veljajo za bolniški fond. 

§73. 
Povračilo rente ali podpore, izplačane po 

predpisih, se sme zahtevati samo, ako je dosegel 
uživalec rento ali podporo z neresnično trditvijo 
ali kaznivim dejanjem. 

§74. 
Zahteve, ki pripadajo po tej naredbi pravno 

pooblaščenim osebam iz zavarovanja zoper ne
zgode, se ne smejo .prenašati na drugega, zastav
ljati, zasezati miti pobotavati, razen zahtev onih 
oseb, ki imajo po tej naredbi kot sorodniki pra
vico do podpore ter jih realizirajo zaradi vzdrže
vanja zoper uživalca rente. 

§75. 
Podrobna navodila o izvajanju zavarovanja 

zoper nezgode obseza službeni predpis o zava
rovanju zoper nezgode. 

Peto poglavje. 
Razsodišče. 

§76. 
Za reševanje spornih vprašanj med osebami, 

zavarovanimi zoper bolezen in nezgode, ali med 
njih pravno pooblaščenimi sorodniki in bolniškim 
fondom, odhosno državnim prometnim proraču
nom, se postavlja v Beogradu razsodišče. 

V pristojnost razsodišča spadajo spori, ki na
stajajo med zavarovanci ali njih pravno poobla
ščenimi sorodniki na eni strani in bolniškim fon
dom, odnosno državnim prometnim proračunom, 
na drugi strani o podporah ali odškodninah ob 
bolezni ali nezgodah, ki jih mora fond1, odnosno 
ministrstvo za promet, dajati po tej naredbi. 

Iz pristojnosti tega razsodišča so izvzeti spori 
o rodbinskih odnošajih med zavarovanci in oni
mi, ki zahtevajo odSkodhino. Preden odloči raz

sodišče v sporih o odškodnini, napoti interesente 
na redno civilno sodišče, da dokažejo svojo rod
binsko pravico. 

§77. 
Razsodišče sestoji iz predsednika, odnosno 

njegovega namestnika (podpredsednika), 6 pri-
sednikov in 4 namestnikov. 

Predsednika in njegovega namestnika imenuje 
minister pravde izmed sodnikov beograjskih prvo
stopnih ali višjih sodišč. 

Njiju honorar odreja z naredbo minister prav
de sporazumno z ministrom za promet Predsed
nikov mandat traja tri leta, prestane pa tudi prej, 
če se ta sodnik postavi na drugo sodniško mesto 
ali če prestane kot sodnik delovati na sedežu raz
sodišča. 

Administrativne posle razsodišča opravlja 
uradnik, ki ga odredi in plačuje ministrstvo za 
promet. 

Poslovanje razsodišča nadzira minister pravde. 

§78. 
Prisednike in njih namestnike voli za tri leta 

glavna skupščina bolniškega fonda izmed sebe, 
in sicer jih volijo posebe izvoljeni in posebe ime
novani člani v enakem številu s tajnim glaso
vanjem. 

Člani centralnega upravnega in centralnega 
nadzorstvenega odbora fondov se ne smejo voliti 
za člane razsodišča. 

Za prisednike razsodišča se smejo voliti samo 
državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev, ki so dovršili 30. leto starosti, ki niso pod 
skrbstvom ali v konkurzaem nostopku, ki niso 
kaznovani zaradi hudodelstva ali pregreška, uči-
njenega iz koristoljubja, in niso bili disciplinarno 
kaznovani. 

Izvoljeni morajo sprejeti izvolitev. 
Ako se naknadno ugotove okolnosti, ki v 

zmislu tega paragrafa izključujejo od izvolitve, 
mora predsednik razsodišča dotičnega prisednika, 
ko konstatira izključujočo okolnost, takoj razre
šiti prisedniške časti. V tem primeru kakor tudi, 
če se izprazni prisedniško mesto, preden poteče 
mandat, iz drugega razloga, pozove predsednik 
razsodišča na izpraznjeno mesto onega namest
nika, ki je na vrsti. Razrešenec se sme v 30 dneh 
pritožiti na ministra pravde, toda pritožba nima 
odložilne moči. 

Prisedniki razsodišča se smatrajo, dokler 
opravljajo to svoje zvanje, za javne uslužbence. 

§ 79. 
Prisedniško zvanje je častno. Toda oni ~ri-

sedniki, ki ne stanujejo na sedežu razsodišča, do
bivajo v času, ko opravljajo prisedniško dolžnost, 
dnevnice in potne stroške, ki jim pripadajo po 
prometnih predpisih za službena potovanja. 

§ 80. 
Prisedniki morajo svoj poziv na razpravo po

kazati svojemu uradnemu starejšim, ta pa mora 
•dovoliti, da se odzovejo svoji prisedhiški dolž
nosti. 

Prisednika, ki brez .utemeljenega razloga ne 
opravlja svoje prisedniške dolžnosti, neopraviče
no in ponovno izostaja od sej, sme predsednik 
razsodišča kaznovati v denarju do 100 dinarjev. 
Ako prisednik brez opravičenega razloga odide 
iz seje in s tem onemogoči nadaljnjo razpravo 
ali razsodbo, ga obsodi predsednik razsodišča 
tudi na povračilo stroškov sodnega postopka. 
Zoper take odločbe pritožba ni dopustna. De
narne kazni se stekajo v bolniški fond. 

§8Г. 
Predsednik razsodišča zapriseza vse prised

nike, odnosno njih namestnike, ob nastopu pri
sedniške službe, da bodo nepristransko opravljali 
svojo dolžnost. 

s 82. 
Zavarovanci ali njih pravno pooblaščeni so

rodniki morajo svoje prošnje za rešitev spornih 
vprašanj pismeno predlagati predsedniku razsodi-
.šča ter v njih obenem označevati svoje želje glede 
pozivanja prič, veščakov in nabave drugih do
kazov. 

§83. 
Poziv razsodišča se mora vročiti članom raz

sodišča, prizadetim strankam, pričam in vešča* 
kom najkesneje 8 dni pred razpravo po natöälit 
predsednikovem 

.S, 
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Na razpravo razsodišča se morajo pozvati 
zdravniki vselej, kadar je nastopila spričo bolezni 
ali nezgode popolna ali delna nesposobnost za 
delo in za pridobivanje ali smrt zavarovanega 
člana. 

Zdravnike, ki naj se pozovejo na razpravo, 
označuje predsednik razsodišča na podstavi po
pisa mestnega fizikata na sedežu razsodišča. 

Zdravnik, ki je dal poškodovancu prvo po
moč ali ga je zdravil ali ki je že oddal bolniške
mu fondu ali državni promemi napravi strokovno 
mnenje o predmetu spora ali ki je v pogodbenem 
razmerju z bolniškim fondom ali z državnimi 
prometnimi napravami, se ne sme pozivati za 
veščaka. 

Zdravniku, ki je pozvan za veščaka, je dovo
ljen vpogled v razpravne spise. 

§84. 
Razsodišče sodi v svetu petih članov. Svet se

stoji iz predsednika ali njegovega namestnika in 
iz 4 prisednikov, odnosno namestnikov, in sicer 
po 2 od vsake vrste. 

§85. 
Predsednik vodi razpravo po predpisih raz

sodišča. Razprave so javne, posvetovanje in so
jenje, odnosno odločanje, pa je tajno. Razpravni 
zapisnik vodi uradnik, omenjen v § 77., zapisnik 
o posvetovanju pa oni član razsodišča, ki ga za 
to odredi predsednik. 

§86. 
Vsaka stranka ima pravico, da izvoli svo

bodno zase zastopnika in se da v svoji navzoč
nosti ali odsotnosti zastopati po njem. 

Bolniški fond zastopa šef socialno-humani-
tarnega odseka pri ministrstvu za promet ali 
oseba, na njegov predlog pooblaščena po cen
tralnem upravnem odboru bolniškega fonda. 

V sporih, ki izvirajo iz nezgode, odreja za-
, stopnika državnih prometnih naprav minister za 

promet, zaslišavši predlog šefa socialno-huma-
nitarnega odseka pri ministrstvu za promet. 

Ako stranka, pozvana po predpisih, ne pride 
na razpravo in se tudi ne da zastopati na njej, 
izreče razsodišče razsodbo tudi v njeni odsot
nosti. 

Napram strankam, pričam in veščakom pri
padajo predsedniku razsodišča iste pravice kakor 
predsedniku rednega civilnega sodišča. 

§87. 
Razsodišče razsoja, odnosno odloča, z na

vadno večino glasov. Predsednik glasuje po
slednji. 

Ako ugotovi razsodišče komu pravico do 
podpore, rente ali odškodnine, mora točno od
rediti vsoto, pričetek, trajanje in način izplačila. 

Razsodba ali odločba se mora takoj ustno 
razglasiti, potem pa v 15 dneh strankam vročiti 
tudi pismeno s priporočenim pismom po pošti. 

Razsodba razsodišča je za obe stranki ob
vezna. 

Za izvršitev razsodbe razsodišča je pristojno 
prvostopno sodišče, pristojno po stanovališču 
stranke. 

§ 88. 
Stroški sodnega postopka zadevajo državni 

prometni proračun, razen če razsodišče spozna, 
da so nastali z zlonamernim postopkom osebe, 
ki zahteva odškodnino. 

Stroške, ki nastanejo iz sodelovanja veščakov 
in prič, pozvanih na zahtevo oseb, katere zahte
vajo podporo ali odškodnino, istotako stroške za 
pravnega zastopnika plača ona stranka, ki pro
pade v sporu. 

§89. 
Zoper razsodbo razsodišča imajo stranke 

pravico, v 15 dneh od dne, ko se jim vroči raz
sodba, po razsodišču predložiti pritožbo na vr
hovno sodišče delavskega zavarovanja. 

Glede poti pritožbe za razveljavitev veljajo 
drugače odredbe § 170. in §§ 172. in 177. za
kona o zavarovanju delavcev. 

Šesto poglavje. 
Prehodne odredbe. 

§90. 
Ta naredba stopi v veljavo'dne 1. julija 1922. 
Z izvedbo te naredbe prestanejo delovati: 
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1.) podjetniška blagajna za podporo bolnih 
železničarjev direkcije državnih železnic v Za
grebu; 

2.) posebna blagajna za podpiranje bolnih 
železničarjev direkcije državnih železnic v Za
grebu; 

3.) podjetniška bolniška blagajna kr. ogrskih 
državnih železnic v Subotici; 

4.) posebna bolniška blagajna kr. ogrskih dr
žavnih železnic v Subotici; 

5.) bolniška blagajna uprave c. kr. avstrijskih 
državnih železnic v Ljubljani; 

6.) bolniška blagajna uprave c. kr. avstrij
skih državnih železnic v Splitu; 

7.) bolniški in podporni fond (prometna 
(blagajna) za osebje bosensko-hercegovskih že
leznic v Sarajevu; 

8.) bolniški in podporni fond' uslužbencev 
srbskih državnih železnic v Beogradu; 

9.) bolniški fond za osebje ministrstva za 
promet v Beogradu. 

Posli tu navedenih naprav preidejo na bol
niški fond za državno prometno osebje kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

§ 91. 
Ministrstvo za promet prevzame od železni-

čarskega zavoda za zavarovanje zoper nezgode 
v Ljubljani in od deželne blagajne za podporo 
bolnih delavcev in za zavarovanje zoper nezgode 
v Zagrebu in Somboru vse agende, ki se nana
šajo na državno prometno osebje kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ter bo za nadaljnje 
izvrševanje zavarovanja oseb, prevzetih od teh 
naprav, skrbelo po svojih zavarovalnih organih. 
Ministrstvo za promet prevzame tudi nadaljnje 
izplačevanje že priznanih rent in doklad z\ ne
zgode, in sicer brez ozira na kritje, ki se dobi 
s prevzemom odpadajočega dela nabrane imo
vine rečenih zavodov in z likvidacio rezerve, 
dobljene po mirovnih in dodatno-mirovnih po
godbah. 

§ 92. 
Ministrstvo za promet prevzame vse pogod

be, sklenjene z zavarovalnimi družbami za za
varovanje državnega prometnega osebja zoper 
nezgode, ter poskrbi za čim prejšnjo razvezo 
vseh pogodb. 

Ob nezgodah, ki zadenejo izza dne 1. juli
ja 1922. osebe, zavarpvane s takimi pogodbami, 
je postopati po določilih te naredbe. 

§ 93. 
Da se opravi 'likvidacija naprav, omenjenih 

v § 90., in da se razveže razmerje z zavodi, ozna
čenimi v § 91., odpošlje minister za promet 
specialno komisijo. 

Istotako poskrbi minister za promet sporaz
umno z ministrom za socialno politiko po pri
stojni poti za dogovor z onimi inozemskimi (av
strijskimi in ogrskimi) zavarovalnicami, ki so pri
zadete s to naredbo. 

§ 94. 
Imovina, dosežena z likvidacijo naprav za 

zavarovanje zoper bolezen, se vloži v bolniški 
fond za državno prometno osebje kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, vsota, dobljena iz 
likvidacije naprav za zavarovanje zoper nezgo
de, pa mora služiti za kritje potrebščin zavaro
vanja zoper nezgode. 

§ 95. 
Z izvajanjem te naredbe preidejo vsi člani 

vseh bivših bolniških blagajn ali fondov v član
stvo bolniškega fonda za državno prometno 
osebje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
z onimi pravicami in dolžnostmi, ki jih predpi
suje ta naredba za člane tega fonda. 

Kar se tiče nezgod, ki se pripete, ko stopi ta 
naredba v veljavo, obremenjajo njih posledice 
državni prometni proračun, ako so pogodbe, 
veljavne za.dotično prometno napravo, že uki
njene. Kjer še niso ukinjene, prevzame prometni 
proračun iz še veljavnih pogodb tekoče obvez
nosti in terjatve za svoj račun; drugače pa po
stopa ob dotičnih nezgodah po določilih te na
redbe. 

Sedmo poglavje. 
Zaključne odredbe. 

§96. 
Dne 1. julija 1922. izgube veljavo vse nared

be, vsi predpisi, pravilniki in razpisi, kar jih je 
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bilo izdanih glede zavarovanja za državno pro
metno osebje, obseženo s to naredbo. 

§ 97. 

Ministrstvo za promet izda za izvajanje bol
niškega zavarovanja, uvedenega s to naredbo, 
potrebni prvi pravilnik, ki bo veljal, dokler ne 
stopi v veljavo .pravilnik, ki ga izdela glavna 
skupščina bolniškega fonda. Obenem izda mini
ster za promet službeni predpis o zavarovanju 
zoper nezgode. 

§ 98. 
Da morejo fondi, odnosno uprave fondov, 

pričeti svoje delo po tej naredbi, nakaže mini
strstvo za promet državnim prometnim napra
vam potrebna finančna sredstva. 

§ 99. 
Dokler se ne dokonča potrebna organizacija, 

opravljajo posle dosedanje zavarovalne naprave. 
V Beogradu, dne 30. maja 1922. 

Minister za promet: 
A. M. Stanič s. r. 

2 9 7 . 
Naredba o ustanovitvi socialno-humanitar-
nega odseka pri ministrstvu za promet in 
vseh direkcijah državnih železnic kralje

vine Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 
V interesu državne prometne službe in v in

teresu državnega prometnega osebja se mi zdi 
potrebno, da se ustanovi uradno mesto za te
meljno reševanje in stalno reguliranje položaja 
državnega prometnega osebja. 

V to svrho odrejam, da je ustanoviti socialno-
humanitarni odsek pri občem oddelku ministrstva 
za promet in temu dosledno tudi pri občem od
delku direkcij državnih železnic v Beogradu, Su
botici, Zagrebu in Sarajevu. 

V področje socialno-humanitarnega odseka 
spadajo vsi predmeti, ki se nanašajo na. služ
beni, pravni, ekonomski in družabni položaj in 
na kulturne in humanitarne potrebe državnega 
prometnega osebja. 

Potemtakem mora ta odsek skrbeti za regu
liranje službenega (delovnega) razmerja glede 
pravic in dolžnosti osebja, za reševanje vpra
šanj o stanovanjih, aprovizaciji, vsakovrstnih 
prejemkih v naravi, olajšavah in ugodnostih, za 
reguliranje prejemkov, za kulturne naprave in 
za zavarovanje osebja zoper bolezen1, nezgode, 
starost, onemoglost in stmirt. 

Glede tega humanitarnega zavarovanja de
luje socialno-humanitarni odsek ministrstva za 
promet kot centralna uprava, socialno-humani
tarni odseki državnih železniških direkcij pa de
lujejo kot oblastne uprave humanitarnih fondov 
za državno prometno osebje. Šef socialno-hu
manitarnega odseka pri ministrstvu za promet 
je obenem glavni upravnik, šefi direkcijskih od
sekov pa so oblastni upravniki teh fondov. V tem 
oziru je postopati po naredbi ministra za pro
met z dne 30. maja 1922., št. 16.276. 

Socialno-humanitarni odseki se morajo ure
diti in potrebno osebje je postaviti najkesneje 
do dne 1. septembra 1922. 

Imenovanje • šefov teh odsekov, odnosno 
upravnikov fondov, je pridržano ministru za 
promet. 

Izdatke, potrebne za socialno-humanitarne 
odseke, je uvrstiti v proračun državnih promet
nih naprav, uvaževaje pri temi določila naredbe 
ministra za promet z dne 30. maja 1922., 
št. 16.276. 

Glede izdatkov za proračunsko leto 1922./ 
1923. je postopati po naredbi ministrstva za 
promet z dne 26. junija 1922., št. 20.465. 

To naredbo je razglasiti v «Službenih No-
vinah» in v uradnih listih državnih prometnih 
naprav ter jo z razpisom (službenim nalogom) 
priobčiti vsem državnim službenim edinkam. 

V Beogradu, dne 1. avgusta 1922.; 
št 25 527 " Minister za promet: 

A. M. Stanič s. r. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 176, izdanih 
dne 11. avgusta 1922. 
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2 9 8 . 
Popravek. 

V naredbi ministra za socialno politiko z dne 
3. junija 1922., št. 1077, o izvajanju zavarovanja 
po zakonu o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 
1922., Ur. 1. št. 195, se mora tretji odstavek § 13. 
pravilno glasiti tako-le: 

«Prostovoljno zavarovanje zoper bolezen je 
pri vseh osebah, omenjenih pod a) in b), omejeno 
samo na zdravniško pomoč in zdravila, babiško 
pomoč in na oskrbo v bolnici za člana in nje
govo rodbino.» 

2 9 9 . 
P r a v i l n i k 

o neukaznih poštno-brzojavnih in tele
fonskih uslužbencih kraljevine Srbov, Hr

vatov in Slovencev.* 

I. Obče odredbe. 

Ölen 1. 
Na pollatavi člena 35. uredbe o organizaciji mini

strstva za pošto iu brzojav in poštno-brzojavne stro
ke z dne 27. junija 1921. predpisuje' minister za 
pošto in brzojav ta-le stalni pravilnik o neukaznih 
poštno-brzojavnih in..' telefonskih uslužbencih kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, s katerim se, 
dokler se ne sklene obči zakon o državnih uslužben
cih, regulirajo položaj in plače ter predpisuje kvali
fikacija in disciplina neukaznih poštno - brzojavnih 
uslužbencev, ki se postavljajo v mejah kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ölen 2. 
Ncukazno osebje, o katerem .se govori zgoraj, 

sestavljajo te-le kategorije uslužbencev: 
I. poštno-brzojavni pripravniki; 

H. zvaničniki; 
III. telefonske in brzojavne pripravnice; • 
IV. nadziratelji in podnadziratelji poštno-brzo

javnih prog. tehnični delavci, tehnični pripravniki in 
pomožni kondukterji; 

V. čuvaji poštno-brzojavnih prog, pismonoše in 
raznašalci telegramov; 

VI. pisarniški sluge. 
Osebe iz IV., V. in VI. kategorije se uniformi

rajo ob državnih stroških v zmislu -pravilnika o služ
beni obleki. Predpisana uniforma je ob službi ob
vezna. 

II. Postavitve, napredovanja, premestitve in odpusti. 

Ölen 3. 

Ncukazno osebje vseh kategorij postavljajo, po
višujejo in odpuščajo strogo po predpisih tega pra
vilnika oblastni direktorji, odnosno direktorji pošt
nih hranilnic in čekovnih zavodov. 

Uslužbence VI. Itategorije pri poštah, brzojavih 
in telefonih postavljajo in odpuščajo strogo po pred
pisih tega pravilnika njih upravniki, odnosno sta
rejšimi. 

Neukazne uradnike, ki se postavljajo v zmislu 
poslednjega odstavka člena 116. zakona o državnem 
računovodstvu, zvaničnike in sluge, odnosno slu
žabnice ministrstva, postavlja, povišuje in odpušča 
minister. 

Ölen 4. 

Število tega osebja se postavlja vsako leto v 
proračun, porazdoljujc pa se, kolikor zahteva služ
bena potreba. 

Ölen 5. 

Premestitvo sinejo izvrševati direkcije le po 
nujni službeni potrebi, na prošnjo pa samo, če to 
dopuščajo služberfi interesi. 

Premestitve neukaznih uslužbencev iz ene direk-
cijske oblasti v drugo izvršujejo direkcija po vza
jemnem sporazumu ali po naredbi ministrstva. Vse 
premestitve (prvi in drugi odstavek tega člena) sme 
minister ustaviti, ako se mu zdi to potrebno. 

III. Plače in kvalifikacije neukaznih uslužbencev. 

Ölen 6. 

Za poštno-brzojavne pripravnike kot strokovne 
(manipulantne) uslužbence pri poštah in brzojavih 

* RazglaSen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 190, izdanih, dne 30ega 
avgusta- 1922.. (Prilog XXVIII. — 1922.) 
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se smejo postavljati samo oni, ki so dovršili strokov
no šolo iz členov 45. in 46. uredbe o organizaciji 
ministrstva za pošto in brzojav. Njih plača se deli 
na dva razreda: 

2. razred: 1500 dinarjev, 
1. razred: 1800 dinarjev na. leto. 
V drugem razredu je treba prebiti .najmanji leto 

dni, pripravniki 1. razreda pa se postavljajo za 
poštno-brzojavne uradnike VIL razreda najkesneje 
v enem letu po opravljenem praktičnem izpitu za 
poštno - brzojavnega uradnika, ako dovrše- v tem 
roku 21. leto starosti in. urede svojo vojaško ob
veznost. 

Samo absolvirani dijaki višje poštno-brzojavne 
šole se postavljajo takoj v 1. razred. 

Pravico do praktičnega izpita imajo samo pri
pravniki 1. razreda. Pripravniki, ki ne. opravijo iz
pita po členu 16. pravilnika o izpitih neukaznih 
uslužbencev, se takoj prevedejo v II. kategorijo ne
ukaznih. 

Ölen 7. 

Zvaničniki ministrstva, direkcij in višjih poštno-
brzojavnih naprav kakor tudi administrativni usluž
benci smejo biti oni, ki so dovršili najmanj štiri 
razrede srednje ali tej enake šole ter imajo pogoje 
za državnega uslužbenca ali pa so že kot zvaničniki, 
odnosno pisarniški manipulanti v poštno-brzojavni 
službi, ko izide ta pravilnik. 

Njih letna plača se deli na teh šest razredov: 
1. razred 3000 dinarjev 

2520 » 
2160 » ] 
1800 » 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1440 
1200 

V 6. in 5. razredu je keba prebiti najmanj dve 
leti in največ tri leta, v ostalih pa tri in največ 
štiri leta. 

Zvaničniki, ki so posebno sposobni in se odliku
jejo pri delu, se postavljajo za uradnike iz člena 43. 
uredbo o organizaciji ministrstva najmanj čez dve 
službeni leti in po ureditvi svoje vojaške obveznosti. 
(Člen 6. tega pravilnika.) 

Ölen 8. 

Telefonistke smejo biti. one, telefonske priprav
nice, ki so opravile telefonski izpit; njih. plače pa se 
delo na razrede in ob pogojih, kakor je to povedano 
v členu 7., drugem iu tretjem odstavku. 

Telefonistke 1. razreda, ki so posebno sposobne 
ш se odlikujejo ini delu, smejo izjemoma dobiti 
plačo 4000 dinarjev na leto, povišuj© pa jih mini
ster'na poseben predlog direkcije in po izjavi brzo-
javno-telefonskoga oddelka ministrstva ali pa po 
svoji izprevidnosti. 

Telefonistke, Id imajo pogoje iz člena 43. uredbe 
o organizaciji ministrstva, se smejo postavljati z na
slovi iz istega člena, ako dovrše najmanj šest služ
benih let. 

Ölen 9. 
» 

Za telefonske pripravnice se smejo postavljati 
samo ono, ki so dovršile najmianj štiri razrede sred
nje ali tej enake šole in niso mlajše nego IG in ne 
starejše nego 26 let ter imajo izpričevalo o dobrem 
vedenju. 

Telefonsko pripravnice ne »mejo služiti pri po
štah, kjer ni telefonske centrale. 

Pliača teh pripravnic-znaša 960 dinarjev na leto. 
Pripravnica, ki ne opravi telefonskega izpita po 

pravilniku o izpitih, izgubi službo. Samo če ni mog
la opraviti izpita zaradi bolezni, ji sme dati mini
ster nov rok. 

Ölen 10. 
Nadziratelji in podnadziratelji brzojavnih in tele

fonskih prog in tehnični delavci smejo biti samo kva
lificirani delavci (profesionisti) in oni, ki so prebili 
kot progovni čuvaji najmanj šest let ter opravili 
izpit po pravilniku za izpite: 

Istotako se smejo prevesti na ta naslov tudi oni, 
ki že službujejo kot' stalni delavci in začasni (po
možni) mehaniki ter zaslužijo po svojem delu, da 
ostanejo še nadalje v službi. 

Tehnični dnevničarji pri tehničnih delavnicah «e 
smejo istotako postavljati za tehnične delavce, če 
opravijo praktični izpit, predpisan za progovne ču
vaje. Tehnični pripravniki s štirimi razredi srednje 
šole in opravljenim izpitom za mehanika-,, se smejo 
po treh službenih letih posta-viti za uradnike iz čle
na 44. uredbe. 

Za letne plače in razrede nadzirateljev in pod-
nadzirateljev brzojavnih in telefonskih prog in teh
ničnih delavcev veljajo odredbe iz prvega in drugega 

Letnik IV. 

odstavita člena 8. tega pravilnika, ki so predpisane 
za telefonistke. Letna plača, tehničnih pripravnikov 
znaša: 3. razred 960, 2. razred 1200 in1 1. razred 
1500 dinarjev. 

Ölen 11. 

Pomožni kondukterji smejo biti osebe iz V. kate
gorije člena 2., razen progovnih čuvajev, ako dovrše 
šest službenih lat ter pokažejo, da eo zanesljivi in 
sposobni za ta naslov, kakor tudi osebe z izobrazbo 
iz člena 43. uredbe. 

Sposobnost se dokaže z izpitom, M se mora opra
viti po petletni službi. 

Pomožni kondukterji se postavljajo po vrstnem 
redu opravljenih izpitov in po rangu, kolikor za
hteva službena potreba. 

Letna plača pomožnih kondukterjev se deli na 
razrede ob istih pogojih, ki so v členu 8., prvem in 
drugem odstavku, predpisani za telefonistice, s to 
razliko, da sm© podati predlog za napredovanje iz 
drugega odstavka člena 8. direkcija, mnenje pa odda 
poštni oddelek ministrstva. 

Ölen 12. 

Istotako se smejo na ta naslov prevesti tudi se
danji začasni kondukterji, ako zaslužijo po svoji spo
sobnosti, da ostanejo še nadalje v službi. 

Bivši začasni kondukterji se smejo postaviti za 
pomožne kond'ukterje, ako opravijo izpit, predpisan 
za te. 

• Člen 13. 
Dolžnost pomožnih kondukterjev. je, nadomeščati 

ukazne kondukterje pri spremljanju pošte, potovati 
z ambulantnimi poštami namesto dosedanjih ambu
lantnih slug, razdeljevati pisma in pomagati ostalim 
mampulantnim uslužbencem pri delu. 

Ölen 14. 

Za pismonoše hi raznašalce telegramov in tele
fonskih pozivnic kakor tudi za Čuvaje brzojavnih in 
telefonskih prog se smejo postjavljati samo dosluženi 
vojaki, naši državljani, ali nesposobni ali začasno 
nesposobni obvezniki, ako so bili in so sedaj dobrega 
vedenja, ako so sposobni in spretni za službo, ako 
so vešči čitanju in pisanju v cirilici in latinici. 

Za to kategorijo uslužbencev se. dele plače 
tako-le: 

1. razred z letno plačo 2160 dinarjev, 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

1800 
1680 
1440 
1200 

960 
Progovni čuvaji v vseh krajih, pismonoše in r&z-

našalci telegramov, v oblastnih krajih se postavljajo 
takoj v 5. razred, oni v Beogradu pa v 4. razred:. 

V«?e tri vrste uslužbencev te kategorije moraj« 
opravljati izpit o svoji izobrazbi in sposobnosti, k 
izpitu pa so morajo prijaviti v drugem letu po po
staviti ter se ne morejo pomakniti v prihodnji raz
red, dokler ne opravijo izpita. 

öe nikakor ne opravijo predpisanega izpita aH 
če se v zahtevanem roku ne prijavijo k izpitu, se 
prevedejo v. VI. kategorijo neukaznih uslužbencev. 

Člen 16. 

•Pisarniški sluge, odnosno služabnice, eo postav
ljajo, kakor je predpisano v členu 3., ter nimajo pra
vice do naslova IV. kategorije, dokler se ne preve
dejo v V. kategorijo in ne opravijo predpisanih iz
pitov. 

Njih plača je ta-le: 
1. razred 1800 dinarjev na leto, 
2. » 1680 » » » , 
3. 
4. 
5. 
6. 

» 
» 
» 
» 

1440 
1200-
960 
720 

Sluge v oblastnih krajih se postavljbjo takoj v 
5., v Beogradu pa v 4. razred. 

Člen 16. 

Uslužbenci V. in VI. kategorije morajo prebiti v 
enem razredu najmanj dvo leti, a največ tri leta. 

Ti uslužbenci smejo, ako dovrše 20 let državne 
službe, napredovati dalje s plačami, ki so označene 
pri 3., 2. in 1. razredu člena 7. tega pravilnika; pri 
tem se štejejo tri in največ štiri leta v teh poslednjih 
razredih. 

Člen 17. 

Vobče sme osebje vseh kategorij, ko napreduje, 
dobiti samo en razred. 
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IV. Dolžnosti in disciplinarni postopek. Dopusti. 

Člen 18. 
Predpisi o dolžnostih, vedenju in delu v službi in 

izvun službe veljajo za vse kategorije uslužbencev 
razen za poslednjo, in sicer predpisi iz zakona o 
poŠtah, zakona o brzojavu in telefonu in dotičnih 
pravilnikov, odnosno naredb ministrstva. 

Dolžnosti vseh neukaznih uslužbencev odreja po 
sedanjih predpisih upravnik, odnosno etarejšina po
Šte, brzojava in telefona, pri direkcijah in ministr
stvu pa jih odrejajo šefi odsekov, odnosno načelniki 
oddelkov. 

Pri ministrstvu izvršuje njih razpored generalni 
direktor, pri direkcijah, poštni hranilnici in čekov
nih z&vodih pa ga izvršujejo direktorji. 

Člen 19. 

Osebje vseh kategorij priseza ob vstopu v službo 
pred načelnikom občega oddelka, odnosno direktor
jem direkcije, poštne hranilnice, čekovnega zavoda, 
upravnikom ali starejšino tako-le ustno in pismeno 
vpričo duhovnika dotičnega veroizpovedanja: 

«Jaz N. N. prisezam na vsemogočnega Boga, da 
bom kralju Aleksandru I. zvest (zvesta), da se bom 
pokoriaval (pokoravala) državnim zakonom, ured
bam in naredbam nadrejenega oblastva, da bom čast
no in vestno opravljal (opravljala) službo ter strogo 
čuval (čuvala) meni poverjeno uradno tajnost. Tako 
mi Bog pomagaj.» 

Osebe, M niso prisegle tako, morajo priseči v 
dveh mesecih, ko stopi Da pravilnik v veljavo. 

Overovljeno pismeno besedilo prisege se hrani v 
arhivu direkcije, odnosno ministrstva, če se tiče 
osebja ministrstva.. 

Člen 20. 

Generalni direktor izreka vse kazni zoper zva-
ničnike in sluge ministrstva, ostalo neukazno osebje 
pa kaznuje z odvzemom plače do enega meseca v 
smislu člena 24. tega pravilnikia. 

Člen 21. 

uslužbenci vseh kategorij se smejo kaznovati, 
če ne izpolnjujejo službenih predpisov, če eo nepo
slušni, če neredno prihajajo v elužbo, če ee nevljud
no vedejo, če se slabo vedejo v službi in izvun 
službe; istotako se kaznujejo za vsako nerednost in 
nepravilnost v izvrševanju dolžnosti, ki jim je po
verjena. Kazni pa so te-le: 

1.) pismeni ukor; 
2.) odvzem plače v, korist pokojninskemu fondu 

največ do 30 dinarjev; 
3.) odvzem plače do enega meseca v korist po

kojninskemu fondu; 
4.) odpust iz službe (glej člen 3.). 
Kazni pod točkama 1.) in 2.) in odvzem plače do 

pet dni izrekajo upravniki in starejšine pošt, kazni 
iz točk 1.) in 3.) generalni direktor, a direktorji ob
lastnih direkcij, poštne hranilnice in čekovnih za
vodov, izrekajo kazen do 15 dni plače. 

Kazen odvzema plače do treh mesecev izreka 
minister. 

Člen 22. 

Vse neukazno osebje od I. do V. kategorije pri 
direkcijah in ostalih nižjih napravah ee po petih 
lotih nepretrgane službe ne more odpustiti brez pred
loga disciplinarnega odbora, ki ga eestiavljajo ple
narno pri vsaki direkciji direktorjev pomočnik (nado
mešča ga pa najstiarejši inspektor), šefi občega, pošt
nega in brzojavno-telefonskega odseka (namestniki 
eo najstarejši uradniki dotičnih odsekov) in en za
stopnik obtožencev, ki ga odredi obtoženec izmed 
uradnikov na sedežu direkcije. Direktor ni primo
ran, da bi usvojil predlog disciplinarnega odbora; 
toda v tem primera.' je obtoženca kaznovati z naj
večjo izmero kazni iz člena 21. tega pravilnika. 

To no velja za osebje ministrstva in poštne hra
nilnice. 

Uslužbenec, ki ee odpusti na predlog disciplinar
nega odbora, ee ne sme več sprejeti v poštno-brzo-
javno in telefonsko elužbo in o tem odpustu je treba 
obvestiti vse direkcije. Preiskava zoper obdolženca 
in razsodba se mora izvršiti v najkrajšem roku, in 
»icer najkesneje v dveh mesecih. 

Člen 23. 

Dopuste uslužbencev vseh kategorij dajo starej-
iine in upravniki do treh dni brez potovanja največ 
trikrat v koledarskem letu, direktorji do 15 dni v 
koledarskem letu, daljše pa daje minister za pošto 
in brzojav. 

Letnik IV. 
Zvaničnikom in slugam ministrstva daje dopuste 

do 30 dni v koledarskem letu generalni direktor, na
čelniki oddelkov pa smejo dajati največ tri dni brez 
potovanja, in sicer vsega skupaj trikrat v enem letu. 

Kdor neutemeljeno prekorači dopust, se kaznuje 
y zmislu člena 23., odnosno 24., tega pravilnika. 

Dopuste za inozemstvo dovoljuje samo minister 
üia pošto in brzojav. 

Ce osebje vseh kategorij zapusti elužbo, če ne 
odide na novo opredelitev ali če samovoljno preko
rači dovoljeni dopust, imajo pooblaščeni starejšine 
iz člena 3. tega pravilnikia pravico, izprazniti mesto 
dotičnemu uslužbencu brez ozira na prvi odstavek 
člena 22. tega pravilnika, če v osmih dneh navede
nega primera ne opraviči svojega postopka. 

Te osebe izgube vse "dotlej pridobljene pravice. 

Člen 24. 

Vse kazni neukaznega osebja se vpisujejo v njega 
službene liste, razen manipulativnih kazni (točka 2. 
člena 21.). 

Zoper odločbo o kiazni, ki jo izrečejo upravniki 
ali starejšine pošte, brzojavov in telefonov kakor 
tudi zoper njih ostale, nezakonite odločbe in na
redbe je dopustna pritožba v 15 dneh na direkcijo 
kot na drugo instlanco, zoper odločbe ali nezakonite 
naredbe direkcij pa na ministrstvo po prvem nad
rejenem oblastvu. 

Zoper odločbe generalnega direktorja se smejo 
vlagati pritožbe pri ministru za pošto in brzojav. 

Drugače pa sme tudi minister sam po svoji iz-
previdnosti ukinjati nepravične odločbe in odprav
ljati očitne krivice. 

Člen 25. 

Dopusti, ki jih dovoljujejo upravniki in starej
šine, se pošiljajo nlaknadno direkciji v odobritev. 

Vsi dopusti se vpisujejo v službene liste. 

V. Nagrade in doklade. 

Člen 26. 

Potni in selitveni stroški neukaznega osebja se 
izplačujejo po uredbi o tem. 

Ostale doklade: draginjske, za stanarino, za 
prekočasno in nočno delo in nagrade se izplačujejo 
po posebnih odločbah in pravilnikih. 

VI. Prehodne odredbe. 

Člen 27. 

Prevedba na naslove in plače po tem pravilniku 
se izvrši do konca meseca junija 1923.; pri.tem je 
šteti štiri službena leta za vsak razred. 

Za izpite ee istočasno predpisuje poseben pra
vilnik. 

Teh izpitov ee opraščajo za prevedbo na novi 
naslov po tem pravüniku vsi uslužbenci, ki so že v 
službi, ko stopi ta pravilnik v veljavo, ter imajo 
najmanj eno službeno leto. 

Člen 28. 

Vse pomožno osebje pri poštno-brzjavno-telefon-
skih napravah izvun Srbije in Crne gore, ki je že v 
službi v zmislu člena 1. točke 3.) uredbe o-začasni 
ureditvi naslovov, in plač poštno-brzojavnih uradni
kov in uslužbencev z dne 27. junija 1921., j e pre
vesti na naslove in plače po tem pravilniku s tem, 
da pridrži vso pridobljene pravice glede pokojninske 
preskrbe. 

Člen 29. 
V bodoče se ne sine nihče postaviti za neukaz

nega uslužbenca, niti se ne sme uslužbenec iste ka
tegorije prevesti v višjo, ako ne izpolni pogojev, Id 
se zahtevajo za dotično kategorijo; upravičena oseba 
pa je za nasprotno postopanje odgovorna tako, da 
povrne škodo, provzročeno državi s takšno posta
vitvijo. 

VU. Zaključna odredba. 

Člen 30. 

Ta pravilnik velja izza dne 15. julija t. 1. Do
sedanji pravilnik št/ 13.936 z dne 28. aprila 1920. 
prestane veljati, istotiako pa tudi druge naredbe, ki 
bi nasprotovale temu pravilniku. 

Vsem oblastvom in osebju poštno-brzojavne in 
telefonske stroke naročam, naj se Havnajo' po tem 
pravilniku. 

V B e o g r a d u, dne 23. junija 1922.; 
št. 37.471. Minister za pošto in brzojav: 

dr, 2. MiUdinovie e. r. 

Razolasi^srednje vlade. 
Razglas o postopanju s poštnimi paketi, 
ki imajo predmete, prepovedane za uvoz.* 

Gospod minister za finance je izdal z I br. 18.194 
z dne 24. avgusta t. 1. nastopno določbo: 

«Vsi poštni paketi, ki so dospeli iz inozemstva 
in prestopili mejo do vštetega dne 1. septembra 
t. 1., se smejo ocariniti brez dovolila odbora za 
kontrolo trgovinq z devizami in valutami pri Na
rodni banki, ako so v njih predmeti, katerih uvoz 
je prepovedan. 

Carinarnice naj ob ocarinjajiju sestavijo sezna-
mek vseh firm, katerim so paketi poslani. 

Vsak spisek mora imeti te-lo označbe: 
1.) firmo, kateri je paket poslan; 
2.) firmo, ki je paket (blago) poslala; 
3.) vsebino paketa; 
4.) vrednost paketa. 
Seznamke jo sestaviti talco, da dobi vsak odbor 

imena samo onih firm, ki spadajo v njegovo pri
stojnost. 

Ob ocarinjanju omenjenih paketov se pobira od 
vsake deklaracije posebna taksa 13 dinarjev, koli
kor bi se plačalo pri zahtevi dovolila za uvoz 
blaga; n a v s a k i d e k l a r a c i j i p a j e o z n a 
č i t i , d a se j e i z v r š i l a o c a r i n i t e v b r e z 
o d o b r i t v e o d b o r a p r i N a r o d n i b a n k i , 
in sklicevati se je na to odločbo. 

Odbori pri Narodni banki pozovejo na podstavi 
prejetih seznamkov omenjene firme, naj izpričajo 
pri odborih, kako so plačale vrednosti prejetih pa
ketov, ter jih zaslišijo o tem, zakaj niso zahtevale 
predpisano odobritve za uvoz blaga. / 

Ako se te firme ne bi odzvale odboru pri Na
rodni banki, so jim ne rešujejo njih ostali predmeti, 
dokler ne postopajo po zahtevi odbora. 

Odbor mora takoj oceniti vsak posamezni pri
mer in ga, kjerkoli se ugotovi namerno ravnanje 
zoper pravilnik o prometu z devizami in valutami, 
takoj • priobčiti generalnemu inspektoratu zaradi 
uporabo člena 27. pravilnika. 

Glede paketov, ki bi dohajali po pošti izza dne 
1. septembra t. 1., obvešča adresate, naj v, 8 dneh 
predlože dovolilo za uvoz; če tega ne store, se mo
rajo paketi vrniti. 

Brez dovolila odbora pri Narodni banki so smejo 
po odločbi I br. 7644 z dne 17. maja 1922. še na
dalje uvažati predmeti, katerih uvoz ni prepovedan: 

1.) ki prihajajo v poštnih paketih iz inozemstva 
na naslov privatnih oseb in elužijo njih osebni ali 
domači potrebi; 

2.) ki prihajajo s pošto in obsezajo vzorce brez 
vrednosti. 
ч Za pošiljke pod 1.) in 2.) se ne pobira taksa 
13 dinarjev. 

Direkcija carin naj izda svojim organom navo
dila, kako je postopati ob ocenjanju poštnih pošiljk, 
ki so za osebno ali domačo potrebo.» 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dno 25. avgusta 1922.; I br. 13.094. 

Razglas o državni trošarini na bencin. 
Po členu 204. finančnega zakona za 1922./1923. 

leto je stopnja državne trošarine št. 17 zvišana na 
višino monopolne takse na petrolej. 

Iz tega izhaja, da je državna trošarina na b9n-
cin redoma enaka monopolni taksi r a petrolej. Zato 
znaša izza dne 16. avgusta 1922. kot dne, ko se je 
zvišala monopolna taksa na petrolej, 400 dinarjev 
v srebru za 100 kg. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 30. avgusta 1922.; C br. 64.531. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 5G21. 1180 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je z odl«-
kom z dne 17. julija 1922., VI. It. 3800, odobril« 
eklepe občnih zborov delničarjev Trgovske banke, 

* Priobčen v «Slušbenia Novinah kraljevin« 
Srba, "Hrvata i Sloven*ca> I«. 192, titdaaih im» 
1. «eptombra 1922. 
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d. d. v Ljubljani, in Slovensk* eskomptne banke v 
Ljubljani z dne 20. maja 1922.: 

1.) o fuziji Slovenske eskomptne banke s Trgov
sko banico, ki prevzame vsa aktiva in pasiva Slo
vansko eskomptne banke, katera se razdruži brez 
likvidacije; 

2.) o zvišbi delniške glavnice Trgovske banke od 
30 milijonov na 60 milijonov kron (z izdajo novih 
75.000 delnic po nominale 400 K), Id se izvrši zaradi 
izvedbe fuzije, in 

3.) o izpremembah §§ 5., 8. in 27. pravil Trgov
ske banke, ki bo pod to firmo, ko se izvrši registra
cija fuzije, nadaljevala poslovanje. 

Te izprcmembe se nanašajo na rečeno zvišbo del
niško glavnice, na zvišbo števila članov upravnega 
»veta na 12 do 20, na zvišbo. števila filano v nadzor-
ništva na 5 do 7 in 5 namestnikov. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 
dno 30. avgusta 1922. 

Načelnik: dr. Mara s. r. 

St. 5738. H90 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo jo dovolilo 
z odlokom z dne 25. julija 1922., VI. št.. 3909, dryi. 
Frideriku B a b n i k u, odvetniku in posestniku v 
Zgornji Polskavi pri Pragerskcm, ustanoviti delniško 
družbo z imenom «,Volta', tovarna električnih žar
nic, d. d.» s sedežem v Mariboru. 

Osnovna delniška glavnica znaša 2 milijona kron 
ter je razdeljena na 5000 delnic po 400 K, Id so v 
gotovini popolnoma vplačane ter se glaso na pri
nosnika. ^ Ta glavnica se smo s sklepom občnega 
zbora zvišati do 6 milijonov kron brez predhodne 
oblastvene dovolitve. ' 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 4. septembra 1922. 
Načelnik: dr. Marn s. r. 

641 Letnik IV. 

telasi drugih uradov in ob!astev. 
U 183/22—4. 1178 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obdolženec "Franc H e r m an, rojen dne 16. julija 

1898. v Celju, pristojen v Maribor, katoliške vere, 
samec, trgovec v Mariboru, Koroška cesta št. 68, 
nekaznovan, je kriv, da ni-imel dne 18. maja 1922. 
na Provaljah na manufakturnom blagu, ki ga je raz
stavil na stojnici na prodaj, vidno označenih cen. S 
tem jo zagrešil prestopek po členu 6. zakona o po
bijanju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dm 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz 
leta 1922., in zato se obsoja po tej določbi na 24 ur 
zapora in 100 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnjih 48 ur zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja in izvršitve kazni. 

To odločbo jo po izvrsnosti objaviti v Uradnem 
listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 
dne 3. junija 1922. 

za 1521 plaščev I. vrste; 
za 3496 plaščev II. vrste; 
za 1521 bluz in hlač I. vrste; 
za 3496 bluz in hlač II. vrste; 
za 1380 bluz in hlač iz modrega molino platna; 
za 2219 dolgih kožuhov (bund); 
za 2732 kratkih kožuhov (bund); 
za 1521 kap iz sukna I. vrste; 
za 3496 kap iz sukna II. vrste; 
za 898 kap za strojno osebje; 
za 300 rdečih kap za dežurne prometne 'turad-

nike. 

Popis omenjene obleke in obči in posebni po
goji za izdelavo blaga se dobivajo pri ekonomskem 
oddelku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev. 

Ponudba mora biti opremljena s kolkom za 
20 dinarjev, vsaka nadaljnja priloga pa s kolkom 
za 50 par, ter se mora izročiti v zapečatenem za
vitku z zunanjo oznako: «Ponudba za izdelavo 
službeno obleke po razpisu pod št. 234/6.—VIL 
za dan 20. septembra 1922. ponudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dn e 2 0. s e p t e m b r a 1 9 2 2., in 
sicer, med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž-
bene komisije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v 
sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v. gotovini, 
bo:.lisi v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji 
izda blagajna reverz, ki se mora pokazati predsed
niku dražbene komisije. 

• Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekočo trimesečje.; 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 dni j 
po dražbi. | 

Zlasti so opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
•И. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer .se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreb», 

dne 23. avgusta 1922. 

Onim licitantom, ki pridejo na đan licitacije pö 
11. uri, no bo dovoljeno vstopiti r sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. avgusta 1922. 

Cg I 376/22—3. 
Oklic. 

1194 

Marko Lah, lesni trgovec v Mariboru, Moljeka 
cesta št. 56, je vložil zoper Vckosla.va S c h i i t z a , 
nadučitelja, tožbo zaradi 72.105 K 40 v s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo so je določil na dan 
3 0. s e p t e m b r a l 9 2 2. 

ob devetih pri bom sodišču v sobi št. 72. 
Ker jo bivališče Vekoslava Schiitza neznano se 

mu postavlja za skrbnika dr. Leopold Boštjančič 
odvetnik v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dno 3. septembra 1922. 

1138 3—2 St. 234/6—VIL—1922. 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje po naredbi mini

strstva za promet, s tem na podstavi členov 86. in 
98. zakona o državnem računovodstvu in njegovih 
izpremomb, odnosno dopolnitev, javno licitacijo 
samo za izdelavo službene obleke, in sicer: 

Št. 353/12—VIL—1922. Ц54 3_2 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dno 6. marca 1920. in njegovih izpranemb, od
nosno dopolnitev in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dno 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo raznih barv, 
lakov in pokostov na dan 6. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

Ponudbe se bodo otvarjalo točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 353/12—VIL za dan 6. oktobra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10.- in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudnild morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
bodisi v vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, lù se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

_ Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije, iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti S3 opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih 

Št. 367/6—VIL—1922. 1155 3 _ 2 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1920. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev in pravilnika, natisnjenega r 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921. 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo raznega 
električnega materiala na dan 5. o k t'o b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št, 367/6—Vn. za dan 5. oktobra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
m sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudnild morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
IX) otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
bodisi v vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, M se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
ll-;un, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. avgusta 1922. 

1198 3—1 Št. 222/61/VTI.—1922. 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi člena 

94. zakona o državnem računovodstvu pod št. 222/ 
61/VII. na dan. 20. o k t o b r a 1 9 2 2 . ponovno 
javno ofertalno licitacijo za dobavo nastopnega 
starega železnega materiala, ki leži v. posameznih 
skladiščih: 0 . . x 

v S p l i t u : 
36.084 kg staro železne pločevine; 

2.664 kg starih železnih cevi; 
31.796 kg starega kovnega železa preko 1 kg; 
8.638 kg starega kovnega železa pod 1 kg; ° 
7.503 leg starega jekla; 

24.467 kg železnih strugotin; 
v B a n j i l u k i : 

5.000 kg stare železne pločevine; 
20.000 kg starega kovnega železa nad 1 kg; 

300 kg starega jekla; 
20.000 kg štorih železnih strugotin; 

v D r a v i j a b: 
a) 303.000 kg starega kovnega železa nad 1 kg; 
b) 74.000 kg starega kovnega železa pod 1 kg; 

70.000 kg stare tenke železne pločevine-
v Z a g r e b u : 

60.000 leg starega kovnega železa nad 1 kg; 
30.000 kg starega kovnega železa pod 1 kg. 

Ponudbe, opremljeno s kolkom za 20 dinarjev, $« 
j morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
1 oznako: «Ponudba za nakup starega materiala po 
• razpisu pod št. 222/61/VH. ponudnika N. N.» naj-
jkesneje dne 2 0. o k t o b r a 19 22. med 10. in 11. 

uro v roke predsedniku) komisije za licitacijo Id ee 
i bo vršila ob 11. uri pri ekonomskem oddelku pod-
I pisane direkcije. 

a) 
b) 
c) 
c) 
d) 
e) 

a) 
b) 
c) 
6) 

c) 

a) 
b) 



95. 642 Letnik IV. 

Vsak ponudnik mora položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
da 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bo
disi v vrednostnih papirjih.4 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. "~ 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca septembra 1922. 

K št. 2720/1/1922. 1197 

Natečaj za kolodvorsko restavracijo 
v Gračacu. 

Podpisana direkcija raspisuje s tem ponovno na
tečaj za vodstvo kolodvorske restavracije na po
staji v Gračacu. 

Uporaba se prične dne 16. oktobra t. 1. Ponudbe, 
kolkovan© z 20 dinarji, v notranjem zavitku zape
čateno in obložene z nravstvenim izpričevalom, ne 
starejšim od 6 mesecev, domovnico in z izpričeva
lom, da je ponudnik vešč gostilničarskemu obrtu, z 
naslovom na notranjem zavitku: «Ponudba za vod
stvo kolodvorske restavracije na postaji v Gračacu>, 
morajo prispeti k podpisani direkciji najkesneje do 
12. ure dne 3 0. s e p t e m b r a t. 1. 

Za varščino je treba najkesneje do 12. ure dne 
25. septembra t. 1. položiti pri glavni blagajni pod
pisane direkcije 100 dinarjev. 

Ponudbe, ki ne bi obsezale gorenjih pogojev, te 
ne bodo vpoštevale. 

Direkcija si obenem pridržuje pravico, da sme 
med ponudniki izbirati, ne glede na ponujeno ceno. 

V zakup se oddado ü-le prostori: restavracija 
1./П. razreda in III. razreda, 1 hodnik, 1 jedilna 
shramba, 1 kuhinja, 1 točilnica, 2 sobi za stanovanje 
in 1 soba za služinčad. 

Zakupnik mom vse prostore, ki jih ima v na
jemu, ob svojih sti-oških razsvetljevati in kuriti. 

Pogodba se sklene za nedoločen čas. 
Natančnejša pojasnila se dobivajo vsak pone

deljek in četrtek med uradnimi urami pri podpisani 
direkciji, v pritličju na levi, v sobi št. 16. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 4. septembra 1922. 

3 ovoji spisov; 1 pelerina; 1 zavitek kuhinjske, po
sode; 1 ženska torbica; 2 nahrbtnika; 3 klobuki; tri 
losnčniki; 2 ženska klobuka; 1 ženska-jopa; 1 žaga; 
1 zavoj železa. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 31. avgusta 1922. 

Št. 223. 

Razpis nadučiteljske in učiteljske službe. 
Okrajni šolski svet gornjegrajski razpisuje na 

dvorazrednici v N o v i Š t i f t i službo za nadučite-
lja in službo za učiteljico v stalno namestitev. (Po
sebno pripravno za učiteljsko dvojico.) 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po pred
pisani službeni poti najkesneje do dne 

3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet gornjegrajaki v Celju, 
dne 1. septembra 1922. 

Št. 495ДП. 

Razpis učiteljskih služb. 
Okrajni šolski svet šoštanjski razpisuje nastopna 

učna mesta v 6talno namestitev: 
1.) Š o š t a n j , šostrazrednica s štirimi vzpored

nicami, dve službi za učitelja; 
2.) V e l e n j e , šestrazrednica z eno vzporednico, 

služba za učitelja; 
3.) Š m a r t n o o b P a k i, štirirazrednica, služba 

za učitelja ali za učiteljico; 
4.) Št. 11 j p r i V e l e n j u , dvorazrednica, služ

ba za učiteljico. 
5.) Št. J a n ž n a V i n s k i g o r i , dvorazred

nica, služba za učiteljico. 
Praviino opremljene prošnje naj ee vlože po 

predpisani službeni poti do dne 
30. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 
Okrajni šolski svet šoštanjski v Slovenjgradcu, 

dne 1. septembra 1922. 

Prekoračeno 40. leto starosti kakor tudi pogoj 
pod točko 5.) sme ravnateljstvo osrednjega urada za 
zavarovanje delavcev kandidatu izpregledati, ako je 
z dosedanjim javnim delovanjem ali z dosedanju 
službo dokazal sposobnost za to mesto. 

Namestitev je začasna. Definitivno se uredi služ
beno razmerje s prejemki vred po odredbah eluž-
bene pragmatike, ki se izda za uslužbence osred
njega urada za zavarovanje delavcev. 

Svojeroöno spisane prošnje, opremljene s potreb
nimi dokazili, morajo kandidati predložiti podpisa

nemu osrednjemu uradu za zavarovanje delavcev 
(središnji ured za osiguranje radnika u Zagrebu) do 
une 3 0. s e p t e m b r a t. 1. opoldne. 

Zakesnele prošnje se no bodo vpoštevale. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev v Zagrebu, 

dne 31. avgusta 1922. 

Razne objave. 
1 1 9 1 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 31. avgusta 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 499,618.927-80 
Posojila 1.216,813.094-64 
Dolg države 4.601,074.610"40 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov — 

„ . 8.466,783.695-84 
Pasiva : 

Glavnica 17,162.700- — 
Rezervni fond 2,160.969 92 
Novčanice v tečaju 5.066,806.225 — 
Razne obveznosti 1.207,466.771*74 
Terjatve države za založeno domeno 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . . 23,819.866-18 

St 23/557. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do 

dne 31. avgusta 1922. 
1 srebrna ura; 1 zlata zapestna ura; 1 potni list 

na ime: Cach Jožef; 1 zlata zapestna ura; 1 zlat 
obesek; 1 listnica z večjo vsoto denarja in listki •..-* 
ime: Urak; 1 listnica z večjo vsoto denarja in iz
kaznico na ime: Zavodnik; 1 ročna torbica z večJD 
vsoto denarja in potnim listom na ime: Sajovic; dva 
kanarčka; 1 ročna torbica z manjšo vsoto denarja 
in malenkostmi; 1 denarnica z manjšo vsoto denarja 
in različnimi legitimacijami na ime: Berglez; 1 zlata 
vratna verižica; 1 knjižica z večjo vsoto denarja; en 
potni list na ime: Paškulin; 1 poselska kupica na 
ime: Koprivec Ana; 1 večja vsota denarja; 1 listnica 
z- večjo vsoto češkoslovaškega denarja in e sokol
sko legitimacijo na ime: Kašparek Kari; 1 zavitek 
z тапјбо vsoto denar ja in 2%m'kotenine; 1 srednja 
vsota denarja ia-listek na ime: Prosen; 1 notes e 
svinčnikom, in srednjo vsoto denarja; 1 damska sre
brna ura; 1 nptes z večjo vsoto denarja in z 'odpust-
nico na ime: Vrankar; 1 denarnica (platnena) z večjo 
vsoto denarja; 1 bankovec za 100 Din; 1 notes s 
srednjo vsoto deitarja-ïn več listki; 1 potni list na 
ime: Pungartnik; i zlat prstan z diamantom; 1 notes 
z manjšo vsoto denarja. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne-16. doline 31ega 

. . . avgusta 1922. V ' . 
•.'i ponosen paš iz—črnega klota; 1 žepa robfccf 

•i manjša vsota dsoarja;-1 zlata damska ura z veri: 
žico; 1 zlata naprâi^,>igla^ 1 pelerina j 1 ročna tor
bica z,večjo vsoto denar ja in s srebrno žonsko uro; 
1 klobuk; 1 srebrna ura; 6 ključev; 1 manjša vsota 
denarja; I ročna, torbica ž jrečjo vsoto denarja; 
1,denarnica s srednjo vsoto delBîrja; 1 manjša vsota 
denarja; 2 delavski knjižici; 1 dežnik; 1 manjša 
vsota denarja; 1 ročna torbica; 1 manjša ' vsota 
češkoslovaškega denarja. — V. železniških vozovih 

. so 6è našli ü-le predmeti: 2 kovčega; 1 dežnik-, en 
zavitek jermenov; 3 palice; 1 škatla; 4 dežniki; ena 
Čepica; 1 Ženska bluza; $ ročni torbici; 1 palica; 

8.455,783.696 84 

St. 12.619. И95 

Razglas. 
S tem so daje na obče znanje, da se odda na 

javni dražbi v najem lov občine črnopotoške za 
dobo od dno 1. septembra 1922. do dne 31. avgusta 
1927. 

Dražba se bo vršila dne 
2 1 . s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

ob 10. uri na okrajnem glavarstvu v Kočevju v 
sobi št. 1, kjer so med uradnimi urami tudi lahko 
vpogledajo dražbeni pogoji. 

Okrajno glavarstvo v Kočevju, 
dne 4. septembra 1922. 

Dr. Ogrin s. r. 

Št, 2414/1922. ' 1 1 7 6 
Natečaj. 

Po 6klepu' podpisanega ravnateljstva z dne 
31. avgusta 1922. se razpisuje natečaj za mesto 
generalnega direktorja osrednjega urada za zavaro
vanje • delavcev z osnovno plačo. 8000 dinarjev na 
leto in funkcijsko d oklado 6000 dmarjev- mesečno. 

- Pogoji namestitve ao;- - -•• 
1.) da je kandidat' državljan kraljevine Srbov, 

'Hrvatov in. Slovencev in da je veŠČ srbskohrvat-
skemu ali slovenskemu jeziku; 

§?) da ima telesno, duševno in moralno sposob
nost za.'to mesto; _ ' •'..•• 

3.) da je. polnoleten in da ni star preko 40 let, 
razen če je bil pred'tem V službi"osrednjega, urada 
za zavarovanje - delavcev ali drugega zavoda za so
cialno zavarovanje,..v državni -ali samoupravni 
službi;. : . - ' • ... .-. . '.. •' 

4.) da'.niROd skrbstvom ali.v konkurzu, da ni v 
preiskavi ali da m pravnomočno' obsojen zaradi d o -
čina, .pregrešita, ali prestopka iz koristoljubja i n d a 
ni obsojçn na izgubo službe, .odiiosno.spolitičnih pra
vic, za. dobo,., ustanovljeno V obsodbi; _ -. 

,' 5.) jja je dovršil;pravno fakulteto in. z.uspehom 
opravil predpisane teoretične izpite; 

6.) da;vsestransko pozna vse panoge socialne 
politike in da ima organizatorne sposobnosti, kar je 
dokazal z dosedanjim poslovanjeni. . . 
.'. Zdravje se mora dokazati z izpričevalofh zdrav
nika osrednjega urada za zavarovanje delâvcev ali 
njegovih-krajevnih, organov ali pa zdravnika držav
nih.'ali samoupravnih oblastev. . 

Obrestna mera po eekontu menic 
ne dolžnike brez razlike 

6 % na leto. 

za vse banč-

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

Vabilo na III. redni občni zbor, 1 1 8 9 

ki ga bo imela delniška družba 

Tovarno zo špirit in drože, d. d. y Račjem, 
dne 26. s e p t e m b r a 1 9 2 2. ob petnajstih v pro

storih Jadranske banke, podružnice v Mariboru. 

D n e v n i r e d : 
1.) Računsko poročilo upravnega sveta. 
2.) Poročilo nadzorstvenega sveta. 
3.) Odobritev bilance in sklepanje o razdelitvi či

stega dobička. 
4.) Dopolnilna volitev v upravni svet. 
5.) Slučajnosti. . 
Zaradi glasovanja morajo delničarji najmanj- osem 

dni pred' občnim zborom položiti svoje delnice pri. 
Jadranski, banki, podružnici v -Mariboru.-

• V - R a č j e m, dne 5. septembra 1922.' ' . , 
. - . . ' . " r -Jtypravnl svet. . 

Št. 56S0/III. . ~~~ ~ ' " .1192 
T a r i f s k i p o p u s t v t o v o r n e m p r o m e 

t u . Tarifski •popust"-za suho slive, objavljen pod 
š t 6275/Ш. y Uradnem listu 88 ij t. 1., velja1 izza 
dne i.' septembra 1922. tudi v tuzomskem tovornem 
Irt'ométù.. , •'-• . _'>. .' 
;• V L ji i b i janji, dne 1. septembra.Д922;:,' ', ' 

•••/••'• , Družba južne železnice. 

"'-•',•• • ' " " -'Objava.. ." -. - » 6 3 ^ 2 

Po predpisu § 40. društvenega zakona se raz-, 
glasa, da se je «Zivirrorejska zadruga v Stari Loki 
v likvidaciji» razdružila. . 

V S t a r i L.ojci, dne 21. avgusta 1922. 

Mat.'Mrak s. r., likvidator. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



96. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 14. septembra 1922. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Letnik IV. 

pokrajinske uprave m Slovenijo. 
Vvebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade: Odločba glede nakupovanja deviz v inozemstvu 
in glede arbitraže. Odločba o polaganju dinarjev na račun inozemskih firm. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. 
— Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: Razglas, da je ustanovitev delniške družbe z imenom «Korotan», lesna industrijska delniška družba, s 
sedežem na Prevaljah dovoljena. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas glede pobiranja takse na vozove na vzmeteh. — Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razglas o učnem tečaju na državni babiški šoli v Ljubljani. Razpis slubže 
ravnatelja državnih dobrodelnih zavodov v Ljubljani. Razglas, da morajo okrajni in okrožni zdravniki brezplačno cepiti vse orožnike v svojem okolišu. — Razglasi raznih 

uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Složbaflih Novin kraljevine Srbe, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 192 z dno 1. septembra 1922.: -
Ukazi Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n-

d r a I. z dne 14. avgusta 1922., s katerimi ee 
postavljajo za izredne poslanike in pooblaščeno 
ministre: 

I. razreda: v Združenih ameriških državah dr. 
Anto T r c s i j S - P a v i č i ć , izredni poslanik in 
pooblaščeni minister istega razreda v Španiji in 
Portugaliji; v Španiji Dragomir J a n k o v i c , iz
redni poslanik in pooblaščeni minister v Nemčiji; 

II. razreda: v Nemčiji Jovan M a r k o v i e , 
izredni poslanik in pooblaščeni minister Istega raz
reda v Belgiji; v Belgiji dr. O tokar R y b â f , od
vetnik in bivši kraljevski delegat na pariški mi
rovni konferenci. 

Številka 193 z dne 2. septembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 25. julija 1922., e katerim se postav
ljajo: pri okrožnem agrarnem uradu v Mariboru za 
pisarja II. razreda Josip B u b n i č , neukazni pi
šaj- tetegà razreda pri istem uradu; pri okrožnem 
agrarnem uradu v Murski Soboti za pisarja II. raz
reda Friderik K u t i n , nèukazni pisar istega raz
reda pri istem uradu; za pisarja III. razreda Ivan 
R e n d j e o, neukazni pis.ar istega razreda pri 
istem uradu. 

Številka 195 z dne 5. septembra 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dno 30. junija 1922;, s katerim se dr. Fran 
S v e t o k , načelnik oddelka za Slovenijo pri mi
nistrstvu za notranjo posle, odlikuje z redom Be
lega orla V. vrsto. 

-Natečaj ministrstva pravde z dne 2. septembra 
1922., št. 45.833, za mesta predsednikov in sodni
kov šestih upravnih sodišč: v Beogradu za Srbijo 
in Vojvodino; v Zagrebu za Hrvatsko in Slavonijo 
z Medjimurjem; v C e l j u za S l o v e n i j o s 
P r o k m u r j e m ; v Sarajevu za Bosno in. Herce
govino; v Skoplju za Južno Srbijo; v Dubrovniku 
za Dalmacijo inj črno goro. — Za predsednike in 
članei upravnih sodišč se smejo postavljati samo 
oni, ki imajo diplomo _ o'dovršeni pravni fakulteti in 
ki so prebili, in sicer: za predsednika najmanj deset 
1е.Ц za sodnike pa najmanj osem let uradniške 
službe v sodni ali upravni stroki ali kot javni pravni 
zastopniki. Leta, lei so jih prebili v teh raznih 
službah, se seštevajo. Predsedniki in člani upravnih 
sodišč imajo plačo in doklade, ki jih imajo pred
sedniki in sodniki apelacijskih sodišč po srbskem 
zakonu o 'ustrojili sodišč. — Prošnje s potrebnimi 
listinami naj se ро§1Јејо ministru pravde do dno 
2 5. s e p t e m b r a t. 1. 

Izpremembe v osebju. 
Pelici jaki konceptni praktikant Stanko K o s pri 

policijski direkciji v Ljubljani je imenovan za provi-
zornega koncipista pri' isti direkciji. 

Absolvirani živinozdravnik Veljko J a n k o v i č 
je sprejet v državno službo v področju pokrajinske 
uprave za Slovenijo, oddelka za kmetijstvo, ter 
imenovan za provizornega državnega živinozdrav
nik* v X. činovnem razredu. Dodeljen je v službo
vanje državni žrebčarni na Selu pri Ljubljani. 

Dr. Baltic s. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
3 0 0 . 

Odločba glede nakupovanja deviz v ino
zemstvu in glede arbitraže." 

Ker se je ugotovilo neenako tolmačenje pravil
nika in odločbe I br. 11.968 z dne 26. julija t. 1.,»* 
je odredil gospod minister za finance z Ibr. 14.258 
z dne 1. septembra t. 1. ü>te: 

V vsakem primertuje prepovedano, dajati di
narje za nakup deviz vu inozemstvu tudi, če pred
loži inozemstvo ponudbo. Ta pravica gre edino 
Narodni banki. Podružnice inozemskih zavodov ne 
smejo za dinarje kupovati deviz. Istotako je pre
povedano kupovati v prometu med bankami devize 
zaradi arbitraže. Zavodi, pooblaščeni za arbitražo, 
imajo izvršiti arbitražo edino na podstavi svoje ter
jatve v inozemstvu, potem na podstavi pritoka ino
zemskih valut in deviz v inozemstvu (n. pr. dolar
jev od izseljenikov), nadalje na podstavi vrednosti, 
z dovolitvijo tega inspektorata izvoženih iz trozem-
stva, in na podstavi deviz, ki so kupljene doma od 
izvoznikov in ki na treh zaporednih sestanldh borze 
niso našle kupca. 

Vsaka druga arbitraža je prepovedana. 
Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 

finance v Beogradu, 
dne 2. septembra 1922.; I br. 14.258. 

301 
Odločba o polaganju dinarjev na račun 

inozemskih firm.* 
V dopolnitev 6vojjh odločb I br. 11.968 in 

12.210*** je odredil gospod minister za finance z 
I br. 14.080 z dne 2. t. m. to-le: 

Dinarji &e smejo polagati na račun inozemskih 
firm pri pooblaščenih bankah, kolikor niso obse
ženi s to odločbo, samo na zatvorjen račun; s to 
vsoto koristnik ne sme razpolagati do odločba ge
neralnega inspektorata. 

Banke, ki sprejemajo take dinarje in otvorijo 
tak račun, morajo takoj o tem poročati general
nemu inspektoratu ter opisati značaj tega posla. 
Generalni inspektorat odloči, ali in ob kakšnih 
pogojih sme koristnik disponirati e temi dinarji. 
Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 

finance v Beogradu, 
dne 2. septembra 1922.; Ibr. 14.080. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 197, izdaidh dno 
7. septembra 1922. 

** Uradni list pod št, 158. 
*** Uradni list pod it. 258 in 278. 

Razglasi pokrajinske aprave 
za Slovenijo. 

Št,-2695. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 2. septembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. ŠteviUta pred dvopičjem znači 
število zalcuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Celje; Trbovlje 1:11. Ljubljana okolica: Borov

nica 12:58, Pre&erje 10:133, Tornisci] 2:19, Vrh
nika 2:17, Želimljc- 7:37. Logatec: Rovfc 1:3. 

V r a o i č n i p r i s a d . 
Brežice: Mostec 1:1. Murska Sobota: Centiba 

1:1, Dolnja Lendava 2 :11, Gaberje 1 :1 . 

Š u š t a v e c. 
Brežice: Bojsno 1:1. 

G a r j e k on j . 

Črnomelj: Dragatuš 1:1, Vinica 1:1. Ljubljana 
okolica: Brezovica 1:1. 

S t e k l i n a . 

Maribor: Jalovec-Makole 1:1. Slovenjgradee: 
Pam oče 1:1, Št. II j p. G. 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Litija: Dedni dol 1 : 1 , Gorenja vas 1 : 1 , Krka 

2 : 3 , Polica 1 :2. Ljubljana okolica: Brezovica 
1 : 1 , Dobrunje 1 :4, Preserje 1 :1. Maribor: Plavo 
1:1. Novo mesto: Ambrus 1:1, Šmihel - Stopdče 
2:2, Žužemberk 1:2. Radovljica: Bled 1:5. Slovenj
gradee: Vuzenica 1:3. Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Jezica 1:1, Šmartno 1:1, 
Zgornija Šiška 1:2. Ljutomer: ČroSnjevci 1:1, Crnci 
1:1, Nasova 1:2. Logatec: Gorenji Logatec 1:1. 
Murska Sobota: Hodoš 1:4, Krplivnik 1: 3. Ptuj: Or
mož 1:1, Gradišče 1:1. Radovljica: Mošnje 1:1, Ra
dovljica 1 :2. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Prevalje: Prevalje 1 :1 . 

V L j u b l j a n i , dne 2. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

1^^Ш&аЖ,<£мЏШ^Љ\М^^шШ^ ;'•:$££?; 



96. 644 Letnik IV. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

3t. 5689. 
Razglas. 

1205 

Ministrstvo za trgovino in industrijo jo d.ovolilD 
a odlokom z dne 24. aprila 1922., VI. št. 1997, 
Francu L a h o v n i k u in Valentinu S t a m p a -
c h u, industrijcetna na Prevaljah, ustanoviti del
niško družbo z imenom: «Korotan», lesna industrij
ska delniška družba, s sedežem na Prevaljah. 

Družba so nam er ja baviti z vsemi trgovskimi in 
industrijskimi posli, ki spadajo v stroko lesne trgo
vine in lesne industrijo. 

Osnovna delniška glavnica znaša 1 milijon di
narjev in je razdeljena na 10.000 delnic po 100 Din, 
ki se glase na prinosnika. Ta glavnica se smo po 
sklepu občnega zbora zvišati do zneska 5 milijonov 
dinarjev brez predhodne oblastvene odobritve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 5. septembra 1922. 
Dr. Marn s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. B II 5/116 ex 1922. 

Razglas glede pobiranja takse na vozove 
na vzmeteh. 

Generahna direkcija posrednjih davkov je do
znala, da finančna oblastva vzlic dosedanjim po
jasnilom pogrešno ui>orabIjajo predpis tar. post. 
100. taksno tarife in člena 49. taksnega in pristoj-
binjskega praviltaika glede pobiranja takse na 
vozove na vzmeteh. 

Zaradi pravilnega razumevanja določil o pobi
ranju te takse in zaradi zakonitega postopanja ol> 
Javlja generalna direkcija posrednjih davkov z raz
pisom št. 20.473 z dne 17. avgusta 1922. polog 
dosedaj danih {>ojasnil (glej tuuradna razglasa 
et. B П б/20 1922. in B II 5/71 ex 1922. v Uradnem 
listu 13 in 36 iz leta 1922.) š e ta-l e pojasnila: 

Tarifna postavka 100. določa pobiranje dveh 
vrst taks, in sicer: 

1.) takso za prijavo avtomobilov, fijakerekih 
voz, voz na vzmeteh in biciklov; in 

2.) takso za uporabo avtomobilov in fijakerskih 
voz. 

Ker so vozovi na vzmeteh po konstrukciji lahko 
ali običajni (navadni) vozovi na vzmeteh ali pa pol
fijakerski vozovi, jo od tega tudi zavisno pobiranje 
takse. Pobirati se mora v prvem primeru (navadni 
vozovi na vzmeteh) «amo prijavna taksa, v drugem 
primeru (polfijakerski voz) pa prijavna i n letna 
taksa. 

Ce so vozovi na vzmeteh samo navadni vozovi 
na vzmeteh, a niso polfijakerski vozovi (ltar z red
kimi izjemami prevladuje), pa pripadajo poljedelcem 
in jih uporabljajo poljedelci — poleg svojih osob
nih voženj — redno tudi za prevažanje lastnih 
poljede.liS.kih proizvodov: mleka, sira in drugih po
trebščin, se no plačuje za taka vozila n i t i pri
javna taksa po določilu točke 1. člena 49. taksnega 
in pris toj bins kega pravilnika. 

Potemtakem se mora plačati za- vozove na vzme
teh, ki niso polfijakerski vozovi, samo prijavna 
taksa; če pa pripadajo taki vozovi poljedelcem in 
jih ti redno uporabljajo tudi za prevažanje svojih 
poljedelskih proizvodov, se ne plačuje nobena 
taksa. 

Za vozove na vzmeteh, ki so po konstrukciji 
polfijakerski vozovi, se mora plačati tako prijavna 
kakor tudi letna taksa. Prijavna taksa se mora pla
čati v vsakem primeru brez izjeme; za plačilo letne 
takse pa veljajo samo izjeme po točki 3. člena 49. 
taksnega in pristojbinskega pravilnika. 

Vozovi brez vzmeti niso zavezani niti prijavni 
niti letni taksi iz tarifne postavke 100. talcsne tarife. 

Naroča se vsem oblastvom, ki pobirajo takso na 
vozila, naj postopajo točno po pričujočih navodilih. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dno 1. septembra 1922. 

Za delegata: Bonač 6. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 9791/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 20. do dne 26. avgusta 1922.) 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 4. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičič s. 

St. 9103. 
Razglas. 

3—3 

Na državni bab'ški šoli v Ljubljani se začne dne 
2. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

učni tečaj za babice 

s slovenskim učnim jezikom. Tečaj bo trajal do dne 
31. avgusta 1923., t. j . deset mesecev. V ta tečaj 
se sprejemajo ženske, ki še niso prekoračile 40. leta 
svoje starosti in ki so, ako so še neomožene, do
vršile 24. leto ter so učnega jezika zmožno v besedi 
in pisavi. Pouk je brezplačen. Vse prosilke morajo 
vložiti pismeno prošnjo za sprejem v babiško šolo 
pri pristojnem okrajnem glavarstvu, odnosno mest
nem magistratu, do dne 

1 0 . o k t o b r a 1 9 2 2 . 

Prošnji naj prilože krstni in rojstni list, even
tualno poročni list, ali, če so vdove, smrtni list svo
jega moža, dalje oblastveno potrjeno nravstveno iz
pričevalo, potem izpričevalo uradnega zdravnika 
pristojnega političnega oblastva, da so zdrave in 
telesno in duševno sposobne za uk, nadalje izpriče
valo, da imajo cepljene koze ali da so jim bile koze 
iznova cepljene, izpričevalo o šolski izobrazbi in, 
če so ubožne, tudi zakoniti ubožni list. Prodnosi 
imajo za ta tečaj prosilke iz mariborske oblasti. 

Dne 2. novembra 1922. ob osmih se morajo pro
silke osebno javiti v državni ženski bolnici v Ljub
ljani, Stara pot št. 3, kjer najprej opravijo pred
pisani sprejemni izpit. 

Vse učenke morajo ves čas bivati v internatu. 
Učenke, ki so ubožne in potrebne, se sprejemajo 

v internat brezplačno, imovitejše pa morajo plače
vati hrano v internatu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. avgusta 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičič s. r. 

St. 9769/22. 3—1 

Razpis. 
Razpisuje se služba ravnatelja državnih dobro

delnih zavodov v Ljubljani s prejemki VI. činov-
nega razreda državnih uradnikov, t. j . z letno plačo 
5500 Din s pripadajočimi draginjskimi dnevnicami 
(sedaj po 28 Din) in službenim stanovanjem s raz
svetljavo in kurjavo. 

Prosilci za to službo, ki morajo biti doktorji vse
ga zdi-avilsfcva in državljani kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, naj vložo svoje prošnje, oprem
ljene z dokazili o kvalifikaciji, do dne 

1 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 

pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dno 4. septembra. 1922. 

! Samtetni šef: dr. Katičič s. r. 

Št. 9826/22. 

Razglas. 
Vsi okrajni iii okrožni zdravniki so dolžni, če 

nastane potreba, odnosno na poziv V. orožniške 
brigade v Ljubljani, brezplačno cepiti vso orožnike, 
ki so nameščeni v njih okolišu. V pozivu se jim 
označi bolezen, zoper katero je cepiti, in obenem 
su jim vroči potrebna množina cepiva. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 8. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičič s. r. 

izglasi topili uradov in oblasiev. 
U 377/22-^. U 8 8 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Ivan B r o š i n j a k, rojon dne 14oga 

maja 1858. v Topolščicah, pristojen v Zgornjo Hu-
dinjo, okraj celjski, rimsko-katoliške vere, oženjen, 
trgovec in posestnik v Hudinji št. 15, je kriv, da 
dne 31. julija 1922. na semnju v Konjicah ni imel 
označenih cen srpov, ki jih je na trgu prodajal na 
svoji stojnici, da torej kot obrtnik, ki prodaja živ» 
Ijenske potrebščine, ni v svoji obratovalnici označil 
cen ne sumarne no podrobno tako, da bi jih bil 
lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. sakona 
0 pobijanju draginjo in brezvestno spekulacije в dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in tabo 
so obsoja po členu 6., zadnjem odstavku,-navede
nega zakona na 12 ur zapora in v denarju na 25 di
narjev, ob neizterljivosti pa ,na nadaljnjih 84 ur 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega poàtopanja in izvršitve kazni. 

Po pravnomočnosti je razsodbo objaviti v Urad
nem listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek III., 
dne 5. septembra 1922. 

U 374/22—2. 1B04 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolžsnka Zofka 0 1 i p i , rojena dne 7. maja 

1896. na Toharjih, okraj celjski, pristojna v občino 
Celjsko okolico, nekaznovana, rimskokatoliško 
vere, samska, natakarica, pismena, brez imovine, 
je kriva: 

1.) da je dne 6. julija 1922. na Zidanem mostu 
prodala Уг 1 kisle vode, Id jo je nabavila za 14 K 
1 Уг 1, za 12 K in s tem zahtevala za živi jonsko 
potrebščino višjo ceno, nego je ona, ki zajamčujo 
običajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček; 

2.) da pri prodaji vode ni imela sumarno ali 
podrobno označeno cene kisle vode tako, da bi jo 
bil vsakdo lahko razločno videl. 
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9 6. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 8. in C. 
zakona o pobijanju draginje življenjskih potrebščin 
in brezvestno sjwkula.cije z due 3ü. decembra 1921., 
Ur. 1. št, 6 iz leta, 1922., in zato se obsoja po členu 
6. citiranega zakona z ozirom na § 267. k. z. na 
100 (sto) dinarjev denarne kazni in 24 (štiri-

- indvajset) ur zapora, ob neizterljivosti denarne kazni 
pa na nadaljnjih 48 (oscminštirideeet) ur zapora, 
in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja. 

Po členu 19. citiranega zakona je sodbo po 
pravnomočnosti objaviti ob stroških obsojenkinih 
v «Uradnem listu pokrajinsko uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek III., 
dne. 26. junija 1922. 

U 124/22-11. ~ - n 8 4 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženci: Julijana S k o r č i č , rojena dus 

25. novembra 1878. v Hočah, pristojna v Ormož, 
rimsko-katoliško vere, obvdovela gostiliučarka iu 
mesarica v Ormožu, nekaznovana, Jakob D o g š a, 
rojen dne 25. julija. 1892. na Humu, tja pristojen, 
rimsko-katoliško vere, oženjen, mesàr v Ormožu, 
nekaznovan, in Ivan B o r k o , rojen v Središču, tja
kaj pristojon, rimsko-katoliško vere, samski, me
sarski poslovodja, pri prvoobtoženki, nekaznovar, 
so krivi, in sicer: Julijana Skorčič in Jakob Dogšaj 
da sta mesoca februarja 1922. v Ormožu zahtevala 
40 K za kilogram govejega in telečjega mesa, torej 
višjo ceno, njego jo ona, ki jo zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski čisti dobiček, kateri nikoli ne 
smo biti večji od 25 %, Ivan Borko pa, da je me
seca^ februarja 1922. v Ormožu obtoženca Jakoba 
Dogšo navajal z nasvetovanjem, naj piše ceno mesu 
s 40 K za kilogram. 

S tem sta zagrešila Julijana Skorčič in Jakob 
Dogsa prestopek po členu 8. zakona o pobijanju 
dragmje m brezvestne spekulacijo z dne 30. decem
bra 1921., Ur. 1. št. 6/1922., Ivan Borko pa je za
grešil prestopek po § 5. kaz. zak. in členu 8. citira
nega zakona o pobijanju draginje življenjskih po
trebščin in brezvestno spekulacije, in zato se obso
jajo po členu 8. tega zakona: 

Julijana S k o r č i č na 1000 (ti-oč) Din denarne 
kazni in 3 (tri) dni zapora, ob neizterljivosti denar-1 
ne kazni pa 8e na 20 dni zapora; ! 

Jakob D o g š a na 500 (petsto) Din denarne j 
kazni in 48 ur zapora, ob neizterljivosti denarno | 
kazni pa šo na 10 dni zapora; j 

Ivan B o r k o na 100 (sto) Din denarne kazni' 
in 24 ur zapora, ob neizterljivosti denarne kazni pa 
šo na 2 dni zapora, in po § 389. k. p. r. solidarno 
na. plačilo .stroškov kazenskega postopanja in vsak 
zaso na plačilo stroškov izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je to obsodbo 
objaviti v Uradnem listu ob stroških obsojencev. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek III., 
dne 2. sepembra 1922. 

C II 82/22—4. 

645 

Oklic. 
1177 

Ana Bauer v Grivcu št. 18, ki jo zastopa dr. Jo
sip Flego, odvetnik v Kočevju, je' vložila zoper Ma
ti jo M a j e t i č a, posestnika v Vimolu št. 4. sedaj 
neznanoga bivališča, tri tožbe, in sicer: pod opr. 
št. C II 82/22 zaradi plačila 600 K, pod opr. št. C II 
83/22 zaradi izročitve ene krave in pod opr. št. C H 
84/22 na dobavo pohištva pto. 4000 K. 

Narok za ustno razpravo v vseh teh treh tožbah 
se je določil na dan 

13. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri tem. sodišču v sobi št. 3. 

Ker je bivališče Matije Majetiča neznano, se mu 
postavlja za skrbnika Josip Kajfež, posestnik v 
iS'ovib. Äftlih st. 15. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek II., 
dne. 2. septembra 1922. 

A I 532/21—11. 1 1 7 2 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upni
kom inozemske državljanke. 

V svojem začasnem bivališču v Ljubljani Ko
lodvorska ulica, š. 7, j ö umrla dne 17. junija 'l921. 
Matilda pl. F i t z - G e r a l d , zasebnica, naposled 
stanujoča v Osjeku, odnosno Ptuju, odnosno Gö-
stingu pri Gradcu, Hafnergasse 4, pristojna v Du
bim (?), ne da bi bila zapustila naredbo poslednje 
volje. 

Po zmislu §§ 137., 138. ca?, pat. z dn 0 9. avgusta 
1854., drž. zak. št. 208, «o pozivljejo vsi dediči, vo
lil ojemniki in upniki, ki so jugoslovanski državljani 
ali v tuzemstvu živeči tujci, naj napovedo svoje 
zahtevo do zapuščine najkasneje t e k o m š t i r i h 
m e s e c e v pri podpisanem, sodišču, ker bi se 
smela sicer zapuščina izročiti brez ozira na te za
hteve inozemskemu oblastvu ali osebi, poverjeni po 
tem oblastvu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek L, 
dne 25. avgusta 1922. 

A I 253/22—2. Ш 6 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Ivana G o l o b , želarka v Spuhlji, je dne 11. ju-

______ Letmk IV. 
j 12.000 K, glaseča ee na ime: Pavlina Hromeč, in 
| št. 125.041 v vrednosti 16.002 K, glaseča se na 
ime: Miha Hromeč; 2.) vložni knjižici Kranjske hra
nilnice v Ljubljani št. 317.960 in 333.427 z vlogami, 
3260 K 41 v, odnosno 21.049 K 83 v, glaseči ee oa 
ime: Miha Hromeč. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom, š e s t i h m e s e c e v od dne 
te objave, ker bi se sicer po tem raku izreklo, da 
so vložne knjižice brez moči. 

Deželno sodišče v Lljubljani, oddelek III., 
dne 28. avgusta 1922. 

E 90/22—7. 
Dražbeni oklic. 

1183 

Dne 9. o k t o b r a 1 9 2 2. ob devetih bo pri pod
pisanem sodišču v sobi št. 20 dražba nepremičnin: 
zemljiška knjiga Dražiči vi. št. 1035, cenUna vred
nost: 450.803 K, vrednost pritekline: 28.000 K; naj
manjši ponudek: 320.000 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščalo dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdrtažitelju, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa so opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

P 84/22. 

Okrajno sodišče v Metliki, 
dno 26. avgusta 1922. 

Sklep. 
1207 

Edvard S i m o n č i č, posestnikov sin v Pod-
sredi št. 18, pristojen v Podsredo, okraj brežiški, je 
bil zaradi umobolnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnilca mu je postavljen Franc Simončič, 
posestnik v Podsredi. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek L, 
dne 1. septembra 1922. 

Št. 234/6—VIL—1922. 1138 3—3 

mja 1922. umrla. Poslednja volja se 'je našla, 
Anton Golob, čigar bivalfšče sodišču ni znan?, 

se pozivlje, naj se tekom e n e g a 1 e t a od današ
njega- dne zglasi pri- tem sodišču. Po tem roku se 
bo obravnavala zapuščiua z ostalimi dediči in z Ja
nezom Prosenjakom, občinskim predstojnikom v 
Spuhlji, ki se je postavil odsotnemu Antonu Golobu 
za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Ptuju, 
dno 26. avgusta 1922. 

ilazgias. 

Cg Ia 384/22—2. 1 2 0 3 

Oklic. 
Dr. Anton Gosak, odvetnik v Ptuju, je vložil 

»oper Ivana K o r p i č a tožbo zaradi 2164 Din 87 p. 
Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 

11. o k t o b r a 1 9 2 2. 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št, 27. 

Ker jo bivališče Ivana Korpiča neznano, se mu 
postavlja za skrbnika Avgust Krajgher, trgovec v 
Ptuju. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a, 
dne 4. septembra 1922. 

Ob »1/22—1. 
Oklic. 

1185 

A 190/22—8. 1202 3—1 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Janez M l i n a r , posestnik iz Studora št, 1, je 

bil kot vojni pogrešanec poglašen zo mrtvega.' 
Po ženitni in dedinski pogodbi z dno 10. junija 

1903. so poklicani kot dediči četrtine njegove za
puščine zakoniti dediči, t. j . njegovi sestri Mina 
in Ivana Mlinar. 

Te dve-, katerih bivališče sodišču ni znano, se 
pozivi jota, naj se tekom e n e g a l e t a od danes 
dalje zglasita pri tem sodišču. Po tem roku se bo 
razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z Jane
zom Erlahom, posestnikom na Mlinem št. 28, lei so 
je postavil odsotnima zapustnikovima sestrama za 
skrbnika. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek I. 
dne 8. septembra 1922. 

Karel Prešiček, notarski uradnik v Kozjem, za
stopan po notarju Otmarju Golobu v Kozjem, je vlo
žil zoper Uršulo K o l e n če v o, posestnico na Bu
čah, tožbo zaradi 345 K s pripadki. 

Narok za ustno razpriavo se je določil na dan 
3. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker jo- sedanje bivališče Uršule Kolončeve no

mano, se ji postavlja za skrbnika Ivan Kranjc, po-
«eetnik v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek II., 
dne 31. avgusta 1922. 

Popravek. 
V proglasitvah za mrtve, priobčenih v Uradnem 

listu 84 na strani 564, ne poteče oklicni rok glede 
Janeza Špeharja in Matije Težaka dne 11. f e b r u 
a r j a 1923., nego dne H. a v g u s t a 1923. 

T 121/22—4. 1 2 0 0 

Amortizacija. 
Na prošnjo Mihaela H r o m c a, posestnika v 

Sneberjah št. 47, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopnih vložnik knjižic, ki jih je prosilec 
baje izgubil: 1.) Vložna knjižica mestne hranilnice 
ljubljanske v Ljubljani št. 120.186 v vrednosti 

Podpisana direkcija razpisuje po naredbi mini
strstva za promet s tem na podstavi členov 86. in 
ps. zakona o državnem računovodstvu1 in njegovih 
izpremomb, odnosno dopolnitev, javno ucitaoijo 
samo za izdelavo službene obleke,'in sicer: 

za 1521 plaščev I. vrste; 
za 3496 plaščev H. vrste; 
za 1521 bluz in hlač I. vrste; 
za 3496 bluz in hlač II. vrste; 
za 1380 bluz in hlač iz modrega molino platna; 
za 2219 dolgih kožuhov (bund); 
za 2732 kratkih kožuhov (bund); 
za 1521 kap iz sukna I. vrste; 
za 3496 leap iz sukna П. vrste; 
za 898 kap za strojno osebje; 
za 300 rdečih kap za dežurne prometne urad

nike. 
Popis omenjene obleke in obči in posebni po

goji za izdelavo blaga se dobivajo pri ekonomskem 
oddelku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev. 

Ponudba mora biti opremljena s kolkom z* 
| 20 dinarjev, vsaka nadaljnja priloga pa s kolkom 
za 50 par, ter se mora izročiti v zapečatenem za
vitku z zunanjo oznako: «Ponudba za izdelavo 
službene obleke po razpisu pod št. 234/6.—VII. 
za dan 20. septembra 1922. ponudnika N. N.». 

•Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 2 0. s e p t e m b r a 1922., in 
sicer med 10. in 11. uro v rok« predsedniku draz-
bene komisije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v 
sobi št. 13 podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
bodisi v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji 
izda blagajna reverz, ki ee mora pokazati predsedV 
niku dražbane komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku' komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 dni 
po dražbi. 

Zlasti so opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

;>«£tMüa&i»ii§£.j<. 



96. 646 Letnik IV. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer so bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 23. avgusta 1922. 

Št 1154 3—3 353/12—VIL—1922. 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1920. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo raznih barv, 
lakov in pokostov na dan 6. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
St. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
ee mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 353/12—VIL za dau 6. oktobra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5% (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
eicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini. 
bodisi v vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbeno komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti S3 opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. avgusta 1922. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. avgusta 1922. 

Št. 1198 3—2 

a) 
b) 
c) 
б) 
d) 
°) 

a) 
b) 
c) 
č) 

Št. 3Ü7/6—VE.—1922. 1155 3—3 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tom na podstavi 

členov 86. in 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1920. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za nabavo raznega 
električnega materiala na dan 5. o k t o b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe ee bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala ee 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v «obi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
ee mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 367/6—VII. za dan 5. oktobra 1922. ponud
nika N. N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. eakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnoeno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
eicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
bodisi v vrednostnih papirjih.. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati, predsedniku dražbene komisije. 

222/61 /VIL—1922. 
Razglas. 

Podpisana direkcija razpisuje na podstavi člena 
94. zakona o državnem računovodstvu pod št. 222/ 
61/VII. na dan 2 0. o k t o b r a 19 22. ponovno 
javno ofertalno licitacijo za dobavo nastopnega 
starega železnega materiala, ki leži v posameznih 
skladiščih: v S p l i t u : 

36.084 kg staro železne pločevine; 
2.664 kg starih železnih cevi; 

31.796 kg starega kovnega železa preko 1 kg; 
8.638 kg starega kovnega železa pod 1 kg; 
7.503 kg starega jekla; 

24.467 kg železnih strugotin: 
v B a n j i l u k i : 

5.000 kg stare železne pločevine;, 
20.000 kg starega kovnega železa nad 1 kg; 

300 kg starega jekla; 
20.000 kg starih železnih strugotin; 

v D r a v 1 j a h: 
a) 303.000 kg starega kovnega železa nad 1 kg; 
•b) 74.000 kg starega kovnega železa pod 1 kg; 
c) 70.000 kg stare tenke železne pločevine; 

v Z a g r e b u : 
a) 60.000 kg starega kovnega železa nad 1 kg; 
b) 30.000 kg starega kovnega železa pod 1 kg. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, «.a 
morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za nakup starega materiala po 
razpisu pod št. 222/61/VII. ponudnika N. N.» naj
kesneje dne 2 0. o k t o b r a 1 9 2 2 . med 10. in 11. 
uro v roke predsednik« komisije za licitacijo, ki se 
bo vršila ob 11. uri pri ekonomskem oddelku pod
pisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora položiti kavcijo 5 % (od-' 
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujeno vsote, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
da 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bo
disi v vrednostnih papirjih. 

Onim licitantom, lei pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca septembra 1922. 

7.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, elja, 
riža itd.); 

8.) rakev za mrliče 
z a o b č o j a v n o b o l n i c o v M a r i b o r u . 

Popis potrebnih količin omenjenega blaga, na
dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga ee do
bivajo v upraviteljski pisarni za 2 dinarja. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
so morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanj* 
oznako: «Ponudba za dobavo po raz
pisu z dne 10. septembra 1922., št. 892. za dan 30ega 
septembra 1922. ponudnika ». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v rolce predsedniku dražbene. komi
sije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po zakonu in pravilniku © 
državnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, če je tuj državljan), in sicer pri bla
gajni obče javne bolnico v Maribora najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bođisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, ki se 
mora pokazati predsedniku đražbeno komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku dražbene 
komisije izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga 
je izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
! licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje na

bave in da pristajajo, dražiti po njih. 
Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 

11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer m be 
vršila licitacija,. 

Obča javna bollica v Mariboru, 
dne 10. septembra 1922. 

1 1 6 8 Razid društva. 
Veteransko društvo v Ptuju se jo i>o aklepu 

občnega zbora dne 20. februarja t. 1. prostovoljno 
razšlo. 

Valentin Vedernjak s. r., bivši načelnik. 

Objava. 163 

Po predpisu § 40. društvenega zakona se raz
glaša, da se je «Živinorejska zadruga v Stari Loki 
v likvidaciji» razdružila. 

V S t a r i L o k i , dne 21. avgusta 1922. 
Mat. Mrak s. r., likvidator. 

Razne objave. 
Št. 892/23. 1S09 e—1 

Razglas 
o ofertalni licitaciji dobav za bolnico. 

Za proračunsko leto 1922./1923., t. j . do dne 
30. junija 1923., ee razpisuje po naredbi zdravstve
nega odseka za Slovenijo v Ljubljani z dne 26. av
gusta 1922., št, 9451, in na podstavi zakona in pra
vilnika o državnem računovodstvu pismena ofertal-
na licitacija na dan 3 0. s e p t e m b r a 192 2. 

za dobavo: 

1.) mesa vseh vrst (goveje, svinjsko, telečje, 
ovčje meso), drobnjav, t. j . pljuč, jeter, ledvic, vam
pov; 

2.) masti (sala); 
3.) kruha (belega in črnega, žemelj); 
4.) moke vseh vrst (pšenične, koruzne, ajdove), 

potem drugih mlinskih izdelkov (pšenični zdrob, ko
ruzni zdrob, ječmenova kaša, prosena kaša); 

5.) mleka; 
6.) živil (krompirja, zelja, repe, jabolk); 

Vabilo na izredni občni zbor 1 2 0 6 

Združenih papirnic Vevče, i ir lbni In Medvode, 
d. d. v Ljubljani, 

ki bo v p3tek dne 2 9. s e p t e m b r a 19 2 2. ob 
devetih pri ravnateljstvu Ljubljanske kredi toe banke 

v Ljubljani. 

D n o v n i r e d : 
1.) Sklepanje o oblastveno odobreni zvižbi del

niške glavnice na K 50,000.000— in o izpremembi 
družbenih pravil, združeni s tem.* 

2.) Raznoterosti. 

V zmislu § 15. pravil daje posest desetih delni« 
pravico do enega glasu na občnem zboru. Delnice 
delničarjev, upravičenih za glasovanje, e© morajo 
z nezapadlimi kuponi vred založiti vsaj 6 dni pred 
občnim zborom pri Ljubljanski kreditni banki v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 12. septembra 1922. 
Predeedništvo. 

* Preminjaje izpremembe pravil, sklenjene dne 
27. aprila 1922., sé predlaga za § 6., odstavek L, 
to-le besedilo: «Delniška glavnica, prvotno dolo
čena na Kj 20,000.000—, razdeljenih na 50.ÜUÜ del
nic po štiristo kron, in zvišana po sklepu občnega 
zbora z dne 8. junija 1920. na Kj 40,000.000—, raz
deljenih na 100.000 delnic po štiristo kron, znaša 
sedaj po sklepu občnega zbora z dne 29. septembra 
1922. Kj 50,000.000—, razdeljenih na 125.000 delnic 
po štiristo kron. 

Delnice ee glase na imetnika ter so v gotovini 
popolnoma vplačane.» 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani 

*?'.; v. àî:3&A&i*:ï 



97. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani) dne 18. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske upraye za Slovenijo. 

Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Uredbe osrednje vlade: Uredba o poslovnem redu pri državnem svefu in upravnih sodiščih. Uredba* 
poslovnem redu v oblastni skupščini. Uredba o posUvnem redu v sreski skupščini. Obrazec za pooblastilo oblastnih in sreskih poslancev. Pravilnik za izvrševanje zakona o iz
seljevanju. Odločba o ocarinjanju blaga pri carinarnicah, kjer poslujejo priznani carinski posredniki. Odločba, s katero se ukinja uvozna carina na nekatere življenske potrebščine. 

Izpremembe in dopolnitve v izvozni tarifi. Naredba o ustanovitvi oblastnih inšpektoratov finančne kontrole. — Razglasi raznih uradov in oblas:ev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

številka 196 z dne 7. septembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 10. julija 1922., s katerim se postav
ljata pri ministru za notranje posle: za načelnika 
I. razreda oddelka za Slovenijo dr. Fran S v e t e k, 
načelnik II. razreda istega oddelka; za tajnika II. 
razreda oddelka za Slovenijo dr. Fran K. r a š o -
v o c , tajnik III. razreda istega, oddelka. 

uredbe osrednje vlade. 
302. 

V imenu Njegovega Veličanstva 

' po milosti božji in narodni volji 
kralja Srbov, Hrvatov In Slovencev, 

predpisiuje ministrski svet kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev na podstavi pooblastitve (člen 59. 
ustave) na predlog ministra pravde in po zaslišanju 
ministrskega sveta, po predpisu člena 47. zakona o 

državnem svetu in upravnih sodiščih 

Uredbo o poslovnem redu pri državnem 
svetu in upravnih sodiščih.1" 

I. oddelek. 

1. Organizacija državnega sveta. 

Ölen 1. 
Predsednik državnega »veta predstavlja državni 

avet proti vsem oblastvom. Predsednik vodi in nad
zira poslovanje državnega sveta. Nadomešča ga 
podpredsednik, ako pa je ta zadržan, najstarejši 
predsednik oddelkov. 

Ölen 2. 
Državni svet ima šest prvih in Sest drugih taj

nikov, šest pisarjev in potrebno število prepiso
valcev in slug. 

Tajniki in pisarji morajo imeti do\TŠeno pravno 
fakulteto. Plače tajnikov in pisarjev so določene e 
členom 19. srbskega zakona o državnem svetu. 

Tajnike in pisarje predlaga državni evet pred
sedniku ministrskega sveta. 

Predloge za postavljanje, poviševanje in od-
etranjanje tajnikov in pisarjev podaja državni svet 
predsedniku ministrskega sveta. 

Predsednik državnega sveta postavlja prepiso
valce in sluge. 

Člen 3. 
Dolžnost prvih tajnikov je, izdelovati referate o 

•posameznih' predmetih. V internih sejah nimajo pra
vice glasovanja ter so ne smejo udeleževati javne 
razprave. 

Clou 4. 
Predsednik sklicuje obče seje državnega sveta 

ter jim predseduje. Ako je zadržan, ga nadomešča 

* Razglašena v! «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 196, izdanih dne 
9. septembra 1923. 

podpredsednik, ako pa je ta odsoten, najsitarejši 
predsednik oddelkov. 

Člen 5. 
Svetniki se porazrejajo v oddelke z žrebom za 

vsako leto v naprej. Oddelkom predsedujejo pred
sednik, podpredsednik in štirje po rangu najstarejši 
državni svetniki. Kdo izmed njih naj predseduje v 
posameznih oddelkih, to ne odloča z žrebom v obči 
seji. 

Сдеп 6. 
Državni evet ima šest oddelkov, izmed katerih 

mora biti eden za upravne spore finančnega značaja, j 
Vsak oddelek se označuje z rimsko številko po! 

rangu onega, Id predseduje. \ 
Področje posameznih oddelkov se odreja v obči j 

seji državnega sveta, predsednik pa poroča o tem i 
ministrskemu svetu ter skrbi, da se to razglasi v ! 
«Službenih Novinah». Izpremembe v že določenem j 
področju seajporajo objavljati na isti način. ; 

Clon 7. j 
Pred koncem vsakega leta. se vrši razpored j 

svetnikov v oddelke 7*J*ifrjiAtoijt;-lcu> v obči seji' 
državnega sveta z žrebom, in sicer tako, da se naj
prej izvrši porazdelitev državnih svetnikov, Id so 
pravniki, potem pa ostalih. Na isti način se odre
jajo namestniki za oddelke, in sicer po dva za vsak 
oddelek. 

Člen 8. 

Sestava posameznih oddelkov se mora priobčiti j 
ministrškemu svetu in razglasiti v «Službenih No
vinah». 

ölen 9. 

Ako je predsednik oddelka zadržan predsedo
vati, ga nadomešča po rangu najstarejši član od
delka. 

Člen 10. ' 

Ako zaradi izpraznitve enega aH več mest v 
državnem svetu ali zaradi bolezni ali odsotnosti 
posameznih članov ni mogoče delovati v veeh od
delkih, sme predsednik državnega sveta za ostali 
del lota, odnosno do popolnitve izpraznjenih mast, 
učiniti neizogibno potrebne izpremembe v sestavi 
posameznih oddelkov. Istotako sme predrugačiti 
razdelitev poslov med posamezne oddelke, ako to 
zahteva preobloženost posameznih oddelkov ali 
skrajnja zadržanost, posameznih članov državnega 
sveta. 

Člen 11. 
Za epore, ki so bili «e predmet javne razprave, 

ft niso mogli biti dovršeni v izvestnem oddelku do 
konca leta, smo odrediti predsednüi ' državnega 
sveta, da jih rešijo isti sodniki, ki so ee bavili z 
njimi. 

Člen 12. 
V posameznih oddelkih razdeljujo posle članom 

oddelka in referentom predsednik oddelka. Refe
rente dodeljuje posameznim oddelkom predsednik 
državnega sveta. 

Člen 13. 
Predsednik državnega sveta sklicuje občo sejo 

državnega sveta za stvari, ki jih rešuje po zakonu 
obča seja. 

Predsednik mora slabeti za to, da. se vzdržuje 
enotnost v judikaturi državnega sveta. V ta na
men skliče po potrebi občo sejo državnega sveta, 
da odloči o pravnih vprašanjih, ki so jih oddelki 
državnega sveta rešili različno. 

Ölen 14. 

Odločbe in razsodbe oddelkov državnega evet» 
o važnejših pravnih vprašanjih, ki so bila predme* 
spora, zlasti vse odredbe, ki se tičejo veljavnosti 
uredb, se morajo vpisovati v, posebeni seznamek, 
ki je pri predsedniku državnega sveta. Ako meni 
eden svetnikov oddelka, da mnenje večine v pravnem 
vprašanju nasprotuje rešitvi, že vpisani v sezmamek, 
6e mora izrek razsodbe ali rešitve ustaviti in pred
ložiti predsedništvu državnega sveta, da skliče obče 
sejo. Ta mora po referatu onega sodnika, Id je pred
lagal razsodbo, in po referatu še enega poročeval
ca, odrejenega po predsedniku državnega sveta, 
in po izčrpni debati odločiti o tem pravnem vpra
šanju. Ta odločba mora služiti za podstavo raz
sodbi, ki je dala povod za to, ter se mora vpisati 
v posebno knjigo « O d l o č b e o b č e s ie je d r 
ž a v n e g a s v e t a » in razglasiti v «Službenih 
Novinah». Tako vpisane odločbe obče seje so ob
vezne za vse oddelke državnega sveta, dokler s* 
ne predrugačijo v obči seji po zaslišanju dveh po
ročevalcev. 

Člen 15. 

Referati za občo sejo državnega sveta morajo 
biti • v primeru člena 14. spisani, razmnoženi i» 
pravočasno pred občo sejo priobčeni vsem članom 
državnega sveta. 

Ölen 16. 

Vprašanja, o katerih in v kakšnem vrstnem 
redu naj se glasuje, določa predsednik, toda obč* 
seja sme, ako predlaga to eden njenih članov, 
sklepati tudi o tem. 

Glasovanje 6e vrši po rangu državnih svetnikor, 
pričenši z najmlajšim. 

Za polnoveljaven sklep je potrebna absoluta* 
večina glasov. 

Ako ni dobilo nobeno mnenje absolutne večine, 
se vrši glasovanje iznova, predlogi pa se po potrebi 
ločijo na več vprašanj. 

Člen 17. 
Občih sej državnega sveta se smejo udeleševe#t 

tudi dodeljeni tajniki, glasovati pa ne smejo. 

Ölen 18. 

Ako mora državni svet po posebnem zakona 
izvoliti osebe za javno službo, se izvrši volitev, i» 
ni v tem posebnem zakonu odrejen drugačen пасод 
e tajnim glasovanjem. 

Člen 19. 
Tajno glasovanje se vrši v obči seji državnega 

sveta z enakimi listki, na katere zapiše vsak dr
žavni svetnik kandidatovo ime. 

Listki, na katerih so zapisana imena kandidator, 
se zaprti vroče predsedniku. 

Predsednik odpre te listke ter glasno prečit» 
ime in priimek kandidata, zapisanega na njih. Po
tem izroči vse te listke svetniku, najmlajšemu p» 
imenovanju, ki istotako glasno prečita imena zapi
sanih kandidatov. 

Glasovalni listki se po vsakem dovršenom gl*-
sovanju takoj uničijo. 

Člen 20. 
Po končanem glasovanju proglasi državni evet 

za izvoljeno ono osebo, ki je dobila absolutno ve
čino glasov. 

''.ктиИли^в^:< ^-r*Sfc" 
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Člen 21. 

Ako ne dobi pri prvem glasovanju nihče abso
lutne večino, se glasuje takoj samo med onima 
dvema osebama, M sta dobili največ glasov, in 
tedaj se smatra za izvoljeno ona, ki je dobila pri 
tem ponovljenem glasovanju relativno večino gla-
eov. 

Člen 22. 
Ako bi dobili bodisi pri prvem, bodisi pri drugem 

glasovanja dve osebi enako število glasov, smatra 
državni svet za izvoljeno ono osebo, ki jo določi 
ireb. 

Člen 23. 

Posle iz točk 2. in 5. člena 103. ustave rešuje 
državni svet v obči seji, ako ni s posebnim zako
nom predpisano drugače. Po značaju stvari sme 
odkazati predmet posebnemu odboru treh oseb. To 
mora storiti vselej, kadar je to predpieano s poseb
nim zakonom. 

П. oddelek. 

Organizacija upravnih sodišč. 

Člen 24. 

Upravna sodišča imajo predsednika in potrebno 
število sodnikov, tajnikov in pisarjev. Tajniki in 
pisarji imajo čin, plačo in doklade tajnikov in pisar
jev apelacijskega sodišča po srbskem zakonu o sod
nikih. 

Upravna sodišča sodijo po oddelkih, ki jih po 
potrebi ustanavlja predsednik sodišča. 

Sodniki se razporejajo v oddelke po členu 8. za
kona o državnem svetu in upravnih eodiščih. 

Člen 25. 

V oddelku za spore finančnega značaja naj bosta 
po možnosti dva člana iz finančne upravne stroke. 

Člen 26. 
Predpisi členov 1., 9., 10., 11. in 12. veljajo tudi 

za vsa upravna eodišča. 

Člen 27. 
Ako bi moralo upravno sodišče vršiti izveetue 

volitve po posebnem zakonu, postopa po predpisih 
Senov 18. do 22.; ako pa bi imelo upravno sodišče 
po posebnem zakonu posle izvun svoje redne uprav
ne eodne pristojnosti, postopa po predpisu člena 23. 

Člen 28. 
Ce se izprazni meeto upravnega sodnika ali če je 

treba popolniti novo ustanovljeno mesto,, razpiše 
minister pravde natečaj z odrejenim rokom za vlo
žitev prijave. 

Ko rok poteče, pošlje minister pravde vse pri
jave državnemu evetu, ki izbere izmed prijavljenih 
oseb dvojno število kandidatov ter jih predlaga mi
nistra pravde po členu 7. zakona. 

Nlfc feti način se izbirajo tudi kandidati za izpraz
njena mesta predsednikov upravnih sodišč. 

Člen 29. 

Državni svetniki in upravni sodniki morajo, pre
den nastopijo službo, priseči tako, kakor je pred
pisano za sodnike rednih sodišč. 

Člen 30. 
Predsednik državnega sveta dovoljuje dopuste 

äanom in osebju državnega sveta do 10 dni. Preko 
tega časa dovoljuje dopust po predhodno pribav-
ljenem mnenju predsednikovem predsednik mini
strskega sveta. Predsedniki 'Upravnih sodišč dovo
ljujejo dopuste članom in osebju upravnih sodišč 
do pet dni. Dopust, daljši od pet dni, dovoljujo mi
nister pravdie.. Predsednikom upravnih sodišč do
voljuje dopust minister pravde. 

Clcn 31. 

Predsedniki upravnih sodišč morajo po preteku 
veakega leta predložiti državnemu svetu poročilo 
o delovanju eodišča. V poročilu mora biti razloženo 
celokupno stanje delovanja, število sporov po po
sameznih upravnih strokah in število sporov iz po
sameznih upravnih edinic. 

Razen tega se morajo označiti v poročilu vsi 
važnejši spori, ki utegnejo služiti za podstavo zako
nodajnemu delovanju ali za uporabo oblae-tvu, Id 
nadzira upravne in samoupravne organe. 

Državni svet pretresa ta poročila v obči seji 
ter sestavi in predloži na osnovi teh poročil in svo
jega celokupnega letnega delovanja ministru prav

de prav takšno poročilo, kakršno predlagajo njemu 
upravna sodišča. Temu poročilu prilaga tudi poro
čila upravnih sodišč. 

III. oddelek. 
Pristojnost in postopek. 

Člen 32. 

Zoper upravne akte občinskih oblastev, ki v pre
nesenem ali v svojem področju kršijo pravice ali ne-
posrednje osebne interese poedincev, je po členu 18. 
zakona o državnem svetu in upravnih sodiščih do
pustna pritožba na nadrejeno državno upravno ob-
lastvo. Zoper njegovo odločbo se smo vložiti tožba 
pri onem upravnem sodišču, v čigar krajevno pri
stojnost spada dotično upravno oblastvo. 

Zoper akte višjih samoupravnih oblastev je do
pustna neposrednja pritožba na upravno sodišče, v 
čigar krajevno pristojnost spada dotično samouprav
no oblastvo. 

Člen 33. 

Ko dobi upravno sodišče tožbo, zahteva o tem 
predmetu vse spise, ki jih mora upravno oblastvo 
poslati v določenem roku, ne pozneje nego v enem 
mesecu. Ako so med spisi listine zaupnega značaja, 
se ne smejo precitati v javni seji niti dati v vpo
gled ^strankam brez odobritve upravnega oblastva. 

Člen 34. 

Ko pribavi upravno sodišče tožbo in spise, se 
odkažo predmet po predsednikovi odločbi sodniku 
poročevalcu, Id mora tožbo proučiti in predložiti 
seji pismou referat. Ta referat mora obsezati nastop
ne podatke: 

1.) aH gre za primer iz člena 24. zakona o držav
nem svetu in upravnih sodiščih; 

2.) ali gre za primer iz člena 26. istega zakona; 
3.) ali gro za primer iz člena 27. istega zakona. 
O poročilu sodnika poročevalca odloči sodišče s 

posebnim sklepom, ali ga sprejme ali ne. 
Ako sodišče spozna, da ne gre za nobenega iz

med navedenih primerov, odloči, da je stvar raz
soditi v javni seji, ter odkaže predmet tajniku, ki 
določi narok, po členu 28. zakona. 

©ten-85. 

Ako se je vložila tožba pri upravnem sodišču 
zato, ker ni hotelo upravno oblastvo izdati tožitelju 
nobene rešitve- (člen 22. zakona), pa bi upravno 
oblastvo v času med vložitvijo tožbe in odločbo 
sodišča izdalo svojo rešitev, mora tožitelj v 15 dneh 
izjaviti sodišču, ali je s to rešitvijo zadovoljen ali 
pa vztraja pri tožbi. V prvem primeru se postopanje 
ustavi, v drugem pa se mora nadaljevati. Ako ne 
izjavi tožitelj v določenem I5dnievnem roku ničesar, 
se smatra, da je zadovoljen, in postopanje po prvi 
tožbi so mora ustaviti. 

Člen 36. 

• Co odredi narok, vroči upravno eodiščo to
žitelju s pozivom vred toženčove pripombo na tož
bo, ako jih je kaj. 

Ako je država tožena stranka, 6e pozove uprav
no oblastvo, ki je izdalo odločbo, naj odredi svo
jega zastopnika ali pa naj predloži pismeno izjavo. 

Neprihod bodisi tožiteljov, bodisi tožencev, ne 
zadržuje dela sodišča, ki odloči tudi brez prisotnosti 
pravdnih strank. 

Člen 37. 

Vsi akti državnega sveto in upravnih eodišč se 
vročajo po civilnosodnem postopku. 

Ako obseza pristojnost upravnega 6odišča 
oblasti z raznimi civilnosodnimi postopki, se upo
rablja do izenačitve civilnosodnega postopka oni 
postopek, ki velja za eediež sodišča. 

Sodišče sme pred razpravo odrediti, česar je 
treba, da se nedostatka glede činjenic in postopka 
popravijo, in sicer ali po enem njegovih članov ali 
po referentu, ki ga odredi predsednik, ali po pristoj
nem oblastvu. 

Člen 38. 

Upravno sodišče odloča po predpisih členov 32., 
33. in 34. zakona o državnem svetu in upravnih so
diščih. 

Člen 39. 
Pri razpravi na naroku dobi najprej besedo sod

nik poročevalec, da razloži stanje in bistvo spora. 
Potem se da beseda tožitelju, da tožbo utemeljuje 
in zagovarja. Ako tožitelj ni prisoten, se tožba 
prečita in vsebina priobči z eventualno pismeno 

izjavo tožiteljevo. Za tožiteljem dobi besedo za
stopnik tožene stranke. Ako ni prisoten, se pre
čita njegova izjava, če jo je vložil. 
• Predsedirik sodišča skrbi za to, da se eporni 

predmet popolnoma pretrese, ter zaključi razpravo, 
ako vidi, da je stvar popolnoma pretresena. 

Člen 40. 

Tožena stranka sme poveriti organ, pristojen 
za zaščito javnih interesov, da jo zastopa pred so
diščem. Ta organ sme to zastopanje poveriti tudi 
njej enakemu upravnemu oblastvu na sedežu so
dišča. 

Člen 41. 

Sodišče smo izključiti javnost iz razlogov javno 
morale in javnega reda ali pa, če so predmet raz
pravo stvari privatnega ali rodbinskega življenja, 
ako to zahteva ena pravdnih strank. 

Člen 42. • 
Javnost se lahko izključi ali za vso razpravo 

ali pa samo za posamezne dele. 
Ako je bila javnost izključena, se dogodki na 

razpravi in razlogi razsodbe ne smejo razglasiti. 
Ako se javnost izključi, se mora tožitelju dovo

liti, da prisostvujeta razpravi dv« osebi njegovega 
zaupanja. 

Člen 43. 
Vsak član sodišča in vsaka pravdna stranka 

smo za predsednikom zastavljati potrebna vpra
šanja bodisi drugi pravdni stranki, bodisi pričam. 
Vprašanja se zastavljajo ob nadzorstvu predsedni
kovem. 

Člen 44. 

Razpravi mora prisostvovati zapisnikar, ki vodi 
zapisnik razprave. V zapisnik se morajo zapisati 
predsednik in sodniki, zapisnikar, pravdno stranke 
in njih zastopniki in ves potek razprave z izjavami 
strank in prič kakor tudi s sklepi sodišča. Važno iz
jave strank in oseb, ki jih zasliši sodišče, ae mo
rajo na predlog ene izmed strank doslovno zapisati 
v zapisnik. 

Zapisnik podpisujeta predsednik in zapisnikar. 

Člen 45. 
O glasovanju se piše poseben zapisnik. T* za

pisnik se ne sme dajati strankam v vpogled. 

Člen 46. 

Najprej glasuje poročevalec in za njim glasujejo 
sodniki, počenši z onim, ki je po rangu najmlajši. 
Predsednik glasuje poslednji. 

Člen 47. 
Sodišče sme izrek razsodbe odgoditi, ako zaradi 

obširnosti materiala ali ker je treba natančneje 
proučiti pravno vprašanje, ne more takoj izroči raz
sodbe. Istotako tudi v primeru člena 15. Odlqcbo 
o odložitvi mora sodišče objaviti pravdnim stran
kam. Razsodba se amo v tem primeru po izprovid-
nosti sodišča vročiti strankam tudi brez poziva na 
nov narok. 

Člen 48. 
V razsodbi je treba označiti sodišče, pravdne 

stranke in predmet spora. Sklep sodišča mora biti 
ločen od utemeljevanja. Razsodbo morajo podpisati 
poročevalec, predsednik in zapisnikar. Izvirnik raz
sodbe ostane v sodnih spisih. Pravdnim stranicam 
se vroča prepis razsodbo s ijredeednikovim pod
pisom. 

Člen 49. 
Ako obsodi 6odišče tožitelja na plačilo strefikov, 

mora navesti v razsodbi znesek teh stroškov. 

Clan 50. 
Državni 6vet razsoja o tožbah in pritožbah ђдег 

prisotnosti pravdnih strank. 

Člen 51. 
Ko državni svet prejme tožbo ali pritožbo i 

akti predmeta, jo odkaže v poročilo enemu izmed 
svetnikov kot poročevalcu. Poročevalec jo po pred-
sedjiikovi odredbi lahko budi prvi tajnik, ki «e do
deli dotičnemu oddelku. 

Člen 52. 

Tožbe zoper ukaze in ministrske odločbe pošilja 
državni svet predhodno pristojnomu ministru v od
govor. Minister mora odgovoriti v enem mesecu. 
Preden da minister pismen odgovor, ima prftvioo 
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zahtevati, naj so on ali njegov zastopnik, zasliši v 
posebni seji oddelka, da poda pojasnila o spornem 
predmetu. Po potrebi se smejo ministri v tem po
slu' medsebojno zastopati. Ako državni svet ne 
usvoji ministrovega pojasnila in njegovih izjav, ob
vesti o tem ministra pismeno ter odloča v novi seji. 

Člen 53. 

Ako je tožba vložena zaradi ukaza in državni 
evet ne usvoji ministrovega pojasnila, mora o tem 
poleg pristojnega ministra obvestiti tudi predsed
nika ministrskega sveta. Tedaj se spravi 6tvar pred 
ministrski svet, ki poda v 15 dneh svoje nasprotne 
razlage ali pa izrecno zahteva sejo državnega svete 
zaradi pojasnü o spornem .predmetu. Po teh pojasni
lih izda državni svet svojo odločbo. 

Člen 54. 

Ako državni svet spozna, da je vložena pritožba 
neutemeljena, jo odkloni z odločbo kot neumestno 
ter o tem obvesti pritožnika. 

Ako državni svet odloči, da je ministrovo od
ločbo razveljaviti, obvesti o tem z odločbo pritož
nika in pristojnega ministra. 

Člen 55. 

Ako izjavi minister v seji državnega sveta ali 
s svojem službenem pismenem pojasnilu, da se 
strinja z nazorom državnega sveta in da izda v tem 
zmislu rešitev pritožniku, sprejme državni svet mi
nistrovo izjavo na znanje ter obvesti pritožnika, 
fla mu izda minister drugo rešitev, sldadno s pri
pombami državnega sveta. Istotako javi državni 
svet pismeno tudi ministru, da je o tem obvestil tudi 
pritožnika. 

Člen 56. 
Pri vsakem sodišču se mora voditi letni sezna

mek tožb, in sicer po vrsti, kakor so vlagajo. V 
tem seznamku morajo biti vpisane pravdne stranke, 
predmet sporov in kdaj in kako se je izdala končna 
odločba. 

Pri državnem svetu se mora za pritožbe zoper 
razsodbo upravnih sodišč voditi poseben seznamek. 
Prav tak seznamek se mora voditi o zahtevah za 
obnovo spora kakor tudi o zahtevah v zmislu člena 
46. zakona o državnem .svetu in .upravnih sodiščih. 

Natančnejši pravilnik predpiše predsednik držav
nega sveta tako za državni svet kakor tudi za 
upravna eodišča. 

Člen 57. 

Sodniki upravnih sodišč in državni svetniki se 
udeležujejo razprave v onem odelu, ki je predpisano 
za redne sodnike. 

Člen 58. 

Javni pravni zastopniki dobivajo za svoje delo 
kpt zastopniki strank pred upravnimi sodišči na
grado po tej izmeri: 

1.) za dajanje sveta brez pregleda spisov pri 
oblastvu 100 dinarjev; 

2.) za dajanj© sveta po izvršenem pregledu spi
sov pri oblastvu 200 dinarjev; 

3.) ako se je izvršil pregled spisov večkrat, za 
vsak iiregled po 100 dinarjev; 

4.) za pregled spisov v drugem mestu, ne pa na 
«tanovališou pravnega zastopnika in za dajanje sve
ta 800 dinarjev; 

5.) za sestavo tožbe na upravno sodišče 200 di
narjev; 

- 6.) za sestavo tožbo ali pritožbe na državni svet 
3Q0 dinarjev. 

Člen 59. 
Oni, Ici niso upravičeni izvrševati pravnozastop-

niških poslov, nimajo pristopa no pri upravnem 
sodišču ne pri državnem svetu in dajati 6e jim ne 
smejo nikakršni podatki in nikakršna pojasnila. 

Člen 60. 

Javnemu pravnemu zastopniku, ki izsili in po
bere večjo .nagrado, nego je nagrada, predpisana v 
členu 58., se po tožbi na državni svet odvzame pra
vica, izvrševati pravnozastopniške posle pri uprav
nih sodiščih. 

Člen 61. 
Minister pravde nadzira upravna sodišča po po

sebnom inšpektorju, ki ima isto nezavisnost kakor 
sodnik in ki se postavlja iz dvojnega števila kandi
datov, predlaganih po državnem svetu. Ta inspektor 
ima čin in plačo z dokladami predsednika uprav
nega sodišča. 

Pod nadzorstvo spada vse poslovanje 'upravnih 
sodišč in vso njih osebje. 

Člen 62. 
Državni svet ima jiravico, v okviru to uredbe 

dajati svojim oddelkom kakor tudi upravnim so
diščem obča navodila za formalno izvrševanje 
poslov. 

Člen 63. 
V vseh primerih, ki niso določeni v zakonu o 

državnem svetu in upravnih sodiščih, je analogno 
uporabljati določene predpise zakonov o sodni or
ganizaciji, civilnem postopku in pravilnika za po
slovanje rednih sodišč. 

Člen 64. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v «Službenih Kovinah»; takrat izgube moč 
vse one odredbe, ki ji nasprotujejo. 

V B e o g r a d u , dne 5. septembra 1922. 

Minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 

Namestnik predsednika 
ministrskega sveta, 

minister za notranje posle: 
K. L. Timotijević s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

303. 
Na podstavi točke 4. prehodnih odredb zakona 

o oblastni in ereski samoupravi predpisujem to-le 

Uredbo o poslovnem redu v oblastni 
skupščini/ 

A. Konstituiranje skupščine in odbori. 

Člen 1. 
Onega dne, na katerega je sklicana oblastna 

skupščina, se morajo vsi poslanci ob osmih sestati 
v dvorani, odrejeni za skupščinske seje, v oblast
nem kraju ter opravljati skupščinske posle, dokler 
se skupščina ne zaključi. 

Clcn 2. 

V prvi seji rednega zasedanja oblastne skup
ščine zasede predsedniško mesto začasno poslanec, 
najstarejši po letih. 

Začasni predsednik izbere za začasna tajnika dva 
izmed mlajših navzočnih poslancev. 

Člen 3. 

Začasni predsednik pozove člane oblastne skup
ščine, naj polože svoja pooblastila na predsedniško 
mizo, začasna tajnika pa sestavita po izročenih po
oblastilih, overovljenih po upravnem sodišču, in 
vročenem seznamku članov oblastne skupščine se
znam ek vseh navzočnih poslancev. 

Člen 4. 

Ako se ugotovi z izvršenim, klicanjem po ime
nih, da je po členu 56. zakona o oblastni in sreski 
samoupravi v sejni dvorani zadostno število poslan
cev, katerih izvolitve so proglašene za pravilne, se 
zaprisežejo poslanci tako-le: 

«Jaz (ime) prisezam na edinega Boga in na vse, 
kar mi je po zakonu najsvetejše in na svetu naj
ljubše, da bom vedno zvest kralju Aleksandru L, da 
bom zvesto čuval ustavo in državno zakone in da 
bom vestno zastopal interese oblasti, katere po
slanec sem. In kakor bom: to izpolnjeval, tako mi 
Bog pomagaj.» 

Člen 5. 

Po izvršeni zaprisegi se. takoj prične volitev 
predsedništva oblastno skupščine. 

Člen 6. 

Predsedništvo sestop iz predsednika, podpred
sednika in treh tajnikov. Njih volitev se vrši s taj
nim glasovanjem tako-le: 

Najprej se voli predsednik oblastne skupščin?. 
Ako se ne dobi absolutna večina pri prvem glaso
vanju, zadošča pri drugem glasovanju relativna ve
čina. Ob enakosti glasov pri drugem glasovanju se 
smatra za izvoljenega kandidat, ki je po letih naj
starejši. 

Ko je izvoljen predsednik, ise izvoli najprej pod
predsednik, nato pa se izvolijo tajniki, vsi štirje 
talco, kakor je odrejeno za volitev predsednikovo. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 190, izdanih dne 30ega 
avgusta 1922. (Prilog XXVIII. — 1922.) 

Glasovanje o volitvi vseh skupščinskih poslo-
valcev se sme vršiti tudi istočasno a posebnimi 
listami. 

CleD 7. 
Cim se izvrši izvolitev predsedništva in ee ob

lastna skupščina na ta .način konstituira, otvori ve
liki župan, ki je prisoten od začetka seje, v kralje
vem imenu zasedanje oblastne skupščine s čitanjem 
ukaza o njenem sklicu; nato prečita akt, v katerem 
se razlaga stanje vse oblasti in njenih poslov in1 na
prav, ter naštoje predloge, katere bi morala ob
lastna skupščina rešiti v tem zasedanju. 

S tem ee konča prva seja oblastne skupščine. 

Člen 8. 
V drugi seji, ki se vrši istega dne popoldne, te-

voli oblastna skupščina tri odbore, in sicer: 
prvi odbor za proračun in vse finančne predmete; 
drugi odbor za oblastne uredbe in ostale pred

loge in 
tretji odbor za prošnjo in pritožbe. 
Po potrebi sme oblastna skupščina za poedine 

važnejše oblastne uredbe izvoliti tudi posebne od
bore. 

Vsak izmed teh odborov sestoji iz treh do petih 
članov. 

Prvi trije odbori ostanejo stalni za čas vse skup
ščinske dobe, ostali odbori pa prestanejo poslovati, 
ko izvrše posel, ki jim je poverjen. 

Člen 9. 

Odbori && volijo proporcionalno po listah in s 
tajnim glasovanjem. Kandidatno listo sme predložiti 
najmanj pet poslancev. 

Ako se vse stranke zedinijo na eno listo, ee vrši 
volitev z vzklikom. 

Člen 10. 

Vsak odbor izvoli z večino glasov enega izmed 
svojih članov za predsednika, ki je obenem poroče
valec odbora pred skupščino, in tajnika. Poleg tega 
objavlja predsednik čas in dnevni red odborske seje. 

. Vsak odbor vodi liratek zapisnik o svojem po
slovanju. V zapisniku morajo biti vedno vpisana 
vsa imena prisotni člani. 

Predsednik in podpredsednik ee ne smeta •©-
liti v odbore. 

Člen 11. 

Oblastna skupščina odreja rok, do katertega 
mora odbor predložiti poročilo. Ce odbor tega ne 
izpolni ali če mu oblastna skupščina roka ne po
daljša, izvoli oblastna skupščina nov odbor. 

Odbor je sklepčen, ako je prisotna polovica nje
govih članov. Sklepi so polnoveljavni, ako glasuje 
zanje večina prisotnih članov; ako pa so glasovi 
enaki, se smatra predlog, o katerem se je glasovalo, 
za odklonjenega. 

Člen 12. 

Ko se razprava dovrši, poda predsednik odbor* 
oblastni skupščini poročilo o predmetu ter ga za
stopa pred njo. 

Ako obstoji tudi manjšina, je upravičena, odre
diti svojega poročevalca, ki poroča v skupščini o 
mnenju manjšine. 

Člen 13. 

Odbori oblastne skupščine imajo pravico, pozi
vati k svojim sejam velikega župana ali katerega
koli oblastnega strokovnega uradnika zaradi po
trebnih pojasnil in nasvetov. 

Člen 14. 
Odborski akti se koncem vsakega zasedanja pu

ščajo v skupščinskem arhivu. 

Člen 15. 
Razen skupščinskih odborov izvoli oblastna 

skupščina takoj tudi člane oblastnega odbora • 
zmislu člena 9. te uredbe in členov 89. in 90..za
kona o oblastni in sreski samoupravi. 

Člen 16. 
V prvi prihodnji seji se predlože prvemu odboru 

oblastni proračun, zaključni račun za minulo leto in 
drugi finančni predlogi, ki jih pripravi za ta primer 
veliki župan — drugače oblastni odbor. 

Člen 17. 

V sejah skupščine imajo veliki župan, predsed
nik, podpredsednik in tajniki svoja posebna mesta. 
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Člen 18. 
V mejah te uredbe gredo predsedniku vse pra

vice ш- dolžnosti, ki se zahtevajo za točno izvrše
vanje poslovnika. 

Predsednik predstavlja skupščino, otvarja vse 
dopise, ki dohajajo skupščini, skrbi za vzdrževanje 
reda v sejah, otvarja in zatvarja skupščinske seje, 
vodi razpravo, daje besedo prijavljenim, govorni
kom, proglaša izid glasovanja, objavlja skupščinske 
odločbe in dnevni red ter skrbi za izvrševanje skup
ščinskih odločb. 

Če je predsednik zadržan, izvrševati svoje pra
vice in dolžnosti, opravlja predsedniško dolžnost 
podpredsednik in takrat ima vse pravice predsed
nikove. 

Člen 19. 

Tajnikom je dolžnost, voditi zapisnike o skup
ščinskih sejah, vršiti klicanje poslancev po imenih, 
citati v skupščini predloge in vse druge stvari, ki 
jih je treba skupščini priobčiti, voditi poseben za
pisnik o skupščinskih odločbah, o načinu in izidu 
glasovanja. 

Skupščinske zapisnike vodijo tajnjiki v onem 
vrstnem redu, ki ga določi predsednik. 

Člen 20. 

Oblastna skupščina ima svoj pečat z grbom kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in z napisom 
okoli grba: Skupščina oblasti.N. N. kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev. 

Skupščinski pečat čuva predsednik. 

Člen 21. 
Poslanec, ki bi bil zadržan, priti v posamezne 

skupščinske sejo, mora to naznaniti predsedniku 
skupščine. 

Istotako se mora poslanec, ki bi mu bilo treba 
dopusta, s pismenim aktom obrniti na predsednika 
ftkupščine in povedati, za koliko dni zahteva dopust. 
Tako v enem kakor v drug3m primeru gre skupščini 
pravica, opravičiti izostanek in dovoliti dopust. 

Vendar pa sme predsednik v posebno nujnem 
primeru dovoliti poslancu odpust za tri dni ter o 
tem obvestiti skupščino. 

Pri dajanju dopustov je treba vedno paziti na 
to, da ostane v skupščini zadostno število, poslan
cev za odločanje. 

Poslanec, ki je ves dan odsoten, se smatra za 
odsotnega brez dovolitve, ako skupščina no uvaži 
opravičbe njegovega izostanka. 

Onemu, ki je odsoten brez dovolitve, odvzame 
skupščina dnevnico. 

B. Skupščinske seje. 

Člen 22. 
O vsaki seji se vodi ..zapisnik, v katerem je ozna

čiti število poslancev, ki so bili pri seji, ime pred
sednikovo in njegov priimek, ime prisotnega ob
lastnega velikega župana ali njegovega namestnika, 
predmete dnevnega reda, kratek izpisek poedinih 
govorov, točen izpisek vsakega storjenega sklepa, 

Člen 23. 

Seja ee prične ob označenem času s čitanjem za
pisnika o prejšnji seji brez ozira na število prisotnih 
poslancev. Vsak poslanec, veliki župan in strokovni 
referenti, ki so prisostvovali seji, imajo pravico do 
pripomb k prečitanomu zapisniku skupščinske sej.>. 
Ako se skupščina rte protivi popravku po izrečeni 
pripombi, mora tajnik izvršiti popravek. 

Dokončno usvojeni zapisnik podpišeta predsed^-
nik ali oni, ki je predsedoval v seji, in oni tajnik, ki 
ga je vodil. 

Člen 24. 
Dopisi, ki bi se poslali oblastni skupščini brez 

podpisa, se ne vpoštevajo. 

Člen 25. 
Vsi sklepi in zapisniki o delu oblastne skupšči

ne, razpisi in uredbe državnih oblastev, ki se tičejo 
oblasti, se priobčojejo v uradnem oblastnem listu, 
kjer pa takega še ni, v cSlužbenih Novinah>. 

Člen 26. 
' Ko se prečita zapisnik o prejšnji seji, odredi 
predsednik tajnika, naj skupščini ob kratkem pri
obči vse, kar p je bilo poslano do tega dne. Potem 
preide skupščina na dnevni red. 

Da pride nov predmet v že naznanjeni dnevni 
red, za to je potreben pristanek skupščine in veli
kega župana. 

O tem se glasuje imenoma. 

Člen 27. 

Skupščina jo sklepčna, ako je prisotna tretjina 
njenih članov. Sklepa se z absolutno večino glasov 
prisotnih članov. Ob enakosti glasov je predlog, 
o katerem se je glasovalo, odklonjen. 

Glas не sme oddati samo osebno. 
Glasovati ne smejo oni poslanci, katerih se ne

posredno tiče predmet skupščinskega odločanja ali 
njih sorodnikov do četrtega kolena po krvi, a po 
svaštvu do vštetega drugega kolena.' 

Člen 28. 

Ob vsakem odločanja se mora predsednik naj
prej overiti, ali je prisotnih toliko poslancev, koli
kor jili je treba za odločanje. 

Ako bi eden izmed poslancev pripomnil, da ni 
predpisanega števila prisotnih poslancev, mora 
predsednik prod glasovanjem odrediti klicanje po 
imenih. Ako se ne more glasovati zaradi nezadost
nega števila poslancev, se postavi glasovanje o tem 
predmetu na dnevni red prihodnje seje na prvo 
mesto. 

Člen 29. 

Glasuje se sede in vstajaje, glasno — imenoma 
in tajno. 

Sode in vstajaje sie glasuje tako-le: Predsednik 
pozove, naj vstanejo vsi oni, ki gjasujejo zoper 
predlog. Ako je kdo predlagal izpremembo ali do
polnitev predloga, ki je na dnevnem redu, obsede 
vsi oni, ki so za prvoöho redakcijo, vtsttanejo pa j seje oblastne skupščine se priobčujejo velikemu žu-
oni, ki so za predlagane izpremembe. ! panu na znanje in v nadaljnje poslovanje po členih 

Ce se glasuje glasno — imenoma, kliče eden iz-1 66., 122. in 123. zakona o oblastni in Hreski samo-
med tajnikov poslance po imenih, ti pa glasujejo z upravi, 
besedama «za» ali «zoper». • 

Tajno glasovanje so vrši z listki. Ti morajo biti 

riti v korist svojega predloga. Ako je več poslan
cev skupaj podalo predlog, izvolijo enega izmed 
sebe, ki sme v odboru govoriti v njih imenu. 

Predsednik odbora mora naznaniti, kdaj in -}ф 
bo odbor&ka seja, vsem onim, ki imajo pravico, da 
se zaslišijo v odboru. . 

Predsednik skupščine vroča odborom vso akte, 
ki se nanašajo na predmete, kateri se pretresajo v 
njih. 

Vsi oblastni poslanci smejo pregledati akte, od-
kazane odborom, toda samo v skupščinski zgradbi 
in v času, ko to ne moti odborskega poslovanja. 

. Clon 37. 

Odklonjen predlog se ne rane skupščini v istem 
zasedanju zopet predložiti v odločanje. 

Člen 38. 
Skupščina sme, ako se ji zdi to potrebno, po

dani predlog vrniti odbora v naknadno proučevanji1. 

Člen 39. 

Predlagatelj sme svoj predlog umekniti, preden 
bi skupščina o njem glasovala v načelu, in tedaj 
se smatra, da ta predlog niti ni bil predložen skup
ščini. 

Člen 40. 
Vsi sklepi oblastne skupščine, oblastne uredbe, 

ki jih sprejme oblastna skupščina, in zapisnik vsake 

enaki po velikosti, barvi in obliki. Poslanci prina
šajo drug za drugim na klicanje po imenih svojfl 
listke v skrinjico, ki stoji na predsednikovi mizi. 
Glasove prešteje predsednik s tajniki. 

Člen 30. 

Ko je glasovanje dovršeno, razglasi predsednik 
takoj izid skupščinskega glasovanja in ta izid se 
vselej zapiše v zapisnik. 

Člen 31. 

Dokončno se sklepa o predlogih, ki se obravna
vajo v oblastni skupščini, z glasovanjem, in sicer 
tako: 

Najprej se glasuje imenoma o predlogu v načelu. 
Ako se predlog v načelu odkloni, prestane vsak 
nadaljnji govor in sklepanje o njem. Ako pa se 
predlog v načelu sprejme, glasujejo poslanci v na
drobni razpravi o vsaki podrobnosti sede in vsta 
jaje. Toda tudi tukaj se glasuje imenoma, ako za
hteva pet poslaicev, da se o katerikoli podrobnosti 
glasuj imenoma. 

Naposled, po dovršeni nadrobni razpravi, m zo
pet glasuje imenoma o celotnem predlogu, s čimer 
je predlog končno sprejet. 

Člen 32. 
Tajno se glasuje: pri volitvi predsedništva, po

sameznih skupščinskih odborov, oblastnega odbora 
in volitvi oblastnih strokovnih uradnikov, ki jih 
voli skupščina 

Člen 33. 
Sede in vstajaje se glasuje v vseh primerih ra

zen v onih, za katero je s to uredbo odrejen drug 
način glasovanja. 

O izidu glasovanja, ki se je izvršilo sede in vsta
jaje, odloča predsedništvo. Ako je po njegovem 
mnenju izid dvomljiv, so glasuje iznova. Ako je tudi 
drugič izid dvomljiv, se glasuje glasno — imenoma. 

Člen 34. 
Sklep skupščine, storjen z večino glasov, pred

stavlja mnenje vse skupščine. V istem zastedanju se 
ne sme preklicati ali izpremeniti. 

.'.-•- Člen 35.' -

Vai.predlogi, ki jib vročajo skupščini bodisi po-
edini -poslanci ali n£h več skupaj,. bodisi oblastni 
odbor aü veliki župan, se odkazujejo predhodno v 
presojo pristojnemu odboru, ki predloži v, odreje
nem roku oblastni skupščini svoje mnenje v zmislu 
člena 12. te uredbe. 

Člen 36. 
Poslanec, ki je podal oblastni skupščini predlog, 

ima pravico, prisostvovati seji tega odbora in govo-

Clen 41. . 
se prijavljajo za besedo ob času, ko Govorniki 

traja razprava. 
Nihče ne sme govoriti v skupščini, preden mu 

je predsednik podelil besedo; tudi ne sme o Mem 
predmetu govoriti več nego dvakrat, vsak prijav
ljeni govornik pa ima pravico, svoj vrstni red od
stopiti drugemu govorniku. 

Člen 42. 
Govornik sme govoriti samo o vprašanju, ki je 

na dnevnem redni. Ako vpleta y govor druga vpra
šanja, ga mora predsednik opomniti, naj ee vrne 
k stvari. 

Vsak govorniki v oblastni skupščini se mora 
izogibati vsega, kar bi žalilo dostojnost, vobče čast 
posameznih poslancev in dostojanstvo skupščine. 

Drugače sme predsednik govorniku vzeti besedo, 
ko je najprej uporabil opomin. 

Posezanje v besedo, prekinjanje govornikov in 
vsaka druga manifestacija, ki preprečuje svobodo, 
govora, S3 prepoveduje. 

Clon 43. 

Ako skupščina sklene, da je nadaljnje razprav
ljanje opustiti, smejo govoriti samo óni, ki so «e 
do takega skupščinskega sklepa zglasili za besedo, 
a dotlej še niso govorili. 

Člen 44. 
Ako zahteva poslanec besedo zaradi tega, da po

pravi svoja izvajanja, ki so bila pogrešno izražena, 
tako da so dala povod nesporazumu ali so izzvala 
potrebo osebne obrambe, se mu da beseda takoj, 
čim konča govor oni, ki je izzval ta popravek. 

Vendar pa sme govornik takrat popravljati samo 
pogrešno navedena dejstva iz svojega govora. 

Člen 45. . 
Razprava v skupščini je končana, če nihče več 

no zahteva besede ali če skupščina sklene, da je 
nadaljnje razpravljanje opustiti, v zmislu člena 13. 
te ^uredbe. 

Predsednik vedno objavi, kdaj je razprava kon
čana. 

Člen 46. 
Po končani razpravi se sme govoriti samo o tem, 

kako naj se da na glasovanje vprašanje, o katarom 
se sklepa. 

Člen 47. ' ' . • • • • 
Koncem vsake seje odredi predsednik čas pri

hodnje soje in objavi dnevni red. Skupščina ima 
pravico, priobčeni dnevni red za prihodnjo sejo iz-' 
premeniti. Zahteve velikega župana, naj, se predlog 
ali vprašanje postavi na dnevni red, skupščina no 
sme odbiti. Objavo dnevnega reda izvrši predsed
nik tudi pismeno na zgradbi, kjer se vršet skup
ščinske seje. 
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Člen 48. 

Seje oblastne skupščine so javne, toda izpremi-
njajo ee v tajne, ako to zahteva veliki župan ali 
predsednik skupščine ali pet poslancev. V posled-' 
njih dveh primerih sklene skupščina, ali ostani seja 
tajna ali ne. 

O. tajnih skupščinskih sejah se vodi in ločeno 
hrani poseben protokol. 

Poslanci ne smejo nikomur ničesar praviti o 
predmetih, o katerih se bo posvetovala skupščina v 
tajni seji. 

Ako sé poslancu dokaže, da ni čuval tajnosti, 
kaznuijo skupščina takega poslanca z odvzemom 
dnevnice za pet dni ali z izključitvijo za tri seje z 
izgubo dnevnice za te dni. 

Člen 49. 

Nihče ne sme priti oborožen v dvorano oblastne 
skupščine, razen oseb, ki uradoma nosijo orožje ter 
prihajajo v skupščino po uradnem opravku. 

Člen 50. 

Dokler traja skupščinska seja, ne sme nihče, Iti 
ne pripada k skupščinskemu osebju, ostajati v dvo
rani, kjer se vrše seje, izvun mesta, odrejenega za 
občinstvo. 

Osebo, ki prisostvujejo skupščinskim sejam na 
mestu, odrejenem za občinstvo, morajo biti dostojne 
in morajo molčati. 

Ako daje kdo izmed poslušalcev znake odobra
vanja ali neodobravanja, ga predsednik posvari, v 
ponovljenem primeru pa ga da odpraviti iz skup
ščinske zgradbe. Ako se ne mor© takoj ugotoviti, 
kdo je dajal takšne znake, se odpravi cela skupina 
poslušalcev, iz kAtero so se dokazali ti znaki. 

Predsednik skupščine priobči ime in priimek one-
• ga, H je provzročil nered, velikemu: županu, da ta 
ukrene nadalje, česar je treba po zakonu. 

Ako se proglasi seja za tajno, pozove predsed
nik poslušalce, naj odidejo. 

Člen 51. 

Ako postane skupščinska seja talco burna, da 
onemogoča pravilno delo skupščine, uporabi pred-

. sednik opomin, odvzem besede in prekinitev sejo za 
nekaj časa; ako se red ne povrne, zaključi sejo ter 
odredi drugo. 

C. Predlogi, prošnje in pritožbe. 

Člen 52. 

Predloge smejo podajati skupščini: veliki župan, 
poedini poslanci ali več poslancev skupaj in ob
lastni odbor. 

Člen 53. 

Prošnje in pritožbo se smejo predlagati oblastni 
skupščini samo pismeno in s podpisi vseh prosilcev 
in pritožnikov, • drugače jih skupščina ne preizkuša in 
ne ukrepa ničesar o njih. 

• Skupščina De sme spre jemati prosilcev in pritož
nikov osebno. 

Člen 54. 

Predsednik odkaže vsako prošnjo in pritožbo od
boru', ki jih vpisuje po vrsti, kakor so dospele skup
ščini, v poseben zapisnik, v katerem se zabeleži 
prosilčuvo ali pritožnikovo ime, njega priimek, po
klic in stanovališče kakor tudi kratka vsebina pred
meta. Ta zapisnik, pa tudi prošnja ali pritožbo sme 
vsak poslanec vpogleđau. 

Člen 55. 

Prošnjo ali pritožbe, o katerih spozna odbor ob
lastne skupščine, da je zanje pristojno državno ob-
lastvo, pošilja odbor velikemu županu; on© pa, o 
katerih spozna, da spadajo v pristojnost oblastne 
skupščine in da so vredne njenega uvaževanja, pred
laga odbor s svojim poročilom vred oblastni skup
ščini v rešitev. Sklep odbora ali skupščin© se vroči 
prizadeti-osebi po oblastnem odboru. 

Č. Disciplinarne kazni. 

Člen 66. 

• Disciplinarne kazni, s "Katerimi se smejo kazno
vati Člani oblastno skupščino, so te-le: 

1.) opomin na red; 
2.) odvzem besede; 
3.) izključitev za največ osem sej z izgubo dnev

nice. 
Prvi dve kazni izreka predsednik, tretjo pa ob

lastna skupščina na predlog predsednikov. 

Člen 57. 
Z opominom na red se kaznuje vsak član ob

lastne skupščine, ki moti red s svojim govorom ali 
drugače s svojim vedenjem v skupščini. 

Poslancu, opominjanemu na red, ee da beseda, 
ako želi pojasniti svoj govor. Po njegovem pojasnilu 
izjavi predsednik, ali vzdržuje ali umika izrečeni 
opomin. 

Člen 58. 
Z odvzemom besede se kaznuje: 
1.) vsak poslanec, Id prekrši red ter je bil že v 

isti skupščinski seji kaznovan z opominom na red; 
2.) vsak poslanec, ki razzali enega ali več ob

lastnih poslancev, velikega župana ali koga izmed 
strokovnih državnih ali samoupravnih referentov. 

Ta kazen ne izključuje kazni po kazenskem za
konu na tožbo prizadetih oseb. 

Član 59. 
Z začasno izključitvijo za največ osem sej z iz

gubo dnevnice za te dni se kaznuje vsak poslanec, 
ki razzali skupščino ali o katerem spozna oblastna 
skupščina, da ga je treba kaznovati s to kaznijo po 
•velikosti krivde. 

Člen 60. 
Poslanec, ki se kaznuje z začasno izključitvijo 

iz skupščinskih sej, mora takoj oditi iz skupščinske 
zgradbe ter se ne sme priliazati v njej. ves čas, ki 
ga je kazen odredila. Ako se protivi, mu zapreti 
predsednik, da se kaznovani poslanec šiloma od
pravi iz skupščine. Ako je treba, predsednik za^Sasno 
prekine sejo. 

Člen 61. 
Kazni odvzema besede in začasnih izključitev se 

vedno vpisujejo v skupščinski zapisnik. 

Člen 62. 
Ako izvrši poslanec kaznivo dejanje v skup

ščinski zgradbi, se seja takoj prekine, obdolženi po
slanec pa s© obtoži pri pristojnem oblastvu zaradi 
nadaljnjo preiskave. 

Člen 63. 
Ta uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», ter ima obvezno moč za vse 
oblastne skupščine, dokler ne predpišejo poedine 
oblastne skupščino zase novih poslovnikov v zmislu 
člona 62. zakona o oblastni in sreski samoupravi. 

V B e o g r a d u , dne 7. julija 1922.; 
S br. 1366. . . ' , 

Minister za notranje posle: 
dr. V. Marinković s. r. 

304. 
Na podstavi točko 12. prehodnih odredb zakona 

o oblastni in sreski samoupravi predpisujem to-le 

Uredbo o poslovnem redu v sreski 
skupščini.* 

Člen 1. 

Predpisi členov 1., 2., 3., 4. in 5. uredbe o poslov
nem redu v oblastni skupščini se uporabljajo, pri
merno tudi na sresko skupščino. 

Člen 2. 

Predsedništvo sreske skupščine sestoji iz pred
sednika, podpredsednika in tajnika. 

Skupščinski poslovalci se volijo tako, kakor je 
predpisano v členu 6. uredbe o poslovnem redu v 
oblastni skupščini. 

Člen 8. 

Takoj, ko se izvrši volitev predsedništva, otvori 
sreski poglavar, ki je bil prisoten od začetka seje, 
zasedanje sreske skupščine s čitanjem naredbo o 
njenem sklicu in alita, v katerem se razlaga celo
kupno stanje sreza in posli, ki bi jih morala sreska 
skupščina rešiti v tem zasedanju. 

Člen 4: 
V drugi seji, Id se vrši- istega dne popoldne, iz

voli skupščina sreski odbor v zmislu členov 118. 
inTll9. zakona' ö oblastni in sreski samoupravi, in 
člena 9. uredbe o poslovnem redu v oblastni skup
ščini. • -

Poleg ereskega proračuna, ki ga sreski odbor 
pripravlja in predlaga skupščini v rešitev, se mu 
predhodno odkazujejo v izjavo vsi predlogi, ki do-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št.190, izdanih dne 30ega 
avgusta 1922. (Prilog XXVIII. — 1922.) 

hajajo skupščini v rešitev, kakor tudi prošnje in 
pritožbe. 

Vendar pa sme skupščina za poedine važnejše 
predloge izvoliti posebne odbore, ki sestoje iz tren 
do štirih članov in katerih predsednik je vedno, pred
sednik skupščine. 

Tudi na te odbore se uporabljajo primerno pred
pisi členov 9., 11., 12., 13. in 14. uredbe o poslov
nem redu v oblastni skupščini, samo da se namesto 
velikega župana razumeva sreski poglavar. 

Člen 5. 
V prvi prihodnji seji predloži sreski odbor skup

ščini v rešitev, sreski proi-ačun, zaključne račune za 
minulo leto in vse ostale finančne predloge, ki jih 
je pripravil odbor s pripomočjo sreskega poglavarja. 

Sreski poglavar mora,. preden se skupščina se
stane, zbrati ves potrebni material in sestaviti pro-
vizoren proračun, Id služi sreskemu odboru za pod
stavo čim hitrejši izdelavi sreskega proračuna. 

Člen 6. 
Tudi na sresko skupščino, sreskega poglavarja, 

predsednika, podpredsednika in tajnika se primerno 
uporabljajo predpisi členov 17., 18. in 19. uredbe 
o, poslovnem redu v oblastni skupščini. 

Člen 7. 
Sreska skupščina ima svoj pečat z grbom kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in z napisom 
okoli grba: Skupščina sreza N. N. kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. 

Skupščinski pečat čuva predsednik. 

Člen 8. 

Na sresko skupščino je primerno uporabljati 
predpis© členov 21. do vštetega 62. uredbe o po
slovnem redu v oblastni skupščini, samo da ee na
mesto velikega župana razumeva sreski poglavar, 
namesto skupščinskih odborov pa sreski odbor, ako 
ni izvolila sreska skupščina posebnih odborov za 
poedine predloge. 

Člen 9. 
Ta -uredba stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», ter ima obvezno moč za vse 
sreske skupščine, dokler posamezne sreske skup
ščine ne predpišejo zase novih poslovnikov v zmislu 
člena 62. zakona o oblastni in sreski samoupravi. 

V B e o g r a d u , dna 7. julija 1922.; 
S br. 1384. • 

Mimster za notranje posle: 
dr. V. Marinković s. r. 

305. 
Na podstavi člena 45. zakona o oblastni in sreski 

samoupravi predpisujem ta-le obrazec za pooblastilo, 
ki ga dajo glavni volilni odbori izvoljenim oblast
nim in sresldm poslancem: 

Pooblastilo."1 

Na podstavi člena 44. zakona o oblastmi in sreski 
samoupravi je glavni volilni odbor sreza (mesta) N. 
proglasil za člana skupščine oblasti (sreza) N. go
spoda N. N. v N. za štiriletno skupščinsko dobo v 
letih ' . 

Za zakonito potrdilo o tej izvolitvi izdaja glavni 
volilni odbor sreza (mesta) N. gospodu N. N. to po
oblastilo. 

Datum. 
Kraj. Predsednik 

glavnega volilnega odbora: 
N. N. 
Člana: 
N. N. 
N. N. 

V B e o g r a d u , dne 7. julija 1922.; 
S br. 1369. ... . A . . , 

Minister za notranje posle: 
dr. V. Maijnkovic s.r. 

3 0 6 . 
Pravilnik za izvrševanje zakona 
• '•'-.< -o izseljevanju.** 

Na .podstavi pooblastila §§ 3.- in 39. zakona o 
izseljevanju z dne 30. decembra 1921. in na podstavi 

. * Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št.190, izdanih dne 30ega 
avgusta 1922. (Prilog XXVm. — 1922.) 

** Razglašen v «Služoenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 192 A, izdanih dne 
1. septembra 1922. 
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97. 652 Letnik IV. 
pooblastila § 107. finančnega zakona za proračun
sko leto 1922./1923. predpisujem nastopni pravilnik 
za izvrševanje zakona o izseljevanju. 

1. Izšeljeniška oblastva. 

§ 1 -
Izeeljeniško službo opravljajo nastopna oblastva: 
1.) ministrstvo za socialno politiko (izseljeniški 

odsek); 2.) generalni izšel jeniški komisariat; 3.) lu
ški izseljeniški komisariati, železniški in ladijski iz
seljeniški komisarji; 4.) izseljeniški odposlanci mini
strstva za socialno politiko v inozemstvu. 

§2. 
M i n i s t r s t v o z a e o c i a l n o p o l i t i k o ( iz

s e l j e n i š k i o d e e k ) . 

V področje ministrstva za eocialno politiko spada 
v zmislu zakona: Ministrstvo 

1.) vrši vrhovno vodstvo in vrhovno nadzoretvo 
o celokupni izseljeniški službi; 

2.) vodi emigracijsko politiko in pripravlja spo
razumno z ministrstvom za zunanje posle mednarod
ne pogodbe za zaščito izseljenikov in povratnikov 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

3.) izdeluje načrte zakonov, in naredb o vseh iz-
eeljeniških vprašanjih; 

4.) predlaga v zmislu § 5. zakona narodni skup
ščini letno poročilo o delovanju izseljeniških obla-
etev v-državi in v inozemstvu; 

5.) odobrava zastopništva v zmislu § 25. -zakona 
v zvezd s podeljevanjem pooblastitev po ministrskem 
svetu v zmislu § 10. zakona; 

6.) vrši vrhovno nadzorstvo nad delovanjem za
stopništev parniških družb v državi; 

7.) postavlja osebje izseljeniške službe v breme 
izseljeniškega fonda; 

8.) vrši vrhovno evidenco emigracijskega zako-
oodajstva tujih držav ter ga uporablja; 

9.) vrši vrhovno "Upravo zasebnopravne zaščit?, 
informacijske službe, migracijske in gospodarstvene 
statistike; 

10.) izdaja uradne publikacije o vprašanjih mi
gracije; 

11.) organizira po izseljeniških odposlancih v ino
zemstvu pridobitne in kulturne zveze med izseljeniki 
in domovino; 

12.) upravlja izseljeniški fond ter sestavlja pro
račun in zaključni račun o dohodkih in razhodkih 
izseljeniške službe; 

13.) rešuje v zadnji instanci pritožbe zoper od
ločbe drugostopnega oblastva v zmislu § 35. za
kona. 

§ 3. 
G e n e r a l n i i z s e l j e n i š k i k o m i s a r i a t 

V pristojnost generalnega izseljeniškega komisa-
riata spada to-le: Ta komisariat 

1.) nadzira celokupno poslovanje zastopništev 
parniških družb, kolikor se tiče izseljeniškega posla; 

2.) nadzira promet izseljenikov in povratnikov; 
3.) rešuje pritožbe kot prvostopno oblastvo zo-

per razsodbe luškega ali prvostopnega policijskega 
(političnega) oblastva v vseh pregreških §§ 35. in 
36. zakona; 

4.) upravlja po svojih organih državno preno
čišče izseljenikov in povratnikov v. Zagrebu; 

5.) rešuje prošnje za izseljeniške potno liste iz 
področja veehi oblasti po naredbi, ki jo izda mini
strstvo za eocialno politiko sporazumno z ostalimi 
prizadetimi ministrstvi v zmislu § 8. zakona; 

6.) neposredno nadzira delovanje vseh izvrše-
valnih organov, izseljeniške službe v. državi (luški 
izseljeniški komisariati, železniški, ladijski izselje
niški komisarji itd.); 

7.) vodi evidenco o matičnih izpremembah dr
žavljanov kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
ki so v inozemstvu, in tujcev v področju vseh ob
lasti države; 

8.) vrši zasebnopravLO zaščito s primerno inter
vencijo zlasti glede zapuščin, zavarovanj in od
škodnin po izvunevropskih lržav:ih v korist naših 
izseljenikov, odnosno njih rodbine v domovini, 
opravljaje v toh poslih tudi prevode listin iz tujih 
jezikov in obratno; 

9.) opravlja niformacijsko službo z obveščanjem 
interesentov, zlasti glede razmer v državah izselje
vanja, na podstavi evidence o strokovnem doma
čem in izvunevropskem javnem tisku, nadalje na 
podstavi arhiva informacijskih pol o naših izselje-
nikih, arhiva zapisnikov, sestavljenih z izkušenimi 
inteligentnimi povratniki, podatkov o prometu na 
kopnem in na morju, podatkov o tarifi in cenah 
prevoza zlasti z ozirom na najnižje razrede odtod na 

licu mesta, korespondence z ladijskimi uradi, ugled
nimi podjetji, izseljeniškimi organizacijami in po
samezniki; 

10.) vodi migracijsko statistiko za vse oblasti, 
potem komparativno migracijsko statistiko, zbiraje 
statistični material o migraciji pa tujih državah, go
spodarstveno statistiko kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in komparativno gospodarstveno sta
tistiko, nabiraje statistični material tudi o državah, 
v katere se naši ljudji selijo, statistiko o pregreških, 
ki so v, zvezi z migracijo, in statistiko zasebno
pravne zaščite. 

Dokler se ne otvori promet izseljenikov iz do
mačih luk, je sedež generalnemu izseljeniškemu ko-
misariatu v Zagrebu. Ko se prične prevoz izseljeni
kov iz domačih luk in čim to zahteva interes iz
seljeniške službe, se prenese sedež generalnega iz
seljeniškega komisariata v eno izmed teh luk. 

§4. 
L u š k i i z s e l j e n i š k i k o m i s a r i a t i , ž e 
l e z n i š k i , l a d i j s k i i z s e l j e n i š k i k o m i 
s a r j i m i n i s t r s t v a z a s o c i a l n o p o l i 

t i k o . 

A. Luški izseljeniški komisarji se postavljajo v 
zmislu § 2. zakona v domačih lukah. Njih področje 
je to-le: Ti komisarji 

1.) kontrolirajo pravilnost potnih listin, jih vidi-
rajo ter opravljajo kontrolno službo; 

2.) nadzirajo izseljeniške domove parniških družb 
glede nastanjanja izseljenikov in povratnikov ter 
predpisujejo desinfekcijo oseb in prtljage, uprav
ljajo nadalje državne izseljeniške domove, odnosno 
jih nadzirajo, ako je uprava poverjena zdravniku; 

3.) nadzirajo celokupno poslovanje '• parniških 
družb in njih organov, zlasti ob vkrcavanjui in iz-
krcavanju, ter pazijo, da se točno izvršujejo pred
pisi zakona in obveznosti izseljeniške pogodbe; 

4.) ako opazijo nedostatke na škodo izseljeni
kov ali povratnikov, kakor n. pr. nepravilnosti ob 
menjavanju denarja, ob nabiranju izseljenikov in po
vratnikov itd., takoj posredujejo, ako pa ostane njih 
posredovanje brezuspešno, zahtevajo intervencijo lu
ških, odnosno policijskih (političnih) oblastov ali 
generalnega izseljeniškega komisariata ali naposled 
ministrstva za socialno politiko; 

5.) nabirajo statistične podatke po predpisanih 
obrazcih in v zmislu prejetUi navodil. 

B. Železniški izseljeniški komisarji ministrstva 
za socialno politiko, za sedaj v Mariboru in na Ra
keku, odnosno v krajih, kjer se postavijo kesneje, 
opravljajo analogno službo, na železniških postajah 
kakor hiški izseljeniški komisarji v luki v zmislu 
točk 1. do 5.) prvega odstavka tega paragrafa. 

Vrhu tega morajo skrbeti za to, da se izseljeniki 
prevažajo v luke vkrcavanja v zmislu drugega od
stavka § 8. tega pravilnika. 

C. Ladijski izseljeniški komisarji ministrstva za 
socialno politiko, ki se postavljajo v zmielu § 16. 
zakona za vsak primer posebe izmed «talnih name-
ščoncev državne izseljeniške službe, nadzirajo ladje, 
vedno z ozirom na interes izseljenikov in povratni
kov in zlasti na predpise zakona in obveznosti izse
ljeniških pogodb. Ladijski izseljeniški komisar vodi 
dnevnik, v katerega vpisuje vse nedostatke, ki jih 
je zalotil na ladji, in odredbe, ki jih je ukrenil zo
per nje. Paziti mora, da ee postopa z izseljeniki 
dostojno, da se dele jedi v primernem času in da 
so pripravljene na zdrav in okusen način, da se pri
pravlja za otroke in bolnike posebna hrana itd., in 
vobče mora skrbeti za točno izpolnjevanje vseh 
pogojev izseljeniške pogodbe. 

§ 5 . 

I z s e l j e n i š k i o d p o s l a n c i m i n i s t r s t v a 
za s o c i a l n o p o l i t i k o v i n o z e m s t v u . 

Izseljeniški odposlanci ministrstva za eocialno 
politiko v inozemstvu, postavljeni v zmislu § 2., 
imajo to-lo nalogo: 

1.) vzdržujejo vsestranske zveze med našimi iz
seljeniškimi organizacijami v inozemstvu in mini
strstvom za eocialno politiko in njemu podrejenimi 
izseljeniškimi oblastvi; 

2.) občujejo čim tesneje s tajniki izseljeniških 
odborov v zmislu § 3. zakona kakor tudi z izseljeni
škimi oblastvi naše države; 

3.) negujejo dobre odnošajo z izseljeniškimi ura
di in analognimi institucijami držav, za katere so 
postavljene; 

4.) zasledujejo poslovanje koncesioniranih parni
ških družb in vobče družb, Iti prevažajo naše po
vratnike, potniških agentur in bančnih obratov, ki 

imajo zvezo z našimi izseljeniki, ter poročajo o svo
jih opazbah periodično mimstrstvu za socialno po
litiko; 

5.) sodelujejo v zmislu navodil, prejetih od mi
nistrstva ,zaj socialno, politiko, v službi zasebno
pravne zaščite, informacij in 6tatistik generalnega 
izseljeniškega komisariata; 

6.) sodelujejo v zmislu § 28. zakona o konzula
tih glede brezplačnega prevoza siromašnih povrat
nikov, prevzemaje njih odpremljainjo po nakazilih 
konzulatov; 

7.) sodelujejo z ministrstvom za pošto in brzojav 
in ministrstvom za finance pri organizaciji denar
nega prometa med izseljeniki in domovino; 

8.) zasledujejo vse pojave v migraciji in narod-
nem^ gospodarstvu1, zlasti kolikor so prizadeti inter
esi izseljenikov in povratnikov, in rodno poročajo 
ministrstvu za socialno politiko o svojih opazbah 
na tem polju kakor tudi o svojem celokupnem po
slovanju; 

9.) priobčujejo ministrstvu za socialno politiko 
progreške v inozemstvu po § 34. zakona. 

Za pregreskq v inozemstvu j e smatrati vsako 
poškodbo interesov naših izseljenikov, ki jo učinijo 
pooblaščene parniške družbe v inozemstvu. 

Odposlancem ministrstva za socialno politiko se 
odreja sedež z ukazom. 

§ 6 . 

K a z e n s k a o b l a s t v a . 
Prvostopna kazenska oblastva so luška in prvo

stopna policijska (politična) oblastva; drugostopno 
oblastvo je generalni izseljeniški komisariat, tretje 
pa ministrstvo za socialno politiko. 

Pristojnost prvostopnega kazenskega oblastva se 
določa po tem, ali se je učinil pregrešek v kraju, 
kjer so luška oblastva (luška poglavarstva, odpo-
slaništva) ali no. V krajih, kjer so luška oblastva, 
razsojajo ta, kjer takih oblastov ni, pa razsojajo 
prvostopna policijska (politična) oblastva (sreski 
načelnik, kotarski predstojnik, okrajni glavar itd.). 

Ako se jo učinil pregrešek v službenem kraju iz
seljeniškega ali železniškega komisariata, morajo 
kazenska oblastva, preden izrečejo razsodbo, zahte
vati mnenje dotičnega komisarja. 

2. Policijski predpisi o izseljevanju. 

§7. 
Zakon1 določa nastopne tri kriterije za izselje-

nika, odnosno povratnika: 
1.) da je naš državljan; 
2.) da so seli v prekomorsko dežele, t. j . v države 

onkraj sueškega prekopa in Gibraltarja, torej ne 
samo v glavne države naše migracije: Ameriko, 
Avstralijo, Novo Zelandijo in.Južno Afriko, nego 
vobče v izvunevropske dežele onkraj morja, kakor 
n. pr. v Egipt ali Turčijo; 

3.) da se seli zaradi zaslužka « telesnim delom. 
Za telesno delo je smatrati vsak posel, v kate

rem dela kdo prvenstveno z rokami,, po naredbi 
predstojnikov, torej po načrtu koga drugega, kakor 
n. pr. posel industrijskega, rudarskega, rokodel
skega aH obrtnega delavca. Tudi poljedelca, najsi 
bi delal kot lastnik, torej na lastni račun in brez 
tuje naredbe, je treba smatrati za telesnega delav
ca. Treba pa je smatrati za take tudi vso našo tr
govce, rokodelce in obrtnike po prekmorskih deže
lah, ki so se prvotno izselili kot telesni delavci 
ter so Šele v novom bivališču postali trgovci, roko
delci in obrtniki, tako da obseza pojem izseljenikov 
in povratnikov čim širše liroge naših državljanov, 
ki žive onkraj morja. 

Služinčad, ki potuje z gospodarjem, se šteje 
med izseljenike samo, ako je gospodar izseljenik, v 
zmislu zakona. 

Žene, otroke in njih rodbino, ako se selijo k so
rodnikom, ki so se o svojem času izselili zaradi te
lesnega zaslužka, je istotako smatrati za izseljenike, 
najsi bi sami telesno n© pridobivali zaslužka. 

3. Prevoz izseljenikov. 

§ 8. 
Dokler ne razpolaga naša kraljevina z nobeno 

luko, ]<i daje tehnične pogoj?, da bi služila za emi
gracijsko luko vkrcavanja in izkrcavanja za ladje 
podjetij, pooblaščenih v /zmislu § 10. zakona, smejo 
izseljeniki potovati preko inozemskih luk, potrebne 
vozovnico pa jim sme izdajati zastopništvo za ino
zemsko luke. 

Način, kako se opravlja prevoz do inozemskih 
luk vkrcavanja, se mora uravnati po navodilih mi
nistrstva za socialno politiko; pri tem jo treba paziti 
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na to, da je pot čim krajša in da jo izseljenikom 
vedno pri roki organ prevoznega podjetja, ki je po
zvan, da mu olajšuje ocarinjanje in revizijo pot
nikov na mejah. 

§ 9 . 
Izseljeniški potni listi morajo biti opremljeni s 

konzularnimi vizi vseh onih držav, preko katerih se 
vozi izseljenik in v katero se seH. Dokler se oprav
lja izseljeniški promet preko inozemskih luk, je do
voljeno prestopati državno mejo za sedaj 6amo 
preko Maribora in Rakeka. Kdor poizltoiÈa presto
piti mejo na drugem kraju, tega morajo obmejni 
policijski organi zavrniti. 

§ 10. 

Ako imajo zastopništva parniških družb, poobla
ščenih za prevoz izseljenikov v zmislu § 20. zakona, 
tudi dovolitev ministrstva za trgovino in" industrijo 
za prodajo vozovnic, smejo izdajati izseljenikom 
tudi vozovnice družb, Id niso v kraljevini koncesio-
nirano, toda .samo za proge, na katerih koncesio-
nirane družbo no vozijo, torej za proge, na katerih 
»o vozi samo malo izseljenikov, kakor n. pr. v 
Avstralijo, Južno Afriko, Egipt, nikakor pa ne za 
ameriški kontingent. 

§11. 
V vsakem pooblastilu za prevoz izseljenikov 

(§ 10. zakona) mora biti točno označena proga-, za 
katero velja to pooblastilo. Proge1 prevoza odreja 
ministrski svet, in sicer na predlog ministra za so
cialno politiko. 

Odobritev prog, ki so je med tem časom, izvršila 
z- odlokom ministra za socialno politiko, se mora, 
ko stopi ta pravilnik v. veljavo, revidirati, revidirani 
razpored prog pa so mora predložiti ministrskemu 
svetu v. konično odločbo. 

§ 12. 
Da se zaščitijo interesi izseljenikov! kot posest

nikov tujih valut in dokler se mednarodne valu
tarne razmere ne konsolidirajo in potemtakem ne 
morejo izvesti odredbe §§ 15. in 26. zakona, je iz-
eeljeniku na izvolji, ali hoče plačati prevoz v. tuji 
valuti z dodatkom za pokritje razlike meti valuto 
in devizo ali pa v dinarjih po najvišjem kurzu deviz, 
navedenem v uradnem borznem" cenovniku. z do
datkom, za izgubo obresti in stroške zavarovanja; 
družba pa mora razglašati prevozne ceno v obeh 
valutah. 

Višino dodatka določa ministrstvo za socialno 
politiko po višini upravnih stroškov posameznih za
stopništev. Za- sedaj so odreja višina dodatka z 
2 % . 

§ 1 3 . 
Dokler .se dovoljuje vkrcavanje v inozemskih 

lukah, obremenjajo tudi potni stroški ladijskega iz 
eeljeniškega komisarja iz službenega kraja do ino
zemsko luke in iz inozemske luke y elužbeni kraj 
dnužbo, na Icatere ladji potuje. 

§ 14. 
Ako zastopništvo podjetja, pooblaščenega v zmi

slu § 10. zakona, posumi v izvestnem primeru, da 
se eelijo dekleta in žene kot bele sužnje,» jim ne 
sme vročiti vozovnic, dokler ne izda svoje odločbo 
izseljoniško oblastvo, kateremu jo prijavilo svojo 
opazbe. Izseljeniška oblastva nadzirajo tudi osebno, 
da be zastopništva pannšJrih družb drže predpisov 
§ 18. zakona, nadalje da organi zastopništva ne 
dajo pomoči osebam, ki s e izogibljejo vojaške dolž
nosti, ali ženam, ki so odpremljajo y inozemstvo 
kot bele sužnje. 

§15. 

Vsa zastopništva koncesioniranih parniških družb 
morajo uporabljati obrazec prevozne pogodbe ki 
ga izda ministrstvo za socialno politiko. 

Glade prehrano je družba zavezana, dajati otro-
kim do 5 let najmanj četrtino popolne dnevne ra
cije, otrokom do 10 let polovico, otrokom,.starejšim 
nego 10 let, pa popolno, dnevno racijo. Pitne vode 
mora biti na ladji toliko, da spada na vsako osebo 
najmanj 5 litrov na dan. 

Prevozna pogodba mora obsezati tudi zavaro-
vanjo iaselje-nikovo, če ga zadene nezgoda ali če 
umre, od lcraja, odkoder ga družba odpravlja, do 
luke izkrcavanja. Istotako mora obsezati pogodba 
tudi zavarovanje izseljenikove prtljage zoper izgubo 
ali poškodbo. Prevozna pogodba mora označevati 
osebo, Id je pooblaščena, zahtevati odškodnino, бо 
izseljenik umre. 

Na vsaki ladji, Id prevaža izseljenike, je dajati 
patnikom vseh razredov na razpolago knjigo, v 

katero lahko vpisujejo svojo pritožbe glede posto
panja koncesioniranih parniških podjetij. Ta knjiga 
ee mora na koncu poti vročiti najbližjemu izseljeni-
škemu oblastvu, ki jo predloži ministrstvu za so
cialno politiko zaradi posredovanja, ako bi ostali 
ukrepi drugih oblae-tev brezuspešni. 

§16. 
Ministrstvo za socialno politiko sme zahtevati od 

pooblaščenega podjetja v zmislu § 10. zakona, naj 
izmenja svojo zastopnik© ali nameščence zastopni
štva, ako so utemeljeni prigovori zoper njih poslo
vanje. Podjetje, ki predlaga zastopnika, mora pred
ložiti dokaz, da ta oseba ustreza predpisom tega 
zakona. 

§ 17. 
Vozovnice (prepaid tickets) nekoncesioniranih 

parniških družb, ki so plačane ali kupljene v ino
zemstvu za izseljenike, prestanejo veljati dne 31. de
cembra 1922. Izšeljeniki s takimi vozovnicami se 
bodo zavračali z državne meje. 

§ 18. 
Naša konzularna zastopništva smejo izdati na

kazilo za brezplačen povratek v domovino v zmislu 
§ 28. zakona samo, ako dotična oseba dokaže, da 
je res brez sredstev in brez možnosti zaslužka v 
tuji družavi. Ta nakazila pošiljajo konzulati pristoj
nemu izseljeniškemu odposlancu ministrstva za so
cialno politiko, ki izvršuje razpored brezplačnih 
mest na parnikih pooblaščenih družb sporazumno s 
temi družbami po vrstnem redu, kakor mu prihajajo 
nakazila za brezplačen povratek od konzulatov v 
notranjščino države, obveščaje stranke po pristoj
nom konzulatu o parniku, na katerem jim je mesto 
pridržano, in o dnevu odhoda. Izseljeniški odposla
nec, Id odpravlja izseljenike, jim mora po možnosti 
zagotoviti sredstva za prevoz. 

4. Izseljenski fond. 

§ 19. . 
Železniška glavnina v zmislu § 14. zakona se 

odmerja za sedaj s 100 dinarji za glavo. Te glav
nine, ki jo plačujejo zastopništva koncesioniranih 
parniških dnužb, ee pošiljajo koncem vsakega me
seca najbližji podružnici državne hipotekarne banke, 
prejšnje uprave .fondov, dokler pa se omenjene po
družnico no osnujejo, na isti račun v najbližjo po
družnico Narodne banko kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. Potrdila o plačanem znesku s kon
trolnim podpisom pristojnega izseljeniškega oblastva 
pošiljajo zastopništva mesečno ministrstvu za so
cialno politiko. 

Glavnina povratnikov, določena v zmislu § 31. 
zakona, so odmerja za sedaj s tremi dolarji v Zdru
ženih ameriških državah, s petnajstimi šilingi v de
želah britanskega imperija, v ostalih državah pa v 
njih valuti v zaoleroženem znesku, Id ustreza po 
borznem kwrzu znesku treh dolarjev, odnosno, če 
je treba, po kurzu, kakršnega odredi ministrstvo za 
socialno politiko. To glavnino pobirajo konzulati, 
ko vidirajo, odnosno izdajajo, potne liste za domo
vino, označovaje na potnem listu, da je glavnina 
plačana («glavarina plaćena>). 

Donai', ki ga konzulati poberejo, se vlaga v po
družnico Narodno banke kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, ako je podružnica tam ustanovljena, 
drugače pa v banko, ki jo odredi ministrstvo za so
cialno politiko, v korist izseljeniškega fonda. O ma
nipulaciji 6ami se izdado točni predpisi. 

Tako glede izseljeniške kakor tudi glede povrat-
niške, glavnine morajo izseljeniška oblastva pobrati 
glavnino naknadno, ako se stranka ne more izka
zati, da jo je že plačala. V tem primeru 6e pobere 
povratniška glavnina v dinarskem denarju po borz
nem kurzu valute^, y kateri je bilo treba glavnino 
plačati. 

Denarne kazni teko v zmislu § "37. takona v ko
rist izseljeniškega fonda. Za zavarovanje denarnih 
kazni zoper parniške družbe elužijo kavcije dotič
nih družb (§ 13. zakona). Ko postane razsodba ob
lastva, ki je izreklo denarno kazen, pravnomočna, 
se pošlje položena vsota državni hipotekami banki 
v korist izseljeniškega fonda. Ako parniška družba 
ne položi gotovine, odredi pristojno oblastvo pri
merne ukrepe, da Narodna banka izplača dotično 
vsoto iz kavcije kaznovane družbe državni hipote
kami banki v korist izseljeniškega fonda. 

Iz izseljeniškega fonda, bodisi da mu teko do
hodki iz domovine, bodisi iz inozemstva, je treba 
pokrivati celokupne stroške izseljeniške državne 
službe, osebne in stvarne, kolikor niso preliminirani 
v državnem proračunu, na podstavi vsakoletnega 

proračuna, ki se sestavlja po podatkih o potrebšči
nah in kritja vseh izseljenskih oblaetev. Analogno 
se sestavlja vsako leto tudi zaključni račun. Leto 
proračuna dohodkov, in razhodkov izseljeniškega 
fonda teče od dne 1. januarja do dne 31. decembra 
istega leta. 

Iz dohodkov y inozemstvu je treba pokrivati v 
prvi vrsti etroške izseljeniške službe v prekmorekih 
državah. V vsakoletni proračun se uvrsti vsota, ki 
se sme potrošiti za subvencije in podpore v zmislu 
§ 33. zakona; toda ti izdatki morajo vedno služiti 
izseljeniški službi. 

5. Prehodne odredbe. 

§ 20. 
S pravilnikom o tustroju generalnega izseljeni

škega komisariata se določi, Icatere izseljeniške po
sle naj še nadalje izvršujejo pokrajinske uprave, 
odnosno po njih likvidaciji, obča uprava v oblastih. 

Z ustanovitvijo generalnega izseljeniškega ko
misariata preide izseljeniški odsek pokrajinske 
uprave v Zagrebu v sestav tega generalnega komi
sariata. 

§ 2 1 . 

Ako s© po službeni potrebi pozneje postavijo 
nova izseljeniška oblastva, se izda o njih področju 
poseben pravilnik. 

§ 22. 
Naredba bivših avetroogrekin ministrov sa trgo

vino in za notranje posle z dne 23. novembra 1895., 
drž. zak. št. 181, je razveljavljena, naredba ministra 
za socialno politiko, navedena v § 38. zakona, pa 
samo v toliko, v kolikor se nanaša na prevozne 
posJe, ki se tičejo posredno ali neposredno izselje
nikov, ter nasprotuje zakonu o izseljevanju in temu 
pravilniku. 

§ 23. 
Ta pravilnik velja od dne, ko se razglasi v 

«Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , meseca avgusta 1922. 

Minister za socialno politiko: 
dr. žerjav e. r. 

3 0 7 . 
Odločba o ocarinjanju blaga pri carinar
nicah, kjer poslujejo priznani carinski 

posredniki (razpis š t 234).* 
Na podstavi člena 273. carinskega zakona in po 

zaslišanju carinskega sveta eem odločil: 
Ocarinjanje blaga po postopku C br. 1730 r. dne 

10. februarja 1918. in pravilniku za izvrševanje tega 
postopka C br. 61.138 z dne 8. septembra 1921. se 
ukinja pri onih carinarnicah, kjer poslujejo priznani 
carinski posredniki. Ta ukinitev velja tudi za ca
rinske oddelke in odseke, ako pri njih ni priznanih 
carinsldh posrednikov, če poslujejo pri carinarni
cah, katerim pripadajo priznani carinski posredniki. 

Blago se ocarinja še nadalje po tem postopku in 
pravilniku samo pri onih carinarnicah, kjer ni pri
znanih carinskih posrednikov. 

Poštni paketi, potniško blago in državne po
šiljke se ocarinjajo še nadalje po dosedanjih pred
pisih. 

V B e o g r a d u , dne 5. septembra 1922.; 
C br. 55.602. 

Državni podtajnik za finança: 
dr. Sveti8lav Popović e. t. 

3 0 8 . 
Odločba, s katero se ukinja uvozna ca
rina na nekatere življenske potrebščine.** 

Ministrski svet je eklenil v eeji % dne 6. septem
bra 1922. na podstavi pooblastila v prvem odstavku 
člena 185. finančnega zakona za leto 1922./1923., 
da je ukiniti uvozno carino, in sicer: 

1.) na zelje, ohrovt, kolerabo, z«] eni fižol (v stro-
ldh), zeleni grah, bob, špinačo, paradižnik, buče in 
paprike iz točke 1. post. 7. splošne carinsko tarifo; 
potem na čebula in česen in ostale luke iz točke 2. 

• Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 198, izdanih dne 8eg» 
septembra 1922. 

** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 199, izdanih dne 9ega 
septembra 1922. 

•*lL*-ii>^mÉtéisÂJ£-:sx 
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iste postavke ia na krompir ia točke 3. iste: po-
etavke; 

2.) na zreli fižol, grah, lečo in drugo iz poet 8. 
splošne carinske tarife; 

3.) na gosjo in svinjsko mast, netopljeno in top
ljeno, iz post. 66. splošne carinske tarife; 

4.) na drva za kurjavo, treske, veje, hlode, panje, 
korenine in ostali les za kurjavo, iz poet. 91. sploš
ne carinske tarife; 

5.) na moko :z vseh vrst žita, razen na moko iz 
riža, sočivja in krompirja, iz točke 1. post. 103. 
splošne carinske tarife. 

Ta odločba .etopi v veljavo a dnem, ko ee raz
glasi v «Službenih Novinah». 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

M finance v Beogradu, 
dne 7. septembra 1922.; C br. 55.980. 

3 0 9 . 
Izpremembe in dopolnitve v izvozni 

tarifi.* 
Ministrski svet je sklenil v seji z dne 0. septem-, 

bra 1922. na podstavi pooblastila v členu 5. zakona 
o izvozu in izvoznih carinah z dne 23. septembra 
1921. (St. 215 «Službenih Novin» z dne 27. septem
bra 1921.**): 

Za spodaj našteto proizvode se odrejajo te-le iz
vozne carine, in sicer: 

1.) na žive prašiče: • 
do 60 kg Din 200— za glavo; 
preko 60 kg do 120 kg Din 1000— za glavo; 
preko 120 kg do 180 kg Din 2000— za glavo; 
preko 180 kg Din 2600— za glavo; 
2.) na zaklane prašiče: 
do 50 kg teže Din 300— za 100 kg; 
preko 50 kg teže Din 1400— za 100 kg; 
3.) na svežo svinjsko meso, tudi nasoljeno, Din 

300-— za 100 kg. 
P r i p o m b a 1. Živi prašiči do 60 kg, od 60 do 

120 kg, od 120 do 180 kg in oni proko 180 kg no 
smejo biti pri izvozu pomešani drugi z drugimi, dru
gače se pobere na vse število prašičev izvozna ca
rina po onih, ki plačajo največjo carino. Ako se je 
predložila pismena deklaracija, pa se ugotovi ob 
pregledu, da so prašiči težji, nego so prijavljeni, ali 
da so pomešani s težjimi prašiči, se smatra to za 
poizkus tihotapstva in kazen se izreče po oni vrsti 
prašičev, ki plačajo največjo carino. 

P r i p o m b a 2. Kot svinjsko meso se oćarinja-
jo vsi deli prašičev razen jeter, srca, pljuč in obisti, 
ako sta z njih odpravljeni salo in elanina. 

Meso in ostali deli, kakor jetra, srce, pljuča in 
obisti, s katerih salo in slanina nista odpravljeni, 
plačujejo carino 1400— dinarjev za 100 kg. 

4.) Na salo in slanino Din 2100-— za 100 kg. 
Te izpremembe in dopolnitve v izvozni tarifi sto

pijo v veljavo z dnem, ko se razglase v «Službenin 
Novinah». 
Iz pisarne generalne direkcije carin pri ministrstvu 

za finance v Beogradu, 
dne 7. septembra 1922.: C br. 55.990. 

3 1 0 . 
Naredba o ustanovitvi oblastnih 
inšpektoratov finančne kontrole.*1"* 

Gospod minister za finance je izvolil odrediti e 
predpisom z dne 23. avgusta 1922., št. 21.024, na 
podstavi členov 8. in 107. zakona o organizaciji fi
nančne kontrole in člena 220. finančnega zakona za 
leto 1922./1923., 

da jo takoj ustanoviti oblastno inspektorate fi
nančne kontrole: v Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, 
Novem Sadu, Sarajevu, Skoplju, Splitu in na Cetinju. 
Njih območje se razprostira, in sicer: 

1.) Oblastnega inspektorata finančne kontrole v 
Beogradu na ozemlje, ki obseza območje beo
grajskega davčnega oddelka, in okrožne finančne 
uprave: v Beogradu, Valjevu, Zaječaru, Kragujev-
cu. Kruševou, Nišu, Novem Pazaru, Požarevcti, Čač
ku in Šabcu. 

* Razglašeno, v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 199, izdanih dne 9eg*a 
sr-ptembra 1922. 

** Uradni list pod št. 306. 
*** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 197. izdanih dne 7ega 
pq*tenibra 1922. 

Temu oblastnemu inspektoratu finančne kontrole 
eo podrejene po členu 9. zakona o organizaciji fi
nančno kontrole sreske uprave finančne kontrole: 
v Beogradu, Brzi Palanki, Valjevu, Velikem Gra
dištu, Donjem Milanovcu, Zaječaru, Kragujevcu, 
Kruševcu, Leskovou, Negotinu, Nižu, Novem Pa
zaru, Palanki, Pirotu, Požarevcu, Surdulici, Čačku, 
Ćupriji, Užici, Caribrodu in Šabcu. 

2.) Oblastnega inspektorata finančne kontrole v 
Zagrebu na ozemlje, ki obseza območje delegacije 
ministrstva financ v Zagrebu; podrejene pa so mu 
po členu 9., točki 1., omenjenega zakona sreske 
uprave finančne kontrole: v Bjelovaru, Brodu ob 
Savi, Varaždinu, Vinkovcih, Virovitici, Vukovaru, 
Glini, Gospiću, Novi Gradiški, Gjurgjevu, Zagrebu 
I. za mesto, Zagrebu II. zapadno, Zagrebu Ш. vzhod
no, Zemunu, Karlovcu, Kastavu, Krapini, Križevcih, 
Krku, Donjem Lapcu, Mitrovici, Donjem Miholjcu, 
Ogulinu, Osjeku, Otočcu, Pakracu, Požegi, Senju, 
Sisku, Sušaku, Čabru in Čakovcu. 

3.) Oblastnega inspektorata finančno kontrole v 
Ljubljani na ozemlje, ki obseza območje delega
cije ministrstva finance v. Ljubljani; podrejene pa 
so mu po členu 9., točki 1., omenjenega zakona sre-
ske (okrajne) uprave finančne kontrole: v Brežicah, 
Gornji Radgoni, Dolnji Lendavi, na Jesenicah, v 
Kočevju, Kranju, Krškem, Laškem, Logatcu, Ložu, 
Ljubljani L, Ljubljani II., Marenbergu, Mariboru L, 
Mariboru IL, Murski Soboti, Novem mestu, Petrov-
cih, na Prevaljah, v Ptuju, pri Sv. Lenartu, v Treb
njem, Črnomlju, Celju, Škofji Loki, Šmarju in Šo
štanju. 

4.) Oblastnega inspektorata finančne kontrole v 
Novem Sadu na ozemlje, ki obseza območja ob
lastne finančne direkcije v Novem Sadu; podrejeno 
pa «o mu po členu 9., točki 1., omenjenega zakona 
sreske finančno kontrole: v Beli crkvi, Velikem 
Bečkereku, Pelmonoštoru, Vršcu, Djakovu, Djali, 
Žičiselu, Žombolju, Itebeju, Veliki Kikindi, Novem 
Sadu, Pančevu, Sombora, Stari Kanjiži, Starem Be-
čeju in Subotici. 

5.) Oblastnega inspektorata finančne kontrole v 
Sarajevu na ozemlje, ki obseza območje delegacije 
ministrstva financ v Sarajevu; podrejene pa so mu 
po členu 9., točki 1., omenjenega zakona sreske 
uprave, finančne kontrole: v Banjiluki, Bihaću, Bo
sanskem Brodu, Brčkem, Goraždi, Zvorniku, Livnu, 
Ljubiškem., Mostaru, Prijedoru, Sarajevu, Srebrnici, 
Stolcu, Travniku, Trebinju in Tuzli. 

• 6.) Oblastnega inspektorata finančne kontrole v 
Skoplju na ozemlje, ki obseza območje okrožne fi
nančne uprave: v Bitolju, Prištini, Skoplju in Štipu; 
temu oblastnemu inspektoratu finančne kontrole so 
podrejene po členu 9., točki L, omenjenega zakona 
sreske uprave finančne kontrole: v Berovu, Bitolju, 
Debru, Gjevgjeliji. Kavadarcu, Krivi Palanki, Ku-
manovu, Ohridu, Prizrenu, Prištini, Resnu, Skoplju, 
Tetovu, Carevem selu in Štipu. 

7.) Oblastnega inspektorata finančne kontrole v 
Splitu na ozemlje, ki obseza območje delegacijo mi
nistrstva financ v Splitu; podrejene pa so mu po 
členu 9., točki 1., omenjenega zakona sreske uprave 
finančne kontrole: v Benkovcu, Dubrovniku, Erceg-
novem, Zeleniku, Imotskom, Kninu, Korčuli, Ko
toru, Makarski, Metkoviću, Pagu, Prekem, Senju, 
Splitu, Supetru, Trogiru, Hvara in Šibeniku. 

i 8.) Oblastnega inspektorata finančno kontrole т 
| Cetinju na ozemlje, ki obseza območje okrožne fi-
j nančno uprave, v Poći in Podgorici; podrejeno pa so 

mu po členu 9., točki 1., omenjenega zakona sreske 
uprave finančne kontrole: v Kolašinu, Nikšiću, Peći, 
Plevlju, Podgorici, Rijeki in Ulcinju. 

Število in sedeže oddelkov finančne kontrole v 
vsakem srezu finančne kontrole pod točkami 1.) 
do 8.) odredi generalna direkcija posrednjih davkor. 
Iz generalne direkcije posrednjih davkov v Beogradu, 

dne 25. avgusta 1922.; it. 21.024. 

Razglasi drugih uradov in oblaste*. 
A 190/22—8. 1202 3—2 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Janez M l i n a r , posestnik iz Studora št. 1, jo 

bil kot vojni pogrešanec poglašen zo mrtvega. 
Po ženitni in dedinski pogodbi z dne 10. junija 

1903. so poklicani kot dediči četrtine njegove za
puščine zakoniti dediči, t. j . njegovi sestri Mina 
in Ivana Mlinar. 

Te dve, katerih bivališče sodišču ni znano, se 
pozivljeta, naj se tekom e n e g a l e t a od danes 
dalje zglasita pri tem sodišču. Po tem roku se bo 
razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z Jane

zom Erlahom, posestnikom na Mlinom št. 28, ki se 
je postavil odsotnima zapustnikovima sestrama za 
skrbnika. 

Okrajno sodišče v Radovljjci, oddelek I. 
dine 8. septembra 1922. 

St. 892/22. i n » 3^.2 
Razglas 

o ofertalni licitaciji dobav za bolnico. 
Za proračunsko leto 1922./1923., t. j . do dne 

30. junija 1923., so razpisuje po naredbi zdravstve
nega odseka za Slovenijo v Ljubljani z dne 26. av
gusta 1922., št. 9451, in na podstavi zakona in pra
vilnika o državnem računovodstvu pismena ofortal-
na licitacija na dan 3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 3. 

za dobavo: 
1.) mesa vseh vrst (goveje, svinjsko, telečje, 

ovčje meso), drobnjav, t. j . pljuč, jeter, lodvit, тат-
pov; 

2.) masti (sala); 
3.) kruha (belega in črnega, žemelj); 
4.) moke vseh vrst (pšenične, koruzne, ajdove), 

potem drugih mlinskih izdelkov (pšenični zdrob, ko
ruzni zdrob, ječmenova kaša, prosena kaša); 

5.) mleka; 
6.) živil (krompirja, zelja, repe, jabolk); 
7.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, elja, 

| riža itd.); 
8.) rakev za mrliče 

za o b č o j a v n o b o l n i c o v M a r i b o r u . 
Popis potrebnih količin omenjenega blaga, na

dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga 6e do
bivajo v upraviteljski pisarni za 2 dinarja. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 

: oznako: «Ponudba za dobavo po raz-
! pisu z dne 10. septembra 1922., št. 892, za dan 30ega 
; septembra 1922. ponudnika ». 
J Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbena komi
sije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po zakonu in pravilniku o 
državnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, če je tuj državljan), in sicer pri bla
gajni obče javne bolnico v Mariboru najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisijo. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku dražbene 
komisije izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga 
jo izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da jo plačal davek za tekočo tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje na
bave in da pristajajo, dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, пз bo dovoljeno, vstopiti v sobo, kjer *e bo 
Vršila licitacija,. 

Obča javna bolnjca v Mariboru, 
' dne 10. septembra 1922. 

Razne objave. 
1221 Vabilo na redni občni zbor 

„Slovenske socijalne matice", 
r . z . z o . z . v L j u b l j a n i , 

ki bo v soboto dno SO. e o p t e m b r a 1 9 8 1 . ob 
dvajsetih v posvetovalnici ljubljanskoga magistrata. 

D n e v n i r o d : 
1.) Poročilo načelništva o poslovanju v lotu 1621. 
2.) Poročilo nadzorništva. 
3.) Slučajnosti. * » * 
Občni zbor je sklepčen, če je zastopana vsaj pe

tina vseh zadružnikov. Ako bi tega no bilo, se vrši 
pol ure pozneje na istem prostoru s prvotnim dnev
nim redom drog občni zbor, Ici je sklepčen brca ozira 
na število udeležbe. 

use Razid društva. 
Katoliško izobraževalno društvo pri Sv. Trojici 

nad Cerknico so je prostovoljno razšlo. 
Janko Šiška s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovini. 

98. V Ljubljani, dne 19. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V s e b i n a : Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Razglasi osrednje vlade: Službena izjava ministrstva za narodno zdravje o 
bolnicah v Sloveniji. Natečaj za predsednike in člane upravnih sodišč. Poziv eksportnim firmam glede predložitve podatkov o eksportu. Poziv bankam glede predložitve po
datkov o njih terjatvah in dolgovih v inozemstvu. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o taksi za vidiranje potnih listov švicarskih državljanov. Izkaz o stanju 
živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: Natečaj za profesorsko mesto gradbenega inženjerja. — Razglasi 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o dokladi k celokupni državni pristojbini od kupnih pogodb glede realitet v krajevni občini blejski. Razglas o razširitvi tro-
šarinskega pravilnika za vino na Prekmurje. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis službe ravnatelja državnih dobrodelnih zavodov v Ljubljani. Razpis pet 
asistentskih mest v splošni bolnici v Ljubljani. Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razglas glede izvrševanja poslov okrožnega 
zdravnika v grosupeljskem zdravstvenem okrožju. Razglas o oskrbnini v javni ženski bolnici v Novem mestu, javni bolnici usmiljenih bratov v Kandiji in javni občinski bolnici 

v Krškem. Razglas o sproženi ustanovitvi nove javne lekarne v Mariboru. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 204 z dno 15. septembra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne, 21. avgusta 1922., 

a katerim se namesto kraljevskega konzulata v 
Mtlnchnu otvarja generalni konzulat in ustanavlja 
kraljevski generalni konzulat v Helsingforeu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a L z dne 30. julija 1922., s katerim se Ciril 
K o t n i k , diurnist kraljevskega poslaništva v 
Rimu, postavlja za arhivarja v činu pisarja П. raz
reda pri istem poslaništvu. 

Številka 205 z dne 16. septembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dno 7. avgusta 1922., e katerim se Fran 
p £ a p r o t n i k , nadučitelj v p. v Mozirju, za za
slugo v sadjarstvu odlikuje z zlato svetinjo za ci
vilne zasluge. 

zpremsnibe v osebju, 
Z odlokom ministrstva za narodno zdravje z dne 

1. septembra t. L, št. 27.331, je bil dr. Vaso S a v i 6 
imenovan za asisenta-zdravnika v IX. činovnem 
razredu z določilom, da opravlja službo vrhovnega 
zdravnika v zdravilišču Topolščici izza dne 1. av
gusta, 1922. _ ' .._., 

Dr. Katičić s. r. 

Gospod minister pravde je imenoval sporazumno 
z ministrom za trgovino in industrijo za 'sodnike 
lajiko iz trgovskega stanu pri deželnem sodišču v 
Ljubljani Rudolfa B u n c a , dr ja. Janka K e r s n i-
k a, Janka L e r a a s s i j a , Josipa M e d v e d a , 
Josipa U r b a n c a in Edvarda V o 11 m a n a. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 
pravno praktikante drja. Iga G r u d n a , Josipa 
T u r k a , Franja J u h a r t a in Valentina B i -
d o v c a za avskul tante. ,_ _ . 

Dr. Rogina s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Službena izjava ministrstva za narodno 

zdravje o bolnicah v Sloveniji. 
Z ozirom na razne časniške vesti o stanju v bol

nicah v Sloveniji priobčuje ministrstvo za narodno 
zdravje: 

Pri inspekciji sanitetskih naprav v Sloveniji so 
so razkrile razne nerednosti v službi, zaradi česar 
éo krivci po dovršeni preiskavi po zakonu pozovejo 
na odgovor. 

Razni dnevniki v Sloveniji so kazali zaradi krize 
v bolnicah državno upravo v slabi luči, kakor bi se 
ministrstvo za narodno zdravje ne bilo brigalo za te 
bolnice. Resnica pa je to-le: Med vsemi pokrajinami 

je dobivala Slovenija po številu svojega prebivalstva 
največ denarnih sredstev. V proračunu za leto 
1922./1923. je določenih na vsakega prebivalca: 

v Sloveniji 23 dinarjev, 
» Hrvatski in Slavoniji . . . 10 » 
» Dalmaciji . . . . . . . 16 » 
» Bosni in Hercegovini . . . . 12 » 
» Crni gori 16 » 
» Srbiji . . , 17 » 
» Bački, Banatu in Baranji . . 12 » 

Tudi čo se računijo v po edinih pokrajinah dohoditi, 
Id se pridržujejo za potrebe narodnega zdravja, do
biva Slovenija med vsomi pokrajinami največ. 

V prvih 7 mesecih' 1922. so so dajali naknadni 
krediti in tu je Slovenija, računaje na eno bolniško 
posteljo, dobila več nego ostale pokrajine. Bolnicam 
v Sloveniji je bilo po podatkih računovodstva v 
Ljubljani v prvih 7 mesecih na razpolago povprečno 
15 dinarjev za bolnika na-' dan. Uprave ostalih bol
nic v državi so s to v oto .lahko izhajale, uprave 
bolnic v Sloveniji pa eo "omejile svoje delovanje ter 
odpustile največji del bolnikov. — Istočasno se je 
izvršila tudi inspekcija bolnic v Dalmaciji in pri tej 
priliki ,se je ugotovilo, da so dalmatinske bolnice, 
Id se upravljajo v najboljšem redu, z isto oskrbnino 
izhajale povsem dobro, da so imele odlično hrano in 
da niso napravljale nikakršnih dolgov. 

Uprave bolnic v Sloveniji so pač omejile spreje
manje bolnikov na najnižjo mero, niso pa omejile 
števila strežniškega osebja, tako da je prišla ob in
spekciji v nekaterih bolnicah na enega bolnika po 
ena strežniška oseba. 

Uprave bolnic so brez čigarkoli zakonite dovo
litve zoper pozitivne zakone zadolževale državo 
tako, da se niti danes no ve za točni znesek teh 
dolgov, zdravstveni odsek v Ljubljani pa jih jo iz
kazoval netočno. Da bi uprave pokrile te proti
zakonite dolgove, so v nasprotju z zakonom poplače-
vale iz rednih kreditov dolgove iz prejšnjih let in na 
ta način onemogočile prehrano bolnikov. Razen tega 
je delala uprava bolnice v Ljubljani dolgove v tuji 
valuti ter je na ta način, ker se je zvišal tečaj ino
zemskega denarja, oškodovala državo za velike 
zneske. 

Poedini uradniki so bili na dopustu brez pristojne 
dovolitve. 

Zdravstveni odsek v Ljubljani je izvrševal pro
račun v nasprotju z zakonom. 

Izvrševale so se nabave, katerih neizogibna po
treba se uo more opravičiti. 

Dr. Drobnič, vrhovni zdravnik zdravilišča v To
polščici, jo bil razrešen na podstavi pritožbe več 
nego polovice bolnikov zaradi nerednosti v zdravi
lišču. Objektivna preiskava so ni mogla izvršiti, 
dokler je opravljal službo vrhovnega zdravnika; akti 
o preiskavi so pri disciplinarni komisiji. 

Pokrajinski sanitetni svet v Ljubljani j 0 preko
račil svojo kompetenco, določeno z zakonom, ker se 
je spuščal v presojo vprašanj, ki no spadajo v nje
govo področje; zato so bili njegovi člani razrešeni 
dolžnosti in odredila se je nova volitev. 

Zaradi vseh teh pojavov j e odredilo ministrstvo 
podrobno preiskavo. Za sedaj so vodeče osebe raz
rešene dolžnosti; njih mesta se popolnijo po zakonu. 
Vso osebe, ki so s svojim postopanjem prizadele 
državi škodo, bodo odgovarjale zanjo moralno in 
materialno. 

Natečaj.* 
Na podstavi členov 11. in 48. zakona o državnem 

svetu in upravnih sodiščih z dne 17. maja 1922. je 
izvršiti volitev predsednikov in sodnikov za šest 
upravnih sodišč, in sicer: v Beogradu za Srbijo in 
Vojvodino; v Zagrebu za Hrvatsko in Slavonijo z 
Medjimurjem; v Celju za Slovenijo s Prekmurjem; 
v Sarajevu za Bosno in Hercegovino; v Skoplju za 
Južno Srbijo; v Dubrovniku za Dalmacijo in Črno 
goro. 

Za predsednike in člane upravnih sodišč se »mejo 
postavljati samo oni, ki imajo diplomo o dovršeni 
pravni fakulteti in ki so prebili, in sicer: za p r e d 
s e d n i k a najmanj deset let, za s o d n i k e pa naj
manj osem let uradniške službe v sodni ali upravni 
stroki ali kot javni pravni zastopniki. Leta, Id so 
jih prebili v teh raznih strokah, se seštevajo. 

Predsedniki in člani upravnih ' sodišč imajo po 
členu 51. zakona o državnem svetu in upravnih so
diščih plačo in d oklade;-i*! jih"»«^.,- >. •.••"•selvĵ  in 
sodniki apelacijskih sodišč po srbskem zakonu o 
ustroju sodišč. 

Prošnje s potrebnimi listinami je treba poslati 
ministrstvu pravde v 2 0 d n e h po objavi tega na
tečaja. V prošnji naj vsak kandidat navede, za ka
tero mesto se prijavlja. 

Iz pisarne ministrstva pravde v Beogradu, 
dne 2. septembra 1922.; št. 45.833. 

Poziv eksportnim firmam glede predložitve 
podatkov o eksportu.** 

Da bi se dobil čim boljši pregled o prometu z 
devizami in valutami, je izdal gospod minister za 
finance nastopno naredbo: 

Vsa industrijska podjetja, ki so zavezana jav
nemu polaganju računov,-in vse privatne firme, ki 
so iz svojega lastnega proizvajanja karkoli ekepor-
tirale v inozemstvo, morajo v 10 dneh, t. j . do dne 
2 0. s e p t e m b r a t. L, javiti podpisanemu general
nemu inspektoratu, koliko so v času od dne 1. janu
arja do dne 31. avgusta t. 1. za eksportirano blago 
prejele deviz (inozemskih menic, .čekovi, izplačil, 
odobril itd.) in koliko so teh inozemskih plačilnih 
sredstev do tega časa prodale v naši državi. 

Ti podatki so morajo predložiti samo v končnih 
vsotah po posameznih inozemskih vrednostih, t j . 
posebe v funtih, lejih, markah itd. 

Ti podatki morajo biti v potrditev pravilnosti 
podpisani po dotični firmi (zavodu) in po onem urad
niku, ki vodi dotična stanja v knjigah ali blagajni. 

Ti izkazi ne bodo služili za povod preiskave zo
per kršitve veljavnih predpisov, razen če se name
noma javijo netočni podatki. 
Ir pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 

finance v Beogradu, 
dne 8. septembra 1922.; I br. 13.639. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 196, izdanih dne 5ega 
septembra 1922. — Glej tudi Uradni list 96 na strani 
643. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 202, izdanih dne 13ega 
septembra 1922. 
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98. 656 Letnik IV. 
Poziv bankam glede predložitve podatkov 
o njih terjatvah in dolgovih v inozemstvu.* 

Da bi se dobil čim boljši pregled o prometu z de
vizami in valutami v naši državi in da bi se bankam 
omogočilo, kompenzirati njih terjatve in dolgove v 
inozemstvu,'je izdal gospod minister za finance na
stopno naredbo: 

1.) Vse banke in menjalnice, ki so pooblaščene 
za trgovino z devizami in valutami ali obojimi, mo
rajo v 10 dneh, t. j . do dne 2 0. t m., javiti zase in 
za svoje podružnice generalnemu inspektoratu, 
koliko terjatve in kolike dolgove so imele v ino
zemstvu dne 31. avgusta t 1. 

2.) Javiti morajo, kakšno je bilo tega dne stanje 
inozemskih plačilnih sredstev v njih blagajnah, bo
di« deviz, čekov ali valut. 

3.) Javiti morajo, kolike zneske deviz (inozem
skih menic, čekov, izplačil M.) so kupile od dne 
1. januarja do dne 31. avgusta t. 1., koliki izvirajo 
iz našega izvoza, t. j . od izvoznikov, in koliko so v 
istem času prodale deviz (inozemskih menic, čekov, 
izplačil itd.) uvoznikom. 

4.) leto morajo javiti glede nakupa in prodaje 
privatnim osebam in drugim denarnim zavodom. 

5.) Javiti morajo, koliko so v tem času nakupile 
efektnih valut (dolarjev, lir itd.) pri svojih blagajni
ških oknih (s podružnicami vred) in koliko valut -,o 
v tem času efektivno izvozile v inozemstvo. 

Ti izkazi naj obsezajo samo končne vsote po 
posamezni inozemski vrednosti. 

Te podatke zahteva generalni inspektorat zgolj 
v statistične namene; v potrditev pravilnosti morajo 
biti podpisani po dotični firmi (zavodu) in po urad
niku, ki vodi v zavodu stanja, za katera gre v tem 
pozivu. 

Ti izkazi ne bodo služili za povod preiskav« zo
per kršitve veljavnih predpisov, razen če se name
noma javijo netočni podatki. 

Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 8. septembra 1922.; I br. 13.540. 

Razglasi pokrajinske uprave 
arSlovenijo. 

8t. 33.043. 
Razglas. 

Po razpisu ministrstva za notranje posle z dne 
23. avgusta t. L, D. Z. br. 12.075, je za vidiranjc 
potnih üstov švicarskim državljanom za odhod in 
povratek zahtevati 8 (osem) švicarskih frankov po 
kurzu. 

V L j u b l j a n i , dne 11. septembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 
Št. 2761. vet 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 9. septembra 1922. 

O p a z k a: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Celje: Trbovlje 3:11. Ljubljana okolica: Borov

nica 12: 58, Iška vas 2:12, Preserie 10:113, Tomi-
8eJj 2:8, Vrhnika 2:17, Zelimlje 3:17. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Vinica 1:1. Murska Sobota: Čentiba 

1:1, Dolnja Lendava 1:11, Gaberje 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Dragatuš 1:1, Vinica 1:1. Ljubljana 

okolica: Brezovica 1:1. 

S t e k l i n a . 
Sevnica 1:1. Črnomelj 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 4/24 ex 1922. 

Razglas. 
Sporazumno s pokrajinsko upravo za Slovenijo, 

oddelkom za notranje zadeve, v Ljubljani ee odreja 
za izvrševanje njene naredbe z dne 28. julija 1922., 
Ur. 1. št. 251, e katero je dovolila občini blejski 
35 %na doklada k celokupni državni pristojbini od 
kupnih pogodb glede realitet v krajevni občini blej
ski, to-le: 

1.) Ta občinska doklada jo — kakor doklade k 
direktnim davkom — a k c e e o r i j (priteklina) dr
žavne takse, torej deli v vsem njeno pravno usodo. 

2.) Ker se pobira doklada samo k taksi po tar. 
post. 12., je aeveda ni zahtevati le drugim taksam in 
pristojbinam, ki se plačujejo o b p r i l i k i k u p 
n i h p o g o d b o realitetah n. pr. za darila tretjim 
osebam, zakupe, dovolila bremen prostega odpisa 
zemljiških parcel i. si. 

3.) Presoja o taksni obveznosti in ugotovitvi 
* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine t a k s e je stvar državne finančne uprave in zastop-

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 202, izdanih dne ISega j ništvu blejske občine ne pristoji v odmernem posto
panju na to nobena ingerenca. 

S v i n j s k a k u g a . 
Litija: Dedni dol 1:1, Krka 2:3, Polica 1:2. 

Ljubljana okolica; Brezovica 1:1, Dobrunje 1:5, 
Preserje 1:1. Maribor: Plavč 1:1. Novo mesto: Am
bras 1:1, Žužemberk 1:2. Radovljica: Bled 1:5, 
Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Braslovče 1:1. Ljubljana окоЏса: Zgornja 
Šiška 1:1. Logatec: Gorenji Logatec 1:1. Murska 
Sobota: Hodoš 1:4, Krplivnik 1:3. Ptuj: Ormož 
1:1, Središče 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Prevalje: Pre val je 1 :1 . 

V L j u b l j a n i , dne 9. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 733/pr. "" ~~"" 
Natečaj. 

Na tehniški srednji šoli v Ljubljani se razpisuje 
s pričetkom tekočega šolskega leta 1922./1923. pro
fesorsko mesto za gradbenega inženjerja. 

Kot i»goj za namestitev se zahteva, da je pro
silec pravilno in uspešno dovršil študije na grad
benem oddelku tehnične visoke šole (II. državni 
izpit). 

S to službo so spojeni prejemki: letna plača 
2400 Din, ki se zvišuje za 600 Din na leto, izpo-
četka po tretjem in šestem, pozneje pa po vsakem 
drugem letu do najvišje letne plače 6000 Din, poleg 
tega pripadajoče draginjske doklade. 

Učna obveznost znaša 16 tedenskih ur; nadšte-
vilne ure ee honorirajo z 20 Din. 

Prosilci za razpisano službo naj izroče pravilno 
kolkovane prošnje, naslovljene na ministrstvo za 
trgovino in industrijo, oddelek v Ljubljani, ravna
teljstvu tehniške srednje šole do dne 

1. o k t o b r a 192 2. 
Prošnjam je priložiti kratek curriculum vitao, 

krstni in domovinski list, vsa študijska in usposob-
ljenostna izpričevala. Kdor ni v državni službi, mora 
tudi priložiti uradno zdravniško izpričevalo in po
trdilo pristojnega političnega okrajnega oblastva o 
nravstveni neoporečnosti. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 14. septembra 1922. 

Občinsko predstojništvo pa sme po svojem legiti
miranem odposlancu vsak čas vpogledati spise in 
zahtevati, da se njegovo pismeno mnenje priključi 
aktom; po drugi strani pa mora — nekvarno že 
veljavnim predpisom — priobčiti davčnemu uradu 
vse podatke in vsa pojasnila, ki jih.ta zahteva za
radi pravilne odmere takse. 

4.) Ugovore zoper pobiranje doklade je vlagati 
pri občinskem uradu na Bledu. 

O takih ugovorih odloča pokrajinska uprava za 
Slovenijo, oddelek za notranje zadeve, sporazumno 
z delegacijo ministrstva financ v Ljubljani. 

5.) Dokler državna taksa ni krita, se ne sme vpla
čilo zaračuniti na doklado. 

6.) Ako se povrne t a k s a strania, se ji mora 
povrniti tudi doklada, odnosno kvota doklade, ki 
ustreza povrnjeni taksi, ne da bi bilo za to treba 
posebne prošnje. 

7.) če so predmet kupni pogodbi parcelo v kra
jevni občini blejski in v drugih občinah, so mora, 
ako treba, določiti kvota kupnine, odpadajoče na 
krajevno občino blejsko (n. pr. če ni ta kvota nave
dena v kupni pogodbi ali če je sicer navedena, pa 
se ne ujema s pravim razmerjem vrednosti posa
meznih parcel med seboj). 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dno 22. avgusta 1922. 

Za delegata: Jerovec s. r. 

Št. B Ш 5/28 ex 1922. 

Razglas. 
Državni podtajnik za finance je odredil a od

lokom z dno 16. avgusta 1922., št. 20.464, na pod
stavi pooblastila, ki mu ga daje člen 8. zakona o 
državni trošarini, taksah in pristojbinah in po izka
zani potrebi, da so predpisi o trošarini na vino, ki 
veljajo za Slovenijo, izza dne 1. septembra 1922. 
razširijo tudi na Prekmurje, ki spada v administra
tivnem oziru pod upravo Slovenije. 

V toliko se izpreminja tudi določilo točke 15. 
člena 108. trošarinekega pravilnika, ki velja za vso 
kraljevino. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 13. septembra 1922. 

Za, delegata: Kostanjevec a r. 

Brežice: 
Murska Sobota; Gerlinci 
Sv.Florijan 1:1. 

Semič 1:1. 
1:1, Zenkovci 1:1. Ptuj: 

septembra 1922. 

Razglasi zdravstvenega odseke 
za Slovenijo. 

Št. 9769/22. 3—2 
Razpis. 

Razpisuje se služba ravnatelja državnih dobro
delnih zavodov v Ljubljani s prejemki VI. činov-
nega razreda državnih uradnikov, t. j . z letno plačo 
5500 Din s pripadajočimi draginjsikimi dnevnicami 
(sedaj po 28 Din) in službenim'stanovanjem z raz
svetljavo in kurjavo. 

Prosilci za to službo, ki morajo biti doktorji vse
ga zdravilstva in državljani kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, naj vlože svoje prošnje, oprem
ljene z dokazili o kvalifikaciji, do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s, r. 
Št. 9431/22. 3 _ i 

Razpis. 
Pri ravnateljstvu splošne bolnice^ v Ljubljani se 

razpisuje 5 mest asistentov, in sicer za interni, gi
nekološki, porodniški, okulistični in kirurški odde
lek s prejemki IX. činovnega razreda državnih urad
nikov, t. j . z adjutom letnih 2800 Din in » pripada
jočimi draginjskimi dnevnicami (sedaj 26 Din). 

Pogoji: jugoslovansko državljanstvo, dvoletna 
praksa v bolnici, in sicer talco, da je prosilec vsaj 
šest mesecev služboval na onem oddelku, za ka
terega prosi. 

Prošnje naj so vlože do dne 
10. o k t o b r a 19 22. 

pri ravnateljstvu splošne bolnice v Ljubljani. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 9. septembra 1922. 
Sanitetni šef: Katičić ft. r. 

S:-,J^; 
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98. 657 Letnik IV. 
St. 9932. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od' dno 27. avgusta, do dne 2. septembra 1922.) 
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Celje okolica 

K o z e (Variola) . 

. .1 1 i . I . 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Ptuj mesto . . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec * . 
Prevalje . . . . 
Murska Sobota . 

2 
18 
2 
2 " 
1 
1 

2 
4 
4 

2 
1 
1 
1 

4 

2 

4 
. 
1 
, 
• 

, 
, 
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. 

, 
. 

• 

1 
• 

, 
t 

• 

t 

* 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško . . . . . 
Kočevje . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec. . 
Murska Sobota . 

22 
5 
1 
4 
7 
2 

2 
10 
2 
2 
3 

20 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) 
Brežice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Murska Sobota . 

6 
1 
1 
1 
8 1 

6 
1 

. 
t 

t 
4 
2 

i 

2 
1 
, 

3 
1 

2 
14 
2 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

8 
6 
5 
1 

29 
5 
1 
1 

12 
2 
1 
4 

12 
4 
2 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
LiUja . . . . ' . 
Ljutomer . . . 
Maribor mesto . 
Maribor okolica . 
Murska Sobota 

t 

t 

t 

1 
2 

1 
2 
1 • 
, 

i 
1 

. 

1 

Kranj . . . 
Ptuj okolica 

T r a h o m . 
2 1 . 1 
2 2 

1 
5 

10 
3 
1 

* 4 primeri Paratifusa. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
St. 9850/22. 

Razglas. 
S posli okrožnega zdravnika v, grosupeljskem 

zdravstvenem okrožju je do nadaljnje odredbe po
verjen dr. Andrej J e n k o , okrožni zdravnik v 
Št. Vidu pri Stični. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 8. septembra 1922. 

Sanitetni Sef: Katičić s. r. 
St. 9875. 

Razglas. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo je določil za 

javno žensko bolnico v Novem mestu, javno bolnico 
usmiljenih bratov v Kandiji in javno občinsko bol
nico v Krškem izza dne 16. septembra 1922, te-le 
oskrbnine: 

za Ш. razred 16 Din, 
za II. razred 65 Din in 
za I. razred 90 Din. 

Za inozemce dvojna oskrbnina. 
V I. in II. razredu je plačati poleg dnevne oskrb

nine še enkratno pristojbino za uporabo operacijske 

dvorane in instrumentarija v znesku 100 Din, za 
zdravila, obvezila, röntgensko preiskave in slike, 
električne kopeli, solnčenje pa faktične režijske stro
ške, zvišane za 20 % za uporabo aparatov in drugih 
predmetov. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 14. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 10.015. 

Razglas. 
1240 

Mag. pharm. Vladimir T o m i ć, dispensant v 
lekarni pri sv. Arhu v Mariboru, je sprožil ustano
vitev nove javne lekarno v Marenbergu. 

To se razglasa v zmislu § 48. zakona o ureditvi 
lekarništva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. št. 5 
iz leta 1907., s pristavkom, da morajo lastniki jav
nih lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost 
njih lekarn z ustanovitvijo nove lekarne ogrožena, 
morebitne prizive zoper naprošeno ustanovitev uve
ljaviti ustno ali pismeno pri okrajnem glavarstvu 
v Slovenjgradcu v 4 tednih izza dne, ko s© ta raz
glas objavi v «Uradnem listu pokrajinske uprave za 
Slovenijo». 

Pozneje došli prizivi se ne bodo mogli vpoštevati. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 14. septembra 1922. 
Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

üazglasi drugili uradov in oblaste«* 
Preds. 2118/4/22—1. 

Razpis. 
3—1 

Razpisujejo so mesta pisarniških uradnikov v 
XI., odnosno v X. činovnem razredu, in sicer: 
pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani . 1 mesto; 
pri deželnem sodišču v Ljubljani . . . 3 mesta; 
pri okrožnem, sodišču v Novem mestu . . 1 mesto; 
pri okrajnem sodišču v Črnomlju . . . 1 mesto; 
pri oluajnem sodišču v Kamniku . . . 1 mesto; 
pri okrajnem sodišču v Konjicah . . . 1 mesto; 
pri okrajnem sodišču v Metliki . . . . 1 mesto. 

Pravilno kolkovane ip/ opremljene prošnje Ici 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po služ
beni poti najkesneje do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 
pri predsedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
državno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili svojo aktivno vojaško dolžnost ali pa 
da so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodno vlade z dne 20. novembra 1918., 
Ur. 1. št. 115, vojni dobrovoljci na zakon o dobro-
voljcih z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 90 iz leta 
1922., vojaški certifikatisti pa na predpise zakona 
z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. zak. št. 60. 

Oddado se tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 
razpisa in po premestitvi. Prosilci naj zato izrecno 
navedejo vsa mosta, za katera prosijo, ako bi se iz-
]3razidla. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 12. septembra 1922. 

Dr.Rogina s. r. 

Prods. 321/6/22—1. ч 3—1 

Razpis. 
Pii okrajnem sodišču v Cerknici se sprejme pi

sarniški pomočnik s prejemki po zmislu zakona z 
dne 14. marca 1922., Ur. 1. št. 82. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki mo
rajo biti svojeročno spisane, naj se vlože najkesneje 
do dne 2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem sodišču. 

Prosilci se morajo izkazati s eolskimi izpričevali, 
da »o dovršili ljudsko šolo in da so zmožni sloven
skega jezika v govoru in pisavi; tudi morajo svoji 
prošnji priložiti rojstni in domovinski list, nravstve
no izpričevalo in uradno izpričevalo državnega 
zdravnika, da so za zaprošeno mesto sposobni. 

Končno morajo izkazati, da so izpolnili vojaško 
dolžnost ali pa da so je trajno oproščeni. 

Prosilci s I. pisarniškim izpitom in oni, ki so 
vešči strojepisju in slovenski stenografiji, imajo 
prednost. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celokupne 
Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., št. 115 Ur. 1. 
Za take se priznavajo le oni, katerih zmožnost za 
delo se je vsled poškodb, dobljenih v vojni, zmanj
šala najmanj za 20 %. Invalidnost morajo dokazati z 
ievidom nadpregleda, izdanim po eni ali drugi pukov-
ski okružni komandi, odnosno po enem ali drugem 
vojnem okrugu naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. in 
8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 1919., 
št. 38 Ur. 1. iz leta 1920.. vojaški certifikatisti pa na 
predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. drž. 
zakon št. 60, člen IV. naredbe celokupnega ministr
stva z dne 25. januarja 1914., avstr. drž. zak. št. 21, 
in naredbe celokupnega ministrstva z dne 23. marca 
1918., avstr. drž. zak. Št. 111. 

Okrajno sodišče v Cerknici, 
dne 14. septembra 1922. 

Dr. Bavdek s. r. 

1210 Pr. VII 85/22—1. 
Razsodilo. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo po predlogu dr

žavnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Nova Pravda» št. 36 z dne 

9. septembra 1922. utemeljuje v članku: «Politične 
vesti iz Hrvatske» od besed: «kmetsko ljudstvo» do 
besed: «odbor za narodno osvoboditev» hudodelstvo 
po § 65. a le z. 87. aa s. k. z. pregrešek po § 103. Po 
členih 13. in 138. ustave potrjuje sodišče prepoved 
razširjanja in prodajanja navedene tiskovine, izvr
šeno po varstvenem oblastvu v Ljubljani, ter odreja, 
da, je uničiti vse izvod© tiskovine. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
dne 12. septembra 1922. 

Cg Ш 432/22—1. 

Oklic. 
1211 

Frančiška Kušič, opekarjeva žena, stanujoča v 
Trbovljah, Dobrna št. 103, je vložila zoper Valen
tina K u š i č a, opekarja, sedaj nekje v Ameriki, 
tožbo zaradi ločitve zakona. 

Ker je bivališče Valentina Kuliča neznano, se 
mu postavlja za skrbnika Adolf Bervar, sodni ofi-
ciant v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 5. septembra 1922. 

1220 
Oklic. 

Marko Gerič in Urša Gerič, rojena Glavač, v. Go
milici št. 122, zastopana po drju. Janku Leskovcu, 
odvetniku v Dolnji Lendavi, sta vložila zoper Imra 
G l a v a č a , poljedelca iz Gomilice, tožbo zaradi 
priznanja kupne pogodbe. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 3. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču). 
Ker je bivališče Imra Glavača neznano, ee mu 

postavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek II., 
dne 6. septembra 1922. 

A 190/22—8. 1202 3—3 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Janez M l i n a r , posestnik iz Studora št. 1, je 

bil kot vojni pogrešanec poglašen zo mrtvega. 
Po ženitni in dedinski pogodbi z dne 10. junija 

1903. so poklicani kot dediči četrtine njegove za
puščine zakoniti dediči, t. j . njegovi sestri Mina 
in Ivana Mlinar. 

Te dve, katerih bivališče sodišču ni znano, se 
pozivi jeta, naj se tekom e n e g a l e t a od danes 
dalje zglasita pri tem sodišču. Po tem roku e© bo 
razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z Jane
zom Erlahom, posestnikom na Mlinem št. 28, ki se 
je postavil odsotnima zapustnikovima sestrama za 
skrbnika. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek I., 
dne 8. septembra 1922. 
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98. 658 Letnik IV. 
St 728/22. 1233 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, 

da je gospod dr. Jakob M o h o r i č z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s se
dežem v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 16. septembra 1922. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Št, 100. 
Razglas o razgrnitvi načrta o nadrobni razdelbi 

skupnega sveta posestnikov iz Djašovcev. 
Načrt o nadrobni razdelbi skupnega sveta, parcel, 

ležečih v katastralni občini iljašovški in vpisanih 
pod vi. št. 18 davčne občine iljašovške, bo na pod
stavi § 95. zakona z dne 26. maja 1909., dež. zak. 
Čt. 44, od dne 29. septembra 1922. do vštetega dne 
12. oktobra 1922. v občinskem uradu v Rjašovcih 
razgrnjen na vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 6. oktobra 1922. v času od pol 
enajstih do pol dvanajstih pojasnjeval v občinskem 
uradu v Iljašovcih. 

To se daje splošno na znanje s posivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležen« 
stranke evoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh od 
prvega dne razgrnitve dalje, t j . od dne 29. septem
bra 1922. do dne 28. oktobra 1922. pri krajnem komi
sarju vložiti pismeao ali dati ustno na zapisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 14. septembra 1922. 
Okrajni glavar 

kot krajni komisar za agrarske operacijo: 
dr. Spiller-Muys s. r. 

1 2 1 8 Razglas. 
Podpisana direkcija potrebuje 80 m3 bukovih in 

15 m3 mehkih drv, ki se morajo dobaviti najkesneje 
do dne 30. oktobra t 1. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 3 dinarje, naj 
se vlože do dne 

3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisani direkciji. 

Direkcija pošte in telegrafa v Ljubljani, 
dne 11. »septembra 1922. 

St. 1198 3 - 3 

1 kg; 

222/61/VIL—1922. 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi člena 

94. zakona o državnem računovodstvu pod št. 222/ 
Gl/Vn. na dan 20. o k t o b r a 1 9 2 2 . ponovno 
javno ofertalno licitacijo za dobavo nastopnega 
starega železnega materiala, ki leži v posameznih 
skladiščih: v S p l i t u : 

36.084 kg stare železne pločevine; 
2.664 kg starih železnih cevi: 

31.796 kg starega kovnega železa preko 1 kg; 
8.638 kg starega kovnega železa pod 1 kg; 
7.503 kg starega jekla; 

24.467 kg železnih strugotin; 
v B a n j i l u k i : 

5.000 kg stare železne pločevine; 
20.000 kg starega kovnega železa nad 

300 kg starega jekla; 
20.000 kg starih železnih strugotin; 

v D r a v i j ah : 
a) 303.000 kg starega kovnega železa nad 1 kg; 
'b) 74.000 kg starega kovnega železa pod 1 kg; 

70.000 kg stare tenke železne pločevine; 
v Z a g r e b u : 

60.000 kg starega kovnega železa nad 1 kg; 
30.000 kg starega kovnega železa pod 1 kg. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, se 
morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
(,znako: «Ponudba za nakup starega materiala po 
razpisu pod št. 222/61/VU. ponudnika N. N.» naj
kesneje dne 2 0. o k t o b r a 1 9 2 2 . med 10. in 11. 
uro v roke predsedniku komisije za licitacijo, ki se 
i;o vršila ob 11. uri pri ekonomskem oddelku pod
pisano direkcije. 

Vsak ponudnik mora položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %. ako je tuj državljan) ponujene vsote, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 

a) 
b) 
c) 
б) 
d) 

e) 

;'•) 

b) 
«0 

a) 
1)1 

da 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bo- Št. 3411/III ex 22. a, 
disi v vrednostnih papirjih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

meseca septembra 1922. 

1113 

Razglas. 

St. 1254. 

Razpis učnih 
1.) Na 

v konjiškem okraju. 
v C a d r a m u mesto za 

nči-

za 

mest 
šestrazrednici 

učiteljico; 
2.) na trirazrednici pri Sv. J e r n e j u mesto 

za učiteljico s prostim stanovanjem; 
3.) na trirazrednici na K e b 1 j u mesto za 

teljico s prostim stanovanjem; 
4.) na šestrazrednici v K o n j i c a h mesto 

učitelja; 
5.) na trirazrednici na P r i h o v i mesto za uči

telja s prostim stanovanjem; 
6.) na trirazrednici v Š p i t a l i č u mesto za 

nadučitelja s službenim stanovanjem in mesto za 
učiteljico; 

7.) na enorazrednici na S k o m a r j u i mesto za 
učitelja-voditelja s službenim stanovanjem; 

8.) na enorazrednici na R e s n i k u mesto za 
učitelja-voditelja. ß službenim stanovanjem. 

Pravilno opremljene prošnje naj se pošljejo po 
službeni poti dotičnim okrajnim šolskim svetom 
cio dne 1 5. o k t o b r a 1 9 2 2. 

Okrajnj šolski svet v Konjicah, 
• dne 12. septembra 1922. 

Dr. Hubad s. r., predsednik. 

Razoe objave. 
1235 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 8. septembra 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 502,117.016-72 
Posojila 1.349,312.773-70 
Dolg države 4.666,074.510-40 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163* — 
Saldo raznih računov . . . • . — 

„ , . 8.555,881.463-82 
Pasiva : 

Glavnica 17,162.700' — 
Rezervni fond 2,160.969 92 
Novčanice v tečaju 5.185,185.460 • — 
Razne obveznosti 1.184,516.226-37 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 28,479.944 53 

8.555,881.463 82 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč
ne dolžnike brez razlike 

6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

Vabilo na izredni občni zbor delničarjev 
delniške družbe 

„ T « » i g l a , w " , 1223 
tovarne hrani? v Smarci pri Kamnika, 

ki bo v nedeljo dne 1. o k t o b r a 1 9 2 2 . ob pol 
desetih v družbenih prostorih v Smarci pri Kamniku. 

D n e v n i r e d : 
1.) Sklep o zvišbi delniške glavnice od 2,000.000 

kron na 4,000.000 K in dotična izprememba § 5. 
družbenih pravil. 

V S m a r c i , dne 15. septembra 1922. 
Upravni svet. 

§ 38. družbenih pravil določa: 
Posest ene delnice opravičuje do enega glasu. 
Da more delničar glasovati, mora vsaj šest dni 

pred občnim zborom založiti delnice z nezapadlimi 
kuponi, oziroma potrdilo o vplačanih delnicah, pri 
Zadružni gospodarski banki v Ljubljani, oziroma v 
pisarni družbo v Smarci. 

Zaradi preprečevanja železniških tatvin je »klo
nila južna železnica v območju kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, obligatorno zaklepati z že
leznimi Rekord-vijaki nastopne vozovne pošiljke v 
pokritih vozovih: 
a) manufakturo in manufakturne izdelke; 
b) usnje in usnjeno izdelke; 
c) vso živilske potrebščine (riž, kavo, sladkor, to

bak, sol, moko, žito, meso, vino, pivo, žganje, 
sadje, mast itd.). 
Drugo pošiljke zaklene železnica samo, ako po

šiljatelj zaklep predpiše v tovornem listu. 
Z odlokom fit. 27.576 z dne 18. avgusta 1922. je 

ministrstvo za promet dovolilo tej železnici, zaraču
navati strankam za vročitev vsakega Rekord-vijaka 
pristojbino Din 10— in za odžagan je vsakega ta
kega vijaka pristojbino Din 1-75. 

Navedene pristojbine stopijo v veljavo dne 
20. septembra 1922. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani, 
dne 25. avgusta 1922. 

Št. 3844/III. 1219 
Razglas družbe južne železnice. V prometu od 

postaje v Beogradu do postaj v Passauu trz. ali 
Buchsu trz. preko Spil j se računijo p o t e m p o 
v r a č i l a za progo Beograd-Spilje trz. za sporo
vozne pošiljke suhih sliv (češpelj) v množinah po 
najmanj 10.000 kg za tovorni list in voz, odnosno, 
ako se plača vozarina za to količine, one vozarine, 
ki bi se morale plačati za te pošiljke, ako bi se ra-
čunila vozarina proko beograjsko-jeseniške progo. 

Ta pogodnost velja za firme, ki izvozijo v raz
dobju od dno 1. septembra 1922. do konca meseca 
maja 1923. najmanj 500 vagonov zgoraj označenih 
predmetov. 

Prošnje za povračilo, ki morajo biti opremljene 
s predpisanimi dokazili, je predložiti kontroli do
hodkov] južno železnice v Mariboru najkesneje do 
dne 15. junija 1923. 

V L j u b l j a n i , dne 1. septembra 1922. 

Št. 163/467. 
Prodaja jelovih desak. 

1222 

Gospod minister pravde jo odobril z odlokom z 
dne 4. septembra 1922., S. br. 9134, prodajo 800 m8 

suhih jelovih desak, in sicer: 
150 m8 škaret 13 mm 4 m dolgih; 

20 m3 » 15 mm 4 m dolgih; 
200 m8 četrtink 20 mm 4 m dolgih; 
250 m8 colane 25 mm 4 m dolgih; 

50 m8 žaganic 30 mm 4 m dolgih; 
50 m" » 35 mm 4 m dolgih; 
30 m8 » 40 mm 4 m dolgih; 
50 ma raznih m oralov 4 do 7 m dolgih. 

Ves material leži na žagi v Marofu sekvestrira-
nega posestva «Schönburg-Waidenburg», železniška 
postaja Rakek, Slovenija. 

Deske so bodo prodajale na ofertalni licitaciji za 
celokupno količino (800 m8) dne 

3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 
ob desetih v pisarni podpisanega komisarja na Snež
niku. 

Svojeročno podpisane ponudbe, opremljene s kol
kom za 20 Din, ki naj navajajo ponujene cene v šte
vilkah in besedah, so morajo z originalno pobotnico 
davčnega urada v Ložu (Slovenija) o položenem va-
diju predložiti v zapečatenem zavitku podpisanemu 
komisarju do navedenega dne ali pa na dan odrejene 
licitacije do desetih. Vadij znaša za naše državljane 
10 %, za inozemeo prijateljskih držav pa 20 %. po
četne cene 400 Din za 1 m8 (32.000, odnosno G4.000 
Din) v gotovini in v zakoniti državni vrednosti. 

Ponudbe, ki se predlože po odrejenem dnevu in 
po odrejeni uri licitacije, se ne bodo vpoštevale. 

Prodaja je obvezna za kupca takoj, za državo pa 
tedaj, ko jo odobri gospod minister pravdo. 

Pogoji za prodajo so na vpogled v pisarni držav
nega komisarja. 

N a S n e ž n i k u , dne 6.septembra 1922. 
Državni komisar: Veljmir N. Nikašinović e. r. 

1225 Razid društva. 
Podružnica stavbinskih delavcev na slovenskem 

ozemlju pri Sv. Roku ob Sot.li se je prostovoljno 
razšla. Alojzij Schmidt s. r., bivši predsed.nik. 

Nitisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
~5*T 
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99. 

Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 25. septembra 1922, Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade: Pravilnik za izvrševanje zakona o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brezvestne spekulacije. — Naredba 
pokrajinskega namestnika za Slovenijo o pokopaliških pristojbinah pri Sv. Mihaelu. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o izplačevanju kupona št 2 770nega investicijskega 
posojila. Pojasnilo, kako je ocarinjati glave in noge zaklanih živali. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Raz
glasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o taksni prostosti pri zavarovanju osebja državnih prometnih naprav. Razglas o taksni prostosti, odnosno obveznosti, 
prošenj, naznanil in potrdil zaradi reguliranja draginjskih doklad. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis službe ravnatelja državnih dobrodelnih zavodov v 
Ljubljani..Razpis pet asisfentskih mest v splošni bolnici v Ljubljani. Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razglas, da sme zdrav
stveni odsek izdajati dovolila za uvoz strupov in strupenih stvari. Razglas, da se smejo ob državnih stroških zdraviti bolniki samo v tretjem oskrbnem razredu. Razpis službe 

drugega okrajnega zdravnika pri okrajnem glavarstvu v Murski Soboti. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Izpremembe v osebju. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v. 

Ljubljani, je poverilo izza dne 1. oktobra t. 1. posle 
višjega šolskega nadzornika za obrtno in trgovsko 
šolstvo v Sloveniji ravnatelju tehniške srednje šole 
v Ljubljani, vladnemu ßvetniku Ivanu Š u b i c u. 

Dr. Mani s. r. 

Provizorni vladni koncipist Matko K a n d r i б 
pri politični ekspozituri v Dolnji Lendavi je ime
novan za okrajnega komisarja na dosedanjem služ
benem mestu. , „ , i t v 

Dr. Baltic s, r. 

Z ukazom: Njegovega Veličanstva kralja z dne 
31. avgusta 1922. je bil postavljen za inšpektorja 
finančne kontrole I. razreda (v VI. činovnem raz
redu) ÌE oblastnega inšpektorja finančne, kontrole 

. v Ljubljani z letno plačo 5500 Din Hinko P e š e k, 
šef odseka generalne direkcije posrednjih davkov. 

Z odlokom gospoda ministra za finance z dne 
31. avgusta 1922., št. 21.898, so büi postavljeni: 

za inšpektorja finančne kontrole II. razreda (v 
• VII. činovnem razredu) z letno plačo 4500 Din pri 

oblastnem inspektoratu finančne kontrole v. Ljub
ljani: Jurij P f e i f e r , podinspektor finančne kon
trole v Ljubljani, in. Simon\M e r š ol, podinspektor 
finančne kontrole v Novem mestu; 

za podinspektorja finančne kontrole (v VIII. či
novnem razredu) z dosedanjo plačo: pri oblastnem 
inspektoratu finančne kontrole v Ljubljani Pavel 
V u i c, podinspektor. finančne kontrole v Bihaću; 

za podinspektorje finančne kontrole (v VIII. či
novnem razredu) z letno plačo 3600 Din: 

v okrajni upravi finančne kontrole v Ljubljani I: 
Fran H a b j a n, komisar finančne kontrole I. raz
reda v Ljubljani; 

v okrajni upravi finančne kontrole v Novem me
stu: Fran M e n h a r t , komisar finančne; kontrole 
I. razreda v Gornji Radgoni; 

v okrajni upravi finančne kontrole v Brežicah: 
Ivan B a n i č, komisar finančne kontrole I. razreda 
v Brežicah; 

v okrajni upravi finančne kontrole v; Krškem: 
. -Mjiw-l A m o n , komisar finančnei-kontrole I. razreda 

v. .Kranju; , J.?. .''-"•'' . '-
• v okrajni upravi finančne kontrole na. Jesenicah: 

Alojzij A -r m e 1 i ni i, komisar . finančne kontrole 
Г razreda, ha Jesenicah;, \ ' _ • • . 

.•'.-,, .pri oblastnem, insppkloratu finančne kontrole. v 
-Ljubljani: MarÛft, K o v ačy komisar' tinančne-Jton-
trole ,I. razreda v Celju*; "-" 

v okrajni upravi finančne kontrole v P^uju: Mi
roslav R i b a r i Ć, komisar finančne kontrole I. raz-
reda v Ptuju; 

za. .komisarje finančno kontrole-.I. .razreda (v 
IX. činovnem razredu) z letno plačo 2800 Din: 

v okrajni upravi finančne kontrole v Šmarju pri 
Jelšah: Josip P o g o r e u c , komisar finančne kon
trole II. razreda v Šmarju; 

v okrajni upravi, finančne kontrole v.Črnomlju: 
Anton H a s e l , komisar finančne kontrole II. raz
reda v Murski Soboti-, 

v okrajni upravi finančne kontrole v Mariboru I: 
Ivan K ö s 11, komisar finančno kontrole II. razreda 
v Mariboru; 

v okrajni upravi finančne kontrole v Mariboru II: 
Ernest C a j n k o , komisar finančne kontrole v Ma
riboru; 

v okrajni upravi finančne kontrole v Subotioi 
(Bačka): Fran G o l o b , komisar finančne kontrole 
II. razreda v Ljubljani; 

za komisarje finančn© kontrole II. razreda (v 
X. činovnem razredu) z rangom izza dne 1. februarja 
1921. z letno plačo 2000 Din: 

v okrajni upravi finančne kontrole na Prevaljah: 
Ivan Č r e t n i k, komisar finančne kontrole na Pre
valjah; 

v okrajni upravi finančne kontrole v. Trebnjem: 
Martin P o t o č n i k , komisar finančne kontrole v 
Murski Soboti; 

v okrajni upravi finančne- kontrole v Kočevju: 
Andrej W e b 1 e, komisar finančne kontrole v Ko
čevju; 

v okrajni upravi finančne kontrolo v Kranju: 
Fran B u r g e r, komisar finančne kontrole v Cerk
nici; 

v okrajni upravi finančne kontrole v. Celju: An
ton M u c, komisar finančno kontrole v Mokronogu; 

za komisarje finančne kontrole П. razreda (v 
X. činovnem razredu) z letno plačo 2000 Din in do
polnilom plače, ki jim pripada po členu 53., L, 
točki 4., pravilnika za finančno kontrolo: 

v okrajni upravi finančne kontrole v Škof ji Loki: 
Fran K o c j a n , preglednik finančno kontrole I. raz
reda v Škofji Loki; 

v okrajni upravi finančne, kontrole v Dolnji Len
davi: Matija R i c h t a r i č, preglednik finančne kon
trole I. razreda v Dolnji Lendavi; 

v okrajni upravi finančno kontrole pri Sv. Le
nartu v Slovenskih goricah: Franc Ar k o, pregi ed* 
nik finančne kontrole I. razreda v Mariboru; 

v okrajni upravi finančne kontrole v Logatcu: 
Josip L u ž a r, preglednik finančne kontrole I. raz
reda v Mariboru; 

v okrajni upravi finančne kontrole v Ložu: Jo
sip E r j a v e c , preglednik finančne kontrole L raz
reda v Cerknici; 

v. okrajni upravi finančne korijrole v Ljubljani 
IT. Anto.n C e s mi k, preglednik ffaančne kontrole 
L razreda v Ljubljani; -•„,.'. 

• v.'okrajni upravi finančne kontrole v Petrovcih: 
•Anton F a b i a n , častni preglednik finančne kon
trole I. razreda v Ptuju; 

v okrajne upravi finančne kontrole, vi Maren-
bergui Jošap..Vola.vš..ek, častni preglednik finanč
ne kontrole Ii.arazreda v Slovenjgradcu; 

v okrajni upravi finančne kontrole v Šoštanju: 
Fran R e p o 1-u; s k, preglednik finančne kontrole 
П. razreda ;v Šoštanju; : / ' 

v okrajni upravi finančne kontrole v Laškem: 
Mihael F or e n č a k , .'preglednik finančno kontrole 
II. razreda v Laškem' 

v okrajni upravi finančne kontrole v Munslri So
boti : Anton M u š k a t e 1. c, 'preglednik finančne 
kontrole II. razreda v Kočevju; 

-v okrajni upravi finančne kontrole v Gornji Rad
goni: Peter D r ž a j , preglednik finančne kontrole 
II. razreda v Ljubljani; ' _ _' 

J J Dr. Šavnik s. r. 

Uredbe osrednje viade. 
311. 

P r a v i l n i k 
za izvrševanje zakona o pobijanju dra
ginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dne 30. decembra 1921.* 

Na podstavi člena 22. zakona o pobijanju dra
ginje življenskih, potrebščin in brezvestno speku
lacije z dne 30. decembra 1921., ki je objavljen v 
5. številki «Službenih Novin» z dne 6. januarja 
1922.**, predpisujem ta-le pravünik: 

A. Pojem življenskih potrebščin. 

Člen 1. 

Za življenske potrebščine se smatrajo: človeška 
hrana (jed in pijača), živalska hrana, obleka, obu
tev, kurjava, razsvetljava, poljedelske priprave, ' 
poljedelsko orodje, vsi oni predmeti, ki ee smatrajo 
po načinu življenja v dotičnem kraju za predmete 
nujne potrebe, med katere se šteje tudi material 
za izdelavo in ureditev zgradb. 

Predmeti nujne potrebe so oni, ki varujejo in 
pospešujejo telesni obstoj širokih slojev in omogo
čajo človeku življenje po današnjih kulturnih po
trebah. Mednje se ne štejejo predmeti, ki sliužijo 
luksusu. 

Monopolni predmeti ia zdravila, ki se proda
jajo po lekarnah, za katere predpisuje ministrstvo 
za narodno zdravje takso, se izvzemajo od odredb 
zakona o pobijanju draginje življenskih potrebščin 
in brezvestne spekulacije. Toda za prodajo zdravil 
v drugih obratovalnicah, odnosno podjetjih, veljajo 
predpisi omenjenega .zakona; za zdravila pa se sma
trajo ona, Id so ~v. državni farmakopeji, in ona, ki 
jih je ministrstvo za narodno zdravje proglasilo za 
taka. 

B. Zaščitne (prohibitivne) ooredbe. 

Člen 2. 

Da jo mogoče zaprečiti kopičenjo'-potrebšćin pò 
skladiščih kakor tudi vse druge postopke^ ki bi 
imeli namen, dvigati"" cene življenskim. potrebšči
nam,, morajo proizvajalci, irgovci, skladišča in/ргск 
metna podjetja, ki imajo v zalegi življenske po
trebščine v svojih ali tujih prostorih ali jih hranijo, 
za drage, najkesneje do vsakega -«lese-tega dne v' 
mesecu'\prijaviti 'državnemu policijskemu (poli
tičnemu) oblastyü prve stopnje,-, v krajih pa, kjer 
takih ni, občinskim oblaetvom natančne količine 
življenjskih- potrebščin. 

Ta obìastva smejo vsak čas pregledati tržišča, 
prodajalnfçe, skladišča, in privatna stanovanja, ako 
jo nastal sum, da so; v njih skrite življen&fce po
trebščine. ".-- ' ., . . -

Razen tega imajo ta oblastva pravico, po stro
kovnih osebah in ob stroških onih, ki so zavezani 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 200, izdanih dne 
11. septembra 1922. ~ 

** Uradni list pod Št. 6. 

fia»/-riï£ \. ..'• -«-•MOE-
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prijavljati življenske potrebščine, pregledovati tudi 
poslovne knjige, pisma, račune in ostale papirje 
vsem, ki ne bi v zgoraj omenjenem roku izvršili pri
jave po tem členu. 

Vsi oblastveni organi morajo čuvati kot uradno 
tajnost vse, kar zvedo ob izvrševanju dolžnosti po 
tem členu. 

Ako bi ae pokazalo, da občinska oblastva tudi 
navzlic kazenskim odredbam, ki jih je ukrenilo zo
per nje policijsko (politično) oblastvo, ne opravljajo 
vestno svoje dolžnosti, postavijo minister za soci
alno politiko kakor tudi prisojna policijska (poli
tična) oblastva posebnega komisarja, ki opravlja ob 
njih stroških preglede v zmislu tega člena. 

• Ta člen se nanaša zlasti na cerealije (žita) in 
mlinske izdelke, nadalje na one predmete, ki jih 
označi minister za socialno politiko s posebnim 
razpisom. 

Od dolžnosti prijave v zmislu tega člena so iz
vzeti kmetiški proizvajalci, Id ne pridelujejo na 
lastnem zemljišču več nego dva vagona cereali). 

C. Označevanje cen. 

Člen 3. 
Vsi prodajalci življenskih potrebščin na debelo 

ali na drobno so zavezani, označiti cene posameznim 
potrebščinam po vrsti blaga in na udomačeni način 
prodaje, in sicer tako, da označeno ceno vsakdo 
lahko in razločno vidi. 

Za vsako vrsto potrebščin, ki jih ima dotični 
prodajale« na prodaj v obratovalnici, v kontorju 
(grosisti), istotako v vseh onih prostorih, kamor 
prihajajo kupci pregledovat blago zaradi nakupa, 
mora izložiti na vidnem kraju: 

1.) za izdelane predmete: vsake vrste vsaj po 
en kos .ali en par, ducat itd. z označenimi cenami; 

2.) za material: za vsako vrsto vzorec z ozna
čeno ceno po metru, po kilogramu, po litru, po 
kosu itd. 

Poleg tega, kar je rečeno pod 1.) in 2.), mora 
imeti vsaka obratovalnica tudi svoj katalog (cenov-
nik). Toda ob vsem tem mora biti na vsakem pred
metu, izloženem bodisi v obratovalnici, bodisi pred 
obratovalnico, v oknu (izložbi), razločno označena 
cena. 

Vse to velja tako za trgovce na debelo ali na 
drobno vobče kakor tudi za industrijce, obrtnike in 
ostale* osebe, ki se bavijo s prodajo življenskih po
trebščin ali z njih izdelavo zaradi prodaje. 

V hotelih, restavracijah, kavarnah, krčmah in 
ostalih javnih kuhinjah je označevati ceno jedi in 
pijače za jedi po porcijah, za pijače pa na udoma
čeni način (liter, steklenica, kozarec, čaša) v obliki 
tabele (jedilni list, cenovnik). 

Od obveznosti, izobešati cene, se izvzemajo po 
členu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije samo kmetiški pri
delovalci, t. j . oni, ki prinašajo ali privažajo pri
delke s svojega posestva ali od tega, kar ostane pri 
hiši, na trg na prodaj, ne pa tudi kmetje, ki izvršu
jejo preprodajo (kmetiški preprodajalci). 

Č. Posamezni delikti (kazniva dejanja). 

Člen 4. 

K o p i č e n j e ž i v l j e n s k i h p o t r e b š č i n . 

Kopičenje življenskih potrebščini je po členu 7. 
zakona vsako zadrževanje nabavljenega blaga od 
prodaje zato, da bi.se blago vzelo iz prometa in s 
tem zvišala njegova cena. Zlasti se smatra za kopi
čenje potrebščin nabavljanje in zadrževanje življen
skih potrebščin v večjih količinah, nego jih ima do
tični prodajalec navadno v zalogi z ozirom na se
zono in na obseg svojega poslovanja. 

O tem odloča sodnik na podstavi zbranih podat
kov in po svojem prepričanju. 

Kopičenje potrebščin obstoji tudi takrat, kadar 
se zahtevajo p*i prodaji višje ceno odi tržnih in 
dnevnih cen, da se s tem odbijajo kupci. 

Zoper te odredbe se pregreši tudi oni prodajalec, 
ki ne prodaja vseh življenskih potrebščini, nabavlje
nih za prodajo. 

Člen 5. 

P r e t i r a v a n j e c e n . 
Pretiravanje cen zakrivi po členu 8. zakona pro

dajalec ali proizvajalec ali privatna oseba, ako za
hteva višjo ceno od one, ki zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski čisti dobiček, kateri nikoli ne 
sme biti večji od 25 %, a se mora skladati z običaj
nim trgovskim dobičkom, ako jo ta nižji od 25 %. 
Ta predpis ne velja za pridelke, ki jih prinaša polje
delec s svojega posestva na trg. 

Kolik odstotek čistega trgovskega dobička za 
posamezne vrste blaga je dovoljen vj tem okviru, 
odloči sodnik, zaslišavši veščake, po svojem prepri
čanju, uvaževaje vrsto blaga, obseg obrata (promet) 
in kraj obrata. 

Ko se izračunava odstotek čistega dobička, se 
jemljejo za osnovo nabavna cena blaga (nabavne 
cene sirovin, polizdelkov in izdelkov), istotako stro
ški za nabavo blaga (carine, odpremnižki stroški in 
izdatki za vklad, provizije posrednikov itd.), nadalje 
obči in poslovni stroški (stroški za manjke, provizije 
za zastopnike, stroški za predelavanje, plače in 
mezde nameščencev in delavcev, izdatki za socialno 
zavarovanje, za zavarovanje podjetja, najemščine, 
poštni in reklamni stroški, amortizacija itd.). 

Pretiravanje cen zakrivi tudi obrtnik, ki zahteva 
pretirano ceno za storitve v izvrševanju svojega 
obrta. V tem primeru se smatra za pretirano ceno 
ona, ki je višja od pristojnega zaslužka dotičnega 
obrtnika glede na draginjo v kraju, kjer posluje, in 
na dejanske režijske stroške njegovega obrta. 

Po odredbah tega člena zakrivi pretiravanje cen 
tudi oni, ki krivo tehta in zmanjšuje porcije življen
skih potrebščin pri prodaji. 

Člen 6. 

V e č k r a t n a p r e p r o d a j a in n e č i s t a s p e 
k u l a c i j a . 

Večkratna preprodaja (verižna trgovina) obstoji, 
če se prehod blaga iz roke proizvajalcev v roke 
potrošnikov podaljšuje ali obteiuje in podražuje s 
tem, da se uvede v trgovino nov, pridobitno nepo
treben član. 

A tudi brez večkratne preprodaje zakrivi «ne-
čisto spekulacijo», kdor provzroča po dogovoru z 
drugim proizvajalcem ali posrednikom ali z razšir
janjem neresničnih vesti ali z drugim sredstvom 
umetno dviganje cen življenskim potrebščinam. 

Za nečksto spekulacijo odgovarja tudi, kdor ku
puje potrebščine na trgih, semnjih, zaradi prepro
daje na istem kraju in v času, dokler traja ta &e-
manji dan; nadalje, kdor sklepa prodajo, odnosno 
nakup, med prodajalci na debelo in prodajalci na 
drobno, da se le-ti založe pred časom, odrejenim za 
prodaje na drobno na dotičnem kraju in v tem času 
(člen 12., poslednji odstavek pravilnika). 

Člen 7. 
Za neizvršitev dobav (člen 10. zakona) odgo

varja: 
1.) kdor namenoma ne izvrši pogodbe o dobavi 

življenskih potrebščin, sklenjene z državno ali samo
upravno napravo; 

2.) kdor kot komisionar ali podkomisionar aH 
uslužbenec namenoma spravlja v nevarnost ali ovira 
izvršitev' dobave. 

Člen 8. 

Z m a n j š e v a n j e k o l i č i n ž i v l j e n s k i h 
p o t r e b š č i n n a t r g u . 

Za to kaznivo dejanja se obtožuje, kdor koga 
odvrača, naj ne prinese na trg življenskih potreb
ščin, ali kdor od onega, ki nese življenske potreb
ščine na trg, še na poti do trga kupi te potrebščine 
zato, da bi jih ne bilo na trgu ali da bi jih bilo 
malo in da bi jih sam lahko drago .prodajal. 

Člen 9. 
U n i č e v a n j e ž i v l j e ni s k i h p o t r e b š č i n . 

Kazniva dejanja iz člena 12. zakona zakrivi, kdor 
naredi življenske potrebščine vobče nerabne ali vsaj 
nerabne za njih prvotni namen, istotako, kdor jih 
uniči, vse to pa zato, da bi zmanjšal njih količino 
in omejil njih prodajo. 

Člen 10. 
P o n u j a n j e v e č j i h c e n . 

Za ponudbo večjih cen odgovarja, kdor zato, da 
bi si zagotovil nabavo najnujnejših potrebščin ali da 
bi si v bodoče zagotovil prvenstvo prod drugimi 
kupci (zaarovanje) ponudi ceno, ki je višja od trine 
cene, tako da ima po mnenju veščakov res tako 
namero. 

D. aFond za prehrano siromakov». 

Člen П. ' 

«Fond za prehrano siromakov», o katerem govori 
člen 5. zakona, je ustanovljen pri državni hipote
kami banki v Beogradiu. Vse denarne kazni in denar 
od prodanega zaplenjenega blaga vlagajo po odred
bah omenjenega zakona izvrševalna oblastva plodo
nosno pri državni hipotekami banki po preteku vsa

kega meseca, najkesneje pa do petega dne prihod
njega meseca. 

Pošiljko spremlja akt, v katerem je treba ozna
čiti: kaznovančevo ime, njega priimek in poklic; 
njegovo stanovališče; katero oblastvo ga jo I n n o 
valo; za kakšno dejanje je bil kaznovan; številko 
in datum izvršne razsodbe; znesek, ki se pošilja., z 
označbo, koliko je od denarne kazni ini koliko od 
prodanega zaplenjenega blaga. Prav takšen akt se 
pošlje tudi ministrstvu za socialno politiko, oddelku 
za javno pomoč. 

V ta fond spada tudi podpora ministrstva za so
cialno politiko. 

Izdatki iz tega fonda ee izvršujejo po odločbah 
in nalogih ministra za socialno politiko. 

Državna hipotekama banka pošlje koncem, vsa
kega računskega leta ministrstvu za socialno poli
tiko pregled o stanju «fonda za prehrano siroma
kov» za minulo leto. 

E. Postopek. 

Člen 12. 
Prijavljanje in predhodno preiskovanje kaznivih 

dejanj kakor tudi razpravljanje in razsojanje o njih 
se vrši po zakonu o pobijanju draginjo življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije po predpisih, 
veljavnih v, posameznih krajinah naše države (člen 
17. zakona). 

Policijska (politična) oblastva morajo postopati 
ne samo na prijavo poedincev, nego tudi uradoma, 
ne da bi pobirala takso. Zaradi tega morajo voditi 
posebno stalno nadzorstvo nad trgovinami, obrato
valnicami, tržišči, semnji ter opravljati vso, česar 
je treba, da se dejanja, kazniva po zakonu o pobi
janju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije, registrirajo, da se v najkrajšem času su
marno ugotovi stanje stvari, in vsa dokazila, da se 
zavaruje odvzem blaga (člen 13. tega pravilnika) in 
da se najkesneje v treh dneh vroči prijava pristoje 
nemu sodišču. 

Kjer opravljajo občine dolžnost trône policije, 
izvršujejo to dolžnost poleg državnih policijskih or
ganov tudi občinski organi. 

Pristojna oblastva morajo v zmislu člena 9. za
kona odrediti kraj in čas, ko naj se opravlja prodaja 
na drobno in na debelo. 

Člen 13. 
Da se zavaruje odvzem blaga po členu 14. za

kona, se vsa količina blaga, ki je bila predmet ka
zenskega dejanja po členih 7., 8. in 9. zakona o po
bijanju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije, začasno zapleni, čkn se prične preiskava, 
in oblastva morajo ukreniti vse zakonske odredbe za 
čuvanje blaga. Zaplemba blaga se sme nadomestiti 
s pologom tolike denarne kavcije, kolikor znaša 
vrednost blaga. 

Ako so blago, zaplenjeno začasno ali definitivno, 
rado kvari, ga je v 24 urah po zaplembi prodati na 
javni dražbi, ostalo Mago pa najkesneje v petih dneh. 
po izvršitvi razsodbe. 

Ako se prodajalec ne obsodi, se mu vrne denar, 
prejet iz prodaje zaplenjenega blaga. 

Izkupiček za definitivno prodano blago je poslati 
v treh dneh državni hipotekami banki za «fond za 
prehrano siromakov», postopaje po členu 11. tega 
pravilnika. 

Člen 14. 
Izvršne odločbe objavljajo sodišča v uradnem 

listu dotične pokrajine ob stroških obsojenčevih. 
Istotako priobčujejo te odločbe pristojnemu ob

činskemu oblastvu, da jih javno razglasi, kakor tudi 
dotični zbornici, odnosno obrtnemu oblastvu prve 
stopnje, na znanje, da je obsojencu po členu 13. za
kona prepovedano nadaljnje poslovanje začasno ali 
za vselej. . . . 

Izvršne sodne razsodbe morajo policijska (poli
tična) in finančna oblastva izvršiti'najkesneje v 48 
urah, ko prejmejo razsodbo v izvršitev. 

Člen "lo. 
»Občine smejo ustanavljati posebne aprovizacijske 

odbore, ki jim. je naloga, oddajati oblastvom mne
nja o odredbah, s katerimi bi s« uspešno izvajali 
predpisi zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije; nadalje preisko
vati, v koliko so cene življenskim; potrebščinam 
označene po predpisih; podpirati policijska (poli
tična) oblastva pri izsledovanju kaznivih, dejanj in 
naposled podpirati občino pri vzdrževanju in usta
navljanju aprovizacijskih naprav. 

Clane aprovizacijskega odbora voli občinski 
odbor izmed potrošnikov, poljedelcev, obrtnikov, in-
dustrijcev in trgovcev. 
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Ölen 16. 

Ta pravilnik dobi obvozno moč za vse držav
ljane in vsa oblaetva na ozemlju kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev čez deset dni od dne, ko se 
razglasi v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u, dne 7. septembra 1922.; št. 4982. 

Minister za socialno jwlitiko: 
dr. Žerjav s. r, 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

312. 
Naredba pokrajmskeg-a namestnika 

za Slovenijo 
o pokopaliških pristojbinah pri Sv. Mihaelu. 

Na podstavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., 
dež. zak. št. 41, se dovoljuje, da sme pobirati poko
pališki odbor pri Sv. Mihaelu za ondotno pokopa
lišče, ki je lastnina krajevnih občin m e s t a Š o 
š t a n j a , o k o l i c e š o š t a n j s k e , Sv. F l o r i -
j a n a i n T o p o l š č i c e , od dne, ko se razglasi ta 
naredba v Uradnem listu, te-le nove, odnosno zvi
šane pokopališke pristojbine, označene v §§ 17. in 
21. pokopališkega reda: 

I. 
Pristojbine za grobnice in rodbinske grobe za 

vsako osebo, in' sicer: 
za grobnice in rodbinske grobove: 

T
L TOte 500 K, 

"• *№<» 400 K, 
III. vrste . .• 3 0 0 K < 

Kot doklada z a rodbinski grob se plačuje za 
pokop 
odraslega mrliča 100 K 
za otroka do 10 let 50 K! 

Kot doklađa za grobnico se plačuje za pokop 
odraslega mrliča ; . 200 K 
za otroka do 10 let . . 100к! 

Za obnovitev porabne pravice vrstnih grobov se 
plačuje za vsakih deset let 
za odraslega 100 K 
za otroka do 10 let 50 K.' 

Pristojbina za nestalne navadne grobove znaša 
za odrasle ' 30 K, 
za otroka do 10 let 15 K. 

II. 
Pristojbine za.grobarja so: 

za navadne grobove odraslih imovitih mrličev 60 K, 
manj imovitih 40 K, 
za grobove otrok do 10 let 20 K.' 

V L j u b l j a n i , dne 13. septembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika-

dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o izplačevanju kupona št. 2 

7%nega investicijskega posojila.* 
Na podstavi odločbe gospoda ministra za finance 

D br. 20.071 ee je dala Narodni banki kraljevine 
.Srbov, Hrvatov in Slovencev na razpolago potrebna 
vsota za izplačevanje kupona št. 2 7%nega investi
cijskega posojila iz leta 1921., Iti mu je plačilni rok 
dne 15. septembra t. 1. 

S tem se obveščajo lastniki obveznic 7%nega po
sojila, da si lahko kakor do sedaj dado izplačati 
svoje kupone pri državnih blagajnah, in sicer: pri 
generalni direkciji državnih dolgov; pri oblastni fi
nančni direkciji v Novem Sadu; pri okrožnih in sre-
«?kih finančnih upravah; pri blagajnah finančnih de-

* Priobčen v, «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 206, izdanih dne 18ega 
septembra 1922. 

legacij in davčnih uradov; pri poštni hranilniei v 
Sarajevu in čekovnih zavodih v Zagrebu in Ljubljani 
kakor tudi pri področnih poštah; pri opštinskih su
dili v Srbiji in Crni gori in naposled pri vseh denar
nih zavodih, ki so opravljali podpisovanje 7%nega 
posojila. 

Iz generalne direkcije državnih dolgov v Beogradu. 
dne 4. septembra 1922.; D br. 20.071. 

Pojasnilo, kako je ocarinjati glave in noge 
zaklanih živali. 

Carinske evet je odločil v seji dne 6. eeptenibra 
1922. in njegovo odločbo je odobril gospod minister 
za finance po členu 7. zakona o izvozu: 

Glave in noge zaklanih živali, ako so sveže, 
odnosno nasoljene (iz razsola) in uporabne za 
človeško hrano,, če so na njih mehki deli (meso, 
koža, žile itd.) je ocarinjati kot meso po post. 8. 2. a 
izvozno tarife z dne 17. julija 1922., «Službene No
vine» št. 165.* 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 12. septembra 1922.; C br. 55.166. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 2807. vet. ' 

Izkaz o stanju živalskih kužnih. bolezni 
v Sloveniji z dne 16. septembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Celje: Trbovlje 3 :11. Ljubljana okolica: Borov

nica 12 : 58, Iška vas 2 :14, Preserje 10 :142, Torni
seli 2 :19, Vrhnika 2 :17, Zelimlje 3 :17. Ljubljana 
mesto 1 : 1 . 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Adlešiči 1:1. Murska Sobota: "Centiba 

1:1, Crenšonci 1:1 Dolina 1:1, Dolnja Lendava 
1:12. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj Vinica 1:1. Ljubljana okolica: Brezo

vica 1:1. 
S t e k l i n a . 

Ljutomer: Vučja vas 1:1. Murska Sobota: Ra-
kičan 1:1. Ptuj: Zagorci 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Črnomelj: Suho* 1:1. Litija: Polica 1:2. 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Dobrunje 1:5, 
Preserje 1:1. Maribor: Piave 1:1. Novo mesto: Am
bras 1:1, Žužomberk 1:2. Radovljica: Bled 1:5, 
Slovenjgradec: Vuzenica 1:3. Ljubljana mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Murska Sobota: Hodoš 1:4, Krplivnik 1: 3. Ptuj: 

Ormož 1:1, Središče 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Prevalje: Prevalje 1 :1-
V L j u b l j a n i , dne 16. septembra 1922. ^ 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

strom za socialno politiko naredbo z dne 30. maja 
1922., št. 1627—6, o zavarovanju državnega pro
metnega osebja zoper bolezen in nezgode {Ur 1. 
št. 296). 

Ker je to obče zavarovanje po § 189. citiranega 
zakona prosto vseh vrst taks, je generalna direkcija 
posrednjih davkov z razpisom z dne 26. avgusta 
1922., š t 19.914, dopolnila svoj razpis št. 14.844 
z dne 16. junija 1922. (glej tuuradni razglas š t B П 
959/1922. v Uradnem listu 80/1922.) v toUko, da se 
nanaša ta taksna prostost tudi na osebje državnih 
prometnih podjetij, ker bazira tudi naredba o zava
rovanju teh podjetij na § 6. zakona z dne 14. maja 
1922. o zavarovanju delavcev. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 15. septembra 1922. 

Za delegata: Bonač s. r. 

Št. B П 1189 ex 1922. 

Razglas. 
Generalna direkcija posrednjih davkov je dala 

z odlokom št. 21.881 z dne 5. septembra 1922. o 
taksni prostosti, odnosno obveznosti, prošenj, na
znanil in potrdil zaradi reguliranja draginj^kih do-
klad v zmislu točk 6. in 7. člena 24. zakona oi 
draginjskih dokladah civilnih in vojaških državnih 
uslužbencev, upokojencev in upokojenk (Ur. 1. 
š t 70/1922.), ta-le pojasnila: 

Prejemanje draginjskih doklad ni nič drugega 
nog-o prejemanje službenih prejemkov od države, 
M pripadajo državnemu uslužbencu po zakonu, in 
vse poslovanje glede tega prejemanja je prosto pla
čila takse po predpisu točke 11. člena 6. srbskega 
zakona o taksah. 

Priznavajo to taksno prostost, je določil zako
nodajalec v točki 8. člena 6. zakona o taksah v, 
državnem interesu, da se mora pobirati ta taksa za 
rešitve, s katerimi se take prošnje (zahteve) za
vračajo, in da se mora plačilo te takse izvršiti po 
izvrsnosti takih negativnih rešitev. 

Potemtakem ni za. prošnje in izdajanje potrdil 
v ta namen zahtevati takse; vendar pa j© treba 
označiti na vsakem takem izdanem potrdilu, da ni 
v zmislu točke 11. člena 6. zakona o taksah zave
zano taksi, ker je izdaiio za reguliranje službenih 
prejemkov. 

Ce se pa taka prošnja (zahteva) zavrne, t j . če 
se ugotovi, da dotičnemu uslužbencu ne gre zahte
vana doklada, mora oblastvo, ki je kompetentno za 
to odločbo, naknadno pobrati tudi to takso (za vlo
go in za rešitev). 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 19. septembra 1922. 

Za delegata: Bonač s. r. 

Razglasi zdravstvene 
za Slovenijo. 

St. 9769/22. 3—8 

• H « 4 -

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St. B II 959/1 ex 1922. 

Razglas. 
Gospod minister za promet je izdal na podstavi 

§ 6. zakona o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 
1922. (Ur. 1. št. 169) sporazumno z gospodom mini-

* Uradni list pod š t 242. 

Razpis. 
Razpisuje ee služba ravnatelja državnih dobro

delnih zavodov v Ljubljani e prejemki VI. činov-
nega razreda državnih uradnikov, t j . z letno plačo 
5500 Din s pripadajočimi draginjskimi dnevnicami 
(sedaj po 28 Din) in službenim stanovanjem z raz
svetljavo in kurjavo. 

Prosilci za to službo, ki morajo biti doktorji vse
ga zdravilstva in državljani kraljevine Srbov, Hrva-
tov in Slovencev, naj vlože svoje prošnje, oprem
ljene z dokazili o kvalifikaciji, do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić в. r. 

Št. 9431/22. 3—2 
Razpis. 

Pri ravnateljstvu splošne bolnice r Ljubljani se 
razpisuje 5 mest asistentov, in sicer za interni, gi
nekološki, porodniški, okulistični in kirurški odde
lek s prejemki IX. činovnega razreda državnih urad
nikov, t. j . z ad jutom letnih 2800 Din in s pripada
jočimi draginjskimi dnevnicami (sedaj 26 Din). 

Pogoji: jugoslovansko državljanstvo, dvoletna 
praksa v bolnici, in sicer tako, da je prosilec vsaj 
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99. 662 Letnik IV. 
Sest mesecev služboval na onem oddelku, za ka
terega prosi. 

Prošnje naj se vlože do dne 
10. o k t o b r a 1 9 2 2. 

pri ravnateljstvu splošne bolnice v Ljubljani. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 9. septembra 1922. 
Sanitetni šef: Katičić s. r. 

St. 10.247/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlja pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 3. do dne 9. septembra 1922.) 

O k r a j 
сл 

o 
o I 

N 
O 

S g 

K o z e (Variola) . 

Celje okolica . . . | 1 | . | 1 

P a r a t i f u s . 
Maribor okolica. 
Maribor mesto , 
Slovenjgradec. . 

14 
3 
4 

. 

i 

10 
3 
2 

T r e b u š n i t i fus (Typhus a b â o m 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Kočevje . . . . 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
Ptuj mesto . . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec . 
Prevalje . . . . 
Murska Sobota . 

2 
14 
2 
2 
1 

Griža (Dysenter ia ) . 
Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik .- . . . 
Kranj . . . . . 
Krško 
Kočevje . . . . 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec. . 
Prevalje . . . . 
Murska Sobota . 

8 
6 
5 

i 29 
5 
1 

i 12 
1 
2 
1 
4 

12 
4 
2 

i 

2 

6 
2 

18 
2 
3 
6 

i 1 
3 

4 
10 
4 

i 
1 

5 
2 

1 
11 

3 
1 

1 
4 

2 

8 
3 
1 . 

1 
. 

2 

2 
• 

. 
2 
, 

1 

. 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice . . . . 
Krško 
Ljubljana mesto. 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica. 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Murska Sobota . 

4 
1 
1 

5 
10 

3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 

1 

2 
2 
. 

1 

• 

. 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Brežice . . . 
Celje okolica . 
Litija . . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor okolica 
Maribor mesto 
Murska Sobota 

Kranj . . . 
Ptuj okolica 

1 
2 
l 
1 
1 
1 
1 

, 
1 
, 

1 
, 
1 
. 

Tra h o m. 
2 I . 
4 

I 4 

I 3 
n a 1 i s). 

4 
8 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
i 
3 
1 
6 
2 
2 
3 

10 
1 
7 
2 

36 
2 
3 
6 

9 
1 
1 
1 
8 

13 
5 
1 
1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 14. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
St. 10.023/22. 

Razglas. 
Ministrstvo za narodno zdravje je pooblastilo z 

odlokom z dne 5. septembra 1922., št. 30.433, zdrav-1 

stveni odsek v Ljubljani, da. srne za Slovenijo iz
dajati dovolila za uvoz strupov in strupenih stvari 
iz inozemstva industrijskim podjetjem in trgovcem, 
katerim se smejo po zakonskih predpisih dajati -taka 
dovolila. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 14. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
St. 10.027/22. 

Razglas. 
Gospod minister za narodno zdiavje je odredil z 

odlokom z dne 28. avgusta 1922., št. 24.271, da S3 
smejo ob državnih stroških zdraviti bolniki samo v 
tretjem oskrbnem razredu. Kolikor jo bilo s prej
šnjimi odloki odobreno, da se smejo izvestno osebe 
ob državnih stroških zdraviti tudi v drugem oskrb
nem razredu, prestane ta odobritev. 

Ta odlok stopi v veljavo dne 15. septembra t. L; 
od toga dne se jo ravnati po njem, ker bi büi sicer 
uajtazovalci^za nastalo škodo osebno odgovorni. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 15. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 10.225/22. 

. Razpis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani raz

pisuje službo drugega okrajnega zdravnika pri okraj
nem glavarstvu v Murski Soboti s sodežem v Gornji 
Lendavi, in sicer v IX. činovnem razredu državnih 
uradnikov. 

Prosilci naj predlože svoje pravilno kolkovane 
prošnje do dne 

15. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Prošnjam naj se prilože: doktorski diplom (ali 
njega prepis), izpričevalo o fizikatni preizkušnji, do
kazila o izobrazbi, dosedanjem službovanju, starosti, 
državljanstvu in fizični sposobnosti. 

Prosilci, ki še nimajo fizikatne preizkušnje, se 
nastavijo provizorno in se morajo zavezati, da opra
vijo to preizkušnjo vsaj v dveh letih. 

Zdravstveni odsele za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
«— 

Preds. br. 2881/1922. 1234 3—1 
Natečaj. 

Pri pomorski upravi kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev so izpraznjena nastopna uradniška me
sta, in sicer: 

A. V konceptni službi pri pomorski oblasti v Splitu: 
1 svetnik v VI. činovnem razredu, z osnovno 

plačo letnih 5500 dinarjev; 
2 tajnika I. razreda v VII. činovnem razredu, z 

osnovno plačo letnih 4500 dinarjev; 
1 komisar I. razreda v IX. činovnem razredu, z 

osnovno plačo letnih 3000 dinarjev. 

B. V tehnični stroki: 

6 inženjerjev I. razreda v IX. činovnem razredu, 
z osnovno plačo letnih 3000 dinarjev, in sicer v Spli
tu, Dubrovniku ali na Sušaku, po službeni potrebi; 

1 geometer v IX. činovnem razredu, z osnovno 
plačo letnih 3000 dinarjev, in sicer pri pomorski ob
lasti v Splitu; 

1 strojedelec v X. činovnem razredu, z osnovno 
plačo letnih 2200 dinarjev, in sicer pri pomorski ob
lasti v Splitu; 

1 tehnični oficial II. razreda v XI. činovnem raz
redu, z osnovno plačo letnih 1600 dinarjev, in sicer 
pri pomorski oblasti v Splitu. 

C. V navtični stroki: 
a.) pri pomorski oblasti v Splitu: 

1 luški kapetan I. razreda v VIII. činovnem raz
reda, z osnovno plačo letnih 3600 dinarjev; 

1 luški kapetan II. razreda v IX. činovnem raz
redu, z osnovno plačo letnih 3000 dinarjev; 
b) pri luških uradih po službeni potrebi: 

3 luški odposlanci v X. činovnem razredu z 
osnovno plačo letnih 2200 dinarjev in 

1 upravitelj lazareta v X. činovnem razredu, z 
osnovno plačo letnih 2200 dinarjev. 

Č. V računski stroki pri pomorski oblastj v Splitu: 
1 računski svetnik II. razreda v VIII. činovnem 

razredu, z osnovno plačo letnih 3600 dinarjev. 

D. V pisarniški pomožnj službi: 
1 pisarniški upravitelj v IX. činovnem razredu, z 

osnovno plačo letnih 3000 dinarjev. 
Poleg plače se prejemajo v vsakem činu še pri

padajoče osebne in rodbinske draginjske doklade po 
zakonu z dne 28. februarja, odnosno z dne 30. marca 
1922. -

Za popolnitev zgoraj navedenih meet se razpisuje 
s tem natečaj s pozivom, naj vsi oni, ki žele dobiti 
eno izmed teh mest, predlože podpisanemu predsed-
ništvu najkesneje do dne 

25. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
svojeročno napisane in pravilno kolkovane prošnje, 
t. j . s kolkom za 3 dinarje na prošnji in z 10 dinarji 
za rešitev, nadalje z 1 dinarjem na vsaki prilogi, na 
kateri že ni plačana vsaj tolika taksa. 

Vsaka prošnja mora biti opremljena z oblastnim 
potrdilom, da prosilec izpolnjuje vse občo in spe
cialne namestitvene pogoje, ki so niže predpisani. 

Prosilci, ki niso v državni službi, naj vlože proš
nje neposredno, državni uslužbenci pa po nadrejenem 
oblastvu. 

Državni uslužbenci morajo priložiti prošnji dovo
litev pristojnega ministra za prestop v resort mini
strstva za promet, pod katero spada pomorska 
uprava. 

Vsak prosilec mora dokazati: 
1.) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; ^ 
2.) da je neoporečnega političnega in nravnega 

vedenja; 
3.) da jo telesno in duševno zdrav in sposoben 

za vsako službo; 
4.) da je zadostil vojaškim dolžnostim; 
5.) svoje rodbinsko in imovinsko stanje; 
6.) aH pozna razen materinskega (srbsko-hrvat-

sko^slovenskoga) še drug jezik in koliko. 
Od onih, ki še niso v državni službi, se zahteva 

dovršeno 21., a no prekoračeno 40. leto starosti. 
Za posamezne službene grane jo poleg tega pred

pisana posebna strokovna izobrazba, in sicer: 
Za mesta, navedena pod A, popolna fakultetna 

(pravniška) in uradniška upravna izobrazba, za urad
nike drugih resortov državno ali druge javne uprave 
še izpit konceptnega uradnika pomorsko uprave, ki 
se mora opraviti v enem letu po nastopu službe; 

za inženjerska mesta, navedena pod B, popolna 
fakultetna izobrazba civilnega (gradbenega) ali stroj
nega inženjerja, prednost pa imajo oni gradbeni 
inženjerji, ki dokažejo prakso v pomorskih gradbe
nih poslih, in oni strojni inženjerji, ki dokažejo pra
kso v pregledovanju parnih kotlov, dočimi ee za
hteva za etalnost od vsakega administrativni izpit, 
predpisan za Inženjerje v javni službi; 

za geometrsko mesto, navedeno pod B, ustrezna 
strokovna šolska izobrazba in praksa, nadalje izpit 
civilnega geometra; 

za mesto tehničnega Qficiala, navedeno pod B, 
v prvi vrsti ustrezna strokovna (gradbena) srednje
šolska izobrazba ali sposobnost v pomorskih grad
benih poslih, dokazana z večletnim strokovnim delo
vanjem, prednost izmed teh poslednjih pa imajo oni, 
ki so poleg tega dovršili še nižjo strokovno (obrtno) 
šolo ali strokoven tečaj; 

za strojedelsko mesto, navedeno pod B, ali svo
boščina pomorskga strojodelca I. razreda — prednost 
pa ima oni, ki dokažo, da j e dovršil strojodelsko 
šolo — ali tehnična srednješolska izobrazba strojno 
stroke — prednost pa ima oni, ki dokaže izvestno 
prakso v strojnih poslih; 

za mosta, navedena pod C, se zahtova: a) svobo
ščina pomorskega kapetana dolge plovitveinb) dvo
letna plovitev na poveljevanju narodnih ladij dolge 
plovitve, c) strokovni izpit, predpisan za luške urad
nike, č) strokovno poslovanje v pomorski upravi ali 
v zavodih pomorskega (strokovnega) pouka in d) 
znanje angleškega ali franeskega jezika, toda od po
gojev pod b), c) in č) se sane v utemeljonohr primeru 
zahtevati izpregled za mesta začasnih luških odpo
slancev; 

za mesta, navedena pod C, srednješolska izobraz
ba ia strokovni izpit iz državnega računovodstva, a 
prednost ima oni, Id dokaže posebno prakso v ra
čunskem poslovanju pomorske uprave; naposled 

za mesto, navedeno pod D, primerna šolska iz
obrazba in dokazana sposobnost v pisarniškem ma-
nipulacijskem delu. 

Vsak prosilec naj priloži svoji prošnji kratek 
Življenjepis (curriculum vitae), v katerem naj raz-



; р р * * а ш | ? а 

99. 663 Letnik IV. 
loži, s čim se je v evo ji stroki bavil po dovršenih 
naukih do danes; posamezne navedbe pa naj dokaže 
tudi z dotičnimi oblastvenimi ali dragimi potrdili. 

Prosilci se zlasti opozarjajo na to, da no morejo 
vezati svojih prošenj na pogoj, da bi bili imenovani 
na izvestne v. naprej opredeljene službene kraj«, 
nego ti kraji se jim odrede po službeni potrebi; 
vendar pa se bodo po možnosti vpoštovale njih ute
meljene želje v tem pogledu. 

Imenovanje za kontraktualnega uradnika na in
ženjerska mesta, navedena pod B, z enako р1або 
lahko zahtevajo tudi oni, ki niso državljani naše 
kraljevine, ako sicer zadoščajo občim in strokovnim 
pogojem tega natečaja. 

Prošnjo je nasloviti na predsedništvo pomorske
ga oblastva v Bakru ter jih po predpisni poti vročiti 
temu oblastvu, ki bo postopalo z njimi nadalje po 
zakonu. 

Predsedništvo pomorskega oblastva kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Bakru, 

dne 15. septembra 1922. 
Upravitelj — podpredsednik: 

dr. šime Vranjecanin s. r. 

Ne Ц 132/22—1. 

Oklic. 
1187 3—1 

Višjo deželno sodišče v Ljubljani naznanja, da 
je okrajno sodišče v Brežicah dognalo poizvedbe 
zaradi dopolnitve tamošnje zemljiške knjigo z vpi
som nepremičnin, ki še niso vpisane v nobeno javno 
knjigo, in eicer parcel št. 837/14 (savska straga) in 
št. 835/3 (pašnik) davčno občino ločenske v nov 
vložek št. 193 katastralne občine ločensko ter odre
dilo Vpis te nepremičnine v zgoraj označeni vložek 
zemljiške knjige (deželne deske). 

Zato se določa v zmisku zakona z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št. 96, dan 30. avgusta 1922. za dan 
otvoritve tega vložka glede označene nepremičnine 
1er se splošno objavlja, da je od tega dne moči nove 
lastninske, zastavne in druge knjižne pravice na tej 
nepremičnini pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati samo z vknjižbo na to ne
premičnino. 

Obenem ee zaradi uravnave tega vložka zem
ljiške knjige, ki se sme vpogledati pri okrajnem 
sodišču v Brežicah, glede omenjene nepremičnine 
otvarja postopanje, predpisano v zgoraj navedenem 
zakonu. Pozivi jejo se torej vsi oni: 
a) ki zahtevajo na podstavi pravico, pridobljene 

pred dnem 30. avgusta 1922., da bi se predra-
g'ačili vpisi, M 60 v tem vložku in se tičejo 
lastninskih ali posestnih razmer glede omenjene 
nepremičnine, bodisi da se kaj odpiši, pripiši ali 
prepiši, da 60 popravi oznamenilo nepremičnine 
ali sestava zemljiškoknjižnih teles, bodisi da se 
prodrugači kaj dragega; 

b) ki so si žo pred dnem 30. avgusta 1922. prido
bili zastavne, služnostne ali druge za knjižni vpis 
sposobne pravice do te nepremičnine ali do nje 
delov, kolikor bi bilo te pravice vpisati tako, 
kakor da spadajo k starim bremenom, 

naj vlože dotične zglasitve najkesneje do 
dne 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2. pri okrajnem 
sodišču v Brežicah, in sicer zglaeitve, ki se na
našajo na obremenUn© pravice pod b), na način, 
označen v § 12. zgoraj imenovanega' zakona, ker 
drugače izgube pravico, uveljavljati zahtevke, ki 
so morajo priglasiti, proti takim drugim osebam, 
ki so si v dobri veri pridobilo knjižne pravice na 
podstavi spisov, kateri stojo v tem vložku zem
ljiške knjige in ee niso izpodbijali. 
Dolžne priglasitve nič ne izpreminja, da jo pra

vica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz javne knjige, 
ki stopa iz rabe, aliuz sodne rešitve ali da je stranka 
ukrenila kaj dragega zaradi té pravice, o čemer 
oblastvena rešitev še ni izšla. 

izpostavitve v prejšnji stan proti zamudi oklic-
nega roka ni; tudi ni dopustno, da bi 6e ta rok za 
posamezne stranko podaljšal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IL, 
' dne 30. avgusta 1922. 

Ne II 133/22—1. 
Okiic. 

1201 3—1 

Višjo deželno sodišče v Ljubljani naznanja, da 
je okrajno sodišče v Rogatcu dognalo poizvedbe 
zaradi dopolnitve tamošnje zemljiške knjige z vpi
som nepremičnin, ki še niso vpisane v nobeno javno 
knjigo, in sicer parcel èi. 1208, 1209, 1210 in 1211 
katastralne občine dobrinske in št. 321/2, 322 in 

323 katastralne občine kočiške v že obstoječi vložek 
št. 80 katastralne občine dobrniške' ter odredilo vpis 
te nepremičnine v zgoraj označeni vložek zemljiške 
knjige (deželno deske). 

Zato se določa v zmiskii zakona z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št. 96, dan 30. avgusta 1922. za dan 
otvoritve tega vložka glede označene nepremičnine 
ter se splošno objavlja, da je od tega dne moči nove 
lastninske, zastavne in druge knjižne pravice na tej 
nepremičnini pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati samo z vknjižbo, na to ne
premičnino. 

Obenem se zaradi uravnave tega vložka zem
ljiške knjige, ki se sme vpogledati pri okrajnem 
sodišču v Rogatcu, glede omenjene nepremičnine 
otvarja postopanje, predpisano v zgoraj navedenem 
zakonu. Pozivi jejo so torej vsi oni: 
a) ki zahtevajo na podstavi pravice, pridobljene 

pred dnem 30. avgusta 1922., da bi se predru-
gačili vpisi, ki so v tem vložku in se tičejo 
lastninskih; ali posestnih razmer glede omenjene 
nepremičnine, bodisi da se kaj odpiši, pripiši ali 
prepiši, da se popravi oznamenilo nepremičnine 
ali sestava zemljiškoknjižnih teles, bodisi da se 
predrugači kaj drugega; 

b)> ki so si že pred dnem 30. avgusta 1922. prido
bili zastavne, služnostne ali druge za knjižni vpis 
sposobne pravice do te nepremičnine ali do nje 
delov, kolikor bi bilo te pravice vpisati tako, 
kakor da spadajo k starim bremenom, 

naj vlože dotične zglasitve najkesneje do 
dne 3 1 . d e c e m b r a 192 2. pri okrajnem 
sodišču v Rogatcu, in sicer zglasitve, ki se na
našajo na obremeniln© pravice pod b), na način, 
označen v § 12. zgoraj imenovanega zakona, ker 
drugs r ^izgube pravico, uveljavljati zahtevke, ki 
so moiajo priglasiti, proti takim drugim osebam, 
Id so si v dobri veri pridobile knjižne pravice na 
podstavi spisov, kateri stoje v tem vložku zem
ljiške knjige in ee niso izpodbijali. 
Dolžne priglasitve nič ne izpreminja, da je pra

vica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz javne knjige, 
ki stopa iz rabe, ali iz sodne rešitve ali da je stranka 
ukrenila kaj drugega zaradi te pravice, o čemer 
oblastvena rešitev še ni izšla. 

Upostavitve v prejšnji stan proti zamudi oklic-
nega roka ni; tudi ni dopustno, da bi se ta rok za 
posamezne stranke podaljšal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 30. avgusta 1922. 

savi ter prošnji priložiti rojstni in domovinski 
list, zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpriče
valo, izpričevalo uradnega zdravnika, da eo za 
zaprošeno mesto sposobni Končno morajo izka
zati, da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa 
da so je trajno oproščeni. 

Se posebno ee opozarjajo na naredbo ministra 
pravde z dne 31. januarja 1921., Ur. 1. št. 46. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
Ur. 1. št. 115. Za take se priznavajo le oni, katerih 
zmožnost za delo se je vßled poškodb, dobljenih v 
vojni, zmanjšala najmanj za 20 %. Invalidnost mo
rajo izkazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni 
ali drugi pukovski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. 
in 8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 
1919., Ur. 1. št. 38 iz leta 1920., vojaški certìfikatìsti 
pa na predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. 
drž. zak. št. 60. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo po 
premestitvi, naj prosilci v svojih prošnjah izrecno 
navedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se 
izpraznila. 

Predsedstvo okrožnega sodišča v Mariboru, 
dne 20. septembra 1922. 

Preds. 2118/4/22—1. 
Razpis 

3—2 

Razpisujejo se mesta pisarniških uradnikov v 
XI., odnosno v X. činovnem razredu, in sicer: 
pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani . 1 mesto; 
pri deželnem sodišču v Ljubljani . . . 3 mesta; 
pri okrožnem, sodišču v Novem mestu . . 1 mesto; 
pri okrajnem sodišču v Črnomlju . . . 1 mesto; 
pri okrajnem 6odišču v Kamniku . . . 1 mesto; 
pri okrajnem 6odišču v Konjicah . . . 1 mesto; 
pri okrajnem, sodišču vi Metliki . . . . 1 mesto. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, lei 
morajo biti svojeročno spisane, naj ee vlože po služ
beni poti najkesneje do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 
pri predsedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 98. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani, 

dne 12.eeptembra 1922. 
Dr.Rogina s. r. 

Preds. 972/4—22—1. 3—1 
Razpis. 

Pri okrajnem sodišču v Ptuju se odda mesto iz
vršilnega uradnika z dostavkom, da se odda tudi 
mesto, ki se utegne izprazniti ali tekom razpisa ali 
po premestitvi in pa izmed poduradnišldh mest, 
izpraznjenih na ta način. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj ee vlože naj-
keanejo do dne 

1. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso -v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pi-

Preds. 321/6/22—1. 3—2 
Razpis. 

Pri okrajnem sodišču v Cerknici je razpisana 
služba pisarniškega pomočnika. 

Prošnje naj se vlože do dne 
20. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 98. 
Okrajno sodišče v Cerknici, 

dne 14. septembra 1922. 
Dr. Bavdek e. r. 

A I 457/22—1. 1242 

Poziv dedičem, volilojemnikom in upnikom 
inozemskega državljana. 

Vojni pogrešanec Ernest J u r j a k , vratar v ho
telu «Slon» v Ljubljani, pristojen v Mlince pri Do-
brli vasi, odnosno tam doma, državljan Nemške 
Avstrije, je bil sodno proglašen za mrtvega. Za
pustil je naredbo poslednje volje. 

Po zmislu §§ 137. in 138. ces. pat. z dne 9. av
gusta 1854., drž. zak. št. 208, se pozivljejo vei de
diči, volilojemniki in upniki, ki 60 tukajšnji držav
ljani ali v tuzemstvu živeči tujci, naj napovedo-
svoje zahteve do zapuščine najkesneje do dne 

2 0. n o v e m b r a l 9 2 2 . 
pri podpisanem sodišču, kr bi ee emela sicer zapu
ščina izročiti brez ozira na te zahteve inozemskemu 
oblastvu ali osebi, poverjeni po tem oblastvu. 

Okrajno sodišče v Ljubljana, oddelek L, 
. dne 13. julija 1922. 

1224 T 136/22—3, T 139/22—3. 

Amortizacija. 
Na prošnji: a) Jerneja P i e v e l j a v Olševku 

št. 3 in b) Helene H r i b a r j e v e n a Bledu se uvaja 
amortizacija nastopnih vložnih knjižic, izmed kate
rih je bila prva prosilcu baje ukradena, druga pa j J 
prositeljica baje izgubila: 

ad a): Vložna knjižica št. 14.511 mestne hranil
nice v Kamniku z vlogo 2000 K, glaseča ee na ime: 
Jernej Plovelj; 

ad b): Vložna knjižica št. 9011 mestne hranilnice 
v Radovljici v vrednosti 1891 K 86 v. 

Imetnik teh knjižic se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se eicer po tem roku izreklo, da sta 
vložni knjižici brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljana, oddelek III., 
dne 5. septembra 1922. 

1208 Ne' I 145 in 146/22. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Marije B r e m š a k o v e f vi Mostah: 

št. 10 so uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih 
hranilnih knjižic, ki ju je prosilka baje izgubila, in 
sicer: knjižice hranilnice in posojilnice v Komendi 
št. 1227, glaseče se na ime: Mana Tomeli z vlogo 
6194 K 66 v, in knjižice istega zavoda št. 343, glase
če se na ime: Franc Završnik z vlogo 7188 K 25 v. 
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Imetnik teh knjižic ee pozivlje, naj uveljavi svoje 

pravice tekom š e s t i h m e s e c e v izza dne 1. ok
tobra t L, ker bi se sicer po tem roku izrekla, da 
eta knjižici brea moči. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 9. septembra 1922. 

Ne I 162/22—3. 1232 
Amortizacija. 

Po prošnji firme F. & A. U h e r v Ljubljani 6e 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne dekla
racije, ki jo je ta firma baje izgubila: Izvozna de
klaracija ekspoziture ljubljanske carinarnice št. Iz
voz broj 3651 z dne 2. maja 1922. 

Imetnik te deklaracije se pozivlje, naj uveljavi 
evo je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da deklaracija nima 
več moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 31. avgusta 1922. 

Ne I 168/22—2. 1229 
Amortizacija. 

Na predlog Leopolda M a v r i c a , zasebnika v 
Metliki, se uvaja.' postopanje za amortizacijo nastop
ne vložne knjižice, In je büa predlagatelju bajo ukra
dena: Hranilna knjižica Prve dolenjske posojilnice v 
Metliki š t 12.391 v vrednosti 6000 K, glaseča se na 
ime: Leopold Mavric v Metliki. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi &e sicer 
po tem roku izreklo, da je knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Metlikj, oddelek L, 
dne 13. eeptembra 1922. 

Ne I 514/22—6. 968 3—3 
Amortizacija. 

Po prošnji Liže N o v a k o v e , preužitkarice v 
Stranjah š t 24 pri Šmarju, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnih hranilnih knjižic, ki jih je 
prositeljica baje izgubila: 1.) Hranilna knjižica 
š t 3953 hranilnice in posojilnice v Šmarju pri Jelšah 
v nominalni vrednosti 60 Din 36 p. -2.) Hranilna 
knjižica š t 2425 Ljudske hranilnice in posojilnice v 
Celju v nominalni vrednosti 913 K 30 v. 3.) Hranil
na lcnjižica št. 14.873 posojilnice v Celju v nomi
nalni vrednosti 912 K 01 v. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom Š e s t i h m e s e c e v od 
prve objave tega oklica, ker bi se sicer po tem roku 
izreklo, da hranilne knjižice niso več veljavne. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek I., 
dne 3. julija 1922. 

L 13/22—3. 
Sklep. 

1249 

Sklep z dne 22. novembra 1921., opr. š t L19/21, 
s katerim je bila Marija M a č e k , 58 let stara, 
samska, posestnica v Virštanju, zaradi umobolnosti 

. popolnoma preklicana, s e r a z v e l j a v l j a . 
Okrajnq sodjšče v Kozjem, oddelek L, 

dne 11. septembra 1922. 

123Ü A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

858. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Industrija gumbov v Celju, 

družba z o. z. 
Obratni predmet: tvorniško izdelovanje raznih 

gumbov, glavnikov in enakega blaga in trgovina s 
takim blagom na debelo in na drobno. Družba ima 
pravico, opravljati vse .trgovske posle, ki so redno 
združeni s tako industrijo in trgovino; tudi ima pra
vico, nabavljati lastna skladišča in lastne izdelo
val nice ter nakupovati v to svrho zemljišča, orodje, 
stroje in vee potrebščine. 

Družbena pogodba z dne 22. julija 1922. 
Visočina osnovne glavnice: 600.000 K, Id je ce

lotno vplačana. 
Poslovodje: dr. Anton Božič, odvetnik v Celju, 

Alojzij Drofenik, trgovec v Celju, in Angel Hribar, 
tvorničar v Slovenjgradcu. 

Pravico zastopanja imajo navedeni trije družbe
niki. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
dva poslovodji aH poslovodja in prokurist. 

C o l j e , dne 18. avgusta 1922. 

859. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: «Triglav», trgovačko društvo 

šumskim proizvodima. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in z lesenimi 

izdelki, žaganje in tesanje lesa. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

10. julija 1922. 
Družbeniki: Anton Tischina, lesni trgovec v 

Celju, Na okopih št. 1; Miroslav Ferber, zasebni 
uradnik v Celju, Na okopih; Ervin Simić, podšef 
bančnega knjigovodstva v Zagrebu, Zrinjevac š t 19. 

Za zastopanje so upravičeni vsi družbeniki. 
Podpis firme: Besedilu firme pristavljata dva 

družbenika kolektivno svoje ime. 
C e l j e , dne 18. avgusta 1922. 

860. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tehniška «Union», družba z o. z. 
Obratni predmet: uvozna in izvozna trgovina s 

stroji, elektrotehničnimi stroji, aparati in instala
cijskimi potrebščinami za visoko in nizko napetost, 
z orodjem in strojnimi potrebščinami vsake vrste 
kakor tudi z obratnimi predmeti; instalacija in mon
tiranje gonilnih in tvorniških naprav; obratovanje 
mehanične in strojne delavnice in izvrševanje vseh 
vrat električnih instalacij za visoko in nizko na
petost. 

Družba sme ustanavljati podružnice na ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter se, sme 
udeleževati pri enakih podjetjih. 

Družbena pogodba z dne 4. avgusta 1922. 
Osnovna glavnica^naša 100.000 K (stotisoč kron) 

ter je povsem vplačana v gotovini. 
Poslovodji: Viktor Vertnik, strojni tehnik v 

Ljubljani, Vegova ulica št. 2; Avgust Lozar, elektro
tehnik v Ljubljani, Kmetijska ulica št. 125. 

Družbo zastopata dva poslovodji, vsak samo
stojno, na zunaj in proti sodišču in državnim oblast-
vom. Firma se podpisuje tako, da postavlja pod 
njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano bese
dilo vsak poslovodja samostojno svoje ime. 

Postavljeni prokurist podpisuje vselej s pristav-
kom, ki označuje prokuro. 

L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1922. 

861. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Prva mariborska izdelovalnica 

zamaškov in drugih predmetov Jz plutovine — Fran 
Ogrizek. 

Obratni predmet: izdelovanje zamaškov in dru
gih predmetov iz plutovine. 

Imetnik: Fran Ogrizek, trgovec v Mariboru, 
Vetrinjska ulica št. 11. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja njen imet
nik pod natisnjeno, napisano ali odtisnjeno besedilo: 
«Prva mariborska izdelovalnica zamaškov in drugih 
predmetov iz plutovine» svojeročno svoj podpis: 
«Fran Ogrizek». 

M a r i b o r , dne 25. avgusta 1922. 

862. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: B. Veselinovič & Comp. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim in 

mešanimi blagom in e parfumi. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 16. junija 1922. 
Pravico zastopanja imata oba družbenika ko

lektivno. 
Besedilo firme podpisujeta kolektivno oba druž

benika. 
Družbenika: Božidar Veselinovič in Gjordje Mi-

loradovič, trgovca v Mariboru, Gosposka ulica 
št. 26. 

M a r i b o r , dne 30. avgusta 1922. 

863. Sedež: Strnišče. 
Besedilo firme: «Sliva», tovarna sadnih konserv 

Franc Čuček in drugi, Strnišče, Slovenija, SHS; 
nemško: «Sliva», Obstkonservenfabrik Franz Čuček 
& Cie., Strnišče, Slovenija, SHS. 

Obratni predmet: izdelovanje in razpečavanje 
sadnih konzerv raznih vrst. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 15. avgusta 1922. 

Družbeniki: Franc Čuček, posestnik v Ptuju; 
Rudolf Bubbia, trgovec v Mariboru, Vilharjeva 
ulica št. 6, in Franc Kurinčič, trgovski zastopnik 
v Mariboru, Valvazorjeva ulica št. 36. 

Pravico, zastopati družbo, ima družbenik Franc 
Čuček kolektivno z družbenikom Rubbio ali Fran
cetom Kurinčičem. 

Firma «e podpisuje tako, da pristavljata nje
nemu po komerkoli napisanemu, natisnjenemu ali e 

štampilijo odtisnjenemu besedilu Franc Čuček in 
eden ostalih družbenikov svojeročno svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 6. septembra 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

864. Sedež: Gornja Bistrica. 
Besedilo firmo: Tovarna za baker in žolto med 

Bratje Steraberger na Gornji Bistrici — Kupfer
hammer- und Messingwerke Brüder Sternberger in 
Gornja Bistrica — Copper- and Brass-Werks Stern*-
berger Brothers in Gornja Bistrica: 

Izbrisala se jo posamezna prokura Josipa Hof-
manna, ki je postal ravnatelj firme. 

Kolektivna prokura se je podelila ravnatelju Jo
sipu Hofmannu, inž. Francu Bergerju in inž. Teodor
ju Weissu. 

Prokurist! podpisujejo besedilo firme z označbo 
prokure tako, da postavljata vedno dva prokurista 
pod njeno napisano, natisnjeno ali odtisnjeno bese
dilo svoji imeni. 

M a r i b o r , dne 30. avgusta 1922. 

865. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: Tiskarna Sava v Kranju: 
Izstopil je kot član načelništva Rudolf Kokalj, 

trgovec v Ljubljani, vstopil pa je v načolniŠtvo 
novoizvoljeni član Vinko Sire, bančni uradnik v 
Kranju. 

L j u b l j a n a , dne 1. septembra 1922. 

866. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firm?: Delniška tiskarna, d. d. v Ljub

ljani: 
Izbrisala sta so izstopivša člana upravnega sveta 

Makso Hrovatin in Josip Urhanič, vpisala pa sta se 
novoizvoljena člana upravnega sveta dr. Albert 
Kramer in dr. Pavel Pestotnik v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 1. septembra 1922. 

867. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: M. Geršak & Co. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 

in semeni: 
Izstopila je javna družbenica Marija Šibenik. 
Odslej samoimetnica: Marija Geršak, omožena 

Pestotnik. 
L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1922. 

868. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: F. in J. Goričar. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Ietopil je družbenik Franc Goričar. — Podpis 

firme: F. in J. Goričar. 
L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1922. 

869. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Siegel & drug, družba z o. z. v 

Ljubljani : 
Vpisala so je podelitev prokure Josipu Franklu, 

družbeniku firme Siegel & drug v Ljubljani. Proku
rist podpisuje firmo tako, da pristavlja njenemu be
sedilu svoje ime z dratavkom, ki kaže na prokuro. 
Podpisuje torej: Siegel & drug, pp. Josip Franki. 

L j u b l j a n a , dne 1. septembra 1922. 

870. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Slavenska banka, d. d. Zagreb, 

podružnica Ljubljana: 
Vpisala se je podelitev prokure Eriku Frohlichu, 

bančnemu uradniku v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dne 1. septembra 1922. 

871. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Trgovska banka, d. d. v Ljub

ljani: 
Izredni občni zbor dne 25. marca 1922. je 

sklenil zvišati delniško glavnico od 10,000.000 K na 
30,000.000 K. Z odobritvijo ministrstva za trgovino 
in industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 10. avgusta 
1922., št. 5220/22, za to pooblaščenega z odlokom 
ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu z 
dne 17. junija 1922., VI št. 3326, se je »Menila iz-
prememba § 5. družbenih pravil, ki se glasi: «Osnov
na delniška glavnica, ki je znašala prvotno 
10,000.000 K in bila razdeljena na 25.000, v goto
vini popolnoma vplačamh delnic po 400 K, ee je 
vsled sklepa izrednega občnega zbora z dne 25. mar
ca 1922. zvišala na 30,000.000 K in sestoji sedaj 
iz 75.000 v gotovini popolnoma vplačanih delnic po 
400 K. 
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Za zvišanje delniško glavnice nad 30,000.000 K 

je potrebno'državno dovoljenje.» 
L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1922. 

872. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Marburger Exporthaus «Luna» — 

Mariborska eksportna hiša «Luna»: 
Prokura s© j© podelila Walterju Kiffmaranu v 

Mariboru. 
Prokurist podpisuje besedilo firme samostojno z 

označbo prokure «p pa». 
M a r i b o r , dne 30. avgusta 1922. 

873. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Mara», mariborska rafinerija 

mineralnega olja in kemična tovarna, družba z ome
jeno zavezo: 

Družba temelji odslej na družbeni pogodbi z dne 
3. marca 1922., na podstavi notarskega akta z dne 
5. avgusta 1922., št. 22.518, izprcmenjeni v § 3. 

Izbrisal se je dosedanji poslovodja Ervin Landau, 
vpisal pa >se je kot novi poslovodja Hugon Breme, 
posestnik v Mariboru, Miklošičeva ulica It. 2. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1922. 

874. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Orient», mednarodna, trgovsko-

špedicijska i« skladiščna delniška družba vi Mari
boru: 

Na podstavi potrdil ministrstva za finanoo z dne 
17. avgusta 1922., C br. 52.334, in z dne 18. julija 
1922., C br. 44.738, so je dovolilo firmi izvrševanje 
carinsko-posredniških poslov po carinskem posred
niku Danielu Batoriju. 

M a r i b o r , dne 30. avgusta 1922. 

875. Sedež: Polzela. 
Besedilo filine: Gerbstoff extraktwerke Kurka & 

Wildi: 
S prokuro je poverjen Gottlieb Wildi na- Polzeli. 
C e l j e , dne 18. avgusta 1922. 

876. Sedež: Ravno. 
Besedilo firme: Georg Graf von Thumsches 

Stahlwerk Streiteben — Jurija grofa Thurnskega 
jeklarna na Ravnah — Aciéries du Comte George 
de Thurn à Ravne. 

Obratni predmet: jeklarna na Ravnah: 
Besedilo firme odslej tudi še v srbskem, italijan

skem in v angleškem jeziku: Фабрика челика 
Ђорђа графа Турнског y Равнама — Acciaierie 
del Conte Giorgio de Thurn - Ravne — Count George 
Thurn Steelworks - Ravne. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1922. 

Ш. I z b r i s a l a si© j e riaistophjai f i r m a : 

877. Sedež:'Križevci. 
Besedilo firme: Križevska opekarna, družba 

и o. z. v likvidaciji: 
Vsled razdružitve in končane likvidacije. 
M a r i b o r , dne 24. avgusta 1922. 

1231 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e z a d r u g e : 

•878. Sedež: Ormož. 
Besedilo firme: Zadružna elektrarna v Ormožu, 

registrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, dobavljati 

svojim zadružnikom iz tuje ali lastne elektrarne 
električni tok na skupni račun in skupno nevarnost, 
da s tem pospešuje njih gospodarstvo; nadalje iz
vaja za zadružnike potrebne instalacije ter jim do
bavlja «vetiljke, stroje in druge predmete, spada
joče v to stroko in potrebne za razsvetljavo in 
pogon. 

Zadnižria pogodba z dne 19. junija 1922. 
Opravilni delež znaša 200 K ter se mora plačati 

takoj ob pristopu, • • - ,v 
•Vsak družbenik jamči s svojim opravilnim de

ležem in pa z njega desetkratnim zneskom. 
-' Oznanila se izvršujejo z nabitkom v uradnih 

prostorih, nadalje na način, udomačen v kraju, ali 
pa po časopisu, za to določenem. 

Načelništvo sestoji iz petih zadružnikov; člani 
načelništva so: Ivan Veselic, veletrgovec, Matija 
Polak, trgovec, Janko Grivec, posojilnični ravnatelj, 
Josip Urh, trgovec, in Peter Sadravec, industrijec — 
"vsi v Ormožu. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 

Razglasitve, osobito vabila na občni ' zbor, se 
izvršujejo po pismenem obvestilu vseh zadružnikov 
in tudi v. časopisu, ki ga določi načelništvo. Vabilo 
mora navajati dnevni red, kraj in uro občnega 
zbora. 

M a r i b o r , dne 6. septembra 1922. 

879. Sedež: Sv. Martin pod Vurbergom. 
Besedilo firme: Brodska zadruga pri Sv. Martinu 

pod Vurbergom, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo. ' 

Obratni predmet: Zadruga 1.) prevzame brod čez 
Dravo pri Zgornjem Dupleku ter. ga vzdržuje; zato 
si pridobiva vse potrebne koncesije in oblastne do
volitve; 2.) spravlja z oblastno dovolitvijo v pro
met še druga vodna občila, eventualno tudi na dru
gih krajih; 3.) postavlja in vzdržuje vse naprave, 
potrebne pri brodu ali drugih občilih; 4.) skrbi za 
točno prevažanje potnikov, voz itd., zlasti na okraj
ni cesti čez Dravo pri Zgornjem Dupleku. -

Zadružna pogodba z dne 28. avgusta 1922. 
Opravilni delež znaša 500 K ter se mora plačati 

takoj ob pristopu. Načelništvo sme od posameznih 
zadružnikov po razmerju njih .imovine zahtevati 
kolikršnokoli število deležev. 

Vsak zadružnik jamči s svojimi opravilnimi de
leži in pa z njih enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z nabitkom na razglasilni 
desici pri Sv. Martinu pod Vurbergom. 

Načelništvo sestoji iz sedmih zadružnikov; člani 
načelništva so: Rudolf Partlič, gostilničar v Zgor
njem Dupleku; Franc Skofič, posestnik v Zgornjem 
Dupleku; Ignacij Kumer, posestnik pri Sv. Martinu 
pod Vurbergom; Janez Kostanjšek, trgovec pri Sv. 
Martinu pod Vurbergom; Josip Gmajner, posestnik 
v Spodnjem Dupleku; Ignacij Thaler, posestnik v 
Zgornjem Dupleku; Josip Rojko, posestnik v Spod
njem Dupleku. 

Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

po dva člana načelništva. 
Razglasitve, osobito vabila na občni zbor, se 

mariborskem «Slovenskem 
dni pred občnim zborom, 
kraj, čas in dnevni red 

882. Hranilnica in posojilnica v Gorjah, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Lovro Dežman, 
vpisal pa se jo novoizvoljeni član načelništva Janez 
Slivnik v Spodnjih Gorjah št. 13. 

L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1922. 

883. Splošna gospodarska zadruga obrtnikov in njSh 
podpornikov v Kostanjevici, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Josip 
Gliha, Franc Kržičnik, Vinko Bertoli, Josip Grada, 
Josip Suban in Josip Mavsar, vpisali pa so se novi 
člani načelništva Ivan Gliha š t 12, Lavoslavi Bu
čar št. 69, Janko Kerin št. 6, Josip Medved š t 10, 
Franc Pavlenč št. 71 — vsi v Kostanjevici in Jožef 
Jordan v. Malencah št. 3. 

N o v o m e s t o , dne 30. avgusta 1922. 

884. 

izvršujejo z objavo v 
gospodarju», vsaj osem 
Vabilo mora navajati 
občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 30. avgusta 1922. 

880. Sedež.- Št. Vid nad) Ljubljano. 
Besedilo firme: «Lipa»? zadruga mizarjev v 

Št. Vidu nad Ljubljano, r. z. z o. z. 
Obratni predmet: Zadruga nabavlja stroje, les 

itd. za člane ter prevzema dela, spadajoča v mizar
sko stroko. 

Zadružna pogodba z dne 14. avgusta 1922. 
Javni razglasi zadruge, se priobčujejo v «Narod

nem gospodarju». 
Načelništvo sestoji iz načelnika, njegovega na

mestnika in treh članov. Člani prvega načelništva 
so: Frane Zavodnik, posestnik in mizar na Glincah 
št. 1 (načelnik); Jožef Arhar, posestnik in mizar y 
Št. Vidu št. 4 (načelnikov namestnik); Štefan Ermanj 
posestnik in mizar v Št. Vidu š t 4; Alojzij Pečnik, 
posestnik in mizar v Zanužah št. 26; Jakob Kajzer, 
posestnik in mizar v Vižmarjih št, 58. 

Zadrugo zastopa načelništvo. 
Firma se podpisuje tako, da pristavljata za

družni firmi svoj podpis načelnik ali njegov namest 
nik in en član načelništva. 

L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1922. 

II. V p i s a l e so s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

881. Gospodarsko društvo pri Dev. Mar. v Polju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 17. aprila 1921. 
so je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 
_, Likvidatorji: Jakob Šivaj, kaplan pri Devici Ma; 
riji v Polju; Jožef Bezlaj, delavec v tobačni tvor
nici, stanujoč v Zgornjem Kašlju; Jožef Trtnikj de
lavec v papirnici, stanujoč v Zgornjem Kašlju; 
Franc ,1/ešnjak, uradnik v papirnici pri Devici Mariji 
v Polju. 

Likvidacijska firma: Gospodarsko društvo pri 
Dev. Mac; v Polju, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo v likvidaciji. 

Likvidatorji podpisujejo za «Gospodarsko dru
štvo pri Dev.. Mar. v Polju, r. z. z o. z.,» talco, da 
postavljajo pod besedilo zadružne firme « pristav-
kom «v likvidaciji» svojeročno svoja imena, kakor 
zgoraj navedeno, vsi likvidatorji. 

L j u b l j a n a , dne 29. avgusta 1922. 

Kmetska posojilnica ljubljanske okolice, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Prokura se je podelila Josipu Malenšku, pod-
ravnatelju zadruge. 

L j u b l j a n a , dne 28. avgusta 1922. 

885. Mlekarska in sirareka zadruga logaška, regi
strovana zadruga z omejenim poroštvom: 

Izbrisala sta se izstopivša člana načelništva 
Franc Korenčan in Franc Šemrov, vpisala pa sta se 
novoizvoljena člana načelništva Matija Fortuna v 
Blekovi vasi š t 17 (pri Dolenjem Logatcu) in Franc 
Albreht v Kalcah št. 24 (pri Gorenjem Logatcu). 

L j u b l j a n a , dne 29. avgusta 1922. 

886. I. mariborska delavska pekarna, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba § 54. zadružnih pravil. 
Opravilni delež znaša 2000 K ter se sme po 

sklepu občnega zbora vsak čas zvišati aH znižati; 
plačati se mora takoj ob pristopu ali pa v me
sečnih obrokih po najmanj 500 K. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1922. 

887. Pettauer Vorschussverein, registrierte Ge
nossenschaft mit unbeschränkter Haftung — 
Ptujsko predujerano društvo, registrovana za
druga z neomejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba § 47. zadružnih pravil. 
M a r i b o r , dne 6. septembra 1922. 

888. Spar- und Darlehenskassenveredn in Rieg, re
gistrierte Genossenschaft mit unbeschränkter 
Haftung: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Janez 
Krisch v Gotenicah, Janez Krisch v Kočevski Reki, 
Ferdinand Wittine, Alojzij Perz, Janez Schneider in 
Franc Lesar, vpisali pa so se novi člani načelništva 
Leopold Meditz, posestnik v Kočevski Reki š t 3; 
Ivan Lackner v Kočevski Relci š t 4; Ivan Dulzer 
v Kočevski Reki št. 45; Jožef Woldi, posestnik v 
Gotenicah št. 49; Janez Fritz, posestnik v Kočevski 
Reki št. 7; Alojzij Wittine, posestnik v Gornjem 
Wetzenbachu št. 6. 

N o v o m e s t o , dne 30. avgusta 1922. 

za-

ju-

889. Posojilnica za župnijo Ruše, registrovana 
druga z neomejeno zavezo: 

Zadruga temelja odslej na pravilih z dne 11. 
ni ja 1922. 

Besedilo firme odslej: Posojilnica v Rušah, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, z vzajem
nim kreditom pomagati zadružnikom pri gospodar
stvu in obratu, s posojili na primerno nizke obresti. 

Opravilni delež znaša 100 K ter se mora plačati 
takoj oh pristopu. 

Oznanila se izvršujejo z razglasi, nabitimi v za
družni pisarni. 

Načelništvo sestoji iz devetih zadružnikov. 
Pravico, zadrugo zastopati; ima načelništvo. 
Besedilo firme podpisujeta skupno po dva člana 

načelništva.. 
Razglasi, osobito vabila na občni zbor, se izvršu

jejo z objavo v Uradnem listu in z nabitkom na za
družni deski vsaj osem dni pred občnim zborom. 

Vabilo mora navajati dan, uro, kraj in dnevni 
red občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1922. 

890. Hranilnica jn posojilnica v Sodražici, registri
rana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Ivan 
Gornik, Franc Stupica, Josip Xevstek, Primož Zlin-
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dra, Franc Piro in Anton Mihelčič, vpisala pa sta se 
nova člana načelništva Ivan Levstek, posestnik v 
Sodražici š t 6, in Ivan Arko, posestnik v Sodražici 
št. 76. 

Vpisala ee je izprememba pravil v § 16., prvem 
odstavku, in § 34., prvem odstavku, tako da sestoji 
odslej načelniatvo iz načelnika in sedmih odborni
kov, nadzorništvo pa iz petih članov. 

N o v o m e s t o , dne 30. avgusta 1922. 

891. Hranilnica in posojilnica v Svečani, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Vid Janžekovič, 
vpisal pa so je novoizvoljeni član načelništva Fran
čišek Casi, župnik v Svečani. 

Nadalje ee je vpisala izprememba pravil v § 6. 
Zadružni delež znaša sedaj 10 K ter se mora takoj 
plačati. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1922. 

892. Posojilnica za župnijo Sv. Barbara v Halozah, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se odstopivši člani načelništva Ivan 
Kokol, Miko Debeljak, Miha Stumberger in Josip 
Kelc, vpisali pa eo se novoizvoljeni člani načelni
štva Franc Jurgec, posestnik v Paradižu Št. 17; Emil 
Blass, trgovec pri Sv. Barbari št. 10; Jožef Žuran, 
posestnik v Bresovcu št. 47; Anton Korenjak, go
stilničar pri Sv. Barbari št. 8. 

M a r i b o r , dne 24. avgusta 1922., 

893. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Ilju v Sloven
skih goricah, registrovana zadruga z neomeje
no zavezo: 

Vpisala se je izprememba §§ 6., 18., 32., 35. in 
37. zadružnih pravil. 

Zadružni deleži so dvojni, in sicer glavni v zne
sku po 100 K in opravilni v znesku po 10 K, ter se 
morajo placati takoj ob pristopu. 

Načelništvo sestoji iz eedimih članov. 
Vabila na občni zbor se objavljajo v «Sloven

skem gospodarju». 
Izbrisala sta se člana načelništva Anton Haue in 

Konrad Zelzer. 
M a r i b o r , dne 6. septembra 1922. 

894. Unter-Mieeethaler Spar- und Darlehenskassen-
Verein, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Izbrisali so jse dosedanji člani načelništva Ivan 
Huzar, Franc Pongratz in Mihael Mihelič, vpisali pa 
so se novoizvoljeni člani načelništva Lovro Kuhar, 
privatni uradnik, Franc Lečnik, posestnik, Josip Si-
kora, posestnik — vsi v Guštanju. 

M a r i b o r , dne 6. septembra 1922. -

895. Hranilnica in posojilnica v Žrečah, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vstopili so v načelništvo Franc Lamut, posest
nik v Gračiču š t 9; Anton Očko, posestnik v Ra
đani vasi št. 14; Alojzij Ravničan, posestnik v Boho-
rini št. 15; Albin Sadek, posestnik v Brezju š t 26; 
izstopili pa so Matija Karba v Gornjih Žrečah, Si
mon Vidmar v Spodnjih Žrečah, Miha Lamut v Gra
čiču in Ignacij Sadek v Brezju. 

Izpromenila so se pravila v §§ 24., 28. in 35. 
C e l j e , dne 18. avgusta 1922. 

Ш. Izbrisale so se nastopne zadruge: 

596. Kmetijsko ' društvo, registrirana zadruga z 
omejeno zavezo v Borovnici: 

Veled razdružitve.- ' ' 
\ I £ } u b l j a n a , due..,29; avgusta 1922. 

897. Prva produktivna zadruga ljubljanskih kroja-
<Sev v Ljubljani, r. z.'e o%z. 

..Obratni predmet: izdelovanje oblačil:, 
Veled! razdružitve. 
L j u b l j a n a , dne 29. avgusta 1922. 

898. Kmetijska nabavna in prodajna zadruga v 
Prečni, registrirana zadruga z omejeno zavezo: 

Veled končane likvidacije. 
Zadružne knjige hrani Josip Ambrožič, kaplan 

v Prečni. 
N o v o m e s t o , dne 12. septembra 1922. 

899. Bikorejska zadruga pri Sv. Vidu nad Valde-
kom, r. z. z o. z.: 

Veled izvršene likvidacije. 
C e 1 j* e, dne 18. avgusta 1922. 

Št. 23/586. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. septembra 1922. 
1 zavitek z naslovom: Ivana Dolinar in z vsebino 

300 K; različne listine na ime: Nideche Frida; 1 zlat 
obesek; 1 bankovec za 100 Din; 1 listnica z večjo 
vsoto denarja in orožni list na ime: Gerbajs Ivan; 
1 srebrna zapestna ura s srebrno zapestnico; 1 us-
njata denarnica z manjšo vsoto denarja in listkom 
trgovca čudna; 1 moški dežnik z rjavo palico; 1 
zlata naprsna igla; 1 ročna bosenska torbica s sred
njo vsoto denarja; 1 pasja znamka št. 255, izdana 
po mestnem magistratu ljubljanskem, z usnjatim 
ovratnikom in oprsnikom; 1 denarnica z manjšo 
vsoto denarja, srebrno verižico in listkom urarja 
Fuchsa o popravilu ufo; 1 mala denarnica s srednjo 
vsoto denarja in 1 par zlatih uhanov; 1 denarnica 
z večjo vsoto denarja' in železniško legitimacijo na 
ime: Ažman; 1 usnjata ročna torbica z večjo vsoto 
denarja in več računi brez imena; 1 črn dežnik s 
kljuko; 1 zlata naprsna igla e 6 briljanti; 1 zlat 
poročni prstan z monogramom «P. K.»; 1 bosenska 
ročna torbica, v njej: 1 črna denarnica z manjšo 
vsoto denarja in različne listine na ime: Škr-
janc Sonja; 1 srednja vsota denarja; 24 novih šol
skih zvezkov; 1 dolgodlak bel in rjav pes ptičar z 
ovratnikom, na katerem sta letnica 1922. in napis 
«Radomlje»; 1 zavitek čipk za žensko perilo; 1 zla
ta naprsna igla; 1 jugoslovanski potni list z itali
janskim vizom, 1 krstni in 1 domovinski list, vsi na 
ime: Plantarič Alojzij; 1 lornjort na' zlati verižici; 

1 srebrna verižica za uro; 1 potni list na ime: 
Schneiderka Josip; 1 daljnogled firme Schwarz na 
Dunaju; 1 bankovec za 400 K; 1 listaica z večjo ' 
vsoto denarja; 1 zlata ura; 1 zlat prstan s približno 
15 kamenčki; 1 bankovec za 400 K; 1 ročna torbica 
z manjšo vsoto denarja, 1 denarnico, 3 ključi, bon 
za 20%ni odtegljaj na ime: Leonija Pakič; 1 ročno 
delo, 1 m dolgo in široko; 1 zvitek trakov, dolg 
18 m. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 

15. septembra 1922. 
1 denarnica z manjšo vsoto denarja in 1 double 

verižico; 1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 de
narnica s srednjo vsoto denarja; 1 manjša vsota de
narja; 1 klobuk; 1 bela ruta; 1 kovinasta verižica 
z obeskom; 1 deloma zlata, deloma srebrna veri
žica; 1 žepni atlas; 1 bankovec za 400 K; 1 banko
vec za 400 K; 1 denarnica z 1 zlatim prstanom; 
2 bankovca po 40 K; 12 zvezanih ključev; 1 lesena 
tobačna doza; 1 moški dežnik; 1 odeja; 1 zavitek 
pisemskega papirja; 1 palica; 1 moški dežnik; 1 
moški dežnik; 1 naočniki; 1 srebrna zapestnica; 1 
zlat ščipalhik. — V železniških vozovih so ee našli 
ti-le predmeti: 1 hranilna knjižica s.potnim listom; 
1 kos železa; 1 sesaljka; 1 tok za daljnogled; 2 oa-
lici; 1 ženski dežnik; 2 torbici; 4 dežniki; 1 palica; 
1 prazna denarnica. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
"' dne 19. septembra 1922. 

Popis. potrebnih količin omenjenega blaga, na
dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se do
bivajo v upraviteljski pisarni za 2 dinarja. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo p 0 raz
pisu z dne 10. septembra 1922., št. 892, za dan 30ega 
septembra 1922. ponudnika >. 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po zakonu in pravilniku o 
državnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, če je tuj državljan), in sicer pri bla
gajni obče javne bolnico v Mariboru uajkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, Id se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisijo. 

Ponudnik mora izročiti predsediniku dražbene 
komisije izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, là ga 
je izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje na
bave in da pristajajo, dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Obča javna bolnica v Mariboru, 
dne 10. septembra 1922. 

Št. 1818. 

Št. 892/22. . - ' 1209 3^-3 
Razglas ' 

o oferialni licitacija dobav za bolnico. 
Za proračunsko leto 1922./1923., t. j . do dne 

30. junija 1923., se razpisuje P» naredbi zdravstve
nega odseka za Slovenijo v Ljubljani z dne 26. av
gusta 1922., št. '9451, in na podstavi zakona in pra
vilnika o..,jLržavnem računovodstvu pismena ofertal-
ћа licitacija na dan 3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 2:-. -

za dobavo:' 4 

.1.) mesa vseh vrst (goveje,' svinjsko, telečje, 
ovčje meso), drobnjav, .t. j . pljuč, jeter,, ledvic, vani-' 
pov; ' 

2.) masti (sala); 
3.) kruha (belega in črnega, žemelj); 
4.) moke vseh vrst (pšenične, koruzne, ajdove), 

potem drugih mlinskih izdelkov (pšenični zdrob, ko
ruzni zdrob, ječmenova kaša, prosena kaša); 

5.) mleka; 
6.) živil (krompirja, zelja, repe, jabolk); 
7.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, olja, 

riža itd.); 
' 8.) rakev za mrliče 

z a o b č o j a v n o b o l n i c o v M a r i b o r u . 

Razpis. 
Po ukazu višjega šolskega sveta z dne 14. sep

tembra 1922., št. 11.513, se razpisujejo nadučiteljske 
službe na petrazrednih osnovnih šolah v Št. J e r 
n e j u in v T r ž i š č u in na trirazredni osnovni 
šoli na C a t e ž u. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

16. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

Okrajni šolski svet v Krškem, 
dne 18. septembra 1922. 

Predsednik: Svetec s. r. 

St. 3011/IX. f~ • 1096 3 — 2 

Razpis. 
Podpisano obratno vodstvo razpisuje natečaj za 

dogradnjo uradniške hiše, ki bi jo bilo dvigniti za 
eno nadstropje. Vsi interesenti naj se zaradi natanč
nih informacij obrnejo neposredno na obratno vod
stvo. 

Obratno vodstvo državnega premogovnika 
v Zabukovci, 

dne 14. avgusta 1922. 

Razne objave. 
1239 'a lesa na javni dražbi. 
• ' iNa zahtevo Jakoba S t a r e t a, graščaka na Ho-
temežu pri Radečah,'bo v ponedeljek dne „ 

2. o k t o . b r a 19 22. 
na licu mesta v hotemeških) gozdovih pri Radečah-
javna dražba nastopne količine in kakovosti pose
kanega lesa: ' •" ' .•. . , ' ' . . -• '','"• 

'%) 370 m1 brzojavnih-drogov,, dolžine .8, 9, 10 m,, 
borovih.In nekaj smrektfvih, posekanih letal921.;-

b) 219 m3 odrezkov do 4 m in nad 4 m dolžine, 
smrekovih in borovih, posekanih leta 1921.; *•.. 

c) 97'm3 jamskega lesa, smrekovega in borovega, 
posekanega leta 1921.; 

č) 300 do 400 m3 emfek od 30 do 70,cm debeline, 
dolgih 20 do 25 nr, posekanih pred dvema me
secema. " ". 
Začetek dražbe .ob 10. uri. • ' . 
Dražbeni pogoji se prečitajo pred začetkom 

dražbe pri graščini na Hotemežu, kjer jo zbirališče. 
Podrobne informacije pri lastniku. Starctu* na Ho

temežu-in v notarski pisarni v Radečah. 

Natisnila in založila Defniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

aiKÄiSAA'isä. .VA.. »«ü-iäa*^»«.. •\ćiL 



--VJ- / Ж Ј * ^ 1 - ' >&•<• ' ^ ^ ^ Д ^ ^ ^ Ш ^ ^ р ^ ^ Ш Ш ^ ^ ^ ^ ^ 

100. 
Poštnina plačana v geto vini. 

V Ljubljani, dne 26. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vaeblna: Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Statut bolnice za ženske bolezni v Ljubljani. - Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

3 1 3 . 
Razglas. 

Ministrstvo za narodno zdravje v Beogradu je od
redilo z odločbo z dne 2, septembra 1922., št. 30.643, 
da je v Ljubljani v bivšem zavetišču Kranjske hra^ 
nilnice otvoriti « b o l n i c o z a ž e n s k e b o 
l e z n i » , sestoječo iz porodniščnice, ginekološkega 
oddelka in babiške šole. Zaradi organizacije te bol
nice in ureditve službenega obrata, j© odobrilo mi
nistrstvo nastopni statut, službene predpise in pra
vilnik za ambulanco: 

Statut bolnice za ženske bolezni. 
Obči predpisi. 

1. 

Bolnica za ženske bolezni v Ljubljani je last 
države. 

2. 

Bolnica za ženske bolezni »prejema vse noseče 
ženske, in_ sicer: zdrave noseče samo v zadnjih 
šestih tednih nosečnosti, bolne noseče pa v. vsakem 
času nosečnosti. Nadalje sprejema vse porodnice, 
bodisi zdrave, bodisi bolne. Istotako sprejema vse 
ženske vsake narodnosti, vor« in državne pripad
nosti, ako so potrebne ginekološke bolniške oskrbe. 
O sprejemu odloča za to odrejeni zdravnik. 

Izvzete od sprejema so noseče, porodnice in 
otročnici z akutnimi nalezljivimi boleznimi — ko
lera, pega vica, koze, disentorija, škrlatinka, kuga, 
abdominalis tifus. Tudi бе ne sprejemajo gine
kološko bolne ženske, Id imajo eno izmed naštetih 
nalezljivih bolezni. 

Nadalje so izvzete od sprejema ženske, ki bolu-
jejo za neozdravnimi boleznimi, odnosno hiralke, 
razen, če je nastopila v bolezni akutna izprememba 
ali če se je bolezen komplicirala z drugo boleznijo, 
ki je ginekološkega značaja. 

j rodništva na državni babišld šoli im zdravniški vodja 
J zavoda. Njegovo področje se prepiše s posebnimi 
i predpisir 

7. 
Ravnatelju je prideljeno administrativno urad-

ništvo, ki ga imenuje ministrstvo z a iiarodno zdravje 
na predlog zdravstvenega odseka in po oceni rav
nateljevi. Upravni uradniki in drugo upravno osebje 
so ravnatelju neposredno podrejeni. Njih področje 
odredi s posebnimi predpisi zdravstveni odsek na 
predlog ravnateljev. 

8. 
Bolnica za ženske bolezni dobiva zdravila in ne

katere terapevtične pripomočke iz lekarne splošne 
bolnice v Ljubljani. Račun o teh zdravilih in pri
pomočkih se vodi tako pri upravi bolnice za ženske 
bolezni kakor tudi pri lekarni splošne bolnice v 
Ljubljani. Uprava bolnice za ženske bolezni plačuje 
to iz sredstev, ki so ji dovoljena po proračunu. 

9. 
Prosektorske posle za bolnico za ženske bolezni 

vodi prosektura splošne bolnice.' Med te posle spa
dajo: obdukcije, shranjevanje in pokopavanje mrli-
čev, histološke in b i ^ r j ^ g k e . preiskave. Pro 
sektura vodi o ^ "'^ vsem tem*'žS.pisrak. 

V bolnici za ženske' bolezni sta dva razreda, za 
katera določa cene ministrstvo za narodno zdravje 
na predlog zdravstvenega odseka za Slovenijo. 

Zdrave noseče in lahko bolne ginekološke bolnice 
III. razreda s© lahko uporabljajo za lažja domača 
dela v bolnici (šivanje, pospravljanje, snaženje, delo 
na vrtu itd.). Bolnice določa za delo ravnatelj ali 
njegov namestnik ter jih daje na razpolago upravi. 

Bolnica za ženske bolezni ima svoj ambulatorij, 
ki se vodi po posebnih predpisih. V nujnih primerili 
sme ambulatorij dajati prvo pomoč tudi imovitim 
pacientkam, ki pa morajo za to plačati upravi po
seben honorar, odobren po zdravstvenem odseku, 
ter povrniti režijske stroške. 

5. 
Bolnica za ženske bolezni spada v administra

tivnem pogledu direktno pod zdravstveni odsek za 
Slovenijo. 

6. 
Bolnici za ženske bolezni načelujc ravnatelj, ki 

je obenem administrativni ravnatelj, profesor po-

10. 

Duhovnopastirske posle opravlja v bolnici za 
ženske bolezni duhovni urad eplošne bolnice, Id vodi 
za bolnico za ženske bolezni poseben zapisnik. Za 
bolnice nekatoliških veroizpovedanj poslujejo du
hovni uradi dotičnih konfesij. 

11. 

Z bolnico za ženske bolezni je spojena državna 
babiška šola, ki je podrejena istemu ravnateljstvu 
in isti upravi. Ves bolniški material mora služiti 
pedagoškim namenom te šole. 

12. ' 

Ravnateljstvo bolnice za ženske bolezni je dolžno 
in pooblaščeno, organizirati in vzdrževati bolniško 
ekonomijo v lastni režiji. 

Službeni predpisi z a ravnatelja 
bolnice za ženske bolezni v Ljubljani. 

1. 

V zmislii statuta za bolnico za ženske bolezni v 
Ljubljani je ravnatelj tega zavoda profesor porod
ništva državne babiške šole. Ravnatelj je direktno 
IKKlrejen zdravstvenemu odseku za Slovenijo. 

2. 
Ravnateljeva dolžnost je, voditi ves zavod v 

ekonomskem, administrativnem in zdravniškem po
gledu. 

Ravnatelj zastopa zavod na zunaj. Po njem se 
vrši službeni obrat z zdravstvenim odsekom. Nje
gova dolžnost je, upravljati vse posle zavoda po 
piideljenih zdravnikih, uradnikih in ostalem osebju, 
razpolagati s proračunom, nadzirati celokupni zdrav
niški in ekonomski obrat, vzdrževati disciplino, ču
vati hišni rod in vse ostale predpise. Ravnatelj ima 
glavno nadzorstvo nad blagajno, z a katero so odgo
vorni v prvi vrsti administrativni uradniki, ki jim 
je blagajna poverjena. Ravnatelj odgovarja za bla
gajno v toliko, v kolikor bi zanemaril dolžnost 
nadzorstva. 

Ravnatelj poroča o svojem delovanju redno 
zdravstvenemu odseku ter mu pošilja vse predpi
sane izkaze in statistične podatke. Vsako leto pošlje 
pregleden referat o stanju bolnice v administrativ
nem pogledu ter izda vsako leto natisnjeno poro
čilo o zdravniškem, in pedagoškem poslovanju bol
nice. 

4„ 

Ravnatelj sestavlja kvalifikacijske liste o vseh 
njemu podrejenih zdravnikih, uradnikih in ostalem 
osebju. 

5. 

Ravnatelj poroča zdravstvenemu odseku o vseh 
izpremembah v stanju definitivnega osebja. 

6. 
- Ravnatelj nastavlja sam provizorne bolniške 

strežnike, instrumentarke, sluge, perice, kuharice, 
obrtnike, delavce itd. 

Definitivno jih sme postavljati samo zdravstveni 
odsek. 

7. 
Ravnatelj lahko daje zdravnikom, uradnikom in 

nameščencem kratek-đ&pust največ za osem dni*v 
enem letu. Za daljše dopuste je treba vprašati zdrav
stveni odsek. Drugače pa veljajo tudi za bolnico za 
ženske bolezni glede dopustov obči državni pred
pisi. Ravnatelj si lahko vzame sam dopust za največ 
tri dni. 

8. 
Ravnatelj razpolaga s službenim in strežniškim 

osebjem kar najpazljiveje, uvaževaje posebne po
trebe dotičnega posla. 

9. • 

Ravnateljevo disciplinarno pravo se regulira e 
posebnimi predpisi. Ce zakrive očividen težak po-
grešek zdravniki, uradniki ali osebje, sme ravnatelj 
dotičnega krivca nemudoma suspendirati, toda o 
tem svojem koraku mora takoj obvestiti zdravstveni 
odsek. 

10. 

Ravnatelj mora nadzirati in voditi vse zdrav
niško poslovanje ter skrbeti, da se izvršujejo nje
gove odredbe pravilna in vestno. Pri ordinaciji tera-
pevtičnih sredstev so mu vezane roke samo po me
dicinski znanosti, toda skrbeti mora vendar, da se 
z vsem materialom ščedi in da se upotrebljajo iz
med enako dobrih sredstev ona, ki so cenejša. 

11. 
Ravnatelj mora gledati na higieno vsega zavo

da. Nedostatke naj takoj odpravi iz dovoljenih 
sredstev; ako pa bi stala odprava nedostatkov pro
računsko nepreliminirane večje vsote, naj poroča o 
tem zdravstvenem odseku. 

12. 

Ravnatelj razdeljuje zdravniško službo med 
zdravnike v zmislu predpisov, ki veljajo za zdrav
nike. Ravnatelj nadzira sprejemno službo ter odloča 
definitivno o sprejemu pacientk v dvomljivih.' pri
merih. 

13. 
Da se prepreči razširjanje nalezljivih bolezni v 

bolnici in izvun nje, mora ravnatelj paziti, ali se 
vestno izvršujejo vse odredbe, potrebne za primerno 
nameščanje bolnikov, ali se pravilno vrši desinfek-
cija itd. 
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14. 
Ravnatelj mora voditi evidenco o vseh terapevt-

skih pripomočkih zavoda ter skrbeti, da se pokvar
jena ali nezadostna terapevtska sredstva popravijo 
ali iznova nabavijo v skladu z dovoljenimi krediti. 
Prav tako mora imeti v evidenci ves drugi inventar 
zavoda. 

15. 
Ravnatelj razpolaga s prostori zavoda, uvaže-

vaje znanstvene zahteve in potrebe bolnikov in 
osebja. Ravnatelj razpolaga tudi s stanovanji, ki 
so sistemizirana za zdravnike, uradnike in ostalo 
osebje. 

16. 
Ravnatelj upravlja bolniški proračun v zmislu 

veljavnih zakonov ter ima pravico, odobravati vse 
nabave zavoda v mejah proračuna. Ako se sklepajo 
večje in znatnejše nabavne pogodbe, mora dobiti 
za to dovolitev zdravstvenega odseka, odnosno mi
nistrstva za narodno zdravje, po odredbi zakona o 
državnem računovodstvu. Ako je dostavitev nepo
voljna, odloči ravnatelj, ali naj se material stro
kovno pregleda. 

17. 
Ravnatelj pazi, da so vse zgradbe, vrt, telefon, 

vodovod, elektrika, plin, hlevi, shrambe itd. v redu. 
Ravnatelj nadzira delo v pralnici, kuhinji, delav
nicah, skladiščih. Ravnatelj regulira prodajno ceno 
za hrano iz skladišč in z vrta, regulira oddajo hrane 
iz kuhinje, dobavlja jedilne liste, predpisuje dieto. 

18. 
Ravnatelj sprejema vse dopise in akte ter jih 

razdeljuje med uradnike. Odobrava referate, pod
pisuje korespondenco in'vidira vse uradne spise in 
vsa uradna poročila. Denarne pošiljke sprejema za 
to določeni uradnik. Soključar je ravnatelj. 

19. 

Alio je ravnatelj bolan, odsoten ali kako dru
gače službeno zadržan, ga nadomešča asistent, ki 
ga odredi on. Ako nastopi daljši dopust nego treh 
dni, mora zdravstvenemu odseku predlagati svojega 
namestnika. 

20. 

Zelo nujno zdravniške odredbe sme izdati de
žurni zdravnik, ako ravnatelja ni mogoče najti. O 
tem pa se mora ravnatelj naknadno obvestiti. Nujne 
odredbe administrativnega značaja sme v, takih pri
merih izdajati ob enakem pogoju tudi upravitelj. 

21. 

Ravnateljeva dolžnost je zdravljenje bolnic v 
zavodu. V ta namen jih mora čim prej pregledati. 
Ravnatelj postavlja diagnozo in odreja, ali naj bol
nica ostane v zavodu ali pa jo je treba odpustiti, 
ako ni potrebna zavodno oskrbe. 

22. 

Ravnatelj odreja način zdravljenja in ali sam iz
vršuje to zdravljenje ali pa ga prepušča svojim 
zdravnikom ali osebju. Ravnatelj podpisuje ekstrakt 
zdravil ter odreja vsa terapevtska sredstva. 

23. 
Ravnatelj določa dieto za bolnice ter jim do

voljuje, vstajati iz postelje in hoditi iz sobe. Do
voljevati jim sme izhod iz bolnice, toda izhod ne 
sme trajati več nego 12 ur. 

24. 

Ravnatelj mora gledati, da z vsemi silami dviga 
ugled in znanstveni sloves svojega ^zavoda. Zasle
dovati mora razvoj svoje stroke v teoretičnem in 
praktičnem pogledu. V postavljanju diagnozo je po
polnoma samostojen, prav tako v določanju terapije 
in diete; toda za vse to je tudi popolnoma odgo
voren. Popolnoma odgovoren je nadalje za vse hi
gienske odredbo v zavodu. Še. nepreizkušene zdra
vilne pomočke in zdravilne metode sme rabiti iz
jemoma kar najoprezneje in samo, če to opravičuje 
ali zahteva bolničino stanje. 

25. 

Za operacije morajo dati dovolitev odrasli sami, 
za otroke pa njih rodbina, odnosno varuhi. Dovo
litev je lahko pismena ali ustna. 

Ako se bolnica protivi izvršitvi odredbe, Id jo 
smatra ravnatelj za potrebno, jo sme ravnatelj od
pustiti iz bolnice, če to dopušča njeno »tanje. 

26. 
Ako se pokaže pri bolnici sum ali gotovost obo

lenja za nalezljivo boleznijo, ki ne dopušča, da bi 
bolnica ostala v zavodu, jo je treba oddati na in
fekcijski oddelek splošne bolnice po predhodnem 
sporazumu s primarijem dotičnoga oddelka. 

Cteebe, pri katerih se pokažejo znaki umobol-
nosti, je treba po predpisu oddati na opazovalni od
delek splošne bolnice istotako po predhodnem spo
razumu. 

27. 
Ravnatelj mora nadalje paziti, da se nobena bol-

i niča ne mudi dalje v bolnici, nego to zahteva njeno 
I stanje. 
i Ako je bolnica ozdravela ali pa, ako se je njeno 
| stanje toliko izboljšalo, če se ne more doseči po-
| polna ozdravitev in ji ni več potrebna bolniška 

oskrba, jo sme ravnatelj odpustiti. 
Bolnica se lahko še nadalje obdrži v bolnici, 

tudi če ji bolniška oskrba ni več potrebna, ako je 
njena bolezen s stališča znanstvenega proučevanja 
in pedagoških potreb taka, da nudi koristne po
datke. 

Ako se pri bolnici dožene, da je njena bolezen 
neozdravna in da ni ničesar pričakovati od nje
nega zdravljenja v zavodu, jo je treba odpustiti. 
Ako takih bolnic, ki se ne morejo prepustiti samim 
sebi, ne more sprejeti njih rodbina ali tretja oseba, 
mora ravnatelj pravočasno poskrbeti, da se ukrenejo 
potrebne odredbe za njen odpust na drugem mostu. 

Ako hočejo bolnice ali njih pooblaščeni sorod
niki, da se bolnice prej odpuste, jim želje'ni treba 
odbiti, razen če je bolezen nalezljive naravi. 

Toda ravnatelj mora, če bi odpust ogrožal bol
ničino stanje, poučiti svojce o tem ter zahtevati od 
njih pismen reverz, s katerim obvaruje sebe in za
vod poznejših pritožb. 

Bolnice, ki niso več sposobne za prenos ali ki 
so umirajoče, se ne smejo puščati iz bolnice. 

Ako ni mogoče obdržati bolnice v bolnici zaradi 
tega, ker ruši discipliuo, jo ravnatelj lahko odpusti 
iz bolnice. 

28. 
Prosektor splošne bolnice v Ljubljani mora vr

šiti obdukcijo onih mrličev, za katere to zahteva 
ravnatelj. Ravnatelj mora v važnih primerih priso
stvovati obdukciji. Nj."govi pomožni zdravniki, zla
sti asistent in sobni zdravnik, morajo prisostvovati 
vsaki obdukciji. 

29. 

O vsaki bolnici se mora voditi popis njeno bo
lezni. V ta popis je treba vpisati vse važne anam
nestične, diagnostične in terapevtične momente, po
tek bolezni, eventualno operacijo in druge važne 
podatke. Vsa izpričevala, ki prihajajo z bolnico, 
kemijske in bakteriološke preiskave in izvid pri ob-

i dukciji se morajo priključiti popisu bolezni in tak 
j iK>pis bolezni se nato shrani v arhivu bolnice. Rav-
| natelj mora končam bolezenski popis pregledati in 
j podpisati. Alio se premesti bolnica v drug zavod, se 
| pošlje z njo tudi prepis njenega bolezenskega popisa. 

30. 
Ravnatelj mora paziti, da so vsi narkotični leki 

in drugi koncentrirani strupi shranjeni pod ključem 
in da je strežniško osebje točno poučeno, kako se 
uporabljajo in kako učinkujejo njemu pristopna 
zdravila in razkužila. 

31. 
Ravnatelj je odgovoren za to, kako so vodijo in 

čuvajo pismena dela, knjigo, zapisniki, poročila, iz
pričevala in druge beležke ш ali se sestavljajo 
pravočasno in pravilno. Sem spadajo poleg bole
zenskega popisa: 
a) protokol z indeksom; 
b) nadglavnl list; 
c) nadglavna tabla (brez diagnoze); 
č) ekstrakt zdravil; 
d) jedilni list in dietni predpisi; 
e) operacijski zapisnik; 
f) zapisnik o še nepreizkušenih zdravilnih meto

dah in zdravilih; 
g) naznanila poškodb in različna druga poročila, ki 

se pošiljajo raznim oblastvom, sodiščem, policiji; 
h) prijave o smrtnih primerih v narkozi; 
i) naznanila nalezljivih bolezni; 
j) izpričevala o primerih dolgotrajnega zdravljenja 

in o neozdravnosti; 
k) mrtvaški list in znoŽni list; 
1) dnevni raport po številu bolnic; 

m) inventarni zapisnik o zavodnem inventarju in 
končno vsa druga pismena dela, ki jih mora za
vod vršiti. 

32. 
Ravnatelju pomagajo v vseh zgoraj navedenih 

poslih asistenti in ostali zdravniki. 
Ako je sam zadržan, sme ravnatelj del svojih po

slov prenesti na asistente, odnosno uradnike, toda 
na svojo odgovornost. 

33. 
Ravnatelj je dolžan, poučevati svoje podrejene 

zdravnike v poslih, potrebnih za njih bodočo službo 
in prakso, ter jim pomagati v njih znanstvenih de
lih. V ta namen je treba, da pretresa z njimi važ
nejše primere pri bolniški postelji in pri čitanju 
bolezenskih popisov. Ravnatelj mora vzgojiti svoje 
pomožne zdravnike, da postanejo samostalni v dia
gnozi in terapiji in zlasti, da lahko po svoji uporab
nosti in po svojem znanju samostojno ali ob nad
zorstvu izvršujejo operacije. 

Ravnatelj daje dovolitev pomožnim zdravnikom 
za publikacije znanstvenih del iz zavoda. Separatni 
od tiski publikacij se morajo pošiljati zdravstvenemu 
odseku. 

34. 
Delo ravnateljevo v bolnici se začenja najkasneje 

ob 9. uri z jutranjo vizito po bolniških sobah in se 
končuje, ko so končana vsa izredna dela, določena 
za U dan. Ako je ravnatelj zadržan, opraviti ju
tranjo vizito, mora o tem pravočasno obvestiti svo
jega namestnika ter mu naložiti, naj začno z vizito 
v določenem času. Ravnatelj ni vezan, prihajati 
tudi redno popoldne v bolnico, toda v važnih pri
merih mora priti spontanno, in sicer tudi ob dru
gem dnevnem času. V nujnih primerih (n. pr. pri 
operacijah) naj se odzove klicu asistentovemu tudi 
popoldne ali ponoči. 

35. 
Ravnatelj se mora odzvati na poziv kot konsi-

liaren zdravnik v drugem zavodu. Lahko pa pošlje 
tudi svojega asistenta. Ravnatelj se lahko pozove 
tudi k drugim delom v interesu javnega zdravstva, 
kolikor se to strinja z opravljanjem njegovo bol
niške službe. 

36. 

Ravnatelj in vsi ostali zdravniki njegovega za
voda morajo strogo čuvati službeno tajnost. 

37. 

Ravnatelju je dovoljeno, izvrševati privatno 
prakso, kolikor to dopušča njegova služba. V času, 
ki je določen za službo v bolnici, smo izvrševati pri
vatno prakso samo v izrednih nujnih primerih. 

Službeni predpisi za asistente 
v bolnici za ženske bolezni. 

1. 
Asistenti so prvi pomožni zdravniki bolnice. Njih 

naloga je, pomagati šefu pri zdravniških in admini
strativnih poslih in ga po potrebi nadomeščati. Z 
asistenti je zajamčena kontinuiteta strokovne 
upravo zavoda tudi v onem času, ko je šef odsoten. 

Ker so asistenti poklicani, nadomeščati šefa, mo
rajo tudi poznati* dotično službene predpise; zani
mati se morajo za znanstveni napredek in posebno 
za porodništvo in ginekologijo. 

Asistenti morajo stanovati v bolnici. Ako se 
mude zunaj bolnice, morajo pustiti naslov, kje so. 

Asistente imenuje ministrstvo za narodno zdravje 
po obljavljenem razpisu, na predlog ravnateljev. 
Službena doba traja tri leta. Obojestranski odpo
vedni rok znaša tri mesece. Zdravstveni odsek 
službo na predlog ravnateljev lahko podaljša še za 
nadaljnji dve leti. Službeni prejemki se ravnajo po 
zakonitih določbah. Število asistentskih mest se 
določa s proračunom. 

5 ; 
Službo v bolnici porazdeljujo mod asistente rav

natelj. V določenem področju jo asistent toliko sa
mostojen, da sme v nujnih primerih sam ordinirati 
potrebno terapijo in izdati potrebne administra
tivne odredbe, in sicer vedno le po ravnateljevih 
intencijah. V težjih primerih mora predhodno 
klicati ravnatelja. Asistentu ni dovoljeno, samo
voljno izpreminjati terapijo, ki jo je določil ravna
telj, aH izdajati administrativne odredbe, ki naspro
tujejo ravnateljevim. 

/ 
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6. 

Za čas svoje odsotnosti poveri ravnatelj admi
nistrativno in zdravniško vodstvo bolnice najstarej
šemu (prvemu) asistentu. Ta prevzame za ta čas 
funkcije ravnateljeve. Ako je prvi asistent zadržan, 
vršiti to evojo dolžnost, jo prevzame drugi asistent 
po predhodni odobritvi ravnateljevi. 

7. 

Asistenti so neposrednji predstojniki strežniške
ga osebja; voditi morajo evidenco in opravljati nad-
zoretvo. Upravičeni so, v primerni obliki korigirati 
delo osebja in izrelcati grajo. O vseh izpremembah 
v osebju poročajo dnevno ravnatelju, odnosno, če 
je odsoten, prvemu asistentu. 

8. 

^ Asistenti imajo nalogo, .sodelovati pri pouku ba-
biških učenk po navodilih profesorjevih, priprav
ljati material za prodavanja in pouk ter se udeleže
vati predavanj in tečajev. 

9. 
Asistenti morajo dovolj zgodaj prihajati v bol

nico ter pripraviti vse, česar je treba za jutranjo 
vizito in za eventualne administrativne odredbe. 

10. 

Ko pride ravnatelj, mu morajo asistenti referi
rati o vseh izpremembah na oddelku, ki so so do
godilo od zadnje šefove vizite. To jo vsakodnevni 
referat. Ob tej priliki dobe asistenti direktivo za 
nadaljnje delo. 

H. 
.Asistenti spremljajo šefa pri viziti in poročajo 

vsak iz svojega področja o stanju bolnikov in o svo
jih opazovanjih. Za točno izvrševanje ravnateljevih 
•ordinacij so odgovorni asistenti neposredno. 

12. 
Asistenti morajo — vsak v svojem področju — 

nadzirati dolo sekundarijev in drugih zavodnih 
zdravnikov ter morajo zlasti biti prisotni pri vsaki 
operaciji, ki jo opravlja mlajši zdravnik, in pri vseli 
važnejših zdravniških enheirezah, ki jih izvršujejo 
sokundariji. 

13. 
Dežurni asistent mora biti vsak čas informiran 

o stanjiu vse bolnice ter mora na poziv sekundari
jev. takoj intervenirati pri vseh primerih. Informiran 
mora biti točno o vsakem novem sprejemu ter mora 
takoj urediti vse, česar je treba, eventualno poročati 
«ofu. 

14. 

Ako ima bolnica več asistentov, razdeljuje rav
natelj dežurno službo. 

15. 
Ako je šef zadržan, da no more opraviti vizite 

jo opravi (prvi) asistent. ' 

10. 

_ Ko je šef končal svoj posel v bolnici, se morajo 
asistenti brigati za stanjo bolnic. V ta namen mo
rajo opraviti popoldansko vizito skupno s sekunda
riji in drugimi zdravniki. Asistent odredi, da se mo
rajo težke bolnice ali bolnice, ki potrebujejo po
sebno nego, večkrat obiskati, oventualno tudi po
noči. Kjer je potrebno, sme odrediti tudi stalno 
nočno zdravniško službo. O težkih primerih mora 
takoj poročati šefu, istotako o opasnih izpremembah 
pri. starih bolnicah. Ako šefa ni mogoče najti mora 
sam ukreniti vse, cesai- je treba. 

17. 

Asistent mora skrbeti za pouk in praktično ka-
Icor tudi teoretično napredovanje mlajših zdravnikov 
v bolnici. Odzivati so mora klicem drugega oddelka 
aH bolnice kot konsiliarij z dovolitvijo svojega šefa. 

18. ' 
Asistent mora gledati na to, da so opravlja 

•služtfa v vseh ozirih po predpisih in po znanstvenih 
smernicah. V ta namen naj se no omejujo samo na 
popoldansko vizito in na poziv ostalih zdravnikov, 
nego treba je, da večkrat, vsaj po enkrat na teden, 
obide ponoči vse sobe in na ta način ugotovi, ali so 
vsi zdravniki in strežniško osebje na svojem mestu 
Jn ali s© bolnice negujejo po predpisih. 

19. 
Asistent mora kontrolirati dieto ne samo glede 

kakovosti in količine, temveč tudi glede pravilne 
razdelitve. 

20. 
Asistent mora nadzirati, ali so ekstrakti zdravil 

pravilno izpolnjeni in ali se zdravila pravilno raz
deljujejo. Paziti mora, da je priročna rezerva zdra
vil vedno v redu in vedno dopolnjena. 

21. 
Asistentova dolžnost jo, nadzirati ves zdravniški 

inventar, knjižnico in časopisje. 

22. " ^ 
Asistent mora gledati, da so bolezenski popisi, 

lei jih vodijo sekundariji, vedno v redu in sestav
ljeni tako, da so uporabni za znanost in za even
tualno uradno postopanje. 

23. 
Nadzirati mora, d a se tudi vsi ostali pisarniški 

posli vodijo pravilno. 
24. 

Ako se bolnici stanje nevarno poslabša, mora o 
tem takoj po pisanu obvestiti njene sorodnike. 

25. 
Asistent ima pravico do štiritedenskega dopusta 

na leto, ki mu ga dovoli na ravnateljev predlog 
zdravstveni odsek. Dopust treh dni mu sme dovoliti 
ravnatelj sam. 

26. 
V prvih treh letih službovanja nima asistent 

pravice do privatne prakse. Ako se mu je službena 
doba podaljšala preko treh let, sme izvrševati pri
vatno prakso v obsegu., lù ga določi ravnatelj in ki 
ne sme biti tolik, da bi trpela služba na oddelku. 

Službeni predpisi za eekundarije 
v bolnici z a ženske bolezni. 

I. O b č i p r e d' p i s i. 

1. 
Sekundarije dodeljujte bolnici zdravstveni odsek 

za Slovenijo za dobo Šestih mesecev. Pri tem se 
ozira v prvi vrsti na one zdravnike, ki službujejo 
kot sekundariji v državnih in oblastnih bolnicah 
mariborske in ljubljanske oblasti in ki imajo vsaj 
po 3 do 6 mesecev sekundarske službe na internem 
in kiruršken\. oddelku. Zdravstveni odsek lahko na 
ravnateljev predlog podaljša šestmesečno službeno 
dobo za nadaljnjih šest mesecev. Obojestranski od
povedni rok znaša 14 dni. 

2. 

Sekundariji so podrejeni ravnatelju, odnosno nje
govim namestnikom (asistentom). Ob vstopu v bol
nico so morajo pismeno zavezati, da bodo vestno 
izvrševali službene dolžnosti po službenih predpisih 
in se točno ravnali po navodilih ravnateljevih, od
nosno po navodilih njegovih namestnikov. 

Sekundariji ne smejo izvrševati privatne prakse. 

4. 

V šestmesečni dobi službovanja v bolnici ima 
sekundarij pravico do enotedenskega dopusta. Do
puste emo dovoljevati ravnatelj sam. 

- Po možnosti dobe vsi sekundariji službeno sta
novanje v bolnici. Ob dneh službe imajo sekundariji 
brezplačno hrano, odnosno kakor to odreja zakon. 
Zdravstveni odsek določa, ali morejo prejemati 
hrano tudi ob ostalih dneh iz zavedne kuhinje. Pre
jemke (v denarju in in natura) določa zdravstveni 
odsok po veljavnih zakonskih določilih. 

Notranjo službo v bolnici določa ravnatelj ali 
njegov namestnik vsakega prvega dne v mesecu za 
dobò enega meseca. Službeni red ee nalepi na pri
mernem mestu. 

7. 

Izprememba službenega reda, zamenjava službe 
itd. jo dovoljena le s ^pritrditvijo in vednostjo rav-
natcJjovo, odnosno z vednostjo njegovega namest
nika. 

8. 

Sekundarijem je dovoljeno samostojno ordini
ranje medikamentov ali samostojno izvrševanje ope
racij le v nujnih primerih, ako ni več mogoče pra
vočasno obvestiti ravnatelja, odnosno asistenta. 

9. 
Sekundariji naj se vedejo napram bolnicami in 

strežniškemu osebju mirno in vljudno ter naj nadzi
rajo njegovo delo. Vsaka nepravilnost v delu) tega 
osebja se mora takoj javiti službujočemu asistenta, 
sekundariji sami pa nimajo nobene disciplinarne 
oblasti. 

10. 
Dežurni asistent nadzira 6ekundarije ter javi 

vsak prestopek teh predpisov ravnatelju. 

11. 
Publiciranje znanstvenih del ali kakršnokoli 

drugo poročanje v javnosti je sekundarijem dovolje
no le po predhodni odobritvi ravnateljevi z označbo, 
da je delo izšlo iz instituta. 

12. 
Sekundarijem ni dovoljeno, poučevati babiško 

učenko ali jim dajati navodila in pojasnila. To na
logo imajo samo ravnatelj, asistenti in, šolske ba
bice (po navodilih ravnateljevih). 

13. 

Sekundariji ne smejo za svoje delo od pacientov 
v bolnici honorarja niti sprejemati niti zahtevati. 

14. 
Informacije privatnim osebam, ki se tičejo bol

nic, sme dajati samo šef in, če jo odsoten, njegov 
namestnik, in sicer samo v toliko, v kolikor to bol
nica dopušča in v kolikor tega ne zabranjuje zdrav
niška tajnost. Posebno so sekundarijem prepovedaaa 
telefonska obveščanja. 

15. 
Sekundariji opravljajo v bolnici vsa pisarniška 

dela: vpisujejo v protokole, vodijo bolezenske po
pise, nadglavni list, nadglavno tablo, ekstrakt zdra
vil, operacijski zapisnik, mrtvaške liste, znožni li
stek, raporte, prijave poškodb itd. Vsa pisma, ko
respondenca, objave, ki gredo iz zavoda, morajo 
biti podpisana po ravnatelju. Sekundariji ne smejo 
podpisovati nobenih dokumentov. 

I I . S l u ž b a v p o r o d n i s o b i . 

Za službo v porodni sobi je določen turnus štiri
indvajsetih ur, tako da se začne služba ob osmih 
zjutraj in se konča drugi dan' ob osmih zjutraj. 

Služba v porodni sobi j e dvojna: glavna in 
postranska. Glavno službo smejo opravljati samo 
sekundariji, ki so že absolvirali določeni čas v po
stranski službi. Sekundarij glavne službe je za vse 
poslovanje na porodni sobi odgovoren ravnatelju, 
odnosno njegovemu namestniku. Postransko službo 
opravljajo sekundariji, ki so šele vstopili v kli
nično službo. Namen te službe je, da novovstopivši 
sekundarij spozna poslovanje v porodni sobi in se 
uvede v pravilno opazovanje poroda. Sekundarij 
postranske službo se mora ravnati po navodilih se-
kundarija glavne službe. Kdaj sme sekundarij pre
vzeti glavno službo, določa ravnatelj, odnosno nje
gov namestnilc 

3. 

Nastop službe kakor tudi izstop iz službe mora 
sekundarij javiti službujočemu asistentu; obenem 
mu mora javiti vse, kar 6e je ob času njegove 
službe dogodilo v porodni sobi. Nato odda službo 
svojemu nasledniku. 

4. 

Ob času služb© mora biti sekundarij ali v po
rodni ali v službeni sobi. Preiskati mora vsak novo-
došli primer, in sicer takoj po prihodu, opazovati 
mora nadaljnji potek poroda, voditi mora točen za
pisnik o porodu ter mora o vsaki nepravilnosti 
takoj poročati službujočemu asistentu. 

Sekundarij mora v porodni sobi delati strogo po 
pravilih porodništva ter zlasti paziti na to, da P« 
ravna zgledno po pravilih asepse. 

- i * . . ^ 4ГЈ-Г-Јв-Г- ^ / _ 
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в. 
Sekundarij je dolžan, takoj izolirati vsak primer, 

ki ima zvišano temperaturo ali ki je septičen ali pa 
bolan za nalezljivo boleznijo. O vseh teh izoliranih 
primerih mora takoj poročati službujočemu asi
stentu. 

7. 

Sekundarij, ki ima glavno elužbo v porodni »obi, 
mora na poziv strežniškega osebja dajati pomoč 
tudi bolnicam po drugih oddelkih klinike ter mora 
biti informiran o veeh dogodkih in sprejemih na kli
niki ob času 6vojega službovanja. Izvzet je septični 
oddelek, kjer smejo sekund ariji le z izrecno dovo
litvijo ravnateljevo opravljati zdravniške posle. 

8. 
Sekundarij, ki ima glavno elužbo v porodni eobi, 

je oproščen vseh drugih vizit po bolnici. Sodelovati 
eme pri aseptičnih operacijah na ginekološkem od
delku samo, ako je porodna soba prazna. 

Sekundarij postranske službe mora v poznih ve
černih urah redno pregledovati vse prostore klinike; 
vse, kar opazi, mora javiti službujočemu asistentu. 

10. 

Popoldne po službi je sekundarij prost vsakega 
opravila na kliniki. 

I I I . S l u ž b a p r i o t r o č n i c a h . 

1. 
Za primerno število otročniških sob se določi po 

en sekundarij. 
2. 

Ta 6ekundarij mora opravljati redno vizito pri 
svojih otročnicah ob osmi uri zjutraj in ob štirih 
popoldne, razen ob dneh, ko ima glavno službo, in 
razen popoldne po glavni službi. V teh primerih ga 
nadomešča pri viziti sekundarij, ki ima sosednje 
otročniške 6obe. 

3. 

Naloga 6ekundarijeva pri teh vizitah je, nadzi-
mti otročjo postelj, dieto, merjenje temperature, 
splošno higieno in voditi zapisnik otročje postelje. 
Ko se otročnica odpusti, mora j>regledati mater in 
otroka ter svoj izvid zabeležiti v zapisniku. Glede 
diete in terapije se ravna po tem/kar odloči rav
natelj ali njegov namestnik. 

Ako opazi nepravilnosti osebja, mora to javiti 
asistentu. 

IV. Služba na septičnem oddelku. 

1. 
Sekundarij, ki je dodeljen septičnemu, oddelku, 

ee ravna vobče po pravilih, ki veljajo za službo pri 
otročnicah in na ginekološkem oddelku. 

Specialna njegova naloga je, prisostvovati pri 
obdukcijah in pisati obdukcijski protokol. 

3. 
Običajno je septicus dolžan, narkotizirati pri gi

nekoloških operacijah. 

V. S l u ž b a n a g i n e k o l o š k e m o d d e l k u . 

1. 

Ginekološki sekundarij mora vsak novosprejeti 
primer preiskati ter opraviti vsa pisarniška dela: 
protokol, bolezenski popis itd. 

Istotako zapisuje anamnezo in splošni status 
praesens. 

3. 
Pri vsaki novovetopivši bolnici je preiskati urin. 

Vse druge potrebne preiskave določi asistent. 

Diagnozo in genitalni status vpiaujo po diktatu 
ravnatelje vem ali asistentovem. 

Ginekološki sekundarij sodeluje pri operacijah 
po redu, ki ga določi ravnatelj. 

6. 
Sekundarij opravi jutranjo vizito, Se predeni pride 

asistent, in temu referira, česar je treba. Isto velja 
za popoldansko vizito. 

7. 
Ginekološki sekundarij sodeluje tudi v ambu

lanti ob vodstvu asistentovem. 

8. 
Ko odda službo nasledniku, morajo biti vsi od

dani protokoli in bolezenski popisi v redu. Nasled
nik ee mora informirati o vseh primerih. 

9. 
Po potrebi mora ginekološki sekundarij oprav

ljati tudi nočno elužbo po navodilu ravnateljevem, 
odnosno asistentovem. 

Službeni predpisi za hospitante 
v bolnici za ženske bolezni. 

Hospitante sprejema ravnatelj. Hospitant sme 
postati vsak zdravnik ali starejši medicinec, ki 
obljubi, da se hoče držati službenih predpisov, se 
ravnati po statutu bolnice in ostati v bolnici vsaj 
tri mesece. 

2. 

Število hospitantekih mest je omejeno samo po 
potrebah bolnice in po razpoložnem študijskem ma
terialu. 

3. 
Hospitanti imajo ceteris paribus prednost pri 

oddaji sekundarskih. mest. Prazen tega smejo ho
spitanti nadomeščati sekundarije ob njih dopustu 
ter dobivajo za čas nadomeščanja sekundarsko pla
čo in hrano. 

4. 

Izstop iz klinike mora hospitant javiti ravnatelju 
štirinajst dni poprej. 

5. 

Drugače pa veljajo za hospitante isti službeni 
predpisi kakor za eekiindarije. 

/ Pravflnfli: za ambulanco 
v bolnici za ženske bolezni. 

Ambulanca je sestavni del bolnice. Vodi in nad
zira jo ravnatelj. 

2. 

Pravico, prihajati v ambulanco, imajo vso žen
ske siromašnega stanu, ki potrebujejo ginekološke
ga in porodniškega nasveta ali zdravljenja. Vodja 
ambulance lahko v dvomljivih primerih zahteva od 
obiskovalke ambulance dokaz siromašnosti. V nuj
nih primerih eme ambulatori} dajati prvo pomoč 
tudi imovitim pacientkam, ki pa morajo za to pla
čati upravi poseben honorar, odobren po zdravstve
nem odseku, ter povrniti režijske stroške. 

Ambulanca ima poleg tega namena, da daje 
bolnim ženskam strokovno pomoč, ginekološko ali 
porodniško, tudi še ta namen, da razbremenja 
kliniko onih primerov, ki se lahko zdravijo ambu
lantno. 

4. 
Ravnatelj bolnice določi enega asistenta ali sta

rejšega sekundarija za vodjo ambulance. Običajno je 
tisti zdravnik vodja ambulance, ki jo prideljen sej>-
tičnemu oddelku. Vodji ambulance se prideli po po
trebi še en sekundarij ali hospitant kot pomožna 
moč. 

б. 

Vodja ambulance preiskuje in zdravi ambulantne 
pacientke, diktira izvide ali potek bolezni v proto
kol in sprejema v zaprto oskrbo na Idiniki ono pri
mere, ki so potrebni take oskrbe. V dvomljivih pri
merili je dolžan, predstaviti primer ravnatelju, Id od
loči, kako naj se oskrbuje nadalje. Vodja ambulance 
lahko prepusti zdravljenje starejših bolnic svojemu 
pomočniku sekundariju aH hospitantu, seveda ob 
nadzorstvu, vse nove primere pa mora na vsak na
čin preiskovati s a m . 

6. 
Ambulanca ima svoj protokol, v katerem morajo 

biti zabeleženi bolničini osebni podatki, kratek 
splošni status, natančen ginekološki status, terapija, 
decursus, rezultat zdravljenja. Pisarniško delo pro

tokola opravlja prideljeni sekundarij ali hospitant. 
Strežniško osebje se tudi lahko uporablja y ta 
namen. 

7. 
Vsaka obiskovalka ambulanco dobi prvič ambu-

lančno karto, na kateri jo zabeleženo njeno ime, dan 
vstopa, diagnoza, terapija in številka protokola. Pri, 
veeh nadaljnjih ordinacijah se mora pacientka iz
kazati s to karto. 

8. 

Vodja ambulance mora vsak primer akutne na
lezljive bolezni odkloniti ter ga poslati v splošno 
bolnico ali drug primeren zavod. 

9. 
Bolezni neginekološkega ali neporodniškega zna

čaja se v ambulanci ne zdravijo, marveč se oddajajo 
drugim zavodom ali ambulancam. 

10. 
Ambulanca posluje tudi kot ginekoloSko-porod-

niška postaja za konsilije pri primerih, ki jih poši
ljajo drugi zavodi. 

11. 

Ambulanca posluje redno vsak dan ipo eno uro, 
razen ob nedeljah in praznikih. Čas določa ravnatelj. 

12. 

Ambulanca ima poseben fond za podpiranje siro
mašnih nosečih, porodnic in otročnic. Prva glavnica 
tega fonda sestoji iz vsote 10.000 K, ki jo je dal na 
razpolago šef dr. I. Oražen. Fond.se vzdržuje iz dr
žavnih in privatnih podpor. Z njim razpolaga ravna
telj in vodi račune skupno z upraviteljstvora. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 11. septembra 1922.; št. 9969. 

Po naročilu ministrstva za narodno zdravje: 
sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Razglasi drugih uradov ie Élasiev* 
Prede. 972/4—22—1. 3_2 

Razpis. 
Odda se mesto izvršilnega uradnika pri okraj

nem sodišču v Ptuju ali pa pri drugem sodišču, kjer 
bi se teko mesto in pa poduradniško mosto izpraz
nilo po premestitvi. 

Prošnje naj ee 'vlože do dne 
1. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

Obširni razglas glej v Uradnem listu 99. 
Predsedstvo okrožnega sodišča v Mariboru, 

dne 20. septembra 1922. 

Cg I. a 166/21—4. 
Oklic. 

1226 

Tu toži Terezija Šenica, vdova Kuhar, v Cerini 
št. 19 po drju. Rosini Franceta C e r n a r t a, čigar 
sedanje bivališče je neznano, zaradi 25 dolarjev, t. j . 
7500 K. 

Prvi narok bo dne 
2 7. s e p t e m b r a 1 9 2 2 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 58. 
Za skrbnika tožencu se postavlja dr. Franjo 

Ivanotič, odvetnik v Novem mestu. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek I. a,, 

dne 11. septembra 1922. 

1259 A VI 479/22—L. " -

Poklic neznanih dedičev. 
Marija T o m a ž i č, zasebnica v Studencih pri 

Mariboru, Ciril-Metodova ulica št. 8, je dno 30. av
gusta 1922. umrla, ne da bi bila zapustila poslednjo 
voljo. 

Sodišču ni znano, ali jo kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja Franc Korošak, kanclist 
okrožnega sodišča v Mariboru. 

Kdor hočo kaj zapuščine zahtevati za.se, mora to 
tekom e n e g a l o t a od danes dalje naznaniti so
dišču ter izkazati svojo clodinsko pravico. Po tem 
roku se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči 
svoje pravice le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, 
pripade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 22; septembra 1922. 

-•"h-
Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

: Ä » Ä 
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101. 
Poštnina pl&Sana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 27. septembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

™ A ' J î « ! ^ v Г " .kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.. - Izpremembe v osebju. - Razglasi osrednje vlade: Pojasnilo o postopanju z domačim blagom ki se 
pošilja iz enega kraja v kraljevin, v drugega, pa se mora voziti preko tujega ozemlja. - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o izpremembi v obflnskfm «rent-
skem sosvetu v Genterovc.h. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. _ Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Natečaj za štiri mesta Ä S 

kantov v področju delegacije ministrstva financ v Ljubljani. — Razglasi raznih uradov in oblastev. - Razne objave. -

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 206 z dne 18. septembra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 11. septembra 

1922., s katerim se za čas, dokler so bo minister 
pravde dr. Lazar M a r k o v i 6 službeno mudil: v 
inozemstvu, postavlja za njegovega namestnika 
Krsta Lj. M i 1 e t i ć, minister za agrarno reformo. 

Objava generalne direkcije carin, da se je otvo
rila sporedna carinarnica v Cankovi z oddelkom v 
Rogašovcih, carinarnica v Rogašovcih pa ukinila. 

Številka 208 z dne 20. septembra 1922.: 
Ukaz .Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -

d r a I. z dne 16. avgusta 1922!, s katerim' se po
stavljajo z a člane železniškega tarifnega odbora: 
Ivan M o h o r i č, prometni referent trgovske in 
obrtniške zbornice v Ljubljani kot zastopnik te zbor
nice; profesor Bogumil R e m e c kot zastopnik. Za
družno zveze v Ljubljani; dr. Vekoslav K u k o v e c, 
Član uprave, kot zastopnik Zadružne zveze v Celju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dno 80. julija 1922.,. s katerim se Fran 
E r j a v e c , tajnik III. razreda ministrstva za so
cialno politiko, odpušča iz državne službe. . 

Številka 209 z dne 21. septembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 25. julija 1922., s katerim se Adalbert 
Ve d e r n j a k , referent kmetijskega oddelka mini
strstva za poljedelstvo in vode v Ljubljani, postavlja 
za referenta II. razreda pri okrožnem agrarnem, ura
du v Mariboru. 

na podstavi členov 109. in 273. carinskega zakona 
in člena 6., točke 2., zakona o splošni carinski tarifi 
carinarnicam to-le pojasnilo: 

Izpremembe v ossbju. 
Imenovani so bili z odlokom ministrstva za na

rodno zdravje z dne 28. avgusta t. 1., št. 29.826, 
• dr. Jan S e d 1 a č e k za provizornega okrožnega 

zdravnika v Radencih; z odlokom istega ministr
stva z dne 9. septembra t. L, št. 30.906, za šefa bak
teriološke stanice v Celju dr. Jakob R e b e r n i k; z 
odlokom istega ministrstva z dne 9. septembra t.'L, 
za šefa bakteriološke etanice v Ljubljani dr. Amalija 
Š i m e c. 

Dr. Katičić s. r. 

Razglasi osrednje vlade, 
Pojasnilo o postopanju z domaČim bla
gom, ki se pošilja iz enega kraja v kra
ljevini v drugega, pa se mora voziti preko 

tujega ozemlja.* 
Zaradi enotnega in pravilnega postopanja z do

mačim blagom, Id se pošilja iz enega kraja v kralje
vini v drugega, pa se mora voziti preko tujega 
ozemlja, dajem po zaslišanju1 carinskega sveta in 

* Priobčeno v cSlužbenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 207, izdanih dne 
19. septembra 1922. 

1.) Domače blago, ki se pošilja iz enega, kraja v 
kraljevine v drugega, p a s e mora voziti preko tu-

j jega ozemlja, so mora prijaviti carinarnici z izvozno 
' deklaracijo v treh enakoglasnih izvodih. 

V deklaraciji je treba označiti: ime carinarnice, 
ki se ji predlaga deklaracija; pot, po katerem; bo 
potovalo blago; ime namembne carinarnice; ime de-
klarantovo; število, obliko, znak in številke tovor-
kov; nečisto težo blaga; čisto težo blaga po tehtanju, 
ako se talco blago ob uvozu drugače ne ocarinja po 
nečisti teži, in tarifno imenovanje blaga po uvozni 
tarifi. 

2.) Ko se izvrši pregled in ugotovi točnost pri
jave, ss dene blago pod carinske plombe in nato 
se izračunijo carinske pristojbine. 

Razsežnega blaga ni treba dovati pod carinsko 
plombo. 

3.) Postranske takse in izvozna carina, ako plača 
blago izvozno carino; se*'ne pobirajo, nego izvrši se 
samo izračun in za njegov izvoz se vzame kavcija v 
gotovini ali v garantnem pismu bank, pooblaščenih 
za izdajanje deviz, ali v jamstvu, predpisanem v 
členu 47. postopka za odpravljanje in hranjenje 
blaga pod carinskim nadzorstvom. Carinske plom
be mora pošiljatelj, ako se denejo na blago, vselej 
plačati. . 

Te garancije se morajo predložiti carinarnici pis
meno za vsak posamezni primer ter so zavezane pla
čilu takse iz tar. post. 39. začasnega zakona o taksah 
in pristojbinah. 

Kavcija se vobče ne zahteva, ako. pooblaščeni 
vozniki (železnice, pošte in parniške družbe) garan
tirajo znesek izvozne carine. 

4.) Za blago, katerega izvoz je prepovedan, ka
kor tudi za blago, ki je zavezano zavarovanju va
lute, je treba predhodnega dovolila generalne direk
cije carin, na katero se prosilci lahko obračajo tudi 
neposredno. 

ô.) Carinarnice v notranjščini izvršujejo to vrsto 
izvoznih ekspedicij samo, ak 0 so vozi blago do iz
stopne obmejne carinarnice le po železnici, le po 
pošti ali le na parniku, odnosno vlačilnici, ki vlači 
parnik; drugače pa jih smejo opravljati vse carinar
nice, v kolikor so upravičene za izvrševanje izvoz
nih okspedicij. 

6.) Rok, do katerega se mora blago izročiti na
membni carinarnici, odreja odpravljalna carinarnica 
v zmislu člena 115. carinskega zakona. 

7.) Kuvertirani in adresirani triplikat izvozne de
klaracije ee izroči z blagom vred lastniku, da pod
piše unikat; lastnik pa mora blago in triplikat iz
vozne deklaracije izročiti namembni carinarnici v 
odrejenem roku. 

Duplikat izvozne deklaracije pošlje odpravljalna 
carinarnica namembni carinarnici po pošti v priporo
čenem pismu. 

8.) Na nahrbtni strani duplikata in triplikata iz
vozne deklaracije zapiše odpravljahia carinarnica: 
«Carinarnici . . . . . . v nadaljnje poslovanje. 

Rok dne », pod tem pa postavi datum, 
svoj žig in podpis. 

9.) Blago, tako ekspedirano pri carinarnicah v 
notranjščini, se odpravlja do obmejnih izstopnih ca
rinarnic po občih predpisih, ki veljajo za izvoz. 

П. . 

1.) Na podstavi triplikata, odnosno -duplikata iz
vozne deklaracije prevzema namembna carinarnica 
blago od voznikov. 

Za to blago se predlaga namembni obmejni cari
narnici uvozna deklaracija v treh enakoglasnih iz
vodih, katerih tarifno imenovanje se mora popolno
ma ujemati s tarifnim imenovanjem v izvozni dekla
raciju 

Unikatu uvozne deklaracije priključujeta anga
žirana uradnika triplikat izvozne deklaracije, ozna-
čevaje na unikatu «priloga: izvozna deklaracija cari
narnice št. . . . z dne » ter to 
podpišeta. 

2.) Na uvozni deklaraciji se ne izračunavajo ni
kakršno pristojbine, če ^e ugotovi 6 pregledom bla
ga, da so carinske zapore nepoškodovane in da se 
blago povsem ujema z deldaracijama (uvozno in iz
vozno) in če ni treba izvršiti carinskega opravila ali 
če ni že izvršeno tako opravilo, ki ga je treba pla
čati (n. pr. nošenje ali tehtanje blaga itd.). Potem 
se blago izroči lastniku, unikat deklaracije pa so za
beleži v prejemnih knjigah. 

3.) V patih dneh po izvršeni uvozaii ekspediciji 
mora namembna obmejna carinarnica posiati cari
narnici, pri kateri se je izvršila izvozna -ekspedicija, 
triplikat uvozne deklara-cije, na katere nahrbtno. 
stran zapiše: «Carinarnici Blago, odpo
slano po izvozni deklaraciji te carinarnice št. . . . . 
z dne se je ртеје1о in ocarinilo z uvozno 
deklaracijo, katere triplikat se pošilja»; pod tem pa 
postavi datum, carinarnični žig in podpis. 

_ Triplikat uvozne deklaracije se pošlje po pošti • 
priporočenem pismu. 

4.) Ko carinarnica, pri kateri fce je izvršila iz
vozna ekspedicija, prejme triplikat uvozne deklara
cije s poročilom, da se je blago pravilno prejelo, 
vrne položiteljui deponirano kavcijo. 

5.) Duplikat izvozne deklaracije, poslan na
membni obmejni carinarnici po pošti, se izroči pred-
ložitelju uvozne deklaracijo z duplikatom uvozne 
deklaracije vred. — Duplikat in triplikat izvoznih 
deklaracij se vzajemno zamenjata, ako se ena izmed 
njiju spotoma izgubi; v tem primeru se priloži uni
katu uvozne deklaracije prejeti izvod izvozne dekla
racije (duplikat ali triplikat), predložitelj uvozno de
klaracije pa ne dobi duplikata izvozne deklaracije. 

S tem razpisom se ukinja razpis št. 129/22., t, j . 
C br. 31.866, z dne 3. maja 1922. 

Državni podtajnik za finance: 
dr. Svetislav Popović 6.r. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 5. septembra 1922.; C br. 55.377. 

Razglasi pokrajinske i p r m 
za Slovenijo. 

St. 34.221. -
Razglas. 

Namesto odstopivših prisednikov občinskega ge-
! rentskega sosveta v Genterovcih so imenovani Pavel 
IB a 1 a i c z, Franc N o j a k a s, Vendei H o r v a t h, 

&:-££Ет*.с*.-~?^: -г-*.;к£ча '•'•:i.yìa.- . -~ . nk.i,.-:J.V«&Äk-Fi.,ie 
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Vendei F ü 1 e, Jožef G e г e b i с z in Györ'gy G a ;i 1 j 
— vsi posestniki v Genterovcih. i 

V L j u b l j a n i , dne 20. septembra 1922. j 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. i 

Oddelek za notranje zadeve. j 

Zastopnik [«krajinskega namestnika: j 

dr. Baltic s. r. 

Št. 2Ô43. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 23. septembra 1922. 

O p a z k a: Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma- j 
gistra*i)v so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa j 
z navadrimi črkami. Številka pred rlvopičjem znači j 
Število zikuženih krajev, Številka za dvopičjem šte- ; 

vilo zakuženih dvorcev v občini. ! 
i 

S 1 i n a v k a i n p a r k 1 j e v k a. ' 

Celje: Trbovlje 3 : 1 1 . Ljubljana okolica: Borov
nica 12 : 58. Iška vas 2 : 14, Preserje 10 :144. To-
miSelj 2 : 19, Vrhnika 2 :19. Zelimlje 3 :17. Maribor: 
Pobrešje 1 : 1 . Ljubljana mesto 1 : 2 . 

V r a n i č n i p r i * a ii. 

M unska Sobota: Čentiba 1:2, Čronšonci 1:1. Do
lina 1:1. Dolnja Lendava 1:12, Žički 1:1. 

S u ä t a v e c . 

Litija: Leskovoe 1:1. 

S m r k a v o s t . 

Radovljica: Jesenice 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Brežic*: Artiče 1:1. Črnomelj: Vinica 1:1. Ljub
ljana okolica; Brezovica 1:1. 

S t o k 1 i n a. 
Brežice: Pilštajn 1:1. Ptuj: Breg 1:1. Gajovei 

1:1, Hajdina 1:1, Spuhla 1:1. 

ä v i i i j > k a k u g a . 
Črnomelj: Suh or 1:1. Ljubljana okolica: Bre

zovica 1:1, Dobrunjo 1:1. Maribor; Plavč 1:1. 
Novo mesto: Žužemberk 1:2. Radovljica: Bled 1:5. j 
Slovenjgradec: Muta 1:1. Vuzenica 1:3. Ljubljana I 
mesto 1. | 

S v i n j * k a r d e č i c a. i 

Kamnik: Podhruško 1:1, Zgornji Tuhinj 1:1. 
Murska Sobota: Hodoš 1:4, Krplivnik 1:3. Ptuj : 
Ormož 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l o r a . 

P r e v a l e : Prevalje 1 : 1 . 

V L j u b l j a n i , d n : 23. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Turk s. r. 

Prosilci, ki so že dovršili 20. leto starosti, mo-il 
rajo tudi dokazati, da .so izpolnili aktivno vojaško) j 
dolžnost ali pa da so je trajno oproščeni. j 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

dne 21. septembra 1922. 

Za delegata: Bonač s.r. 

Razglasi drugih uradov in oblaste!. 
Prods. 2118/4/22—1. 3—3 

Razpis. 
Razpisujejo se mesta pisarniških uradnikov v i 

XI., odnosno v X. činovnem razredu, in sicer: j 
pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani . 1 mesto; j 
pri deželnem sodišču v Ljubljani . . . 3 mosta; j 
pri okrožnem sodišču v Novem mestu . . 1 mesto; j 
pri okrajnem sodišču v Črnomlju . . . 1 mesto; j 
pri okrajnem sodišču v Kamniku . . . 1 mesto; j 
pri okrajnem sodišču v Konjicah . . . 1 mesto; | 
pri okrajnem sodišču v Metliki . . . . 1 mesto, j 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki j 
morajo biti svojeroeno spisane, naj se vlože po sluz- ! 
beni poti najkesneje do dne j 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. ; 
pri predsedništvu onega zbornega sodišča, v čigar, 
okolišu je v p n i vrsti zaprošeno mesto. j 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 98. i 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 12. septembra 1922. 

Dr. Rogina s. r. 

Preds. 972/4—22—1. 3 — 3 j 

Razpis. 
Odda se mesto izvršilnega uradnika pri okraj

nem sodišču v Ptuju ali pa pri drugem sodišču, kjer 
bi se tako mesto in pa poduradniško mesto izpraz
nilo po premestitvi. 

Prošnjo naj se vlože do dne 
1. n o v ferri b r a 1 9 2 2. • ' j 

Obširni razglas glej v Uradnem listu 99. | 

Predsedstvo okrožnega sodišča v Mariboru, j 
dno 20. septembra 1922. j 

U VII 375/22—3. 1228 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Marija K o g o j je kriva, da ni imela 

dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen življenskim po
trebščinam, in sicer na večini 200 parov čevljev na 
svoji stojnici sumarno ali podrobno označenih tako, 
da bi jih bil vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. citi
ranega zakona na 1 (on) dan zapora in 500 Din de
narne kazni, ob neizterljivosti pa po členu 16. na na
daljnjih 10 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na po
vračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obso-
jenkinih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 23. marca 1922. 

U VII 417/22—3. 1214 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Jožef S t r l e , prodajalec lesene 

robe v Ljubljani, Rimska costa št. 10, je kriv, da ni 
imel dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen življenskim 
potrebščinam, in sicer pletenim košaram, sitom in 
obešalom v svoji obratovalnici sumarno ali po
drobno označenih tako, da bi jih bil vsakdo' lahko 
razločno videl. 

S tom jo zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na nadaljnje 4 dni zapora, in \к> 
denarno kazni, ob neizterljivosti pa po členu 16. ci
tiranega zakona na nadaljnje; 4 dru zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja in izvršitev kazni. 

Po členu 19. jo izvršno obsodbo objaviti v Urad
nem listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 27. marca 1922. 

Razilui telesacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

ä t 3725/pr. ex 1922. 

Natečaj. 
V področju delegacijo ministrstva financ za Slo

venijo v Ljubljaiu «o izpraznjena štiri mesta račun
skih praktikante v z začetnim adjutom letnih 1000 
Din in pripadajočimi dravinjskimi dnevnicami. 

•Vpoštevajo se le prosilci, ki imajo popolno 
•rednješolsko izobrazbo z maturo. 

Prošnje s prilogami, pravilno kolkovane. naj se 
vlože v 14 dneh od dne te objave pri podpisanem 
predse-lst-vu. 

Prošnji je priložiti: 
1.) rojstni list; 
2.) domovinski list; 
3.) zadnje šolsko izpričevalo; 
4.) zr-jlostno izpričevalo; 
5.) izpričevalo uradnega zdravnika, da je pro-

sUec duševno in telesno popolnoma zdrav; 
6.) nravstveno izpričevalo. 

U VII 444/22—3. 1213 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obtoženka Marija N a c h t i g a 1, prodajalka 

železnino v Vojskem št., 22, občina Vodice, je kriva, 
da ni imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen živ-

Št. 72/5 ox 1922. RazglAB-

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1244 

c m 
•o J£ 
tu —. 

II 
N 

2* 

I 

Kraj, ulica, hišna Številka 
sedanje trafike 
in davčni okraj 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

poštnih 
znamkah tobaku kolkih 

K 

Ponudbe je vložiti 
pri finančnem okraj

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

Jamščine 
je 

položiti 

do dne K 

Lesce št. 41 
(davčni okraj Radovljica) Jesenice 6.025 

Moste št. 18 
Moste št. 33 
(davčni okraj 

Ljubljana okolica) 

Ljubljana JI 
v Ljubljani 

1.683 
4.3Ò5 

56 

,A ^ V O r J < ? *•• ]} - К Г Л П Ј 
(davčni okraj Kranjj ; 

Reparjeät.1 \ Cerknica 
(davčni okraj Cerknica) ! 

Uian št. 7 : ' Ljubljana I 
(davčni okraj Brdo) v Ljubljani 

i 5.989 ! 20 
j — | . _ 

I 2.356 ! — 
j j 
j 1.860 

Smokuč št. 9 
(davčni okraj Radovljica) 

'• Vič št. 12 
(davčni okraj 

Ljubljaira okolica) 
Ljubljana, Gradišče it. 5 

(davčni okraj 
Ljubljana mesto) 

Jesenice 

Ljubljana II 
v Ljubljani 

Ljubljana I 
v Ljubljani 

'Jesenice. 

3.529 I 74 
1-

1.940 j 10 ! — 

7.687 

61.403 

24 

08 i 

16. 10. 1922. 10 

17. 10. 1922. i 10 

18. Ì0. 1922. 

19. 10. 1922.' 

10 

20. 10. 1922. 

— 21. 10. 1922. 

23. 10. 1922. 

• I, 2.706 ! 51 
i 

T f 

— 24. 10. 1922. 

25. 10. 1922. 

10 

1.000 

1.000 

400 

310-

600 

300 

10 

10 

10 

1.200 ! 

10.200 

450 Kamna gorica št. 63 i 
(davčni okraj Radovljica) • 

* Te dve trafiki se združita v eno samo novo trafiko. 

Nataučnejši podatki o dogodkih in stroških, ki jih jo imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. . 

Vsi podrobnejši podatki, na katero se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da 
se bodo mogle ponudbe vpošterati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in n a 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti зе na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 15. septembra 1922. 
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ljonskim potrebščinam, in sicer: pokrovom, ponvam, I Po členu 19. je izvršno obsodbo objaviti v Urad-
grabljam, pilam, nožem in vrtnemu orodju v svoji j nem lista ob stroških obsojenkinih. 
obratovalnici sumarno ali podrobno označenih ta- ! „. . , . v v 

ko, da bi jih bil vsakdo lahko razločno videl. O k r a j n o 8 o d l š ć e v ^«bljani, 
S tem je zagrešila prestopek po zakonu o pobi

janju draginje življenskih potrebščin in brezvestno 
spekulacije in zato se obsoja po členu 6. citiranega 
zakona na 1 (en) dan zapora in 100 Din denarno 
kazni, ob neizterljivosti pa po členu 16. citiranega 
zakona na nadaljnja 2 dni zapora, in po § 389. k. 
pr. r. .na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršilne kazni. 

Po členu 19. je izvršno obsodbo objaviti v Urad
nem listu ob stroških obsojenkinih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dno 29. marca 1922. 

dno 31. marca 1922. 

1227 

U VIT 450/22—3. 1212 

V imena Njegovega Veličanstva kralja ! 

U VI 402/22. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Ivan G o r e n c je kriv, da kot go

stilničar dne 1. marca 1922. v 6voji gostilni na 
Sv. Petra cesta št. 5 v Ljubljani ni imel označenih 
cen za jedila in pijačo, da torej ni imel sumarno 
ali podrobno označenih cen potrebščinam tako, da 
bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. C iz leta 1922., in zalo 
se obsoja po citiranem členu na 24 ur zapora in na 
200 Din denarne kazni, ob neizterljivosti p a še na 
4 dm zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo 
stroškov kazenskega postopanja in izvršitve kazni 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dno 4. aprila 1922. 

Obtoženka Ivana J i n c , prodajalka železnine 
v Ljubljani, Stari trg št. 21, je kriva, da ni imela 
dno 1. marca 1922. v Ljubljam cen življenskini po
trebščinam, in sicer železnim, pokrovom, grabi jam, 
vilam in ponvicam v svoji trgovini sumarno ali po
drobno označenih tako, da bi jih bil vsakdo lahko 
razločne videl. j 

S tem je zagrešila prestopek po zakonu o pobi- i 
janju draginjo življenskih potrebščin in brezvestne i 
spekulacije in zato se obsoja po členu 6. citiranega | imela kot gostilničaika dne 1. marca 1922. v Ljub

ljani v svoji gostilni na Sv. Petra cesti št. 15 v 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. š t 6 iz leta 1922., in tato 
se obsoja po istem členu citiranega zakona z upo
rabo §§ 266. in 260. b k, z. na 24 ur zapora, po~ 
ostrenega z enim postom, in na 150 dinarjev, de
narne kazni, ob neizterljivosti pa še na 3 clm zapora, 
in po § 389. le pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

V zmislu člena 19. citiranega zakona je izvršno 
sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obso
jenkinih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VL, 
dne 4. aprila 1922. 

U VI 411/22—3. ' 1 2 45 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Marija K r o m a r je kriva, da ni 

zakona na 1 (en) dan zapora in 100 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa po členu 16. citiranega 
zakona na nadaljnja 2 dni zapora, in po § 389. k. 
pr. r. ,na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve kazni. 

lokalu' cenovnika za jedila in pijače, da torej ni 
imela sumarno ali podrobno označenih cen posa
meznim jedilom in pijačam tako, da bi jih bil lahko 
vsakdo videl. 

Proglasitve za mrtve. 1241 
O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogreeanci za mrtve, ker se more o njih po § ]. cesarske naredbe z due 31. marca 1918., drž. zak 
et. 128, o pogrešancu, označenem z *, pa po § 24., št. 1, obČ. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, 
ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali p a skrbniku. Pogrešance same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Sa 2/22—2. 1237 

Poravnalni oklic. 
Uvedba poravnalnega postopanja o imovini Ru

dolfa B a y e r j a, neregistriranega trgovca v Cel ju. 
Poravnalni komisar: deželnosodni svetnik Frano 

Tiller okrožnega sodišča v Celju, poravnalni uprav
nik: Avgust Kregau, trgovec v Celju. 

Narok za sklepanje poravnave pri imenovanem 
sodišču v sobi št. 2 dne 2 8. o k t o b r a 1 9 2 2 . ob 
devetih, Rok za zglasitev do dne 2 0. o k t o b r a 
19 2 2. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 16. septembra 1922. 

C I 47/22—1. 

Oklic. 
1265 

• 

1 

Ime in rojstni dan, stan Bistvene okelnosfi, 
in zadnje bivališče po- i na katere se opira 

grešancev j predlog 

•Anton Štukei), 
rojen dne 17. septembra 
1869., posestnikov Dobli-
čah št 66 pri Črnomlju. 

Franc Ovčakar, 
i rojen dne 24. oktobra 

1877., rudar v Čimemetn, 
okraj radeški. 

Jožef Vcrdcrber, 
rojen dne 6. aprila 1896.; 
posestnikov sin v Mlaki 

št. 22, okraj kočevski. 

Alojzij Gulman, 
rojen dne 12. maja 1881., 
v Kompolju pri Boštanju, 

po poklicu rudar. 

Anton Prelesnik, 
j rojen dne 1. januarja 
! 1883.,posestnikvDolenjlh 
! Lazili št. 6 pri Ribnici. 
i 

Janez Horžen, 
rojen dne 2. marca 1876., 
oženjen kočar v Borštu 

št. 26, okraj kiški. 

Matija Pan g er s i č, 
rojen dne 4. .januarja 
1888., posestnik v Dobe-

. nem št. 2. 
Anton Verderber, • 

rojen dne 16. januarja 
1889., posestnik v Dole
njem Pocksteinu, okraj 

kočevski. 

Josip Ccmič, 
rojen dne 2. decembra 
1885., oženjen posestnik 

v Pristavi št. 11. 

Atojeij Samsa, 
rojen dne 15. maja 1889., 
oženjen delavec na Gori 

št. 3Ü pri Sodražici. 

Odšel pred 21 leti v Ame
riko; že 15 let neizvesten. 

Odšel ob mobilizaciji leta 
1914. s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na ru
sko bojišče; izza leta 1917. 

neizvesten. 
Služil pri 40. pehotnem 
polku ter se dne 23. sep
tembra leta 1915. udeležil 
bitke pri Lucku; od takrat 

pogrešan. 
Odšel ob mobilizaciji leta 
1914. s 17. pehotnim pol
kom na rusko bojišče ter 
se udeležil bitk v Galiciji; 
izza meseca avgusta 1914. 

neizvesten. 
Odšel leta 1914. s 27. 
domobranskim pehotnim 
polkom na rusko bojišče 
ter se udeležil bitk v Ga
liciji; izza leta 1915. ne

izvesten. 
Odšel ob mobilizaciji leta 
1914. s 27. domobranskim 
pehotnim polkom na ru
sko in odtod na Italijansko 
fronto ter se udeležil bit
ke pri Monfaiconu; izza 

leta 1916. neizvesten. 
Odšel kot črnovojnik 
17, pehotnega polka na 
rusko fronto ter bil tam 
ujet; baje leta 1916. umrl. 

Odšel leta 1914. s 17. pe
hotnim polkom na rusko 
bojišče ter bil ujet; izza 

leta 1916. neizvesten. 

Odšel kot vojak 17. pe
hotnega polka, 2. stotnije, 
v Galicijo, prišel v rusko, 
ujetništvo ter baje v ujet
ništvu umrl dne 22. maja 

1916. 
SlužIl pri 27. domobran
skem pehotnem polku ter 
se udeležil bitke pri Grod-
ku; od takrat neizvesten. 1 

Proglasitev j l™. \bivališče 
za mrtvega skrbnika, ki je 

^r»rii,^„ bil postavljen 
predlaga j po^eSan^ 

Žena 
Katarina Štukelj 

Žena 
Marija Ovčakar 

v Borovaku. 

Oče 
Janez Verderber 

Žena 
Antonija Gutman. 

Oče 
Anton Prelesnik. 

Žena 
Marija Horžen. 

Brat 
Janez Pangeršič. 

Oče 
Andrej Verderber. 

Sestra 
Terezija Hribar. 

Žena 
Neža Samsa. 

Ivan Smollk, 
sodni oficial v p 
v Novem mestu 

Dan 
• in opr. št. 

oklica 

22. 8. 1922.; 
T 15/16—5. 

i 

22. 8. 1922.; 
T 27/22--5. 

1 

1 

1 
122.8. 1922.; 
{ T 59/22—5. 

~ 

Janez Prelesnik 
v Dolenjih Lazih 

št. 6. 

— 

. — 

-

— 

Jakob Samsa 
na Gori št. 53. 

22.8. 1922.; 
T 53/22—5. 

5.9. 1922.; 
T 64/22-4. 

5.9. 1922.; 
T 61/22—6. 

5.9. 1922.; 
T 63/22—3. 

5.9. 1922.; 
T 54/22—6. 

16.9. 1922.; 
T 47/22—6. 

16.9. 1922.; 
T 68/22—4. 

Okiicni rok 
poteče dne 

1. oktobra 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. . 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

1. aprila 
1923. 

Jožefa Gorenc, rojena Martinčič, posestnica'na 
Drami št. 23, je vložila zoper Karolino Š u š t e r -
š i č e v o, rojeno Z a m a n o v o, mizarjeva soprogo 
v Novem Vodmatu št. 108, in zoper Ivana Z a m a -
n a, ključaničarja, sedaj nekje v Ameriki, tožbo za
radi priznanja kupne pogodbe in vknjižbe lastninske 
pravice s pripadki. 

Narok za ustno razpravo e"e je določil na dan 
2 8. o k t o b r a 1 9 2 2. 

ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je bivališče Ivana Zamana neznano, se mu 

postavlja za slcrbnika Josip Likar, gozdar v p. v Ko
stanjevici. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek L, 
dne 22. septembra 1922. 

C 203/22—1. 1263 

Oklic 
Mihael in Ana Kelenc, rojena Casar, v Hotizi 

št. S, zastopana po drju. A. Strasser ju, odvetniku v 
Domji Lendavi, sta vložila zoper Terezijo K r a -

,m e r j e v o , rojeno Casarjevo, iz Hotize tožbo za
radi priznanja kupne pogodbe. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3 0. s e p t e m b r a 192B. 

ob pol desetih pri temi sodišču. 
Ker je bivališče Terezije Kramerjeve neznano, 

se ji postavlja za skrbnika dr. Karel Sabec, odvet
nik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek IL, 
dne 15. septembra 1929. 

C 204/22—1. igeo 

Oklic. 
Jožef Mojzor, stanujoč v Kerkernemetfalu (Ogr

sko) po drju. A. Strasserju, odvetniku r Dolnji Len
davi, toži Elizabeto S c h ö n i g o v o , trgovi«) v Re-
szucku na Ogrskem, zaradi priznanja kupne po
godbe. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3 0. s e p t e m b r a 1 9 2 2. 

ob pol desetih pri tem sodišču. 
Ker jo" vročitev na Ogrskem nemogoča, se po

stavlja toženki za skrbnika dr. Karel Sabec odvet
nik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Lendavi, oddelek IL, 
dne 15.6e.ptem.bra 192B. 

E 684/22—9. 123S 
Dražbeni oklic. 

Na predlog državnega zaklada kraljevine Srbov. 
Hrvatov in Slovencev, zastopanega po finančni pro-
kuraturi v Ljubljani, bo dne 

9 7. o k t o b r a 1W38. 
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101. 674 Letnik IV. 
ob desetih pri tem sodišču v sobi St. 4 na podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin, vpisanih v zemljiško knjigo za mesto Gelje, 
vi. š t 517: j 

Označba nepremičnin: hiša v Celju, Zrinjsko-
Frankopanka št. 2, oenilna vrednost 243.311 K 25 v, 
najmanjši ponudek 121.655 K 63 v; zemljišče, cenila 
na vrednost 50.225 K, najmanjši ponudek 33.483 K 
32 v, skupna cenilna vrednost 293.536 K 25 v, skup
ni najmanjši ponudek 155.138 K 95 v. 

Priteklin ni. 
Poslopje meri 1 a 64 ma, zemljišče 14 a 35 m3 — 

celotna površina 15 a 99 m'. 
Pod najmanjšim ponudkom ee ne bo prodajalo. 

Vadij znaša 29.353 K 63 v. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 25. avgusta 1922. 

vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 20. septembra 1922. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 
podpredsednik: dr. J. Žirovnik s. r. 

E 95/22—10. 1199 
Dražbeni oklic 

Na predlog Matije V i d e č n i k a , posestnika v 
Hudi jami, bo dne 

4. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 7 na podstavi 
že odobrenih pogojev dražba nastopnih nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo za Prihovo, vi. št. 6: 

Označba nepremičnin: kmetiška hiša v Prihovi 
št. 48 (stavb. pare. 210), cenilna vrednost 16.000 K; 

zemlji, pare. št. 203 (pašnik) meri 28 a 20 m2; 
zemlj. pare. š t 204/1 (njiva) meri l a 73m3; zemlj. 
pare, št. 204/2 (njiva) meri 4 a 65 m2; zemlj. pare. 
Št. 205 (travnik) meri 20 a 61 m2 — cenilna vrednost 
4415 K 20 v, skupaj 20.415 K 20 v. 

Najmanjši ponudek 13.610 K 14 v. 
Priteklin n i 
Pod najmanjšim ponudkom ee ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek IL, 
dne 5. septembra 1922. 

E 153/22—11. 1269 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. n o v e m b r a 19 22. ob desetih bo pri 

tem sodišču v sobi št. 4 dražba polovice zemljišča 
vi. š t 178, 179 in 180 davčne občine humske in 
vi. št. 133 davčne občino šalovške, sestoječe iz hiše 
in gospodarskga poslopja, 4 parcel njiv, ene parcele 
vrta, ene parcele travnika, ene parcele pašnika iu 
ene parcele gozda. Priteklin ni. 

Cenilna vrednost 280.027 K 50 v; najmanjši po
nudek 186.685 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, se morajo 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri dražbenem na
roku, sicer bi ee glede nepremičnin ne mogle več 
uveljavljati v škodo zdražitelja, ki je ravnal v dobri 
veri. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek IL, 
dne 21. septembra 1922. 

Razglas o napravi nove zemljiške knjige. 
Poizvedbe na licu mesta zaradi naprave nove 

zemljiške knjige za katastralne občine Markišavce, 
Rakičan in Černelovce se začno, in sicer: 

za občino Markišavce dne 9. o k t o b r a 1 9 2 2., 
za občino Rakičar, dne 2 6. o k t o b r a 1 9 2 2. in 
za občino Černelovce dne 13. n o v e m b r a 

19 2 2 . , . 
vselej v občinski pisarni prizadete občine. 

Vsi posestniki nepremičnin, ki leže v navedenih 
katastralnih občinah, in vee druge osebe, ki imajo 
pravni interes na tem, da ee poizvedo posestne raz
mere, lahko pridejo in povedo vse, kar je pripravno 
pojasniti in varovati njih pravice. 

Med tem bo mapna kopija s eeznamkom veeh ne
premičnin, potem katastrskega posestva vsakega 
posameznega posestnika in z drugimi izpiski iz ka
tastra med uradnimi urami razgrnjena pri podpisa
nem sodišču v sobi št. 5; tam lahko vsakdo vpo
gleda t« pripomočke. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 19. septembra 1922. 1258 

St. 8484/8. 
Razglas. 

1261 

V zmislu odloka direkcije šum kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v Ljubljani z dne 16. sep
tembra 1922., š t 2448, se razpisuje zaradi oddaje 
občinskega lova.občine svetoemske v zakup za za
kupno dobo od dne 1. oktobra 1922. do dne 30. ju : 

nija 1928. ponovna javna dražba na ponedeljek dne 
2. o k t o b r a 1 9 2 2. ob devetih pri občinskem 
uradu v Šmarju (trg). 

Lovišče obseza 1178 ha 71 a 23 m2, izklicna cena 
znaša 200 Din, vadij 200 Din. 

Zakupnina, dosežena na dražbi, se v razmerju 
površine prirastka ali odpadka zviša ali zniža, ako 
po končni odločitvi o morebitnih prizivih ali v zmi
slu nadaljnjih določil citiranega zakona na občin
skem lovišču kaj priraste ali odpade. 

Ostali dražbeni pogoji se lahko vpogledajo med 
uradnimi urami na podpisanem okrajnem glavarstvu 
teden dni pred dnem razpisane dražbe ali na dan 
dražbo pol ut'e pred napovedanim časom dražbe. 

Okrajno glavarstvo v Celju, 
dne 20. septembra 1922. 

St. 9412/6. 1254 
Razglas. 

St. 739/22. 1262 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda s© objavlja, da 
јг gospod dr. Josip C a p u d e r z današnjim dnem 

V zmislu § 15. zakona z dne 21. septembra 1906., 
dež. zak. š t 5 iz leta 1907., se razpisuje zaradi od
daje občinskega lova občine žalske v zakup za za
kupno dobo od dné 15. oktobra 1922. do dne 30ega 
junija 1928. javna dražba na soboto dne 14. o k -
t o b r a l 9 2 2. ob devetih pri okrajnem glavarstvu 
v Celju v sobi št. 7. 

Lovišče obseza 741 ha 92 a 37 m2, izklicna cena 
znaša 500 Din, vadij 50 Din. 

Zakupnina, dosežena na dražbi, se v razmerju 
površine prirastka ali odpadka zviša ali zniža, ako 
po končni odločitvi o morebitnih prizivih ali v zmi
slu nadaljnjih dolo&il citiranega- zakona na občin
skem lovišču kaj priraste ali odpade. 

Ostali dražbeni pogoji se lahko vpogledajo med 
uradnimi urami na podpisanem okrajnem glavarstvu 
teden dni pred dnem razpisane dražbe ali na dan 
dražbe pol ure pred napovedanim časom dražbe. 

Okrajno glavarstvo v Celju, 
dne 21. septembra 1922. 

St. 1574. 2—1 

Razpis službe provizornega pomožnega 
gozdnega čuvaja. 

Za gozdnogospodarstveni okraj bohinjskobistri-
ški se razpisuje mesto provizornega pomožnega 
gozdnega čuvaja s pripadajočimi službenimi pre
jemki. 

Pravilno kolkovane prošnje naj se vložc najkos-
neje do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri direkciji šum v Ljubljani (Križanke). 

Prošnji jo priložiti: 1.) krstni list; 2.) domovnico; 
3.) nravstveno izpričevalo; 4.) izpričevalo uradnega 
zdravnika, da je prosilec telesno zdrav, da je ''& 
službo gozdnega čuvaja, zlasti tudi za službovanje v 
goratih krajih, popolnoma sposoben in da ima vid 
in posluh popolnoma normalen; 5.) izpričevalo o šol
ski in eventualni strokovni izobrazbi; 6.) dokaz o 
dosedanjem službovanju. 

Prednost imajo prosilci, ki «o z dobrim uspehom 
absolvirali tečaj za gozdne čuvaje. 

Namestitev je provizorna; po dvoletnem zado
voljivem službovanju se uvrsti uslužbenec v kate
gorijo slug. 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 23. septembra 1922. 

računovodstvu z dne 27. junija 1921., Ur. 1. št. 282, 
pismena ofertalna licitacija na dan 3 0. s e p t e m 
b r a 1 9 2 2 . za dobavo: 

1.) mesa vseh vrat (goveje, telečjo, ovčjo meso, 
drobnjav, in sicer pljuč, jeter, ledvic, vampov); 

2.) moke vseh vrst, potem: drugih mlinskih iz
delkov; 

3.) mleka; 
4.) špecerijskega blaga; 
5.) goriva 

za občo javno bolnico v S l o v e n j g r a d c u . 
Popis potrebnih količin omenjenega blaga, nar 

dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga ee do
bivajo v upraviteljski pisarni. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo po raz
pisu z dne 11. septembra 1922., š t 171, za dan 30ega 
septembra 1922. ponudnika >. 

Ponudbe morajo poslati po pošti ali izročiti ne
posredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po zakonu in pravilniku o 
državnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, če je tuj državljan), in sicer pri bla
gajni obče javne bolnice v Slovenjgradcu najtesneje 
do 10. ure na dan licitacijo,. bodisi v gotovini, bo
disi v vrednostnih papirjih. O pologu kavcije izda 
blagajna potrdilo, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. Ako se pošlje ponudba po pošti, 
ji je priložiti potrdilo o plačani kavciji. 

Ponudnik mora izročiti ali poslati po pošli pred
sedniku dražbene komisije izpričevalo o dražiteljski 
sposobnosti in potrdilo davčnega urada, da je plačal 
davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti ee opozarjajo ponudniki, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo, dražiti po njih; v pismenih ponud
bah se morajo ponudniki izjaviti, da so jim ti po
goji znani in da so zanje pravnoveljavno obvezni. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, udeležba ne bo dovoljena. 

Obča javna bolnica v Slovenjgradcu, 
dne 11. septembra 1922. 

Št. 8011ДХ. 1096 3—3 

Razpis. 
Podpisano obratno vodstvo razpisuje natečaj; za 

dogradnjo uradniške hiše, ki bi jo bilo dvigniti za 
eno nadstropje. Vei interesenti naj se zaradi natanč
nih informacij obrnejo neposredno na obratno vod
stvo. 

Obratno vodstvo državnega premogovnika 
v Zabukovci, 

dno 14. avgusta 1922. 

1256 St. 171/22. 

Razglas o ofertalni licitaciji dobav 
za bolnico. 

Za proračunsko leto 1922!/1923. se razpisuje po 
i naredbi zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljub-
j Ijani z dne 28. avgusta 1922., št. 9451, in na pod-
I stavi člena 86. zakona in pravilnika o državnem 

Razne objave. 
1250 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15. septembra 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 484,186.369-77 
Posojila 1.404,233.084-12 
Dolg države 4.666,074.510-40 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138.377Д63- — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

_ . 8.592,871.127-2» 
Paeiva : 

Glavnica . . . . ' , * 17,162.700' — 
Rezervni fond 2,160.969-92 
Novčanice v tečaju 5.149,031.270- — 
Razne obveznosti . . . . . . . 1.249,343.066-70 
Terjatve države za založeno domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 36,795.957-67 

8.592,871.127-29 
Obrestna mera po eekontu menic — za vse banč

ne dolžnjke brez razlike 
6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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102. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 30. septembra 1922. Letnik IV. ;i 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o prenosu vložkov iz deželne deske štajerske in koroške v deželno desko kranjsko. Zakon o uredbi sodstva v Prekmurju. Zakon o poljedelskih oreizkuše-
v a l n . h n kontrolnih postajah. - Razglasi osrednje vlade: Razglas o poštnih pristojbinah. Pojasnilo za uporabljanje pripombe k tar. post. 277. uvozne carinskatari e RazSas o 
kurzu listin .zdan.li na zlato ali inozemsko valuto, za čas od dne 1. do vštetega dne 31. oktobra 1922. - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razr ia fdTje postopanje 
pr. zdajanju v.zoy na potne liste inozemcev, prihajajočih iz Češkoslovaške, Avstrije in iz Julijske Benečije v naša kopališča, razširjeno tudi na Nemčijo? Razpis opravniškega 
mesta na državni kmetijski šoli na Grmu. - Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Razglas o kurzih za čas od dne 1. do dne 30. septembra 1922. pri odmeri taks 
in pristojbin in pri dohodarstvenem postopanju. - Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Razpis pet asistentskih mest v splošni bolnici v Ljubljani. Razpis aslstentske službe v zavodu za oskrbo umobolnih v Ljubljani. — Razglasi raznih uradov in oblastev 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
314. 

Ml 

Alekiandet> I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašam0> in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine, kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXVII. redni seji, ki jo je imel 

ali pa okrajnemu sodišču, pri katerem naj se otvori 
novi vložek, ter jih smejo končno rešili šele, ko jih 
dobe od teh sodišč nazaj z obvestilom 0 otvoritvi 
novega vložka. 

§ 5 . ' 

Za vrstni red zaprošenega vpisa (§ 3.), j 0 odlo
čilen dan, na katerem dospe izpisek iz deželne 
deske deželnemu sodišču ljubljanskemu ali zem
ljiškoknjižnemu sodišču. 

§6. 
Ta zakon etopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, k 0 se razglasi v cSlužbenih 

poverjeništva za pravosodje v Ljubljani z dne 
17. decembra 1918., razglašeno pod št. 206 Urad
nega lista Narodne vlade SHS v Ljubljani z dne 
20. decembra 1918. in predloženo zakonodajnemu 
odboru narodne skupščine pod št. 2 uredb za Slo
venijo ministrstva pravde, navedenih v ' «Službenih 
Kovinah» Št. 196/21., izpremeniti in da smo Mi po
trdili in potrjujemo po zakonodajnem odboru skle

njeni 

üne У. ̂ lecembra 1921. v Beogradu, da je naredbo j Novinah», ter nadomešča naredbo poverjeništva za 
x..__ 'pravosodje v Ljubljani z dne 17. decembra 1918., 

razglašeno pod št, 206 Uradnega lista Narodne vla
de SHS v Ljubljani z dne 20. decembra 1918. in 
predloženo zakonodajnemu odboru narodne skupšči
ne pod šfc. 2 uredb za Slovenijo ministrstva pravde, 
navedenih v «Službenih Novinah» št. 195/21. 

Našemu ministra r^^<ie%$*iporo6ämo, naj raz
glasi ta zakom, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo ' izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj ee mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.: 
št. 65.898. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

' dr. L. Marković s. r. 

o prenosu vložkov iz deželne deske 
štajerske in koroške v deželno desko 

kranjsko.* 
§ i . 

Zemljišča, ki so vpisana v deželno desko šta-
'*f*J c 0 f1 k o r ° ško, pa leže v območju Narodne 
vlado SHS v Ljubljani, eo uradoma preneso v 
deželno desko kranjsko v Ljubljani ali, če lastnik 
to predlaga, v zemljiško knjigo tiste občine, v 
kateri leži do sedaj v deželno desko ' vpisano zem
ljišče ali njegovo glavno ^stavine. 

' § 2. 
Realna podsodnost- deželnega sodišča ljubljan

skega, oziroma zemljiškoknjižnega sodišča, se na
čenja , gl odo takih'zemljišč z dnem prenosa.' * 

. . §3. 
Vlogam, e kaleriini.se glede zemljišč, ozname-

novanih v § 1., predlaga vpis ali drugo 6odnq de
janje, za katero je pristojno realno sodišče, preden 
je vložek iz deželno deske štajersko ali koroško 
prenesen v deželno desko, kranjsko ali v zemljiško 
knjigo, je treba priložiti uradni popolni izpisek iz 
deželne deske, ki je izdelan po 1. novembru 1918. 

§ 4. 
Na podstavi izpiska mora otvoriti deželno so

dišče ljubljansko novi vložek v deželni deski kranj
ski ali pa okrajno sodišče novi zemljiškoknjižni 
vložek, če jo lastnik to predlagal. V ta namen mo
rajo druga sodišča, pri katerih so vlagajo taki pred
logi, poslati vlogo deželnemu sodišču ljubljanskemu 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovanaca» št. 207, izdanih dno 
19. septembra 1922. (Prilog XXIX. — 1922.) j 

Predsednic ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 
r. 

315. 
Ml 

AlekBandep I., 
Po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodno skupščine kraljevin© 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXVU redni eeji, ki jo jo imel 
dne 9. decembra 1921.-v Beogradu, da je naredbo 
poverjeništva . za pravosodje o začasni uredbi sod
stva v Prekmurju z dno 18. septembra 1919., Ur. 1. 
št. 661, seznamka uredb ministrstva pravde št. 10, 
«Službene Novink» št. 195/21., izpremeniti in da 
smo Mi potrdili in potrjujemo po zakonodajnem od

boru sklenje.ni 

Zakon 
o začasni uredbi sodstva 

, v Prekmurju.* 
* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 207, izdanih dne 
19. septembra Г922. (Prilog XXIX. — 1922.) 

§ I-
Krajevni obseg okrožnega sodišča v. Mariboru je 

začasno razširjen ла tiste dele Železne županije (Vas 
vârmegye) in -Zala županije (Zala vârmegye), katere 
je zasedla vojska kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev. Za zasedene dele Železne županije je usta
novljeno okrajno sodišče v Murski Soboti, za one 
Zala županije pa v Dolnji Lendavi. 

§ 2. 
Na zasedenem ozemlju je urađni jezik slovenski, 

odnosno srbskohrvafcski. Strankam, ki prebivajo na 
zasedenem ozemlju in ne razumejo teh. jezikov, je 
dovoljeno, podajati vloge v nemškem ali v madžar
skem jeziku, sodišča pa rešujejo vse vloge v urad
nem jeziku, 

§ 3 . • 

Apelacijs, rekurze, pritožbe in vse druge pravne 
leke zoper odločbe prejšnjih ogrskih sodišč je vla
gati pri okrajnem sodišču, ki stopa na mesto prej, 
pristojnega ogrskega okrajnega sodišča. Tam se hra
nijo, dodder se ne iikaže, kako je ravnati z njimi. 

§4. 
Okoliž odvetniške zbornice v Ljubljani in notar

ske zbornice v Celju je začasno razširjen na ozemlje, 
navedeno v § 1. 

§ 6 . 

Odvetnikom, ki so bili vpisani dne 10. septembra 
1919. v imenik odvetnikov odvetniških zbornic v, 
Szombathelyju ali Zala Egerszegu ter imajo svoj 
sedež v Murski Soboti ali v Dolnji Lendavi, je tudi 
nadalje dovoljeno, zastopati stranke pred okrajnima 
sodiščema v Murski Soboti in v Dolnji Lendavi ter v 
stvareh, v katerih) so jih zastopali pred okrajnima 
sodiščema, tudi pred okrožnim sodiščem v Mariboru 
in pred višjim deželnim sodiščem v Ljubljani, Če za
prosijo do dne 15. oktobra 1919. za vpis v imenik 
odvetniške zbornice v Ljubljani in jih ta zbornica 
vpiše. 

§6. 
Javnf notarji po zak. členu XXXV. iz leta 1874. v 

Murski Soboti in Dolnji Lendavi, ki so bili tam na
meščeni dne 10. septembra 1919. in hočejo tam dalje 
uradovati, morajo zaprositi do dne 15. oktobra 1919, 
pri poverjeništvu.1 za pravosodje deželne vlade za 
Slovenijo za poverilo za nadaljnje izvrševanje no
tarskih poslov na svojem dosedanjem službenem 
mestu. Če tega ne store ali če jih deželna vlada ne 
poveri za nadaljnje uradovanje, prestane s tem njih 
služba. " • ' . . . " - . 

§ 7 . 

Odvetniki in notarji morajo rabiti pri zastopanju 
strank pred eodišči slovenski ali srbskohrvatslri 
jezik. 

Izjema, določena v § 2. za stranke, zanje ne 
velja. 

§ 8 . 
Ta zakon etopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča naredbo poverjeništva za 
pravosodje v Ljubljani z dne 18. septembra 1919., 
razglašeno pod št. 661 «Uradnega lista deželne' vlade 
za Slovenijo» z dne 19. septembra 1919. in pred-

i.itr&safCžČt«*:*.. 
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loženo zakonodajnemu odboru narodne skupščine 
pod š t 10 naredb za Slovenijo ministrstva pravde, 
aavedenih v «Službenih Novinah» št. 195/21. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz-
- glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 

za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj so mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 
š t 65.895. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

Čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

316. 
Mi 

A l e k e a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev i;a podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo ]e imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je pravilnik o poljedelski 
preizkuševalni in kontrolni postaji z dne 10. novem
bra 1919., C br. 467ДП, seznamka uredb ministrstva 
za poljedelstvo in vode št. 5, «Službene Novine» 

š t 195/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o poljedelskih preizkuševalnih in 

kontrolnih postajah.* 
Ustanovitev in naloga. 

Člen 1. 

Zaradi pospeševanja in povzdige poljedelskega 
proizvajanja .=e ustanavljajo poljedelsko preizkuše-
valne in kontrolne postaje. Te postajo so pod nad
zorstvom ministrstva za poljedelstvo in vode in pod 
neposrednjo upravo svojih direktorjev. 

Člen 2. 

Naloga postajam je: Postaje 
1.) preizkušajo zemljo in podnebne razmere, koli

kor vplivajo na vegetacijo; 
2.) proučujejo morfološke in fiziološke posebnosti 

kulturnih rastlin in izvršujejo preizkuse zaradi oce-
nitvo njih poljedelske vrednosti, organizirajo delo z 
vsemi vrstami gnoja v najširši praksi; 

3.) izvršujejo oplemenjanje (selekcijo) rastlini z 
ozirom na podnebne razmere in zaradi izbiranja naj
boljših domačih in tujih rastlin za posamezne naše 
krajine; 

4.) preizkušajo poljedelsko proizvajanje vseh 
gran poljedelstva, njih ukoriščanje za človeško in 
živalsko hrano kakor tudi za predelovanje; 

5.) preizkušajo semenje ter kontrolirajo uvoz in 
promet semenja, umetnih gnojil, industrijskih od
padkov za živalsko hrano kakor tudi ostalega mate
riala za poljedelsko prakso; 

6.) proučujejo rastlinske bolezni in škodljivce ter 
predpisujejo metode za njih zatiranje ali za obvaro
vanje rastlin od njih. 

Ureditev. 

Člen 3. 
Za izvrševanje teh nalog morajo imeti postaje 

urejene laboratorije, potrebne zgradbe in steklarne, 
poizkusno zemljišče in ostale potrebščine. 

Člen 4. 
Da postaje laže izvršujejo svoje naloge, se dele 

na te-le odseke: 
1.) na p e d o l o š k o - a g r o m e t e o r o l o š k i 

o d s e k , da preizkuša fizikalne, kemijske in bio-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 207, izdanih dne 19ega 
septembra 1922. (Prilog XXIX. — 1922.) 

loško posebnosti zemlje, da proučuje padavine in 
ostalo atmosferične učinke na zernljo in kulturne 
rastline; 

2.) na a g r o b i o l o š k i o d s e k , da proučuje 
morfološke in fiziološke posebnosti kulturnih rastlin 
zaradi spoznavanja njih varietet in ocenjanja njih 
poljedelske vrednosti z vzporednimi poizkusi; da 
izvršuje oplemenjanje (selekcijo) rastlin zaradi iz
biranja najboljših oblik (varietet) za naše razmere; 
da opravlja kontrolo ob uvozu in notranjem pro
metu; 

3.) na a g r o k e m i j s k i o d s e k , da proučuje 
s poizkusi vpliv zemlje na prehrano in sestavo kul
turnih rastlin zaradi večjo rastlinske produkcije; da 
izvaja poizkuse z vsemi vrstami gnoja ter to delo 
organizira in uvaja v državnih in samoupravnih na
pravah kakor tuđi na privatnih posestvih; da pre
izkuša poljedelske pridelke in predelke ter jim od
reja norme; da kontrolira uvoz in promet umetnih 
gnojil, industrijskih odpadkov za živalsko krmo ka
kor tudi ostalih potrebščin za poljedelsko prakso; 

4.) na f i t o p a t o 1 o š k i o d s e k , da proučuje 
rastlinske bolezni in škodljivce, da izbira oblike (va
rie tote) kulturnih rastlin, ki so najodporoejše zoper 
nje, in da razširja metode za njih uspešno zatiranje. 

Člen 5. 

Po izkazani potrebi se smejo na predlog ministra 
za poljedelstvo in vode in po odločbi ministrskega 
sveta, ustanavljati take postaje tudi v drugih krajih j 
ali pa posamezni odseki, navedeni v členu 4., kot j 
samostalno naprave z istim ali ožjim področjem. • 

Člen 6. J 
Dela na postajah S3 opravljajo po naredbi mini- j 

strs-tva za poljedelstvo in vode, iz lastne pobude po
stajnega direktorja in odsekovnih šefov sporazumno 
z njimi, kontrolna dela pa tudi še na zahtevo gene
ralne direkcije carin, poljedelskih, državnih in samo
upravnih naprav, poljedelskih družb in zadrug ka
kor tudi privatnih oseb. 0 kontrolnih delih postaj 
predpiše minister za poljedelstvo in vode pravilnik 
in norme. 

Osebje. 

Člen 7. 
V posameznih odsekih, postaje je potrebno to-lc 

osebje: 
1.) Pedološko-meteorološki odsek: 

a) šef, pedolog ali druge stroke pod b); 
b) asistenti (pedobakteriolog, pedolog, agrometo-

orolog in hidrotehnik); 
c) pomožno osebje, laboranti. 

2.) Agrobotanični odsek: 
a) šef, agrobotanik; 
b) asistenti (agrobotaniki); 
c) pomožno osebje za kontrolo semenja in za delo 

v steklarni in na polju; 
č) laboranti. 

3.) Agrokemijski odsek: 
a) šef, agrokemik; 
b) asistenti (agrokomiki); 
c) pomožno osebje in laboranti. 

4.) Fitopatološki odsek: 
a) šef, fitopatolog ali entomolog; 
b) asistenti (fitopatologi ali entomologi); 
c) pomožno osebje, laboranti. 

Pomožno osebje so ekonom in praktikanti. Za 
dela pri vprežni živini in na poizku&nem polju je 
treba slug in stalnih delavcev. 

Člen 8. 

Postajo upravlja direktor, ki je obenem šef enega 
izmed odsekov; ostale odseke pa upravljajo šefi. 

Člen 9. 
Za postajnega direktorja se zahteva ta-le kvalifi

kacija: opravljena gimnazijska ali realčna matura, 
dovršena fakulteta ali višja poljedelska šola, isto
vrstna s fakulteto, dovršene specialne študije, naj
manj deset let službe na teh ali podobnih postajah 
v inozemstvu in samostalna strokovna dela. 

Člen 10. 

Za odsekovne šefe se zahteva ista kvalifikacija z 
najmanj petletno službeno prakso na postaji. 

Člen 11. 
Asistenti morajo imeti isto kvalifikacijo kakor 

šefi odsekov razen predhodne službe po členu 10. 

Člen 12. 
Direktorji, šefi in asistenti se izbirajo l>o nate

čaju. Ako ni stalriïga osebja, smejo biti zvanja po 
členih 9., 10. in 11. honorarna in po potrebi se smejo 
postavljati tudi tujci, toda v obeh primerih is to tak o 
po natečaju. 

Člen 13. 

Ekonom jo moral dovršiti najmanj srednjo po
ljedelsko šolo. 

Člen 14. 
Direktorji, odsokovni šefi. asistenti in ekonomi 

so ukazni uslužbenci. 
Neukazno osebje (praktikante in laborante) po

stavlja minister za poljedelstvo in vode na predlog 
postajnega direktorja, njih število pa se določa s 
proračunom. 

Sluge in- stalne delavce postavlja in odpušča 
direktor postaje, istotako v1 mejah proračuna. 

Dolžnosti. 

^len 15. 

Dolžnosti postajnega direktorja so: Direktor 
1.) sestavlja program dela in predlog proračuna 

za prihodnje leto ter predlaga večjo izpremem.be v 
notranji ureditvi postaje; 

2.) podaja ministrstvu natisnjeno izvestje o de
lovanju postaje v minulem letu; 

3.) porazdeljujo posle po odsekih ter skrbi, da 
so pravočasno izvršujejo; 

4.) nadzira vse osebje in ga kontrolira; 
5.) opravlja vso administrativne posl& postaje; 
6.) izdaja in kot nakazovalec podpisuje naloge 

za izplačilo vseh razhodkov in dohodkov postaje. 

Člen 16. 
Dolžnosti odsekovnih šefov so: Odsekovni šefi 
1.) izbirajo sporazumno z -direktorjem predmete 

za preizkusna deda in preizkušanje v svojem od
seku; 

2.) podajajo direktorju mesečna poročila o pre
izkusnih in kontrolnih delih v svojem odseku tor mu 
na koncu leta podajajo poročilo za letno izvcstjje; 

3.) porazdeljujejo po?le med podrejeno osebje 
ter ekrbe, da se točno in hitro izvršujejo; 

4.) podpisujejo poročila o izvršenih analizah ter 
so s svojim podpisom odgovorni za točnost analiz, 
ki so jih izvršili sami; 

5.) ako je direktor odsoten, opravlja tudi nje
govo dolžnost eden izmed njih po odločbi ministra 
za poljedelstvo in vode. 

Člen 17. 
Dolžnosti asistentov so: Asistenti: 
1.) točno in hitro izvršujejo poverjene posle; 
2.) podpisujejo poročila o kontrolnih analizah in 

so s svojim podpisom odgovorni za njih točnost; 
3.) ako so odsekovni šefi odsotni, opuvljaJT 

tudi njih dolžnost, in sicer na direktorjev predlog 
in po odločbi ministra za poljedelstvo in vodo. 

Člen 18. 
Ekonom ima te-le dolžnosti: 
1.) vodi administrativne in računske knjige, se

stavlja mesečne in letne preglede o prejemkih in 
izdatkih postaje; 

2.) upravlja poizkusno polje po navodilih postaj
nega direktorja in odsekovnih šefov, nadzira delav
ce ter skrbi za živino in orodje postaje. 

Plače. 

Člen 19. 
Postajni direktor je po činu in plači enak mini

strskim načelnikom. 
Odsekovni šefi so po činu in plači enaki mini

strskim inšpektorjem, kar velja tudi za šefe samo
stalnih odsekov po členu 5. 

Asistenti imajo začetno plačo ministrskega pi
sarja I. razreda in končno plačo tajnika I. razreda. 

Ekonom ima plačo z razredi državnih ekonomov. 
Praktikanti, laboranti in sluge imajo plačo 

ustreznih ministrskih uslužbencev in slug. 

Člen. 20. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko .se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru za poljedelstvo in vode pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 



јда 

102. 677 Letnik IV. 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokora
vajo. 

V B-e o g r a d u , dne 12. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: * 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. PaSić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o poštnih pristojbinah.* 

Gospod minister za pošto in brzojav je z odlo
kom z dne 20. septembra t. 1., št. 56.559, zvišal pošt
ne pristojbine v notranjem prometu; tè pristojbine 
veljajo izza dne 2 5. s e p t e m b r a t. 1. 

1. Pisma. 

Pristojbina za pisma je v krajevnem in daljnem 
prometu do 20 gramov 1 dinar, preko to teže pa 
za vsakih nadaljnjih 20 gramov ali za del te teže 
še po 50 par. 

Ta pristojbina se plačuje tudi za zaprto dopis
nice (zalepke). 

2. Dopisnice. 

Pristojbina za odprto dopisnico državne ali za
sebne izdaje znaša 50 par. 

Pristojbina za dopisnico s plačanim odgovorom 
je 1 dinar. 

3. Tiskovine. 
Za tiskovine se plačuje za vsakih 50 gramov ali 

za del te teže po 20 par. 
Ta pristojbina se mora plačevati tudi z a poset-

niee, cenovnike, okrožnice, O-sinrtniee ali objave 
drugih vrst, svatbena vabila ali vabila drugo vrste, 
razglase, trgovska ali borzna poročila in vobče za 
vse druge tiskovine razen izbočenih tiskovin za slep
ce, dnevnikov (časnikov) in periodičnih časopisov, 
če jih pošiljajo upravništva. 

Za izbočene tiskovine za slepce «o plačuje 10 par 
za 500 gramov ali za del te teže. 

4. Blagovni vzorci. 

Za blagovno vzorce se plačuje za vsakih 50 gra
mov ali za del to teže po 20 par. Najmanjša pri
stojbina je 50 par. 

Največja teža pošiljke blagovnih vzorcev je 500 
gramov. 

5. Poslovni papirji. 
Za poslovne papirje so plačuje za vsakih 50 gra

mov ali za dol te teže po 20 par. 
Najmanjša pristojbina je 1 dinar. 

6. Mešane pošiljke. 

Tiskovine, blagovni vzorci in poslovni papirji so 
lahko zaviti v eno pošiljko. Pristojbina za tako po
šiljko je za vsakih 50 gramov ali za del to teže po 
20 par. Najmanjša pristojbina znaša 50 par, če so 
v pošiljki tiskovina in blagovni vzorci; če so v njej 
tudi poslovni papirji, pa jo najmanjša pristojbina 
1 dinar. 

Teža blagovnih vzorcev, če so v taki pošiljki, 
ne sme biti večja od 500 gramov. 

poleg težne pristojbine tudi priporočnina, ki znaša 
2 dinarja. 

Priporočnina se mora celotno plačevati ob pre
daji pošiljk. 

9. Vrednostna pisma. 

Pristojbina za vrednostna pisma sestoji: 
a) iz pristojbine za priporočeno pismo iste teže in 
b) iz vrednostno^ pristojbine, ki znaša: 

do 100 dinarjev 1 dinar, 
od 100 dinarjev do 500 dinarjev 2 dinarja, 
od 500 dinarjev do 1000 dinarjev 5 dinarjev, 
od 1000 dinarjev do 5000 dinarjev 10 dinarjev in 

• nadalje za vsakih 1000 dinarjev ali za del te 
vrednosti še po 1 dinar. 

Razen te pristojbin© se plačuje za vsako pismo 
še pristojbina 80 .par. in za vsako obvestilo o do
hodu pisma (avizo) obvestnina po 30 par, če je na
slovljeno v kraj, kjer pošta ne dostavlja vrednost
nih pisem na dom; če pa je pismo naslovljeno v 
kraj, kjer dostavlja pošta vrednostna pisma na dom, 
se plačuje dostavnina, Id znaša 2 dinarja. 

Ne plačuje pa se niti obvestnina niti dostavnina 
za pisma, naslovljena na urade, ki so prosti pošv 
nine. 

Za vrednostna pisma, naslovljena na vojake ali 
«poste restante», se plačuje samo obvestnina. 

Vse zgoraj navedene pristojbine za vrednostna, 
pisma se plačujejo v naprej ob predaji v.odpravo. 

10. Paketi. 

Za pakete in denarno pošiljke (pošiljke z denar
jem in vrednostnimi papirji), Če so vložene v obliki 
paketa, se plačuje težna in vrednostna pristojbina: 
a) težna: d o 6 k g g ^ . ^ 

od 5 kg do 10 kg 20 dinarjev, 
od 10 kg do 15 kg 30 dinarjev, 
od 15 kg do 20 kg 40 dinarjev; 

. največja teža znaša 20 kg; 
b) vrednostna: đ o ш d i n a r j e y 

od 100 dinarjev do 500 dinarjev 
od 500 dinarjev do 1000 dinarjev 
od 1000 dinarjev do 5000 dinarjev. 10 dinarjev in 
od 5000 dinar j w navzgor za vsakih 1000 dinar

jev ali za del te vrednosti še po 1 dinar. Označena 
vrednost je neomejena. •-'. • 

Za pakete večjega obsega (ločenke) se plačuje 
dvojna težna pristojbina.. 

Za pakete,' naslovljene v kraje, kjer dostavlja 
pošta pakete na dom, se plačuje razen težne pristoj
bine in vrednostne pristojbine, če je ta označena, še 
dostavnina, ki znaša 3 dinarje za paket. Ce pa pošta 
ne dostavlja paketov na dom, se plačuje obvestnina 
po 30 par. 

Za pakete, ki jih pošiljajo med seboj, državna 
oblastva in uradi, oproščeni plačevanja poštnih pri
stojbin, se nei plačuje ne dostavnina ne obvestnina. 

Za pakete, ki so naslovljeni na vojake ali «poste 
restante», se plačuje samo obvestnina. 

1 dinar, 
2 dinarja, 
5 dinarjev, 

7. Neplačane ali nezadostno plačane pisemske 
pošiljke. 

Za neplačane aH nezadostno plačane pisemske 
pošiljke se plačuje dvojna pristojbina v' znamkah za 
porto ono pristojbino, ki nedostaje. To velja tudi za 
dopisnice. 

Pošiljke s tiskovinami, blagovnimi vzorci, po
slovnimi papirji ali mešano pošiljke morajo biti vsaj 
deloma plačano v naprej. Take popolnoma nepla
čane pošiljke se izključujejo od odprave. 

Vse zgoraj navedene pristojbine se morajo pla
čevati v naprej ob predaji pošiljk v odpravo. 

11. Nakaznice. 

Z eno poštno nakaznico, navadno ali brzojavno, 
se mejo pošiljati zneski največ 1000 dinarjev; 

1.) N a v a d n e p o š t n e n a k a z n i c e : 
Za navadne poštne nakaznice ee plačuje pristoj

bina po vplačanem znesku: 
do 

od 25 dinarjev do 
od , 50 dinarjev do 
od 100 dinarjev do 
od 300 dinarjev do 

8. Priporočene pošiljke. 
Vso pisemske pošiljke, omenjene v točkah 1. do 

6., smejo biti priporočene. V tem primeru se plačuje 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 213, izdanih dne 26ega 
septembra 1922. 

25 dinarjev 1 dinar, 
50 dinarjev 1-50 dinarja, 

100 dinarjev 2 dinarja, 
300 dinarjev 3 dinarji, 
500 dinarjev 4 dinarji, 

od 500 dinarjev do 1000 dinarjev 5 dinarjev. 
Za povzetne nakaznice, s katerimi se sme po

šiljati do 5000 dinarjev na eno nakaznico, se pla
čuje, če preseza njih znesek 1000 dinarjev, ta-le 
pristojbina: do 2000 dinarjev 5 dinarjev, 

od 2000 dinarjev do 3000 dinarjev 7 dinarjev, 
od 3000 dinarjev do 4000 dinarjev 9 dinarjev, 
od 4000 dinarjev do 5000 dinarjev 12 dinarjev. 
Za nakaznice, naslovljene v- kraje, kjer izplačuje 

pošta na domu, se plačuje poleg nakaznine še izplač-
nina, ki znaša, đ o 5OO dinarjev 20 par, 

od 50 dinarjev do 1000 dinarjev 50 par, 
za povzetne nakaznioe, če je njih vrednost večja 

nego 1000 dinarjev, pa od 1000 dinarjev do 5000 
dinarjev 1 dinar. 

Ta izplačnina se n e plačuje za nakaznice, ki jih 
pošiljajo med seboj po službeni potrebi državna ob
lastva in uradi, prosti poštnine, in za nakaznice ki 
so naslovljene na vojake ali «poste restante». ' 

2.) B r z o j a v n e n a k a z n i c e . 
Za brzojavne nakaznice se plačuje razen nakaz

nine za znesek, brzojavne pristojbine po številu be
sed v nakazničnem telegramu še ekspresna pristoj
bina, ki znaša 2 dinarja. 

Pristojbina za navadne brzojavne nakaznice se 
plačuje ob vplačilu nakaznic ter se prileplja v pošt
nih znamkah na nakaznice; pristojbina za povzetne 
zneske paketov pa se plačuje ob predaji paketov 
ter se naleplja na, spramnico (člen 13. tarife za 
povzetne pošiljke). 

12. Čekovne položnice. 
Za položnice poštnih hranilnic se plačujejo te-le 

pristojbine: 
1.) za pismena poročila na drugi strani (hrbtu) 

položnice 50 par; 
2.) za prejemno potrdilo, ki ga zahteva vplačnik, 

se plača 50 par, če se mu pošlje potrdilo po dopis
nici, a šo 50 par, če želi, da se mu pošlji potrdilo 
v zaprtem pismu. 

13. Povzetne pošiljke. 

Za priporočene pisemske pošiljke ali vrednostna 
pisma, W jo obremenjena s povzetjem, se plačuje 
razen predpisane težne, odnosno za vrednostna pis
ma tudi vrednostne pristojbine, še 50 par kot po-
kaznina (pristojbina za prezentiranje). 

Od izterjanega povzetka sé odbije nakaznina in, 
če se izplača nakaznica na domu, izplačnina in cena 
nakaznične golice, ostanek pa se pošlje z naliaznico 
pošiljatelju. 

Za povzetne pakete se plačuje ob predaji razen 
pristojbin, odrejenih za pakete v členu 10., še na
kaznina, ki se istotako naleplja na spremnico. 

14. Poštni nalogi. 
Za poštne naloge se plačuje: 
1.) težna pristojbina za priporočno pismo in 
2.) pokaznina (pristojbina za pokaz), ki znaša 

50 par. 
Od zneska, izterjanega s poštnim nalogom, od

bije izročilna posta nakaanino in izplačnino, če se 
glasi na kraj, kjer se izplačujejo nakaznice na domu. 

Odbite pristojbine se nalepljajo v poštnih znam
kah na nakaznico. 

V eni pošiljki se sme poslati samo en poštni 
nalog. 

15. Pošiljanje za naslovnikom in vračanje pošiljk. 
Za pošiljanje za naslovnikom in vračanje pake

tov sprejemni pošti se zaračunava težna pristojbina, 
dostavnina, odnosno obvestnina in vrednostna pri
stojbina, ako je ta označena. 

Pri ostalih vrstah pošiljk se ne plačujejo nika
kršne pristojbine ne za vračanje n e za pošiljanje za 
naslovnikom. 

16. Ekspresna dostavitev (po posebnem slu). 
Za ekspresno doetavitev se plačuje ta-lc pristoj

bina: 
1.) za vse pisemske pošiljke, vrednostna pisma 

in nakaznice po 2 dinarja in 
2.) za pakete po 5 dinarjev. 

17. 
Predalnina znaša: 

Predalnina. 

I. 
a) 4 dinarje na mesec za predale brez ključa; 
b) 5 dinarjev, na mesec za predale, ki se zaklepajo 

s ključem. 
II. 

Za predale za poštne nakaznice v krajih, kjer se 
izplačujejo nakaznice na domu, in skladišče za pa
kete v krajih, kjer se dostavljajo paketi na dom, se 
plačuje po 5 dinarjev na mesec. 

18. Zaklenjene torbe. 
Za zaklenjeno torbo, ki jo uporabljajo osebe, 

katere ne stanujejo v poštnem .okolišu, se plačujejo 
4 dinarji na mesec. 

19. Prošnja za preklic (vrnitev) pošiljke, za Jzpre-
membo naslova, za znlžbo ali izbris povzetja. 
Za vsako zgoraj navedenih prošenj se plačuje 

pristojbina za priporočeno pismo. Če naj se prošnja 
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naznani brzojavno, se plača razen pristojbine za pri
poročeno pismo tudi pristojbina za telegram po šte
vilu besed. 

20. Obvestilo o nedostavnih paketih. 

Obvestilo o nedostavnem paketu se izroči poši
ljatelju proti plačilu pristojbine 50 par. 

21. Izplačilno pooblastilo. 

Za napravo izplačilnega pooblastila (duplikata 
nakaznice) se plačajo, ako se je nakaznica izgubila, 
uničila ali poškodovala po krivdi prejemnikovi ali 
pošiljateljevi, razen pristojbine za vlogo (prošnjo) v 
kolkih še 4 dinarji v poštnih znamkah. Ta pristoj
bina v poštnih статка.ћ ee nalepi na izplačilno po
oblastilo — duplikat (nakaznina za vrednost se ne 
plačuje). 

Rok za izplačilo nakaznic je določen na mesec 
dni; pri tem se ne šteje mesec, v katerem je nakaz
nica vplačana. 

Za podaljšavo roka za izplačilo zasebnih nakaz
nic se plačujejo, če ostanejo do odrejenega roka ne
izplačane po krivdi stranke, razen pristojbine za 
vlogo še 4 dinarje v poštnih znamkah, ki se nalep-
ljajo na nakaznico. 

Pri poštah, kjer se izplačujejo nakaznice na do
mu, se plačuje pristojbina 50 par ne gle4e na vred
nost tudi za one nakaznice, katerih zneski bi bili 
predoznačeni na čekovni račun. 

22. Izkaznice o istovetnosti. 

Prodajna c?na te izkaznice je 4 dinarje. 

23..Poizvednice. 

Pristojbina za poizvednice znaša 2 dinarja. 

24. Povratnice in izplačilna potrdila. 

Za povratnice (povratne recepise) in izplačilna 
potrdila se plačuje pristojbina 2 dinarjev. 

25. Ležnina. 

Ležnina za pakete znaša 1 dinar za vsak dan, za 
katerega se ležnina zaračunava. 

26. Časniki in časopisi. 
Za časnike in časopise ee smatrajo politični in 

strokovni listi, ki izhajajo vsak dan, in občasni spisi 
in časopisi, ki se tiskajo periodično (enkrat ali dva
krat na teden ali še redkeje, z rednim izhajanjem), 
če jih upravništva sama izročajo pošti v odpravo. 

1.) Za vsak izvod časnikov ali časopisov, ki ima 
svoj naslov in ki se pošilja zaradi dostavitve po
samezno, se plačuje pristojbina po 5 par za vsakih 
100 gramov ali za del te teže do največje teže 500 
gramov. 

2.) Za izvode časnikov ali časopisov, ki nimajo 
vsak svojega naslova in ki se |>ošiljajo v paketih — 
svežnjih na enega samega naslovnika, se plačujeta 
po 2 pari za vsak izvod do teže 100 gramov. Če so 
posamezni izvodi težji od 100 do 500 gramov, se 
plačujeta še po 2 pari za vsakih 100 gramov ali za 
del te teže; računi pa se ta teža posebe za vsak 
izvod. 

Pristojbine pod 1.) in 2.) se plačujejo v gotovini. 
Od zgoraj omenjene pristojbine za časnike in 

časopise se izvzemajo tiskovine (listi ali občasne 
publikacije), ki obsezajo izključno poslovne oglase 
in reklame in pri katerih so politične in dnevne ve
sti na podrejenem mestu. Potem vse vrste tečajnih 
(kurznih) listov in obvestil o tečaju (kurzu), po
slovne okrožnice, katalogi (popisi) blaga in cenov-
niki. poslovna obvestila, volilni oklici itd. 

Časnikom in časopisom se smejo prilagati, ne da 
bi se plačevala posebna pristojbina, priloge, s kate
rimi vred ne presezajo odrejene teže, in sicer: 

1.) zabavne in druge umetniške priloge (slike, 
koledarji, knjige in platnice za vezavo časopisa sa
mega itd.), ki jih pošiljajo uredništva na podstavi 
svojega programa vsem ali posameznim naročni
kom; 

2.) oglasi, ki se nanašajo na naročnino ali na 
način izhajanja časnikov in časopisov, katerim so 
priloženi; 

3.) .jutranji izdaji priloženi izvodi večerne izdaje 
istega časnika in obratno; 

4.) nakaznice in čekovne položnice za pošiljanje 
naročnine. Nakaznica mora imeti natisnjeni naslov 
upravništva, na položnici p*a mora biti kot imetnik 
čekovnega računa istotako označeno upravništvo 
dotičnega lieta ali časopisa. 

Za druge priloge, ki se ne nanašajo na dotične 
časnike ali časopise, e e plačuje pristojbina 2 dinar

jev za vsakih 100 izvodov, odnosno za del tega šte
vila. Izvodi teh prilog, za katere je treba plačati to 
posebno pristojbino, ne sme biti težji od 30 gramov. 

(Natančnejša pojasnila glej v. členu 20. pravil
nika za notranjo poštno službo — prvi del). 

Iz ministrstva za pošto in brzojav v Beogradu, 
dne 20. septembra 1922.; št. 56.559. 

Pojasnilo za uporabljanje pripombe k tar. 
post. 277. uvozne carinske tarife. 

Na podstavi člena 20. zakona o splošni carinski 
tarifi in po zaslišanju carinskega sveta dajem cari
narnicam nastopno pojasnilo za uporabljanje pri
pombe k tar. post. 277.: 

Pripomba k tar. post. 277. ee tiče samo tkanin 
iz te postavke,-ne pa tudi šivanega blaga in drugih 
izdelkov iz teh tkanin. Za izdelke iz tkanin je sma
trati tudi one tkanine iz tar. post. 277., ki so iz
delane na kakršenkoli način iz točke 8. splošnih 
pripomb k V. delu tarife ali pa so obenem izdelane 
na oba načina. 

Za tkanine v škatlah ali zavojih za nadrobno 
prodajo se smatrajo one tkanine iz tar. post. 277., ki 
jih zapirajo škatle ali zavoji na vseh straneh tako, 
da ni mogoče priti do tkanine, ako se škatla ali 
zavoj ne poškoduje, in ki se v nadrobni prodaji pro
dajajo edino s temi škatlami ali zavoji. 

Ti zavoji, odnosno te škatle, ščitijo tkanino zu
nanjih vplivov in tkanina se mora uporabiti, čim se 
zavoj odpre. Take tkanine so najpogosteje sterili
zirani zavoji ali povoji. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 11. septembra 1922 ; C br. 55.317. 

Državni podtajnik za finance: 
dr. Svetislav Popović s. r. 

Razglas o kurzu listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto, za čas od dne 1. do 

vštetega dne 31. oktobra t. 1.* 
Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 

taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
nadalje zato, ker »e vrednost listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto proti dinarju menjava, je dolo
čil gospod minister za finance z odlokom z dne 
20. t. m., I br. 15.551, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listi
ne, ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 267— 
1 turška lira > 302— 
1 angleški funt » 305— 
1 ameriški dolar > 6 9 — 

100 francoskih frankov . . . . > 520— 
100 švicarskih frankov . . . . » 1275— 
100 grških drahem >, 173— 
100 italijanskih lir > 278— 
100 nemških mark » 4-65 
100 češkoslovaških kron . . . > 223— 
100 madžarskih kron . . . . » 2-80 
100 romunskih lejev . . . . . > 4 6 — 
100 bolgarskih levov . . . . » 4 5 — 
100 španskih pezet » 1048-— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 2646— 
100 danskih kron » 1450-— 
100 avstrijskih kron » 0-095 
100 poljskih mark » 1 — 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do všte

tega dne 31. oktobra 1922. 
Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 

finance v Beogradu, 
dne 20. septembra 1922.; I br. 15.551. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 34.433. 
Razglas. 

Po razpfeu ministrstva za notranje posle, od
delka za državno zaščito, z dne 4. septembra 1922., 
D. Z. br. 12.376, se veljavnost odloka ministrstva za 

* Priobčen v -«Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 213, izdanih dne 26ega 
septembra 1922. 

trgovino in industrijo, odseka za promet tujcev, 
z dne 16. maja 1921., št. 14.574, ki določa posto
panje pri izdajanju vizov na potne liste inozemcev, 
prihajajočih iz češkoslovaške, Avstrije in iz Julijske 
Benečije v kopališča in letovišča na ozemlju Hrvat
ske, Slavonije, Dalmacije in Slovenije, razširja tudi 
na Nemčijo. 

V L j u b l j a n i , dne 22. septembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

St. 1108/pr. 3—1 
Razpis službe. 

Na državni kmetijski šoli na Grmu je popolniti 
izpraznjeno mesto opravnika v poduradniškem činu 
s plačo letnih 1000 Din, na I. plačilni stopnji, oseb
no draginjsko doklado dnevnih 14 Din in eventual
no rodbinsko doklado 5 Din za vsakega rodbi nekega 
člana. 

Prosilci, ki niso že državni uslužbenci, se morajo 
izkazati: 

1.) z izpričevalom o dovršeni nižji kmetijski šoli; 
2.) z dokazili o dosedanji praksi; 
3.) z izpričevali o splošni izobrazbi; 
4.) z rojstnim listom in domovnico; 
5.) z zdravniškim izpričevalom o telesni in du

ševni zmožnosti in sposobnosti; 
6.) z izpričevalom političnega oblastva o moralni 

in politični neoporečnosti. 
Starost ne sme biti pod 24 in ne nad 35 let. 
Poleg plače ima opravnik prosto stanovanje v 

zavodu, kurjavo in svečavo in popust pri ceni živil, 
ki jih dobiva s šolskega posestva. 

Prošnje, kolkovane s kolkom za 3 dinarje, in 
opremljene z navedenimi dokazili, naj se vložc do 
d n e 20. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri ravnateljstvu grmske šole. 

Priloge je kolkovati s kolkom za 1 Din, za reši
tev pa je priložiti kolek za 10 Din. 

V L j u b l j a n i , dne 23. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Sef: Sancin s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 2221/V. ex 1922. 
Razglas. 

Pri odmeri taks in pristojbin in pri dohodarstve-
nem postopanju so za čas od dne 1. do dno 30. sep
tembra 1922. v veljavi ti-le tečaji: 

100 francoskih frankov . . . 600— Diu 
100 belgijskih frankov . . . . 600— » 
100 drahem 185— » 
100 italijanskih lir 375-— » • 
100 švicarskih frankov. . . . 1600— » 
100 pezet . 1300— » 
100 nizozemskih goldinarjev . 3240— » 
100 danskih kron 1805— » 
100 švedskih kron 2310— » 
100 rubljev . .' . 1 0 — » 

1 angleški funt 380— » 
1 ameriški dolar . . . . . 7 5 — » 

100 nemških mark . . . . 10-— » 
100 romunskih lejev 6 0 — •» 
100 bolgarskih levov . . . . 5 0 — » 
100 češkoslovaških kron . . . 280— » 

1 papirnata turška lira . . . 50-— » 
100 papirnatih turških piastrov . 50-— » 
100 avstrijskih kron 0-50 » 
100 poljskih mark 1-50 » 
100 ogrskih kron 8 — » 
(Odločba ministrstva za finance, generalne di

rekcije državnega računovodstva z dno 1- septem
bra 1922., DR. br. 124.445/1922.) 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 22. septembra 1922. 

Za delegata: dr. Rant e. K 
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102. 679 Letnik IV. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 10.460/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 10. do dne 16. septembra 1922.) 
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Maribor okolica, 
Slovenjgradec 

P a r a t i f u s . 

I 4 I . I 
3 . 

T r e b u š n i t i fus (Typhus a b d o m 
Brežice 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
Kranj . . . . . . 
Krško 
Kočevje . . . . 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Prevalje . . . . 
Murska Sobota . 

4 
8 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
3 
1 
6 
2 
2 
3 
2 
1 
1 

3 
1 
1 

1 
2 

nal is ) . 
4 
5 
4 
6 
2 

2 
1 
9 
3 
3 
2 

Brežice . . . 
Črnomelj. . . 
Celje okolica . 
Celje mesto . 
Kranj . . . . 
Krško . . . . 
Kočevje . . . 
Konjice . . . 
Ljubljana mesto 
Litija . . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor okolica 
Maribor mesto 
Novo mesto . 
Ptuj okolica . 
Radovljica . . 
Slovenjgradec. 
Murska Sobota 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
io 

i 
7 
2 

36 
2 
3 
6 
9 
1 
1 
1 
8 

13 
5 
1 
1 
1 

8 

22 

6 
14 

4 
1 
7 

16 
2 

2 
6 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice . . . 
Celje okolica . . 
Krško 
Ljubljana mesto. 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Murska Sobota . 

2 
2 
1 
6 
9 
2 
1 

Brežice 
Celje okolica . 
Kranj . . . . 
Litija . . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor okolica 
Maribor mesto , 
Murska Sobota , 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Kranj . . . 
Ptuj okolica 

T r a h o m . 

4 

11 

19 
1 

25 
12 
3 
4 
4 
1 
1 
4 
8 
9 
3 
5 

7 
1 
2 
2 
1 

11 
8 
4 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani 

dne 24. septembra 1922. 

Sanitetni Šef: dr. Katlčić s. r. 

Št. 9431/22. 3 _ 3 

Razpis. 
Pri ravnateljstvu splošne bolnice v Ljubljani se 

razpisuje 5 mest asistentov, in sicer za interni, gi
nekološki, porodniški, okulistični in kirurški odde
lek s prejemki IX. činovnega razreda državnih, urad
nikov, t. j . z adjutom letnih 2800 Din in s pripada
jočimi draginjskimi dnevnicami (sedaj 26 Din). 

Pogoji: jugoslovansko državljanstvo, dvoletna 
praksa v bolnici, in sicer tako, da je prosilec vsaj 
šest mesecev služboval na onem oddelku, za ka
terega prosi. 

Prošnje naj se vlože do dne 
1 0 . o k t o b r a 1 9 2 2. 

pri ravnateljstvu splošne bolnice v Ljubljani. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 9. septembra 1922. 

Sanitetni šef: Katičić s. r. 
St. 10.643. 

Razpis. 
• Razpisuje se asistentska služba v zavodu za 

oskrbo umobolnih v Ljubljani s prejemki IX. činov
nega razreda državnih uradnikov, t. j . z adjutom 
letnih 2800 Din in s pripadajočimi draginjskimi do-
kladami (sedaj 26 Din). 

Pogoji: jugoslovansko državljanstvo, fizična- spo
sobnost in dvoletna praksa v bolnici, in sicer tako, 
da je prosilec najmanj šest mesecev služboval na 
oddelku za umobolne. 

Prošnje naj se vlože do dne 
2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 

pri ravnateljstvu državnih dobrodelnih zavodov v 
Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 24. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r.-

Kavcija in ponudbe se morajo vročiti, odnosno 
položiti, z vzorcem platna vred pri predsedništvu 
pokrajinske uprave za Dalmacijo v Splitu. 

K r a t e k p o p i s n a b a v e : 

Posteljna platnena plahta: 2-25 m dolžine in 
1*50 m širine. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Dalmacijo 
v Splitu, 

dne 17. septembra 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 4806/22. 

Natečaj. 
1278 3—1 

Pri kemijskem preizkuševališČu v Splitu je po-
polniti mesto analitika-pristava v LX. činovneon raz
redu državnih nameščencev z vsemi prejemki dotič-
nega čina. 

Prosilci morajo dokazati: 
1.) da so dovršili z dobrini uspehom dotične na

uke iz kemije na tehnični visoki šoli ali univerzi; 
2.) da so v pismu in govoru popolnoma vešči hr

vatskemu ali srbskemu jeziku; 
3.) da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 

Prošnji morajo še priložiti: a) krstni list; b) 
zdravniško izpričevalo; ,c) nravstveno izpričevalo; 
č) kratek curriculum vita». 

Analitik ima pravico, poleg rednih prejemkov 
pri samostalnem dolu tudi do 25 % pristojbin onih 
analiz, ki jih izvrši; toda v ta namen mora najmanj 
v šestih mesecih dokazati potrebno sposobnost. 

Kolkovane prošnje naj se predlože poljedelske
mu oddelku pokrajinske uprave po ravnateljstvu 
poljedelskega preizkuŠevališča v Splitu, in sicer v 
š t i r i h t e d n i h od dne, ko se razglasi t a natečaj. 

V S p l i t u , dne 16. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Dalmacijo. 

Oddelek za poljedelstvo. 

Št. 8652/22. Preds. 1279 3—1 
Razglas. 

Na podstavi proračuna za leto 1922./1923. mi
nistrstva za notranje posle kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev v Beogradu odsek: «Policijska 
direkcija Split», stavka: «Nabava posteljnih oprem 
za policijsko stražo v Splitu», razpisuje podpisano 
pređ'seđništvo s tem na podstavi členov 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu z dne 6. marca 
1921. in njegovih izprememb in dopolnitev, natis
njenih v «Službenih Novinah» z dne-22. julija 1921., 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dno 25. novembra 1921., 

p i s m e n o o f e r t a l n o l i c i t a c i j o 
za nabavo 36 parov posteljnih plaht za državno 
policijsko stražo v Dalmaciji. 

Licitacija sei bo vršila dne 2 8. o k t o b r a t. 1. 
ob 11. uri pri predsedništvu pokrajinske uprave v 
Splitu. 

Kavcija, ki jo je položiti po členu 88. zakona 
o državnem računovodstvu, znaša za državljane 
kraljevine Srbov, Hrvatov i E Slovencev 5 % , za 
tujo državljane pa 10 % ofertaln e kvote. 

Dotično kavcijo je položiti najkesneje do 10. ure 
na dan določene licitacije bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih; o položeni kavciji se izda 
uraden reverz. 

Ponudbe z nalepljenim kolkom za 20 dinarjev 
se vlagajo v zapečatenem zavitku, na katerem mo
ra biti razločno zapisano, česa se ponudba tiče, 
kakor tudi ime ponudnikovo. 

Preds. br. 2881/1922. . 1234 3—2 

Natečaj. 
Pri pomorski upravi kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev so izpraznjena nastopna uradniška me
sta, in sicer: 

A. V konceptni službi pri pomorski oblasti v Splitu: 

1 svetnik v VI. činovnem razredu, z osnovno 
plačo letnih 5500 dinarjev; 

2 tajnika I. razreda v VII. činovnem razredu, z 
osnovno plačo letnih 4500 dinarjev; 

1 komisar I. razreda v IX. činovnem razredu, z 
osnovno plačo letnih 3000 dinarjev. 

B. V tehnični stroki: 

6 inženjerjev I. razreda v IX. činovnem razredu, 
z osnovno plačo letnih 3000 dinarjev, in sicer v Spli
tu, Dubrovniku ali na Sušaku, po službeni potrebi; 

1 geometer v IX. činovnem razredu, z osnovno 
plačo letnih 3000 dinarjev, in sicer pri pomorski ob- ' 
lasti v Splitu; 

1 strojedelec v X. činovnem razredu, z osnovno 
plačo letnih 2200 dinarjev, in sicer pri pomorski ob
lasti v Splitu; 

1 tehnični oficial H. razreda v XI. činovnem raz
redu, z osnovno plačo letnih 1600 dinarjev, in sicer 
pri pomorski oblasti v Splitu. 

C. V navtični stroki: 

a.) pri pomorski oblasti v Splitu: 
1 luški kapetan I. razreda v VIH. činovnem raz

reda, z osnovno plačo letnih 3600 dinarjev; 
1 luški kapetan П. razreda v IX. činovnem raz

redu, z osnovno plačo letnih 3000 dinarjev; 
b) pri luških uradih po službeni potrebi: 

3 luški odposlanci v X. činovnem razredu, z 
osnovno plačo letnih 2200 dinarjev in 

1 upravitelj lazareta v X. činovnem razredu, z 
osnovno plačo letnih 2200 dinarjev. 

Č. V računski stroki pri pomorski oblasti v Splitu: 

1 računski svetnik II. razreda v VIH. činovnem 
razredu, z osnovno plačo letnih 3600 dinarjev. 

D. V pisarniški pomožni službi: 

1 pisarniški upravitelj v IX. činovnem razredu, z 
osnovno plačo letnih 3000 dinarjev. 

Poleg plače se prejemajo v vsakem činu še pri
padajoče osebne in rodbinske draginjske doklade po 
zakonu z dne 28. februarja, odnosno z dne 30. marca 
1922. 

Za popolnitev zgoraj navedenih meet se razpisuje 
s tem natečaj s pozivom, naj vsi oni, ki žele dobiti 
eno izmed teh mest, predlože podpisanemu predsed
ništvu najkesneje do dne 

2 5 . o k t o b r a 1 9 2 2 . 
evojeročno napisane in pravilno kolkovane prošnje, 
t. j . s kolkom za 3 dinarje na prošnji in z 10 dinarji 
za rešitev, nadalje z 1 dinarjem na vsaki prilogi, na 
kateri že ni plačana vsaj tolika taksa. 

Vsaka prošnja mora biti opremljena z oblastnim 
potrdilom, da prosilec izpolnjuje vse obče in spe
cialne namestitvene pogoje, ki so niže predpisani. 

Prosilci, ki niso v državni službi, naj vlože proš
nje neposredno, državni uslužbenci pa po nadrejenem 
oblastvu. 

Državni uslužbenci morajo priložiti prošnji dovo
litev pristojnega ministra za prestop v resort mini
strstva za promet, pod katero spada pomorska 
uprava. 

Vsak prosilec mora dokazati: 
1.) da je državljan kraljevine Srbov, Hryatov in 

Slovencev; 
2.) da je neoporečnega političnega in nravnega 

vedenja; 
3.) da je telesno in duševno zdrav in sposoben 

za vsako službo; 
4.) da je zadostil vojaškim dolžnostim; 
5.) svoje rodbinsko in imovinsko stanje; 
6.) ali pozna razen materinskega (srbsko-hrvat-

sko->slovenskega) še drug jezik in koliko. 
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102. 680 Letnik IV. 

Od onih, ki še niso v državni službi, se zahteva 
dovršeno 21., a ne prekoračeno 40. leto starosti. 

Za posamezne službene grane je poleg tega pred
pisana posebna strokovna izobrazba, in sicer: 

Za mesta, navedena pod A, popolna fakultetna 
(pravniška) in uradniška upravna izobrazba, za urad
nike drugih resortov državne ali druge javne uprave 
še izpit konceptnega uradnika pomorske uprave, ki 
se mora opraviti v enem letu po nastopu službe; 

za inženjerska mesta, navedena pod B, popolna 
fakultetna izobrazba civilnega (gradbenega) ali stroj • 
nega inženjerja, prednost pa imajo oni gradbeni 
inženjerji, ki dokažejo prakso v pomorskih gradbe
nih poslih, in oni strojni inženjerji, ki dokažejo pra
kso v pregledovanju parnih kotlov, dočim. se za
hteva za stalnost od vsakega administrativni izpit, 
predpisan za 'nženjerje v javni službi; 

za geometrsko mesto, navedeno pod B, ustrezna 
strokovna šolska izobrazba in praksa, nadalje izpit 
civilnega geometra; 

za mesto tehničnega oficiala, navedeno pod B, 
v prvi vrsti ustrezna strokovna (gradbena) srednje
šolska izobrazba ali sposobnost v pomorskih grad
benih poslih, dokazana z večletnim strokovnim delo
vanjem, prednost izmed teh poslednjih pa imajo oni, 
ki so poleg tega dovršili še nižjo strokovno (obrtno) 
šolo ali strokoven tečaj; 

za etrojedelsko mesto, navedeno pod B, ali svo
boščina pomorskga strojedelca I. razreda — prednost 
pa ima oni, ki dokaže, da je dovršil strojedelsko 
šolo — ali tehnična srednješolska izobrazba strojne 
stroke — prednost pa ima oni, ki dokaže izvestno 
praksp v strojnih poslih; 

za mesta, navedena pod C, se zahteva: a) svobo
ščina pomorskega kapetana dolge plovitve in b) dvo
letna plovitev na poveljevanju narodnih ladij dolge 
plovitve, c) strokovni izpit, predpisan za luške urad
nike, č) strokovno poslovanje v pomorski upravi ali 
v zavodih pomorskega (strokovnega) pouka in d) 
znanje angleškega ali franoskega jezika, toda od po
gojev pod b), cyin č) se sme v utemeljenem primeru 
zahtevati izpregled za mesta začasnih luških odpo
slancev; 

za mesta, navedena pod C, srednješolska izobraz
ba in strokovni izpit iz državnega računovodstva, a 
prednost ima oni, ki dokaže posebno prakso v ra
čunskem poslovanju pomorske uprave; naposled 

za mesto, navedeno pod D, primerna šolska iz
obrazba in dokazana sposobnost v pisarniškem raa-
nipulacijskem delu. 

Vsak prosilec naj priloži svoji prošnji kratak 
življenjepis (curriculum vitae), v katerem naj raz
loži, e čim se je v svoji stroki bavil po dovršenih 
naukih do danes; posamezne navedbe pa naj dokaže 
tudi z dofičnimi oblastvenimi ali drugimi potrdili. 

Prosilci se zlasti opozarjajo na to, da ne morejo 
vezati svojih prošenj na pogoj, da bi bili imenovani 
na izvestne v naprej opredeljene službene kraje, 
nego ti kraji se jim odrede po službeni potrebi; 
vendar pa se bodo po možnosti vpoštevale nph ute
meljene želje v tem pogledu. 

Imenovanje za kontraktualnega uradnika nâ in
ženjerska mesta, navedena pod B, z enako plačo 
lahko zahtevajo tudi oni, ki niso državljani naše 
kraljevine, ako sicer zadoščajo občim in strokovnim 
pogojem tega natečaja. 

Prošnje je nasloviti na predsedništvo pomorske
ga oblastva v Bakru ter jih po predpieni poti vročiti 
temu oblastvu, ki bo postopalo z njimi nadalje po 
zakonu. 

Predsedništvo pomorskega oblastva kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Bakru, 

dne 15. septembra 1922. 
Upravitelj — podpredsednik: 

dr. Širne Vranjecamn s. r. 

nepremičnini pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati samo z vknjižbo na to ne
premičnino. 

Obenem se zaradi uravnave tega vložka zem
ljiške knjige, ki se sme vpogledaü pri okrajnem 
sodišču v Brežicah, glede omenjene nepremičnine 
otvarja postopanje, predpisano v zgoraj navedenem 
zakonu. Pozivi jejo se torej vsi oni: 
a) ki zahtevajo na podstavi pravice, pridobljene 

pred dnem 30. avgusta 1922., da bi se predru-
gačili vpisi, ki so v tem vložku in se tičejo 
lastninskih ali posestnih razmer glede omenjene 
nepremičnine, bodisi da se kaj odpiši, pripiši ali 
prepiši, da se popravi oznamenilo nepremičnine 
ali sestava zemljiškoknjižnih teles, bodisi da se 
predrugači kaj drugega; 

b) ki so si že pred dnem 30. avgusta 1922. prido
bili zastavne, služnostne ali druge za knjižni vpis 
sposobne pravice do te nepremičnine ali do nje 
delov, kolikor bi bilo te pravice vpisati tako, 
kakor da spadajo k starim bremenom, 

naj vlože dotične zglasitve najkesneje do 
dne 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2. pri okrajnem 
sodišču v Brežicah, in sicer zglasitve, Id se na
našajo na obremenilne pravice pod b), na način, 
označen v § 12. zgoraj imenovanega zakona, ker 
drugače izgube pravico, uveljavljati zahtevke, ki 
se morajo priglasiti, proti takim drugim osebam, 
ki so si v dobri veri pridobile knjižne pravice na 
podstavi spisov, kateri stoje v tem vložku zem-
l p k e knjige in se niso izpodbijali. 
Dolžne priglasitve nič ne izpreminja, da je pra

vica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz javne knjige, 
ki stopa iz rabe, ali iz sodne rešitve aH da je stranka 
ukrenila kaj drugega zaradi te pravice, o čemer 
oblastvena rešitev še ni izšla. 

Upostavitve v prejšnji stan proti zamudi oklic-
nega roka ni; tudi ni dopustno, da bi se ta rok za 
posamezne stranke podaljšal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 30. avgusta 1922. 

Ne Ц 132/22—li 1187 3—2 

Oklic. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani naznanja, da 

je okrajno sodišče v Brežicah dognalo poizvedbe 
zaradi dopolnitve tamošnje zemljiške knjige z vpi
som nepremičnin, ki še niso vpisane v nobeno javno 
knjigo, in sicer parcel št. 837/14 (savska struga) in 
št. 835/3 (pašnik) davčne občine ločenske v nov 
vložek št. 193 katastralne občine ločenske ter odre
dilo vpis te nepremičnine v zgoraj označeni vložek 
zemljiške knjige (deželne deske). 

Zato se določa v zmiski zakona z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št. 96, dan 30. avgusta 1922. za dan 
otvoritve tega vložka glede označene nepremičnine 
ter se splošno objavlja, da je od tega dne moči nove 
lastninske, zastavne in druge knjižne pravice na tej 

Prede. 321/6/22—1. 3 - 3 
Razpis. 

Pri okrajnem sodišču v Cerknici je razpisana 
služba pisarniškega pomočnika. 

Prošnje naj so vlože do dne 
20. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 98. 
Okrajno sodišče v Cerknici, 

dne 14. septembra 1922. 
Dr. Bavdek s. r. 

U 122/22—11. 1277 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Novem mestu kot vzklicno 

sodišče je vsled naredbe z dne 30. avgusta 1922., 
št. BI 206/22—11, s katero je bila določena vzklicna 
razprava, razpravljalo dne 13. septembra 1922. pod 
predsedstvom višjega sodnega svetnika drja. Foer-
sterja, vpričo deželnosodnega svetnika drja. Dolen
ca, dežclnosodnega svetnika drja. Fischingerja in 
deželnosodnega svetnika Luznarja kot sodni
kov in avskultanta drja. Pintarja kot zapisnikarja, 
vpričo namestnika državnega pravdnika Barleta in 
zagovornika odvetnika Garzarollija o vzklicu, ki 
sta ga vložila obtoženec Franc Elausteiner zaradi 
izreka o krivdi in kazni in opravitelj državnega 
pravdništva zaradi ničnosti in zaradi krivde in kazni 
zoper razsodbo okrajnega sodišča v Radečah z dne 
14. avgusta 1922., opr. št. U 122/22—4, s katero je 
bil obtoženec Franc Blausteiner spoznan za krivega 
prestopka po členu 8. zakona v pobijanju draginjo 
življenskih potrebščin in brezvestne spekulacije z 
dne 30. decembra 1921., št. 6 Ur. 1. ex 1922., in ob
sojen po istem členu na-teden dni zapora in 2000 K 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 
10 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo 
stroškov kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Na predlog zagovornikov, naj se obtoženčevema 
vzklicu ugodi, vzklic opravitelja državnega pravd
ništva pa zavrne, in na predlog javnega obtoži toi ja, 
naj se obtožencev vzklic zavrne, vzklicu opravitelja 
državnega pravdništva pa ugodi, je rečeno okrožno 
sodišče dne 13. septembra 1922. razsodilo tako-le: 

I. Vzklic obtoženca Franca Blausteinerja zaradi 
izreka o krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega 
sodišča v Radečahi z dne 14. avgusta 1922., opr. 
št. U 122/22—4, se zavrača kot neutemeljen. 

II. Ugoditi pa јз vzklicu opravitelja državnega 
pravdništva zaradi izreka o krivdi in kazni in zaradi 
ničnosti zoper citirano razsodbo in zato se ta raz
sodba v izreku o krivdi dopolnjuje tako, da so spo
znava o b t o ž e n e c F r a n c B l a• u s t e i n e r, 
rojen dne 13. decembra 1902. v Slivnici, tja irristo-
jen, rimsko-katoliške vere, samski, mesarski pomoč
nik v Št. Janžu, nekaznovan, za krivega tudi pre
stopka po členu 9. zakona o pobijanju draginje živ
ljenskih potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št, 6 ex 1922., storjenega 
s tem, da je dne 6. junija 1922. v Volčjih jamah 
kupil od Alojzija Marolta dva vola in ju takoj nato 
prodal mesarju Jakobu Lotriču v Radečah za 2348 
kron čistega dobička, da je terej preprodajal živ-
ljensko potrebščino. 

V izreku o kazni pa se gorenja razsodba [л-vega 
sodnika zaradi tega izpreminja tako, da se kazen 
zvišuje in da se obtoženec Franc Blausteiner v ce
loti obsoja po členu 9. citiranega zakona glede na 
§ 267. na teden dni zapora in 2500 K denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 12 dni in 12 ur 
zapora. 

III. Vzklicatelj Franc Blausteiner se obsoja po 
§ 390. k. pr. r. na plačilo stroškov vzklicnega po
stopanja. 

Okrožno sodišče v Novem mestu, 
dne 13. septembra 1922. 

U VI 393/22—5. 1251 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 2 
Marija P o h, rojena dne 25. januarja 1858. v 

Mengšu, pristojna v Ljubljano, rimsko-katoliške ve
re, omožona, branjevka v Ljubljani, Opekarska cesta 
št. 26, že kaznovana, je kriva, da ni imela dno 
1. marca 1922. kot prodajalka življenskih potrebščin 
v svoji prodajalnici v Ljubljani, Opekarska cesta 
št. 26, niti sumarno niti podrobno označenih con po
sameznih predmetov tako, da bi jih bil vsakdo lahko 
razločno videl, in sicer na beli moki št. 0 in št. 1, 
sladkorju v kockah, ovsu, fižolu, koruzi, češpljah in 
kremi za čevlje. 

S tem jo zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacijo z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato se 
obsoja po citiranem členu istega zakona z uporabo 
§ 266. k. z. na 24 ur zapora in 50 Din denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora, po 
§ 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja in {>o členu 19. citiranega zakona na 
objavo sodbe v Uradnem listu ob njenih stroških. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne.l. aprila 1922. 

U VI 416/22—3. 1246 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Julija T o m e , roj. Murnik, Irojena 

dne 7. februarja 1877. v Metliki, pristojna v Dobravo, 
rimsko-katoliške vere, omožena, trgovka na Glin-
cah št. 3, nekaznovana, je'kriva, da ni imela dne 
1. marca 1922. na Glincah št. 2 kot prodajalka živ
ljenskih potrebščin v svoji izložbi, odnosno trgovini, 
niti sumarno niti podrobno označenih cen posa
meznih predmetov tako, da bi jih bil vsakdo lahko 
razločno videl, in sicer cen masti, testenine, ciko
rije, mila in ščetk. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z cine 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
se obsoja po istem členu citiranega zakona na 24 ur 
zapora in 50 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa še na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne 9. maja 1922. 

U VI 749/22—5. 1252 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženeo Ivan P o d b o j , rojen dne 2. febru

arja 1871. v Žužemberku, pristojen v Ljubljano, 
rimsko-katoliške vere, oženjen, trgovec v Ljubljani, 
Sv. Petra cesta št. 95, nekaznovan, je kriv, da dno 
10. marca 1922. v Ljubljani v svoji trgovini kot 
prodajalec življenskih potrebščin ni imel označenih 
con na predmetih nujno potrebe, in sicer v izložbe
nem oknu na kožicah, skledicah, lončkih, ponvah, 
svetiljkah in zajemalkah in v prodajalni na svetil j -
kah. 

. U . - . i J № : . 
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102. 681 Letnik IV. 
S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 

o pobijanju1 draginje z dne 30. decembra 1921., 
Ur. ]. št. 6/22., in zato se obsoja po členu 6. tega 
zakona na 24 ur zapora in 200 Din denarno kazni, 
ob neizterljivosti pa še na 4 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja. 

Po pravnomočnosti je razsodbo po členu 19. citi
ranega zakona ob stroških obtoženčevih objaviti v 
Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne 30. maja 1922. 

U 226/22—3. 1274 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obtožena Marija P a a r , 66 let stara, rojona v 

Šmihelu pri Velikovcu, pristojna na Prcvalje, vdo
va, gostilničarka na Prevaljah, nekaznovana, je 
kriva prestopka po članu 6. zakona o pobijanju dra
ginje življenskih potrebščin in brezvestne speku
lacije z dne 30. decembra 1921., št. 6 Ur. 1. iz leta 
1922., Id ga je zagrešila s tem, da dne 3. junija 1922. 
na Prevaljah ni imela v svojih gostilniških pro
storih, kjer prodaja življenske potrebščine, ne su
marno iii ne podrobno označenih cen posameznim 
predmetom tako, da bi jih bil vsakdo lahko razločno 
videl. Zato se kaznuje po členu 6. navedenega za
kona, z uporabo § 266. k. z., na 12 ur zapora in 50 
dinarjev v denarju, ob neizterljivosti pa na nadalj
njih 24 ur zapora in po § 389. k. pr. r. na povrnitev 
kazenskih stroškov. 

Izvršno odločbo jo objaviti v Uradnem listu ob 
stroških obsojenkinih. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 
dne 5. julija 1922. 

U 61/22—15. 1264 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Ivan Maiijce'ny najemnik gostilne vj Mislinju 

št. 21, je kriv, da dne 10. marca 1922. v svoji go
stilni ni imel sumarno ali podrobno označenih cen 
^ jedila in pijače. 

S tem jo zakrivil prestopek po členu. 6. zakona 
o pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz lota 1922., in zato se obsoja po istem členu 
navedenega zakona na 800 Din denarno kazni in na 
en dan zapora, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 
6 dni zapora, in po § 389. k." pr. r. na plačilo stro
škov kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek II., 
dne 24. julija 1922. 

1255 U 418/22—3. ' 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolžena Terezija S o v i č , branjevka v Mari

boru, Mesarska ulica št. 1, j e kriva, da je dn 0 2. ju-
Uija 1922. v Bišu nakupovala kot preprodajalka si
rovo maslo po 110 K kilogram, dasi je büa takrat 
tam nakupna cena 90 K za kilogram, da je torej na 
navedeni način podražavala cene življenskih potreb
ščin in da je s tem zakrivila prestopek po členu 9. 
zakona o pobijanju draginje in brezvestne spekula
cije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. š t 6/22.; zato 
se po istem členu obsoja na 24 ur zapora in na de
narno kazen 50 Din., ob neizterljivosti pa na nadalj
njih 24 ur zapora, in po § 389. k. p. r. na povračilo 
stroškov kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

V zmislu člena 19. navedenega zakona jo raz
sodbo po pravnomočnosti objaviti ob stroških ob
sojenkinih v «Uradnem listu pokrajinske upravo za 
Slovenijo». 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu, oddelek III., 
dne 7. septembra 1922. 

U 240/22—4. 1271 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženi Franc C a r t i jo kriv, da je začetkom 

meseca maja 1922. v Šetarjevi kot prekupčevalec 
živine ponujal Konradu Solaku za tele, žo prodano 
po 35 K za kg žive teže, 38 do 40 K, zaradi česar 
se je zvišala cena na 38 K za kg žive teže. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 9. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne špekulacije z dno 30. decembra 1921., «Služ
bene Novine» št. 5/22., in zato se obsoja po" tem 
členu na 48 ur zapora in 250 (dvestoinpetdeset) di
narjev denarno kazni, ob neizterljivosti pa na na-

Proglasitve za mrtve. 1243 

D e ž e l n o s o d i š č e r-L j ubi j ani je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po
grešan« za mrtve, ker se more o njih po § 24. o. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe a dne 
31. marca 1918., drž. zak. Si 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli 
teh pogrešancev, naj to izporoČi sodišču ali skrbniku. Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase pri 
njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Jernej Gubane, 
rojen dne 17. avgusta 
1865., posestnik v Utiku 

št. 27, občina Vodice. 

Ivan Kržmanc, 
rojen dne 1. novembra 
1896., posestnikov sin v 

Bevkah št. 29. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odšel dne 8. avgusta 
1910. neznano kam z 
doma ter se ni več vrnil. 

Anton Škof, 
rojen dne 6. julija 1882., 
samski posestničin sin na 
Glincah, pristojen v Šent

vid. 

Franc Ciuha, 
rojen leta 1879., oženjen 
nadučitelj v Smledniku. 

Franc Fakin. 
rojen leta 1888., oženjen 
v Pofoškl vasi, pristojen 

v Kotredež pri Litiji. 

Franc Jeraj, 
rojen dne 4. decembra 
1882., oženjen posestnik 
na Dobruši št. 1, občina 

Vodice. 

Ivan Ba|c, 
rojen dne 13. maja 1884., 
oženjen čevljar v Žireh. 

Valentin Hribar, 
rojen leta 1884., oženjen 
delavec, pristojen v Ihan. 

Anton Erznožnik, 
rojen leta 1878., oženjen 
posestnik na Žirovskem 

vrhu. 

Franc Male), 
rojen leta 1884., samski, 
posestnikov sin na Koro

ški Beli. 

Odšel meseca maja 1915. 
s 7. lovskim bataljonom 
na gališko fronto ter zad
njič pisal dne 23. junija 
1915.,; od takrat ni več 

glasu o njem. 
Odrinil spomladi ieta 
1915. s 27. pehotnim pol
kom na rusko fronto ter 
zadnjič pisal dne 24. mar
ca 1917. iz ruskega ujet
ništva; od takrat neizve-

sten. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Žena 
Marjeta Gubane. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bii postavljen 

pogrešancu 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani 

Brat 
Anton Kržmanc. 

Odrinil meseca septembra 
1914. s 27. pehotnim pol
kom na rusko bojišče ter 
prišel v rusko ujetništvo; 
izza dne 18. avgusta 
1918. ni več poročila o 

njem. 
Vojak 7. lovskega bataljo
na ; odrinil leta 1915. na 
gališko fronto ter dne 
7. avgusta 1915. baje pa
del v bitki pri Kolom ej i. 
Odrinil ob splošni mobi
lizaciji s 17. pehotnim 
polkom na gališko fronto, 
odkoder pisal samo en
krat ; meseca decembra 

1914. baje padel. 
Odšel leta 1909. v v Ame
riko, odkoder pisal zad
njič dne 29. decembra 
1910.; od takrat ni več 

glasu o njem. 
Odrinil začetkom vojne 
s 3. gorskim topniškim 
polkom na rusko frunto; 
izza meseca januarja 1917. 

pogrešan. 
Odrinil leta 1915. s 35. do
mobranskim pehotnim 
polkom na gališko fronto 
v Karpate, odkoder pisal 
zadnjič dne 6. maja 1915.; 

od takrat neizvesten. 
Prišel leta 1914. kot vojak 
27. pehotnega polka v ru
sko ujetništvo ter baje 
dne 2. januarja 1919. umrl 

za ranami. 
Ivan Meglic. 

rojen dne 27. januarja 
1874., oženjen posestnik 

v Lomu. 

Služil pri 7. lovskem ba
taljonu ter se udeležil 
bojev pri Črnovicah; od 

takrat pogrešan. 

Svak 
Jernej Žlebnik, 

posestnik 
v Stražišču št. 13. 

Finančna proku-
ratura v Ljubljani. 

Žena 
Helena Fakin. 

Žena 
Ana Jeraj. 

Žena 
Ivana Baje. 

Žena 
Marija Hribar. 

Žena 
Frančiška 
Erznožnik. 

Brat 
Jernej Malej, 

posestnik 
na Kokrski Beli. 

Žena 
Marija Meglic. 

Avguštin Lukežlč, 
šolski vodja 
v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni adjunkt v 

p. v Ljubljani. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav v p. 

v Ljubljani. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20.9.1922.; 
T 119/22—3. 

20.9.1922.; 
T 118/22—4. 

Oklicni rok 
poteče dne 

15. oktobra 
1923. 

20. 9.1922.; 
T 114/22—3. 

20.9. 1922.; 
T 84/21—15. 

20.9.1922.; 
T 82/22—7. 

20.9.1922.; 
T 99/22—4. 

20.9. 1922.; 
T 104/22—5. 

20.9. 1922.; 
T 125/22—3. 

20.9.1922.; 
T 123/22—2. 

20.9.1922.; 
T 116/22—3. 

20.9.1922.; 
T 131/22—4. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

15. aprila 
1923. 

daljnjih 5 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na po
vračilo stroškov kazenskega postopanja in izvršitve 
kazni. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti brez razlogov objaviti ob' stroških 
obtoženčevih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Okrajno sodjišče pri Sv. Lenartu, 
dne 21. septembra 1922. 

U 212/22. 12Ê2 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Matevž O m l a d i č , rojen dne 

2. septembra 1883. v Braslovčah, tja pristojen, 
rimsko-katoližke vere, oženjen, gostilničar v Pod-
gori, občina Šmartno ob Paki, je kriv. da dne 
14. septembra 1922. in tudi že prej ni imel v svoji 
gostilni v Podgori niti sumarno niti podrobno ozna
čenih cen jedi in pijače tako, da bi jih bil vsakdo 
lahko videl. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato se ob
soja po členu 6. navedenega zakona na 24 ur zapora 
in na 50 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 389. k. pr. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja in 
izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob 
stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek II., 
dne 26. septembra 1922. 

C 108/22—1. 

Oklic. 
1253 

Martin Lupšina, posestnik v Globokem št. 21, 
je vložil zoper zapuščino po Jožefu K o v a č i č u 
tožbo zaradi 3636 K. 

Sporna razprava se je določila na dan 
17. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker se k toženi zapuščini niso priglasili dediči, 

se ji postavlja za skrbnika Karel Prešiček, notarski 
uradnik v Kozjem. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek IL, 
dne 15. septembra 19Ž2. 

C П 63/22—1. 

Oklic. 
1247 

Dr. Ivan Dimnik, odvetnik v Krškem, okr. Bre
žice, je vložil zoper Martina G r o š l j a iz Ko
privnice tožbo zaradi 1800 K. 



102. 682 Letnik IV. 
Narok za ustna razpravo se je določil na dan 

7. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
ob osmih pri tem sodišču v sobi St. 3. 

Ker je bivališče Martina Grošlja neznano, se. mu 
postavlja za skrbnika Jakob ArtiČ v Krškem. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 18. septembra 1922. 

Cg I. b 228/22—3. 1266 

Oklic 
Dr. Karel Koderman, odvetnik v. Mariboru, je 

vložil zoper Josipa S t a r e t a, posestnika v Hočah 
Št. 21, tožbo zaradi 4050 K e pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
13. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih: pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je sedanje bivališče Josipa Stareta neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek I. b, 
dne 18. septembra 1922. 

C 226/22—1. 1118 
Oklic. 

Eva Hari, rojena Kučan, posestnica v Križevcih, 
je vložila zoper Aleksandra H a r i j a v Križevcih 
št. 211, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi raz
veze izročilne pogodbe. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
10. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi š t 18. 
Ker je bivališče Aleksandra Harija neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Josip Goljevšček, od
vetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 11. avgusta 1922. 

C 60/22—1. 1156 
Oklic. 

Franc Povšič, posestnik v Gorenjih Vodolah, je 
vložil zoper Matijo U d o v č a , posestnika iz Gaber-
ja š t 3, tožbo zaradi priposestvovanja lastnin© e 
pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3. o k t o b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi š t 1. 
Ker je bivališče Matije Udovča neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Bogomir Trepečnik, višji sodni 
oficial v Radečah. 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 25. avgusta 1922. 

Št. 760/22. . 1276 
Objava. 

Po zmfelu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 
je gospod dr. Alojzij G o r i č a n z današnjim dnem 
vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sedežem v 
Celju. 

V L j u b l j a n i , dne 26.septembra 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

podpredsednik: dr. J. Žirovnik s. r. 

Št. 5310/22. 

Razpis. 
1280 3—1 

Po odloku zdravstvenega odseka z dne 28. av
gusta 1922., Št. 9451/1922—B, in na podstavi za
kona o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o 
državnem računovodstvu z dne 6. marca 1910., od
delek «B. Pogodbe in nabave», razglašenega v Urad
nem listu št. 57/22., in na podstavi pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B. Pogodbo in na--
bave», objavljenega v Uradnem listu št. 23/22. in 
št. 186/22., 6e razpisuje za proračunsko leto 1922./ 
/1923. pismena ofertalna licitacija za dobavo: 

1.) mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) slanine; 
3.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) fižola, leče, graha; 
5.) špecerijskega blaga raznih vrst za državno 

splošno bolnico v Ljubljani in za otroško bolnico v 
Ljubljani. : ;. 

Ponudbe se bodo otvarjale dne 31. oktobra 1922. 
točno ob 11. uri v pisarni ravnateljstva državne 
splošne bolnice v Ljubljani. 

Popis potrebnih količin navedenega blaga, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se 
smejo po členu 13. pravilnika vpogledati ali pre
pisati v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zu
nanjo oznako: «Ponudba za dobavo 
po razpisu z dne 25. septembra 1922., št. 5310/22., 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsed
niku dražbeno komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotično nabave, in sicer pri blagajni 
upraviteljstva državno splošne bolnice v Ljubljani 
najkesneje do 10. ure na dan licitacije, bodisi v 
gotovini, bodisi v predpisanih vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, ki se 
mora pokazali predsedniku dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, Id ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim. licitantom, ki pridejo na dan licitacije 
po 11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se 
bo vršila licitacija. 

Državna splošna bolnica v Ljubljani, 
dne 25. septembra 1922. 

St. 727/22. 1281 3—1 

Razpis. 
Po odloku zdravstvenega odseka z dne 28. av

gusta 1922., št. 9451/1922—-B, in na podstavi za
kona o izpremembah in dopolnitvah v. zakonu o 
državnem računovodstvu z dne 6. marca 1910., od
delek «B. Pogodbo in nabave», razglašenega v Urad
nem listu št. 57/22., in na podstavi pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B. Pogodbe in. na
bave», objavljenega v Uradnem listu št. 23/22. in 
št. 186/22., se razpisuje za proračunsko leto 1922./ 
/1923. pismena ofertalna licitacija za dobavo: 

A. za b l a z n i c o n a S t u d e n c u : 
1.) slanine; 
2.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
3.) fižola, leče, graha; 
4.) raznovrstnega špecerijskega blaga; 

B. za z a v o d za u m o b o l n e v Lj u b i j a n i : 
1.) mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) slanine; 
3.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) fižola, leče, graha; 
5.) špecerijskega blaga raznih vrst. 
Ponudbe se bodo otvarjale dne 31. oktobra 1922. 

točno ob 11. uri v pisarni upraviteljstva državnih 
zavodov, "za oskrbo umobolnih v Ljubljani. 

Popis potrebnih količin navedenega blaga, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se 
smejo po členu 13. pravilnika vpogledati ali pre
pisati v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zu
nanjo oznako: «Ponudba za dobavo . 
po razpisu z dne 25. septembra 1922., š t 727/22., 
ponudnika N. N.» -Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11- uro v roke predsed
niku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik-mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 %. (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni upra
viteljstva državnih zavodov za umobolne v Ljubljani 
najkesneje do 10. ure na dan licitacije, bodisi v 
gotovini, bodisi v predpisanih vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, ki so 
mora pokazati predsedniku dražbeno komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekočo- tri
mesečje. 

j Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije 
po 11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se 
bo vršila licitacija. 

Državni zavodi za oekrbo umobolnih v Ljubljani, 
dne 25. septembra 1922. 

Št. 3718. 

Usposobljenostne preizkušnje iz slovenske 
stenografije. 

Usposobljenostne preizkušnje iz slovenske steno
grafije za srednje in njim sorodne šole se bodo 
vršile dne 27. in po potrebi dne 28. oktobra 1922., 
in sicer na I. državni gimnaziji v Ljubljani. 

Prošnje, opremljene po pravilniku (Ur. 1. 14 z 
dne 30. januarja 1920.), naj se vlože do dne 1 5. o k -
t o b r a 1 9 2 2. na pokrajinsko upravo, oddelek za 
prosveto in vere. 

Izpraševalna komisija za slovensko stenografijo 
v Ljubljani, 

dne 26. septembra 1922. 

Predsednik: dr. Bezjak s. r. 

Št. 19 ex 1922. 1275 

Razglas. 
Preizkušnje iz državnega računovodstva se začno 

v jesenskom terminu v ponedeljek dne 23. oktobra 
1922. 

Prosilci naj vlože svoje prošnje, pravilno oprem
ljene in kolkovane, do vštetega dne 

7. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri predsedniku podpisane komisije, računovodstvu 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani. 

Prošnjam je priložiti krstni list, zrelostno izpri
čevalo, izkaz o poklicu (dekret o imenovanju) in 
potrdilo univerze, da se je prosilec kot slušatelj ude
leževal dva semestra predavanj iz državnega ra
čunovodstva. 

V prošnji bodi natančno navedeno, kateri pripo
močki eo prosilcu služili pri učenju. 

V L j u b l j a n i , dne 27. septembra 1922. 

Izpraševalna komisija iz državnega računovodstva. 

Št. 1574. 2—2 

Razpis službe provizornega pomožnega 
gozdnega čuvaja. 

Za gozdnogospodarstveni okraj bohinjskobistri-
ški so razpisuje mesto provizornega pomožnega 
gozdnega čuvaja s pripadajočimi službenimi pre
jemki. 

Pravilno kolkovane prošnje naj se vlože najkes
neje do dne 

10. o k t o b r a 1 9 2 2. 
pri direkciji šum v Ljubljani (Križanke). 

Prošnji je priložiti: 1.) krstni list; 2.) domovnico; 
3.) nravstveno izpričevalo; 4.) izpričevalo uradnega 
zdravnika, da je prosilec telesno zdrav, da je za 
službo gozdnega čuvaja, zlasti tudi za službovanje v 
goratih krajih, popolnoma sposoben in da ima vid 
in posluh popolnoma normalen; 5.) izpričevalo o šol
ski in eventualni strokovni izobrazbi; 6.) dokaz o 
dosedanjem službovanju. 

Prednost imajo prosilci, ki so z dobrim uspeliom 
absolvirali tečaj'za gozdne čuvaje. . 

Namestitev ja provizorna; p o . dvoletnem zado
voljivem službovanju se uvrsti uslužbenec v kate
gorijo slug.' 

Direkcija šum v Ljubljani, 
dne 23. septembra 1922. 

St. 45.232/22. 1272 
Dražba lovov. 

Lovska pravica krajevnih občin žitenške in po-
dovske se bo dajala na javni dražbi y zakup do 
dne 30. junija 1928. 

Dražba se bo vršila za občino Žitenco v četrtek 
dne 12. o k t o b r a 1 9 2 2. ob desetih v občinskem 
uradu pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, za ob
čino Podovo pa v petek dne 13. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri okrajnem glavarstvu v Mariboru v 
sobi 11/1. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 21. septembra 1922. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 

:«k-J'-'-.-«..'»"*',.-



PoStnìna plačana v gotovini 

103. V Ljubljani, dne 4. oktobra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V s e b i n a : Iz «Službenih Novln kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». - Izpremembe v osebju. — Seznamek začasnih zakonov, uredb, ukazov, odločb in naredb iz resorta 
minisirstva za notranje posle, ki so dobili na podstavi člena 130. ustave zakonsko moč. - Z a k o n o prevzemu portfeljev življenskih zavarovanj od inozemskih zavarovalnic — 
Naredba ministra za socialno politiko, s katero se predpisuje statut «Pokojninskega zavoda za nameščence» v Ljubljani. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službeno) Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

številka 210 z dne 22. septembra 1922.: 
Ukaa Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 16. avgusta 1922., s kawirrï se. Josip 
B u b n i 6, pisar II. razreda okrožnega agrarnega 
urada v Mariboru, odpušča iz državne službe; 

Izpremembe v osebje, 
Pisarniški aficiantinji Kristina A h d r e s o v a v 

Novem mestu in. Pavla E r s c h e n o v a (Erženova) 
v Ljubljani sta imenovani za kanclistinji preko si-
stemiziranega stanja in brez določenega službenega 
mesta. 

Anton M a l o v r h , jetniški paznik pri deželnem, 
sodišču v Ljubljani, in Franc K o z j a n,'Jetniški paz
nik pri okrožnem sodišču v Celju, sta z dnem 30ega 
septembra 1922. na lastno prošnjo stalno upokojena, 
Jakob O g r i z e k , sodni sluga pri okrožnem sodi
šču y Oelju, pa je z ietim dnem začasno upokojen. 

Dr. Rogina s. r. 

317. 
Seznamek začasnih zakonov, uredb, 
ukazov, odločb in naredb iz resorta 
ministrstva za notranje posle, ki so 
dobili na podstavi člena 130. ustave 

zakonsko moč/ 
Zakonodajni odbor narodne skupščine me je ob

vestil z dopisom z dne 9. aprila t L, St. 685, da ni 
utegnil pregledati in kakorkoli rešiti spodaj nave
denih uredb, začasnih zakonov itd., ki mu jih je po
slalo ministrstvo za notranje posle, in sicer: 

1.) uredbe o ustroju ministrstva za notranje po
sle z dne 8. V. 1919., P. br. 16.292, «Službene No-
vine> št. 47/19.; 

2.) razpisa z dne 14. XI. 1919., P. br. 8181, o 
proklamiranju dne 1. decembra za državni praznik; 

8.) odločbe U. br. 3484 z dne 26. II. 1921. p po
oblastitvi, da sme pomočnik ministra za notranje 
posle podpisovati akte namesto njega; 

4.) odločbe ministrskega sveta U. br. 8681 z dne 
29. V. 1921. o reguliranju dnevnice okrožnim načel
nikom, če potujejo v okrožju po opravkih javne var
nosti; 

B.) uredbe o reguliranju položajev in plač policij
skih uradnikov na ozemlju Severne in Južne Srbije 
in Crne gore, «Službene Novine» št. 116/21.; 

6.) odločbe U. br. 16.241 z dne 14. VII. 1921., s 
katero je minister za notranje posle pooblastil svo
jega pomočnika za podpisovanje aktov; 

7.) odločbe ministrskega sveta z dne 5. Ш. 1920., 
S. br. 1428, s katero se proglašajo za člane okrožne 
skupščine predsedniki občin v Južni Srbiji; 

* Priobčen v «Službenih Novinab kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 212, izdanih dne 25ega 
septembra 1922. 

8.) začasnega zakona za volitve vseh občinskih 
poslovalcev v mejah prejšnje kraljevine Srbije in 
okrožjih: belopoljskem; beranskem, metohijskem in 
pljevalskem z dne 11. Ш. 1920., «Službene Novine» 
št. 106/20.; 

9.) uredbe o izpremembah in dopolnitvah v za
časnem zakonu z dne 11. V. 1920., S. br. 3126, 
«Službene Novine» št. 137/20.; . 

10.) uredbe o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o občinah z dne 20. vi 1921. (izprememba čle
na 133. zakona o občinah), «Službene Novine» 
št. 124/21.; ' 

11.) uredbe .o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o občinah z dne 15. V. 1921. (izprememba čle
nov 33. in 86. zakona o občinah), «Službene Novine» 
št. 109/21.; 

12.) uredbe o izpremembah in dopolnitvah v za
konu o beograjski občini z dne 25. VI. 1921., S. 
br. 1274; 

13.)' ukaza z dne 4.. V. 1921v., s katerim se veljav
nost zakona o občinah razširja nav ozemlje prejšnje 
kraljevine Srbije, «Službene Novine» št. 106/21.; 

14.) odločbe ministrskega sveta P. br. 19.408 z 
dne 31. V. 1919. o ustanovitvi pet1 rijskih komisar
jev na železniških in pa£uiŠiiiy»ostajah in obaftjfilb 
točkah; 

15.) uredbe o področju železniške in parniške po
licije J. B. br. 724 z dne 16. IX. 1919., «Službene 
Novine» št. 35/20.; 

16.) odločbe ministrskega sveta J. B. br. 1769 z 
dne 28. I. 1920., s katero se zvišuejo draginjske 
dnevnice orožnikom; 

17.) odločbe ministrskega sveta J. B. br. 10.258 
z dne 21. V. 1920. o dnevnicah policijskih uradni
kov, če potujejo po srezu ali okrožju po opravkih 
javne varnosti; 

18.) odločbe ministrskega sveta J. B. br. 11.859 
z dne 10. VI. 1920. o dokladah častnikom, podčast
nikom, kaplarom in redovom, če potujejo po oprav
kih javne varnosti; 

19.) odločbe ministrskega sveta J. B. br. 15.637 
z dne 28. VII. 1920. o dokladah uradnikom v južnih 
krajinah Srbije in Orne gore 25, 30 in 35 % kakor 
tudi o vračunavanju 8 mesecev v leto, odnosno dveh 
let v tri leta za pokojnino;' 

20.) uredbe o ustroju oddelka za javno varnost 
in občo policijo in upravo mesta Beograda. J. B. 
br. 15.259 z dne 10. VIH. 1920., uredbe o ureditvi 
tehnične službe v oddelku za javno varnost J. B. 
br. 27.170 z dne 3. XII. 1920.; 

21.) odločb© ministrskega sveta J. B. br. 1803 
z dne 10. I. 1921. o dokladah orožniškim častnikom; 

22.) odločbe ministrskega sveta J. B. br. 1639 z 
dne 21. П. 1921. o pozivu odmetnikov na vdajo; 

23.) ukaza, s katerim se zakon o javni varnosti 
za kraljevino Srbijo razširja na območje Bosne in 
Hercegovine, z dne 19. IV. 1921., J. B. br. 11.472, 
«Službene Novine» št. 95/21.; 

24.) ukaza, s katerim se zakon o javni varnosti 
in zakon o povračilu Škode, učinjene po rastlinski 
rji itd., razširja na območje Orne gore, z dne 2. VI. 
1919., J. B. br. 5602, «Službeno Novine» št. 160/19.; 

26.) uredbe o volitvah občinskih odborov v Hr
vatski in Slavoniji z dne 1. XI, 1919., U. br. 6864; 

26.) uredbe z dn e 13. L 1920., U. br. 189, o po
polnitvi uredbe z dne 1. XI. 1919., «Službene No
vine» št. 16/20.; 

27.) uredbe o nameščanju ženskega osebja z dne 
13. I. 1920., U. br. 190, H. S. z dne 18. I. 1920., 
«Službene Novine» št. 17/20.; 

28.) uredbe z dne 6. XI. 1920.; H. S. br. 4952; 

29.) uredbe z dne 11. П. 1920.; H. S. br. 649, o 
disciplinarnem postopku zoper načelnike itd.; 

30.) uredbe z dne 11. П. 1920., H. S. br; 650, do
polnitev zakona z dne 5. II. 18ß6., o kazenski od
govornosti uradnikov itd. županijskih in kotarskih 
oblastev; 

31.) uredbe z dne 11. П. 1921., H. S. br. 648, o 
kazenskem postopku zoper uslužbence hrvatsko-sla-
vonske deželne vlade; 

32.) uredbo z dne 25. Ш. 1921., s katero ee otok 
Krk in občina Kastav postavljata pod upravo hr-
vatsko-slavonske deželne vlado; 

33.) naredbe o zvišbi glob obrtnega reda št. II 
13.674/19.; 

34.) naredbe o obrtnih listih za trgovinske obrte 
in o koncesijah št. H 16.971/19. in popravek, natis
njen v š t 72/19. «Dalmatinskega Glasnika»; 

35.) naredbe o nagrajanju odvetnikov št. I. 
18.808/19.; 

36.) naredbe o omejitvi prometa ž zemljišči, 
«Dalmatinski Glaenik» št. 1/20.; 

37.) naredbo o zavarovanju začasnih nameščen
cev za pokojnino št. VII.- 69/20.; 

38.) naredbe o zavarovanju delavcev št. 1371/19.; 
и* 39.) naredbe o obrtu kupovanja in prodajanja 
vrednostnih papirjev št. 1S33/20.; 

40.) naredbe; s katero se' začasno skrajšuj© sod
na pripravljalna služba Št VI. 189/20.; 

41.) naredbe o pobiranju taks za nošenje orožja 
št. 5802/20.; 

42.) naredbe o ureditvi najemnega razmerja 
št. 7388/20.; 

43.) naredbe, s katero se zvišujejo pristojbine 
sodnih organov š t VL 329/21.; 

44.) naredbe o prisilnem oddajanju prostorov v 
najem št. 1677/21.; 

45.) odločbe ministrskega sveta o ustavitvi pravd 
v agrarnem vprašanju, Pov. G. br. 94; 

46.) naredbe deželne vlade za Slovenijo z dne 
3. П. 1919., Ur. 1. 341, o ustanovitvi policijskega ko-
misariata v Mariboru; 

47.) naredbe poverjeništva za notranje zadeve a 
dne 1. Ш. 1919., Ur. 1. Št. 391, o delni iapremembi 
gledališkega reda; 

48.) naredbe deželne vlade za Slovenijo z dne 
15. ХП. 1919., Ur. 1. š t 809, s katero ee izpreminjajo 
odločbe o kazenskem postopanju političnih oblastev; 

49.) naredbe poverjeništva za notranje zadeve z 
dne 7. П. 1920., Ur. 1. št. 87, o pristojbinah politič
nih in policijskih uradnikov; 

50.) naredbe deželne vlade za Slovenijo z dne 
20. VIII. 1920., Ur. 1. št. 382, o ustanovitvi in pri
stojnosti policijskega oddelka v Celju; 

51.) naredbe deželne vlade za Slovenijo z dne 
20. VIH. 1920., Ur. 1. št. 333,' o ustanovitvi policij
skega oddelka v Ptuju; 

52.) naredbe ministrskega sveta, s katero se od
rejajo za območje deželne vlade v, Ljubljani izjeme 
veljavnih ?-akonov, z dne 25. V. 1919., «Službene 
Novine» št. 49/19.; 

53.) uredbe a pridobitvi in izgubi državljanetr» 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z opcijo ? 
dne 25. VL 1920., «Službene Novine» š t 271/20.; 

54.) ukaza z dn© 23. X. 1919., e katerim se ob
čina trg Vukovar proglaša za mesto po naredbi mi
nistrstva za notranje posle z dne 29. IX. 1919., U. 
br. 5817; 

55.) ukaza z dne 23. X.-1921., s katerim se ob
čina Sušak proglaša za mesto po naredbi ministr
stva za notranje posle z dne 29. IX. 1919., U. 
br. 5872; 

* -i, 
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56.) uredbe z dne 1. XI. 1919. o premestnosti 

občinskih uradnikov v Hrvatski in Slavoniji in o 
skrajšanem postopku zoper nje po naredbi ministr
stva za notranje posle z dne 3. XI. 1919., U. br. 6866.; 

57.) ukaza z dne 5. XI. 1920., s katerim, se 
upravna občina Vinkovci proglaša za mesto po na
redbi ministrstva za notranje posle z dno 8. XI. 
1920., U. br. 4952; 

58.) naredbe bana Hrvatske in Slavonije z dne 
18. VII. 1919.. št. 7513, o ureditvi razmer stalno na
meščenih dnevničarjev; 

59.) naredbe bana Hrvatske in Slavonije z dne 
21. IV. 1920., št. 5713, o razmerju pisarniških po
močnikov; 

60.) naredbe bana Hrvatske in Slavonije z dne 
21. IV. 1920.. št. 5714, o oskrbi stalno nameščenih 
dnevničarjev; 

61.) naredbe bana Hrvatske in Slavonije z dne 
21. IV. 1920., št. 5715, o službenem razmerju mani-
pulantov; in 

62.) odločbe ministrskega sveta z dne 21. III. 
1921.. S. br. 554, o dajanju pomoči delovodjam. 

Vsi zgoraj navedeni zakoni, uredbe, ukazi itd. 
so postali po odredbi člena 130. zakoni, ki trajajo, 
dokler se ne izpremene po zakonodajni poti, ako ni 
v njih samih odrejen rok trajanja. 

V B e o g r a d u , dne 15. septembra 1922.; 
U. br. 10.875. 

Minister za notranje posle: 
K. L. Timotijevié s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
318. 

Mi 

A l e h i a n d e p I., 
po milosti božji ш narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi Siena 130. 
ustave sklenil v XXXVHI. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, da je uredbo z 
dne 18. maja 1921. o prevzemu portfeljev življen-
skih zavarovanj od inozemskih zavarovalnic,* se-
znamka uredb ministrstva za trgovino in industrijo 
št. 40, «Službene Novine» št. 195/21., izpremeniti in 

da smo Mi potrdili in potrjujemo tako sklenjeni 

Zakon 
o prevzema portfeljev življenskih 
zavarovanj od inozemskih zavaro

valnic.** 
Člen 1. 

Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 
<ia sni:: zaradi saniranja in varnosti veljavnih živ
ljenskih zavarovanj, sklenjenih na podstavi srbskih, 
madžarskih ali avstrijskih zakonov med tujimi zava
rovalnicami in našimi državljani, stopiti v dogovore 
e temi zavarovalnicami ter eventualno prevzeti ta 
zavarovanja. 

Člen 2. 
Minister za trgovino in industrijo sme dotično za

varovalnico, s katero bi sklenil pogodbo o prevzemu, 
po izvršenem odstopu popolnega zneska matematične 
rezerve razrešiti nadaljnjih obveznosti proti njenim 
dotedanjim zavarovancem. 

Člen 3. 

Minister za trgovino in industrijo sme tako pre
vzeta zavarovanja in njih pogoje izpremeniti tako, 
da bodo interesi naših državljanov zavarovancev čim 
bolje zaščiteni, bodisi glede valute zavarovane vsoto 
in plačevanja premij, bodisi glede sodne pristojnosti. 

Člen 4. 
Minister za trgovino in industrijo sme otvoriti po

seben zavod za prevzem in nadaljnjo upravo teh za
varovanj ali pa ta zavarovanja odstopiti domačim 

* uradni list pod št. 156 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 207. izdanih dne 
19. septembra 1922. (Prilog XXIX. — 1922.) 

nacionalnim zavarovalnicam ob pogojih, da se inter
esi zavarovancev čim bolje zaščitijo. 

Člen 5. 

Nobena inozemska zavarovalnica ne sme pre
nesti portfelja svojih poslov v naši državi brez pred
hodnega dovolila ministn&tva za trgovino in indu
strijo kot nadzorstvenega oblastva. 

Člen 6. 

Portfelje poslov iz gran življenskega zavarova
nja zavarovalnic v dosedanji kraljevini Srbiji in Crni 
gori, ki so danes pod sekvestrom, prevzame minister 
za trgovino in industrijo sporazumno z ministrom 
pravde v zmislu tega zakona in drugih zakonov. 

" ' " Člen 7. 

Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, 
da sme izdati vse odločbe, ki se pokažejo za potreb
ne, da se izvrše nameni, označeni v tem zakonu. 

Člen 8. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko «e razglasi v «Služ

benih Novinah», ter nadomešča uredbo z dne 18ega 
maja 1921. o prevzemu portfeljev življenskih zava
rovanj od inozemskih zavarovalnic, seznamka uredb 
ministrstva za trgovino in industrijo št. 40, «Služ
bene Novine» št. 195/21. 

Našemu ministru za trgovino in industrijo pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon, vsem: Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom 
zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsa
komur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u, dne 19. aprila 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata. 
, minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić e. r. 

(Podpisi vseh ministrov.) 

•••w~j*z.--/s &*>•.-

Uredbe osrednje vlade, 
3 1 9 . 

Naredba ministra za socialno politiko z 
dne 31. julija 1922., št. 2540, s katero se 
predpisuje statut «Pokojninskega zavoda 

za nameščence» v Ljubljani. 
Na podstavi člena 8. zakona o pokojninskem 

zavarovanju nameščencev za Slovenijo in Dal
macijo z dne 12. maja 1922., „Službene No
vine" št. 125,* odrejam, da se glasi prvi statut 
„Pokojninskega zavoda za nameščence" v Ljub
ljani tako-le: 

P r v i del. 
Organizatorje odredbe. 

' I. Obče odredbe. 
§ 1-

Pokojninski zavod, ustanovljen na podstavi 
§ 39. zakona o pokojninskem zavarovanju na
meščencev za Slovenijo in Dalmacijo z dne 
12. maja 1922., razglašenega v „Službenih No
vinah" št. 125 z dne 10. junija 1922., se imenuje 
„Pokojninski zavod za nameščence". Svoj sečfež 
ima v Ljubljani. 

§ 2. 
1.) Pokojninski zavod je kot tak pravnospo-

sobenj pridobiva torej v svojem imenu pravice, 
prevzema obveznosti, sme na sodišču tožiti in 
tožen biti. 

2.) Njegova red^a. podsodjiost je stvarno 
pristojno sodišče v Ljubljani. 

§3. 
Pokojninski zavod ima шцдед, izvesti pokoj

ninsko zavarovanje nameščencev po zakonu o 
pokojninskem zavarovanju nameščencev v zaseb-

* Uradni list pod št. 190. 

nih in nekaterih javnih službah (avstrijski zakon 
z dne 16. decembra 1906., drž. zak. št. 1 iz leta 
1907., avstrijska cesarska naredba z dne 25. ju
nija 1914., drž. zak. št. 138, avstrijska cesarska 
naredba z dne 28. avgusta 1914., drž. zak. 
št. 225, in zakon o pokojninskem zavarovanju 
nameščencev ža Slovenijo in Dalmacijo z dne 
12. maja 1922., objavljen v 125. številki „Sluz- . 
benih Novin", z naredbo ministra za socialno 
politiko z dne 3. junija 1922., št. 1108, o izpre-
membi plačilnih razredov za pokojninsko zavaro
vanje v Sloveniji in Dalmaciji, „Službene Novine" 
št. 137* [odslej kratko: p. z.]), tako o b v e z n o 
zavarovanje po § 1. kakor tudi n e o b v e z n o 
zavarovanje po § 30. a tega zakona. 

§ 4. 
1.) Pokojninski zavod j^teza__svoje__delo-

vanje : 
a) glede o b v e z n e g a zavarovanja (§ 1. p. z.) 

na bivše avstrijsko ozemlje kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; 

b) glede p r o s t o v o l j n e g a zavarovanja 
(§ 30. a p. z.) pa na vse ozemlje kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
2.) Pod bivše avstrijsko ozemlje v zmislu 

zakona je šteti tudi one kraje izvun tega ozemlja, 
ki spadajo v območje pokrajinskih uprav za Slo
venijo in Dalmacijo. 

3.) Razgdasi pokojninskega zavoda se pri-
občujejo pravnomočno z enkratno objavo v „Služ
benih Novinah" in v uradnih listih v Ljubljani 
in v Splitu. 

4.) Upravni odbor pa priobčuje _objave_za-
voda članom lahko tudi drugače. 

§ 5. 
1.) Za pokojninski zavod podpisuje predsed-

nik ali eden njegovih namestnikov skupno z 
direktorjem ali njegovim namestnikom vse od
pravke, ki se ne tičejo tekočih opravil, zlasti vse 
spise in listine, ki ustanavljajo obveznost zavoda 
ali s katerimi se opuščajo pravice. 

2.) Podpisuje se tako, da pristavljajo ime
novani funkcionarji s štampilijo odtisnjenim ali 
po komerkoli napisanim besedam: „Pokojninski 
zavod za nameščence" svojeročno svoj podpis. 

3.) Vse odpravke glede tekočih opravil pod
pisuje direktor, odnosno njegov namestnik, sam. 
Predsednik pa da lahko na direktorjev predlog 
takšno pooblastilo po določilih službenega reda 
tudi drugim podrejenim uradnikom. 

4.) Plačilne naloge blagajni in poštni hra
nilnici, istotako bančne čeke podpisuje predsednik, 
odnosno njegov namestnik, skupno z direktorjem 
ali njegovim namestnikom. 

§ 6. 
i.) Člani pokojninskega zavoda so po § 3. 

tega statuta: 
a) vsi obvezno po § 1.. p. z., 
b) vsi neobvezno po § 30. a* p. z zavarovani, 

kakor 
c) njih službodajalci in * 
č) prostovoljno zavarovani po § 28. p. z. 

2.) Pravice in dolžnosti članov se presojajo 
po tem statutu, kolikor ne izvirajo iz p. z. 

II. Uprava. 
§ 7. 

1.) Pokojninski zavod upravljata: 
1. načelništvo in 
2. občni zbor. 
Izvrševalna organa sta 
3. upravni odbor in 
4. vodilni uradnik (direktor). 

2.) Načelništvo lahko izroči posamezne svoje 
dolžnosti predsedniku, upravnemu odboru, ožjim 
odborom ali plačanim uradnikom, kar ga pa ne , 
odvezuje njegove lastne odgovornosti. Z istim 
pridržkom izroči lahko upravni odbor posamezne 
svoje dolžnosti predsedniku, ožjim odborom ali 
plačanim uradnikom. 

a) P r e d s e d n i k . 
§ 8. 

1.) Predsednika imenuje minister za socialno 
politiko. 

* Uradni list pod št. 191. 
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2.) Predsednik zastopa pokojninski zavod na 
zunaj ter ima vrhovno vodstvo in nadzorstvo po
slovanja v zavodu; njemu so podrejeni vsi na
meščenci zavoda. Ne da bi s tem kratil discipli-

s narno oblast načelništva (§ 14., točka 12., in 
§ 23. tega statuta), ima predsednik pravico, 
nameščence pokrajinskega zavoda začasno od-
stavljati od službe in uvajati zoper nje discipli
narno preiskavo. Prav tako je predsednik dolžan, 
uvesti in izvršiti disciplinarno preiskavo zoper 
nameščence pokojninskega zavoda, ako to sklene 
načelništvo ali upravni odbor. O uspehu discipli
narne preiskave pa mora poročati načelništvu, 
odnosno upravnemu odboru. 

3.) Predsednik sklicuje upravni odbor, na
čelništvo in občni zbor ter določa dnevni red sej. 
V vseh teh korporacijah predseduje, imenuje 
zapisnikarja, določa vrstni red razpravnih pred
metov, vodi posvetovanja, določa v okviru veljav
nih predpisov način glasovanja in proglaša 
sklepe. 

4.) Predsednik ima pravico, vsak čas vpp-
gledati vse knjige, listine, zapisnike in spise, 
pregledati blagajno, prisostvovati revizijam re
vizijske komisije in zaukazovati izredne revizije 
blagajne in knjig. 

5.) Predsednik sme ustavljati (sistirati) skle
pe upravnega odbora, ki po njegovem mnenju 
nasprotujejo zakonu ali temu statutu ali pa bi 
lahko prizadeli pokojninskemu zavodu nepovrač-
ljivo škodo, dokler o tem ne odloči načelništvo, 
kateremu mora predložiti stvar. v njegovi pri
hodnji seji. Nadalje ima pravico, zadržati ob 
istih pogojih sklepe načelništva in sklepe občnega 
zbora, ki po njegovem mnenju nasprotujejo za
konu ali temu statutu, dokler ne odloči o stvari 
ministrstvo za socialno politiko. 

6.) Predsednik ima pravico, tudi izvun svo
jega področja, sporazumno s tistim podpredsed
nikom, ki bi moral po vrstnem redu prevzeti 
njegovo nadomeščanje, in ako je ta zadržan, z 
drugim podpredsednikom, ako bi bilo odlaganje 
izvestne zadeve nevarno, ukreniti vse, kar naj 
odvrne pokrajinskemu zavodu pretečo škodo ali 
zagotovi korist, ki bi mu sicer ušla; mora pa to 
sporočiti občnemu zboru,' odnosno načelništvu, 
ali upravnemu odboru. 

7.) Ako je predsednik zadržan, preidejo vse 
njegove pravice in dolžnosti na njegova namest
nika, tako da vršita svoje posle izmenoma v onem 
redu, ki se dogovori s predsednikom. 

8.) Predsednikovo mesto je častno; vendar 
pa mu gre primerna nagrada za delo, ki je spo
jeno z vrhovnim vodstvom pokojninskega zavoda. 
Nagrado določa občni zbor zavoda. Istotako se 
mu morajo povraćati izdatki v gotovini. 

b). N a č e l n i š t v o . 

/ § 9. 
1.) Načelništvo pokojninskega zavoda sestoji 

iz predsednika in 12 članov, ki jih izvoli občni 
zbor zavoda v razmerju odposlancev za ta zbor 
(§ 26.) iz skupin obveznih in neobveznih zava
rovancev kakor tudi njih službodajalcev tako, da 
pripada polovica skupinama zavarovancev in 
polovica skupinama službodajalcev. Prostovoljne 
zavarovance je dodeliti oni skupini zavarovan
cev, iz katere so izšli. 

2.) Vsaka izmed obeh skupin načelništva (služ
bodajalcev in zavarovancev) voli izmed sebe po 
enega predsednikovega namestnika, ki mora pri
padati skupini, zavezani zavarovanju. Voli se z 
navadno (relativno) večino glasov. 

ч § 1 0 -
1.) člane načelništva in enako. število njih 

. namestnikov vóli občni zbor izmed svojeprâvnih 
članov zavoda v ločenih volitvah posameznih 
strarik, ki jih je jemati y poštev. za .članstvo :\. 
načelništvu.po številu glasov, oddanih .za te 
stranke (kandidatne liste) pri volitvah delegatov 
za občni-zbor (§-26.). ' "Л 

' . 2.) V .načelništvu morajo biti -posamezne 
stranke, strokovne edinice in skupine zastopane 

.. sorazmerno enako kakor, nâ'občnem zboru. V to 
i svrho se porazdele člani načelništva-in njih na

mestniki na posamezne stranke, strokovne edinice 
in skupine v razmerju števila glasov, ki so jih 
dobile pri volitvah delegatov za obžni zbor. 
število članov ia namestnikov, ki pripade posa
mezni stranki (kandidatni listi) v. načelništvu, se 
izračuni zmiselho po istih načelih kakor pri 
delegatih (§ 26.). ' -

3.) Na občnem zboru izvolijo delegati posa
meznih strank, ki jih je jemati po tem računu za 
načelništvo v poštev, v ločenih volitvah' z navad
no (relativno) večino glasov le še posamezne 
osebe, ki naj zastopajo stranko v načelništvu kot 
člani, odnosno kot namestniki, in sicer v številu, 
določenem za njih stranko. 

Pri namestnikih morajo obenem določiti vrst
ni red, po katerem naj stopajo na izpraznjena 
mesta članov načelništva. 

4.) Svojepravnim članom iz skupine službo
dajalcev so enake tiste svojepravne osebe, ki sicer 
same zase niso člani pokojninskega zavoda v tej 
skupini, ki pa so po zakonu ali statutu poklicane, 
zastopati na zunaj juristično osebo (korporacijo, 
zadrugo, družbo itd.), katera je član pokojnin
skega zavoda. 

5.) Člani načelništva in njih namestniki mo
rajo biti djržavljani kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

6|.) Pasivne volilne pravice (volilnosti) za 
načelništvo in vse ostale zbore pokojninskega za
voda nimajo osebe, ki so izgubile volilno pravico 
za narodno skupščino. 

7.) Izvoljencev mandat prestane, če se odreče 
mandatu, če nastopijo okolnosti, ki izključujejo 
volilnost, ali če umre. 

8.) Poslovna doba izvoljenih članov načelni
štva traja pet let. Računi se od dne, ko se kon
stituira načelništvo. Ako se to zgodi šele po pre
teku petih let, vodi odstopajoče načelništvo dotlej 
opravila nadalje. 

9.) Morebitne potrebne dodatne volitve v 
načelništvo izvede občni zbor za ostalo dobo po
slovne dobe načelništva. Z dodatnimi volitvami se 
porazdelitev mandatov, uravnana v § 11., ne 
sme izpremeniti. 

§ П . 
Polovica članov in namestnikov načelništva, 

in sicer tako službodajalcev kakor tudi nameščen
cev, mora bivati na sedežu zavoda ali v njegovi 
neposrednji bližini. Ako se posamezne stranke ne 
morejo sporazumeti, katera stranka mora dati 
takega člana ali namestnika, odloči žreb. 

§ 12. 
Ako se izprazni mesto v načelništvu, preden 

poteče poslovna doba, pozove predsednik na
mestnika pò vrstnem redu. Vsako izpremembo v 
sestavi načelništva je treba v osmih dneh nazna
niti ministrstvu za socialno politiko. 

§ 13. 
1.) Načelništvo zastopa pokojninski zavod 

ter vodi opravila, kolikor ni za to pristojen občni 
zbor. 

2.) Predsednik se izkazuje z namestitvenim 
odlokom, člani načelništva, izvoljeni po občnem 
zboru, pa z izkaznico, ki jo je izdal predsednik. 

§14. 
Dolžnosti načelništva so predvsem te-le: Na

čelništvo 
1.) voli dva namestnika predsedniku pokoj

ninskega zavoda; volita se za dobo funkcijske 
dobe načelništva; 

2.) voli upravni odbor (§ 18.), obe rentni 
komisiji (§ 21.), revizijsko komisijo (§ 22.), 
volilno komisijo (§ 26.) in štiri verifikatorje 
(§,16.); 

3.) določa čas volitev vsega načelništva, čas 
dodatnih volitev za načelništvo in roke za vo
litve, ki se morajo izvršiti pred volitvijo vsega 
načelništva, odnosno pred dodatno volitvijo; 

4;) zahteva državni prispevek, ki se daje 
pokojninskemu zavodu po § 37. p:.z., ter sklepa 
.o proračunu upravnih stroškov pokojninskega, za
voda, kiiga jnora direktor predlagati vsako lito 
pravočasno;"' 

5.). sklepa o letnem poročilu ter ga predlaga 
občnemu zboru;;-- •-. , - -

...6,). odloča o zahtevah zavarovancev in njih. 
rodbinskih članov, katere se opirajo na. zakon .o 
pokojninskem zavarovanju, ako se ne ddfseže so
glasen sklep rentne komisije, da sé zahteva pri
sodi ali odkloni ali v koliki izmeri se prisodi, 
kakor .tudi o odtegnitvi rente (§ 21.); 

7.) "sklepa o plodonosnem nalaganju razpo-
ložne imovine zavoda; 

8.) odloča o sklepih upravnega odbora, ki 
jih je ustavil predsednik; 

9.) ustanavlja krajevne poslovalnice, da se 
olajšuje poslovanje; 

10.) sklepa o izpremembah službene pragma
tike za nameščence pokojninskega zavoda ter 
izdaja in izpreminja službena navodila in pra
vilnike za posamezne službene stroke pokojnin
skega zavoda; 

11.) imenuje, povišuje in odpušča stalne 
uradnike, pomožne uradnike in sluge pokojnin
skega zavoda ter določa pravila za sprejemanje 
in odpuščanje začasnih (provizornih) uradnikov, 
pomožnih uradnikov in slug; 

12.) izvršuje disciplinarno oblast nad vsemi 
nameščenci pokojninskega zavoda v zmislu služ
bene pragmatike, toda ne da bi s tem kratil pra
vice, ki jih ima predsednik; 

13.) daje splošna navodila za razdeljevanje 
podpor iz podpornega sklada za potrebne ne
zaposlene zavarovance, iz sklada za zdravljenje 
in iz sklada za zvišbo rent in pokojnin. 

§ 15. 
1.) Predsednik ali njegov namestnik sklicuje 

načelništvo na sedežu zavoda po potrebi, toda 
najmanj šestkrat na leto. 

2.) Načelništvo se mora sklicati nemudoma, 
ako to zahteva vsaj četrtina članov načelništva. 

3.) Vabila k sejam načelništva je treba raz
poslati vsaj osem dni pred določeno sejo ter jim 
po možnosti priložiti gradivo, ki je določeno za 
posvetovanje in sklepanje. 

4.) Za člana načelništva, ki je začasno za
držan, se povabi namestnik, ako se ta okolnost 
vsaj tri dni pred sejo naznani predsedniku. 

5.) Načelništvo sme sklepati po okrožnici le 
v izrednih primerih, katerih nujnost je treba v 
prihodnji seji načelništva utemeljiti, na soglasen 
sklep upravnega odbora glede stvari, omenjenih 
v § 14.J točkah 6. in 11., samo da mora biti med 
vročitvijo predloga in končnim rokom za oddajo 
glasu doba najmanj osmih dni in da se mora 
na zahtevo tudi le enega člana načelništva stvar 
izročiti zbornemu posvetovanju in sklepanju. 

§ 16. 
1.) Sejam načelništva predseduje načelnik, 

ako pa je zadržan, po vrstnem redu eden iz
voljenih namestnikov. Ako sta zadržana oba, 
predseduje član, ki ga določi načelništvo s skle
pom navadne (relativne) večine. 

2.) Načelništvo je sklepčno, ako so bili 
povabljeni vsi člani in ako so navzočni vsaj po 
trije iz skupine službodajalcev in zavarovancev. 

3.) Volitve, ki jih izvaja načelništvo, se mo
rajo vršiti ločeno po skupinah. V skupinah se 
voli z navadno (relativno) večino glasov. 

4.) O vsem drugem, razen o volitvah/glasuje 
načelništvo z nadpolovično (absolutno) večino 
navzočnih članov, ne da bi se ločilo po skupinah. 

5.) Predsednik glasuje samo, ako so glasovi 
enako razdeljeni; v tem primeru odloča on. 

6.) O razpravah načelništva se vodi zapisnik, 
ki ga morajo podpisovati predsednik, zapisnikar 
in dva verifikatorja. V ta namen izvoli načel
ništvo po načelu, določenem za volitve v 3. od
stavku tega paragrafa, za vso dobo svojega 
poslovanja štiri verifikatorje, in sicer dva iz sku
pine službodajalcev in dva in skupine zavaro
vancev. Vrstni red, v katerem poslujejo verifi-
katorji, določa predsednik. 

§ 1 7 . 
Služba, ki jo opravljajo člani načelništva, je 

častna. Izdatke v gotovini pa jim je treba 
povraćati ter za eventualna dela, ki zahtevajo 
več truda, dovoljevati primerne nagrade.' (§ 37.,. 
točka 6.). 

c) U p r a v n i o d b o r . 
• , - - . ^ ' 1 8 . ' . ч ...,.• 

1.) Upravni odbor sestoji iz predsednika in 
njegovih dveh namestnikov, iz po enega člana 
obeh skupin načelništva, stanujočega na sedežu 
.zavoda ali. v! njegovi okolici,' in iz vodilnega 
uradnika (direktorja) pokojninskega zavoda in. 
njegovega namestnika-, ako sta .zadnja dvà'za* 
držana, iz uradnikov,:M ju določi predsednic da 
ju. zastopata. Oba uradnikaVimata samo posveto
valen glas. Za vsakega' obeh članov ..skupine 
službodajalcev in nameščencev se postavi po en 
namestnik.... 

2.) Člane in namestnike- voli načelništvo za 
dobo enega leta z navadno '(relativno) večino 
glasov. • 

Ш: 'љМ№а£х>£^&^*<»*> • . ^ . - . . -Ä t 
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§ 19. 
Upravni odbor ima seje po potrebi. 
I.) Sklepa se samo, če so navzočni vsaj trije 

člani, ki imajo pravico glasovanja, ne vštevaje 
predsednika. 

2.) Kdor predseduje, sme glasovati; ako so 
glasovi enako razdeljeni, je sprejet tisti predlog, 
ki mu je pritrdil predsednik. 

3.) Upravni odbor sme ukrepati o vseh od
redbah, s katerimi naj se odvrne škoda, ki preti 
pokojninskemu zavodu, ali naj se zagotovi korist, 
ki bi mu sicer utekla. Pozneje pa mora to 
naznanjati občnemu zboru, odnosno načelništvu. 

§20. 
Upravni odbor oskrbuje tekoča opravila 

pokojninskega zavoda; zlasti pa: 
1.) sklepa o vseh naredbah o predpisu in 

pobiranju premij, kontrolira zavarovalno in zgla-
ševalno dolžnost, plačevanje premij in rentnike; 

2.) odloča o priznavanju rent rodbinskim 
članom po § 7. a, točki b. p. z. (§ 51.); 

3.) odloča o pogoditvi z rentoiki, ki bivajo 
trajno v inozemstvu, s polovico glavnične vred
nosti zahtev po § 21., 2. odstavku, točki 2., p. z. 
(§ 66.); 

4.) določa navodilo o uvedbi zdravljenja po 
§ 23. a p. z. (§ 69.) in določa podpore rodbin
skim članom zavarovanca, ki se zdravi; 

5.) sprejema, povišuje in odpušča začasne 
uradnike pokojninskega zavoda ter določa njih 
prejemke v mejah pravil, ki jih je sklenilo 
načelništvo; 

6.) vodi tekočo upravo imovine; 
7.) pripravlja vse predloge za seje na-

čelništva. 
Članom upravnega odbora pristoji odškod

nina; višino določa občni zbor. 

č) R e n t n i k o m i s i j i . 
§21. 

Izmed načelništva se sestavita za dobo 
njegovega mandata dve rentni komisiji, in sicer 
ena za obvezno in ena za neobvezno zavarovane 
člane. Komisiji sklepata o vseh zahtevah za
varovancev in njih rodbinskih članov proti pokoj
ninskemu zavodu, katere se opirajo na zakon o 
pokojninskem zavarovanju, razen o povračilu 
premij. Vsaka teh komisij sestoji iz predsednika 
ali iz enega njegovih namestnikov, ki ji pred
seduje, in iz dveh članov, od katerih je eden 
zastopnik službodajalcev, a drugi zastopnik 
zavarovancev iz skupine obvezno, odnosno ne
obvezno zavarovanih članov. Za oba člana se 
volita na enak način namestnika. V rentni 
komisiji glasuje tudi predsednik. Ako komisija ne 
sklene soglasno, da je vobče prisoditi ali zavrniti 
izvestno zahtevo, ali v koliki višini je odmeriti 
zahtevo, končno p odtegnitvi rente, odloči na
čelništvo pokojninskega zavoda. -

d) R e v i z i j s k a k o m i s i j a . 
§22. 

I.) Načelništvo izvoli za vso dobo svojega 
poslovanja izmed sebe v ločenih volitvah službo
dajalcev in zavarovancev revizijsko komisijo, 
sestavljeno iz dveh članov, za katero se imenujeta 
tudi dva namestnika. Po en član in po en 
namestnik morata pripadati skupini službodajal
cev in zavarovancev. Člani revizijske komisije ne 
smejo biti člani upravnega odbora. 

2.) Revizijska komisija mora redno najmanj 
dvakrat na leto pregledati blagajno in knjige, 
knjigovodstvo in računsko poslovanje, upravo 
skladov in listine, ki se nanašajo nanje; prav tako 
mora izvrševati na predsednikov poziv izredne 
revizije. Vrhu tega je dolžna, pregledati računski 
sklep zavoda. O vsaki reviziji in o vsakem izidu 
preizkušnje računskega sklepa mora pismeno 
poročati načelništvu. Ako odkrije kakršnekoli 
nedostatke, mora nemudoma poročati načelništvu 
v roke predsedniku. 

e) N a m e š č e n c i p o k o j n i n s k e g a 
z a v o d a . 

§23. 
1.) Uradnike pokojninskega zavoda je treba 

zapriseči. Podrejeni so disciplinarni oblasti na-
čebustva; predsednik pa sme odrejati, da se na 
ravnateljev predlog začasno odstavijo od službe. 

686 

2.) Imenovanje in odpust vodilnega uradnika 
pokojninskega zavoda (direktorja) in odgovor
nega zavarovalnega tehnika odobri minister za 
socialno politiko. 

Stalni uradniki se izkazujejo z namestitvenim 
(imenovalnim) dekretom. 

§24. 
1.) Vodilni uradnik (direktor) vodi admini

strativne posle po zakonu o pokojninskem zava
rovanju, po statutu in sklepih občnega zbora, 
načelništva in upravnega odbora. 

Zlasti je upravičen : 
j 1. podajati predloge o vseh stvareh, ki spadajo 

v pristojnost upravnega odbora; 
2. sprejemati s pooblastilom načelništva začasne 

pomožne uradnike in pomožne sluge, jih 
odpuščati in določati njih prejemke v mejah, 
ki jih določi načelništvo, in v obsegu izdanih 
pravil; 

3. odrejati, kako se rešujejo tekoča opravila; 
4. čuvati blagajno pokojninskega zavoda. V ta 

namen mora zlasti zapirati blagajniške 
prostore. 
2.) Ako je vodilni uradnik . (direktor) za

držan, izvršuje spredaj navedena opravila, h 
katerim spada zlasti tudi zapiranje blagajniških 
prostorov, direktorjev namestnik (poddirektor). 

f) O b č n i zbor. 
§25. 

1.) Občni zbor sestoji iz delegatov (od
poslancev). Delegati in njih namestniki morajo 
biti člani pokojninskega zavoda. Delegate volijo 
pismeno na podstavi proporčnega sistema člani 
pokojninskega zavoda (zavarovanci in njih 
službodajalci) ločeno po skupinah obveznih in 
neobveznih zavarovancev in službodajalcev vsake 
teh skupin. Glede zastopanja juridičnih oseb v 
skupini službodajalcev se zmiselno uporablja 
odredba § 10., odstavka 4. 

2.) Število delegatov in namestnikov, ki jih 
je treba voliti, je zavisno od števila obvezno, 
odnosno neobvezno zavarovanih članov pokoj
ninskega zavoda, tako da se za vsakih 250 članov 
voli po en delegat in po en namestnik zavaro
vancev in po en delegat in po en namestnik 
službodajalcev. Ulomki pod 250 se ne vpoštevajo. 
Ako je neobveznih zavarovancev manj nego 250, 
tako da nimajo pravice do posebnih zastopnikov, 
volijo neobvezni zavarovanci skupaj z obveznimi 
in njih službodajalci skupaj s službodajalci 
obveznih zavarovancev. 

3.) število delegatov zavarovanju zavezanih 
članov, odnosno njih službodajalcev, mora biti 
v vseh primerih vsaj za polovico večje nego 
število delegatov neobvezno zavarovanih članov, 
odnosno njih službodajalcev. 

4.) število delegatov, ki jih je treba voliti, 
znaša najmanj 30 in največ 100, tako da pri
pada polovica skupini službodajalcev in polovica 
skupini nameščencev. 

5.) Volilno pravico imajo vsi zavarovanci, ki 
so določenega dne člani pokojninskega zavoda, 
in njih službodajalci. Določeni dan mora biti 
najmanj mesec dni in največ dva meseca pred 
dnem volitev. 

6.) Obvezni zavarovanci, neobvezni zavaro
vanci, službodajalci obveznih zavarovancev in 
službodajalci neobveznih zavarovancev in v 
okviru vsake teh skupin še pripadniki vsake 
izmed določenih strokovnih (poklicnih) edinic 
posebe, tvorijo vsak svojo ločeno skupino volilcev, 
katerih vsaka voli toliko delegatov in namest
nikov, kolikor jih je v razpisu volitev določenih 
zanjo. Službodajalci, ki imajo obvezno in ne
obvezno zavarovane člane, volijo v obeh 
skupinah. 

7.) Volilni upravičenci so porazdeljeni na 
teh pet strokovnih edinic: 

I. denarni zavodi (banke, hranilnice, posojil
nice in zavarovalnice); 

II. trgovina in špedicija; 
III. rudarstvo in kovinarstvo; 
IV. ostala industrija in obrt; 
V. vsi ostali poklici. 

8.) Uvrstitev zavarovancev v posamezne 
strokovne edinice se ravna po poklicu službo-
dajalčevem. Ako ima ta več obratov različnih 
poklicev, se uvrsti zavarovanec po onem obratu, 
v katerem je zaposlen. 
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9.) Službodajalec, ki ima več obratov, spada 
v ono strokovno edinico, v katero spada večina 
njegovih zavarovanih nameščencev. 

10.) Število delegatov in namestnikov, ki 
odpada na vsako skupino (obveznih in neobveznih 
zavarovancev in njih službodajalcev), se poraz
deli že ob razpisu volitev v vsaki teh skupin na 
posamezne strokovne edinice v razmerju števila 
zavarovancev, pripadajočih posameznim strokov
nim edinicam. 

11.) Ako v strokovni edinici število zavaro
vancev ne znaša vsaj 250, nimajo pravice do 
strokovno ločenega zastopstva in volilni upra
vičenci se pridele ob razpisu volitev drugi stro
kovni edinici ali več drugim strokovnim edinicam 
iste skupine. 

12.) Poslovna doba delegatov in njih na
mestnikov traja pet let. Računi se od dne volitev, 
prestane pa najkesneje z dnem, ko se izvolijo 
delegati na občni zbor za prihodnjo poslovno 
dobo. 

§ 26. 
1.) Volitev delegatov razpiše predsednik, 

preden poteče poslovna doba, ter določi dan 
volitev, odnosno dan, ko naj se preštejejo glasovi, 
oddani ob volitvah. Hkratu razgrne na vpogled 
imenik članov (kataster volilcev) po stanju dolo
čenega dne, ločeno za obvezno in neobvezno 
zavarovane člane in za službodajalce vsake teh 
skupin, v vsaki skupini pa še posebe za vsako 
strokovno edinico, ter postavi volilno komisijo. 

2.) Volilno komisijo vodi predsednik ali na
mestnik, ki ga je imenoval predsednik. Poleg 
njega so v komisiji še štirje člani, ki jih izvoli 
načelništvo izmed sebe ločeno po skupini zavaro
vancev — obveznih in neobveznih skupaj — in 
po skupini službodajalcev, in sicer dva iz skupine 
nameščencev in dva iz skupine službodajalcev. 

3.) Reklamacije zoper kataster volilcev je 
treba vložiti najkesneje v 14 dneh po razpisu 
volitev pri volilni komisiji. Ako se zahteva vpis 
volilnega upravičenca, mora obsezati reklama
cija tudi datum in številko dotičnega uvrstilnega 
odloka pokojninskega zavoda. 

4.) Volilna komisija odloča končnoveljavno o 
došlih reklamacijah. 

5.) Med zadnjim reklamacijskim dnem in 
dnem volitev, odnosno dnem, ko se preštejejo 
glasovi, mora biti najmanj 10 dni. 

6.) Voli se po proporčnem volilnem redu z 
obveznimi kandidatnimi listami, ločenimi po 
skupinah obveznih in neobveznih zavarovancev 
in službodajalcev vsake teh skupin in obenem 
tudi po strokovnih edinicah in morebitnih 
strankah. 

7.) Kandidatne liste z imeni kandidatov in z 
označbo vrstnega reda vsakega kandidata morajo 
biti predložene volilni komisiji pred potekom 
reklamacijskega roka. 

Obenem sme vsaka edinica z lastno kandi
datno listo imenovati v volilno komisijo svojega 
zaupnika, ki pa v komisiji nima glasovalne, 
temveč le kontrolno pravico. 

8.) Kandidatne liste smejo biti napisane le 
na uradnih obrazcih, ki so na razpolago pri 
volilni komisiji. Obsezati morajo toliko imen, 
kolikor se voli v dotični strokovni edinici dele
gatov in namestnikov skupaj. Na listah smejo 
biti vpisane samo take osebe, ki smejo biti 
izvoljene (§ 10., točka 6.). 

9.) Vsako kandidatno listo mora predlagati 
vsaj toliko volilnih upravičencev, kolikor se voli 
za dotično strokovno edinico delegatov in na
mestnikov skupaj. Ti predlagatelji se morajo 
razločno in čitljivo podpisati na kandidatni listi 
ali pa ji morajo priložiti posebne izjave s svojimi 
podpisi. Vsak volilni upravičenec sme podpisati 
le eno kandidatno listo, odnosno priložiti izjavo 
s svojim podpisom le eni listi. 

10.) Kandidatno listo mora . podpisati tudi 
vsak kandidat z opombo, da sprejme izvolitev po 
tej listi, odnosno priložiti mora listi takšno izjavo. 
Podpisi, odnosno izjave kandidatov, se štejejo v 
predpisano število predlagateljev. 

11.) Kandidatne liste, ki se ne skladajo z 
gorenjimi predpisi ali ki zlorabljajo splošne 
označbe že obstoječih političnih, gospodarskih in 
drugih strank, mora volilna komisija v treh dneh 
po vložitvi vrniti v popravo in navesti razloge. 
Poziv se mora proti dostavnici vročiti po
oblaščenemu zastopniku stranke ali njegovemu 
namestniku (glej odstavek 13.). Ako se pozivu 
ne ustreže v treh dneh, je kandidatna lista 
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neveljavna. Istotako proglasi volilna komisija! 
za neveljavne tudi one kandidatne liste, na ka-j 
terih se je1 ugotovil potvorjen podpis, tudi če so 
bile že potrjene ali objavljene (glej odstavek 15.), 
in ne glede na kazensko postopanje. 

12.) Pod imena kandidatov svoje liste napiše 
lahko vsaka stranka tudi po enega predstavnika 
stranke in enega namestnika kot zaupnika za v 
volilno komisijo. Za zaupnika označi lahko 
stranka koga izmed predlagateljev liste ali izmed 
drugih oseb, ki so vpisane v volilnem imeniku; 
nikogar pa ne sme označiti za zaupnika brez 
njegove privolitve, ki mora biti pristavljena na 
listi ali na posebni izjavi. 

13.) Vsaka stranka naj dalje na svoji kan
didatni listi imenuje izmed kandidatov ali pred
lagateljev enega zastopnika in njegovega na
mestnika, ki naj v imenu in po naročilu 
podpisancev občujeta z volilno komisijo kot 
pooblaščena zastopnika stranke. Ako take opom
be na listi ni, se smatra prvi podpisanec za 
zastopnika, drugi pa za namestnika. 

14.) Na vsaki kandidatni listi bodi jasno in 
določno označena skupina, strokovna edinica in 
stranka, ki jo lista predstavlja, tako da se lahko 
loči od vsake druge stranke. Ako ima več list 
enake, podobne ali take označbe, ki bi utegnile 
provzročiti zamenjavo, mora volilna komisija 
pozvati zastopnike pozneje vloženih kandidatnih 
Hst, naj izpremene označbe. Ako pa so bile 
enako označene liste vložene ob istem času, se 
mora volilna komisija s takim pozivom obrniti 
na vse zastopnike teh list. Če pozivu ne ustrežejo 
v določenem roku ali če je bila kandidatna lista 
sploh vložena brez označbe, označi komisija 
kandidatno listo uradoma z imenom zastopnika 
vseh - podpisancev, odnosno z imenom prvega 
podpisanca. če so med kandidati raznih kandi-
c ! a t n . i l?. l i s t imena istih oseb, mora volilna 
komisija ta imena prečrtati iz vseh kandidatnih 
list. Ako kandidat odpade vsled večkratne kan
didature, vsled smrti ali odpovedi aH ker ne 
sme biti izvoljen, mora volilna komisija to 
nemudoma naznaniti zastopnikom dotičnih list, 
ki morajo v treh dneh dopolniti listo z imeni 
drugih kandidatov. 

Ako v tem roku ne imenujejo drugih kandi
datov, prav tako vselej, ako so kandidatne liste 
že potrjene ali objavljene (glej odstavek 15.), se 
kandidatna lista več ne dopolni, temveč se na
pisani kandidati pomaknejo v tekoči vrsti navzgor 
in koncem liste ostane toliko mest praznih, kolikor 
je kandidatov odpadlo. To določilo velja samo, 
kolikor ne postane lista po 11. odstavku ne
veljavna. 

15.) Kandidatne liste, ki se skladajo z 
zahtevami tega statuta, potrdi volilna komisija 
kot uradne liste strank ter jih mora najkesneje 
osem dni pred volitvami, odnosno pred dnem, ko 
se preštejejo glasovi, razglasiti na običajni način 
(§ 4.). 

16.) Samo na ta način objavljene kandidatne 
liste strank so veljavne in veljavni sòie glasovi, 
oddani za eno izmed teh list. Najmanj osem dni 
pred dnem, ko se preštejejo glasovi, je treba 
vsakemu volilnemu upravičencu proti dostavnici 
vročiti glasovnico, ki jo potem po izpolnitvi od
pošlje volilni komisiji, tako da jo prejme ta vsaj 

•dopoldne na dan, ko se preštejejo glasovi. 
17.) če upravičenec glasovnice ni prejel, 

če jo je izgubil ali če je postala nerabna, dobi 
lahko še najpozneje dopoldne na dan, ko se 
preštejejo glasovi, pri volilni komisiji novo 
glasovnico. 

18.) Glasovnice so prirejene tako, da je 
zajamčena tajnost glasovanja. 

19.) Glas vsakega zavarovanca šteje za 
enega, glas vsakega službodajalca pa za toliko, 
kolikor ima službodajalec določenega dne zava
rovanih nameščencev. 

20.) Število kandidatov, ki so od posameznih 
kandidatnih list izvoljeni, se dobi tako-le : 

V edinicah, ki volijo samo enega delegata (in 
enega namestnika), je izvoljen za delegata oni 
kandidat, ki je dobil največ glasov. Ako so gla
sovi enako razdeljeni, odloči žreb. 

V edinicah, ki volijo dva ali več delegatov 
(in enako število namestnikov), se razdeli število 
glasov, ki jih je dobila vsaka lista, z 1, 2 itd. 
do one največje številke, kolikor je treba v tej 
edinici izvoliti delegatov. Od vseh rezultatov, 
dobljenih s tem deljenjem, se vzamejo največji, 
in sicer toliko, kolikor je treba v tej edinici izvoliti 
delegatov. Vsaki listi pripade toliko delegatov, 

kolikor je med temi največjimi rezultati njenih. 
Ako so rezultati na dveh ali več listah enaki, a 
ni toliko mandatov, da bi prišel na vse enake 
rezultate po eden, odloči žreb. Ako gre za en 
mandat, se udeleže žrebanja vsi enaki rezultati; 
ako pa je več mandatov, se žreba za vsak mandat 
posebe. Liste, ki dobe pri žrebanju mandat, se 
ne udeležujejo nadaljnjega žrebanja. 

21.) Izvoljeni so kandidati v tistem vrstnem 
redu, v kakršnem so zapisani na listi, dokler ni 
izčrpano število mandatov, ki jih je dobila po
samezna lista. 

22.) Namestnikov je izvoljenih od vsake 
liste toliko kolikor delegatov, in sicer so izvoljeni 
za namestnike tisti kandidati, ki so navedeni v 
listi po izvoljenih delegatih dalje v tekoči vrsti. 

23.) Če je bila vložena v strokovni edinici 
ena sama kandidatna lista, bodisi da jo je vložila 
samo ena stranka, bodisi da so se stranke spo
razumele za skupno listo, pa v tej strokovni 
edinici sploh ni treba oddajati glasov in volilna 
komisija kar proglasi za izvoljene vse kandidate, 
napisane na listi. 

24.) V ostalem se glede volitev zmiselno 
uporabljajo določila volilnih redov za narodno 
skupščino. 

§27. 
1.) O izvedeni volitvi se sestavi, zapisnik, ki 

ga piše zapisnikar, določen po predsedniku volil
ne komisije; podpisati pa ga morata predsednik 
volilne komisije in zapisnikar. V zapisniku morajo 
biti navedeni po številkah podatki, ki so odločilni, 
da se dožene število delegatov, ki jih je treba 
voliti, izid glasovanja, končno imenik izvoljenih 
delegatov in njih namestnikov, tako da se iz 
imenika lahko spozna, kateri skupini, strokovni 
edinici in stranki pripadajo posamezni izvoljeni 
delegati. 

2.) Prepis zapisnika se mora nemudoma 
poslati pristojnemu političnemu oblastvu druge 
stopnje. 

3.) Delegatom in namestnikom, ki stopijo na 
izpraznjena mesta delegatov, izda predsednik 
izkaznice, ki jim dajo pravico za vstop na občni 
zbor. 

4.) Volitev se lahko izpodbija v 14 dneh po 
volilnem dnevu pri političnem oblastvu druge 
stopnje na sedežu zavoda. To oblastvo odloča 
končnoveljavno. 

§28. 
1.) Delegatov mandat prestane: 

1. ako izgubi volilnost; 
2. ako odloži mandat; 
3. ako umre. 

2.) V teh primerih mora poklicati predsednik 
v tekoči vrsti najbližjega namestnika izločenega 
delegata za ostanek poslovne dobe in to v osmih 
dneh naznaniti političnemu oblastvu druge 
stopnje na sedežu zavoda. Na mesto namestnika, 
ki je na ta način postal delegat ali ki je drugače 
odpadel, pokliče predsednik zavoda tistega 
kandidata, ki je bil pri volitvah na kandidatni 
listi dotične stranke najbliže izvolitvi za na
mestnika. Ako je dotična lista izčrpana, se vrše 
dopolnilne volitve. 

3.) Ako bi v poslovni dobi ne bilo več na
mestnikov za tretjino ene skupine, je treba odrediti 
za to skupino dodatne volitve. 

§29. 
Občni zbor zastopa vse člane pokojninskega 

zavoda; sklepi, ki jih stori po pravilih, eo za vse 
člane obvezni. 

§30 . 
4 Občni zbori so ali redni ali izredni. Vrše se 

na sedežu zavoda. Redni občni zbor se vrši vsako 
leto najkesneje v mesecu oktobru, 

§ 3 1 . 
Izreden občni zbor se lahko skliče, kolikor-

krat to zahtevajo opravila; sklicati pa se mora, 
če to sklene občni zbor ali če to zahteva vsaj 
tretjina delegatov ene skupine z navedbo raz
logov. V poslednjih primerih se mora vršiti občni 
zbor najpozneje v šestih tednih od dne, ko se je 
to sklenilo ali ko se je zahteva- vročila predsed
niku, ako sklep občnega zbora ne določa drugače. 

§32. 
Vsak občni zbor se skliče vsaj štiri tedne prej, 

nego naj se vrši, z razglasom, ki se izda po § 4. 

Razglas mora navajati čas in kraj, dnevni red, 
ki ga je določil predsednik, in odredbe statuta o 
sklepčnosti. Namerjane izpremembe statuta je 
treba navesti z njih bistveno vsebino; hkratu je 
treba nemudoma s priporočenimi pismi povabiti 
delegate na občni zbor. 

§33. 
Predlogi delegatov se sprejmejo na dnevni 

red rednega občnega zbora samo, ako jih vroče 
predsedniku najmanj osem dni prej, nego naj 
se vrši občni zbor; na dnevni red izrednega 
občnega zbora pa samo, ako se vroče pismeno 
hkratu, ko se zahteva sklic, odnosno ako se 
priglase na tistem občnem zboru, na katerem 
se je sklenil sklic izrednega občnega zbora, ia 
se potem v nadaljnjih 14 dneh pismeno predlože 
predsedniku. 

§ 3 4 . 
1.) Občnemu zboru predseduje predsednik 

pokojninskega zavoda, če pa je zadržan, po vrst
nem redu eden izmed izvoljenih namestnikov, i» 
če sta zadržana oba, član, ki ga določi pred
sednik, odnosno njegov namestnik. 

2.) Člani načelništva se smejo udeleževati 
občnega zbora in imajo, ako niso člani občnega 
zbora, posvetovalen glas. 

3.) Občni zbor je sklepčen, ako je od vsake 
skupine (službodajalcev in nameščencev) -na-
vzočna vsaj tretjina izvoljenih delegatov. 

4.) Ako je občni zbor nesklepčen, se mora 
vršiti v šestih tednih drug občni zbor z istim 
dnevnim redom, ki sklepa potem o predmetih 
dnevnega reda veljavno brez ozira na število 
navzočnih članov. 

5.) Sklepa se z absolutno večino oddanih 
veljavnih glasov; za sklepanje o izpremembah 
statuta pa je potrebna dvotretjinska veČina. 

6.) O predlogih, ki niso na dnevnem redu, 
se posvetuje občni zbor samo, če so nujni, o 
čemer odloča občni zbor z dvotretjinsko večino, in 
nato se sklepa z absolutno večino glasov. Dru
gače pa se sklepa veljavno samo o predlogih, ki 
so na dnevnem redu, razen o predlogih za sklic 
izrednega občnega zbora. 

§ 35. 
1.) Volitve, ki jih izvaja občni zbor, se 

morajo vršiti v ločenih volitvah službodajalcev 
na eni in zavarovancev na drugi strani. Vrše se 
pod predsednikovim vodstvom z glasovnicami 
tako, da voli vsaka skupina (službodajalci in 
zavarovanci) polovico števila tistih, ki jih je 
treba voliti. 

2.) Izvoljeni so tisti, ki so dobili v vsaki obeh 
skupin navadno (relativno) večino glasov. 

3.) Za volitve Članov načelništva in njih 
namestnikov veljajo posebne odredbe § 10. 

§36. 
1.) O vsakem občnem zboru mora sestaviti 

zapisnik zapisnikar, ki ga določi predsednik 
občnega zbora. V zapisniku je navesti dnevni red, 
nadalje ugotoviti, da je bil občni zbor pravilno 
sklican in da je bil sklepčen; istotako je natančno 
navesti vse storjene sklepe in uspeh izvršenih 
volitev. Zapisnik podpišejo predsednik, dva 
navzočna delegata, ki ju določi predsednik in 
izmed katerih mora eden pripadati skupini 
službodajalcev, drugi pa skupini zavarovancev, 
in zapisnikar. 

2.) Izpisek zapisnika, iz katerega so poleg 
sklepčnosti razvidni storjeni sklepi in način, kako 
so se sklepi storili, je treba predložiti ministrstvu 
za socialno politiko. 

§37. 
Občnemu zboru je pridržano: 
1.) da voli člane načelništva in njih namest

nike (§ 10.) ter izvede morebiti potrebne dodatne 
volitve; 

2.) da voli prisednike in namestnike za 
razsodišče; 

3.) da voli dva preglednika (revizorja) za 
preizkušnjo računskega zaključka (§ 38.) in njiju 
namestnika ter izvede morebiti potrebne dodatne 
volitve; 

4.) da sklepa o letnem poročilu načelništva, 
o njegovi odvezi in o uporabi eventualnega 
prebitka; 

5.) da sklepa o morebitnih izpremembah 
statuta (§ 34., odstavek 5.); 
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6.) da določa nagrade predsedniku in vsem 
ostalim funkcionarjem zavoda, istotako morebitne 
odškodnine delegatom za občni zbor; 

7.) da sklepa o pridobitvi in prodaji ne
premičnin; 

8.) da dovoljuje letne izdatke iz podpornega 
sklada za siromašne nezaposlene člane; 

Sklepi, omenjeni pod 5.), 6.) in 7.), so 
veljavni samo, če jih odobri ministrstvo za 
socialno politiko. 

1П. Računovodstvo in knjigovodstvo in 
nalaganje Imovine. 

§ 38. 
1.) Računsko leto se prične dne 1. januarja 

in se konča dne 31. decembra. 
2.) Računski zaključek mora obsezati obratni 

račun in bilanco. 
3.) Razen tega je treba podati letno poročilo 

in sestaviti statistične izkaze. 
4.) Računski zaključek morata natančno pre

gledati računska revizorja (§ 37., točka 3.). 
5.) O pregledu je treba pismeno poročati 

načelništvu in občnemu zboru. Poročilo morata 
podpisati oba revizorja. 

6.) Opravilne izkaze je treba predlagati 
ministrstvu za socialno politiko vsako leto v 
predpisani obliki najkesneje v 14 dneh po rednem 
občnem zboru. 

§ 3 9 . 
Premijske rezerve kakor tudi druge tehnične 

vrednote mora preračunavati odgovorni zava
rovalni tehnik" pokojninskega zavoda po odobre
nih podstavah. 

§40 . 
Poleg premijskih rezerv zbira pokojninski 

zavod še: 
1.) varnostni sklad; 
2.) sklad za zviševanje rent in pokojnin; 
3.) sklad za zdravljenje; 
4.) sklad za kurzne razlike; 
5.) podporni sklad za potrebne brezposelne 

nameščence. 
§ 4 1 . 

1.) V a r n o s t n i s k l a d . 
Varnostni sklad je določen za to, da krije 

morebitne primanjkljaje iz letnega gospodarstva; 
dotira se po predpisu § 44. 

2.) S k l a d z a z v i š e v a n j e r e n t in 
p o k o j n i n . 

Ta sklad je namenjen za zviševanje rent in 
pokojnin; iz njega se dajo draginjske doklade in 
se zvišujejo rente, in sicer tako, da se dopol
njujejo nabrane rezerve. Dotira se deloma iz 
varnostnega sklada, deloma iz letnih prebitkov 
tako, da se mu preodkažeta vsakokrat dve tretjini 
letnega prebitka. Višino fonda in pravilnik mora 
odobriti minister za socialno politiko. 

3.) S k l a d z a z d r a v l j e n j e . 
Ta sklad se zbira za kritje tekočih izdatkov 

za zdravljenje po § 23.a p. z. (§ 69.). Dotira se 
iz prejemkov na premijah tako, da se mu lahko 
preodkaže do 5 % prejetih zavarovalnin. 

4.) S k l a d z a k u r z n e r a z l i k e . 
Za kritje kurznih izgub se zbira sklad zà 

kurzne razlike. Uporabo v druge svrhe mora 
dovoliti minister za socialno politiko. 

Dotira se iz knjižnih nerealiziranih kurznih 
dobičkov iz vrednostnih papirjev. 

5.) P o d p o r n i s k l a d z a p o t r e b n e 
b r e z p o s e l n e n a m e š č e n c e . 

1.) Podporni sklad za potrebne brezposelne 
nameščence ima namen, dajati podpore potreb
nim nezaposlencem. Višina podpor se določa 
y posameznem primeru po razpoložnih sredstvih 
in z ozirom na osebne prosilčeve razmere. 

2.) Navodila za podeljevanje podpor določa 
načelništvo. 

3.) Podporni sklad se tvori tako, da se mu 
nakloni del vsakočasnih upravnih prebitkov, 
nadalje iz denarnih kazni in posebnih naklonitev. 

§42. 
Imovinske zaloge se smejo nalagati samo: 
1.) v tuzemskih vrednostnih papirjih, v ka

terih se sme nalagati imovina varovancev; 
2.) v posojilih državi in oblastvom; 

3.) v tuzemskih obrestonosnih nepremičninah, 
ako ne ostanejo obremenjene nad eno tretjino 
nakupne cene; 

4.) v tuzemskih pupilarnovarnih hipotekah. 
V tem pogledu naj veljajo razen posebnih 

predpisov, ki jih določajo navodila za uredbo in 
upravo pokojninskega zavoda, naslednje odredbe : 

Zadolžnica o hipotečnem posojilu, ki ga je dal 
zavod zasebnikom, se mora sestaviti v obliki 
notarskega akta ter mora obsezati v glavnem 
naslednje točke, odnosno dolžnikove izjave o 
zavezanosti : 
a) dolžnikovo ime, njega poklic in naslov; 
b) pri več dolžnikih solidarno zavezanost glede 

vseh zaveznosti, prevzetih po dolžnici; 
c) dolžno glavnico, izraženo v državni valuti in 

najmanj enkrat izpisano s številkami in 
besedami; 

č) obresti, giavnične obroke ali anuitete, ki jih 
je treba plačevati zavodu v pogojenih rokih 
(brez odbitka ali povrnivši rentnino) s šte
vilkami in besedami, nadalje mesto, kjer se 
plačuje; 

d) dolžnost, da plačuje dolžnik iz svojega vsak 
kakorkoli imenovani davek z dokladami vred, 
ki ga je treba plačevati od obresti glavnice 
posojila ali od glavnice same, davek, ki je 
sedaj uveden ali ki bi ga v bodoče uvedla 
zakonodaja, najsi gre dolžniku posojila pra
vica odbitka ali ne, tako da v tem pogledu 
zavoda ne zadene noben davek; 

e) dolžnost, da plača dolžnik iz svojega vse 
stroške pristojbin, kolkov, taks za zadolžno 
pismo, za cesijo, pobotnico, vknjižbo, prenos, 
izpis, vse opominske, tožbene in eksekucijske 
stroške in da da zato — kolikor ne uživajo ti 
stroški že enake zastavne pravice z glavnico 
— varščino v primernem znesku. Ta kavcija 
mora služiti, če se zastavljena nepremičnina 
proda na prisilni dražbi, tudi za zavaro
vanje pogodbenih obresti od dne prodaje do 
dne, ko se efektivno plača posojilo; 

f) dolžnost, da plačuje, če se zastavijo poslopja, 
iz svojega zavarovalno premijo zoper ogenj 
in da izkaže na zahtevo zavoda vsakokrat, da 
je zavarovanje zoper ogenj še v veljavi v 
znesku, ki ga določi zavod, odnosno da izkaže, 
da je zavarovalna premija plačana. Zavodu 
pa je dano na prosto voljo, da sam plačuje 
premijo na dolžnikov račun. Glede izbire 
zavarovalnice se mora držati dolžnik veljav
nih predpisov zavoda in zavod ima pravico, 
izključiti izvestne zavarovalnice; 

g) dolžnost, da predlaga ob določenih rokih na 
zahtevo zavoda izkaz o rednem plačevanju 
davkov in pristojbin za prenos nepremičnin 
z dokladami vred; 

h) izjavo, da priznava v vseh sporih sodno 
oblastvo na sedežu zavoda; 

i) natančno oznamenilo hipoteke in dovolitev za 
vknjižbo zastavne pravice za glavnico po
sojila, vse postranske pristojbine, pod e) 
navedeno kavcijo in vse druge pravice, ki so 
v dolžnem pismu dovoljene zavodu; 

j) pravico zavoda, da sme vse posojilo ali njega 
del 
1. takoj izterjati: 

aa) če je dolžnik zaostal s plačevanjem 
obresti, glavničnih obrokov ali anuitet 
dalje nego 14 dni; 

bb) če pride dolžnik v konkurz; 
cc) če vrednost -hipoteke po ocenitvi, ki so 

jo opravili sodno zapriseženi cenilci, 
posojilu zavoda ne daje več pupilarne 
varnosti; 

čč) če dolžnik na poziv zavoda ne izkaže 
v roku, določenem v dolžnem pismu, 
da je plačal dospele zavarovalne 
premije; 

2. izterjati proti prejšnji poluletni odpovedi, 
če se ne dokaže v 14 dneh po pozivu, ki 
ga je izdal zavod dolžniku, da so plačani 
davki in pristojbine, ki imajo prednost pred 
terjatvijo zavoda; 

k) določilo, da bodi dolžna listina glede vseh 
obveznosti, ki jih je prevzel dolžnik, v zmislu 
§ 3. avstrijskega zakona z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št. 75, takoj izvršna kakor 
na sodišču sklenjena poravnava. 
Pri hipotekah, za katere prevzema poroštvo 

državni zaklad, s katerim se skrbi za mala sta
novanja, ni treba napravljati dolžne listine v 
obliki notarskega akta. 

I Imovinske zaloge se smejo nadalje. nalagati 
[ samo : 
! 5.) v vlogah pri tuzemskih hranilnicah in pri 
poštni hranilnici; 

6.) v eskomptu takih menic, ki so pripravne 
za eskompt pri Narodni banki; 

7.) v posojilih na vrednostne efekte, navedene 
pod 1.), in sicer le do zneska 75 % borzne kurzne 
vrednosti. Ta znesek pa ne sme pri izžrebnih 
papirjih presezati najmanjšega zneska, pripada 
jočega po načrtu za žrebanje, po odbitku 
pristojbine; 

8.) v posojilih tuzemskim pridobitnim in go
spodarskim zadrugam, pri katerih je najemanje 
tujega denarja po statutu vezano1 na pogoj, da 
najeti denar ne preseza višine vplačanih vlog, ki 
jamčijo; 

9.) v vlogah pri akreditiranih tuzemskih kre
ditnih zavodih v kontokorentnem poslu ali proti 
blagajničnim listkom, toda le v toliko, kolikor 
zahteva vodstvo opravil, da so pripravljena 
razpoložna sredstva. 

10.) Minister za socialno politiko sme dovoliti 
pokojninskemu zavodu, da nalaga svoje sklade 
tudi drugače, nego določajo ti predpisi. Toda te 
naložbe morajo ustrezati zahtevam enake varnosti 
in ne smejo presezati polovice skladov pokoj
ninskega zavoda. 

§43. 
1.) Pokojninski zavod mora najmanj 20 od

stotkov zalog, razpoložnih za trajno naložbo, 
nalagati v tuzemskih državnih papirjih in naj
manj 15 odstotkov imenovanih zalog v tuzemskih 
obligacijah oblastnih posojil ali v zastavnih 
pismih, zadolžnicah oblasti, oblastnih bank ali 
hipotečnih zavodov. 

2.) Ob trajnem plodonosnem nalaganju raz-
položne imovine se je treba primerno ozirati tudi 
na naložne vrednosti v okoliših posameznih 
oblasti, v razmerju premij, prejetih z ozemlja 
posameznih oblasti v zadnjem računskem letu, 
proti skupnemu prejemku premij. 

3.) Nadalje naj se" primeren del zalog porabi 
za naložbe, ki so namenjene stanovanskemu, 
zdravilnemu in drugemu skrbstvu za zasebne 
nameščence. 

§44. 

1.) Preostanek letnega gospodarstva se od-
kaže varnostnemu skladu, kolikor se ne preodkaže 
določenim namenom, zlasti za dotiranje fonda za 
zviševanje rent in pokojnin, za dotacijo pod
pornega sklada za potrebne nezaposlence in 
pokojninskega sklada zavodskih uslužbencev. 

2.) Eventualne obratne primanjkljaje krije 
zavod iz varnostnega sklada; kadar je ta sklad 
izčrpan, jih prenaša dotlej, da se eventualno iz-
premene stalne premije. 

D r u g i d e l . 
Posebne odredbe o zavarovanju. 

I. Obseg zavarovanja, 
§ 4 5 . 

Pri pokojninskem zavodu so zavarovani vsi 
nameščenci, ki so : 
a) po § 1. p. z. zavezani zavarovanju, 
b) po § 30. a p. z. neobvezno zavarovani, in 

končno 
c) po § 28. p. z. prostovoljno zavarovani. 

1J. Porazdelitev oseb, zavezanih zavarovanju. 

Osebe, zavezane zavarovanju, se na podstavi ' 
svojih letnih prejemkov uvrščajo v nastopnih 10 
plačilnih razredov : 

Vračunljivi letni Zavarovani 
Plačilni razred ftH

Pre,eniW,,n '?!"„!,,, 
od do prejemki , 

dinarjev dinarjev 
II. 150 1080 
IV. 1080 1620 
VI. 1620 2400 

2880 

I. — 
III. — 
V. — 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

150 
1080 
1620 
2400 
2880 
3480 
4200 
5040 
6000 
7200 
8640 

3480 
4200 
5040 
6000 
7200 
8640 

600 
1200 
1800 
2400 
3000 
3600 
4200 
4800 
6000 
7200 
9000 
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Pb-dolpčjtvL^lačilnega razreda, je vračuniti. 
£olegj)lače tudî  stanarino, aktivîtêtne, funkcijske 
in vse ostale ЋоШае, "kakor : vojne doklade, 
draginjske doklade, nabavne prispevke za obleko 
in drugo itd., nadalje dogovorjene izpremenljive 
prejemke, kakor: tantieme, provizije in druge 
prejemke, zavisne od poslovnega ali delovnega 
uspeha, dogovorjene ali običajno redno se po
navljajoče nagrade, kakor: remuneracije, bilanč
ne in novoletne nagrade itd., in naposled vse 
vrste naturalnih prejemkov. 

Stalne_ prejemke je vračuniti z zneskom, 
prerâcùnjeÏÏïm na vse leto. Izpremenljive prejem
ke je vračuniti, če je zanje zajamčen najnižji 
znesek, s tem zneskom, drugače pa s povpreČnino 
v zadnjih treh preteklih letih, odnosno, ako traja 
službeno razmerje krajši čas, s povpreČnino zne
skov, doseženih v tem krajšem času, ako pa se 
povprečnina ne more ugotoviti, z eno petino 
stalnih prejemkov. 

Naturalno stanovanje, prosto kurjavo in raz
svetljavo kakor tudi prehrano je vračuniti z 
zneskom, ki ga občasno določa minister za 
socialno politiko ali z njegovo pooblastitvijo pri
stojni veliki župan za posamezne okraje svojega 
območja. Ostali naturalni prejemki se vračuna-
vajo s krajevnimi povprečnimi cenami. 

^Več^oseb, ki dajo sporazumno istemu na
meščencu "dela, četudi za ločeno plačilo, jamči 
nerazdelno za zavarovanje tega nameščenca na 
podstavi njegovega skupnega plačila. Ne glede 
na ta primer, je nameščenec, ki je uslužben 
hkratu pri več službodajalcih za ločeno plačilo, 
zavezan dolžnosti zavarovanja samo glede svo
jega glavnega opravila. 

Za glavno оогауЛо velja najviše plačana 
služba. Ako je jemati za dolžnost zavarovanja v 
poštev več enako plačanih služb, se določi glavno 
opravilo naprej po ožji zvezi tega ali drugega 
službovanja s prejšnjim pridobivanjem nameščen
cev™ ah z njegovo izobrazbo, potem po daljši 

. dobi službenega razmerja, končno po drugih 
sposobnih znakih. 

III. Predmet zavarovanja. 
§ 47. (glej § 4. p. z.). • 

Predmet zavarovanja je pričakovanje (na-
e j a ' ' za z a v a r o v a n c a : 

1.) rente, ako bi bil nesposoben, si kaj pri
služiti (renta za onemoglost, §§ 49. do 54.), 
odnosno starostne rente (§55.); 

za z a o s t a l e svo jce : 
2.) rente za vdovo (vdovska renta, §§ 56. do 

58.); 
3.) vzgojevalnih prispevkov za otroke (§§ 59. 
4.) enkratne odpravnine zaostale vdove, od

nosno otrok, ali siromašne matere (§§ 62. in 

IV. Čakalna doba. 
§ 48. (glej § 6. p. z.). 

Za dosego pravice do dajatev, oznameno-
vanih v § 47., št. 1, 2 in 3, je treba razen sicer 
za to ustanovljenih pogojev, da je dovršen čas 
čakanja. 

Ta zahteva odpade, ako nastopi pridobitna 
nesposobnost ali smrt zavarovančeva vsled 
nezgode, ki se je pripetila v izvrševanju službe in 
je v zvezi s službo. 

V. Izmera zakonitih dajatev, pridobitev in 
izguba pravice do njih, začetek in konec 

prejemkov. 
a) R e n t a za o n e m o g l o s t . 

§ 49. (glej § 6. p. z.). 
Pravico do rente za onemoglost ima zavaro

vanec brez ozira na starost, če nastopi pridobitna 
nesposobnost (onemoglost). 

§50. (glej § 7. p. z.). 
Nesposojben, kaj prislužiti, je tisti, ki zaradi 

telesne ali duševne hibe ne more dalje izvrševati 
poklicnih dolžnosti svoje zadnje zavarovanju 
zavezane službe. 

Za nesposobnega, kaj prislužiti, se smatra 
nadalje zavarovanec, ki je dosegel 65. leto sta
rosti, ako ni v službenem razmerju, zavezanem 
zavarovanju. 

§51. (glej §7.ap.z.) . 
Do rente za onemoglost pa nima pravice tisti : 

a) čigar zaslužek iz opravila, ustrezajočega nje
govim delovnim silam, preseza tako znesek 
900 dinarjev kakor tudi dve tretjini povpreč-
nine vštevnih prejemkov, ki jih je užival v 
zadnjih 60 prispevnih mesecih ali v eventual
nem krajšem času. 

b) ki je provzročil pridobitno nesposobnost na
menoma ali ki je storil kazenskosodno do
gnano hudodelstvo. V tem primeru pa lahko 
nosilec zavarovanja rento za onemoglost do
cela ali deloma prizna rodbinskim članom, ki 
imajo zakonite pravice do ' prehrane proti 
upravičenemu prejemniku. 
Ako presezata delovni zaslužek in renta za 

onemoglost skupaj povpreČnino vštevnih prejem
kov zadnjih 60 prispevnih mesecev ali eventual
nega krajšega službenega časa, se skrajša renta 
za onemoglost za znesek, kar ga je več. 

§52. (glej § 8 . p. z.). 
Ako nastopi pridobitna nesposobnost po pre

teku časa čakanja 120 prispevnih mesecev ali 
prej zaradi nezgode (§ 48., odstavek 2.), sestoji 
renta za onemoglost iz osnovnega zneska, v 
prvem primeru tudi iz stopnjevalnega zneska. 

Osnovna renta znaša tridesetkratni znesek 
povprečnega mesečnega prispevka prvih 120 pri
spevnih mesecev ali morebitne krajše prispevne 
dobe. - " i 

Ako je za zavarovanca ugodneje, se morajo 
prispevki onih mesecev, ki jih je bil zavarovanec 
zavarovan pred dnem 1. julija 1921. ali ki jih je 
izza dne 30. junija 1921. prebil v prvih petih 
plačilnih razredih, pri izračunavanju povpreč
nega mesečnega prispevka računiti na osnovi 
vštevnih prejemkov zadnjih 24 prispevnih mese
cev pred potekom časa čakanja 120 mesecev, 
odnosno pred dnem, s katerim je že prej zavaro
vanec pridobil pravico do rente. Pri tem se 
smejo prejemki za izračunavanje prispevkov, ki 
so dospeli pred dnem 1. julija 1921., vračuniti z 
največ 900 dinarji letno, za prispevke, ki so 
dospeli pozneje do dne 30. junija 1922., z naj
več 1500 dinarji letno, za prispevke, ki so do
speli izza dne 1. julija 1922., pa z največ 3000 
dinarji letno. 

Letni stopnjevalni znesek se odmerja z Vs pre
mij, ki so dospele po 120 prispevnih mesecih. 

Ako nastopi pridobitna nesposobnost brez 
nezgode (§ 48., odstavek 2.) po preteku najmanj 
60, toda manj nego 120 prispevnih mesecev, 
znaša renta za onemoglost 2/a osnovne rente, za 
60 prispevnih mesecev, a 
mesec Viso osnovne rente. 

Dokler ; 
znaša torej : 

v plačilnem 
razredu 

I. — II. 
Ш. - IV. 
V. - VI. 

VI. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

za vsak nadaljnji 

5e plačilni razredi ne izpremene, 

delna 
osnovna 
renta po 
60 mese
cih letno 

Din 
120 
240 
360 
480 
600 
720 
840 
960 

1200 
1440 
1800 

popolila 
osnovna 
renta po 

120 mese
cih letno 

Din 
180 
360 
540 
720 
900 

1080 
1260 
1440 
1800 
2160 
2700 

stopnje
valni zne

sek po 
120 mese
cih letno 

Din 
9 

18 
27 
36 
45 
54 
63 
72 
90 

108 
135 

največji 
znesek 

invalidske 
rente po 
40 letih 

letno Din 
450 
900 

1350 
1800 
2250 
2700 
3150 
3600 
4500 
5400 
6750 

Ob katerih pogojih se šteje za odmero rente 
službeni čas, prebit v zavarovanju zavezani na
mestitvi, se določa v § 73., odstavku 7. p. z. (§ 88., 
odstavek 6.). 

Mesečni znesek rente se zaokroža na 10 p 
tako, da se puščajo zneski do 5 p v nemar, višji 
zneski pa se računijo za 10 p. 

§ 53. (glej § 9. p. z.). 
Prejemanje rente za onemoglost se prične s 

prvim dnem koledarskega meseca, ki nastopi za 
pripadom rente. Ako se v postopku za proglasitev 
onemoglosti (§ 74., odstavek 2. p. z., odnosno 
§ 96. tega statuta) ne poizve čas izgube pri
dobitne sposobnosti, velja dan zglasitve za dan 
izgube. : ! - :.•'•-• 

Ako ima zavarovanec na podstavi zakona z 
dne 14. maja 1922. o zavarovanju delavcev, 
„Službene Novine" št. 117, pravico do bolniške 
podpore ali je po tem zakonu oproščen zavaro
valne dolžnosti, ker prejema plačo za primer 
bolezni najmanj 26 tednov, dobi pravico do pre
jemanja rente šele po preteku zakonite pravice 
do bolniške podpore ali plače. 

§ 54. (glej § 10. p. z.). 
Prejemanje rente za onemoglost prestane: 
1.) s smrtjo upravičenega prejemnika; 
2.) ko se zopet doseže pridobitna sposobnost; 
3.) ako so dani pogoji § 51., lit. a. 

§ 55. (glej § 11. p. z.). 
Renta za onemoglost gre brez dokaza pri

dobitne nesposobnosti kakor starostna renta : 
1.) moškim zavarovancem po 480 prispevnih 

mesecih; 
2.) zavarovankam po 420 prispevnih mesecih, 

toda ne pred doseženim 55. letom starosti; 
3.) zavarovancem, ki so dovršili 70., in zava

rovankam, ki so dovršile 65. leto starosti ter so 
prebili najmanj 60 prispevnih mesecev. 

Določila § 51., § 53., odstavka 2., in § 54., 
točk 2. in 3., se ne uporabljajo na starostne rente. 

Za pripad starostne rente je brez vpliva, ali 
ostane zavarovanec še dalje v svoji namestitvi. V 
tem primeru ni več plačevati premij (§ 70., 
točka 2.). 

Prejemanje starostne rente se začne s prvim 
dnem onega koledarskega meseca, ki nastopi za 
njenim pripadom, ter prestane s smrtjo upraviče 
nega prejemnika. 

Prejemanje starostne rente pa se lahko odloži 
z močjo", da se v vmesnem času zviša za tisti 
znesek, ki ustreza prirastku premijske rezerve. 

c) V d o v s k a r e n t a . 
§ 56. (glej § 12. p. z.). 

Pravico do vdovske rente ima vdova zava
rovanca, ki je prejemal ob smrti rento za one
moglost ali starostno rento ali je imel nadejo 
na tako rento. Vdovska renta znaša polovico 
rente, odnosno tega, česar se je imel nadejati 
zavarovanec. 

§ 57. (glej § 13. p. z.). 
Pravice do vdovske rente pa ni v naslednjih 

primerih : 
1.) če ni od dne, ko se je zavarovanec oženil, 

poteklo šest mesecev, razen če je provzročila za
varovančevo smrt nezgoda, ki se je pripetila po 
ženitvi; 

2.) če je sklenil zavarovanec zakon, ko je 
dovršil 50. leto starosti; 

3.) če je prejemal zavarovanec ob času, ko 
je sklenil zakon, tukaj omenjeno rento za one
moglost ali starostno rento; 

4.) če je bila vdova ob času moževe smrti po
svoji krivdi sodno ločena od njega ali če je bil 
zakon sodno razvezan; 

5.) če je proti vdovi s kazenskosodno razsodbo 
dokazano, da je s premišljenim dejanjem za
krivila ali sozakrivila moževo smrt. 

§ 58. (glej §14. p. z.). 
Prejemanje vdovske rente se prične s prvim 

dnem onega koledarskega meseca, ki nastopi za 
dnem moževe smrti, in prestane, ko se vdova 
zopet poroči, odnosno ko umre. 

Ako se vdova zopet poroči, dobi odpravnino 
v trojnem letnem znesku svoje vdovske rente. 

č) V z g o j e v a I n i p r i s p e v k i . 
. §59. (glej §15. p. z.). 

Pravico do vzgojevalnega prispevka ima vsak 
otrok, star manj nego 18 let, če zavarovani oče 
ali zavarovana mati umre in Če je prejemal umrli 
oče ali pa je prejemala umrla mati v tem času 
rento za onemoglost ali starostno rento ali je 
imel, odnosno je imela nadejo na tako rento. Toda 
nezakonski, nepozakonjeni otroci in otroci iz 
zakona, ki ga je sklenil zavarovanec šele, ko je 
užival rento za onemoglost ali starostno rento 
(§ 57., točka 3.), nimajo pravice do vzgojevalnih 
prispevkov, sloneče na zavarovanju njih očeta. 

§ 60. (glej § 16. p. z.). 
Vzgojevalni prispevek znaša za vsakega enoj

no osirotelega otroka eno tretjino, za vsakega 
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dvojno osirotelega otroka dve tretjini nadeje, 
odnosno pravice umrlega očeta ali umrle matere 
do rente za onemoglost, brez eventualnega stop-
njevalnega zneska. 

Za vsakega dvojno osirotelega otroka, čigar 
oče in mati sta bila zavarovana, je odmeriti 
vzgojevalni prispevek v višini popolne nadeje ali 
popolne pravice više zavarovanega dela roditeljev 
do rente za onemoglost brez eventualnega stop-
njevalnega zneska. 

Ko poteče doba čakanja 120 prispevnih 
mesecev, se mora invalidska renta brez stopnje-
valnega zneska, imenovana v gorenjih odstavkih, 
kolikor je to za sirote ugodneje, namesto z 
zneskom, določenim v § 52. tega statuta, računiti 
s tridesetkratnim zneskom one povprečne mesečne 
premije, ki se dobi, ako se vsota vseh premij, 
dospelih do očetove ali materine smrti, poveča 
za vsoto premij, ki so dospele v prvih 120 pri
spevnih mesecih, in se ta vsota razdeli s šte
vilom mesecev, povečanim za 120. 

Vsota vzgojevalnih prispevkov enojno osiro
telih otrok ne sme presezati, če in dokler oče še 
živi, 50 odstotkov, če in dokler mati uživa 
vdovsko rento, 75 odstotkov, pri dvojno osirotelih 
otrocih pa 200 odstotkov zgoraj omenjenih 
pravic, tako da tvori v vsakem primeru tista 
nadeja (tisto pričakovanje), odnosno tista renta, 
ki jo je pridobil ali prejemal zavarovani del 
roditeljev ob času smrti, najvišjo izmero vseh 
vzgojevalnih prispevkov. 

Posamezne vzgojevalne prispevke je vsako-
časno v najvišji izmeri razmerno prideliti. 

§ 61. (glej § 17. p. z.). 
Prejemanje vzgojevalnega prispevka se prične 

s prvim dnem onega koledarskega meseca, ki 
nastopi za đnem smrti zavarovanega dela rodi
teljev, in prestane, ko dovrši otrok 18. leto starosti 
ali če prej umre. 

d) E n k r a t n a o d p r a v n i n a . 

§ 62. (glej § 18. p. z.). 
Pravico do enkratne odpravnine imajo vdova 

in, ako ni ostala vdova, po enakih delih otroci 
zavarovane osebe, ako umre, ne da bi se bila 
pripetila nezgoda po § 48., odstavku 2., pred 
potekom 60 prispevnih mesecev in ako so v 
ostalem izpolnjeni pogoji za prejemanje vdovske 
rente ali vzgojevalnega prispevka (§§ 56. do 59. 
in 61.). 

Ako niso zaostali niti vdova niti upravičeni 
otroci, ima zapuščena siromašna mati, za katero 
preživljanje je prispevala zavarovana oseba, 
pravico do enkratne odpravnine. 

§ 63. (glej § 19. p. z.). 
Kot enkratna odpravnina gre vdovi, odnosno 

otrokom, dvojni, siromašni materi pa navadni 
osnovni znesek tiste rente za onemoglost, ki jim 
pristoji s pretekom 120 prispevnih mesecev v 
plačilnem razredu, v katerem je bil zavarovanec 
ob času smrti. 

§ 64. (glej § 19.ap.z.) . 
Prenos (cesija), zastavba in rubežen nadej 

(pričakovanj) in pravic zavarovancev in njih 
rodbinskih članov so dopustni in imajo pravno 
moč samo toliko, kolikor se zgode: 

1.) za založbo pravic tistih oseb, ki imajo 
proti prejemnikom, upravičenim po spredaj sto
ječih odredbah, zakonito pravico do dajanja 
preživnine; 

2.) za založbo predplačil, ki jih je službo-
dajalec ali pokojninski zavod za nameščence 
dovolil upravičenim prejemnikom na lastno 
prošnjo na račun zavarovalnih pravic po njih 
pripadu, a preden so se nakazale. 

VI. Izplačevanje, počivanje in zastaranje pre
jemkov. Posledice neupravičenega prejemanja. 

§ 65. (glej § 20. p. z.). 
Vse rente in vsi vzgojevalni prispevki se 

izplačujejo v mesečnih obrokih naprej. Ako pre
stane pravica do njih v teku meseca, se prejeti 
zneski ne vračajo. 

Upravičeni prejemniki morajo na zahtevo 
pred vsakim izplačilom predložiti.potrdilo življe
nja, odnosno vdovstva. 

Odpravnine je izplačati takoj, ko se je do
kazala pravica do njih. 

§ 66. (glej § 21. p. z.). 
Pravica, prejemati rente za onemoglost, vdov

ske rente in vzgojevalne prispevke, počiva, dokler 
prejema upravičeni prejemnik na podstavi pred
pisov o prisilnem zavarovanju zoper nezgode 
rento, do njene višine. 

Pravica, prejemati vse vrste rent in vzgoje
valne prispevke, počiva: 

1.) dokler prestaja upravičeni prejemnik več 
nego enomesečno kazen na svobodi; pri tem pa 
je starostne rente, rente za onemoglost in vdov
ske rente odkazati rodbinskim članom, ki imajo 
proti upravičenemu prejemniku zakonite alimen
taci jske pravice; 

2.) dokler biva upravičeni prejemnik trajno v 
inozemstvu, ne da bi bil temu pritrdil nosilec za
varovanja. V tem primeru se lahko odpravi s po
lovico glavnične vrednosti njegovih pravic. 

Za inozemstvo pa ne velja ozemlje države, s 
katero je sklenjena pogodba v zmislu člena 6. za
kona o pokojninskem zavarovanju nameščencev 

j za Slovenijo in Dalmacijo z dne 12. maja 1922., 
„Službene Novine" št. 125. 

§ 67. (glej § 22. p. z.). 
Pravica, odnosno prejemanje dajatev, ome

njenih v tem statutu, prestane, ne glede na pri
mere, določene posebe v sprednjih odredbah, z 

| zastaranjem. Zastaranje se ravna po odredbah 
občega državljanskega zakonika'. Rok zastaranja 
pa znaša za potezanje za pravico do rentnega 
prejemka deset let od začetka pravice do nje, za 
pravico do posameznega obroka rente pa eno leto 
od časa njegove dospelosti. ' 

§ 68. (glej § 23. p. z.). 
Ako je prišel kdo krivično v užitek tukaj ome

njene dajatve, mu jo je treba odtegniti; nepristoj
no dobljeni zneski se morajo vrniti s petodstotnimi 
obrestmi vred, a s tem se ne krati kazenskopravno 
preganjanje, če so se prejemali vzgojevalni pri
spevki nepristojno, odpade obrestovanje. 

VII. Zdravilno postopanje. 
§ 69. (glej § 23.a p. z.). 

Pokojninski zavod za nameščence ima pravi
co, uvesti zdravilni postopek, da se zopet doseže 
pridobitna sposobnost prejemnika rente za one
moglost. 

V ta namen spravi nosilec zavarovanja lahko 
zavarovanca ob svojih stroških v zdravilni zavod 
(bolnico, zdravilnico) ali sicer na kraj, pripraven 
za zdravljenje, in sicer brez pritrditve zavaro
vančeve v tistih primerih, v katerih se more po 
§ 53. zakona o zavarovanju delavcev z dne 
14. maja 1922., „Službene Novine" št. 117, za
ukazan' nastanitev v bolnici. 

Za dobo zdravljenja se prejemanje rente za 
onemoglost lahko docela ali deloma ustavi. Ako 
pa ima zavarovanec, ki se je privzel k zdravilne
mu postopku, rodbinske člane, za katerih živež 
je doslej bistveno prispeval, je dovoliti svojcem 
podporo najmanj v polovični višini rente, ki grt 
zavarovancu. 

Ako se prejemnik rente odtegne zdravljenju, 
ki ni zavisno od njegove pritrditve, se mu lahko 
začasno ustavi prejemanje vse rente za one
moglost ali dela te rente. 

O sporih med nosilcem zavarovanja in pre
jemnikom rente, ki so v zvezi z uporabljanjem 
zdravljenja, odloča pristojno razsodišče. 

VIII. Prestanek dolžnosti zavarovanja, povra
čilo premij, vnovični vstop v dolžnost zava

rovanja. 
§ 7 0 . (glej § 24. p. z.). 

, Dolžnost zavarovanja prestane: 
i.) čim katerikoli njenih pogojev ni več iz

polnjen; 
2.) s pripadom rente za onemoglost, odnosno 

starostne rente. 
Pravice zavarovanja pa ostanejo varovane 

18 mesecev, ko je prestala dolžnost zavarovanja, 
v višini nadej (pričakovanj), v tem času že pri
dobljenih, odnosno skrajšanih po § 72. 

§ 71. (glej §25-p. z.). 
Osebe, katerih dolžnost zavarovanja ali pro

stovoljno zavarovanje (§§ 75. do 77.) je presta-

| lo iz katerihkoli razlogov, ne glede na razlog 
! § 70., točke 2., prav tako tisti, ki so se izločili iz 
i zavarovanja, ker ni bilo dolžnosti zavarovanja, 
I imajo, ako so ostali nato najmanj šest mesecev 
i brez opravila, zavezanega zavarovanju, pravico 
do povračila tistega dela zanje res plačanih pre
mij brez obresti, ki pride nanje po vsakokratnem 
ključu § 33. p. z. (§ 82.), četudi službodajalec 
ni uporabil pravice odbitka, ki mu gre (§ 85.), in 
sicer v najvišjem znesku premijske rezerve. 

Če se je pa zavarovancu po § 31. p. z. (§ 79.) 
vštel službeni čas na podstavi lastnih vplačil ali 
če je zavarovanec nekaj časa prostovoljno nada
ljeval zavarovanje (§ 75.), mu je od premijske re
zerve, ki je narastla s temi zavarovanji, povrniti 
75 odstotkov, najmanj pa znesek, ki je enak po
polni premijski rezervi, odbivši eno letno premijo 
plačilnega razreda, ki ga je imel zavarovanec 
naposled. Pravico do povračila pa je tudi v teh 
primerih preračunati po sprednjem odstavku, ako 
je to za zavarovanca ugodneje. 
. Osebi ženskega spola, ki sklene zakon v dveh 

letih po izstopu iz zavarovanja ali ki izstopi iz 
j zavarovanja v dveh letih po sklepu zakona, je do-
j polniti povračilo na 80 odstotkov zanjo res vpla
čanih premij. 

Za te pravice, na katere se uporabljajo od
redbe § 64., se sme potezati samo zavarovanec. 
Pravice prestanejo, ako se niso zglasile pri po
kojninskem zavodu za nameščence v treh letih 
po izpolnitvi pogojev in ako je prosilec, preden 
jih je zglasil, zopet vstopil v zavarovanju zave
zano opravilo. Že zglašene pravice te vrste pre
idejo na dediče upravičencev. 

Od dne, ko se uvede zavarovanje za one
moglost, starost in smrt po zakonu o zavarova
nju delavcev z dne 14. maja 1922., „Službene 
Novine" št. 117, se zmanjšajo pravice do povra
čila po tem paragrafu za oni del plačanih pre
mij, ki bi bil odpadel na zavarovanca, da je bil 
zavarovan po zakonu o zavarovanju delavcev. 

§ 72. (glej § 26. p. z.). 
Delno povračilo vplačanih premij velja, 

ako doseže ali preseže višino premijske rezerve, 
za popolno odpravo. V drugem primeru ima po
sledico, da se zmanjša nadeja (pričakovanje), 
odnosno skrajša vštevni prispevni čas v razmer
ju povrnjenega zneska proti nabrani premijski 
rezervi. 

§ 73. (glej § 2 7 . p. z.). 
Ako zavarovanje zopet nastopi, se preraču-

nijo nove nadeje (pričakovanja) v stiku s poprej 
pridobljenimi nadejami, bodisi neprikrajšanimi, 
bodisi po § 72. skrčenimi, če je zavarovanje pre
stalo zato, ker je pripadla renta za onemoglost, 
ali pa, če je trajal prestanek kvečjemu dvanajst 
let po plačnosti zadnje premije. 

Drugače je ob vnovičnem nastopu zavarova
nja zaračuniti samo prebiti čas čakanja v naj
višji izmeri petih let. 

§ 74. (glej § 27. p. z.). 
Nadeje (pričakovanja), pridobljene iz naj

manj 120 prispevnih mesecev, se lahko varujejo 
v višini, v kateri so bile, ko je prestala dolžnost 
zavarovanja, s pripoznalno pristojbino 3 dinar
jev na leto, plačno v dveh poluletnih obrokih v 
naprej, z močjo, da se ohranijo zavarovalne pra
vice v moči časno neomejeno čez 18 mesečni rok, 
določen v sklepnem odstavku § 70. 

To varovanje nadej (pričakovanj) prestane 
brez pravice do povračila že plačanih pripoznal-
nih pristojbin, ako zaostane zavarovanec z 
obrokom dalje nego šest mesecev po njegovi iz-
plačnosti. Prvi obrok pripoznalne pristojbine, ki 
postane plačen prvega dne 19. meseca, ko je 
prestala dolžnost zavarovanja, pa se mora pla
čati v 14 dneh po njegovi plačnosti, sicer pre
stane pravica do varovanja nadej (pričakovanj). 

Oni, ki so pozvani v aktivno vojaško službo
vanje, so za dobo sklica na svojo prošnjo opro
ščeni plačevanja pripoznalne pristojbine. 

IX. Prostovoljno zavarovanje. 
§ 75. (glej § 2 8 . p. z.). 

Osebe, katerih dolžnost zavarovanja je pre
stala iz katerihkoli razlogov, ne glede na razlog 
§ 70., točke 2., prav tako tisti, ki so se izločili iz 
zavarovanja, ker ni bilo dolžnosti zavarovanja, 
imajo pravico, prostovoljno nadaljevati zavaro
vanje, ako niso zglasili eventualnih pravic po 
§ 71. 
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103. 691 Letnik IV. 
Nameščenci, omenjeni v § l.a, odstavku 1., 

p. z., se tudi, ne glede na primer prvega odstav
ka, ustrezno višini svojih prejemkov po spred
njih odredbah, lahko pripuščajo k prostovoljnemu 
zavarovanju, ako so zavarovani tudi uslužbenci 
tuzemskega obrata. 

Končno je osebe, ki po poklicu zasebno po
učujejo ali delujejo na zasebnih učiliščih, ako še 
niso prestopile 45. leta starosti in dobivajo pre
jemke iz več službenih razmerij, izmed katerih 
sicer posamezen prejemek ne doseza ali ne pre
seza zneska 150 dinarjev, njih vsota pa ga do
seza ali preseza, na podstavi vseh prejemkov, 
ki so jih priznali, pripuščati k zavarovanju pri 
pokojninskem zavodu za nameščence v poseb
nem, v § 108. imenovanem oddelku po tarifah, 
ki veljajo zanj. 

§ 76. (glej § 29. p. z.). 
Prostovoljni zavarovanec mora skupno prt 

mijo, omenjeno v § 82., plačevati tako, kakor je 
predpisano. 

Z vplačevanjem skupne premije se nadaljuje 
obstoječe zavarovanje, ne da bi bilo treba izrec
ne izjave strank. Ako se prispevki ne vplačujejo 
šest mesecev, velja to, kakor da se je dotični za
varovanec odrekel pravici, nadaljevati zavaro
vanje. 

§ 77. (glej § 3 0 . p. z.). 
Prostovoljno zavarovanje prestane, če zava

rovanec : 
1.) zglasi svoj izstop; 
2.) če šest mesecev zaostane s plačilom 

premij ; 
3.) če biva, ne da bi bil v kateri izmed služb, 

oznamenovanih v § l .a, odstavku 1., p. z., traj
no v inozemstvu. 

Od določila zadnje točke se lahko ukrenejo 
glede posameznih držav izjeme z ukazom mini
stra za socialno politiko 

§ 78. (glej § 30.a p. z.). 
Službodajalci iz vse kraljevine Srbov, Hrva

tov in Slovencev imajo pravico, prijaviti prosto
voljno na neobvezno zavarovanje zakonitih naj
manjših dajatev svoje nameščence —'razen de
lavstva — zaposlene v mejah države, v starosti 
od 18. do 55. leta, kolikor že niso po zakonu za 
vezani zavarovanju, in sicer, če prijavijo naj
manj 10 nameščencev in če se zavežejo: 

1.) da bodo zavarovali vsakokrat vse svoje 
nameščence vseh onih vrst zaposlenosti, ki so jih 
prijavili na zavarovanje; 

2.) da bodo izpolnjevali vse dolžnosti, ki jih 
nalaga zakon službodajalcem, ki so zavezani, 
zavarovati nameščence, glede prijavljanja na
meščencev in plačevanja zavarovalnin; 

3.) da bodo vzdrževali zavarovanje najmanj 
tri leta. 

Te nameščence zavaruje zavod v posebnem 
odseku za neobvezno zavarovanje zakonitih da
jatev. Dokler traja službeno razmerje s takimi 
službodajalci, imajo ti zavarovanci in njih služ
bodajalci, ako zakon o pokojninskem zavarova
nju nameščencev za Slovenijo in Dalmacijo z 
dne 12. maja 1922., „Službene Novine" št. 125, 
ne določa drugače, iste pravice in dolžnosti ka
kor obvezno zavarovani nameščenci in njih služ
bodajalci. 

Neobvezno zavarovanje prestane: 
1.) če ga službodajalec odpove, in sicer z 

veljavnostjo za konec prihodnjega koledarskega 
leta; 

2.) če pride službodajalec v konkurz; 
3.) če službodajalec umre ali če je prešlo pod

jetje od enega službodajalca na drugega, a novi 
službodajalec izjavi v enem mesecu zavodu, da 
ne vzdržuje obstoječega zavarovanja; 

4.) z dnem, ko pokojninski zavod služboda
jalca izključi. Izključiti službodajalca pa ima 
zavod pravico, če ne izvršuje redno svojih dolž
nosti ter jih vkljub dvakratnemu opominu v po
stavljenih rokih po en mesec dni ne izpolni in če 
niti ni mogoče z izvršbo izterjati zaostalih pri
spevkov. 

V vseh teh primerih ostane nameščencu pra
vica prostovoljno nadaljevati zavarovanje po 
§ 75, odstavku 1., v istem odseku. 

sameznega nameščenca in posebnega dodatka 
na premijo, ki obremenja samo službodajalca, 
kolikor je tak dodatek potreben po zavarovalno-
tehničnih pravilih. 

Vsi ti neobvezno zavarovani uslužbenci ima
jo pravico do zakonitih dajatev le v toliko, v ko
likor so premije plačane, pravico, prostovoljno 
nadaljevati zavarovanje (§ 75.) po izstopu iz 
službe, samo, ako so bili že dve leti zavarovani, 
sicer pa samo, ako jim zavod to dovoli. 

§ 79. (glej § 31. p. z.). 
V bodoče velja pravica zavarovancev do 

zvišbe njih nadej (pričakovanj) čez normalno 
izmero z vštetkom službenih let le še, ako se 
prevede provizijsko zavarovanje pri rudniški 
bratovski skladnici v pokojninsko zavarovanje 
(§ 92. b p. z., odnosno § 107. tega statuta) in 
v zvezi s preodkazom premijske rezerve za tiste, 
ki so prestopili iz javnih služb v zavarovanju 
zavezana opravila (§ 2., točka 6. p. z.). V teh 
dveh primerih ni omejen vštetek službenih let niti 
glede časa njih zahteve niti glede moči, da se 
skrajša čas čakanja (§ 31., odstavka 2. in 3., 
avstrijskega zakona z dne 16. decembra 1906., 
drž. zak. št. 1 iz leta 1907.). 

Pravice, pridobljene z vštetkom službenih let, 
ostanejo varovane. 

V odseku za neobvezno zavarovanje zakonitih 
dajatev sme zavod dovoliti vračunavanje službe
nih let ob pogojih § 31. avstrijskega zakona z 
dne 16. decembra 1906., drž. zak. št. 1 iz leta 
1907. 

§ 8 0 - (glej § 6. p. z.). 
V kolikor je sklenjena z vladami onih držav, 

s katerimi je bilo do osvoboditve pokojninsko 
zavarovanje nameščencev skupno, posebna po
godba v zmislu člena 6. zakona o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev za Slovenijo in Dal
macijo z dne 12. maja 1922., „Službene Novine" 
št. 125, veljajo glede pravic po §§ 70. do 79. in 
ostalih pravic predpisi te pogodbe. 

X. Zagotovilo nadej. 
§ 81. (glej § 3 2 . p. z.). 

Dajatve (§ 47.) se zagotove s stalnimi 
premijami. Iz-premij je nabrati premijsko rezervo. 
Vrhu tega je iz upravnih prebitkov napraviti 
varnostni zaklad. 

§ 82. (glej § 33. p. z.). 
Stalne jpremije je treba plačevati za vsak pri

spevni mesec v "višini 1 % zavarovanih letnih 
prejemkov. 

Prispevki se razdeljujejo na službodajalca in 
nameščenca tako, "da odpada na službodajalca 
oni del prispevka, ki ne preseza ene petine pri
spevka najvišjega plačilnega razreda, cel, od 
onega dela prispevka, ki preseza eno petino, a ne 
preseza dveh petin najvišjega prispevka, polo
vica, a od onega dela prispevka, ki preseza dve 
petini najvišjega prispevka, ena tretjina. 

Ostanek mora plačati nameščenec. 
Dokler se plačilni razredi ne izpremene, zna

šajo torej premije: 
v plačilnem 

razredu 

I. 
III. 
V. 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

— II. 
— IV. 
— VI. 

mesečno 
dinarjev 

6 
12' 
18 
24 
30 
36 
42 
48 
60 
72 
90 

od tega odpada mesečno 
na službo- na name-

dajalca ščenca 
dinarjev 

6 — 
12 
18 
21 
24 
27 
29 
31 
35 
39 
45 

3 
3 
9 

13 
17 
25 
33 
45 

S pripadom invalidske ali starostne rente pre
stane dolžnost, plačevati premije. 

§ 83. (glej § 34. p. z.). 
Premije je treba plačevati „prvi dan_ygakega 

koledarskega meseca naprej. 
I Ako se začne ali konča zavarovanje v. teku 
Imeseca, je treba vendar plačati popolno mesečno 

Pokojninski zavod je upravičen, sprejemati v ^premijo, 
neobvezno zavarovanje tudi uslužbence službo- Več delodajalcev, ki se menjajo v teku po
dajalca ž manj nego 10 nameščencev, a to ob spevnega meseca, je nerazdelno odgovornih za 
pogoju ugodne zdravniške preiskave vsakega po- premijo v višini plačilnega razreda, ki je dan pri 

vsakem. Plačnik ima proti drugim službodajal
cem regresno pravico do razmerne odškodbe. 

§ 84. (glej § 35. p. z.). 
Pravica, da se ugotovi obstoj.premijskih ter

jatev, zastara v treh letih od dne, ko je premija 
plačna. 

Zastaranje te pravice se ukine z vsako nared
bo, ukrenjeno v namen ugotovitve v času, v ka
terem zve prispevku zavezana oseba o tem. 

Pravica do izterjatve ugotovljenih premijskih 
dolgov zastara v treh letih, ko se obvesti prispevku 
zavezana oseba o uspehu ugotovitve. 

Zastaranje pravice izterjavanja se prekine z 
vročitvijo plačilnega poziva, namerjenega na pla
čilnega zavezanca, z uvedbo izvršbe, z dovolit
vijo plačilnega roka in po predpisih, ukrenjenih 
v konkurznem redu. 

Dolžnost, plačevati premije, je nezavisna od 
prejšnje izdaje dotičnih odlokov ali odločb in od 
začetka pravnomočnosti. 

§ 85. (glej § 36. p. z.). 
Premije (§ 82.) mora oddajati službodajalec. 
Ako je izpolnil to dolžnost, je upravičen, delni 

znesek, ki pride na zavarovanca, odtezati mesečno 
od njegovih prejemkov. 

Ta pravica odtezanja se mora izvršiti v treh 
mesecih po prvem plačilu plače, ki pride za plač-
nostjo premije, sicer prestane ta pravica. 

Nepristojno vplačane premije vrača pokojnin
ski zavod za nameščence s petodstotnimi obrestmi. 
Službojemalec ima v tem primeru pravico do po
vračila prispevkov, ki jih je res plačal, in lahko 
zahteva, da jih plača nosilec zavarovanja s pet
odstotnimi obrestmi naravnost njemu. 

§ 86. (glej § 38. p. z.). 
1.) Zaostale premije se obrestujejo s petimi 

odstotki; izterjavajo se lahko, razen premij, ome
njenih v § 76., s politično ali s sodno izvršbo ter 
uživajo v izvršilnem in konkurznem postopku 
prednostno pravico davčnih zaostankov. 

2.) Neizterljivost zaostankov, razen one iz 
§ 88., odstavka 6., nima za posledico, da bi se 
izgubila pravica do zavarovalnih dajatev. 

3.) Stroške, ki nastanejo z opomini ali izvrš
bami, mora zamudni službodajalec povrniti po
kojninskemu zavodu. Ti stroški se določajo po na
vodilu, ki ga sklene načelništvo. 

XI. Premijske rezerve. 

§ 87. 
1.) Če postane nameščenec zavarovanju ob

vezan v državi, s katero je sklenjena pogodba v 
zmislu člena 6. zakona o pokojninskem zavaro
vanju nameščencev za Slovenijo in Dalmacijo z 
dne 12. maja 1922., „Službene Novine" št. 125, 
se preodkaže inozemskemu zavodu v tej pogodbi 
določena premijska rezerva. Če ni v pogodbi do
ločeno drugače, se določi rezerva po naslednjem 
načinu. 

2.) V primerih povračila premij se zmanjša 
znesek, ki ga je preodkazati, za dejansko po
vrnjene premije. 

3.) Premijske rezerve nadej se poizvedo za 
moške zavarovance s pomočjo tabel L, I. a in I. b, 
za zavarovanke s pomočjo tabel II., II. a in i.b 
dodatka. 

4.) Za starost, ki služi za podstavo preračunu, 
velja na dan vstopa pri novem nosilcu zavarova
nja dovršeno leto starosti, ako pa je bilo izza do-
vršitve leta starosti prebitih več nego pet mesecev, 
naslednje leto. 

5.) Ako se ni izvršila izprememba plačilnega 
razreda, se izračunijo premijske rezerve posa
meznih plačilnih razredov za vseletne prispevne 
čase iz vrednosti tabel I. ali II. z množenjem s 
faktorjem plačilnega razreda; ta faktor je: 

I. 
III. 
V. 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 

II. plačilnem razredu 
IV. 

— VI. 

1, 
2, 
3, 
4, 
5, 
6, 
7, 
8, 

10, 
12, 
15. 6.) Da se preračunijo premijske rezerve za 

prispevne čase, ki obsezajo ulomke let, se izračuni 

,'%«* A^iö.-,- .:;•.,-
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najprej premijska rezerva za že dovršeni, potem 
pa za bližnji višji vseletni prispevni čas. Nato se 
pridene prvemu rezultatu toliko dvanajstink od 
razločka obeh rezultatov, kolikor je mesečnih pri
spevkov dospelo čez dovršeno vseletno prispevno 
dobo. 

7.) Ako pa se je tekom zavarovanja zgodila 
izprememba plačilnega razreda, se mora pre
mijska rezerva preračuniti tako-le: 
a) Najprej se izračuni premijska rezerva za 

zadnji plačilni razred za prispevni čas po 
odstavkih 5. in 6. 

b) Potem se izračunijo nadeje na invalidno rento 
in na vzgojevalni prispevek za enega otroka ob 
domnevi, da znaša osnovna renta xk v prvih 
120 prispevnih mesecih zapadlih premij, na
deja na vzgojevalni prispevek za enega otroka 
Va te osnovne rente, stopnjevalni znesek 
invalidne rente pa Ve po 120 prispevnih me
secih zapadlih premij. Te nadeje se morajo 
izračuniti enkrat tako, kakor bi ustrezalo 
dejansko zavarovalnim premijam (premijske 
nadeje), drugič pa, kakor bi bile pridobljene, 
ko bi bil zavarovanec ves čas svojega zava
rovanja zavarovan v zadnjem plačilnem raz
redu (računske nadeje). Pri tem se mora 
smatrati, ako še ni pridobljenih 120 prispev
nih mesecev, število mesecev, ki manjka do 
120, kakor v zadnjem plačilnem razredu pri
dobljenih. Nato se tvorijo produkti iz stotink 
razlik med premijskimi in računskimi nade-
jami za invalidno rento na eni in za vzgoje
valni prispevek na drugi strani in dotičnimi 
vrednotami tabel I. a in I. b, odnosno II. a 
in I.b. 

c) Zakonita premijska rezerva se potem najde, 
ako se izračuni premijska rezerva po odstavku 
a) ter se poveča ali zmanjša za produkt, 
dobljen po odstavku b), kakor je pač pri tvorbi 
dotičnega produkta premijska rezerva, ki jo je 
vzeti v poštev, večja ali manjša od računske. 

ХП. Priglašanje zavarovanju zavezanih oseb. 
Ugotavljanje pravic in pravni pomočki. 

§ 88. (glej § 73. p. z.). 

1 1.) Zavarovanju zavezane osebe je treba pri-
glašatjL.in fldglajati, pri pokojninskem zavodu v 
o^IpäT '̂Tci so predpisane za to, 

2.) Enaka dolžnost naznanil velja glede 
YS£JL_qSfoJih, 7 a ^avarnvanjft^nčnnčilnih i/pre-
mOTb_j;.luž.b£nega---razm€r-ja-,-'zlasti glede iz-
prememb plačila. Spredaj stoječa naznanila je 
treba podajati v 14 dneh in naložena so načeloma 
službodajalcu. 

3.) Službojemalec (nameščenec) pa ima pra
vico, da tisti del naznanila, ki se nanaša na 
njegove rodbinske razmere, poda sam naravnost 
pokojninskemu zavodu. Ako uporabi to pravico, 
preide vsa odgovornost (oddelek XX. p. z.) za ta 
del zglasitve od službodajalca na nameščenca od 
dne, ko se obvesti zavod. 

4.) Tudi za vsa druga naznanila je upra
vičen nameščenec, ne da bi se s tem odpravila 
dolžnost službodajalčeva. 

5.) Pokojninski zavod mora prejem vsakega 
naznanila potrditi tako službodajalcu kakor tudi 
službojemalcu v 14 dneh, razen âko se v tej dobi 
izda odlok, s katerim se reši naznanilo. 

6.) Ako poda vsaj en del naznanilo pravo
časno, se šteje čas prispevanja od tistega meseca, 

~v katerem je kdo vstopil v zavarovanju zavezano 
službo, brez ozira na to, ali so se plačevali pri
padajoči prispevki ali ne. V ostalem se šteje čas 
prispevanja, ako se naznanilo ni podalo pravo-

. Časno ali sploh ne, od tistega meseca, v katerem 
se je naznanilo podalo dodatno aH se je uradoma 
dognala dolžnost zavarovanca z odlokom ali 

;odločbo, brez ozira na to, ali so se pripadajoči 
-prispevki res plačevali ali ne. Poprej - prebiti 

> službeni čas se računi, za čas prispevanja zgolj, 
kolikor so bile.premije dodatno resnično plačane, 
ako se- dodatno* plačajo v. šestih letih po plač-
ljivosti, Dolöeüa tega odstavka veljajo zmislu 
primerno za naznanila, ki jih je treba podajati 
po odstavku 2. 

7.) Temu službenemu času se-prišteva tudi 
službeni čas, pridobljen v pogodbenih državah, 
za katerega je preodkàzana premijska rezerva 
(§ 87.). 

8%) D ysaki nezgodi, ki je v zvezi s" službo 
ali z opravilom in s katero je bila poškodovana 
ali usmrćena zavarovanju zavezana oseba, naj 

poda podjetnik obrata ali tisti, ki mu je bilo ob 
času nezgode poverjeno vodstvo obrata, ako bo 
imela poškodba najbrže za posledico pridobitno 
nesposobnost, presezajočo zakonito dobo bolniške 
podpore, pokojninskemu zavodu pismeno nazna
nilo v predpisani obliki najkesneje v osmih dneh 
po nezgodi. 

§ 89. 
Priglasitve se podajajo s predpisanimijjbraz-

ci, kT"]iH' je nä zaEïevo dobiti prFpokojnirisfön 
zavodu proti povračilu nabavnih stroškov. 

§ 90. 
1.) Za vsakega nameščenca, ki vstopi v 

dolžnost zavarovanja, je treba izpolniti poseben 
list obrazca \h 

2.) Tzpremembe v prejemkih nameščencev, za
vezanih pokojninskemu zavarovanju, je treba na
znanjati po obrazcu 2. 

3.) ОаД^^Жл'оШ}тз..Х-
4.) Vsako nezgodo, s katero je bila oseba, za

vezana pokojninskemu zavarovanju, usmrčena ali 
tako poškodovana, da nastane iz tega, kakor se 
kaže, pridobitna nesposobnost, ki preseza zako
nito dobo bolniške podpore, je treba naznaniti 
najkesneje v osmih dneh po nezgodi z obrazcem 4. 

§ 91. (glej § 84., odstavek 2., p. z.). 
Službodajalci imajo pravico, sestave in oddaje 

dokazov in priglasil, ki jih je podajati, prenesti 
na poblaščence. Imena in stanovališča teh po
oblaščencev je treba naznaniti pristojnemu 
nosilcu zavarovanja. 

§ 92. (glej § 73. a, odstavka Lin 2., p. z.). 
Službodajalci in nameščenci so tudi dolžni, 

vsak čas dajati pojasnila političnim oblastvom 
in pokojninskemu zavodu o vseh tistih okolnostih, 
ki so odločilne za zavarovalne razmere. Službo
dajalci so nadalje dolžni, za to izrecno pover
jenim organom pokojninskega zavoda in političnih 
oblastev dovoljevati na licu mesta vpogled v tiste 
zapiske, ki so potrebni za ugotovitev zavaroval
nega razmerja. 

Niti pokojninskega zavoda niti njegovih orga
nov ne sme državna finančna uprava porabljati 
za poročanje o razmerah glede onih strank, ki 
so dolžne dajati pojasnila, za katere so izvedeli 
v svoji uradni lastnosti. To določilo pa ne velja 
glede imen upravičenih prejemnikov in višine 
njih prejemkov. 

§ 93. (glej § 73. a, odstavek 3., p. z.). 
Osebe, ki uživajo dajatev pokojninskega 

zavoda, so dolžne, vsako izpremembo,ki se tiče 
njih pravice do prejemkov (vnovična dosega 
pridobitne sposobnosti [§ 54.], vnovična možitev 
vdove [§ 58.], dovršitev 18. življenskega leta 
sirote [§ 61.], eventualni nastop rente za nezgodo 
[§ 66.]) in njih stanovališča (zlasti preselitev v 
inozemstvo [§ 66., točka 2.]), v osmih dneh 
naznaniti pokojninskemu zavodu. 

§94. (glej § 7 5 . p. z.). 
Vse odredbe in vsa obvestila pokojninskega 

zavoda, ki se dajo v okviru zakona o pokojnin
skem zavarovanju nameščencev, je vročati udele
žencem v pismeni izdaji (odloki). 

Odloki o pravicah, ki so jih zglasili zavaro
vanci ali njih rodbinski člani zoper pokojninski 
zavod, morajo obsezati, ako se pripozna pravica, 
hkratu višino in preračun pripoznane dajatve, ako 
pa se odkloni, razloge za to. Taki odloki se smejo 
le s tožbo na pristojnem razsodišču (§ 99.) 
izpodbijati v nepodaljšljivem roku šestih mesecev 
po vročitvi odloka. 

Vsi ostali odloki, ki se tičejo pravic ali 
dolžnosti, uravnänih z zakonom o pokojninskem 
zavarovanju nameščencev, se dajo izpodbijati z 
ugovori, ki jih je .vložiti v 14 dneh na- velikega 
župana oblasti^ v čigar okolišu je službeni kraj 
nameščencev. 

Zoper.odločbe oblasti je dopusten rekurz na 
'ministrstvo za socialno politiko- vložiti ga je v 
štirih tednih pri, istem oblastvu, čigar, odločba 

.se izpodbija. •'.'•• * - - ' , 

§95/(g le j§75.ap.z . ) . 
V ostalem se uporabljajo določila avstrijskega 

zakona z dne 12. maja 1896., drž. zak. št. 101, 
na ves postopek s pravnimi pomočki v stvareh 
pristojnosti političnih oblastev, vštevši ugovore 
zoper odloke pokojninskega zavoda. 

Pravni pomočki zoper odloke in odločbe o 
dolžnosti zavarovanja, uvrstitvi v plačilne raz
rede in določitvi glavnega opravila nimajo 
odložilne moči. 

Za vročanje odlokov in odločb v stvareh 
spredaj stoječih določil se uporabljajo §§ 102. 
do 104. in 109. avstrijskega civilnega pravdnega 
reda. Ako je neznano, kje biva oseba, kateri je 
vročiti odlok, naj ga vroči na prošnjo zavoda 
politično okrajno oblastvo, pristojno po zadnjem 
stanovališču, ki je zavodu znano. 

XIII. Postopek ob zahtevah proti pokojnin
skemu zavodu. 

§ 96. (glej § 74. p. z.). 
1.) Vse pravice oseb, zavarovanih pri pokoj

ninskem zavodu, ali njih rodbinskih članov proti 
pokojninskemu zavodu, ki se opirajo na zakon 
o pokojninskem zavarovanju nameščencev, je 
treba zglašati pri pokojninskem zavodu ter pred
ložiti potrebne dokaze. 

2.) Onemoglost, ki jo kdo trdi, mora dokazati 
z zdravniškim izpričevalom. Zavod ima pravico, 
ukreniti preiskavo zahtevajoče osebe po zdravniku, 
ki ga on določi, in poizvedovati o vsem, kar je 
nadalje potrebno, da se dožene stvarni položaj. 
Službodajalec zahtevajoče osebe in ta sam sta 
dolžna, dajati potrebna pojasnila. 

Stroške zdravniškega izpričevala, ki ga mora 
prinesti zahtevajoča oseba, mora v primernem 
znesku povrniti zavod, ako se zahteva pripozna. 

Pravica do dovolitve rente za onemoglost, ki 
jo je odklonila rentna komisija, odnosno načel-
ništvo ' pokojninskega zavoda (§ 21.), se sme 
pred potekom enega leta vnovič zglasiti samo, če 
se naposled dognano zdravstveno stanje bistveno 
izpremeni. 

3.) Ako.se zahteva starostna renta, je treba 
priložiti potrdilo o življenju tistega, ki se poteza 
zanjo. 

4.) Ako se zahtevajo vdovska renta, vzgoje
valni prispevki ali odpravnina (§62., odstavek 1.) 
je treba predložiti krstni (rojstni) list in smrtni 
list nameščencev, poročni list in krstne (rojstne) 
liste in potrdila o življenju vseh, ki se potezajo 
zanje. • . ' • 

5.) Ako zahteva enkratno odpravnino siro
mašna mati (§ 62., odstavek 2.), mora pred
ložiti potrdilo občinskega urada o siromašnosti, 
uporabljaje obrazec, ki ga je pokojninski zavod 
določil za to. 

6.) Na zahtevo zavoda mu je treba pred
ložiti tudi v primerih 2.) in 3.) krstni ali rojstni 
list. 

§ 97. 
Izplačuje se pri upravičencih, ki ne stanujejo 

v inozemstvu (§ 66., točka 2.), praviloma po 
poštni hranilnici na tistem poštnem uradu, v 
čigar dostavljalnem okraju ima upravičeni pre
jemnik svoje stanovališče. 

§ Q8. 
1.) Prejete zneske je treba v redu potrjevati; 

potrdila o prejemu plačilnih nakaznic in denar
nega zneska, določena po poštnih predpisih, se 
smatrajo za pobotnice o pravilnem prejemu na
kazanega zneska. 

2.) Upravičeni prejemniki morajo pred vsa
kim izplačilom predložiti potrdilo življenja, od
nosno tudi vdovstva; ob vročitvah po poštnem 
hranilničnem uradu velja potrdilo, da se je 
plačilna nakaznica po poštnih predpisih vročila 
upravičenemu prejemniku, za potrdilo življenja, 
odnosno vdovstva. 

XIV. Razsodišča in postopanja. 
"•v ; \ . § ^ . (glej.§76.p.z.j. 

Na sedežu pokojninskega zavoda je ustanoviti 
stalno razsodišče. ; ... : 

Razsodišče sestoji iz stalnega predsednika, 
štirih prisednikov in potrebnih namestnikov. Pred
sednika in njegovega jiamestnika imenuje pravom 
sodni minister* v sporazumu z ministrom za so
cialno politiko iz števila sodniških državnih 
uradnikov. - . ' . 

Prisednike in njih namestnike voli občni zbor, 
in sicer iz vsake štirih skupin po enega prised-
nika in sorazmerno število namestnikov, člani 
ra-dotusča ne smejo pripadati niti načelništvu 
zavoda niti biti v službi zavoda. 

'Wv^nj^?:-,;!' 1'Љ:„. "Sa-M 
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103. 694 Letnik IV. 

Obrazec 2. 

P o k o j n i n s k i z a v o d za. n a m e S è e n o e ir U j u » l j a . n l . 
Članska številka službodajalčeva : 
Zavarovalna številka naraeščenčeva : Za vsakega nameščenca je izpolniti samo en obrazec. 

Naznanilo izprememb v prejemkih, zavezanih pokojninskemu zavarovanju. 
1. Siulbodajalčevo ime in njega priimek (vpisana firma): 

Predmet podjetja (obrata), odnosno poklic: 
Sedež podjetja, odnosno podružnice: 

2. Nameščenčevo ime in njega priimek (dekliško ime): 
Značaj (naslov) in kraj službenega opravila: 

3. Izprememba je nastopila dne : 

4. O p o m b a . (Zlasti za navedbo dvomov glede vštevnih prejemkov. Ako se dvomi ne izjavijo na tem mestu, smatra 
pokojninski zavod za nameščence, da sta službodajalec in nameščenec [ka] zadovoljna z izvršitvijo zavarovanja na 
podstavi sprednjih podatkov.) 

I. Redni prejemki v denarju: 
a) stalna plača v denarju mesečno . . . . Din ,._ _... 
b) stanarina v denarju mesečno 
c) draginjske in rodbinske dcklade v denarju 

mesečno 

O. Redni prejemki in deputati v naturaiijah : 
a) prosto stanovanje (opremljeno? neoprem

ljeno?)', sestoječe iz sob, kuhinje in 
priteklin, vredno mesečno , 

b) prosta kurjava: 1. q premoga, vred
nega mesečno . . . . . 

2 m* drv, vrednih 
mesečno 

c) prosta razsvetljava: 1. električna, plinova, 
, vredna 

mesečno . . . . . 
2 1 petroleja, 

vrednega mesečno „ 
č) prosta prehrana za 1 osebo, vredna mesečno » 
d) prosta prehrana za družino, sestoječo iz 

članov , 
e) zemljišče (njiva? travnik? pašnik? gozd? , 

vinograd? vrt?) v izmeri ha a 
m'j letna najemnina bi znašala . . , 

f) drugi deputati, kakor mleko, žito, krompir, seno, vino, pivo itd., 
vrsta, količina in tržna (ne režijska) cena _ 

III. Prejemki in deputati v naturaiijah po znižanih cenah: 
vrste in količine posameznih naturalnih dajatev in znižane cene, 

po katerih jih prejema nameščenec , 

IV. Novoletna (božična) nagrada (13. mesec) : 
V. DrugI premenljivi prejemki (garantirani letni znesek, pričako

vani znesek ali povprečnina zadnjih treh let): 
a) bilančna nagrada 
b) remuneracija 
c) provizije, tantieme, odnosno druge dajatve, zavisne od po

slovnega uspeha , 
č) nagrade za prekočasno delo 

VI. Druge dajatve: v denarju 

na leto torej skupno Din . . . 

L e t n o 
ob vstopu 

dne. 
poviški prejemkov 

od dne. od dne • 

-, dne 192-

Podpis službodajalčev (firme). 

Obrazec 3. 

P o k o j n i n s k i z a v o d ss a. n a . m e a o . e n o e v TJjublJa.nl. 
Članska številka: -
Zavarovalna številka: 

Odjava.. 
Službodajalčevo ime in njega priimek: 

Nameščenčevo ime in njega priimek: 
Dan izstopa: _.. 
Vzrok izstopa: -
Novi službodajalec, odnosno kraj, kamor se je nameščenec preselil: 

-, dne 192-

Natančni podpis službodajalčev. 

Razsodišče razsoja o tožbah, vloženih po 
§ 94., odstavku 2. 

Pravni pomočki ali tožbe zoper razsodbo raz
sodišča niso dopustni. 

Natančnejši predpisi o sestavi razsodišč in 
o postopanju na njih, nadalje o dolžnostih in o 
nagradi razsodnikom se izdado ukazoma. 

Stroške, ki so združeni z uredbo in upravo 
stalnih razsodišč, mora plačevati pokojninski 
zavod. 

XV. Sodelovanje političnih in občinskih 
oblastev. 

§ 100. (glej §80. p. z.). 
Politična in občinska oblastva so dolžna, po 

možnosti ustrezati nanje naslovljenim zaprosilom 
pokojninskega zavoda, ga podpirati in tudi brez 
poziva pošiljati vsa poročila, ki morejo biti 
važna za njegov opravilni obrat. 

Pokojninski zavod ima zlasti pravico, zahte
vati sodelovanje političnih in občinskih oblastev, 
da se izslede službodajalci, ki dajo delo 
nameščencem, in da se poizvedo razmere, od
ločilne za dolžnost zavarovanja teh nameščencev. 

Pokojninski zavod nima pravice zahtevati, da 
bi ga zastopala finančna prokuratura? 

XVI. Državno nadzorništvo. 
§ 101. (glej § 78. p. z.). 

Pokojninski zavod je pod nadzorstvom 
državne uprave; to nadzorstvo izvršuje minister 
za socialno politiko. 

Minister za socialno politiko je tudi poklican, 
podeljevati državna odobrila, omenjena v zakonu 
o pokojninskem zavorovanju nameščencev. 

Za neposrednje izvrševanje državnega nad
zorstva se lahko postavijo posebni organi. 

Minister za socialno politiko ima pravico, 
upravljanje pokojninskega zavoda uradno pre: 
iskovati po odredbah §§ 38. in 39. avstrijskega 
ministrskega ukaza z dne 5. marca 1896., drž. 
zak. št. 31, odnosno predpisov za zavarovalnice, 
ki stopijo v bodoče naìijih mesto; nadalje ima 
pravico, razpustiti načelništvo. pokojninskega 
zavoda ter njegovo poslovanje in zastopanje 
začasno izročiti upravniku; toda minister je 
dolžan, v osmih tednih po razpustu ukreniti 
potrebne odredbe, da se skliče občni zbor, ki voli 
novo načelništvo. 

XVII. Davčna, pristojblnska in kolkovna 
prostost. 

§102. (glej §87. p. z.). 
Pokojninski zavod je pridobnine in rentnine 

prost z omejitvijo, natančneje oznamenovano v 
Členu IV. avstrijske cesarske naredbe z dne 
25. junija 1914., drž. zak. št. 138. 

Pač pa so prejemki, ki jih izplačuje zavod, 
po odredbah avstrijskega zakona z dne 25. okto
bra 1896., drž. zak. št. 220, v.besedilu zakona z 
dne 23. januarja 1914., drž. zak. št. 13 (novela 
o osebnih davkih), zavezani dohodnini in pla
carmi potem odbitka po izplačujoči blagajnici. 

Vse obravnave in listine, potrebne za osnovo 
in uredbo pravnih razmer med pokojninskim 
zavodom na eni strani in njegovimi člani (službo
dajalci in nameščenci) na drugi strani, so proste 
kolkovin in neposrednjih pristojbin, kolikor pre-
skrbninski užitki, ki jih je zagotovil pokojninski 
zavod, ne presezajo normalne izmere (§§ 4., 5., 
8., 11., 12., 16., 19. p. z., odnosno §§ 47., 48., 
52., 55., 56., 60., 63. statuta). Ta ugodnost se 
ne razteza na prostovoljno zavarovanje, dopustno 
v zmislu § 28. p. z. (§ 75. statuta) tistih oseb, 
ki so se dodatno uradoma izločile iz zavarovanja, 
ker ni bilo dolžnosti zavarovanja. Na pokojninski 
zavod se uporabljajo določila avstrijskega za
kona z dne 15. aprila 1885., drž. zak. št. 51, 
kolikor obsezajo ugodnosti glede kolkovin in ne
posrednjih pristojbin. 

XVIII. Splošno preračunavanje rokov. 
§ 103. (glej §90. p. z.). 

Ob preračunu rokov veljajo naslednja načela, 
ako niso to roki pravnih pomočkov v stvareh 
pristojnosti političnih oblastev (§ 95.) : 

Pri rokih, določenih po dnevih, se ne šteje dan, 
ko se pripeti dogodek, po katerem naj se ravna 
začetek roka. Roki, določeni po tednih, mesecih 
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ali letih, se končujejo s potekom tistega dne, ki 
ustreza po svojem imenu ali številu dnevu, ko se 
je začel rok. Ako tega dne ni v mesecu, se konča 
rok s potekom zadnjega dne tega meseca. 

XIX. Ravnanje s člani rudarskih bratovskih 
skladnic. 

§ 104. (glej §91. p. z.). 
Osebe, ki so zavezane pokojninskemu zava

rovanju in zavarovanju pri rudarski bratovski 
skladnici, so zavarovane pri pokojninskem zavodu 
za nameščence po gorenjih odredbah. Njih obveza 
zavarovanja zoper bolezen in nezgode po zakonu 
o zavarovanju delavcev z dne 14. maja 1922., 
„Službene Novine" št. 117, po pristojni bratovski 
skladnici okrožnega urada za zavarovanje delav
cev je neizpremenjena. Za njih provizijsko 
zavarovanje po zakonu o bratovskih skladnicah 
pa veljajo nastopne odredbe: 

Za vsakega člana rudarske bratovske sklad-
nice, ki je postal zavezan pokojninskemu zava
rovanju že pod veljavnostjo avstrijskega zakona 
z dne 16. decembra 1906., drž. zak. št. 1 iz leta 
1907., in za katerega je prevedba provizijskega 
zavarovanja uravnana že na podstavi ome
njenega zakona, ostane ta uredba načeloma 
neizpremenjena v moči. 

Za tiste člane rudarske bratovske skladnice/ 
za katere se še ni izvršila zgoraj omenjena 
uredba ali ki postanejo šele v bodoče zavezani 
pokojninskemu zavarovanju, pa ostane načeloma 
za primerno plačilo v moči že obstoječe zavaro
vanje pri provizijski blagajnici za dobo prvih 60 
prispevnih mesecev pokojninskega zavarovanja v 
višini nadej (pričakovanj), že pridobljenih ob 
začetku tega zavarovanja, in, ako pozneje poteče 
čas čakanja, določen v statutu bratovske sklad
nice, v višini potem pristoječih nadej (pri
čakovanj). 

§ 105. (glej §92. p. z.). 
Plačilo za nadaljevanje provizijskega zava

rovanja na dobo prvih 60 prispevnih mesecev 
pokojninskega zavarovanja se poizve za čas 
začetka tega omenjenega zavarovanja-po zavaro-
valnotehničnih načelih. 

Kot plačilo gre bratovski skladnici-iz ioibvin-
skega deleža člana, zavarovanega pri proyizijski 
blagajnici, znesek v višini ugotovljene vrednosti. 
Ako imovinski delež zavarovancev ne zadošča, je 
plačevati primanjkljaj s prispevki v gotovini v 
najvišji izmeri dosedanjih premij provizijskega 
zavarovanja, ki zadenejo zavarovanca in njego
vega službodajalca po enakih delih. 

§ 106. (glej§92.ap.z.). 
Z dovolitvijo ministrstev za socialno politiko 

in za šume in rudnike se lahko uravna prevedba 
provizijskega zavarovanja v pokojninsko zava
rovanje na sporazumno željo službodajnikovo in 
zavarovancev različno od odredb §§ 104. in 105. 
Taka uravnava je dopustna zlasti v naslednjih 
smereh : 

1.) Zavarovanci se lahko docela izločijo iz 
provizijske blagajnice bratovske skladnice, ako 
zadošča njih imovinski delež pri provizijski 
blagajnici, eventualno, ko se je prostovoljno 
dopolnil, za vštetev toliko službenih let pri 
pokojninskem zavodu, da je dovršen čas čakanja 
60 prispevnih mesecev. 

2.) Zavarovanci se lahko oproste dolžnosti 
pokojninskega zavarovanja, ako jim je pri bra
tovski skladnici zajamčena pokojninska preskrba, 
ki jo je smatrati za enakovredno pokojninskemu 
zavarovanju. 

3.) Zavarovanje pri provizijski blagajnici se 
lahko vzdržuje trajno ali za določen čas ne-
prikrajšano poleg pokojninskega zavarovanja. 

§ 107. (glej §92.bp.z.). 
Imovinski delež zavarovančev pri provizijski 

blagajnici, odnosno njegov ostanek, ki še ostane, 
ko se porabi ta imovinski delež v zmislu § 105., 
je preodkazati pokojninskemu zavodu za na
meščence, kadar se član izloči iz provizijskega 
zavarovanja, in pokojninski zavod naj ga. porabi 
za vštetev službenih let. V takih primerih ni 
vštetev službenih let omejena niti glede časa, 
kdaj se zahteva, niti glede veljavnosti za 
skrajšavo časa čakanja (§ 31., odstavka 2. in 3., 
avstrijskega zakona z dne 16. decembra 1906., 
drž. zak. št. 1 iz leta 1907.). 

XX. Zavarovanje višjih dajatev. 
§ 108. 

1.) Zavarovanje dajatev, ki sezajo čez 
normalne zahteve, se vrši v posebnem oddelku i. 
ločeno upravo in ločenim podajanjem računa. 
Temu oddelku se morajo preodkazovati vsa pla
čila prispevkov, ki sezajo čez normalno mero, 
kolikor ne služijo za kritje prejšnjih primanjklja
jev prispevkov. 

2.) Ž vlogami, ki so se opravile za zavaro
vanje večjih dajatev v koledarskem letu. v 
katerem nastopi onemoglost ali smrt, in v dveh 
koledarskih letih prej, se ne pridobi nadeja. Take 
vloge se vračajo obrestovane s 4 odstotki. 

3.) Izmera premij, s katerimi se pridobe 
nadeje na določene večje dajatve, se določi s 
primernimi tarifami, za katere je treba državne 
odobritve prav tako kakor za pripadajoče zava
rovalne pogoje. 

XXI. 
§ 109. 

Ta statut stopi v veljavo z dnem, ko se objavi 
v „Službenih Novinah kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev." 

V B e o g r a d u , dne 31.julija 1922. 
Minister za socialno politiko : 

dr. Žerjav s. r. 

Obrazec 4. 

P o k o j n i n s k i z a v o d z a n a m e š č e n c e -v I^jubl jani* 
Članska številka službodajalčeva : 
Zavarovalna številka nameščenčeva: 

Za vsakega nameščenca% je izpolniti samo en obrazec. 

Naznanilo o nezgodi* 
(po § 73., sklepnem odstavku, noveliranega zakona o pokojninskem zavarovanja). 

1. Službodajalčevo ime in njega priimek (vpisana firma) : 
Predmet podjetja (obrata), odnosno poklic: 
Sedež podjetja, odnosno podružnice (z natančnim naslovom) : 

2, Ponesrečenega nameščenca(ke) : 
ime in priimek (odnosno dekliško ime) : 
službena lastnost (naslov) : 
službeni kraj (natančni naslov delavišča) : 

3. Natančna navedba, kje se je pripetila nezgoda : 

4. Čas nezgode (datum in dnevni čas): 

5. Kaj je provzročilo nezgodo in kako se je pripetila: 

6. Samovidci nezgode (ime, poklic in naslov) : 

7. Kje je sedaj nastanjena poškodovana oseba (naslov)? 

8. Ime in naslov zdravnika, ki jo zdravi: 

9. Posledice nezgode: x 

a) Ali je bila posledica nezgode smrt ali pa, kakor se kaže, nastopi ta posledica? 

b) Katere poškodbe je dobil(a) ponesrečeni(a) nameščenec(ka) ? 

:ff 

''••*3 

•-••S 

c) Ali bo imela poškodba, kakor se kaže, za posledico pridobitno nesposobnost, ki bo presezala zakonito dobo bol
niške podpore? -'• 

č) Ali utegne biti posledica nezgode trajna pridobitna nesposobnost ? _..._ _..-. 

10. 

11. 

12. 

Ali je bil(a) ponesrečen i (a) nameščenec(ka) pöd zakonito dolžnostjo zavarovanja zoper nezgode? 

Ako da: h kateri zavarovalnici zoper nezgode je obrat pristojen glede zavarovanja? 

Ali je bil(a) ponesrečeni(a) nameščenec(ka) pod zakonito dolžnostjo bolniškega zavarovanja? 

Ako je kdo smrtno ponesrečil: Ali zapušča ponesrečeni nameščenec vdovo in otroke pod 18. leti (imena in starost)? 

13. Drugačne pripombe : — 

V • , dne 

Podpis službodajalčev, odnosno podpis voditelja obrata: 

Naslov: 

19.. 

Podpis ponesrečenega nameščenca(ke) : 

Podpis samovidcev: 

* Za vsako osebo, ki jo je jjadela nezgoda, je podati posebno naznanilo o nezgodi. 
** Predložiti je treba samo, če je to mogoče, ne da bi se zakesnilo naznanilo o nezgodi. 
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Tabela I. b. 

Starost 
na dan, 
ko se 
računi 

premijska 
rezerva, 
v letih 

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 

65 
j 66 
1 67 

68 
69 

70 

! 
1 
1 

Premijska rezerva zavarovanca (zavarovanke) po tabeli I. (tabeli II.) se poveča, odnosno zmanjša za vsakih 100 dinarjev 
v nadeji na vzgojevalni prispevek po 

(0) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(in več) 

prispevnih letih za dinarjev 

(109-94 
113-48 

116-66 
119-38 
121-59 
123-22 
124-29 

124-68 
124 38 
123-36 
121-61 
119-23 

116-44 
11314 
109-50 
105-54 
101 29 

96-71 
91-94 
87 04 
82-06 
77-01 

71-83 
66-61 
61-47 
56-46 
51-67 

47-25 
4310 
39-11 
35-34 
31-76 

28-35 
25-03 
21-77 
18-56 
15-52 

12-70) 

115-50 

119-17 
122-46 
125 28 
127-55 
129-22 

130-31 
130-70 
130-37 
129-30 
127-45 

124-96 
122-04 
118-61 
114 83 
110 73 

106-32 
101-58 
96-63 
91-54 
86-36 

81-09 
75-70 
70-26 
64-90 
59-67 

54-68 
50-07 
45 74 
41-58 
37-66 

33-92 
30-37 
26-89 
23 47 
20 08 

16-85 
13-85 

121-30 
125-10 
128-51 
131-42 
133-76 

135-49 
136-61 
136-99 
136-64 
135-51 

133-58 
130 98 
127-94 
124-40 
120-48 

116 24 
111-68 
106-76 
101-63 
96-34 

90-94 
85-46 
7985 
74-18 
68-59 

63-16 
57-94 
53-13 
48 63 
44-30 

40 21 
36-33 
32 63 
28-99 
25-39 

21-80 
18-37 
15-17 

127-33 
131 28 
134-81 
137-82 

140-25 
142-03 
143-19 
143-58 
143-22 

142-03 
140-01 
137-32 
134-18 
130-52 

126-47 
12209 
117-38 
112-28 
106-95 

101-45 
95-84 
90-15 
84-31 
78-41 

72-60 
66-92 
61-49 
56-49 
51-81 

47-31 
43-07 
39-03 
35-18 
31-36 

27-56 
23 77 
20-12 
16 71 

133-62 
137-71 
141-38 

144-50 
147-02 
148-87 
150-07 
150-49 

150 10 
148 87 
146-79 
144-01 
140-78 

137-00 
132-84 
128-32 
123-44 
118-16 

112-63 
106 91 
101-10 
95-18 
8911 

82-98 
76-93 
71-02 

5-37 
60-18 

55-33 
50-67 
46-28 
42-08 
38-05 

34-05 
30 05 
26-04 
22-16 
18-54 

-

140-17 
144-42 

148-23 
151-48 
154-10 
15603 
157-29 

157-72 
157 33 
15607 
153-94 
151-09 

147-78 
143-91 
139-62 
134-96 
129-91 

124-43 
118 69 
112-78 
106-74 
100-60 

94-31 
87-93 
81 64 
75-50 
69 64 

64-27 
59-26 
54-44 
49 89 
45-52 

41-31 
3712 
32-92 
28 68 
24-59 

20-74 

147-00 

151-43 
155-39 
158-78 
161-51 
163-54 

164-85 
165-31 
164-94 
163-67 
161-51 

158-60 
155-22 
151-25 
146-84 
142-02 

136-80 
131-13 
125-20 
119-07 
112-82 

106-47 
99-93 
93-31 
86-79 
80-44 

74-38 
68 83 
63 67 
58-69 
53-97 

49-42 
45 04 
40-66 
36-26 
31-82 

27-51 
23-43 

. 154-12 
158-74 
162-87 
166-42 
169-28 

171-40 
172-79 
173-31 
172 98 
171 72 

169-54 
166-59 
163-14 
159-07 
154-53 

149-56 
144 17 
138-32 
132-19 
125 85 

119-41 
112-82 
106-05 
99 20 
92-46 

85-90 
79-66 
73 96 
68-64 
63-49 

58-60 
53-88 
49-34 
44 79 
40 23 

35-60 
31-08 
26-74 

-

161-57 
166-39 
170-71 
174-42 

177-42 
179-65 
181-15 
181-76 
181-48 

180-26 
178 08 
175-09 
171-58 
167-40 

162-73 
157 61 
152-08 
146-05 
139-72 

133-20 
126-52 
119 73 
112-74 
105 69 

98-75 
92-01 
85-59 
79-73 
74-25 

68 94 
63-88 
59 02 
54-35 
49-G9 

45-01 
40-22 
35-46 
30-88 

169-35 
174-39 
178-92 

182-80 
185-96 
188-34 
189-98 
190-70 

190-51 
189-34 
187-17 
18415 
180-56 

176-28 
171-49 
166-26 
160-57 
154-36 

147-88 
141-14 
134-27 
127-28 
120-12 

112-87 
105-76 
98-86 
92-27 
86-25 

80-62 
75-15 
69 98 
65-02 
60-30 

55-59 
50-85 
45-90 
40-96 
3611 

177-49 
182-77 

187-52 
191-60 
194-95 
197-52 
199-32 

200-18 
200 U) 
199-00 
196-84 
193 79 

190-15 
185-77 
180-89 
17554 
169-71 

163-37 
156-69 
149-78 
142 75 
135-61 

128-27 
120-89 
113-64 
106-57 
99-82 

93 65 
87-89 
82-33 
77-09 
72-13 

67-46 
62-80 
58-03 
53-01 
47-89 

42-76 
37-91 
33-49 
29-68 
26-56 

24-33 

Starost 
na dan, 

ko se 
računi 

premijska 
rezerva, 
v letih 

18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 
39 

40 
41 
42 
43 
44 

45 
46 
47 
48 
49 

50 
51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

60 
61 
62 
63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 

70 
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Starost 
na dan pripada 
starostne rente 

v letih 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

705 Letnik IV. 

Tabela Ш. za izračunavanje, za koliko se povečajo zavarovančeve nadeje, 
ako odloži prejemanje starostne rente po § 11., posi. odst. p. z. 

S t a r o s t n a r e n t a 1 0 0 d i n a r j e v s e p o v e č a po 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

l e t i h o d l o ž i t v e na d i n a r j e v 

108-07 

108 28 

108-51 

108-76 

109-03 

109-32 

109-62 

109-94 

110-29 

110-66 

11105 

111-48 

111-94 

112-44 

113-00 

11703 

117-49 

11802 

118-58 

11919 

119-84 

120-52 

121-25 

12205 

122 89 

123-80 

124-79 

125-87 

127-06 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

134 

135 

137 

138 

140-

142-

•99 

78 

•68 

63 

66 

75 

92 

18 

54 

00 

58 

31 

23 

138-11 

139-32 

140-67 

14210 

143-65 

145-31 

147-09 

149-01 

151 10 

153-36 

155-82 

158-55 

150-58 

152-30 

154-20 

156-22 

158-43 

160-80 

163-34 

166 12 

169-14 

172-44 

176-08 

164 

166 

169 

172 

175 

178 

182 

185 

190 

194 

61 

95 

53 

30 

32 

57 

09 

95 

18 

86 

180 45 

183-54 

186 97 

190 67 

194-69 

199-07 

203-83 

209-08 

214-90 

198-39 

202-43 

206-90 

211-74 

217-04 

222-84 

229-19 

236-26 

218 

224 

229 

236 

242 

250 

80 

01 

76 

05 

95 

56 

258 98 

242-12 

248-76 

256-14 

264-23 

273-17 

283-13 

268-87 

277-32 

286-72 

297-10 

308-68 

299-74 

310-43 

322-39 

335-72 

335-53 

349 05 

364-30 

377-27 

394-43 

426 32 

Starost 
na dan pripada 
starostne rente 

v letih 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Tabela IV. za izračunavanje glavnične vrednosti pravic upravičenega prejemnika, 
od katere se lahko daje po § 66., točki 2., statuta polovica kot odpravnina. 

Starost 

na dan 
odpravnine 

v letih 

25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
.50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

Za 100 dinarjev rente 

za onemoglost, 
odnosno starost 

-

zavarovančevo zavarovankino 

znaša glavnična vrednost 

1243-30 
1284-60 
1319-30 
1347-70 
1369 70 
1386-30 
1397-70 
1405 30 
1410-70 
1415-10 
1418 20 
1419-90 
1421 20 
1420-90 
1419-50 
1417 90 
1414-90 
1410-50 
1404-70 
1395-90 
1385-50 
1373-60 
1359-80 
1344-80 
1328-70 
1311-60 
1293-40 
1274-20 
1253 70 
1231-70 
1208-80 
1184-80 
1159-70 
1133-60 
1106-50 
1078-30 
1049 30 
1.019-70 

919.-00 
935-20 
949-70 
961-90 
971-50 
978-40 
982-90 
986-20 
989-80 
993-80 
998-20 

1003-00 
1008-40 
1014-30 
1021-00 
1027-60 
1033-80 
1038-00 
1040-70 
1040-90 
1039-60 
1036-50 
1032-50 
1027-50 
1021-60 
1014-70 
1006-80 
997-40 
986-30 
973-10 
958-70 
942-80 
925-70 
907-30-
887-70 
866-80 
845-00 
822-60 

Za 100 
dinarjev 
vdovske 

rente 

dinarjev 

1890-40 
1874-80 
1858-80 
1842-40 
1825-70 

' 1808-70 
1791-30 
1773-60 
1755-50 
1736-90 
1717 90 
1698-20 
1678-00 
1657-10 
1635-50 
1613-20 
1590-20 
1566-30 
1541 40 
1515-40 
1488 40 
1460-30 
1431-30 
1401-40 
1370-80 
1339-60 
1307-70 
1275 60 
1242-80 
1209 50 
1176 00 
1142-20 
1108-20 
1073-80 
1039-00 
1003-80 
968-20 
932-80 

Starost 
na dan 

odpravnine 
v letih 

63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

Za 100 dinarjev rente 
za onemoglost, 
odnosno starost 

| 
zavarovančevo zavarovankino 

znaša glavnična vrednost 

989-70 
959-40 
929-00 
898-20 
867 00 
835-60 
803-70 
771-30 
738-30 
705-00 
671-30 
637-40 
604-10 
571-00 
538-70 
507-40 
477-70 
448-60 
421-10 
393-90 
367-00 
340-30 
314-20 
289-10 
264-40 
239-50 
216-00 
193-50 

• ' 
• 

• 

• 
• 

• 

799-90 
777 
754 
731 
707 
683 
659 
634 
608 
582 
555 
528 
501 
475 
449 
424 
401 
379 
357 
336 
315 
293 
272 
252 
231 
210 
190 
171 

•00 
•10 
•00 
•30 
•50 
•20 
•00 
•30 
00 

•20 
•20 
•60 
•20 
•60 
•9.0 
80 

•10 
90 
60 
30 
80 
60 
00 
60 
60 
60 
30 

Za 100 
dinarjev 
vdovske 

rente 

dinarjev 

897-70 
863 
829 
796 
764 
732 
701 
671 
641 
612 
583 
555 
528 
502 
476 
453 
430 
408 
388 
369 
350 
333 
316 
300 
285 
272 
259 
247 
236 
225 
215 
204 
193 
179 
166-
143 
110-
53-

20 
•50 
•60 
•40 
•90 
90 
50 

•60 
30 
60 
50 
30 
00 
90 
00 
10 
70 
40 
10 
60 
00 
40 
70 
80 
40 
60 
80 
50 
60 
10 
90 
30 
90 
00 
20 
30 
50 

Starost 
na dan 

odpravnine 
v letih 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Za 100 dinarjev 
vzgojevalnega 

prispevka 
znaša 

glavnična 
vrednost 
dinarjev 

939 00 
1109-00 i 
1113-00 
1081-00 
1039-00 
990 00 
936-00 
877-00 
815-00 
749-00 
680-00 
607-00 
531-00 
451-00 
368-00 
282-00 
192-00 
98-00 
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Razglasi drugih uradov in oblaste». 
Št. 4806/22. 1278 3—2 

Natečaj. 
Pri kemijskem preizkuševališču v Splitu je po-

polniti mesto analitika-pristava v IX. činovnem raz
redu državnih nameščencev z vsemi prejemki dotič-
nega čina. 

Prosilci morajo dokazati: 
1.) da so dovršili z dobrim uspehom dotične ua-

uke iz kemije na tehnični visoki šoli ali univerzi; 
2.) da so v pismu in govoru popolnoma vešči hr

vatskemu ali srbskemu jeziku; 
3.) da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 
Prošnji morajo še priložiti: a) krstni list; b) 

zdravniško izpričevalo; c) nravstveno izpričevalo; 
Č) kratek curriculum vitae. 

Analitik ima pravico, poleg rednih prejemkov 
pri samostalnem delu tudi do 25 % pristojbin onih 
analiz, ki jih izvrši; toda v ta namen mora najmanj 
v šestih mesecih dokazati potrebno sposobnost. 

Kolkovane prošnje naj se predlože poljedelske
mu oddelku pokrajinske uprave po ravnateljstvu 
poljedelskega preizkuševališČa v Splitu, in sicer v 
š t i r i h t e d n i h od dne, ko se razglasi ta natečaj. 

V S p 1 i t u, dne 16. septembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Dalmacijo. 

Oddelek za poljedelstvo. 

1279 3—2 Št. 8652/22. Preds. 
Razglas. 

Na podstavi proračuna za leto 1922./1923. mi
nistrstva za notranje posle kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev v Beogradu odsek: «Policijska 
direkcija Split», stavka: «Nabava posteljnih oprem 
za policijsko stražo v Splitu», razpisuje podpisano 
prcdsedništvo s tem na podstavi členov 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu z dne 6. marca 
1921. in njegovih izprememb in dopolnitev, natis
njenih v «Službenih Novinah» z dne 22. julija 1921., 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., 

p i s m e n o o f e r t a l n o l i c i t a c i j o 
za nabavo 36 parov posteljnih plaht za državno 
policijsko stražo v Dalmaciji. 

Licitacija se bo vršila dne 2 8. o k t o b r a t. 1. 
ob 11. uri pri predsedništvu pokrajinske uprave v 
Splitu. 

Kavcija, ki jo je položiti po členu 88. zakona 
o državnem računovodstvu, znaša za državljane 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 5 %, za 
tuje državljane pa 10 % ofertalne kvote. 

Dotično kavcijo je položiti najkcsneje do 10. ure 
na dan določene licitacije bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih; o položeni kavciji se izda 
uraden reverz. 

Ponudbe z nalepljenim kolkom za 20 dinarjev 
se vlagajo v zapečatenem zavitku, na katerem mo
ra biti razločno zapisano, česa se ponudba tiče, 
kakor tudi ime ponudnikovo. 

Kavcija in ponudbe se morajo vročiti, odnosno 
položiti, z vzorcem platna vred pri predsedništvu 
pokrajinske uprave za Dalmacijo v Splitu. 

K r a t e k p o p i s n a b a v e : 
Posteljna platnena plahta: 2-25 m dolžine in 

1-50 m širine. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Dalmacijo 
v Splitu, 

dne 17. septembra 1922. 

Pr. VII 95/22—2. 1284 
Razsodilo. 

s 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Podpisano sodišče je razsodilo na predlog dr
žavnega pravdništva: 

Vsebina tiskovine «Avtonomist» št. 38 v Ljub
ljani z dna 23. septembra 1922. utemeljuje v članku: 
«Poglavje: o princih» od besed: «zdaj pa k zadevi» 
do besed: «... to že gre predaleč» hudodelstvo po 
§ 64. k. z. ш pregrešek po § 91. b s. k. z. 

Po členih 13. in 138. ustavo potrjuje sodišče pre
poved razširjanja iti prodajanja navedene tiskovino, 
izvršeno po varstvenem oblastvu, ter odroja, da je 
uničiti vse izvode tiskovine. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
dne 25. septembra 1922. 

C 244/22—1 in C 245/22—1. 1215 

Oklic. 
Ml. Gizela Duh, poljska delavka v Neradnovcih 

št. 56, zastopana po očetu in zakonitem varuhu, in 
Karel Gomboc, poljski delavec v Ženavlji št. 47, 
sta vložila zoper Adama D u h a , bivšega posest
nika v Boreči št. 6, sedaj v Zalaegerszegu (komi-
tat Zala) na Madžarskem, tožbi, in sicer prva za
radi izročitve 137 kg pšenice in 20 kg rži ali pla
čila 2669 K s pripadki, drugi zaradi izročitve 192 
kg pšenice in 120 leg rži ali plačila 5304 K s. pri
padki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
17. o k t o b r a 19 22. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je sodno znano, da se zaprosila za vročitev 

na Madžarskem ne rešujejo, se postavlja tožencu za 
skrbnika dr. Ferdo čeme, odvetnik v Murski Soboti. 
Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 7. septembra 1922. 

C 143/22—1 in C 144/1—22. 1267 

Oklic. 
Franc Smerdu, uradnik državne železnice v Ljub

ljani, Tobačna ulica št. 24, in Avgust Smerdu, teh
nični upravitelj vojne mornarnice v Gjenoviču, sta 
vložila zoper Marijo Pangerčevo, soprogo želozni-
šega uradnika, prej na Bledu, tožbi, in sicer prvi 
zaradi 3700 K, drugi zaradi 4000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 26. 
Ker je bivališče Marije Pangerčeve neznano, se 

ji postavlja za skrbnika Matevž Bcrce, postajni na
čelnik v Lescah. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek II., 
dne 17. septembra 1922. 

Uradni popravek. 
V vpisu v trgovinski register, priobčenem pod 

št. 417 v Uradnem listu 51 n a strani 338/339, se 
imenujeta poslovodji Teodor Bogdanović in Herbert 
Stanley-Pearce pravilno: Feodor Bogdanovič Majš 
in Herbert Stanley Pearce. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 13. .septembra 1922. 

Popravek. 
V proglasitvah za mrtve, priobčenih v Uradnem 

listu 102 na strani 681, naj se popravi pri pogre
šan cu Ivanu B a j c u, da oklieni rok ne poteče dne 
15. a p r i l a 1923., ampak dne 15. o k t o b r a 1923. 

Št. 356/9. 1290 3—1 

Razglas o ponovni dobavi tekstilnega 
materiala. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dno 22. maja 1922. in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dno 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo tekstilnega mate
riala na dan 2 3. o k t o b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku di
rekcije v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na vpogled. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 356/9 za dan 23. oktobra 1922. ponudnika N. N.» 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesnejo do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitolj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražitoljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacijo podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije: po 
11. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer so bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

Št. 734. 

Razglas. 
Skupno zemljišče devetih posestnikov iz Škoci-

jana, vpisano pod vi. št. 440 davčne občino staro-
vaške, sodni okraj mokronoški, je na podstavi raz
deljenega in uredbenega zakona z dne 26. oktobra 
1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., nadrobno raz
deliti. 

Pa naročilu pokrajinske komisije za agrarske 
operacije v Ljubljani z dne 30. junija 1922., št. 215/ 
/a. o., se razglaša v zmislu § 70. zgoraj navedenega 
zakona, da se morajo oni, ki sicer še niso soudele
ženi, pa si vendarle iz kakršnegakoli pravnega vzro
ka laste skupne ali preminjevalne pravice do uži
vanja tega zemljišča, ki se bo nadrobno razdelilo, 
za to svojo lastitev v 90 dneh, sklicevaje se na ta 
razglas, pognati pri rednem sodišču po predpisih, ve
ljavnih za redno postopanje; sicer izgube pravice, 
ki si jih laste. 

V L j u b l j a n i , dne 20. septembra 1922. 

• Krajni komisar za agrarske operacij1): 
dr. Vrtačnik s. r. 

Št. 8298/14—1. 1289 
Razglas. 

Dne 1 8. o k t o b r a 1 9 2 2. ob devetih se bo pri 
podpisanem okrajnem glavarstvu v sobi št. 6 na 
javni dražbi oddajal v zakup lov občine cirkovške 
za dobo od dne 18. oktobra 1022. do dne 30. junija 
1928. 

Izklicna cena znaša 1360 dinarjev, površina pa 
3378 ha. 

Drugi dražbeni pogoji so lahko vpoglodajo vsak 
dan ob uradnih urah na okrajnem glavarstvu. 

Okrajno glavarstvo v Ptuju, 
dno 25. septembra 1922. 

Razne objave. 
1288 Št. 281. 

Prodaja lesa. 
Podpisano upraviteljstvo razpisuje prodajo pri

bližno 800 m3 iglatega lesa na panju v oddelku «Hu-
dinu», občina Spodnjo Jezersko. Kupec ta les lahko 
razžaga na upravni žagi «Fužinah» proti reznini. 

Dražba se bo vršila dne 
2 8. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob 16. uri pri upraviteljstvu v Kokri, kjer so raz
vidni tudi prodajni i>ogoji. 

Državno upraviteljstvo veleposestva Lamezan-Salins 
v Kokri nad Kranjem, 
dno 27. septembra 1922. 

Razpis mesta pogodbenega uradnika. 
Podpisana zvoza razpisuje tajniško mesto z na

stopom dno 1. novembra 1922. Mesečna plača 1200 
Din. Zahteva se znanje slovenskega, srbskohrvat-
skega in nemšksga jezika, po možnosti tudi drugega 
jezika. Prosilci s prakso v računovodstvu imajo 
prednost. 

Primerno kolkovane prošnje naj so vložo na na
slov: «Glavno tajništvo Jugoslovansko zveze za 
tujski promet v Sloveniji», Ljubljana, Dunajska ce
sta št. 18, do dno 2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 

V L j u b l j a n i , dne 26. septembra 1922. 

Jugoslovanska zveza za tujski promet v Sloveniji. 

1296 Glavni tajnik: dr. Andrejka s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 5. oktobra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Xîîre^î.na: I z P r e m e m b e v osebju. — Zakon o izpremembah in dopolnitvah člena 26., točke 4., zakona o ustroju ministrstva za poljedelstvo in vode. — Uredbe osrednje vlade-
Odločba o prostem izvozu kostanjevih hlodov in o izvozni carini za goveje in telečje kože. Popravek k uvozni tarifi. — Naredba pokrajinskega namestnika za Slovenijo o pri
stojbinah političnih in policijskih uradnikov in policijskega varnostnega moštva za službe v privatnem interesu. — Razglasi osrednje vlade : Tarifno obvestilo. Razglas o vozov
nicah za izseljenike. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas glede kršenja železniškega poslovnega reda. Razglas o imenovanju občinskega gerenta v Rogaševcih 
Razpust društva. Razpis opravniškega mesta na državni kmetijski šoli na Grmu. Razglas, da je izvoz živine iz naše države v Češkoslovaško zaradi slinavke in parkljevke pre
povedan. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani : Razglas o plačilu takse za izstop iz državljanstva. Razglas o 
začetku poslovanja oblastnega inspektorata finančne kontrole v Ljubljani. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokra
jinske uprave za Slovenijo. Razpis mesta lekarniškega asistenta-uradnika pri splošni bolnici v Ljubljani. Razpis službe uradnega zdravnika za okrajno glavarstvo v Slovenjgradcu 

Razglas o novem službenem naslovu bivše blaznice-hiralnice v Ljubljani in blaznice na Studencu. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave 

Izpremembe v osebju. 
Konceptni praktikant dr. Amon Š r a j je od od

delka, za notranjo zadeve premeščen k okrajnemu 
glavarstvu v Konjicah. 

Pisarnigki oficial [/ri višjem šolskem svetu Ni
kola O b r a d o v i ć j e imenovan za pisarniškega ad-
jtmkta v IX. cinovnem razredu. 

Policijska kanclista Lavoslav L i p u š pri poli
cijskem komisariatu v Mariboru in Adolf F i n k , 
dodeljen okrajnemu glavarstvu v Ptuju, sta imeno
vana za policijska oficiala v X. cinovnem razredu 
na sedanjih službenih mestih 

Dr. Baltic e. r. 

làm in kraljevske uredbe, 
320 . 

Ml 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
^konodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
•«stave sklonil v XIII. redni seji, M jo je imel dne 
24. novemhra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr
dili in' potrjujemo, da je ukaz o izpremembah m 
dopolnitvah, člena 26., točke 4., zakona o ustroju 
ministrstva za poljedelstvo in vode z dne 30. julija 
1920., «Službene Novine» št. 278,* seznamka uredb 
ministrstva za promet št. 2, «Službene Novine» 

št. 195/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o izpremembah in dopolnitvah čle
na 26., točke 4., zakona o us 
ministrstva za poljedelstvo in vode. 

Člen 1. 
Iz pristojnosti ministrstva za poljedelstvo in vode 

prehajajo v pristojnost ministrstva za promet (direk
cije za rečni promet): 

Koncesije, gradnja in eksploatacija rečnih pri
stanišč, pristaniške opreme (železniških tirov, pro
metnih sredstev i. dr.). Kontrola nad temi posli. 

Vzdrževanje sedanjih pristaniških naprav in vseh 
drugih, Id se še zgrade sčasoma. 

Gledo izvrševanja tehničnih uvodnih del jo treba 
sporazuma med ministrstvom za promet (direkcijo za 
ročni promet) in .ministrstvom za poljedelstvo in 
vode (generalno direkcijo voda). 

* Uradni list pod št. 472 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 207, izdanih dne 19ega 
septembra 1922. (Prilog XXIX. — 1922.) 

Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

moč zakona pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča ukaz o izpremembah in 
dopolnitvah člena 26., točke 4., zakona o ustroju 
ministrstva za poljedelstvo in vodo z dne 30. julija 
1920., «Službene Novine» št. 278, seznamka uredb 
ministrstva za promet št. 2, «Službene Novine» 
št. 195/21. 

Našemu ministru za promet priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

C:; var državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Paéic s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

** 

Uredbe osrednje vlade. 
3 2 1 , 

Odločba o prostem izvozu kostanjevih hlo
dov in o izvozni carini za goveje in te

lečje kože.* 
Ministrski svet je odločil v seji dne 23. septem

bra t. 1. na podstavi pooblastitve v členu 5. zakona 
o izvozu in izvoznih carinah z dne 23 septembra 
1921. to-le: 

1.) Od izvozne prepovedi, ki j e uvedena v pri
pombi k tar. past. 19. izvozne tarife, razglašene v 
št. 155 «Službenih Novin» z dne 17. julija t. 1.,** se 
izvzemajo kostanjevi hlodi s srednjim premerom 15 
do 25 cm in dolgi 7 do 15 m; taki hlodi se smejo iz
važati prosto brez izvozne carine. 

2.) Odreja so iznova izvozna carina za goveje in 
telečje kože, ustrojene in nadalje predelane, v zne
sku 1000 (tisoč) dinarjev za 100 kilogramov. 

Ta odločba stopi takoj v veljavo. 
C br. 58.197. 

Namestnik predsednika ministrskega sveta, 
minister za notranje posle: 

K. L. Timotijević s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 215, izdanih dne 28oga 
septembra 1922. 

** Uradni list pod št. 242. 

3 2 2 . 
Popravek k uvozni tarifi. 

V tar. št. 211, točki 1., izprememb in dopolnitov 
zakona o splošni carinski tarifi, razglašenih v «Služ
benih Novinah» št. 156 z dno 16. julija 1921.,* je 
pomotoma natisnjeno: «amonijev nitrat» namesto 
«amonijev-nitrit». 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 5. septembra 1922. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

3 2 3 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
izdana na podstavi pooblastila ministrstva za 
notranje posle, o pristojbinah političnih in 
policijskih uradnikov in policijskega varnost
nega moštva za službe v privatnem interesu. 

I. 

Za policijske nadzorovalne službe, ki jih oprav
ljajo politični ali policijski uradniki v izrednih urah' 
v interesu in na račun privatnikov — kakor n. pr. 
nadzorovali!» službe pri predstavah v kinematogra
fih, pri koncertih, na plesih in pri sličnih drugih 
javnih prireditvah itd. — gre vsakemu uradniku, 
brez ozira na činovni razred, za vsako uro službe 
podnevi, to je med 6. in 18. uro, znesek 15 Din, a 
za službo v nočnem času, to je med 18. in 6. uro, za 
vsako uro 20 Din. 

Četrt ure službo preko števila polnih službenih 
ur se šteje za polno uro. 

II. 
Za službe, navedene v 1. odstavku, ki jih оргат-

Ijajo moštvo varnostnei straže ali policijski detek
tivi v izrednih urah v interesu privatnikov, gre vsa
kemu možu, brez ozira na šaržo ali na plačilno stop
njo, za vsako uro službe, podnevi, to jo med 6. in 
18. uro, po 8 Din, za vsako uro službe ponoči, to jo 
med 18. in 6. uro, po 10 Din. 

Četrt ure službe preko števila polnih službenih 
ur se šteje za polno uro. 

III. 

Za nadzorovalno službo v gledališčih se dolo
čajo nastopne pristojbine: 

za političnega ali policijskega uradnika 8 Din za 
vsako uro, za nadzornike straže ali detektivov 
5 Din, za vsakega stražnika ali detektiva 4 Din 
za uro. 

četrt ure službe preko števila polnih službenih 
ur se šteje za polno uro. 

* Uradni list pod št. 239 iz leta 1921. 
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IV. 

Ta naredba stopi v veljavo dan po razglasitvi 
v Uradnem listu. Z istim dnem izgubi veljavo na
redba deželne vlade za Slovenijo, poverjeništva za 
notranje zadeve, z dne 7. februarja 1920., Ur. 1. 
št. 87. 

V L j u b l j a n i , dno 30. septembra 1922. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Tarifno obvestilo.* 

«Vozarinski stavovi za direktno otpravljanje 
robe, živili životinj a i mrtvaca u kraljevini izmedju 
železnickih stanica Srba, Hrvata i Slovenaca». 

Dne 1. novembra t. 1. stopi v veljavo tarifni zve
zek z goronjim naslovom, ki obseza vozninske stavko 
za direktno odpravljanje blaga, živih živali in mr-
ličev med železniškimi postajami v okolišu subo-
tiške direkcije (Bačka in Banat) na oni strani s 
postajami državnih železnic v okolišu ostalih direk
cij in južno železnice na drugi strani in obratno. 

Ker je v tem tarifnem zvezku uvrščena tudi ob
mejna prehodna točka «Žombolja drž. gran.», pre
stanejo od gorenjega dne veljati direktni stavki, 
uveljavljeni o svojem času za promet med to pre
hodno točko in zapadnimi obmejnimi prehodi. 

Nova tarifa so dobiva pri direkcijah državnih 
železnic in pri obratnam ravnateljstvu južne želez
nice v Ljubljani za. 50 dinarjev. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 22. septembra 1922.; M S br. 31.792/22. 

Razglas. 
S pravilnikom za izvrševanje zakona o izselj'>-

vanju («Službeno Novine» št. 192 A z dne 1. sep
tembra 1922.**) je odrejeno v § 17. tako-le: 

«Vozovnice (prepaid tickets) nekoncesioniranih 
parniških družb, ki so plačane ali kupljene v ino
zemstvu za izseljenike, prestanejo veljati dne 31ega 
decembra 1922. Izseljeniki s takimi vozovnicami se 
bodo zavračali z državne meje.» 

Iz ministrstva za socialno politiko, 
dne 28. septembra 1922.; št. 7692/II/5. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 9040/prods. 
Razglas. 

Ravnateljstvo državnih železnic v Zagrebu jav
lja, da občinstvo dostikrat ne vpošteva predpisov 
železniškega poslovnega reda in da krši zlasti § 93. 
(splošni predpisi za vzdrževanje reda in varnosti pri 
železniškem obratu), § 95. (vstopanje in izstopanje), 
§ 96. (hoja po železniških napravah), § 97. (nadzor
stvo živali) in § 98. (poškodovanje železniških na
prav). 

Naznanjeno jo bilo, da prebivalstvo ob železni
ških progah krade žico zapor, verige eamoforov, 
istotako mreže in plošče pri kanalih; to utegne v 
posameznih primerih provzročiti nesreče ne samo za 
potujoče občinstvo, ampak tudi za one, Id gredo 
preko proge. 

Potujoče občinstvo in vse prebivalstvo se opo
zarja, naj se drži predpisov železniškega službenega 
reda; vsakdo, ki bi ga kršil, bo strogo kaznovan. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 27. septembra 1922. 
Zasiopnik pokrajinskega namestnik;!. 

dr. Baltic s. r. 

* Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 216, izdanih dne 29ega 
septembra 1922. 

** Uradni list pod št. 306. 

Št. 35.306. 
Razglas. 

Namesto Janeza S k l e d a r j a je imenovan za 
občinskega gerenta v Rogaševcih Mihael G o d i r, 
posestnik istotam št. 13. 

V L j u b l j a n i , dne 27. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št. 35.380. 
Razpust društva. 

Društvo «Verein für Werkmeister und Privat-
beamte für Littai und Umgebung!- v Litiji je raz-
puščeno, ker že več let ne deluje in ker zaradi ne
zadostnega števila članov nima pogojov za pravni 
obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 28. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
, Kremenšek s. r. 

Št. 1108/pr. 3—2 
Razpis službe. 

Na državni kmetijski šoli na Grmu je popolniti 
izpraznjeno mesto opravnika v poduradniškem činu 
s plačo letnih 1000 Din, na I. plačilni stopnji, oseb
no draginjsko doklado dnevnih 14 Din in eventual
no rodbinsko đoklado 5 Din za vsakega rodbinskega 
člana. 

Natančnejši razpis giej v Uradnem listu 102. 
V L j u b l j a n i , dne 23. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Šef: Sancin s. r. 
Št. 3009 vet. 

Razglas. 
Ministrstvo za zemljedelstvo češkoslovaške re

publike je a telegramom z dno 26. t. m. p r e p o 
v e d a l o u v o z ž i v i n o iz k r a l j e v i n e S r 
bov, H r v a t o v i n S l o v e n c e v v Č e š k o 
s l o v a š k o , ker je med živino jugoslovanskega iz
vora razširjana kužna bolezen slinavka in parkljev
ka. T a p r e p o v e d p a ne- v e l j a za k 1 a 1 n e 
ž i v a l i . 

To so dajo spričo brzojavnega obvestila ministr
stva za poljedelstvo in vode v Beogradu z dne 27ega 
septembra 1922., št, vet. 8175, na obče znanje. 

V L j u b l j a n i , dne 28. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
šef oddelka: Sancin e. r. 

Št. 3027. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 30. septembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mostnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Celje: Trbovlje 3 :11. Ljubljana okolica: Borov

nica 12 : 58, Iška vas 2 :15, Preserje 10 :144, To-
mišelj 2 :19, Vrhnika 2 :19, Zelimi je 3 : 33. Maribor: 
Diagučevo 1:1, Krčevina 1:1, Pcbrežje 1:1, Na 
Ranci 1:1, Vosek 1:1. Ljubljana mesto 1:1. 

V r a n i c ni p r i s a d . 

Ljutomer: Ljutomer 1:1. Murska Sobota: Čentiba 
1:2, Dolnja Lendava 1: 12, Zički 1:1. 

Š u š t a v e c. 

Litija: Leskoveo 1:2. 

S m r k a v o s t 

Radovljica: Jesenico 1:1. 

O a r j o k o n j . 

Brežice: Zagorje 1 : 1 . Črnomelj: Vinica 1 : 1 . 
Ljubljana okolica: Brezovica 1:1. 

S t e k l i n a . 
Krško: Radeče 1:1. Murska Sobota: Hodoš 1: 1. 

Ptuj: Spuhlje 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Dobrunjc 1:1. 

Maribor: Plavč 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1, Žu
žemberk 1:2. Radovljica: Bled 1:5. Slovenjgradec: 
Muta 1:1, Vuzenica 1: 3. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljutomer: Lukavci i : 1. Logatec: Hofedršica 1:1. 

Murska Sobota; Hodoš 1:8. Ptuj: Hardek 1: 1, Sre
dišče 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Preval je: Preval je 1 :1. 
V L j u b l j a n i , dne 30. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št, B II 1211 ex 1922. 

Razglas. 
Kor sc predpis tarifne postavke 59. taksne tarife 

in člen 33. taksnega in pristojbinskega pravilnika 
nepravilno razlagata, je izdala generalna direkcija 
posrednjih davkov z razpisom z dne 13. septembra 
1922., št. 28.721, ta-le pojasnila: 

Nepravilno je naziranje nekaterih oblastev, da 
je treba takso po tarifni postavki 59. taksno tarife 
pobirati samo, če so izdajajo o d o b r e n j a za izstop 
iz državljanstva, ne pa tudi, če se o d o b r e n j a 
ne izdajajo, istotako je nepravilno razlaganje, da mo
rajo to takso plačevati samo oni m o š k i , k i n i s o 
i z p o l n i l i v o j a š k o d o l ž n o s t i , dočim je dru
gim osebam obojega spola prosto, izstopiti iz držav
ljanstva tudi brez odobrenja in ne da bi plačale 
takso po tarifni postavki 59. 

Po členu 20. ustave, ki velja za vso kraljevino, 
jo izstop iz državljanstva prost za državljane š o l e , 
k o s o i z p o l n i l i s v o j e o b v e z n o s t i p r o t i 
d r ž a v i . Iz tega predpisa je jasno razvidno, da 
mora tak državljan no samo izpolniti vojaško dolž
nost, ampak tudi poravnati svoje davke in: vse 
druge davščine in dolžnosti proti državi. Da izstopi 
kdo iz državljanstva, m o r a p r i s t o j n o o b l a -
p t v o p 21 e d h o d no o s k r b e t i p o d a t k e o 
t e m , ugotoviti to in na podstavi tega i z d a t i 
o d o b r e n j e , d a s m e t a o s e b a i z s t o p i t i 
iz d r ž a v l j a n s t v a , к о г j e i z p o l n i l a ve e 
d o l ž n o s t i p r o t i d r ž a v i . 

Na to o d o b r e n j e , najsi se zovo v posamez
nih oblastih «potrdilo», «konstatacija» ali kako dru
gače, eo mora prilepiti taksa po tarifni postavki 59. 
Ako se komu odpust iz državljanstva ne dovoli, se 
pobero samo taksa po tarifni postavki 5. za rešitev, 
s katero se mu priobči zavrnitev. 

Kdor želi izstopiti iz državljanstva, mora poprej 
prositi za odobrenje, to je zahtevati, naj oblas.tvo 
oskrbi potrebne podatke in preišče, ali je kaj zaprek 
zoper izstop. Za prošnjo položi takoj takso po ta
rifni postavki 1. in istotako takso po tarifni po
stavki 5. taksne tarife. Taksa po tarifni postavki 5. 
se vzame do razpravo stvari v hrambo tor se, ako 
se prosilcu zahteva zavrne, prilepi ,na zavrnilno reši
tev; ako pa se mu izda odobrenje za izstop, m vra-
čuni v takso po tarifni postavki 59. in prilepi na 
odobrenje. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dno 30. septembra 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Št. III 17/128 F. K. ex 1922. 

Razglas. 
Oblastni inspektorat finančne kontrole v Ljub

ljani, ustanovljen z razpisom gospoda minietra za 
finance z dne 23. avgusta 1922., št. 21.024 (Ur. 1. 
št. 310), začno poslovati dne 5. t. m., ter prevzame 
s tem dnem od delegacije ministrstva financ v Ljub-
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ljani, nadalje od finančnih okrajnih ravnateljstev v 
Ljubljani in v Mariboru vse osebne, ekonomske in 
administrativne posle finančne kontrole. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 2. oktobra 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

itazglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 10.766/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 17. do dno 23. septembra 1922.) 
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Brežice . . . . 
Črnomelj. . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
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Kočevje . . . . 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
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Ljutomer. . . . 
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Trahom. 
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Kranj 
Ptuj okolica . . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 27. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. 

St. 10.765/22. 

Razpis. 
Pri splošni bolnici v Ljubljani se razpisuje mesto 

lekarniškega asistenta-uradnika s prejemki X. činov-
ne.ga razreda državnih uradnikov, to jo s plačo let
nih 2000 Din in pripadajočo draginjsko doklado 
{dnevnice po 24 Din). 

3—1 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokazili o spo
sobnosti in dosedanjem službovanju, in zadostno kol-
kovano, naj se vlože do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 27. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 10.813. 

Razpis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 

uradnega zdravnika za okrajno glavarstvo v Slo
ven jgradcu v IX. činovnera razredu državnih urad
nikov. Prosilci naj vlože pravilno kolkovano proš
nje do dne !_ n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Prošnji je. treba priložiti doktorski diplom (ali 
njega prepis), izpričevalo o fizikalnem, izpitu, doka
zila o izobrazbi, dosedanjem službovanju, starosti, 
državljanstvu in fizični sposobnosti. 

Prosilci, ki še nimajo fizikalnega izpita, se nasta
vijo provizorno in se morajo zavezati, da opravijo 
ta izpit v dveh letih. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 28. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 14.860/21. 

Razglas. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo jo odredil, da se 

imenuj bivša blaznica-hiralniea, nastanjena v po
slopju prisilne delavnico, odslej službeno: « Z a v o d 
z a o s k r b o u m o b o l n i h v L j u b 1 j a n i>, blaz-
nica na Studencu pa: « Z a v o d z a o s k r b o 
u m o b o l n i h n a S t u d e n c u». 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 28. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić e. r. 

Razglasi drugih uradov in obiasfev. 
Št. 4806/22. [ 1278 3—3 

Natečaj. 
Pri kemijskem preizkuševališču v Splitu je po-

polniti mesto analitika-pristava v IX. činovnem raz
redu državnih nameščencev z vsemi prejemki dotič-
nega čina. 

Prosilci morajo dokazati: 
1.) da so dovršili z dobrim uspehom dotične na

uke iz kemije na tehnični visoki šoli aH univerzi; 
2.) da so v pismu in govoru popolnoma vešči hr

vatskemu ali srbskemu jeziku; 
3.) da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev. 
Prošnji morajo še priložiti: a) krstni list; b) 

zdravniško izpričevalo; c) nravstveno izpričevalo; 
č) kratek curriculum vitae. 

Analitik ima pravico, poleg rednih prejemkov 
pri samostalnem delu tudi do 25 % pristojbin onih 
analiz, ki jih izvrši; todà v ta namen mora najmanj 
v šestih mesecih dokazati potrebno sposobnost. 

Kolkovane prošnje naj se predlože poljedelske
mu^ oddelku pokrajinske upravo po ravnateljstvu 
poljedelskega preizkuševališča v Splitu, in sicer v 
š t i r i h t e d n i h od dne, ko se razglasi ta natečaj 

V S p l i t u , dno 16. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Dalmacijo. 

Oddelek za poljedelstvo. 

1279 3—3 Št, 8652/22. Predš. 
Razglas. 

Na podstavi proračuna za leto 1922./1923. mi
nistrstva za notranjo posle kraljevino Srbov, Hr
vatov in Slovencev v Beogradu odsek: «Policijska 
direkcija Split», stavka: «Nabava posteljnih oprem 
za policijsko stražo v Splitu», razpisuje podpisano 
predsedništvo s tem na podstavi členov 86. do 98. 
zakona o državnem računovodstvu z dne 6. marca 
1921. in njegovih izprememb in dopolnitev, natis
njenih v «Službenih Novinah» z dne 22. julija 1921., 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., 

p i s m e n o o f e r t a l n o l i c i t a c i j o 
za nabavo 36 parov posteljnih plaht za državno 
policijsko stražo v Dalmaciji. 

Licitacija se bo vršila dne 2 8. o k t o b r a t. J. 
ob 11. uri pri predsedništvu pokrajinske uprave v 
Splitu. 

Kavcija, ki jo je položiti po členu 88. zakona 
o državnem računovodstvu, znaša za državljane 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 5 %, za 
tuje državljane pa 10 % ofertalne kvote. 

Dotično kavcijo je položiti najkesneje do 10. ure 
na dan določene licitacije bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih; o položeni kavciji se izda 
uraden reverz. 

Ponudbo z nalepljenim kolkom za 20 dinarjev 
se vlagajo v zapečatenem zavitku, na katerem mo
ra biti razločno zapisano, česa se ponudba tiče, 
kakor tudi ime ponudnikovo. 

Kavcija in ponudbe se morajo vročiti, odnosno 
položiti, z vzorcem platna vred pri predsedništvu 
pokrajinske uprave z a Dalmacijo v Splitu. 

K r a t e k p o p i s n a b a v e : 

Posteljna platnena plahta: 2-25 m dolžine in 
1-50 m širine. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Dalmacijo 
v Splitu, 

dne 17. septembra 1922. 

Ne II 133/22—1. 

Oklic. 
1201 3—2 

Višje deželno sodišče v Ljubljani naznanja, da 
je okrajno sodišče v Rogatcu dognalo poizvedbe 
zaradi dopolnitve tamošnje zemljiške knjig© z vpi
som nepremičnin, ki še niso vpisane v nobeno javno 
knjigo, in sicer parcel št, 1208, 1209, 1210 in 1211 
katastralne občine dobrinske in št. 321/2, 322 in 
323 katastralne občine kočiške v že obstoječi vložek 
št, 80 katastralne občine dobrniške ter odredilo vpis 
te nepremičnine v zgoraj označeni vložek zemljiške 
knjige (deželno deske). 

Zato se določa v zmiskt zakona z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št, 96, dan 30. avgusta 1922. za dan 
otvoritve tega vložka glede označene nepremičnine 
ter se splošno objavlja, da je od tega dne moči nove 
lastninske, zastavne in druge knjižne-pravice na tej 
nepremičnini pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge aH razveljavljati samo z vknjižbo na to ne
premičnino. 

Obenem se zaradi uravnave tega vložka zem
ljiške knjige, ki se sme vpogledati pri okrajnem 
sodišču v Rogatcu, glede omenjene nepremičnine 
otvarja postopanje, predpisano v zgoraj navedenem 
zakonu. Pozivljejo se torej vsi oni: 
a) ki zahtevajo na podstavi pravice, pridobljene 

pred dnem 30. avgusta 1922., da bi se predru- ' 
gačiU vpisi, ki so v tem vložku in se tičejo 
lastninskih aH posestnih razmer glede omenjene 
nepremičnine, bodisi da se kaj odpiši, pripiši ali 
prepiši, da se popravi oznamenilo nepremičnine 
ali sestava zemljiškoknjižnih teles, bodisi da se 
predrugači kaj drugega; 

b) ki so si že pred dnem 30. avgusta 1922. prido
bili zastavne, služnostne ali druge za knjižni vpis 
sposobne pravice do to nepremičnine ali do nje 
delov, kolikor bi bilo te pravice vpisati tako, 
kakor da spadajo k starim bremenom, 

naj vlože dotične zglasitve najkesneje do 
dne 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2. pri okrajnem 
sodišču v Rogatcu, in sicer zglasitve, ki se na
našajo na obremenilne pravice pod b), na način, 
označen v § 12. zgoraj imenovanega zakona, ker 
drugače izgube pravico, uveljavljati zahtevke, ki 
so murajo priglasiti, proti takim drugim osebam, 
ki so si v dobri veri pridobile knjižne pravice na 
podstavi spisov, kateri stoje v tem vložku zem
ljiške knjige in se niso izpodbijali. 
Dolžne priglasitve nič ne izpreminja, da je pra

vica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz javne knjigo, 
ki stopa iz rabe, aH iz sodne rešitve ali da je stranica 
ukrenila kaj drugega zaradi te pravice, o čemer 
oblastvena rešitev še ni izšla. 

Upostavitve v prejšnji stan proti zamudi oklic-
nega roka ni; tudi ni dopustno, da bi se ta rok za 
posamezne stranke podaljšal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II, 
dne 30. avgusta 1922. 

C 239/22—1. 

Oklic. 
1217 

Dr. Vladimir Skerlak, odvetnik v Murski Soboti, 
je vložil zoper Ludovika P o z v e k a , trgovca, 
naposled' v Brezovcih, tožbo zaradi 1000 K s pri-
padki. 
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Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
17. o k t o b r a 1 9 2 2. 

ob pol devetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Ludovika Pozveka neznano, se 

mu postavlja za skrbnika dr. Josip Goljevšček, od
vetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek II., 
dne 7. septembra 1922. 

C 44/21—1. 1300 
Oklic. 

Alojzija Juritsch, posestnica na Viču, je vložila 
zoper Marijo Z w e i m ü l l e r j e v o , posestnico v 
Dravogradu, tožbo zaradi 600 -K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 

ob pol devetih pri tem sodišču. 
Ker je bivališče Marije Zweimüllerjeve neznano, 

se ji postavlja za skrbnika Jožef Rresnik, gostilni
čar v Dravogradu. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek H., 
dne 27. septembra 1922. 

St. 727/22. 1281 3—2 
Razpis. 

Po odloku zdravstvenega odseka z dno 28. av
gusta 1922., št. 9451/1922—B, in na podstavi za
kona o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o 
državnem računovodstvu z dne 6. marca 1910., od
delek «B. Pogodbo in nabave», razglašenega v Urad
nem listu št. 57/22., in na podstavi pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B. Pogodbe in na
bave», objavljenega v Uradnem listu št, 23/22. in 
št. 186/22., se razpisuje za proračunsko leto 1922./ 
/1923. pismena ofertalna licitacija za dobavo: 

A. za b l a z n i c o n a S t u d e n c u : 
1.) slanine; 
2.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
3.) fižola, leče, graha; 
4.) raznovrstnega špecerijskega blaga; 

B. za z a v o d za u m o b o l n e v L j u b l j a n i 
1.) mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) slanine; 
3.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) fižola, leče, graha; 
5.) špecerijskega blaga raznih vrst. 
Ponudbe se bodo otvarjale dne 31. oktobra 1922. 

točno ob 11. uri v pisarni upraviteljstva državnih 
zavodov za oskrbo umobolnih v Ljubljani. 

Popis potrebnih količin navedenega blaga, 
nadalje obči in posebid pogoji za dobavo blaga se 
smejo po členu 13. pravilnika vpogledati ali pre
pisati v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zu
nanjo oznako: «Ponudba za, dobavo 
po razpisu z dne 25. septembra 1922., št. 727/22., 
ponudnika N. N.» Ponudbo morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsed
niku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni upra
viteljstva državnih zavodov za umobolno v Ljubljani 
najkosneje do 10. ure na dan licitacije, bodisi v 
gotovini, bodisi v predpisanih vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga jo iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije 
po 11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se 
bo vršila licitacija. 
Državni zavodi za oskrbo umobolnih v Ljubljani, 

dno 25. septembra 1922. 

Št. 5310/22. 
Razpis. 

Po odloku zdravstvenega odseka z dne 28. av
gusta 1922., št. 9451/1922—B, in na podstavi za
kona o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o 
državnem računovodstvu z dno 6. marca 1910., od
delek «B. Pogodbo in nabave», razglašenega v Urad
nem listu št. 57/22., in na podstavi pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B. Pogodbe in na
bave», objavljenega v Uradnem listu št. 23/22. in 
št. 186/22., se razpisuje za proračunsko leto 1922./ 
/1923. pismena ofertalna licitacija za dobavo: 

1.) mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) slanine; 
3.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) fižola, leče, graha; 
5.) špecerijskega blaga raznih vrst: 
za državno splošno bolnico v Ljubljani in 
za otroško bolnico v Ljubljani. 
Ponudbe se bodo otvarjale dne 31. oktobra 1922. 

točno ob 11. uri v pisarni ravnateljstva državne 
splošne bolnice v Ljubljani. 

Popis potrebnih količin navedenega blaga, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se 
smejo po členu 13. pravilnika vpogledati ali pre
pisati v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zu
nanjo oznako: «Ponudba za dobavo 
po razpisu z dne 25. septembra 1922., št. 5310/22., 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsed
niku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni 
upraviteljstva državne splošne bolnice v Ljubljani 
najkesneje do 10. ure na dan licitacije, bodisi v 
gotovini, bodisi v predpisanih vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekočo tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, id pridejo na dan. licitacije 
po 11. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se 
bo vršila licitacija. 

Državna splošna bolnica v Ljubljani, 
dne 25. septembra 1922. 

1280 3—2 | dnevu v Tržiču v občinski pisarni na javni dražbi 
oddajal v zakup za dobo petih let, to je za čas od 
dne 1. decembra 1922. do dno 30. novembra 1927. 

Zakupni in dražbeni pogoji se lahko vpogledajo 
na okrajnem glavarstvu v. Kranju med navadnimi 
uradnimi urami. 

Okrajno glavarstvo v Kranju, 
dne 19. septembra 1922. 

Okrajni glavar: Znidarčjč a. r. 

Razne objave. 
1302 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22. septembra 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 472,744.221-33 
Posojila 1.451,303.868-28 
Dolg države 4.665,074.510-40 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

_ , 8.627,499.763-01 
Pasiva : 

Glavnica 17,162.700- — 
Rezervni fond 2,160.969-92 
Novčanice v tečaju 5.144,922.740- — 
Bazne obveznosti 1.235,694.877-75 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 89,181.312-34 

8.627,499.763-01 
Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč

ne dolžnike brez razlike 
6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

1 3 0 3 Razglas. 
Šestnajsto žrebanje 4%%nih zastavnih listov in 

4%%nih komunalnih zadolžnic Kranjske deželne 
banke se bo vršilo dne 16. o k t o b r a 1 9 2 2 . Iz
žrebanih bo nominale 6300 K 4y2%nih zastavnih li
stov in nominale 205.500 K 4y2%iüh komunalnih 
zadolžnic. 

V L j u b l j a n i , dne 2. oktobra 1922. 
Kranjska deželna banka. 

Št. 12.717. 
Razglas. 

Za drugo poluletje šolskega leta 1922./1923. se 
razpisuje- stalno r a v n a t e l j s k o m e s t o na dr
žavni realni gimnaziji v Kočevju. 

Prošnje, opremljene po predpisih in naslovljene 
na pokrajinsko upravo za Slovenijo, oddelek za pro-
sveto in vere, naj se vlože po uradni poti pri višjem 
šolskem svetu v Ljubljani najkesneje do dn», 

15. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

Višji Šolski svet v Ljubljani, 
dne 27. septembra 1922. 

Predsednik: dr. Beuk B. r. 

Št. 1381. 
Razpis nadučiteljske službe. 

Na dvorazrednici v S t r a n i c a h ee razpisuje 
služba za nadučitelja e službenim stanovanjem v 
stalno namestitev. 

Pravilno opremljeno prošnje naj ee pošljejo po 
službeni poti krajnemu šolskemu svetu v Stranicah 
do dne 2 8. o k t o b r a 1 9 2 2. 

Okrajnj šolski svet v Konjicah, 
dne 29. septembra 1922. 

Dr. Hubad s. r., predsednik. 

Št. 5465—III. 1298 
Češkoslovaško-jadranskl tovorni promet. 

R a z š i r i t e v z n i ž b o z a s l a d k o r n a r a z n e 
p o s t a j o. 

S takojšnjo veljavnostjo so popolnjuje razglas, 
priobčen v Uradnem listu 135 etf 1921. pod št. 7295 
s sprejemom odpošiljalnih postaj: Kutna Hora me
sto, Slatinany, Vrdy-Bucice, Zavratec-Tfemošnice in 
Zleby. 

Za pošiljko s postaj: Kutnâ Hora mesto, Vrdy-
Bucice in 21eby se raèunijo ustrezni vozninski stav
ki, vsakokrat veljavni za postajo Kolin, a za po
šiljke s postaje Slatinany ustrezni vozninski stavki, 
vsakokrat veljavni za postajo Pardubice. 

V L j u b l j a n i , dne 29. septembra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Št. 16.602/22. 1294 
Dražba lova. 

Lov krajevne občino kovorske se bo v četrtek 
dne 2. n o v e m b r a 1 9 2 2 . ob 11. uri na uradnom 

Št. 5471—111. 129Û 

* CeSkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 22. avgusta 1922. do pre

klica se računijo v «Provizorni železniški tovorni 
tarifi» (z dno 1. marca 1921.) delni vozninski stavki 
v odsečnih tablicah A—1, A—2 in A—3, odnosno 
delni vozninski stavki odsečne tablice A, priobčeni 
z razglasi, s pribitkom 25 •%. (petindvajset odstot
kov). 

Pri izračunavanju delnih voznhiskih stavkov se 
zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesimo. 

Veljavnost razglasa, priobčenega v Uradnem li
stu 85 1.1. pod št. 4924ДН, je prestala dno 22. av--
gusta 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 29. septembra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Finančni zakon za leto 1922./1923. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
324. 

Mi 
Aleksander I., 

po milosti božji in narodni volji kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je sklenila narodna skup
ščina kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v CXI. redni seji dne 29. julija 

1922. in da smo Mi potrdili in potrjujemo 

Finančni zakon za leto 1922./1923.,* 
k l s e g l a s i : Osnovne odredbe. 

Člen 1. 
Državni proračun razhodkov in dohodkov za leto 1922./1923. je se

stavljen tako-le: 
I- R e d n i r a z h o d i k i in d o h o d k i : 

Redni razhodki Din 4.247,403.446-14 
Redni dohodki . „ 6.647,665.519-50 
Presežek rednih dohodkov proti razhodkom Din 2.400,262.073-36 

II. I z r e d n i r a z h o d k i in d o h o d k i : 
Izredni razhodki Din 2.687,193.9S4-25 
Izredni dohodki „ 287,281.344-50 
Manjek izrednih dohodkov proti razhodkom Din 2.399.912.639-75 

I I I . R e d n i in i z r e d n i r a z h o d k i in d o h o d k i : 
Redni in izredni razhodki skupaj Din 6.934,597.430-39 
Redni in izredni dohodki skupaj „ 6.934.946.864-— 
Ostane čist prebitek dohodkov Din 349.433-61 

Člen 2. 
Proračuna razhodkov pod A in razhodkov pod B sta sestavni del tega 

zakona. 
Člen 3. 

Partije in pozicije proračuna za leto 1922./1923., kakor jih je sprejela 
m resila narodna skupščina, so zakon ter se -ne smejo zoper odredbe 
ustave (člen 113.), zakona o državnem računovodstvu in tega zakona pre
koračiti niti se ne smejo njih krediti uporabljati za kaj drugega nego za 
to, čemer so namenjeni v partijah in pozicijah državnega proračuna. 

Če se prekoračijo brez predhodne in pristojne dovolitve, sta za to 
materialno in moralno odgovorna nakazovalec in računodajnik. 

Virementi so dopuščeni samo med pozicijami iste partije, toda pred
hodno se morajo odobriti z odločbo pristojnega .ministra (členi 71. zakona 
o državnem računovodstvu) in o tem se mora takoj obvestiti generalna 
direkcija državnega računovodstva. 

Člen 4. 
V zaključnem računu za leto 1922./1923. se mora izkazati, pri katerih 

pozicijah dotičnih partij državnega proračuna so se izvršili virementi, in 
.pio jasni ti, zakaj so se izvršili. 

Člen 5. 
Noben državni davek in nobena državna davščina v kakršnikoli obliki 

(davek, pribitek, takse itd.) se ne sme ne odmerjati ne izterjevati od pre
bivalstva, ako in kolikor nima opore v tem zakonu in v proračunu. 

Oni državni organi, ki bi odrejali ali izterjevali državne pribitke, ne-
preliminirane in neodobrene s tem zakonom in proračunom, niti ne na 
podstavi specialnega zakona, se kaznujejo z izgubo čina in službe ter so 
materialno odgovorni za izterjane zneske. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» 
št. 167 A, izdanih dne 31. julija 1922. V slovenskem besedilu so se vpo-
števali vsi popravki, priobčeni v «Službenih Novinah» št. 185 z dne 
23. avgusta, št. 193 z dne 2. septembra in št. 210 z dne 22. septembra. 

Člen 6. 
Vsi državni dohodki, imenovani v proračunu, s katerimi država svo

bodno razpolaga, se vročajo, ko so izterjani, pristojni finančni blagajni, 
in sicer v oni denarni vrednosti, v kateri so bili izterjani. 

Člen 7. 
Vse dohodke iz carin, monopolov in državne trošarine morajo oblastva 

ali organi, ki pobirajo te dohodke, redno izročati najbližjim podružnicam 
Narodne banke na račun ministrstva za finance. Državna oblastva, in po
družnice Narodne banke poročajo glavni državni blagajni o vsakem iz
ročenem znesku. 

Člen 8. 
Nobeno državno oblastvo razen ministrstva za finance ne sme za 

državno potrebo nakupovati ne prodajati zlata, srebra, tujih valut in deviz. 
Dosedanja izipjačila privatnim osebam po državnem kurzu se ukinjajo 

— razen medicincem, ki dovršujejo študije, do meseca julija 1923. 

Člen 9. 
Vse izpremembe in dopolnitve zakona o državnem računovodstvu, ki 

so obsežene v posameznih uzakonjenih uredbah, prestanejo veljati. 

Člen 10. 
Nobena pogodba, ki bi provzročila za državo plačilo v tuji valuti, se 

ne sme skleniti brez soglasne odločbe ministra za finance. 

člen 11. 
O vseh razhodkih iz fondov po finančnem zakonu, kolikor niso raz

loženi v računskem delu proračuna, morajo podati posamezna oblastva 
podrobno poročilo ministru za finance, ki izkaže vse te izdatke ločeno 
v zaključnem računu. 

Člen 12. 
Za nabavo potrebščin, človeške in živalske hrane in kurjave, za katere 

so krediti preliminirani pri posameznih ministrstvih v proračunu za leto 
1922./1923., se pooblašča Narodna banka, da sme dati po predhodnem 
pristanku ministra za finance posameznim ministrstvom na razpolago po
trebno obratno glavnico, ki se vrača vsak mesec sorazmerno s potrošeno 
vsoto, določeno v proračunu. 

Člen 13. 
Znesek «Kreditov za nezadostno preliminirane razhodke» sme vkljub 

členu 27. zakona o državnem računovodstvu dosezati 5 % (pet odstotkov) 
skupne vsote kreditov, odobrenih za redne materialne razhodke vsega pro
računa za leto 1922./1923. 

Zvišbo posameznih proračunskih partij ali pozicij za materialne raz
hodke iz tega kredita odobruje, vkljub členu 27., točki 3., zakona o 
državnem računovodstvu, do 100.000-— dinarjev minister za finance, preko 
te vsote pa ministrski svet na obrazložen predlog ministra za finance. 

Člen 14. 
Znesek «Kreditov za male neimenovane potrebščine» sme biti večji od 

zneska, določenega v členu 28. zakona o državnem računovodstvu, toda 
nikakor in nikdar ne sme presezati vsote 1,000.000-— diinarjev. 

Nekvarno odredbam člena 28. zakona o državnem računovodstvu 
odobrava potrošek iz tega kredita do 20.000-— dinarjev na zahtevo posa
meznih ministrov minister za finance, preko te vsote pa ministrski svet na 
obrazložen predlog ministra za finance. 

Člen 15. 
V breme partije «Državne obveznosti iz prejšnjih let» (partija 46.) se 

smejo izvrševati izdatki za Srbijo in Črno goro za obveznosti prevzete 
od dne 1. januarja 1913. do dne 31. julija 1922., za ostale krajine'kraljevine 
pa od osvoboditve m ujedinjenja do dne 31. julija 1922., toda samo, če 
ni bil ustrezni kredit za prevzete obveznosti izčrpan in ni bil izdatek iz 
kakršnihkoli razlogov izvršen ali likvidiran do konca meseca julija 1922. 

Glede osebnih razhodkov ni treba, da bi bil omenjeni pogoj izpolnjen. 
Potrebne kredite za te obveznosti porazdeljuje minister za finance. 

člen 16. 
Vse te obveznosti iz prejšnjih let po stroki ministrstva za vojno in 

ministrstva za promet se morajo s podrobnimi seznamki prijaviti ministr-
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stvu za finance najkesneje v treh mesecih od dne, ko stopi ta zakon v 
veljavo. 

Obveznosti ministrstva za promet, kolikor se nanašajo na materialne 
nabave ali na dela po pogodbah, sklenjenih s privatnimi osebami v državi 
ali v inozemstvu zaradi popravila voznih sredstev, in za katere ni kritja 
v tem proračunu, se morajo izplačati v prvi vrsti iz posojila 100 milijonov 
dolarjev, ostanek pa se pokrije z dohodki, preliminiranimi v likvidacijskem 
proračunu, ki se izdela v ta namen. 

Člen 17. 
V breme partije 2496. «Neizplačane invalidske podpore in dodatki» se 

smejo izvrševati izdatki za neizplačane invalidske podpore in dodatke za 
čas od leta 1913. do dne, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Člen 18. 
Z novimi zakoni se ne smejo ustanavljati nova uradniška zvanja in 

mesta niti vršiti postavitve nanje, dokler se po isti poti ne zagotove tudi 
potrebni krediti za te državne razhodke in njih kritje, ki niso mogli biti 
preliminirani v proračunu za leto 1922./1923. 

Člen 19. 
Odredbe členov 74., 75., 76., 77. in 78. zakona o držaivtnem računo

vodstvu prestanejo veljati; na njih mesto pa stopa nova odredba, ki se glasi: 
Po preteku proračunskega leta se ne smejo angažirati nikakršni izdatki 

in tudi ne otvarjati krediti. 
Iz kreditov, otvorjenih do konca proračunskega leta, se izdajajo na

redbe in nalogi za izplačilo do konca drugega meseca po preteku pro
računskega leta, izplačila pa se izvršujejo do konca tretjega meseca pri
hodnjega proračunskega leta, toda samo po pravilno likvidiranih računih. 
Po tem roku se ne smejo izvrševati izdatki iz proračunskih, odnosno nak
nadnih in izrednih kreditov. 

Člen 20. 
Člen 80. zakona o državnem računovodstvu se izpreminja ter se glasi : 
Za neizvršena izplačila v roku, določenem s členom 19. finančnega 

zakona za leto 1922./1923., iz otvorjenih rednih, naknadnih in izrednih 
kreditov in po obveznostih in poslih, izvršenih do konca računskega leta, 
se izvrši izplačilo iz državne gotovine, odnosno iz specialnih kreditov, za 
ta namen odobrenih po narodni skupščini v proračunu za naslednje leto. 

Izdatki, ki so tekom proračunskega leta pravilno angažirani, izvršeni 
in izplačani, se morajo brezpogojno izvršiti do konca računskega leta. 

Po preteku računskega leta, in sicer najkesneje v enem mesecu, sestavi 
vsak minister seznamek neizvršenih izplačil ter ga vroči ministru za finance 
v pregled in potrditev. K seznamku se morajo dati pojasnila, zakaj se iz
plačila niso izvršila. Nobeno plačilo na račun zaključenih računskih let 
se ne sme izvršiti mimo tega seznamka, pregledanega po ministru za 
finance, in brez odločbe ministra za finance o vsakem primeru. 

V občem zaključnem računu se izkažejo ti izdatki ločeno po letih, za 
katerih račun so izvršeni. 

Člen 21. 
Vsa državna oblastva i« vse državne naprave, ki upravljajo državni 

denar, morajo koncem vsakega meseca po stanju za ta mesec vročati glavni 
državni blagajni, odnosno specialnim: blagajnam, okrožnim finančnim 
upravam in podružnicam Narodne banke vse prebitke dohodkov kakor 
tudi vse vsote, nepotrošene po kreditih, ki so otvorjeni za kritje razhodkov. 

Razen tega pošiljajo ta državna oblastva in te državne naprave koncem 
vsakega meseca generalni direkciji državnega računovodstva (za inšpektor
ski odsek) in računovodstvom specialnih blagajn izpiske o realiziranih 
dohodkih in izvršenih razhodkih. 

Ako se ne izvršuje ta odredba, so starejšine oblastev in upravitelji 
blagajn ne samo disciplinarno odgovorni po zakonu o civilnih uradnikih 
in po zakonu o glavnem državnem računovodstvu in njega ureditvi, ampnk 
so po tožbi ministra za finance odgovorni tudi materialno ali materialno 
in kazensko glavni kontroli, odnosno pristojnemu sodišču. ' 

Člen 22. 
Preliminirani krediti za potrebščine, razložene v partijah: 

I. M i n i s t r s t v o za n a r o d n o z d r a v j e . 
Partija 857 a. «Za poprave in dozidave bolniških 

in vseh ostalih sanitetnih zgradb kakor tudi za do-
vršitev bolniških zgradb, začetih leta 1915.» . . 

Partija 865. «Olepševanje kopališč in nabava 
kopaliških potrebščin»: 

Pozicija 1. «Postavljanje in poprave zgradb, ko
peli, cest in drugih objektov po kopališčih» . . . 

Pozicija 2. «Tehnična gradbena dela, ekspropria-
cije posestev kakor tudi dela in mezde delavcev in 
vse ostale kopališke potrebščine» 

Partija 894. «Upravni stroški»: 
Pozicija 2 «Ustanavljanje in gradnja epideraij-

skih bolnic» 
Partija 916. «Upravni stroški»: 
Pozicija 5. «Za poprave, predelave, dovršitev 

že pričetih gradenj in za dogradnje, razširitve in 
ureditve vseh sanitetnih naprav 

Partija 944. «Zdravstvene naprave»: 
Pozicija 2. «Odkup bolniških zgradb od mesta 

Novega Sada, 1. obrok> 

Din 3,000.000-

2,500.000— 

1,000.000— 

2,500.000-

3,250.000— 

750.000— 

II. M i n i s t r s t v o za f i n a n c e . 
Partija 985 a. «Anuiteta posojila za postavljanje 

novih zgradb ministrstva za finance» Din 

I I I . M i n i s t r s t v o z a g r a d b e . 
Partija 1355. «Razna inženjerska dela»: 
Pozicija 3. «Gradnja novih namesto obrabljenih 

mostov in prehodov kakor tudi vzdrževanje obsto
ječih objektov na državnih cestah» Din 

Pozicija 4. «Dovršitev spodnjih delov za nove 
stalne mostove preko Drine pri Bajini Basti im Lju-
boviji, preko Morave pri Varvarinu in Smrči, preko 
Ibra pri Kraljevu in preko Lepenice v Kragujevcu» 

Partija 1356. «Razna arhitektonska dela»: 
Pozicija 1. «Razširitev zgradbe, v kateri je na

stanjeno ministrstvo za notranje posle v Beogradu» 
Pozicija 2. «Gradnja poljedelskega preizkuševa-

lišča v Topčideru 
Pozicija 4. «Poprave bolnic v Beogradu» . . 
Pozicija 5. «Prezidava in razširitev zgradb mi

nistrstva za prosveto v Beogradu» 
Pozicija 6. «Dovršitev stalne zgradbe narodne 

skupščine» 
Pozicija 7. «Dovršitev zgradbe novega dvora 

v Beogradu ih ostalih zgradb okoli dvora» . . . 
Pozicija 8. «Dovršitev zgradb narodnega gle

dališča v Beogradu» 
Pozicija 9. «Dovršitev zgradbe ministrstva za 

gradbe in za pohištvo» 
Pozicija 10. «Dovršitev zgradb za potrebe uni

verze v Beogradu» 
Pozicija 11. «Gradnja novega poslopja za direk

cijo državnih dolgov v Beogradu» 
Pozicija 12. «Dovršitev zgradb bivšega turškega 

sodišča za prvostopno sodišče v Noveml Pazaru» . 
Pozicija 13. «Predelave zgradbe bivšega tur

škega udjumata v Sjenici za nastanitev vseh države 
nih uradov» 

Pozicija 14. «Gradnja poljedelskih zgradb na 
posestvu državne žrebčarne v Ljubičevu in Beli reki» 

Pozicija 15. «Dovršitev zgradbe Idadije v 
Ohridu» ; 

Pozicija 16. «Gradnja poslopja v Tetovu za vsa 
državna oblastva» 

Pozicija 18. «Gradnja poslopij pri poljedelski 
šoli v Dušanovcu pri Skoplju» 

Pozicija 20. «Predelava in dozidava zgradbe 
narodnega gledališča v Skoplju» 

Pozicija 21. «Dovršitev del za predelavo bivše 
ženske šole v Skoplju» 

Pozicija 22. «Dovršitev zgradbe učiteljišča v 
Skoplju» 

Pozicija 23. «Gradnja, poprave in dodelave vseh 
državnih poslopij in vse ostale potrebščine zanje itd.» 

Pczicija 24.. «Restavracija starih samostanov» . 
Partija 1368 a. Rekonstrukcija dosedanjih cest 

za avtomobilni promet kakor tudi izdelava avto-
garaž in novih cest» 

Partija 1371. «Gradnja, poprave in dodelave 
državnih poslopij»: 

Pozicija 1. «Gradnja poslopja za veliko državno 
gimnazijo v Podgorici» 

Partija 1382 a. «Nove. gradnje» 
Partija 1419 a. «Ureditev državnih kamenolomov 

v Budinščini» 
Partija 1435 a. «Dovršitev ceste od Št. Ilja db 

Velke v Apaški kotlini, I. obrok» 
Partija 1438 a. «Dovršitev anatomskega instituta 

univerze, s stajo za male živali» 
Partija 1445 a. «Odkup zemljišč za univerzo, 

poštno direkcijo in trgovsko akademijo v Ljubljani, 
I. obrok» 

1,000.000— 

IV. M i n i s t r s t v o za p r o m e 
Partija 1540. «Razne nabave za vozno službo»: 
Pozicija 2. «Nabava strojev, orodja in razširitev 

strojnih priprav po kurilnicah» 
Partija 1540 a. «Za .postavljanje progovnih ču

vajnic itd.» . . -
Partija 1540 b. «Nabava električnih central za 

direkcijo in večje postaje» 
Partija 1540 v. «Nabava ur za postaje» . . . 
Partija 1540 g. «Nabava razdaljnih signalov za 

postaje ozkotirnih železnic» 
Partija 1540 d. «Stanovanja za železniško osebje» 
Partija 1540 djj. «Nabava rezervnih delov za 

bloke in zvočne signale, telefone in brzojave» . . 
Partija 1540 e. «Nabava gasilnih brizgalnic in 

sredstev za tovorjenje» 

t. 

Din 

13,000.000— 

6,000.000— 

2,000.000— 

201.050— 
5,000.000— 

2,000.000— 

5,000.000— 

1,500.000— 

1,000.000— 

.1,500.000— 

500.000— 

2,000.000— 

1,000.000— 

600.000- -

1,000.000— 

500.000— 

1,800.000— 

400.000— 

1,000.000— 

750.000— 

500.000— 

17,000.000— 
700.000— 

10,080.000— 

800.000— 
1,250.000— 

500.000— 

625.000— 

750.000— 

500.000— 

1,500.000-

1,500.000-

500.000--
500;000--

500.000-
3,000.000-

500.000-

300.000-
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Partija 1540 ž. «Nabava premičnih dvigal za pre
tovarjanje na postajah» Din 500.000-— 

Partija 1540 z. «Za izvršitev ekspropriacije zem
ljišč in gradnjo proge od Obilica do Jastrebca 
in za demontiranje žične železnice in zgradb» . . „ 2,029.775-— 

Partija 1540 i. «Postavitev zavoda za desinfekcijo 
vagonov v Nišu» „ 568.000-— 

Partija 1540 j . «Za dovršitev del za obnovo proge 
in postajnih zgradb» „ 2,000.000-— 

Partija 1549 a. «Gradnja nove kovačnice po pred
hodnem proračunu» „ 1,500.000-— 

Partija 1573 a. «Nabava rezervnih delov za lo
komotive, vagone in stroje iz vseh kurilnic» . . . „ 2,500.000-— 

Partija 1580 a. «Nabava materiala za skladišče» „ 5,000.000-— 
Partija 1580 b. «Nabava novega inventarja, 

orodja, strojev za pisarne, delavnice in progo» . . „ 2,000.000-— 
Partija 1607 a. «Pleskanje železnih konstrukcij 

in mostov v Beogradu, Novem Sadu in Senti» . . „ 2,400.000-— 
Partija 1608. «Uvedba električne instalacije v 

Subotici» „ 2,500.000-— 

V. M i n i s t r s t v o za p o š t o in b r z o j a v . 
Partija 1662. «Materialne potrebščine brzojavno-

telefonske službe»: 
Pozicija 4. «Nabava drogov za napravo novih 

in vzdrževanje starih prog» Din 7,000.000-— 
Partija 1671 a. «Nabava in prevoz materiala in 

delovne moči za razširitev beograjske glavne telefon
ske centrale od 3000 na 6000 številk» „ 2,000.000-— 

Partija 1671 b. «Poprava in razširitev kabel
skega in zračnega omrežja v Beogradu» . . . . „ 2,500.000-— 

Partija 1692 a. «Gradnje telefonskih prog» . . „ 1,000.000-— 
Partija 1709 a. «Odplačilo kupljene hiše za pošt

no in brzojavno direkcijo v Ljubljani, I. obrok» . „ 325.000-— 

VI. M i n i s t r s t v o za s o c i a l n o p;ol i t iko. 
Partija 2492. «Fond za zidanje malih stanovanj» Din 4,000.000-— 
Partija 2493. «Dodelave in poprave zgradb, do

vršitev instalacij in naprava vodovpda itd. zemun-
skega invalidskega zavoda» „ 2,000.000-— 

S p e c i a l n i r a z h o d k i : 
Partija 2494., pozicija 1. «Ustanavljanje novih 

m vzdrževanje že ustanovljenih dečjih naprav itd.» „ 3,000.000-— 
Partija 2535 a. «Zidanje in ureditev invalidskih 

zavodov» „ 500.000-— 
Partija 2553 a. «Dovršitev in adaptacija zgradb» „ 800.000-— 

Vil . M i n i s t r s t v o za a g r a r n o r e f o r m o . 
Specialni kredit, odobren z amendementi za na

bavo gradbenega materiala in hiš za naselnike v 
znesku . Din 30,000.000-— 

v skupnem znesk . . . Din 175,878.825-— 
se prenašajo iz proračuna razhodkov za leto 1922./1923. na posojilo 

WO milijonov dolarjev ter se morajo prvenstveno pokriti iz dela tega po
sojila 4,700.000-— dolarjev, odobrenega za te namene. 

Za isto vsoto 175,878.825-— dinarjev je znižati proračunske kredite 
omenjenih ministrstev V zgoraj naštetih partijah in pozicijah. 

Člen 23. 
Začasne priznanice, ki se glase na vsote, večje od 1000-— kron, ter so 

bile izdane na pridržanih 2 0 % skupne vsote kronskih bankovcev, pred
loženih v kolkovanje, se morajo izpremêniti v stalne državne obveznice, 
ki bodo prinašale 3%ne obresti na leto in ki se morajo amortizirati v 15 
letih'od začetka proračunskega leta 1923./1924. do dne 31. decembra 1937. 

Člen 24. 
Začasne priznanice za vsote, manjše od 1000-— kron, se morajo iz

plačati za vsoto 25,000.000-— dinarjev tekom leta 1922./1923. Kolikor 
preostane teh neizplačanih priznanic, se izvrši njih končno izplačilo naj
tesneje do dne 31. decembra 1923. 

Člen 25. 
Vsakega meseca mora minister za finance finančnemu odboru pred

ložiti poročilo o gibanju državnih dohodkov in razhodkov. 
Ako ugotovi finančni odbor zlorabe ali malomarnost posameznih 

organov bodisi glede izterjevanja dohodkov, bodisi glede nezakonitega 
trošenja razhodkov, poroča o tem ministru za finance, odnosno resort-
nemu ministru ter predloži o tem poročilo narodni skupščini. 

Finančni odbor opravlja to dolžnost tudi, ako se skupščina razpusti 
ali dokler se ne izvoli nova, do takrat, ko se izvrši volitev novega finanč
nega odbora. 

Vsi prebitki dohodkov pri posameznih državnih napravah, katerim je 
njih trošenje dovoljeno s tem zakonom ali s specialnim zakonom, se trosijo 
ob nadzorstvu in po predhodni odobritvi tega odbora. 

Člen 26. 
Za proučevanje racionalnega ukoriščanja državnih pridobitnih gran, 

kakršne so: prometne naprave, gozdi in rudniki, državne tvornice in 

državna posestva, se ustanovi v 15 dneh, ko stopi ta zakon v veljavo, par
lamentarni odbor. Ta odbor mora proučiti način, kako bi se mogle 
državne pridobitne grane racionalno ukoriščati in kako bi postale čim 
donosnejše; zato naj poda predloge o izpremembah zakonskih predpisov 
in organizacije teh naprav, ki bi omogočile realizacijo zgoraj navedenega 
smotra. 

Člen 27. 
V zmislu člena IX. zakona o 4У2%пет posojilu 150,000.000-— dinarjev 

za gradnjo železnic in za dovršitev preorožitve z dne 15. decembra 1909. 
se mora ostanek tega posojila, ki je določen za gradnjo železnic in 
nakup vozovnega materiala in ki ga mora generalna direkcija državnih 
dolgov ugotoviti po svojih knjigah, prvenstveno uporabiti za plačilo 
del in nabav, ki so bile skladno s tem zakonom izvršene tekom 1914. 
do leta 1915. in za katere zaradi vojnih razmer izplačila ob svojem 
času niso bila izvršena. Vsote, ki eventualno ostanejo po vseh teh izpla
čilih, se morajo uporabiti za dovršitev prog, določenih z omenjenim 
zakonom. 

Člen 28. 
Da se izplačajo vse neizplačane državne obveznosti iz prejšnjih let, 

kolikor ne bi kredit, preliminiran za leto 1922./1923., zadoščal za ta na
men, se nalaga ministru za finance, da mora najkesneje do dne 1. januarja 
1923. predložiti narodni skupščini predlog zakona o likvidacijskem pro
računu. 

V razhodkih tega likvidacijskega proračuna se morajo izkazati vse ne
izplačane državne obveznosti iz prejšnjih let, in sicer za čas od osvobo
ditve in ujedinjenja do dne, ko stopi weljavo proračun za leto 1922./1923.; 
v dohodkih je izkazati vse one prejemke države od privatnih in pravnih 
oseb, ki se opirajo na učinjena posojila. Kolikor bi ti prejemki ne zado
ščali, mora najti minister za finance specialno kritje. 

Podrobna navodila za sestavo pregleda o državnih dolgovih in terjat
vah, katera naj služijo za osnovo pri izdelavi predloga likvidacijskega 
proračuna, predpiše minister za finance. 

Pooblastila ministru za finance. 

Člen 29. 
Minister za finance se pooblašča, da odreja in izvršuje pobiranje davkov 

in vseh drugih državnih dohodkov skladno z veljavnimi zakoni kakor tudi 
po odredbah tega finančnega zakona, ki se nanašajo na uvedbo novih 
državnih dohodkov. 

Člen 30. 
Minister za finance se pooblašča, da sme, dokler se ne izvrši redna 

odmera davkov, odrediti začasno pobiranje davkov od davčnih zavezancev 
na račun odmere davkov prejšnjih let in po poslednji izvršeni odmeri 
davkov. 

Člen 31. 
Minister za finance se pooblašča, da sme skladno z zakonom o držav

nem računovodstvu izdajati blagajniške zapise na podstavi proračunskih 
dohodkov. Vsota teh blagajniških zapisov, izdanih na podstavi členov 106. 
in 109. zakona o državnem računovodstvu, ne sme biti v prometu večja 
nego dinarjev 500,000.000-— z obrestmi vred, ki ne smejo biti večje nego 
6 %:. V to vsoto ne spadajo boni za osnovo obratne glavnice, izdani po 
členu 12. zakona o Narodni banki kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
z dne 26. januarja 1920. z njegovimi izpremembami in dopolnitvami z 
dne 9. decembra 1920. in z dne 10. aprila 1921. 

Člen 32. 

v Minister za finance se pooblašča, da sme za mesec avgust 1922. za
časno odrediti izplačilo osebnih in materialnih razhodkov po proračunu 
za leto 1922./1923. Materialne razhodke je izplačevati samo za neodložne 
državne potrebščine. Ti izdatki, tako osebni kakor materialni, se izvršujejo, 
ko se proračun za leto 1922./1923. natisne in krediti otvorijo. 

» 
Člen 33. 

Minister za finance se pooblašča, da sme pravilo, otvarjati kredite, 
iz člena 13., točke b), uredbe o organizaciji ministrstva za finance prenesti 
na načelnika proračunskega oddelka pri generalni direkciji državnega 
računovodstva. 

Člen 34. 
Minister za finance sme dati državnemu podtajniku, generalnemu di

rektorju, pomočniku generalnega direktorja kakor tudi načelnikom oddelkov 
Pri generalni direkciji državnega računovodstva obče pooblastilo, dà od
ločajo glede vseh vrst razhodkov, za katere obstoje odobreni krediti, o 
njih angažiranju in da izdado nalog za izplačilo v zmislu členov 64. in 
131. zakona o državnem računovodstvu; toda generalni direktor in njegov 
pomočnik smeta biti nakazovalca za izdatke, ki ne presezajo vsote 
100.000-— dinarjev, načelniki oddelkov pa za izdatke do 5000-— dinarjev. 

Člen 35. 
Minister za finance se pooblašča, da sme pri vseh domačih borzah 

odrediti posebnega komisarja, ki pazi na to, da se pravilno uporabljajo 
predpisi in naredbe o trgovini z valutami in devizami. 

Borzni komisar sme ustaviti s svojo naredbo na borzi vsako delo in 
vsak postopek, ki nasprotuje ministrovim naredbam in predpisom o trgo
vini z valutami in devizami. 

Člen 36. 
Minister za finance sme nekvarno členu 37. zakona o državnem računo

vodstvu zaradi tehničnih neprilik objaviti v «Službenih Novinah» kot po
sebno prilogo dotične številke samo finančni zakon in vzporedni pregled 
državnih razhodkov in dohodkov za leto 1922./1923. 
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Člen 37. narju do 300.000-— dinarjev, v težjih in ponovnih primerih pa tudi s tem, 

da odvzame pravico poslovanja z devizami in valutami. 

Člen 49. 

Minister za finance se pooblašča, da sme po odločbah ministrskega 
sveta z dne 23. junija 1920., Rbr. 2639, in z dne 8. maja 1921 Rbr 3385 
izplačati vsoto 3,062.500-— francoskih frankov za nabavo 20 000 Borskih 
delnic. 

Člen 50. 
Minister za finance se pooblašča, da sme iz 

100,000.000-— dolarjev izplačevati v proračunskem 
obresti, pripadajoče na del tega posojila 15,000.000-— 

Člen 51. 

Minister za finance se pooblašča, da sme predložiti glavni kontroli v 
pregled zaključne račune za leta 1913., 1914. in 1915., sestavljene na pod
stavi originalnih knjig, toda brez dotičnih originalnih listin, kolikor so 
bile uničene za okupacije leta 1915. 

Člen 38. 
Minister za finance se pooblašča, da sme zaključne račune finančnih 

delegacij v Zagrebu, Ljubljani, Splitu, Sarajevu in Novem Sadu, in sicer 
za čas od meseca oktobra 1918. do dne 30. maja 1921., ki služijo za 
gradivo občemu državnemu računu, sprejeti brez formalnosti, predpisanih 
za sestavo teh računov. 

Da glavna kontrola pregleda račune finančnih delegacij, morajo 
finančne delegacije svoje račune pravilno zložiti in povezati. 

Člen 39. 
Minister za finance se pooblašča, da sme število uradnikov pri okrož

nih in sreskih finančnih upravah z ozirom na dejanske službene potrebe 
zvišati tudi preko števila, določenega s členi 4., 10. in 16. zakona o ureditvi 
glavnega državnega računovodstva z dne 5. maja 1911., toda v mejah 
razhodkov, preliminiranih s proračunom. 

Člen 40. 
Da se prevedejo v resort ministrstva za finance vsi državni uradniki 

računovodne, računokontrolne in blagajniške stroke, skladno s členom 70. 
tega zakona, se pooblašča minister za finance, da sme z virementi med 
partijami izločiti vse kredite za osebne prejemke teh uradnikov ter za njih 
znesek zvišati dotične kredite delegacij ministrstva za finance. 

Člen 41. 
Minister za finance se pooblašča, da sme zaradi ustanovitve okrožnih 

in sreskih finančnih uprav v Sremu, skladno s pooblastilom, ki mu ga daje 
člen 69. tega zakona, iz odobrenega proračuna za leto 1922./1923. po 
vseh poglavjih, partijah in pozicijah pokrajine Hrvatske in Slavonije iz
ločiti vsote razhodkov, ki pripadajo sremskemu ozemlju, ter jih pridružiti 
dotičnim poglavjem, partijam in pozicijam Banata, Bačke in Baranje. 

Člen 42. 
Minister za finance se pooblašča, da sme sporazumno z glavno kon

trolo za ustanovitev novih krajevnih kontrol pri delegacijah ministra za 
finance (člen 9. uredbe), carinarnicah I. vrste in pri,novih finančnih upra
vah, ki se bodo ustanavljale v vsej kraljevini, kakor tudi pri državnih po-1 

sestvih Belju in Topolovcu in direkciji plena potrošiti za osebne razhodke i iz posameznih monopoliziranih predmetov 
385.500-— dinarjev in za materialne razhodke 74.500-— dinarjev, skupaj I 
460.000-— dinarjev. Materialne potrebščine, kakršne so: lokal, kurjava, j - Člen 54. 
razsvetljava, postrežba, pisarniško pohištvo in material, mora dajati ob-j 
lastvo, pri katerem službujejo. 

novega posojila 
letu 1922./1923. 
dolarjev. 

Minister za finance sme dati upravi državnih monopolov na razpolago, 
bodisi iz državne gotovine, bodisi iz posojila, potrebne vsote za nakup 
zemljišč in za gradnjo potrebnih tvorniških in skladiških stavb kakor tudi 
za nabavo potrebnih strojev in drugih potrebnih predmetov za potrebo 
vse kraljevine do 50,000.000-— dinarjev; toda uprava mora to vsoto 
vrniti z amortizacijo dolga iz rednih dohodkov v desetih letih. 

Potrebne vsote se dajo na razpolago samo, če se predhodno odobri 
načrt in troškovnik za vsak objekt. 

Člen 52. 
Ministru za finance se dovoljuje, da sme upravi monopolov, če bi ji 

bilo treba, dati od rednih monopolnih dohodkov posojilo za nakup siro
vega tobaka in drugih stvari za vse monopole kakor tudi za izplačilo po
trebnih izdatkov pri gojenju, nadzorstvu, odkupu, prenosu, vezanju in 
urejanju domačega tobaka in za fabrikacijo tobaka, vžigalic, cigaretnega 
papirja in drugih monopolnih predmetov za potrebo vse kraljevine do 
300,000.000-— dinarjev; toda uprava mora prejeto posojilo vrniti naj-
kesneje do dne 1. oktobra 1923. 

Člen 53. 
Minister za finance sme dovoliti upravi državnih monopolov tudi večje 

izdatke, nego je vsota, določena v proračunu za leto 1922./1923., če bodo 
dohodki iz prodaje tobaka, soli, petroleja, pivskih znamk, kolkov in vred
nostnih papirjev, vžigalic, cigaretnega papirja večji nego dohodki, dolo
čeni v proračunu za leto 1922./1923., in sicer tako za potrošek potrebnih 
monopoliziranih predmetov kakor tudi za stroške, ki so v zvezi s povečano 
vsoto dohodkov iz teh predmetov, toda sorazmerno s povečanimi dohodki 

Člen 43. 
Minister za finance se pooblašča, da sme na podstavi proračunskih 

kreditov direkcij državnih železnic, ki so odrejeni za nakup in nabavo 
potrošnega materiala, otvoriti ministru za promet tekoči račun pri Na
rodni banki do zneska 200,000.000-— dinarjev. Iz vsote po tekočem računu 
izvršuje Narodna banka izplačila v naši in tuji valuti po nalogih ministra 
za promet in soglasno z ministrom za finance. Izdane vsote se vračajo 
Narodni banki vsak mesec iz kredita ustreznih proračunskih partij in po
zicij posameznih direkcij tako, da morajo biti koncem proračunskega leta 
vse dvignjene vsote vrnjene Narodni banki. 

Člen 44. 
Minister za finance sme izvršiti v breme partije 55. obračun in izplačilo 

plač, pcviškov, pokojnin, vzdrževalnin, narodnih priznanj in invalidskih 
podpor, neizdanih med okupacijo leta 1915. do konca leta 1919. urad
nikom, upokojencem in invalidom prejšnjih kraljevin Srbije in Črne gore, 
računaje krone proti dinarjem in perperom po uradnem kurzu: 88 franco
skih frankov = 100 dinarjev ali perperov in po kurzih ženevske borze v 
dotičnem letu glede švicarskih frankov in kron. V te plače se štejejo samo 
sistemizirane plače, brez dcklad. Način in red, kako naj se izvršujejo ta 
izplačila, odredi ministrski svet s posebnm odlokom. 

Člen 45. 
Minister za finance se pooblašča, da sme v breme partije 2496. «Izpla

čila invalidskih podpor iz prejšnjih let» izvrševati izdatke za invalidske 
podpore, neizdane do dne-31. julija 1922. 

Člen 46. 
Minister za finance se pooblašča, da sme sporazumno z ministrskim 

svetom prodati vsa manjša državna posestva, ki dajo manj nego dinarjev 
10.000-— letnih dohodkov, katerih uprava pa je združena z nerazmerno 
visokimi stroški. 

Člen 47. 
Minister za finance sme članom davčnih odborov v Beogradu in v 

krajih okrožnih finančnih uprav dajati dnevnico za odmerjanje rednih 
davkov in davka na vojne dobičke. Višino te dnevnice odredi minister za 
finance po krajevnih razmerah. 

Člen 48. 
Minister za finance se pooblašča, da sme kršitve veljavnih predpisov 

o poslovanju z devizami in valutami kakor tudi vsako drugo opravilo, ki 
bi vplivalo posredno na zmanjševanje dinarske vrednosti, kaznovati v de-

Upravnemu odboru samostalne monopolne uprave se dovoljuje, da 
sme vkljub členu 71. zakona o državnem računovodstvu odločati o : 

iz
vrševanju virementov med pozicijami iste partije; toda o tem mora takoj 
poročati generalni direkciji državnega računovodstva. 

Člen 55. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dati akademiji znanosti za 

dovršitev njene zgradbe posojilo do 2,000.000-— dinarjev. To vsoto mora 
akademija znanosti vračati državni blagajni postopno od polovice kosma
tih dohodkov zgradbe. 

Člen 56. 
Minister za finance se pooblašča, da sme sporazumno z ministrom za 

prosveto dovoliti večje izdatke preko kreditov, odobrenih v proračunu, 
če bodo dohodki večji od dohodkov, določenih v proračunu, a sorazmerno 
s povečanimi dohodki, in sicer: 

1.) vsem državnim tiskarnam za mezde, nabavo materiala in strojev; 
2.) vsem narodnim gledališčem za vse materialne potrebščine in hono

rarje gledališkim članom, godcem, delavcem in gostom umetnikom. 

Člen 57. 
Ministru za vere je dati na razpolago zaradi ureditve draginjskih do-

klad aktivnih in upokojenih duhovnikov v krajinah izvun Srbije in Južne 
Srbije vsoto 5,000.000-— dinarjev iz partije 47., odrejene za nezadostno 
preliminirane sodniške in ostale draginjske doklade. 

Člen 58. 
i Minister za finance se pooblašča, da sme dati ministru za vojno in 
i mornarnico začasno: 

L) dinarjev 50,000.000-— za nabavo človeške in živalske hrane iz 
letine 1922. leta, kolikor je je treba za čas od dne 1. julija do dne 1. sep
tembra 1923., do žetve istega leta; toda minister za vojno in mornarnico 
mora to vsoto vrniti, ko se odobri proračun za leto 1923./1924., in 

2.) dinarjev 10,000.000-— za nabavo drv za mesece januar, februar 
in marec 1923.; toda minister za vojno in mornarnico mora to vsoto 
vrniti, ko se odobri proračun za leto 1923./1924. 

Člen 59. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dati ministru za vojno in 

mornarnico na razpolago kot obratno glavnico dinarjev 5,000.000-— za 
nabavo sirovin za izdelovanje črnega smodnika, razstrelila «kamniktita» 
in strelnih vrvic v kamniški tvornici za smodnik; toda minister za vojno 
mora to vsoto vrniti, čim proda smodnik, razstrelila in strelne vrvice tekom 
proračunskega leta 1922./1923. 
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Člen 60. 
Minister za finance se pooblašča, da sme vsem pridobitnim napravami, 

upravam državnih žrebčarn in živinorejskih zavodov izdati ves odobreni 
kredit za nabavo krme in drugih potrebščin takrat, ko so cene najugod
nejše, da se nabavi krma pravočasno in po najugodnejši ceni. 

Člen 61. 
Za ekonomske in druge potrebščine državnih trtnic se pooblašča mi

nister za finance, da sme ob času močnejših sezonskih del v omenjenih 
trtnicah, zlasti spomladi in jeseni, dovoljevati tudi večje vsote, nego so 
zneski dvanajstega dela proračuna; toda ves letni izdatek ne sme prekora
čiti vsote, odrejene za to leto. 

Člen 62. 
Minister za finance se pooblašča, da sme ministru za poljedelstvo in 

vode po potrebi dati na razpolago za generalno direkcijo voda potrebne 
vsote za izvajanje nujnih hidrotehničnih del tudi v začetku proračunskega 
leta do višine kreditov, odobrenih s proračunom. 

Člen 63. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dati ministru za poljedelstvo 

in vode začasna posojila za nabavo krme za leto 1923. iz letine 1922. 
leta, in sicer: 

za živinorejsko šolo v Kraljevu 10.000-— dinarjev 
za ratarsko šolo v Šabcu . . .' 20.000-— „ 
za nižjo poljedelsko šolo v Dušanovu . . . 10.000-— „ 
za nižjo poljedelsko šolo v Bitolju . . . . 5.000-— „. 
za državno žrebčarno v Ljubičevu 200.000-— „ 
za vzorno državno poljedelsko posestvo «Top-

čider» 30.000-— „ 
Dvignjene vsote morajo minister za poljedelstvo in vođe, odnosno 

omenjene naprave, vrniti, ko se odobri proračun za leto 1923./1924. 

Člen 64. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dati poljedelskemu inspek

toratu na Cetinju 150.000-— dinarjev iz državne gotovine kot obratno 
glavnico za nabavo modre galice, žveplovega praška i. dr.; ta material 
se bo po potrebi začasno uporabljal in popolnjeval. Toda ta vsota se mora 
najtesneje do konca proračunskega leta 1922./1923. vrniti državni blagajni. 

Člen 65. 
Minister za finance sme sporazumno z ministri za promet, za pošto 

in brzojav, za šume in rudnike in po predhodni odobritvi finančnega 
odbora dovoliti večje izdatke preko kreditov, odobrenih v proračunu, če 
bodo dohodki večji od dohodkov, preliminiranih v proračunu, za čim 
racionalnejše ukoriščanje njim podrejenih naprav, a sorazmerno s pove
čanimi dohodki. 

Člen 66. 
Minister za finance se pooblašča, da sme dati ministru za šume in 

rudnike na razpolago kredit 40,000.000-— dinarjev kot obratno glavnico 
za čim racionalnejše ukoriščanje državnih rudnikov in za dosezanje čim 
večjih dohodkov; toda minister za šume in rudnike mora to vsoto vrniti 
državni blagajni najkesneje do konca proračunskega leta 1922./1923. 

Člen 67. 
Minister za finance se pooblašča, da sme iz dohodkov državnih 

gozdov dati na razpolago ministru za šume in rudnike vsoto 5,000.000-— 
dinarjev kot obratno glavnico za državno šumsko-industrijsko podjetje 
Dobrlin-Drvar; toda minister za šume in rudnike mora to vsoto vrniti do 
konca tega proračunskega leta. 

Člen 68. 
Minister za finance sme iz vsot, dejansko pobranih za državne terjatve, 

ki so odpisane kot propadle ali zastarane, kakor tudi iz vsot po državnih 
terjatvah na kakršnikoli osnovi, ki državnim oblastvom nisó bile znane, 
dajati nagrade osebam, ki so pripomogle k plačilu teh terjatev; toda te 
nagrade ne smejo biti večje od 10% pobrane vsote. 

Te nagrade ne pripadajo državnim organom, ki morajo uradoma pa
ziti na te terjatve. 

Člen 69. 
Minister za finance se pooblašča, da sme ustanoviti na ozemlju Srema, 

skladno z zakonom o ureditvi glavnega državnega računovodstva in 
ostalih finančnih uprav z dne 5. maja 1911., okrožne in sreske finančne 
uprave, ki bodo spadale v sestavo oblastne finančne direkcije v No
vem Sadu. 

Število okrožnih in sreskih finančnih uprav kakor tudi njih področje 
in sedež odredi minister za finance. 

Člen 70. 
Skladno s členom 6. zakona o državnem računovodstvu in z drugim 

odstavkom točke 2.) člena 13. uredbe o provizorni ureditvi delegacij mi
nistrstva za finance z dne 26. februarja 1919., A. br. 309, se pooblašča 
minister za finance, da prevede v svoj resort državne uradnike računo-
vodne, računokontrolne in blagajniške stroke v Dalmaciji, Sloveniji, Bosni 
in Hercegovini, Hrvatski in Slavoniji, ki spadajo pod druge resorte, razen 
uradnikov pri direkcijah pošt in telegrafov in državnih železnicah. Omen
jeni organi se podrede delegatom ministra za finance, ki razpolagajo z nji
mi kakor s svojimi organi ter jih razporejajo po službeni potrebi. Ti organi 
opravljajo po veljavnih predpisih računovodne, računokontrolne in blagaj
niške posle kakor tudi -pomožno računsko službo za posamezne naka-
zovalce. 

Stalež teh uradnikov uredi minister za finance. 
Nakazovalci v omenjenih pokrajinah smejo izvrševati državne raz-

hodke in pobirati državne dohodke samo ob kontroli pristojnega raču
novodstva. 

Člen 71. 
Minister za finance se pooblašča, da sme ustanoviti nove oddelke s 

potrebnimi odseki, in sicer: 
pri generalni direkciji katastra: administrativni oddelek; 
pri generalni direkciji državnih dolgov: administrativni oddelek in 

računski oddelek; 
pri generalni direkciji državnega računovodstva: ekonomski oddelek. 

Člen 72. 
Minister za finance se pooblašča, da sme postaviti: 
1.) v breme partije 1007. na plačo ukaznega osebja pri carinarnicah 

glavne revizorje s plačo in činom upravnikov glavnih carinarnic I. vrste; 
2.) v breme partije 1007. na plačo kemikov in tehnologov, če ni kan

didatov za ukazne tehnologe in kemike, neukazne in honorarne; 
3.) v breme partije 967., pozicije 6., in partije 1008., pozicije 1., na 

plačo zvaničnikov generalne direkcije carin in pripravnikov pri carinar
nicah, če ni kvalificiranih kandidatov, diurndste brez predpisane kva
lifikacije. 

Člen 73. 
Minister za finance sme postavljati pri okrožnih in sreskih finančnih 

upravah osebje tudi brez kvalifikacij, ki se zahtevajo po členih 5., 12. in 
16. zakona o ureditvi glavnega državnega računovodstva z dne 5. maja 
1911. Toda to ne velja za glavno direkcijo državnega računovodstva, iz-
vzemši načelnika računskega odseka, ki pa mora vendarle izpolnjevati 
pogoje iz točk 1.) in 2.) člena 297. tega zakona. 

Člen 74. 
Minister za finance se pooblašča, da sme prekoračitve v osebnih iz

datkih po vseh resortih, ako in kolikor jih bo kaj meseca avgusta t. 1., 
vkljub členu 28. zakona o državnem računovodstvu izplačevati iz kredita 
za male neimenovane potrebščine, določenega v partiji 2608. 

Pooblastila ministrskemu svetu. 

člen 75. 
Ministrski svet se pooblašča, da sme na predlog ministra za vere in 

po odobritvi finančnega odbora narodne skupščine, ko stopi v veljavo 
proračun za leto 1922./1923., prevesti s kronskih na dinarske. plače„tudi 
vse one uslužbence centralnih duhovnih oblastev in uradov izvun" Srbije 
in Črne gore, ki nimajo faktično razen plače iz državnih sredstev nika
kršnih drugih prejemkov, in sicer tako, da se glede sistemiziranih plač 
izenačijo z verskimi funkcionarji istih položajev in činov v Srbiji in Črni 
gori, glede draginjskih doklad pa z onimi državnimi uslužbenci v krajih 
njih službovanja, ki imajo iste plače. 

Člen 76. 
Ministrski svet se pooblašča, da sme takoj izplačati vsem Jk>lam jz 

reparacijskega fonda v gotovini vse vsote, ki so jim prisojene za povračilo 
škode, provzročene z vojno. 

Pooblastila ministru pravde. 

Člen 77. 
Minister pravde se pooblašča, da sme iz fonda za zidanje kazenskih 

zavodov odrejati in zahtevati izplačila do 1,500.000-— dinarjev za zidanje 
potrebnih zgradb in ograj za kazenske zavode v Srbiji, ko se predhodno 
izpolnijo pogoji prvega odstavka člena 21. zakona o državnem računo
vodstvu. 

Člen 78. 
Minister pravde se pooblašča, dia sme kredite za osebne in materialne 

izdatke, dovoljene za posamezne kazenske zavode, domove za vzgojo 
maloletnikov (vzgajališča-poboljševalnice) potrošiti v iste namene za na
prave iste vrste, ako se dotične naprave, za katere so te vsote odobrene, 
v celoti ali deloma premestijo v drug kraj, najsi je ta kraj v drugi pokrajini. 

Pooblastila ministru za" prosveto. 

Člen 79. 
Minister za prosveto se pooblašča, da sme vkljub členu 123. zakona 

o državnem računovodstvu v letu 1922./1923. uporabljati profesorje 
univerz, srednjih in strokovnih šol, nastavnike in nastavnice narodnih šol 
za delo v muzejih, na srednjih, strokovnih in humanitarnih šolah, če se 
pokaže potreba in če so v kraju njih namestitve. 

Člen 80. 
Minister za prosveto se pooblašča, da sme vkljub členu 123. zakona 

o državnem računovodstvu pridržati na poslovanju v proračunskem letu 
1922./1923.: 

1.) učitelje in učiteljice meščanskih in narodnih šol, dodeljene v služ
bovanje ministrstvu za prosveto in pokrajinskim upravam, ako so nespo
sobni za šolsko- delo: v domovih za zaščito dece, v oblastnih, okrožnih 
in krajevnih zaščitah; v domu za gluhoneme in moralno izprijene otroke; 
v dečjih varovališčih in dnevnih zavetiščih; v dijaških domovih in kuhinjah; 
na srednjih, strokovnih in meščanskih šolah in na službenem mestu onih, 
ki opravljajo posle namesto šolskih nadzornikov; 

2.) nastavnike in nastavnice srednjih in strokovnih šol, dodeljene-v 
službovanje ministrstvu za prosveto in pokrajinskim upravam, ako so ne-
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1,600.000— 
1,245.000— 

1,315.000— 

1,270.523-31 

215.000— 
290.000— 
170.000— 

Din 6,360.523-31 

sposobni za šolsko delo: v muzejih, pri gledališčih in na obrtno-umetniških 
šolah; istotako nastavnike, ki so prosvetni inšpektorji za študente v ino
zemstvu, lektorji srbskohrvatskega jezika na inozemskih univerzah, kakor 
tudi one, ki opravljajo službo šolskih nadzornikov. 

Pooblastilo ministra za notranje posle. 

Člen 81. 
Minister za notranje posle se pooblašča, da sme sporazumno z mini

strom za finance in z ministrom za gradbe uvesti odredbe za ureditev 
mesta Beograda, ki tvorijo sestavni del tega zakona. 

Pooblastila ministru za narodno zdiavje. 

Člen 82. 
A. 

Minister za narodno zdravje se pooblašča, da sme po odločbi ministr
skega sveta potrošiti iz sanitetnega* fonda pri državni hipotekami banki 
za gradnjo bolnic in za kopališke potrebščine, in sicer: 

1.) za gradnjo bolnic za duševne bolezni skupno 
vsoto Din 

2.) za dovršitev obče državne bolnice . . . . „ 
3.) za gradnjo velikih okrožnih bolnic v Kragu-

jevcu, Požarevcu in Šabcu „ 
4.) za gradnjo okrožnih bolnic druge vrste, in 

sicer: v Vranji, Gornjem Milanovcu, Negotinu, Pirotu, 
Užici, Jagodini, Kruševcu in Prokoplju skupno vsoto ,, 

5.) za gradnjo sreskih bolnic v Gradištu, Obre-
novcu in Lazarevcu po 75.000-— dinarjev in za pomoč 
srezu levačkemu za gradnjo bolnice 30.000-— dinarjev, 
skupaj ^ „ 255.000-

B. 
Na podstavi člena 13. zakona o uporabi dela glav

nice šolskega in sanitetnega fonda z dne 21. januarja 
1920. in po členu 5. istega zakona sme potrošiti iz 
sanitetnega fonda, in sicer: 

1.) za potrebščine Vrnjačke banje vsoto . . . 
2.) za potrebščine Vranjske banje vsoto . . . 
3.) za potrebščine Brestovačke banje vsoto . . 

skupaj iz sanitetnega fonda . . 

Člen 83. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da sme iz glavnice narod

nega sanitetnega fonda potrošiti 4,000.000-— dinarjev za gradnjo in 
ustanovitev instituta v Beogradu za preiskovanje in zatiranje nalezljivih 
bolezni. 

Člen 84. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da sme iz sanitetnega 

fonda potrošiti vsoto 1,500.000-— dinarjev za ustanovitev in gradnjo 
instituta v Skoplju za preiskovanje in zatiranje tropskih bolezni; toda to 
vsoto mora vrniti sanitetnemu tendu iz specialnega proračuna za leto 
1922./1923. ali pa iz gradbenega posojila. 

Člen 85. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da sme iz prihrankov pri 

osebnih razhodkih zdravnikom, ki službujejo ali hočejo službovati v kra
jinah, ki jako pogrešajo zdravnike, v hribovitih, močvirnih in siromašnih 
krajinah, dovoliti posebno doklado do največ 200% na osnovno plačo. 

Člen 86. 
Minister za narodno zdravje se pooblašča, da sme kredite po partijah 

847. (pozicijah 1., 2. in 3.), 876., 894., 906., 918. in 940., namenjene ma
terialnim izdatkom za zatiranje nalezljivih bolezni, uporabiti tudi za 
osebne razhodke, kolikor so ti razhodki v zvezi z zatiranjem nalezljivih 
bolezni in bi v drugih proračunskih partijah ne bilo dovolj kreditov za 
te osebne izdatke. 

Pooblastila ministra za zunanje posle. 
Člen 87. 

Ministra za zunanje posle in za finance se pooblaščata, da smeta spo
razumno z .ministrskim svetom kupiti zgradbe za naša zastopništva v 
inozemstvu do 4,000.000-— francoskih frankov, toda izključno iz dohod
kov od taks, ki jih bodo zastopništva imela in prijavljala ministrstvu za 
finance. Nikakršne obremenitve se ne smejo učinjati na račun gorenjega 
nakupa kakor tudi ne odobritve za nakup na račun nerealiziranih dohodkov. 

Člen 88. 
Skladno s členom 12. se pooblašča minister za zunanje posle, da sme, 

y zvezi s členom 44. uredbe o organizaciji ministrstva za zunanje posle 
in diplomatskih zastopništev in konzulatov v inozemstvu, postaviti pri za
stopništvih ukazne arhivarje in protokoliste; toda ti smejo biti, dokler se 
ne sklene obči zakon o uradnikih, samo v pdsarskem činu in njih prejemki 
se morajo izplačevati iz kredita, odrejenega s proračunom za pisarje. 

Pooblastilo ministra za vojno in mornarnico. 

Člen 89. 
Minister za vojno in mornarnico se pooblašča, da sme izvršiti prodajo 

vojski nepotrebnih vojaških zgradb, zemljišč in materialov. Izkupički se 

vlagajo v državno blagajno in služijo kot kritje za zidanje novih vojaških 
zgradb in za odkup zemljišč za vojaške potrebe. V ta namen se zvišuje 
v proračunu za leto 1922./1923. partija 1315. na vsoto 30,000.000-— di
narjev, v kolikor se s prodajo realizira ta dohodek. 

Pooblastilo ministru za gradbe. 

Člen 90. 
Vkljub členu 4., točki č), uredbe o prenašanju pravice, podpisovati 

odločbe, z ministra na ministrovega pomočnika, generalne direktorje, 
pomočnike generalnih direktorjev in načelnike oddelkov z dne 12. maja 
1921., DRbr. 65.692, se pooblašča minister za gradbe, da sme prenesti 
pravico, podpisovati odločbe, ki provzročajo izdatke iz državne blagajne, 
na ministrovega pomočnika, gradbene direktorje in načelnike oddelkov 
za vse gradbene posle, katerih vrednost ne preseza vsote 50.000— dinarjev. 

Pooblastila ministru za promet. 

Člen 91. 
Pooblastilo, dano ministru za promet, da sme železniške tarife po-

'vprečno zvišati za 50% sedaj veljavnih tarifnih postavk, se podaljšuje. 
Te zvišbe morajo stopiti v veljavo najkesneje dne 1. julija t. 1. 

Člen 92. 
Minister za promet se pooblašča, da sme dohodke, dobljene iz ukori-

ščanja državnih rečnih ladij iz let 1919., 1920., 1921. in 1922., kakor 
tudi ostale dohodke iz rečnega brodarstva iz leta 1922., ako jih bo kaj, 
uporabiti za popravo državnega rečnega plovnega parka, razvoj in opremo 
državnih rečnih pristanišč in pospeševanje državnega rečnega brodarstva. 

Člen 93. 
Ako nastopi izjemna potreba za nabavo premoga 'beograjski železniški 

direkciji, je vsoto 30.000.000— dinarjev, določeno v partiji 1534., pozi
ciji 2., dopolniti iz rezervnih proračunskih kreditov v proračunu za leto 
1922./1923. 

Člen 94. 
Minister za promet se pooblašča, da sme za nabavo rezervnega pre

moga, ako bi bilo izjemoma treba, po odločbi ministrskega sveta upo
rabiti kredite po partijah 1534., poziciji 2., 1573. in 1599., poziciji 2., v 
znesku onih vsot, ki so določene za povračilo reparacijskemu fondu, za 
oni premog, ki se dobiva na račun vojne odškodnine iz Pernika in Pečuja 
po odredbah neuillyjske in trianonske pogodbe. 

Člen 95. 
Ministru za promet se nalaga, da mora zaradi centralizacije in kon

trole celokupne službe računovodstva in financ vseh oblastnih železniških 
direkcij kakor tudi ministrstev takoj ustanoviti pri generalni direkciji 
državnih železnic o d d e l e k za r a č u n o v o d s t v o in f i n a n c e , či
gar glavno knjigovodstvo bodi proti ministrstvu za finance neposrednji 
računodajnik za vse razhodke in dohodke iz resorta ministrstva za promet 
in, ki mora nabrane prebitke dohodkov neposredno vlagati v glavno 
državno blagajno po členih 21. in 22. zakona o ureditvi glavnega držav
nega računovodstva. 

Ta oddelek mora pripraviti pravilnik in vse obrazce za unifikacijo in 
enotno izvrševanje te službe pri vseh oblastnih železniških direkcijah kakoi 
tudi pri ministrstvu, skladno z zakonom o državnem računovodstvu in 
sporazumno z ministrom za finance in glavno kontrolo. 

Člen 96. 
Zaradi formiranja generalne direkcije železnic po uredbi o organizaciji 

ministrstva za promet z dne 21. maja 1921. se pooblašča minister za 
promet, 

da sme strojni, prometni, komercialni in ekonomski oddelek, nadalje 
kontrole dohodkov z vsem osebjem iz sestava ministrstva za promet pre
nesti y sestav generalne direkcije, in sicer v breme proračunskih partij in 
pozicij, določenih s proračunom ministrstva za promet za dotične oddelke 
in za tekoče proračunsko leto 1922./1923. Istotako se sme ostalo potrebno 
osebje tako za te oddelke kakor tudi za one druge, določene z uredbo, po
polnih iz ostalih naprav ministrstva za promet (direkcije za gradnje, di
rekcije rečnega brodarstva, oblastnih direkcij itd.), in sicer v breme pro
računa teh naprav za leto 1922./1923. 

Pooblastilo ministru za pošto in brzojav. 

Člen 97. 
Minister za pošto in brzojav se pooblašča, da sme po predpisih zakona 

o razlaščanju privatnih nepremičnih posestev za občo narodna potrebo 
poleg odškodnine zanje (ekspropniacija) z dne 15. marca 1866. z izpre-
membami in dopolnitvami z dne 17. januarja 1896. in preko člena 3. 
tega zakona razlastiti privatna posestva za potrebe glavne pošte in brzo
java v Beogradu. Odločba ministra za pošto in brzojav o tem velja, če 
jo odobri ministrski svet. 

Pooblastilo ministra za poljedelstvo in vode. 

Člen 98. 
Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, da sme po pravilniku, 

ki ga predpiše, tudi na rekah, glede katerih se mu to zdi primerno, spo
razumno z ministroma za finance in za promet ustanoviti in odrejati višino 
takse in način, kako jo je pobirati, za kopanje peska in sipa; toda te takse 
se smejo pobirati samo od podjetnikov, ki kopljejo pesek ali sip zaradi 
trgovine. 



105. 717 Letnik IV. 
Pooblastila ministra za šnme in rudnike. 

Člen 99. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, da sme v zmislu odločbe 

ministrskega sveta z dne 9. marca 1922. in .po odobrenem pravilniku iz
ločiti od dohodkov iz državnih gozdov vsoto 5,000.000-— dinarjev, ki 
mora služiti kot obratna glavnica za režijsko poslovanje v državnih gozdih, 
v katerih se izdelujejo železniški pragi, drva za gorivo in ostali gozdni 
produkti. ч 

Člen 100. 
Izjemoma se vkljub členu 48. zakona o proračunskih dvanajstinah za 

mesece junij, julij, avgust, september, oktober, november in december 1921. 
z dne 27. junija 1921. ustanavlja pri centralni rudarski upravi centralna 
blagajna z računovodstvom. Ta centralna blagajna mora postopati glede 
upravljanja dohodkov in uporabljanja kreditov, odobrenih s proračunom, 
tako kakor specialna računovodstva in specialne blagajne, skladno s pred
pisi zakona o ureditvi glavnega državnega računovodstva in ostalih finanč
nih uprav — oddelek V. 

Zaradi kontrole o izvrševanju proračuna mora glavna kontrola takoj 
ustanoviti krajevno kontrolo pri centralni rudarski upravi v Sarajevu. 

Ta odredba velja samo za leto 1922./1923. 

Člen 101. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča, * da sme vsote razhodkov 

in dohodkov, odobrene s proračunom za rudarska odseka v Ljubljani in 
Zagrebu kakor tudi za njiju podrejena državna rudarska podjetja, zaradi 
ukoriščanja in izvrševanja prenesti na rudarski odsek v Sarajevu, ki pre
vzame posle omenjenih rudarskih odsekov po odločbi ministra za šume 
in rudnike z dne 25. februarja 1922., R. br. 1530. 

Člen 102. 
Minister za šume in rudnike se pooblašča in naroča se mu, naj spo

razumno z ministrom za socialno politiko, a nezavisno od zakona o šumah, 
dovoli ukoriščanje in uporabljanje sirovega materiala iz državnih gozdov 
in posestev za gradnjo malih stanovanj, \n sicer po znižani ceni. 

Pooblastila ministru za trgovino in industrijo. 

Člen 103. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, da sme po dejanskih 

pridobitnih in prometnih razmerah in potrebah posameznih krajin do
voljevati v Srbiji prirejanje semnjev (panadjurov), tudi v drugih krajih 
razen v onih, ki so izrecno navedeni v členu 1. zakona o izpremembah in 
dopolnitvah v zakonu o semnjih in tedenskih semanjih dneh z dne 
31. maja 1911. 

Člen 104. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča,'da sme na nastopni 

način izpremeniti in dopolniti člen 9. zakona o občinski merini (kantarini) 
z dne 30. maja 1896.: Na blago, katerega količina je večja od 25 kilo
gramov ali litrov, in v primerih, ki niso izvzeti s tem zakonom, se pobira 
kot merina: 

na težo preko 25 kilogramov ali litrov do vštetih 50 kilogramov ali 
litrov 0-30 Din; 

na težo preko 50 kilogramov ali litrov do vštetih 100 kilogramov ali 
litrov 0-50 Din; 

na težo preko 100 kilogramov ali litrov se plačuje od vsakih 50 kilo
gramov ali litrov 0-20 Din. 

Kdor zahteva, naj se mu izmeri, odnosno stehta, blago v količini do 
25 kilogramov ali litrov, mora .plačati 0-20 Din merine. 

Te postavke se smejo izpreminjati na predlog ministra za trgovino in 
industrijo, in sicer sporazumno z ministrom za finance in z odobritvijo 
finančnega odbora. 

Člen 105. 
Minister za trgovino in industrijo se pooblašča, da sme ustanoviti 

srednjo tehnično in strokovno obrtno šolo v Beogradu, višjo žensko 
obrtno šolo v Beogradu in obče obrtne šole v Srbiji in Črni gori, nadalje 
pretvoriti v državne šole vse sedanje ženske obrtne šole ženskih' društev 
in podružnic v Srbiji in Črni gori, in sicer v mejah kreditov, določenih 
v proračunu za leto 1922./1923. 

Ustroj teh šol predpiše minister za trgovino in ind'ustrijo s pravil
nikom. 

Pooblastila ministru za socialno politiko. 

Člen 106. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da sme uporabiti kot 

obratno glavnico za dajanje pomoči glede prehrane kakor tudi za pod
piranje in vzdrževanje dosedanjih in za otvarjanje novih prodajalnic kon-
sutrmih in poljedelskih zadrug, samoupravnih teles in za ustanavljanje 
državnih prodajalnic po členu 2., točki 1., zakona o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. decembra 1921. 
vsote obratne glavnice, vrnjene v letu 1922./1923., ki jih je dajalo mini
strstvo za prehrano in obnovo dežel posameznim organizacijam in na
pravam, v znesku do 20,000.000-— dinarjev, po odločbi ministrskega 
sveta. 

Člen 107. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da sme na podstavi člena 1. 

zakona o izseljevanju ustanoviti generalni izseljeniški) komisariat kot iz-
seljeniško oblastvo druge stopnje ter mu odrediti področje s posebnim 
pravilnikom. 

Dokler se ne otvori promet izseljenikov preko domačih luk, je sedež 
generalnega izseljeniškega komisariata v Zagrebu. Ko se začne prevoz 

izseljenikov iz domačih luk, se prenese sedež generalnega izseljeniškega 
komisariata v eno izmed teh luk. 

Člen 108. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da sme nekvarno predpisu 

šestega odstavka člena 66. zjkona o zaščiti delavcev dovoliti začasnim / 
delavskim zbornicam v Zagrebu, Ljubljani;'' Sarajevu, Splitu in Novem •/ 
Sadu, da smejo za pokrivanje svojih ustanovnih, upravnih kakor tudi vo- / 
lilnih stroškov o priliki bližnjih volitev definitivnih uprav še takoj tudi/ 
pred volitvami definitivnih uprav odmerjati redno doklado, določeno v/ 
členu 62. zakona o zaščiti delavcev; nadalje sme odobriti istim zbornicam/ 
da se smejo, dokler te doklade ne bi bile pobrane, za ustrezno vsoto za
dolžiti bodisi pri blagajni za zavarovanje delavcev, bodisi drugje. 

Člen 109. 
Ker je stopil v veljavo zakon o zavarovanju delavcev z dne 14 maja 

1922. («Službene Novine» št. П7 "ž'апе'ЗбГпшја'1'922.), se do izenačitve 
državljanskega zakonika za kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev člen 2. 
1,154. b avstrijskega državljanskega zakona izpreminja ter se glasi lako-le: 
«Zneske, ki jih prejema nameščenec v času, ko je zadržan, in sicer na 
podstavi javnopravnega zavarovanja, sme delodajalec v celoti odtegniti od 
plače.» 

Člen 110. 
Minister za socialno politiko se pooblašča, da sme zaradi nabiranja 

potrebnih sredstev za podpiranje nezaposlenih delavcev, za ustanavljanje h 
delavskih zavetišč in za plačevanje potnih stroškov delavcev, ki iščejo II 
dela, vsem delodajalcem in delavcem, ki spadajo pod odredbe zakona c/i 
zavarovanju delavcev, odmeriti posebno doklado, največ do 3 %„, ki se\':l 
pobira istočasno in na isti način kakor prispevek za zavarovanje delavcev1/ 
zoper bolezen. 

Kako je uporabljati tako nabrana sredstva, predpiše minister za social
no politiko s posebnimi naredbami. 

Pooblastila ministru za agrarno reformo. 

Člen 111. 
Minister za agrarno reformo se pooblašča, da sme posojila agrarnim 

zajednicam (kot zadrugam), pobrana v letu 1922., uporabljati za dovolje
vanje novih posojil tem združbam po naredbi z dne 12. oktobra 1921., 
št. 17.321. 

Člen 112. 
Minister za agrarno reformo se pooblašča, da sme iz kredita 

30,000.000-— dinarjev, dovoljenega za kolonizacijo, nabavljati material 
za gradnjo hiš kakor tudi graditi hiše za potrebe naseljenikov brez ozira 
na predpise zakona o državnem računovodstvu, navedene v oddelku «Po
godbe in nabave». 

Izdatke iz tega kredita izvršuje komisija treh članov, ki jo ustanovi 
minister za agrarno reformo sporazumno z ministrom za gradbe in z 
ministrom za finance. 

Odredbe o neposrednjih davkih in o organizaciji davčne službe. 

Člen 113. 
O predmetih finančno-davčnega značaja, zlasti pa o oprostitvi od že 

uvedenih davkov ali pribitkov ne sme nobeno oblastvo brez predhodnega 
pristanka ministrstva za finance (generalne direkcije neposrednjih davkov) 
podajati zakonodajnemu telesu zakonskih predlogov. Dosedanje odredbe, 
ki nasprotujejo temu členu, se ukinjajo. 

Člen 114. 
Pravica odmere neposrednjih davkov v pokrajinah izvun Srbije in Črne 

gore zastareva v 8 letih. 
Čas, ko se prične zastaranje, se računi po zakonih, ki so v tem oziru 

tudi do sedaj veljali za posamezno pokrajino. 

Člen 115. , 
Nekvarno odredbam z a k o n a o d a v k u na v o j n e d o b i č k e 

se jemlje predvojni povprečni dohodek, ki je ugotovljen v kronah, ob pri
merjanju s čistim dohodkom, doseženim leta 1920., z vrednostjo štirikrat
nega produkta. Kjer ni predvojnega dohodka ali kjer je manjši od 
10.000-— dinarjev, se jemlje z 10.000-— dinarji. 

Davek na vojne dobičke za leto 1920. se ne pobira od onih oseb, 
katerih presežek dohodka preko predvojnega povprečnega, odnosno mini
malnega, ni večji od 25.000-— dinarjev. Nikoli ne sme ostati davčnemu 
zavezancu, ko plača davek, manj nego 25.000-— dinarjev davku zaveza
nega presežka. 

Gorenje odredbe veljajo za vse one, ki so zavezani davku na vojne 
dobičke. Davčna dolžnost po členih 13. in 52. zakona o davkih na vojne 
dobičke se določa za leto 1920. z najmanj 40.000-— dinarji. 

Za leto 1920. se izvrši nova odmera tega davka. 

Člen 116. 
V zvezi z izpremembo člena 10. zakona o davku na poslovni promet 

se popolnoma izpreminja člen 11. zakona o davku na poslovni promet 
z dne 31. januarja 1922., ki se mora v novi redakciji glasiti tako-le: 

Finančna oblastva, in sicer izključno šefi, imajo na podstavi odločbe 
davčnega odbora pravico, pozivati davčne zavezance, naj predlože do
kaze, t. j , kolikor so zavezani voditi knjigo opravljenega prometa, naj 
predlože to knjigo kot dokazilo, da se določi velikost opravljenega pro
meta, ako davčni odbor dvomi o točnosti predložene prijave. 



105. 718 Letnik IV. 
Odločbe o tem izdaja davčni odbor, šef finančnega oblastva pa mora 

te odločbe izvršiti v čim krajšem roku. 
Ako spozna davčni odbor, da more in mora verjeti predloženi knjigi 

opravljenega prometa — zlasti pa načinu, kako se vodi — ali ostalim 
dokazom, izda o tem svojo odločbo na prijavi; drugače pa osnuje davčni 
odbor svojo ocenitev in odločbo po svojem preudarku in po nabranih 
podatkih in dokazih, ki jih mora izrecno navesti. 

Ako davčni zavezanec ne ugodi pozivu šefa finančnega oblastva po 
odločbi davčnega odbora, določi davčni odbor sam velikost opravljenega 
.prometa, davčni zavezanec pa izgubi pravico pritožbe. 

Ako davčna oblastva v enem letu, ko se je izvršilo dokončno izplačilo 
za eno davčno dobo, ne opomnijo ničesar glede pravilnosti prijave ali 
vodstva knjig, se smatra plačilo za pravilno izvršeno; toda davčni zave
zanci morajo vse potrebne knjige, listine in podatke, ki so v zvezi z oprav
ljenim prometom, hraniti še nadaljnje leto dni. 

Člen 117. 
Kritju razhodkov za invalidske podpore služi invalidski davek, ki se 

pobira po vsoti neposrednjega davka in državnih pribitkov, po lestvici, 
priobčeni v členu 118. tega zakona, in sicer samo za obremenitve za leto 
1922., odnosno do vštetega dne 31. julija 1923. Izvzet od izterjevanja 
invalidskega davka je pribitek za bolniško oskrbo. 

Invalidski davek znaša : 
dinarjev: 

2 — 
6 — 

12-— 
24-— 
37-— 
6 2 — . 
87-— 

125-— 
189-— 
260-— 
42G-— 
600-— 
800-— 

1190 — 
1800-— 
2850-— 

Do in preko vštetih 20.000 

Člen 118. 
Na odmerjeni neposrednji 

davek vštetih 
do 20-— 

50-— 
100-— 
200-— 
300-— 
500-— 
700-— 

1000-— 
1500-— 
2000-— 
3000-— 
4000-— 
5000-— 
7000-— 

10.000-— 
15.000-— 

dinarjev se plačuje 20%.. 

dinarjev 

Invalidski davek se plačuje tudi od davka na obresti hranilnih vlog in 
na podobne dohodke, od katerih se pobira davek na obresti z odbitkom. 

Vendar pa se ta davek ne pobira od onih hranilnih vlog pri denarnih 
zavodih, katerih letne obresti ne znašajo več nego 100-— dinarjev. 

Člen 119. 
Invalidski davek ne provzroča nikakršnih, ne državnih ne samouprav

nih pribitkov. l 

Istotako ne vpliva invalidski davek na višino neposrednjega davka. 

Člen 120. 
Starejšine zadrug plačujejo invalidski davek po neposrednjem davku 

zadrug, ostali člani zadruge pa po neposrednjem davku, ki jim je osebno 
naložen. 

Člen 121. 
_ _ Minister za finance se pooblašča, da sme davčnim organom ki izter-
jujejo davek, iz one izterjane vsote davka, dolžnega iz prejšnjih let, ki se 
izterja med proračunskim letom, dati nagrado, in sicer: 2 % od prebitka 
izterjanega davka, ce znaša odstotek rednega plačila 80 do 90 % in 3 % 
od prebitka izterjanega davka, če znaša redno plačilo nad 90%'- v tem 
primeru bi se 3%ni odstotek odredil na vso vsoto prebitka nad 80%. 

O d r e d b e za S r b i j o in Č r n o g o r o . 

Člen 122. 
Zakon o odmeri davka za leto 1921./1922. v Srbiji in Črni gori se 

podaljšuje ter velja do vštetega dne 31. julija 1923. 

Člen 123. 
Odmera davka v Srbiji in Črni gori, izvršena za leto 1921 /1922 na 

podstavi začasnega zakona in navodila za odmero davka v letu 1921 /1922 
y Srbiji in Črni gori, se podaljšuje ter velja še za leto dni, t. j od dne 
1. avgusta 1922. do vštetega dne 31. julija 1923. 

Člen 124. 
Zoper to podaljšano odmero davka imajo pravico pritožbe samo: 

/tnoo °n i ' k i-?° P r i S l a s i I i Pritožbe zoper odmero davka za leto 1921 / 
/ iy^. , pa so ]im bile te pritožbe odbite kot nepravočasne; 

2.) oni, ki niso predložili davčnih prijav o pravem času, pa se jim je 
davek odmeril po referatu (člen 85. zakona o davku) in so zaradi tega 
izgubili pravico pritožbe. 6 

Za vlaganje pritožb velja rok, določen v členu 120. zakona o nepo
srednjem davku. 

Člen 125. 
Delodajalci industrijskih podjetij jamčijo za izplačilo davka in pribitka, 

ki so mu zavezani prejemki njih nameščencev, za vsakega nameščenca, ki 
dela pri njih dalje nego mesec dni. 

Vkljub členu 60. zakona o neposrednjem davku plačujejo te osebe 
2 % od svojega zaslužka kot državni davek in vse ostale državne in spe
cialne pribitke. 

O d r e d b e za B a n a t , B a č k o , B a r a n j o , H r v a t s k o in 
S l a v o n i j o . 

Člen 126. 
Na ozemlju Hrvatske, Slavonije, Medjimurja, Banata, Bačke in Baranje 

se mora razredni hišni davek (razredna kučarina), tecivarina I. in II. raz
reda in vojnica (vojaška oprostilna taksa), odmerjena v kronah, pobirati 
s štirikratno vsoto. 

Katastrske davčne osnove zemljarine se zvišujejo na vrednost štirikrat
nega zneska. 

Vsi državni pribitki in invalidski davek se morajo odmeriti na podstavi 
tako določenih davkov. 

Člen 127. 
Minimalne postavke, ki so navedene v § 19. zakonskega člena XXIX: 

1875. pod točkami 2., 3. in 4. in ki služijo za osnovo sorazmernemu ob-
dacevanju, se zvišujejo na štirikratni znesek; minimalne postavke, navedene 
v točki 5., pa sme, kolikor se tičejo najemnine izza dne 1. januarja 1919., 
že poverjeništvo, ki razpisuje davek, pustiti iz vida, ako kaže rezultat veliko 
nerazmernost proti ostalim davčnim zavezancem iste vrste. 

Kdor za novo ustanovljeno podjetje ne vroči pravilno izpolnjene davčne 
prijave v odrejenem roku ali je na poziv oblastva ne izpolni po predpisih, 
nadalje kdor poda v pismenem ali v zapisnik narekovanem odgovoru na 
vprašanje pristojnega oblastva o podatkih, ki služijo za osnovo pri ugo
tovitvi davčnega dohodka, namenoma neresnično izjavo, zaradi katere bi 
se moral odmeriti nižji davek, se kaznuje v denarju do 300-— dinarjev. 

To kazen izreka ono finančno oblastvo, ki odmerja davek, in plačati 
jo je takoj. Pritožba se vloži pri generalni direkciji neposrednjih davkov 
toda v razpravo se sprejme samo, če se ji prilože dokazila, da je kazen 
plačana. 

Člen 128. 
§ 8. zakonskega člena XXIII: 1883. se izpranima ter se glasi: 
Enoletna vsota davka na puške znaša: 

a) 5-— dinarjev za vsako enocevno puško; 
b) 10-— dinarjev za vsako dvocevno puško. 

Člen 129. 
Davčna plačilna dolžnost dohodnine se razširja na vse osebe, katerih 

skupni letni dohodek preseza 1200-— dinarjev. Izjemoma se za davčno 
leto 1922. dohodnina ne odmerja od dohodka manjšega nego 2500-— di
narjev. Odredbe poslednjega odstavka § 2. in poslednjega odstavka § 8 
zakonskega člena IX: 1918. se razveljavljajo. 

Na osnovi davčnih postavk dohodnine po § 3. zakonskega člena IX: 
1918. kakor tudi na osnovi davčnih postavk davka na imovino po § 8 
zakonskega člena IX: 1918. razen prve stopnje lestvice (5000-— do 
13.000-— dinarjev) se pobira državni pribitek. 

Ta pribitek na dohodnino znaša: 

Za dohodek 
od 1.200-— 

1.300-— 
1.800-— 
2.450-— 
3.500-— 
5.000-— 
6.500-— 
8.000-— 

10.000-— 
12.000-— 
14.000-— 
16.000-— 
19.000-— 
25.000-— 
35.000-— 
50.000-— 

do 

» 
» 

in več 

1.300-
1.800--
2.450--
3.500-
5.000-
6.500--
8.000--

10.000--
12.000--
14.000--
16.000--
19.000--
25.000--
35.000--
50.000--

Od imovine: 
od 13.000-— 
„ 24.000-— 
„ 36.000-— 
„ 70.000-— 
„ 100.000-— 
„ 150.000-— 
„ 200.000-— 
„ 300.000-— 
„ 400.000-— 
„ 500.000-— 
„ 600.000-— 
„ 700.000-— 
„ 800.000-— 
„ 900.000-— 

preko 1,000.000-— 

do 24.000-— 
36.000-— 
70.000-— 

100.000-— 
150.000-— 
200.000-— 
300.000-— 
400.000-— 
500.000-— 
600.000-— 
700.000-— 
800.000-— 
900.000-— 

1,000.000-— 

Člen 130. 

15% 
20% 
2 5 % 
3 0 % 
3 5 % 
4 0 % 
4 5 % 
50% 
5 5 % 
60% 
6 5 % 
70% 
80% 
90 % 

100% 
120% 

15% 
2 0 % 
30% 
35 % 
4 0 % 
4 5 % 
5 0 % 
5 5 % 
6 0 % 
6 5 % 
70% 
80% 
9 0 % 

100% 
120% 

Dohodnina in davek na imovino, ki sta za leto 1921. odmerjena na pod
stavi zakonskega člena XXVI: 1916. o delni uvedbi dohodnine in zakon
skega člena XXXII: 1916. o davku na imovino, odnosno .na podstavi 
poznejših zakonskih naredb, s katerimi se izpreminjata in dopolnjujeta ta 
zakona, ostaneta v veljavi tudi za leti 1922. in 1923., razen v primerih 
navedenih v prihodnjem: členu. ' 
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Člen 131. 
Za leti 1922. in 1923. je dohodnino in davek na imovino odmeriti samo 

onim davčnim zavezancem: 
1.) ki vlože pri onem finančnem oblastvu, v čigar okolišu so bili za 

leto 1921. obremenjeni z dohodnino ini davkom na imovino, najkesneje 
do dne 30. septembra 1922. s predpisano davčno prijavo vred prošnjo, 
naj se jim popravita omenjena davka, ker se je njih dohodek v letih 1921. 
in 1922. znatno zmanjšal, odnosno ker se je vrednost njih imetka v letih 
1921. in 1922. znatno znižala; 

2.) ki jih finančno oblastvo, v čigar okolišu so bili za leto 1921. obre
menjeni z dohodnino, odnosno z davkom na imovino, najkesneje dva me
seca, preden prične davčni odbor odmerjanje, obvesti po pošti, da se jim 
davek iznova odmeri zato, ker je njih dohodek v letu 1921. ali 1922. 
znatno narastel ali ker je za leto 1921. ali 1922. prenizko ugoto/ljen, od
nosno ker je vrednost njih imetka v letu 1921. ali 1922. znatno poskočila, 
in da morajo zaradi tega v 15 dneh, ko prejmejo obvestilo, predložiti pred
pisano davčno prijavo. 

Člen 132. 
Ukinja se odredba § 13. zakonskega člena XLVI: 1883., po katerem se 

od občega dohodninskega pribitka na nepremično imovino odbijajo 
10%пе obresti od hipotekarno zavarovanih posojil. 

Člen 133. 
Odredba prvega odstavka § 27. zakonskega člena IX: 1918. se raz

veljavlja in tecivarina I. razreda, razpisana po § 2. zakonskega člena XXIX: 
1875. za osebe, omenjene v točkah a) do d), se mora zcpiet stekati v držav
no blagajno. 

Odredba zakonskega člena X: 1883., istotako vse ostale odredbe, po 
kateri so dninarji oproščeni davka, se ukinjajo. 

Rokodelci, omenjeni pod točkama e) in f) § 2. zakonskega člena XXIX: 
1875., ne spadajo več pod tecivarino I. razreda, nego pod tecivarino 
III. razreda. 

Člen 134. 
Vsi davki se morajo na vsem ozemlju Hrvatske, Slavonije, Medjimurja, 

Banata, Bačke in Baranje plačevati v popolnem znesku po enotnih lestvicah. 

Člen 135. 
Zvišujejo se eksekufivne takse: za zasego (prepoved) od 3 % na 6%, 

in za prodajo od 2 %. na 4 %. 

Člen 136. 
Če občine (mesta), ki jim je poverjeno odmerjanje, vknjiževanje in po

biranje neposrednjih davkov, ne izvrše teh poslov o pravem času ali jih 
ne izvršujejo po veljavnih predpisih ali ne izroče državni blagajni do 
konca meseca septembra vsakega leta vsaj 50%. one vsote, ki jo morajo 
po obremenitvi (predpisu) plačati kot neposrednje davke za dotično leto, 
sme mmister za finance brez izreke odgovornosti, označene v § 71. zakon
skega člena XI: 191Ç>. odrediti izvrševanje teh poslov .po državnih organih. 

V takih primerih pripadajo izvršilni stroški državi. 
Če občine o pravem času ne izvrše vseh poslov davčne administracije 

ter ne odpravijo teh neprilik niti v odrejenem roku ali če nezvesto uprav
ljajo državni denar, sme minister za finance ves posel občinske davčne 
administracije prenesti na državno davčno upravo. 

Člen 137. 
Zakonski členi XX: 1875., XXXI: 1880., XIV: 1887., XV: 1908. o že

lezniškem odpremnem davku in oni del zakonskega člena VI: 1917., ki 
govori o železniškem vojnem davku, se razveljavljajo. 

Člen 138. 
Davek na poslovni promet, plačan po podjetjih, ki so zavezana jav

nemu polaganju računov, se smatra za režijsko postavko. 

Člen 139. 
Vkljub zakonskim predpisom, ki veljajo v dotičnih pokrajinah, ne 

plačujejo privatni nameščenci za davčni leti 1921. in 1922. davka na 
doklade, ki jih prejemajo poleg plače, v tolikem znesku, kolikor prejemajo 
državni uradniki kot doklade po uredbi o draginjskih dokladah. 

Na ono vsoto doklâd, ki jih imajo privatni nameščenci več od doklad, 
katere prejemajo državni uradniki, morajo plačati davek in pribitek 
po predpisih, ki veljajo o tem v zakonih dotične pokrajine. 

Člen 140. 
Ako se pokaže naknadno, bodisi iz pritožb, prijav ali naknadno na

bavljenih podatkov, da je tecivarina III. razreda, dohodnina, davek na 
imovino ш davek na vojne dobičke v konkretnih primerih nerazmerno 
odmerjena, sme minister za finance odrediti ponovno odmero pred dru
gim odborom, celo če je postala prejšnja odmera polnoveljavna. 

Ta odredba se mora uporabljati na tecivarino III. razreda izza davč
nega ciklusa 1920./1922. leta, za dohodnino in davek na imovino pa izza 
davčnega leta 1919. 

Člen 141. 
Odredbe zakonskega člena XXIII: 1883., ki govore o pobiranju davka 

na lov, se razveljavljajo. 
Člen 142. 

Onega dne, ko stopi v veljavo zakon o državnem svetu in upravnih 
sodiščih, se postavijo na ozemlju Hrvatske in Slavonije z Medjimurjem, 
Banata, Bačke in Baranje davčni odbori: 
a) za odmero tecivarine ИГ. razreda in rudarskega davka; 
b) za odmero dohodnine, davka na imovino in davka na vojne dobičke. 

Za davčne odbore a) veljajo odredbe o odmeri zakona o tecivarini 
III. razreda, za one pod b) pa odredbe o odmeri zakona o dohodnini in 
davka na imovino in za neizvršene primere davka na vojne dobičke od--
redbe zakona o davku na vojne dobičke, kolikor niso izpremenjene s tem 
ali z drugimi zakonom. 

Davčni odbori se postavijo za tri leta na sedežu vsakega davčnega urada, 
odnosno vsake sreske finančne uprave, razen tega pa tudi v vsakem mestu 
s pravico jurisdikcije za okoliš tega mesta. V mestih s pravico jurisdikcije 
in v krajih, ki imajo več nego 20.000 prebivalcev, je dopustno, po potrebi 
postaviti dva ali več davčnih odborov; razen tega pa se smejo, ako je treba, 
postaviti tudi davčni odbori za odmero dohodnine, davka na imovino in 
davka na vojne .dobičke še v drugih večjih krajih. 

Za odmero rudarskega davka je pristojen za vse davčne sreze, odnosno 
sreske finančne uprave, oni davčni odbor, ki ima sedež na sedežu finanč
nega ravnateljstva, odnosno okrožne finančne uprave. 

Davčni odbor ima predsednika, predsednikovega namestnika in štiri, 
odnosno pet rednih članov in štiri, odnosno pet članov namestnikov. 

Za člane davčnega odbora smejo biti postavljeni samo oni državljani 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki stanujejo v dotičnem srezu, 
mestu ali kraju najmanj pet let, ki niso obsojeni niti niso v konkurzu in 
ki vobče uživajo vse državljanske in politične pravice; razen tega pa 
morajo člani davčnega odbora za odmero dohodnine, davka na imovino 
in davka na vojne dobičke plačevati najmanj 50-— dinarjev neposrednjega 
državnega davka. 

Vse člane davčnih odborov postavlja minister za finance na predlog 
pristojnih finančnih oblastev, ki morajo začetkom vsake triletne dobe po
dati svoj predlog generalni direkciji neposrednjih davkov. 

V davčni odbor za odmero tecivarine III. razreda se postavljajo: dva 
redna člana in dva člana namestnika izmed1 trgovcev, industrijcev ali obrt
nikov, dva redna člana in dva člana namestnika pa izmed ostalih davčnih 
zavezancev. Kandidate za redne člane in člane namestnike izmed trgovcev, 
industrijcev ali obrtnikov predlaga finančnim oblastvom pristojna trgov-
sko-obrtniška zbornica. ,. 

V one. davčne odbore, ki odmerjajo tudi rudarski davek, imenuje na 
predlog podžupanov, odnosno načelnikov, minister za finance še dva 
redna člana in dva člana namestnika izmed posestnikov rudnikov ali ru
darskih strokovnjakov. 

V davčni odbor za odmero dohodnine, davka na imovino in davka na 
vojne dobičke se postavljajo: en reden in en član namestnik izmed davčnih 
obvezancev, ki imata najmanj srednješolsko izobrazbo, dva redna člana in 
dva člana namestnika izmed poljedelcev, nadalje dva redna člana in dva 
člana namestnika izmed trgovcev, industrijcev in obrtnikov. 

Kandidate izmed poljedelcev predlaga finančnim oblastvom sreski na
čelnik (kotarski predstojnik), izmed trgovcev, industrijcev in obrtnikov 
pa trgovsko-obrtna zbornica. Ostale člane in namestnike predlaga pri
stojno finančno oblastvo samostalno. 

Ako pozvani organi v 30 dneh ne ugode pozivu pristojnega finančnega 
oblastva, naj podado predlog, poda isto finančno oblastvo svoj predlog 
samostalno za vse člane. 

Davčni odbori ugotavljajo na podstavi zbranih podatkov in po svoji 
lastni vednosti in lastnem opažanju samo vsoto zaslužka (dohodka), od
padajoči davek pa izračunava pristojno finančno oblastvo. 

Kdor se postavi za člana davčnega odbora, ne sme brez utemeljenega 
razloga odkloniti te dolžnosti. 

Predsednik ali pristojno finančno oblastvo sme predlagati ministru 
za finance, naj se razveljavi imenovanje onega člana, ki neredno zahaja 
k odborskim sejam ali drugače ovira delovanje odbora, in naj se namesto 
njega na isti način postavi kdo drug. 

Nihče ne sme biti član v več odborih, toda predsednikov namestnik 
sme biti tudi reden član. 

Člen 143. 
Zoper odločbe davčnega odbora za odmero tecivarine IIì. razreda in 

rudarskega davka je dopustna pritožba na reklamacijski odbor za teciva
rino III. razreda, zoper odločbe davčnega odbora za odmero dohodnine, 
davka na imovino in davka na vojne dobičke pa na reklamacijski odbor 
za dohodnino, davek na imovino in davek na vojne dobičke. 

Za reklamacijski odbor za tecivarino III. razreda veljajo odredbe za
kona o tecivarini glede reklamacij; za reklamacijski odbor za dohodnino, 
davek na imovino in davek na vojne dobičke pa veljajo odredbe glede 
reklamacij, ki so obsežene v zakonu o dohodnini, davku na imovino in 
davku na vojne dobičke, kolikor niso izpremenjene s tem ali drugim 
zakonom. 

Oba reklamacijska odbora se postavljata za tri leta, in sicer v Hrvatski 
in Slavoniji na sedežu vsakega finančnega ravnateljstva, v Banatu, Bački 
in Baranji pa na sedežu vsake okrožne finančne uprave. Razen tega sme 
minister za finance po potrebi za člane s pravico jurisdikcije postaviti 
poseben reklamacijski odbor. 

Člani reklamacijskega odbora za reševanje pritožb zoper odmero teci
varine III. razreda so: 

predsednik, predsednikov namestnik, en reden član in en član namest
nik izmed davčnih zavezancev, ki imata fakultetno izobrazbo, nadalje dva 
redna člana in dva člana namestnika izmed trgovcev, industrijcev in obrt
nikov, potem dva redna člana in dva namestnika izmed poljedelcev. 

v V one reklamacijske odbore tecivarine III. razreda, ki rešujejo tudi pri
tožbe zoper odmero rudarskega davka, imenuje na predlog podžupanov, 
odnosno na predlog mestnega načelnika, minister za finance še dva redna 
člana in dva člana namestnika izmed posestnikov rudnikov ali rudarskih 
strokovnjakov. 

ČJani reklamacijskega odbora za reševanje pritožb zoper odmero do
hodnine, davka na imovino in davka na vojne dobičke so: 

predsednik, predsednikov namestnik, en reden član in en član namest
nik izmed davčnih zavezancev, ki imata fakultetno izobrazbo, nadalje dva 
redna člana in dva člana namestnika izmed poljedelcev. 
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Nihče ne sme biti član v več odborih. 
Za člane rekJamacijskega odbora se smejo postavljati samo one osebe 

s stanovališčem v dotičnem okrožju (županiji), ki imajo iste piogoje kakor 
člani davčnih odborov za odmero davkov. 

Predsednika, njegovega namestnika in člane reklamacijskih odborov 
postavlja minister za finance na predlog pristojnih finančnih oblastev, ki 
morajo, da sestavijo predlog, zahtevati predloge od pristojne trgovsko-
obrtne zbornice za redne člane izmed trgovcev, industrijcev in obrtnikov 
— od pristojnih podžupanov, odnosno mestnih načelnikov, pa za člane 
izmed poljedelcev. 

Ostale člane predlaga pristojno finančno oblastvo samostalno. 
Ako pozvani organi v 30 dneh ne ugode pozivu pristojnega finančnega 

oblastva, naj podado predlog, poda isto finančno oblastvo predloge za 
vse člane samostalno. 

V pristojnost reklamacijskih odborov za reševanje pritožb ne spada 
reševanje pritožb zoper odmero davčnega predjema, tecivarine III. razreda, 
dohodnine in davka na imovino in davka na vojne dobičke v Banatu, Bački 
m Baranji. 

Člen 144. 
Davčni odbori, postavljeni za odmero tecivarine III. razreda, dohod

nine, davka na imovino in davka na vojne dobičke v Banatu, Bački in 
Baranji, nadalje priredbene komisije (porez razpisujuća poverenstva) in 
prizivne komisije (opohražna poverenstva) za tecivarino III. razreda, potem 
prizivne komisije za odmero dohodnine, davka na imovino in davka na 
vojne dobičke v Hrvatski in Slavoniji ostanejo v veljavi, dokler se ne po
stavijo davčni in reklamacijski odbori po tem zakonu. 

One pritožbe, ki ostanejo nerešene pri odpravljenem upravnem finanč
nem sodišču v Zagrebu in ki niso bile dognane pred reklamacijskim od
borom kot drugi prizivni instanci, se odstopajo v rešitev pristojnemu no
vemu reklamacijskemu odboru. 

One nerešene pritožbe, glede katerih je obravnava pred reklama
cijskim odborom kot drugo prizivno instanco že zaključena, se odstopajo 
v rešitev novemu pristojnemu upravnemu sodišču. 

Člen 145. 
Vsi člani davčnega odbora, reklamaciiskega odbora za Banat Bačko 

m Baranjo in prizivne komisije tecivarine III. razreda za Hrvatsko in Sla
vonijo z Medjimurjem, razen predsednika reklamacijskega odbora oprav
ljajo pred duhovnikom svojega veroizpovedanja prisego, ki se glasi: 

«Jaz N. N. prisezam na edinega Boga in na vse, kar mi je na tem 
svetu najdražje, da bom posel, ki mi je poverjen, izvrševal vestno in ne
pristransko, da bom brez ozira na osebo oddajal ocenitve po svojem last
nem prepričanju in da bom kot tajnost čuval vse, kar bi zvedel v svojem 
uracmem opravilu o stanju posameznih davčnih zavezancev. 

Kakor bom govoril resnico in prisegel, tako mi Bog pomagaj.» 
Ta prisega se mora sestaviti pismeno; ko jo je duhovnik overil <=e 

posije pristojnemu finančnemu oblsstvu, da io shrani. 

Člen 146. 
Referente za davčne odbore postavljajo pristojna finančna oblastva. 

Letnik IV. 

Člen 147. 
Do sedaj veljavni zakoni o ustroju odborov za odmero tecivarine 

Ili. razreda (priredbene komisije), reklamacijskega odbora za tecivarino 
111. razreda (prizivne komisije) in odborov za odmero dohodnine, davka 
na imovino in davka na vojne dobičke, kolikor nasprotujejo odredbam 
tega zakona, se razveljavljajo. Kolikor niso izpremenjene s tem zakonom 
ostanejo v veljavi še nadalje ter se morajo uporabljati skladno z današnjo 
novo državnopravno ureditvijo. 

Člen 148. 
Za izvršitev redne odmere tecivarine III. razreda, dohodnine, davka 

na imovino in davka na vojne dobičke na ozemlju Banata, Bačke in Ba
ranje se postavlja šest komisij: 

Šer vsake komisije je uradnik, dobro izveden v poslih neposrednjih 
davkov recenega ozemlja; dodeliti mu je še potrebno osebje izmed urad
nikov v kraju, kjer posluje pristojna okrožna ali sreska uprava, kakor tudi 
izmed organov one občine (mesta), za katero se vrši odmera. Ako ne bi 
dale občine (mesta) komisiji na razpolago potrebnih delovnih moči sme 
minister za finance odrediti, da je s stroški komisije za posle, ki bi jih 
morali opravljati občinski organi, obremeniti dotično občino (mesto), ter 
postavni v breme občine (mesta) organe, ki naj izvrše to delo. 

M o se ugotovi z uradnimi potrdili političnih oblastev, da člani ko
misije, ki ne službujejo tam, kjer posluje komisija, ne morejo s predpisa
nimi dnevnicami pokrivati stroškov za hrano in stanovanje, sme minister 
za finance dovoliti doklado na dnevnico, toda ne večje od že predpisanih 
dnevnic. 

Za to delo ne veljajo odredbe člena 28. zakona o proračunskih dva-
najstmah za meseca marec in april 1922. 

Do nagrade za uspešno pobiranje davkov imajo pravico tudi člani teh 
komisij. Stroški zadevajo kredit, določen, v partiji 986. 

Člen 149. 
Stopnja pribitka za bolniško oskrbo na ozemlju Banata, Bačke in Ba

ranje, Medjimurja se določa za proračunsko leto 1922./1923. s 15% 
Vsota, nabrana iz tega pribitka, se mora postaviti v proračun razhodkov 
ter dati na razpolago samoupravnim bolnicam v teh krajinah, da se po
krijejo bolniški materialni stroški. 

Člen 150. 
Minister za finance se pooblašča, da sme nekvarno odredbam posa

meznih davčnih zakonov, kolikor se odmera davkov začasno ne izvrši, 

odredili za to proračunsko leto druge roke za redne in eksekutivno iz
terjevanje davkov. 

Člen 151. 
, Dokler se ne odredi drugače, ostanejo v Krku in Kastavu v veljavi še 
nadalje oni zakoni o neposrednjih davkih, ki veljajo v Sloveniji. 

Minister za finance se pooblašča, da sme z naredbami uporabljati na 
zgoraj omenjeni ozemlji zakone, ki veljajo v oni pokrajini, kateri sta 
omenjeni ozemlji prideljeni v administrativnem oziru. 

O d r e d b e za S l o v e n i j o in D a l m a c i j o . 
Realni davki. 
Člen 152. 

1.) Stopnja zemljarine se določa brez vsakega popusta z 20% od 
davčne osnove, ki je zvišana na štirikratni katastrski čisti donos. Na 'pod
stavi tako odmerjene zemljarine se pobira še 150% (stoinpetdeset odstot
kov) enotnega državnega pribitka. 

Dosedanji 2%ni prispevek za elementarne škode in melioracije (cesar
ska naredba z dne 16. marca 1917., drž. zak. št. 124) se ukinja Odpis 
zemljarine ob elementarnih nezgodah gre v breme neposrednjih davkov. 

2.) Tarifa hišne razredarine po zakonu z dne 9. februarja 1882., 
drž. zak. št. 17, se izpreminja v XIII., XIV. in XV. razredu tako-le: 

XIII. razred s 4 stanovanskimi prostori 2-50 dinarjev; 
XIV. razred s 3 stanovanskimi prostori 1-25 dinarjev; 
XV. razred z 2 stanovanskima prostoroma 1-— dinar. 
Ostale davčne postavke ostanejo neizpremenjene. 
Postavke tako izpremenjene tarife za stare in za nove hiše se zvišujejo 

trikratno. Isto velja tudi za tarifno najmarino (§ 5. a zakona iz meseca 
februarja 1882., drž. zak. št. 17). Davčni popust se ukinja. 

Davčna stopnja hišne najmarine za mesto Ljubljano je 20 %, za vse 
ostale kraje pa 12 % dogovorjene, odnosno ocenjene hišne najemnine 
brez vsakega popusta. To se ne tiče posebnih stopenj za hišno najmarino 
ki veljajo za nove zgradbe po tarifah A, B in C zakona z dne 28. decembra 
1911., drž. zak. št. 242. 

Hišna najemnina od hiš, deloma oddanih v najem v krajih, kjer niso 
vse zgradbe zavezane hišni najmarini, ne sme biti manjša od hišne raz
redarine po katastru za ves davčni objekt. Ako je manjša, se davčnemu 
zavezancu ne odmeri hišna najmarina, nego hišna razredarina. 

Hišni posestniki, ki ne bi pravilno in točno prijavili hišne najemnine, 
izgube razen tega, da jih zadenejo kazenske posledice po veljavnih davčnih 
zakonih, pravico, sodno zahtevati večjo najemnino od one ki so jo pri
javil; davčnemu oblastvu. ' 

Ako ne predloži hišni posestnik prijave o najemnini v odprtem roku 
m ako se tudi na ponovni poziv ne odzove v treh dneh, se kaznuje v de
narju do 100 — dinarjev. Ako pa se niti v naslednjih 8 dneh ne odzove 
pozivu, se oaposlje uradni organ, ki izpolni napoved ter jo predloži davč
nemu oblastvu, hišni posestnik pa mora državni blagajni povrniti efektivne 
stroške za uradnega odposlanca po uradno odobrenem stroškovniku 

Člen 153. 
].) Obča pridobnina se mora odmeriti po odredbah zakona o osebnih 

davkih,-kolikor niso te odredbe izpremenjene s tem. zakonom. Glavno 
vsoto tvor, za dvoletje 1922. in 1923. predpis obče pridobnine v kontin
gentu in izvun kontingenta po stanju onega dne, ki ga določi z naredbo 
minister za finance. 

Posle kontingentne komisije prevzame za Slovenijo deželna pridob-
ninslca komisija v Ljubljani, za Dalmacijo pa ista komisija v Splitu. 

Rok za vložitev izjav za kontingentirano pridobnino se razglasi samo 
javno na običajni način. Kdor v določenem roku ne izroči izjave temu 
se odmeri obča pridobnina na podstavi uradnih podatkov. Prirêdbeni 
davčni organi niso v tem primeru zavezani, davčnega obvezanca še posebe 
pozivati, naj izroči izjavo. 

2.) Posebno pridobnino po II. poglavju zakona o osebnih davkih z 
enotnim državnim in posebnim davčnim pribitkom odmerjajo: 
a) za Kranjsko davčna administracija v Ljubljani; 
b\ Z a l t a ] e r s k o i n Koroško davčno okrajno oblastvo v Mariboru-
c) za Dalmacijo, in sicer: davčno okrajno oblastvo v Splitu za'okoliš 

davčnih oblastev severno od Makarske, za okoliš davčnega oblastva 
v Metkoviću in južno pa davčno okrajno oblastvo v Dubrovniku. 
Davčne prijave s predpisanimi prilogami, prizive zoper odmero ali raz

delitev davka kakor tudi prijave o novoustanovljenih podjetjih se izročaio 
pri omenjenih oblastvih. J 

Vsa davčna oblastva, ki so bila doslej pristojna za odmero tega davka 
morajo nitro m točno ustreči vsaki zahtevi zgoraj omenjenih priredbenili 
oblastev ter jim, ne da bi se dotikala dolžnosti podjetja samega, javiti 
ustanovitev vsakega temu davku zavezanega podjetja v svojem okolišu 

I nredbena oblastva vpisujejo vsa podjetja svojega odmernega okoliša 
v kataster l., do sedaj pristojna oblastva pa v kataster II. 

Za podjetja, ki so zavezana javnemu polaganju računov, opravljajo 
poslovanje in kontrolo glede rentnega davka po §§ 134. do 136 zakona 
° •"im ; a v k l h i n d a v k a n a t a n t i e m e P° členu III. zakona z dne 23 ja
nuarja 1914. drž. zak. št. 13, davčna oblastva, ki jim je poverjena odmera 
posebne pridobnine. 

Odrezke izkaza C o rentnem davku (člen 10., št. 3, izvršilnega pred
pisa v lil. poglavju omenjenega zakona) in odrezke izkaza B o davku na 
tantieme po denu 4., št. 2, izvršilnega predpisa zakona z dne 23. januara 
1914., drz. zak. st. 13, pošiljajo davčni uradi neposredno davčnemu 
oblastvu, ki je pristojno za odmero pridobnine.., 
^ 'i a izprememba velja tako glede odmere davka za tekoče leto kakor 
tudi za prejšnja leta, za katera davek še ni odmerjen. 



105. 721 Letnik IV. 

Rentni davek. 

Člen 154. 
1.) § 125., št. 7, zakona o osebnih davkih se izpreminia v tem zmislu, 

da so oproščene rentnega davka vse osebe, katerih dohodki, zavezani temu 
davku, sami ali v zvezi z drugimi dohodki ne presezajo na leto vsote, ki 
je odločilna za davčno dolžnost osebne dohodnine. 

2.) Dan, do katerega se morajo izročiti prijave za rentni davek, se 
razglaša javno. Kdor v določenem roku ne izroči prijave, temu se odmeri 
rentni davek na podstavi uradnih podatkov in ni ga več ppsebe opozarjati 
na to posledico. Drugi odstavek § 143. zakona o osebnih davkih ne 
velja več. 

Tretji stavek 1. člena III. zakona z dne 23. januarja 1914., drž. zak. 
št. 13, se izpreminja v tem zmislu, da so zavezane davku na tantieme tudi 
osebe, ki so nameščene s službeno pogodbo proti stalni plači kot vodeči 
direktorji delniških družb in komamditnih delniških družb, glede pogojenih 
prejemkov, ki jih dobivajo od družbe kot funkcionarji, ki jih navaja od
stavek 1. člena III. 

Dohodnina. 

Člen 155. 
1.) Davčna dolžnost, plačevati dohodnino, obseza osebe, katerih skupni 

letni dohodek preseza 1200-— dinarjev. 
Izjemoma se za leto 1922. opraščajo plačevanja dohodnine oni davčni 

zavezanci, katerih dohodek ne preseza 2500-— dinarjev. 
2.) § 157. se dodaja ta-le stavek: Dohodki članov hišnega gospodar

stva iz službenih prejemkov se ne prištevajo dohodku hišnega poglavarja. 
3.) Plačarina se ukinja z dnem 1. januarja 1922. 
Prejemki iz službenega razmerja privatnih nameščencev se obdačujejo 

z dohodnino samo v mejah, ki jih določa člen 115. tega zakona. 
4.) § 234? zakona o osebnem davku se dopolnjuje tako-le: Oni službo-

dajalci v industrijskih podjetjih, ki po naredbi z dne 8. julija 1898., drž. 
zak. št. 120, niso dolžni odtezati davka od službenih prejemkov svojih 
nameščencev, jamčijo za vplačilo dohodnine, odpadajoče na te prejemke, 
ako je nameščenec pri njih v delu več nego mesec dni. Upravičeni so, od
tezati davek od prejemkov ob izplačilu. Pobrane zneske morajo izročiti 
s posebnim izkazom v dveh izvodih najkesneje v 14 dneh po preteku vsa
kega četrtletja. Drugače sme davčno oblastvo poseči po jamstvu službo-
dajalčevem, ako se davek ne bi mogel izterjati od nameščencev. 

5.) § 205. zakona o osebnih davkih, drugi odstavek, se izpreminja 
tako-le: Dan, do katerega je treba izročiti izjave za dohodnino, se raz
glaša javno na običajni način. Kdor v določenem roku ne izroči izjave, 
temu se odmeri dohodnina brez nadaljnjega opomina na podstavi uradno 
nabranih podatkov. Samo one davčne zavezance, pri katerih nastane davčna 
dolžnost tekom leta (§ 227. zakona o osebnem davku), mora davčno 
oblastvo, preden ukoristi posledice zakesnitve, individualno pozvati, naj 
izroče izjave. 

Prvi in drugi stavek § 221. se izpreminjata in se glasita: Ako ni ocenjeni 
dohodek pritožnikov večji od 7500-— dinarjev in ako predsednik priredi-
bene komisije kakor tudi komisija sama razvidita, da je pritožba povsem 
utemeljena, odloči komisija sama o pritožbi. V vsakem drugem primeru 
odloči pritožbena instanca, razen če ni pritožnik izročil izjave ali ni od
govoril na pripombe zoper pravilnost izjave, ki so mu bile priobčene. 

Kazenske odredbe. 
Člen 156. 

244., 247., 248., 249. in 250. zakona o osebnih Kazni, določene v 0 0 , . 
davkih, se zvišujejo desetkratno. 

Davčne komisije. 
Člen 157. 

Komisije za občo pridobnino in dohodnino, razpuščene z naredbo 
celokupne Narodne vlade za Slovenijo z dne 29. januarja 1919 Ur 1. 
št. 336, se upostavljajo. '' 

Število članov komisije določa delegat ministra za finance. Ta delegat 
postavlja predsednika in polovico, članov. 

Pridobninske komisije I. in II. razreda so samo štiri: Prva je v Ljub
ljani za ozemlje bivše Kranjske, druga v Mariboru za krajine bivše Star 
jerske in Koroške, tretja v Splitu za Dalmacijo severno od Makarske in 
četrta v Dubrovniku za okoliš davčnega oblastva v Metkoviću in ostalo 
južno Dalmacijo. 

Sestavljene komisije za občo pridobnino in komisije za dohodnino mo
rajo obdelati zaostanke iz prejšnjih let ter naposled izvršiti tekočo odmero 
davkov. 

Volitev komisij je osebna in ustna. Volilcem je treba objaviti v pokra
jinskem uradnem listu in razen tega na običajni način dan, način in 
izvedbo volitev. Posebne legitimacije in volilne liste se ne razpošiljajo. 
Volitve se opravljajo v nedeljo. Volišča so sedeži davčnih uradov, v ka
terih okolišu volilec stanuje. 

Volilna komisija sestoji iz upravnika davčnega oblastva ali davčnega 
•urada in dveh prisednikov, ki ju pred volitvami postavi predsednik izmed 
davčnih zavezancev, kateri niso državni uslužbenci. 

Ako odrejeni prisedniki ne pridejo o pravemi času h konstituiranju ko
misije, sme postaviti predsednik dva druga prisedhika izmed prisotnih 
zavezancev, ako pa tudi takih ni, sme sam izvesti volitve. 

Volilci, ki jih ne pozna ne predsednik ne komisija, se morajo legitimirati 
s plačilnim nalogom ali na drug verodostojen način. Po končanih volitvah 
pjošlje predsednik volilni akt davčnemu oblastvu, ki objavi izid po veljav-
nih predpisih. Ako ne pridejo volit niti trije volilci, popolni drugo po
lovico pridobninske komisije pristojna trgovska in obrtniška zbornica, 
drugo polovico dohodninske komisije pa poverjeništvo za notranje zadeve 
v Ljubljani, odnosno v Splitu. 

Drugače veljajo dosedanji predpisi še nadalje. 

S k r a j š a v a r o k o v za p r i t o ž b e , p r i z i v e in v r o č i t v e p l a 
č i l n i h n a l o g o v . 

Člen 158. 
a) Rok 30 dni v § 1. zakona z dne 19. marca 1876., drž. zak. št. 28, se 

skrajšuje na 15 dni. 
b) Davčna oblastva priobčujejo izvršeno odmero za posamezne vrste 

neposrednjih davkov z javnim razglasom, opozarjaje davčne zavezance, 
da smejo v 15 dneh vpogledati izkaz odmere pri pristojni občini, od
nosno pri pristojnem davčnem uradu, za občino, v kateri je davčni 
urad. Ako dotična davčna vrsta še ni odmerjena za vse davčne zave
zance davčnega kraja, mora obsezati razglas imena zavezancev, ki jim 
davek še ni odmerjen. Ko pa se odmeri davek tudi tem, se priobči 
tudi njim na isti način s ponovnim razglasom, da je odmera izvršena. 
Predpis davka onih zavezancev, ki v 15 dneh po preteku roka za vpo

gled odmere ne podado pritožbe ali priziva davčnemu oblastvu prve 
stopnje, piostane pravnomočen, ne da bi se davčnim zavezancem izročili 
posebni plačilni nalogi. 

Prekoračitev tega roka se sme oprostiti samo v primeru § 286. zakona 
o osebnih davkih. 

Plačilni nalogi v dosedanji obliki se vročajo samo podjetjem, ki so 
zavezana posebni pridobnini, in onim davčnim zavezancem, ki jim pri
stojno oblastvo prvič odmerja občo pridobnino, rentni davek ali do
hodnino. 

Dospevanje davkov za vplačilo. 

Člen 159. 
Nepjosrednji davki, državni in avtonomni pribitki dospevajo za vplačilo 

dne 1. februarja, 1. maja, 1. avgusta in 1. novembra vselej za tekoče 
četrtletje. 

Prisilno se omenjene davščine ne izterjavajo, ako se plačajo v 14 dneh 
po dospelosti. Izjema od tega pravila so davek na rente, na tantieme in 
dohodnine, kolikor se pobirajo z odbitkom pri izplačilu. 

Zamudne obresti. 

Člen 160. 
Zamudne obresti se odmerjajo z 0-125 dinarja od vsakih 25-— dinarjev 

zaostalih davkov in državnih in avtonomnih pribitkov za vsak mesec- (6 % 
na leto). Ostanki v denarni vrednosti in mesecu se ne vpoštevajo. 

Zamudne obresti odpadajo, ako ne preseza vsak zaostanek z držav
nimi in avtonomnimi pribitki vred 25-— dinarjev. 

Avtonomni pribitki. 
Avtonomni ptribitki se odmerjajo na podstavi državnega davka. Stopnje 

teh pribitkov je treba prilagoditi tej osnovi. 

O d r e d b e za P r e k m u r j e . 

Člen 161. 
Vsi zakoni in vse zakonske naredbe o neposrednjih davkih in pribitkih, 

ki veljajo za Slovenijo in Dalmacijo z gorenjimi izpremembami, se upo
rabljajo tudi na ozemlje-Prekmurja. 

Minister za finance se pooblašča, da sme v tem oziru izdati podrobne 
odredbe; toda za zemljiški davek morajo biti odločilni rezultati zemljiškega 
katastra v Prekmurju. 

O d r e d b e za B o s n o in H e r c e g o v i n o . 

Člen 162. 
Katastrske davčne osnove za desetinsko povprečnino, davek od vred

nosti zemljišč in zgradb se zvišujejo na vrednost štirikratnega, davčne 
osnove za davek od gozdnega zemljišča pa na vrednost dvajsetkratnega 
produkta. 

Tako zvišane davčne osnove za davek od vrednosti onih zgradb, ki 
so bile prodane izza dne 1. januarja 1916., sme delegat ministra za finance 
v Sarajevu na prošnjo davčnega zavezanca znižati sorazmerno z zvišano 
katastrsko vrednostjo drugih davčnih objektov, toda nikakor ini nikoli ne 
pod sedanjo katastrsko vrednost tega objekta. 

Davek od vrednosti zgradb se pobira izvun zatvorjenih urejenih krajev 
v poljedelskem gospodarstvu samo od stanovanskih hiš. Take hiše, ki se 
istočasno deloma uporabljajo ne za stanovanje in poljedelsko gospodarstvo, 
so zavezane davku samo sorazmerno z onim delom, ki služi za stanovanje. 
Davčna dolžnost hišne areje, dvorišča in ograje vrta do 1000 m2 ostane 
nedotaknjena. 

Od tako odmerjenih davkov na zemljišče in zgradbe se pobirajo tudi 
nadlalje dosedanje državne doklade in državni pribitki. 

Na davek od zemljiškoknjižno zavarovanih obresti se pobira — razen 
pribitka za ceste — državni pribitek 300%^ na tečevino pa: 

s čistim' dohodkom do 2500-— dinarjev s 100%.; 
s čistim dohodkom preko 2500-— do 7500-— dinarjev z 200%; 
s čistim dohodkom preko 7500"— do 25.000-— dinarjev s 300%; 
s čistim dohodkom preko 25.000-— dinarjev s 400%-. 
Davek v višji stopnji pribitka se mora odmeriti tako, da ne ostane 

davčnemu zavezancu po odbitku davka na čisti dohodek manjši del čistega 
dohodka, nego ga ostane po čistem dohodku najmočnejšemu zavezancu 
predhodnega odstotka. 

Odmero obrtnega davka («tečevinski porez») razen davka družb, za
vezanih javnemu polaganju računov, rudarskega davka in davka na kroš-
njarstvo in krošnjarske obrte, izvrše za leto 1922. in jo bodo izvrševali 
v bodoče v Bosni in Hercegovini davčni odbori. 



105. 722 Letnik IV. 
Davčni odbori se ustanavljajo za vsak srez. Za mesta Sarajevo, Tuzlo, 

Mostar, Travnik, Banjoluko in Bihać se ustanavljajo posebni odbori, mi
nister za finance pa sme take odbore ustanoviti tudi za okoliš kotarske 
ekspoziture, ako se mu vidi potrebno. 

Davčni odbori so sestavljeni iz predsednika, njegovega namestnika in 
iz štirih, a v zgoraj omenjenih mestih iz šestih članov. 

Predsednika in njegovega namestnika postavlja delegat ministra za 
finance izmed davčnih uradnikov. Člane odborov in na vsaka dva člana 
po enega namestnika volijo z večino glasov izmed sebe zavezanci «poreza 
na radnje» iz dotičnega sreza. V zgoraj omenjenih mestih predlaga te 
člane trgovska zbornica, volijo pa jih dotični občinski odbori izmed pred
laganih oseb. 

Vsak odbor ima svojega referenta, ki ga postavlja pristojni davčni 
urad. Referent nuna .pravice glasovanja, sme pa.v imenu državne blagajne 
vlagati pritožbe zoper ocenitve odbora v 30 dneh od dne ko je odbor 
ocenil dohodke. Referentsko službo sme opravljati tudi predsednik sam 
ali njegov namestnik, v tem primeru pa se mu ne jemlje pravica glasovanja. 

Za sklepčnost morajo biti razen predsednika in njegovega namestnika 
prisotni v sreskem odboru vsaj trije, v mestnem pa vsaj štirje člani. 

Natančnejše odredbe, kje, kdaj in kako se volijo člani davčnih odborov, 
predpise minister za finance z naredbo. 

Izvoljeni odbor podeluje tudi zaostanke v odmeri «.poreza na radnje» 
in davka na vojne dobičke za minula leta. 

Drugače pa se uporabljajo po odredbah §§ 8., 9., 10., 11., 12., 13., 
14., 15. in 16. naredbe o reformi trošarine iz leta 1907. Članom'davčnega 
odbora, ki niso uradniki, se priznavajo kot odškodnina za zamudo časa 
ш uporabljeni trud dnevnica in potni stroški v isti višini kakor v Hrvatski 
Ti izdatki se zaračunavajo v breme poglavja 184., partije 1062., pozicije 8. 

Vse ostale odredbe o odmeri, reševanju pravnih lekov in pobiranju 
«poreza na radnje» ostanejo še nadalje v veljavi, kolikor niso tukaj iz-
f/remenjene. 

Ako hišni posestnik ne predloži prijave o najemščini v določenem roku 
in ako se ponovnemu pozivu ne odzove v treh dneh, naj se kaznuje v 
denarju do 100-— dinarjev. Ako pa se niti v prihodnjih osmih dneh ne 
odzove pozivu, se odpošlje uradni organ, ki izpolni in predloži napoved 
davčnemu oblastvu in hišni posestnik mora državni blagajni povrniti 
efektivne stroške uradnega odposlanca po stroškovniku, kakor ga odobri 
davčno oblastvo. 

Davek na prejemke duševnih delavcev iz razmerja javne ali privatne 
službe se pobira v mejah odredb členov po zakonu in odredbah, ki veljajo 
za Srbijo. J J 

Na prejemke telesnih delavcev, omenjenih v členu 60. zakona o nepo-
srednjem davku v Srbiji, se pobira kot državni davek in kot vsi ostali 
državni in specialni pribitki 2% zaslužka. 

Delodajalci industrijskih podjetij jamčijo za pobiranje davka in pri-
bitka, ki so mu zavezani prejemki njih nameščencev, za vsakega name
ščenca, ki posluje pri njih dalje časa nego mesec dni. 

Upravičeni so, od prejemkov odtezati davek, ko izplačujejo zaslužek 
Nabrane zneske morajo izročiti s posebnim izkazom v dveh izvodih naj-
kesneje v 14 dneh po preteku vsakega četrtletja. 

Davek na koze se ukinja. 
Minister za finance se pooblašča, da sme izjemoma vkljub zakonu za 

izvrševanje proračuna dovoliti trošenje kredita iz partije 1062 (stroški 
za odmero davka itd.), nevezano na proračunske dvanajstine v mejah 
lernega kredita. J 

Člen 163. 
Privatnim uslužbencem in delavcem, ki bi bili morali po veljavnih 

davcrnh zakonih od dohodkov (mezd) in službenega razmerja plačati 
davek na višje prejemke, a dotičnih davkov še niso plačali, sme delegat mi
nistra za finance na prošnje davčnega zavezanca odpisati dolžni davek ako 
se uveri, da bi bila z izterjavo ogrožena eksistenca davčnega zavezanca 
ni njegove rodbine. 

Davek na višje prejemke se ne pobira več izza dne 1. januarja 1922. 

Člen 167. 

Člen 164. 

i- ^ ! ^ , 4 ' u r e d b e ° Podpiranju produkcije novih stanovanj z dne 19 ju
lija 1920. velja tudi za nove zgradbe, ki imajo pretežno ali izključno po
slovne prostore. Zgradbe v Bosni in Hercegovini se opraščajo tudi davka 
na vrednost h.se one y Sloveniji in Dalmaciji od 5 % najemnega davka, 
v Banatu, Bački Baranji in Slavoniji pa od občega dohodninskega pribitka 
Davčna oprostitev na vsem ozemlju kraljevine nima za posledico edino 
oprostitve od invalidskega davka. 

O s t a l e o d r e d b e . 
Člen 165. 

Zaradi pravilnega in točnega izvrševanja zakona o neposrednjih in 
i S r n Ä n ç a v k l h S ! u ! t a n a v J J a | ° v S r b i Ü in Urni gori, Banatu, Bački in 
mranji in Sremu davčni odseki pri finančnih upravah kot izvrševalni 
S o v g e n e r a l n e d j r e k c i J e neposrednjih davkov, odnosno posrednjih 

Člen 166. 
V vseh okrožnih mestih in v vsakem srezu, kjer so ustanovljene finančne 

uprave, naj posluje po en davčni odsek za odmero in pobiranje neposred
njih in posrednjih davkov s potrebnim številom poreznikov, davčnih po
močnikov in zvanicmkov, katerih število odreja minister za finance. Dokler 
se v Srbiji m Crm gori, in sicer po predpisih zakona o organizaciji finanč
ne kon role, ne vzpostavi finančna kontrola, postavlja minister za finance 
na predlog generalne direkcije posrednjih davkov pri teh odsekih, odnosno 
pri davčnem cadelku beograjskem, potrebno število trošarinskih organov ' 

Porezniki in trošarinski kontrolorji so po plači in zvanju enaki kon
trolorjem in blagajnikom okrožne finančne uprave, samo da znaša njih 
začetna plača 1500-— dinarjev. 

Člen 168. 
Minister za finance se pooblašča, da sme v Srbiji in Črni gori popol

noma ali deloma izpremeniti sestavo davčnih odborov za odmero rednega 
davka, davka na vojne dobičke in davka na poslovni promet, ako spozna, 
da je poslovanje teh odborov ali posameznih njih članov nepravilno in 
protizakonito. 

Člen 169. 
Beograjski davčni oddelek ima: upravnika v činu in s plačo načelnika 

ministrstva za finance, pet šefov, enega kontrolorja in dva revizorja v činu 
odsekovnih šefov generalne direkcije neposrednjih davkov, glavnega bla
gajnika, knjigovodjo v činu knjigovodje generalne direkcije državnega 
računovodstva in potrebno število poreznikov in kontrolorjev do vzpo
stavitve finančne kontrole, pisarjev davčnih pomočnikov in zvaničnikov. 

Člen 170. 
Upravnik beograjskega davčnega oddelka imej, če je mogoče, pravno 

fakultetno izobrazbo, ako pa te ne, vsaj kvalifikacijo šefa okrožne finančne 
uprave, samo da je moral biti v obeh primerih najmanj pet let v davčni 
stroki; odsekovni šefi, kontrolor in revizorji morajo imeti kvalifikacijo 
šefov okrožne finančne uprave in so morali prebiti najmanj tri leta v 
davčni stroki, glavni blagajnik pa kvalifikacijo blagajnika državnega ra
čunovodstva. 

Za poreznike in kontrolorje smejo biti odslej prvenstveno postavljeni 
oni, ki so dovršili državno porezniško šolo; razen njih pa se smejo spre
jemati tudi oni, ki so dovršili srednjo šolo in opravili zrelostni izpit. 

Člen 171. 

Davčni odseki pri okrožnih in sreskih finančnih upravah in beograjski 
davčni oddelek kot finančna oblastva so glede dela in opravljanja svoje 
službe pod neposrednjim nadzorstvom generalne direkcije neposrednjih 
davkov za posle neposrednjih davkov in generalne direkcije posrednjih 
davkov za posle posrednjih davkov. 

Člen 172. 
Vse osebje v davčnih odsekih je v disciplinarnem oziru podrejeno 

šefom, v Beogradu pa upravniku oddelka. 

Člen 173. 
Dolžnosti davčnih odsekov in beograjskega davčnega oddelka so te-le: 

a) pazijo, da se nihče ne izogne davčnim dolžnostim po zakonih o ne-
posrednjem davku; 

b) pazijo, da se vsi davčni in finančni zakoni uporabljajo in izvršujejo 
pravilno in pravočasno; 

c) sestavljajo pravočasno davčne račune; 
č) vodijo vse davčne knjige v pravilnem stanju; 
d) pobirajo neposrednje in posreduje davke v mestu im po trgih; 
e) kontrolirajo na licu mesta pobiranje, ki ga opravljajo občine, ter jim 

dajo potrebna navodila za hitro in točno izvrševanje davčnih stvari; 
f) obhajajo v svojem okolišu vse kraje, ko se odmerja in pobira nepo-

srednji davek; 
g) redno predlagajo poročila o pobranih dohodkih. 

^ Dolžnosti pod a), b), £) in g) izvršujejo, kolikor se nanašajo na iz
vrševanje zakona o posrednjih davkih, davčni odseki, odnosno davčni od
delek beograjski, samo v krajinah, kjer ni organov generalne direkcije po
srednjih davkov, pa državni kontrolorji trošarine in finančne kontrole. 

Člen 174. 
Zaradi praviilnejšega in enotnejšega uporabljanja finančnih zakonov 

predpise generalna direkcija neposrednjih davkov sporazumno z generalno 
direkcijo posrednjih davkov poslovnik in postopek v vseh davčnih poslih 
zase, za davčne odseke in za finančno kontrolo. 

Člen 175. 
Vsi srezi in vse občine okrožnih mest v Srbiji in Črni gori, v katerih 

so davčni odseki, in občina mesta Beograda morajo iz svojih sredstev 
dajati zgradbe, kurjavo in postrežbo za davčne odseke; v oblastih Banata, 
Backe in Baranje in Srema рд tipi vse stroške državna blagajna, dokler 
se ne ustanove enotne okrožne in sreske samouprave. 

r> 

Člen 176. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, se na predlog generalne direkcije nepo

srednjih, odnosno posrednjih davkov vsi davčni in trošarinski organi v 
Srbiji m Crni gori prevedejo v davčne odseke. Trošarinski organi ostanejo 
v davčnih odsekih, odnosno v beograjskem) davčnem oddelku, dokler se 
ne ustanove namerjana oblastva finančne kontrole. 

Odredbe o carinski stroki. 

•Člen 177. 

Na vso kraljevino se razširja glede organizacije carinskih oblastev in -
carinske službe, istotako glede carinskega postopanja carinski zakon 
glede pobiranja carine pa zakon o splošni carinski tarifi z občo carinsko 
tarifo prejšnje kraljevine Srbije z vsemi poznejšimi izpremembami in do
polnitvami kakor tudi trgovinske pogodbe, ki jih je sklenila z drugimi 
državami, kolikor še veljajo, pa tudi zakon o tlakarini z dne 31. decembra 
1911., katerega člen 2. je sestavni del zakona o splošni carinski tarifi 
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Člen 178. 
ke carinske stroke se uporabljajo' v disciplinarnem pogledu 

.o, navedenih v carinskem zakonu, odredbe zakona o civilnih 
* prejšnje kraljevine Srbije. 

Člen 179. 
Obmejne carinarnice se porazmescajo začasno do odreditve definitivne 

meje kraljevine po demarkacijski črti. Demarkacijska črta se smatra za 
carinsko črto. 

Člen 180. 
Minister za finance se pooblašča, da sme sporazumno z ministrom za 

promet izdati pomorsko-carinski pravilnik, s katerim se v carinskem oziru 
uredi promet na teritorialnem morju in predpišejo kazni za kršitev dotič
nih odredb. 

Minister za finance se pooblašča, da sme sporazumno z ministrom za 
promet izvršiti revizijo carinskega železniškega postopka. 

Člen 181. 
Točka 8. člena 6. zakona o splošni carinski tarifi se izpreminja ter 

se glasi: 
Predmeti, ki so neposredno potrebni za brodarjenje,. kakor tudi ma

terial za tehnično opremo in gradnjo ladij, če se taki predmeti ne izdelu
jejo.v državi ali če se ne izdelujejo v zadostni količini, in ob pogojih, ki 
jih predpiše minister za finance. 

Člen 182. 
Pripomba za tar. post. 473. uvozne tarife se izpremiinja ter se glasi: 
Vrednostni papirji, kakor bankovci, menice, čeki, kuponi in papirji. 

vse to izpolnjeno, so prosti carine. 

Člen 183. 
Člen 129. carinskega zakona, izpremenjen z uredbo o izpremembah in 

dopolnitvah členov 21., 128. in 129. carinskega zakona («Službene No
vine» št. 116/21.*), se izpreminja ter se glasi: 

Po preteku roka za ležanje blaga (člen 128.) ugotovi carinarnica, ali 
je tovorni list, na katerega se nanaša blago, rešen. 

Ako je rešen, pozove s pismenim pozivom lastnika blaga, naj v treh 
dneh po potrjenem prejemu poziva spravi blago iz carinarnice. Ako tovorni 
list ni rešen, se pozove voznik (izročitelj) blaga, naj to stori. 

Ako se lastnik, odnosno voznik (izročitelj) blaga ne more izslediti, se 
objavi poziv pred carinarnico in ta objava se smatra, kakor bi mu bil 
poziv osebno vročen. 

Blago, ki se v določenem roku ne spravi iz carinarnice, se javno proda. 

Člen 184. 
Členu 131. carinskega zakona se dodaja nastopni dostavek kot posled

nji odstavek: 
Ako se na ponovni licitaciji ne doseže cena v znesku, s katerim je blago 

obremenjeno kot s carinskimi davščinami in ostalimi davščinami ali taksa
mi, ki se pobirajo pri carinarnicah, odloči o izvrsnosti take prodaje mi
nister za finance, ki je upravičen, odredliti po svoji izprevidnosti, kaj цај 
se stori z blagom, ako prodaje ne odobri. 

Člen 185. 
Vlada se pooblašča, da sme ob nujni in neodložni potrebi, ako gre 

za važne državne, pridobitne in trgovinske interese države, uvesti, zvišati, 
znižati ali ukiniti uvozne carine na posamezne predmete; toda odločbo 
o tem mora predložiti v odobritev narodni skupščini, ako je narodna 
skupščina zbrana, v 15 dneh, ako pa ni zbrana, začetkom novega zase
danja v 15 dneh. 

Člen 15. zakona o splošni carinski tarifi se izpreminja ter se glasi: 
Istotako sme vlada na predlog ministra za finance prepovedati povsem ali 
omejiti za izvestne oblasti izvoz, uvoz in prevoz izvestnega blaga, če to 
zahtevajo državni interesi; toda to odločbo mora predložiti v odobritev 
narodni skupščini v 15 dneh, ako je skupščina zbrana, ako pa ni zbrana, 
v 15 dneh po sestanku. 

Odločba ministrskega sveta Cbr. 13.381 z dne 1. marca 1922. o uvozni 
prepovedi («Službene Novine» št. 48**) se ukinja, nadavek carine, ki se 
plačuje na luksusmo blago, pa se zvišuje. 

Člen 186. 
Ako se prepove uvoz, izvoz ali prevoz predmetov kakršnekoli vrste, 

se smatra za tihotapca: . 
1.) kdor v carinskem pasu, gredoč po carinski poti ali vozeč se izvun 

carinskega pasa z vlakom ali parnikom, ki vozi direktno v inozemstvo ali 
samo prehaja tuje ozemlje, ali prihaja odtod, na ptoziv carinskih orga
nov ne pokaže prepovedanih predmetov, pa se taki predmeti najdejo ob 
pregledu njegovih stvari ali pri osebni preiskavi ; 

2.) kdor, izogibajoč se carinarnice, na necarinskem potu vnaša v državo 
zaradi uvoza ali prevoza ali poizkuša iznesti iz države prepovedane pred
mete, nadalje kdor ob carinskem pregledu ali carinski preiskavi na skrit 
ali goljufiv način poizkuša vnesti v državo ali iznesti iz države ali prevesti 
skozi državo prepovedane predmete. . 

Taki tihotapci se kaznujejo razen konfiskacije po členu 146. carin
skega zakona in ostalih kazni, določenih v tem zakonu, ža tihotapstvo še: 
a) z denarno kaznijo od 1000-— do 50.000-— dinarjev, ako so predmeti 

zavezani plačilu carine ali drugih davščin, ki se pobirajo na carinar
nicah; 

* Uradni list pod št. 151 iz leta 1921. 
.** Uradni list pod št. 64: " 

b) z denarno kaznijo od 2000-— dö 150.000— dinarjev, ako predmeti 
niso zavezani plačilu carine ali drugih davščin, ki se pobirajo na cari
narnicah. 
Te kazni se pobirajo iz celokupne premične in nepremične imovine 

obsojene osebe ali pa se izpreminjajo v kazen zapora, ako jih obsojena 
oseba ne more plačati s svojo premično in nepremično imovino, računaje 
50-— dinarjev za en dan zapora. 

Ta zapor se izvršuje nezavisno od eventualnega zapora po členu 153. 
carinskega zakona, ne sme pa trajati nad leto dni, ako gre za izvršitev 
kazni po točki a), in ne nad dve leti, ako gre za izvršitev kazni po točki b). 

Člen 187. 
če se tihotapec zaloti na dejanju ali če je s polnoveljavnimi dokazi 

ugotovljena njegova kazenska odgovornost, a preračunjene kazni ni po
ložil niti je ni zadostno zavaroval, se pritvori in čaka v pritvoru izvršne 
odločbe. 

Čas prestanega pritvora se všteva v prestajanje kazni. 
Ako se je vršilo tihotapstvo z dejanjem, ki ga je smatrati za pregrešek 

ali hudodelstvo, je krivec tudi kazensko odgovoren po kazenskih zakonih. 

Člen 188. 
Tihotapstvo morajo pobijati vsi organi državnih in občinskih oblastev. 

Tudi smejo z zapisniki ugotavljati učin, potem pa morajo takoj akte, krivce 
in zaplenjene predmete izročati najbližji carinarnici zaradi nadaljnje pre
iskave. 

Edino carinarnice so pristojne, izvajati preiskavo ter v prvi stopnji 
izdajati rešitve in izrekati kazni. Glede nadaljnjega postopka veljajo od
redbe carinskega zakona, določene za tihotapce. 

Državna oblastva, ki razpolagajo z zapori, morajo prevzemati v pri
tvor osebe, ki jih jim pošiljajo carinarnice zaradi pritvora. Stroški za 
vzdrževanje pritvorjencev zadevajo dotično partijo, ki je za ta oblastva 
postavljena v proračun za tak namen, ako pritvorjenec ne more povrniti 
stroškov pripora iz svoje imovine. 

Osebe, obsojene z izvršnimi rešitvami pristojnih carinskih oblastev 
na podstavi carinskega zakona, prestajajo kazen v sodnih zaporih; stroški 
za to zadevajo dotično partijo. 

Člen 189. 
Pri generalni direkciji carin in pri glavnih carinarnicah prve vrste 

se ustanavlja zvanje glavnih revizorjev, ki so po plači enaki upravnikom 
glavnih carinarnic prve vrste. Pri centralnih carinskih blagajnah se 
ustanavlja zvanje knjigovodij, ki so po plači enaki knjigovodjam generalne 
direkcije carin. 

Člen 190. 
Če ni kandidatov za ukazne tehnologe in kemike, se smejo pri carinar

nicah, ki imajo carinsko-kemijske laboratorije, postavljati tudi neukazni 
tehnologi in kemiki v breme kreditov, ki se odrejajo s proračunom za 
ukazne tehnologe in kemike. 

Člen 191. 
Pri generalni direkciji carin in pri carinarnicah, ki imajo carinsko-

kemijske laboratorije, se smejo postavljati višji tehnologi in kemiki, ki so 
po plači enaki upravnikom glavnih carinarnic prve vrste. Višji tehnologi 
m kemiki, ki se postavljajo pri generalni direkciji, smejo biti po plači enaki 
tudi inšpektorjem ali šefom odsekov. 

Člen 192. 
Pri glavnih carinarnicah prve in druge vrste se smejo postavljati 

za skladiščnike tudi oni državni uslužbenci, ki nimajo potrebne kvalifika
cije, a so prebili v službi pri carinarnicah kot carinski uslužbenci najmanj 
pet let ali pa so pred tem časom opravili strokovni carinski Izpit ter so 
se poleg tega v službi odlikovali z marljivostjo, dostojnostjo in vestnostjo. 
Skladiščniki so po plači enaki carinikom (člen 223. carinskega zakona). 

Finančnim stražnikom, ki so služili v Srbiji in Črni gori ter so kot taki 
postavljeni za carinske skladiščnike, se vštevajo v leta ukazne službe leta, 
ki so jih prebili pri finančni straži. 

Prispevki, ki so jih vlagali ti finančni stražniki v fond finančne. straže 
za zavarovanje užitka dosmrtne podpore (člena 251. in 253. carinskega 
zakona), se vzamejo iz fonda finančne straže ter vlože v vdovski fond. 
Ta vložek v vdovski fond se vpošteva ob eventualnem vplačilu izrednega 
prispevka. 

Člen 193. 
Zidna in strešna opeka je pri uvozu oproščena plačila carine in po

stranskih taks. Ta oprostitev velja samo za osebe in podjetja, ki zidajo 
zgradbe za svoje potrebe. 

Zaradi nedostajanja stanovanj se pooblašča ministrski svet, da sme 
sporazumno s finančnim odborom opraščati carine in postranskih taks 
tudi drug stavbinski material, %ako nastane potreba za to. 

Člen 194. 
Ako se vrši tihotapstvo z denarjem (kovanim ali papirnatim), prepove

danim za uvoz ali izvoz, z~ državnimi obveznicami in vrednostnimi papirji, . 
izvzetimi po členu. 146. carinskega zakona, se izročajo ti predmeti glavni 
državni blagajni. Taki predmeti, odnosno denar, prejet iz prodaje, se po-
razdele, ko postane rešitev, s katero se je izrekla obsodba, izvršna, tako, 
kakor je predpisano š členom 204.. carinskega zakona. 

Denar, pobran kot kazen, pa se porazdeli tako: Ena. polovica pripade 
zalotnikom in ovadnikom dotičnega dejanja na enake dele, druga polovica 
pa se vloži v poseben fond, iz katerega se pokrivajo stroški pritvora in 
zapora iz člena 153. carinskega zakona kakor tudi iz člena 186. tega 
finančnega zakona pri onih osebah, iz katerih imovine se ne bi mogli ti 
stroški izterjati in kolikor ne bi zadoščal za kritje takih stroškov pro
računski kredit, odobren v ta namen. 
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Člen 195. 
Zoper vse rešitve carinarnic, s katerimi se je izrekla obsodba zaradi 

dejanj vseh vrst tihotapstva, je dopustna pritožba na ministra za finance 
— generalno direkcijo carin — v 10 dneh od dne, ko se je rešitev pri
občila krivcu ali njegovemu pravnemu zastopniku. Ako je krivec na begu, 
mu odredi carinarnica zastopnika, ako pa ima svojega pooblaščenca, za
sliši tega, potem izda rešitev ter jo priobči v «Službenih Novinah». Gb-
enem obvesti najbližje politično (policijsko) oblastvo in okrožno načel-
ništvo, da izda tiralico za ubežnikom po predpisih zakona o sodnem po
stopku pri kaznivih dejanjih. 

Pritožbo je izročiti carinarnici, ki je izdala rešitev. 
Te rešitve carinskih oblastev o kaznivih dejanjih pretresa pri generalni 

direkciji carin kolegij iz treh članov, izmed katerih morata biti dva diplo
mirana pravnika. 

Zaradi tega je ustanoviti pri generalni direkciji carin poseben oddelek 
z načelnikom, ki mu gre položaj in plača ministrskega načelnika in ki bodi 
predsednik kolegija. Člani imajo položaj in plačo ministrskega inšpektorja. 
Predsednik in člani se postavljajo z ukazom na predlog ministra za finance. 
Če je načelnik na dopustu, na bolovanju ali drugače zadržan, ga zastopa 
koi predsednik starejši član. Člane kolegija nadomeščajo, ako so zadržani, 
namestniki, ki jih odreja minister za finance. 

Ta oddelek mora imeti potrebno število tajnikov, pisarjev in prakti-
kantov. Dokler se s proračunom ne odredi potrebni kredit, se izplačujejo 
plače in doklade za osebje tega oddelka iz kredita 10,000.000-— dinarjev, 
preliminiranega v partiji 48. proračuna za leto 1922./1923. za uvedbo 
novih zakonov. 

Odločbe tega kolegija dobivajo pravno veljavo, ko jih odobri minister 
za finance. Čim minister za finance odobri odločbo, sme odrediti izplačilo 
do polovice ovadhiške ali zalotniške nagrade. 

Člen 196. 
Minister za finance sme vsako carinarnično rešitev, s katero se je izrek

la obsodba in ki mu pride v pretres bodisi uradoma, bodisi po vloženi 
pritožbi, izpremeniti s svojo odločbo obdolžencu ali v korist ali pa v škodo. 

V spodaj naštetih primerih sme minister za finance denarne kazni zni
žati pod minimum: 

1.) ako obdolženec ni dovršil 18. leta starosti; 
2.) ako se ugotovi, da obdolženec ni imel namere, nego je učinil deja

nje iz nevednosti; 
3.) ako je obdolženec dokazano slaboumen; 
4.) ako je vrednost tihotapskih predmetov tako neznatna, da bi bil tudi 

minimum kazni, določene z zakonom, nerazmerno težak proti ugotov
ljenemu kaznivemu dejanju. 

Odredbe o taksah in državni trošarini. 

Člen 197. 
V tar. post. 10. t a k s n e t a r i f e zakona o državni trošarini, taksah in 

pristojbinah se zvišujeta izza dne 15. avgusta stopnji iz točke 3. tako-le: 
pod a) na 3 % ; 
pod b) na 6%,. C l e n i 9 8 

K tar. post. 12. taksne tarife se dodaja nova pripomba, ki se glasi: 
P r i p o m b a 4. Ako se ugotovi komisionalno, da je bila pri nakupu ali 

prodaji nepremičnih stvari prijavljena manjša vrednost, nego je bila v 
onem času, a je ta razlika večja od 25 %„ se kaznujeta kupec in prodajalec 
razen s kaznijo po zakonu o taksah z ozirom na višino utajene vrednosti 
še v denarju od 1000-— do 50.000-— dinarjev. 

Člen 199. 
Tar. post. 306. se izpreminja ter se glasi: 
Tar. post. 306. — Za pregled in preizkus parnih kotlov se plačuje po 

velikosti kurilne površine: 
a) do 2.5 m2, ako se izvrši preizkus z vodnim pritiskom 250-— dinarjev 

za notranjo revizijo 150-
za zunanjo revizijo 100-

b) preko 2, 5 do 10 m2 — preizkus z vodnim pritiskom 500-— " 
za notranjo revizijo 300-
za zunanjo revizijo 200-

c) preko 10 do 50 m'2 — preizkus z vodnim pritiskom . 800-— 
za notranjo revizijo 500- " 
za zunanjo revizijo 300-

č) preko 50 do 100m* — preizkus z vodnim pritiskom 1000— " 
za notranjo revizijo 700-
za zunanjo revizijo 400-

d) preko 100 do 200 m- — preizkus z vodnjm pritiskom 1200-— '„' 
za notranjo revizijo 900 — 
za zunanjo revizijo 500-

e) preko 200 m2 — preizkus z vodnim pritiskom . . 1500-— 
za notranjo revizijo 1200-— " 
za zunanjo revizijo 600-— ", 
P r i p o m b a 1. Te takse se pobirajo, ako se vrši ta pregled na zahtevo 

privatnih oseb ali pa po predpisih zakona. 
P r i p o m b a 2. Odškodnina za potne stroške se izplačuje po tarifi 

ki jo predpiše minister za socialno politiko. 
P r i p o m b a 3. Za potrdila o tem, da sta se izvršila pregled in 

revizija, se plačuje taksa po tar. post. 5. 

Za pritožbe zoper volitve se plača v vsakem primeru 
ne glede na to, koliko oseb je podpisalo pritožbo. 

Predpis tega člena velja za vso kraljevino. 

Člen 201. 
Kljub predpisom zakona o taksah in pristojbinah posamt. 

pokrajin je dajati izjemoma odslej dvoodstotno provizijo le pooblaščenih, 
prodajalcem, in sicer samo, ako kupijo obenem kolkov ali taksnih papirjev 
ah menic v vrednosti najmanj 200.— dinarjev in po naročilni listi. 

Taksne vrednotnice smejo prodajati pooblaščeni prodajalci v neome
jenih količinah in vrstah. 

Kjer ni pooblaščenih prodajalcev, mora občina prodajati vse taksne 
vrednotnice; v tem primeru ima vse pravice pooblaščenih prodajalcev. 

Prodajalci tobaka morajo imeti v zalogi in prodajati tudi taksne vred
notnice v količinah po krajevnih razmerah, ako se jim: to odredi Kdor tega 
ne stori, temu se odvzame pravica tobačne prodaje. 

Provizija se daje v kolkih. 
Privatne osebe ne smejo dobivati pri kupovanju taksnih vrednotnic no

bene provizije. 
Člen 202. 

Izdelovanje vina iz melase je po vsej kraljevini prepovedano. Vsi oni 
pri katerih se najde vino, izdelano iz melase, se kaznujejo za vsak najdeni 
hektoliter vina s 1200-— dinarji, brez ozira na jakost in sladkorno vsebino. 

Oni pa, pri katerih se najde melasa, ki ni bila pravočasno prijavljena 
generalni direkciji posrednjih davkov ali ki se je uporabila brez odo
britve te direkcije, ali pri katerih se najde drozga iz melase, pripravljena 
ah uporabljena v katerikoli namen, se kaznujejo, in sicer za vsakih 100 kg 
z 960— dinarji in za vsakih 100 litrov pripravljene ali uporabljene drozge 
iz melase s 320-— dinarji. Ako pa se najde žganje iz take drozge, se kaznu
jejo za vsak najdeni hektoliter žganja s 1600-— dinarji. Ako bi bila ta 
kazen za najdeno uporabljeno količino drozge manjša od one za žganje, 
odnosno za takšno vino, se ne vzame kazen po uporabljeni drozgi. 

Kazen ne sme biti manjša od 1600-— dinarjev, odnosno 1200-— dinar
jev, razen v primeru po členu 203. tega finančnega zakona. 

Žganje in najdena drozga, odnosno takšno vino, se uniči, melaso pa 
sme generalna direkcija posrednjih davkov proti nagradi prepustiti tvornici 
za špirit. 

Priprave za proizvajanje se pridrže kot jamstvo za plačilo kazni. 
Melasa se mora uporabiti v oni namen, ki ga odredi generalna direk

cija posrednjih davkov. Kdor tega ne stori ali to ovira ali brez odobritve 
generalne direkcije posrednjih davkov prepusti melaso komu drugemu, se 
kaznuje v denarju od 1000-— do 5000-— dinarjev. 

Člen 203. 
Oni, ki učinijo tihotapska kazniva dejanja z žganjem in vinom (vinski 

most ah drozga), se vkljub veljavnim predpisom kaznujejo z dvakratnim 
do štirikratnim zneskom redne trošarine poleg plačila redne trošarine, sa
mo da se mora tam, kjer se je po dosedanjih predpisih odrejala najmanjša 
kazen po času 48 ur kuhanja, ta čas jemati le za 24 ur; te kazni sme gene
ralna direkcija posrednjih davkov iz utemeljenih razlogov ob razpravi o 
kaznivem dejanju na interesentovo pritožbo znižati na četrtino. 

Za ta kazniva dejanja, učinjena na carinarnicah, veljajo predpisi carin
skega zakona tudi glede višine kazni. 

Za vsa kazniva dejanja, učinjena z žganjem do konca leta 1921 m 
sicer za ona, o katerih kazni še niso izrečene, se ustavlja nadaljnje kazen
sko postopanje in pobrati je samo redno trošarino; za ona, o katerih so 
razsodbe izrečene, a kazni niso pobrane, se te kazni ne pobero, ampak po
bere se samo redna trošarina; za ona pa, o katerih so razsodbe izrečene 
in kazni pobrane, se te vsote ne vrnejo. 

Člen 204. 
V členu 6. zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah se zvišu

jejo stopnje v tarifi istega člena z dne 15. avgusta 1921. tako-le: 
stopnja št. l.a na 500-— dinarjev 

„ l.b „ 200-— 
» » 2 „ 400-- „ 
" » 5 . „ 5-— )( 
„ iz pripombe št. 5. . . „ 56-— „ 

št. 6 pod a , 800-— ,' 
„ „ 1 7 na višino monopolne takse za petrolej. 

Člen 200. 
Za vse pritožbe, vložene pri upravnem sodišču, se plačuje ista taksa 

kakor za pritožbe, vložene pri državnem svetu. 

Člen 205. 
Lastniki trošarinskih predmetov, za katere je s tem. zakonom trošarina 

zvišana, morajo količine teh predmetov, ki so se zatele pri njih dne 15. av
gusta 1922., prijaviti in trošarino plačati tako, kakor je bilo to prej pred
pisano z zakonom. 

Sladkor, za tet v skladiščih državnih podjetij in naprav in potrošnih za
drug, ni zavezan prijavi in tudi ne plačilu trošarine na zatete količine. 

Člen 206. 
Zakon o državni trošarini, taksah in pristojbinah z izpremembami in 

dopolnitvami, tako. prejšnjimi kakor tudi v tem. zakonu, ostane v veljavi, 
dokler veljajo odredbe tega finančnega zakona. 

Odredbe o lovskih kartah. 

Člen 207. 
V členih 9. in 12. lovskega zakona: za ozemlje Srbije se odrejajo te iz-

premembe, ki se glase: 
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1.) Lovske karte izdajajo okrožne šumske uprave, in sicer samo članom 
lovskih društev, ki niso izključeni po členu 10. lovskega zakona. 

2.) Davščine za lovske karte se zvišujejo: 
a) za srez od 20-— na 35-— dinarjev; 
b) za okrožje od 30-— na 55-— dinarjev; 
c) za vso deželo od 50-— na 85-— dinarjev. 

3.) Ostale zakonske odredbe, ki se ne tičejo zgoraj omenjene 3. točke, 
veljajo še nadalje. 

Odredbe o državnih monopolih. 

Člen 208. 
Ministru za finance se dovoljuje, da sme uvesti v ostalih krajinah kra

ljevine poleg Srbije vse monopolne zakone, ki veljajo za Srbijo z vsemi iz-
premembami in dopolnitvami, in sicer: zakon o monopolu tobaka z dne 
14. marca. 1890. z izpremembami in dopolnitvami z dne 26. januarja 1900., 
z dne 11. aprila 1902. in z dne 23. marca 1904., zakon o monopolu soli z 
dne 17. marca 1890. z izpremembami in dopolnitvami z dne 23. januarja 
189У., z dne 26. januarja 1900., z dne 29. aprila 1902. in z dne 23. marca 
j 904., zakon o ustanovitvi novih državnih monopolov za vžigalice, petrolej 
in cigaretni papir z dne 3. avgusta 1893. z izpremembami in dopolnitvami 
z dne 23. junija 1898., z dne 1. maja 1902. in t dne 23. marca 1904., koli
kor niso uvedeni do sedaj. Izvrševanje teh zakonov o monopolih se po-
verja upravi državnih monopolov. 

Člen 209. 
Članu upravnega odbora, predstavniku tujih upniških skupin, gre kot 

nagrada polovica, določena v členu 9. zakona o konverziji državnih dol
gov. Nagrada ostalim članom odbora ostane dosedanja. 

Uprava državnih monopolov mora voditi posebno, knjigovodstvo o 
dohodkih in razhodkih monopolov za Srbijo v mejah leta 1914. ter s 
terni dohodki postopati po zakonu o konverziji državnih dolgov. Vse 
ostale monopolne dohodke kraljevine daje uprava na razpolago ministru 
za finance. 

Člen 210. 
Uprava državnih monopolov ima pravico, privatne tvornice vžigalic, 

petroleja in cigaretnega papirja postavljati pod svojo kontrolo s plače
vanjem monopolne takse, skladno z zakonom. Toda monopolna uprava 
i ina pravico, odkupiti vse proizvode tvornic. Ta odločba je izvršna po 
odobritvi ministra za finance. 

Člen 211. 
Uprava državnih monopolov ima pravico, dajati dovolila za izvoz pre

delanih proizvodov. 
Člen 212. 

Z ozirom na razvoj poslov pri monopolni upravi in na ekonomizira
nje delovne moči se pooblašča minister za finance, da sme z ukazom, od
nosno predpisom, v mejah preliminiranih kreditov in ptreliminiranega šte
vila zvanj in osebja na predlog upravnega odbora samostalne monopolne 
uprave odrejati sedeže monopolnim uradnikom in uslužbencem po iz
kazani potrebi, toda brez pravice do dnevnic. 

Člen 213. 
Ministru za finance se dovoljuje, da sme zakon o uvedbi monopola na 

saharin in druge umetne tvarine za oslajanje, ki velja v Bosni in Herce
govini, uporabljati na ozemlju vse kraljevine ter predpisati potreben pra
vilnik, s katerimi se uredi postopek za izsledovanje in kaznovanje dejanj, 
kaznivih po tem zakonu. 

Člen 214. 
Dovoljuje se, da sme upravni odbor monopolne uprave po členu 6., 

točki 2., svoje uredbe odrejati ceno vsem monopolnim predmetom po da
našnjih tržnih cenah sirovin in po ostalih stroških, brez ozira na veljavne 
zakonske odredbe o prodajnih cenah v členu 114. zakona o monopolu 
tobaka, členih 8., 8. a in 8.b zakona o monopolu soli in členu 15. zakona 
o ustanovitvi novih državnih monopolov. Istotako sme odrejati mono
polno takso na monopolizirane predmete, ki se izdelujejo v državi ali 
uvažajo iz inozemstva. Odrejati sme cene za odkup tobaka v listu po seda
njih cenah brez ozira na člena 5. in 6. zakona o monopolu tobaka, in sicer 
v zmislu člena 6., točke 1., uredbe o samostalni monopolni upravi. 

Odrejati sme dnevnice članom odkupovalnih komisij in njih pomož
nemu osebju kakor tudi članom komisije za izdelovanje znamk brez ozira 
na člen 79. zakona o monopolu tobaka in na člen 36. zakona o taksah. 

Pobirati sme od proizvajalcev za komisijske stroške po členu 78. za
kona o monopolu tobaka do 5 dinarskih par za kilogram. 

Člen 215. 
Nekvarno predpisu člena 57. zakona o državnem računovodstvu je 

poleg upravnika državnih monopolov kot nakazovalca, ki mu je predpisana 
dolžnost v členu 174. zakona o monopolu tobaka in člena 6. pod a) uredbe 
o samostalni monopolni upravi, nakazovalec druge stopnje pri upravi 
državnih monopolov tudi načelnik računovodstvenega oddelka. Ta načel
nik ima nastopne pravice in dolžnosti: 

1.) v računskem oziru izvršuje vse odločbe upravnega odbora in od
ločbe upravnika državnih monopolov, izdane po uredbi in monopolnih 
zakonih; 

2.) podpisuje obče in specialne naloge za angažiranje kreditov mono
polnim napravam in oblastvom v mejah vsot, odobrenih s proračunom, 
do 3000-— dinarjev, nadalje otvarjanje kreditov za predmete, po katerih 
izvršujejo posamezni oddelki nabave monopoliziranih in drugih stvari in 
predmetov, potrebnih za monopolno upravo, iz proračunskih kreditov in 
po finančnem zakonu na podstavi odločb upravnega odbora ali odločb 
upravnika državnih monopolov; 

3.) podpisuje vse naloge in dokumente, po katerih se izvršujejo izpla
čila, in vlaga denar v blagajno na podstavi pristojno izdanih odločb. 

Člen 216. 
Glede dejanj, kaznivih po vseh monopolnih zakonih kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev in učinjenih do vštetega dne 27. julija 1921., se 
ustavlja vsako nadaljnje kazensko postopanje. Potemtakem se razsodbe o 
monopolnih kaznivih dejanjih, ki še niso izrečene, niti ne izrekajo; raz
sodbe o monopolnih kaznivih dejanjih, ki so že izrečene, a niso še izvršene, 
se niti ne izvršujejo; in za ona monopolna kazniva dejanja, o katerih so 
razsodbe izrečene in izvršene, se denarne kazni ne vračajo; ako pa so de
narne kazni izpremenjene v kazen zapora, je krivce takoj pustiti na svobodo. 

Člen 217. 
Za preiskovanje in sojenje monopolnih kaznivih dejanj na ozemlju 

Banata, Bačke in Baranje so pristojne v prvi vrsti finančne uprave. 
Zoper odločbe finančnih uprav je dopustna pritožba na upravo držav

nih monopolov. 
Zoper odločbe uprave državnih monopolov je dopustna pritožba na 

državni svet v 15 dneh od dne prejete odločbe. Ako se ne morejo sestati 
redne (obče) seje, sme izdati polnomočne odločbe o monopolnih kaznivih 
dejanjih eden izmed odsekov državnega sveta. 

Člen 218. 
Za prejeta posojila ne plačujejo proizvajalci tobaka blagajni uprave 

državnih monopolov obresti, ki so določene v členu 20. zakona o mono
polu tobaka z dne 14. marca 1890. z izpremembami in dopolnitvami z dne 
26. januarja 1900., z dne 11. aprila 1902. in z dne 23. marca 1904. 

Istotako niso obveznice, ki so jih proizvajalci tobaka po zgoraj na
vedenem zakonskem členu dolžni izdati upravi monopolov za prejeto po
sojilo, zavezane plačilu nikakršnih taks niti pristojbin. 

Člen 219. 
Poslovanje uprave državnih monopolov nadzira minister za finance po 

svojem odposlancu-komisarju, ki se postavlja s kraljevim ukazom na pred
log ministra za finance. 

Odposlanec ministra za finance je državni uradnik, čigar čin in plača 
sta enaka činu in plači načelnika ministrstva za finance. 

Plača in zakonske doklade ministrovega odposlanca-komisarja obre-
menjajo proračun samostalne monopolne uprave. 

Odposlanec ministra za finance ima pravico, prisostvovati vsem odbor-
skim sejam; če vidi, da je izvestna odločba protivna zakonom in državnim 
interesom, ima pravico, ustaviti izvršitev take odločbe in o tem takoj po
ročati ministru za finance. Minister odloči o tej stvari najkesneje v petih 
dneh, ako se nanaša stvar na nabave in nakup raznih predmetov, a v de
setih dneh, ako se nanaša stvar na druge predmete. Ta roka se računita 
od dne, ko je upravni odbor izdal odločbo. 

Ako y teh rokih minister ne odloči ničesar, se smatra izvršitev odbor-
ske odločbe za dovoljeno. 

Odredbe o finančni kontroli. 

Člen 220. 
Čuvanje meje v carinskem oziru se prenaša na finančno kontrolo, zakon 

o organizaciji finančne kontrole z izpremembami in dopolnitvami po teh 
odredbah pa dobiva glede carinske službe obvezno moč tudi na ozemlju 
Srbije in Črne gore obenem s tem zakonom. 

Obmejna četa se ukinja, toda opravljati mora svojo dosedanjo službo 
do časa, odrejenega v členu 225. tega zakona. 

Člen 221. 
Minister za finance se pooblašča, da sme z ozirom na člen 220. od>-

rediti, da se izjemoma sprejmejo v službo finančne kontrole tudi oni, ki 
nimajo vseh pogojev iz člena 36. zakona o organizaciji finančne kontrole. 

Člen 222. 
Pri sprejemanju v finančno kontrolo je postopati z ozirom na člen 220. 

tako-le: Prevzemajo'se 
1.) na prvem mestu oni graničarji, ki so prešli po členih 46. in 47. 

zakona o obmejni četi v sestav, odnosno so bili sprejeti v obmejno četo 
ali so bili že leta 1914. graničarji ter niso starejši nego 40 let in so spo
sobni za službo; 

2.) graničarji in kandidati, ki imajo vse pogoje iz člena 36. zakona o 
organizaciji finančne kontrole; 

3.) ostali graničarji, katere se vidi generalni direkciji posrednjih davkov 
primerno prevzeti, najsi nimajo vseh pogojev iz člena 36. zakona o orga
nizaciji finančne kontrole. 

Graničarji, ki jih generalna direkcija posrednjih davkov izbere in pre
vzame v službo finančne kontrole, morajo odslužiti oni rok, za katerega 
so se zavezali pri obmejni četi. Prevzete graničarje mora komanda ob
mejne čete z obleko, obutvijo, orožjem in objavo pravočasno napotiti v 
kraj, kjer se razporede. 

Člen 223. 
Graničarji iz prednjega člena se sprejmejo v službo finančne kontrole 

tako: 
a) oni, ki služijo manj nego 7 let ter imajo pri obmejni četi naredniški 

čin, se sprejmejo za začasne podpreglednike finančne kontrole, vsi 
drugi pa za začasne pripravnike finančne kontrole; 

b) oni, ki služijo več nego 7 let ter imajo pri obmejni četi naredniški čin, 
se sprejmejo za stalne podpreglednike finančne kontrole, vsi drugi pa 
za stalne pripravnike finančne kontrole. 
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Kolikor so plače, ki so jih imeli pri obmejni četi, večje od plače, ki 
jim gre pri finančni kontroli po činu in dosedanjih službenih letih, dobe 
razliko kot dopolnitev plače. Ta dopolnitev se znižuje ob avtomatskem 
pomikanju iz ene plačilne stopnje v drugo in ob napredovanju v višji 
ein, a šteje se tudi za pokojnino. 

Graničarji, ki se sprejmejo za začasne poduradnike finančne kontrole, 
se postavijo za stalne poduradnike finančne kontrole po členu 40. zakona o 
organizaciji finančne kontrole; toda oni, ki imajo pred sprejemom v službo 
finančne kontrole več nego pet službenih let, ne opravljajo izpita, določe
nega v točki 2. omenjenega zakona. 

Onim, ki se postavijo za stalne poduradnike finančne kontrole po tem 
členu, se šteje čas, ki so ga prebili v carinski službi, odnosno pri obmejni 
ceti, v službena leta za pokojnino. 

Člen 224. 
Vkljub členoma 97. in 98. zakona o organizaciji finančne kontrole 

se sprejmejo za poduradnike finančne kontrole, in sicer: 
a) neukazni okrožni monopolni nadzorniki, ako služijo manj nego 10 let, 

za začasne podpreglednike finančne kontrole s častnim nazivom pre
glednika finančne kontrole II. razreda, in ako služijo več nego 10 let, 
za stalne podpreglednike finančne kontrole II. razreda — eni in drugi 
s plačo, ki jim gre po letih monopolne službe; 

o) neukazni sreski monopolni podnadzorniki, ako služijo manj nego 10 
let, za začasne podpreglednike finančne kontrole in ako služijo več 
negolO let, za stalne podpreglednike finančne kontrole — eni in drufi 
s plačo, ki jim gre po letih monopolne službe; ö 

c) trošarinski stražniki in monopolni kontrolorji', ako služijo manj nego 
10 let, za začasne pripravnike finančne kontrole, ostali pa za stalne 
pripravnike finančne kontrole, in sicer vsi s plačo, ki jim gre po letih 
trosarmske, odnosno monopolne službe. 
Kolikor bi bile plače, ki so jih imeli organi iz točk a), b) in c) do 

sedaj, večje od plače, ki jim gre kot poduradnikom finančne kontrole po 
službenih letih, je postopati po členu 223. 

Organi iz točk a), b) in c) tega člena, ki se sprejmejo za začasne pod
uradnike finančne kontrole, se postavijo za stalne poduradnike finančne 
kontrole po členu 40. zakona o organizaciji finančne kontrole, oni pa ki 
imajo pred sprejemom v službo finančne kontrole več nego pet let mono
polne službe, odnosno frošarinske službe, ne opravljajo izpita, določenega 
v točki 2. omenjenega člena. 

Onim, ki se postavijo za stalne poduradnike finančne kontrole po tem 
členu, se šteje čas, ki so ga prebili v monopolni in trošarinski službi v 
službena leta za pokojnino. ' 

Člen 225. 

Letnik IV. 

Člen 232. 
Organ finančne kontrole, ki je postavljen za službo na meji proti Al

baniji, Grški in Bolgariji, mora ostati tamkaj najmanj leto dni. 

Člen 233. 
Razen organov finančne kontrole po členu 35. zakona o organizaciji 

finančne kontrole obstoje z ozirom na člen 220. pri finančni kontroli še: 
kot uradniki: 

v IX. razredu: strojnik parnika finančne kontrole I. razreda; 
v IX. razredu: strojnik parnika finančne kontrole II. razreda; 

kot poduradniki: 
. v činu preglednika finančne kontrole II. razreda: šofer motornega 
čolna finančne kontrole I. razreda; 

v činu podpreglednika finančne kontrole: šofer motornega čolna finanč
ne kontrole II. razreda, kurjač parnika finančne kontrole I. razreda-

v činu pripravnika finančne kontrole: kurjač parnika finančne kontrole 
II. razreda. 

Člen 234. 
Organi finančne kontrole smejo, kadar opravljajo službo, brezplačno 

uporabljati državne in privatne železnice ali ladje. 
Organom finančne kontrole s službo na parniku finančne kontrole gre 

ob službenih potovanjih trošnina, in sicer: 
uradnikom na dan ^ n 20-— 
poduradnikom na dan IQ. 

in sicer ne glede na to, koliko časa traja služba enega dne.' " 
Ta trošnina izključuje pravico do vseh drugih odškodnin, kakor: pot

nih stroškov, trosnine, nočnine itd. 

Meja se mora odvzemati obmejni četi postopno čim hitreje in tako, 
da bo vsa v rokah finančne kontrole najkesneje v treh mesecih od dne ko 
stopi ta zakon v veljavo. ' 

Člen 226. 
Obmejni oddelki finančne kontrole ob morski obali in ob plovnih ob

mejnih vodah opravljajo poleg službe na kopnem tudi službo na morju 
(vodi) ali pa samo poslednjo. V ta namen jim je dati motorne ali navadne 
čolne (barke). 

Člen 227. 
Večja in daljša križarjenja po morju zaradi carinske kontrole izvršu

jejo parniki finančne kontrole. 
Vsak parnik finančne kontrole ima tudi svoje ime ter se imenuje kakor 

sreska uprava finančne kontrole: Sreska uprava finančne kontrole parnika 
N. («Sreska uprava finansijske kontrole parobroda N.»). 

Člen 228. 
Sredstva za pogon motornih čolnov iz člena 226. in za pogon par-

nikov iz člena 227. so oproščena plačevanja vseh državnih in občinskih 
naklad vobče. 

Člen 229. 
Komandant parnika finančne kontrole.je šef sreske uprave finančne kon

trole parnika, sme pa biti tudi inspektor finančne kontrole II. razreda. 
Razen komandanta je na vsakem parniku finančne kontrole tudi ko

mandantov pomočnik, ki sme biti tudi podinspektof finančne kontrole. 
Komandantov pomočnik je tudi starejšina oddelka finančne kontrole na 
parniku. 

Člen 230. 
Kako opravlja finančna kontrola službo čuvanja meje, to nadzirajo 

njeni starejšine in generalna direkcija carin po svojih odposlancih, ki ne 
smejo biti uradniki one carinarnice, v katere okolišu izvršujejo kontrolo. 

Poduradniki finančne kontrole, ki so prideljeni na notranjo službo pri 
carinarnicah ali skladiščih blaga, so glede izvrševanja službe neposredno 
podrejeni starejšinam teh carinarnic, v disciplinarnem oziru pa svojim 
stare jšinam. 

Poduradniki finančne kontrole se ne smejo uporabljati za služabniške 
ali privatne posle, ko bi tudi sami pristali na to. 

Člen 231. 
Razen naloge finančne kontrole po členu 10. zakona o organizaciji 

finančne kontrole in z ozirom na člen 220. je dolžnost finančne kontrole 
še ta-le: 

1.) Pobijati in preprečevati mora vsako tihotapstvo bodisi iz inozem
stva v državo, bodisi iz države v inozemstvo, ter odrejati vse ukrepe, da 
se ščitijo finančni in ekonomski državni interesi. 

2.) Ako se pripeti močnejši in resnejši vpad od zunaj na naše ozemlje, 
se mora finančna kontrola na poziv pristojnih političnih (policijskih) obla-
stev in v krogu svojega območja udeležiti obrambe. 

Ista trošnina gre organom finančne kontrole, kadar so v službi na 
motornih čolnih, ce preseza čas službe na čolnu v enem dnevu 12 ur. 

Člen 235. 
Poduradnikom finančne kontrole, ki opravljajo službo na meii in ne 

prenočujejo, ne gre nočnina. 

Člen 236. 
Razen primera iz člena 23. zakona o organizaciji .finančne kontrole in 

z ozirom na člen 220. tega zakona imajo organi finančne kontrole v carin
skem pasu pravico, ustaviti vsakogar, ki po nedovoljenih potih prestopi 
mejo ah ki se jim zdi po pravici sumljiv. 

Finančna kontrola ima pravico, v vsej državi proti reverzu odvzemati 
od posameznikov priznanice, bolete (bilete), deklaracije itd., ki se nanašajo 
na trošarino, monopol in carino itd., ter jih zaradi kontrole pošiljati ali 
vrocati cblastvu, ki se odredi. 

Člen 237. 
Razen primerov iz člena 30. zakona o organizaciji finančne kontrole 

smejo organi finančne kontrole z ozirom na člen 220. uporabiti orožje 
ce se jim kdo nasilno upre ob odbijanju vpada cd zunaj čez mejo ali če 
se kdo ki ga organ finančne kontrole najde v mejnem pasu, a zunaj na
seljenih krajev in dovoljenih potov, ne odzove njegovemu pozivu naj ob
stoji, nego nasprotno hoče pobegniti. 

Zoper ladjarje (brodarje) na onih vodah, ki tvorijo državno mejo, se 
sme uporabiti orožje samo, če so pristali na breg na tej strani ali če ravno 
namerjajo pristati, a potem na poziv finančne kontrole, naj obstoje od
rinejo od brega ali se obrnejo in se nečejo vrniti na breg, zoper ladjarje 
(brodarje) na obmejnih morjih in jezerih pa, če zavozijo v naše vode in 
na poziv nečejo obstati. 

Organa oborožene sile (vojaka, orožnika, obmejnega ali finančnega 
stražnika) sosednje države, ki se zaloti na tej strani meje, a nima pravilnih 
listin za prehod čez mejo, je treba opozoriti, da je na ozemlju tuje države 
in ga pozvati, naj se takoj vrne čez mejo. Ako ugodi pozivu, ga je treba 
spremiti v primerni razdalji, dokler ne prestopi meje. Ako ne ugodi temu 
pozivu, ga je treba eventualno z uporabo orožja razorožiti, aretirati in 
izročiti prvemu političnemu (policijskemu) oblastvu, odnosno prvi orož-
niski postaji. 

Člen 238. 
Ladjarjem in brodarjem na morjih in jezerih se daje poziv: «V imenu 

zakona! Stoj!» z mednarodnim znakom (praporcem, svetiljko itd.). 

Člen 239. 
Dokler se ne sklene zakon o ureditvi pokojnin civilnih državnih usluž

bencev za vso kraljevino, se izenačujejo pokojnine organov finančne kon
trole začasno tako-le: 

1.) Popolno plačo kot pokojnino dobivajo stalno postavljeni organi 
finančne kontrole po dovršenih 35 službenih letih. Poduradnikom finančne 
kontrole se šteje za pokojnino čas, ki so ga prebili v službi finančne kon
trole, za vsakih popolnih šest mesecev po sedem mesecev. 

Služba preko šestih mesecev, najsi tudi en dan več, se šteje za celo 
leto. 

Plače gre organu finančne kontrole za 10 službenih let 40 %, za vsako 
nadaljnje leto pa 2-4 %. 

2.) Onim organom' finančne kontrole, ki se sprejmejo v službo finančne 
kontrole po razglasitvi tega zakona, se ne šteje v službena leta za pokoj
nino čas, ki so ga prebili v vojaški službi pred sprejemom v finančno 
kontrolo. Istotako se ne šteje tem organom, finančne kontrole v službena 
leta za pokojnino čas, ki so ga prebili v stalnem kadru po sprejemu v 
finančno kontrolo. , 

3.) Organi finančne kontrole plačujejo za rodbinsko pokojnino državni 
blagajni 2 % od plače: Denar, vplačan v državno blagajno, se ne vrača. 
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4.) Vsi pokojninski prejemki se plačujejo organom finančne kontrole 
iz državnih sredstev. Kako je postopati s fondi, iz katerih so organi finanč
ne kontrole do sedaj prejemali pokojnino, se uredi s specialnim zakonom. 

5.) Glede upokojanja organov finančne kontrole in pokojnin vdov in 
otrok se uporablja, kolikor ni izpremenjen s tem členom, zakon o oskrbi 
državnih nameščencev kakor tudi njih vdov in sirot, ki še velja za Hrvat
sko in Slavonijo; samo da se vsote, določene v kronali, računijo z istim 
zneskom v dinarjih. 

Člen 240. 
Organi finamčne kontrole, ki se izkažejo v treh letih za nezmožne, ne

sposobne ali nezanesljive za državno službo, se smejo v tem roku odpu
stiti iz službe, odnosno upokojiti, ako so pridobili pravico do tega. 

Člen 241. 
Ministrstvo za vojno in mornarnico mora nemudoma izdati iz svojih 

skladišč za finančno kontrolo potrebno pravilno orožje, orožno in ta-
boriško opremo in municijo. Puške naj bodo po možnosti karabinke, ako 
pa teh ni, puške lahkega modela. 

Člen 242. 
Komanda obmejne čete mora izročiti finančni kontroli vse potrebne 

zgradbe ob meji, čolne, pse za službo izsledovanja in prijemanja tiho
tapcev in vse ostale predmete, potrebne za službo ob meji. 

Odredbe o državni hipotekami banki. 

Člen 243. 
Pri državni hipotekami banki se ustanavlja kot poseben oddelek likvi

dacijska banka z vsemi pravicami in dolžnostmi, določenimi v zakonu o 
likvidaciji moratornega stanja z dne 24. aprila 1920. 

Člen 244. 
Minister za trgovino in industrijo postavlja z ukazom na predlog 

upravnega odbora likvidacijske banke šefa likvidacijske banke, ki ima isti 
čin kakor šef direkcije uprave fondov. 

Člen 245. | 
Uradnike in drugo osebje likvidacijske banke izbira in predlaga upravni I 

odbor. 
Uradniki imajo čin, plače in kvalifikacijo uradnikov državne hipotekar-

ne banke, toda uradniški izpit zanje ni obvezen. 
Neukazno osebje postavlja minister za trgovino in industrijo s pred

pisom na predlog upravnega odbora. To osebje sme imeti poleg plače 
še doklade kakor ukazni uradniki. 

Honorarno osebje in služabništvo postavlja upravni odbor. 
Izdatki za plače in ostale prejemke uradnikov in drugega osebja kakor 

tudi vsi materialni izdatki za pisarniške in druge stroške se pokrivajo iz 
vsote, odrejene s členom 41. zakona o likvidaciji moratornega stanja za 
režijske stroške. 

Člen 246. 
Državna hipotekama banka obračunava v bilanci anuitete, položene 

na njen račun, pariškim bankam, pogodnicam v inozemski valuti po borz
nem, kurzu z dne odrejenih izplačil teh anuitet. 

Člen 247. 
Proračun državne likvidacijske banke se določa tako: 

I. R a z h o d k i : Osebni razhodki: 
1 šef v činu načelnika I. razreda 
1 knjigovodja 
1 blagajnik 
1 tajnik ' 
4 pisarji po 3000-— Din 

Draginjske doklade 
Honorarni uradniki, izvrševalci in sluge . . . . 
Nagrada za dežurstva pri sejah članov upravnega 

in nadzorstvenega odbora 
Potni stroški za člane upravnega odbora in za 

uradnike 
Materialni stroški: 

Organizacijski stroški banke 
Pisarniški stroški 

Din 7.000— 
5.000— 
5.000— 
5.000— 

12.000— 
300.000— 

180.000— 

180.000— 

150.000— 

250.000— 
50.000— 

Skupaj 
II. D o h o d k i : 

5 % po členu 41. zakona o likvidaciji moratornega 

Din 1,144.000--

stanja od vsot, izplačanih zavodom Din 1,144.000— 

Odredbe o ureditvi mesta Beograda. 

Člen 248. 
Za izvršitev del, neizogibno potrebnih zaradi obnove in razširitve 

vodovoda, kanalizacije, tramvaja in razsvetljave, tlakovanja in gradnje 
stanovanj, se pooblašča kraljevska vlada, da sme dati beograjski občini 
posojilo v znesku 150,000.000-— dinarjev ali garancijo za toliko vsoto. 
Obresti in stroške tega posojila trpi občina, ki sme za njih izplačilo zasta
viti prebitek dohodkov iz trošarine kakor tudi prebitke dohodkov iz osta
lih podjetij, ki se ustanove iz posojila. 

Člen 249. 
Nove zgradbe v mejah okoliša občine mesta Beograda, ki so bile 

sezidane z odobritvijo gradbenega odbora izza dne 1. novembra 1918., 
istotako vse nove zgradbe, ki se sezidajo v bodoče, brez ozira na to, kdaj 
se prične gradnja, so od dne, ko se dovrše, oproščene plačevanja nepo-
srednjega davka na zgradbe kakor tudi vseh državnih in občinskih doklad 
razen invalidskega davka, in sicer: 
a) pritlične in enonadstropne za 20 let; 
b) trinadstropne in večnadstropne za 30 let. 

M o postavljajo lastniki zgradb na že stoječe zgradbe z dovolitvijo 
gradbenega odbora nova nadstropja, se dohodek teh novopostavljenih 
nadstropij oprosti davka za toliko časa, za kolikor bi bila po tem členu! 
oproščena nova zgradba s toliko nadstropji, da se je zgradila na praznem 
zemljišču. 

Za nove zgradbe izvun okoliša občine mesta Beograda veljajo od
redbe člena 7. zakona o stanovanjih z dne 31. decembra 1921. 

Člen 250. 
V delu Beograda od Kalimegdana v Savski, Nemanjini, Beogradski, 

Ratarski in Dušanovi ulici se ne smejo zidati zgradbe z manj nego enim 
nadstropjem — razen pritličja — a v ulicah Kralja Petra, Knez Mihajlovi, 
na Prestolonaslednikovem trgu, Njeguševi do Beogradske, v Kajmakčalan-
ski, na Trgu vojvode Mišića, Kralj Aleksandra (od Knez Miloševe do 
Beogradske ulice), Knez Miloševi od «Londona» do akademije, v Čara-
pičevi ulici, na Kraljevem trgu, v Uzun Mirkovi ulici, na Pozorišnem 
trgu, v Kolarčevi, Poincaréjevi, Nemanjini ulici — od Knez Miloša do 
Wilsonovega trga, na Wilsonovem trgu, v Karagjorgjevi ulici, na Ze
lenem vencu, Obilićevem vencu, Knez Mihajlovero vencu se ne smejo 
zidati zgradbe z manj nego tremi nadstropji — razen pritličja. 

Občinski odbor ima po zaslišanju gradbenega odbora in po odobritvi 
ministra za gradbe pravico, predpisati podrobne pogoje za izgradnjo 
posameznih važnejših ulic. Istotako sme preko gradbenih predpisov 
predpisati tudi tehnične pogoje z odobritvijo ministra za gradbe po 
modernih zahtevah znanosti. 

Člen 251. 
Beograjska občina se pooblašča, da sme za presek ulic in regulacijo 

trgov kakor tudi za druge javne potrebe uvesti kratki postopek, t. j . pri
silni odkup vseh posestev, ki so potrebna za presek ulic in novo regula
cijo trgov. Lastniki, katerih posestvo se preseka, dobe odškodnino samo, 
ako se vrednost skupnega posestva s tem presekom zmanjša; ako dobi 
posestvo večjo vrednost, nima pravice do odškodnine. Istotako je posto
pati tudi s sosednjimi posestvi, ki dobe po preseku ulice in regulaciji tega 
kraja večjo vrednost. 

Ocenitve opravlja mešana komisija, v katero izvolijo: občinski odbor 
dva člana, lastnik, odnosno lastniki dotičnih posestev skupaj dva člana; 
predsednika pa odredi varoški sud za mesto Beograd. 

Lastnik ima -zoper odločbo komisije za mesto Beograd pravico pritožbe 
na prvostopno sodišče v enem mesecu. 

Odločba tega sodišča je izvršna. 

Člen 252. 
Za izplačilo novih regulacij in otvarjanje novih ulic se pooblašča beo

grajska občina, da sme ustanoviti regulacijski fond ter v ta namen po
birati od vsakega lastnika nepremične imovine, katere vrednost se po re
gulaciji ali preseku ulice poveča, sorazmeren del vsote, ki jo je morala 
občina potrošiti za izvršeno regulacijo in presek ulice. 

Beograjska občina se pooblašča, da sme za ureditev mesta pobirati 
do 0-50%. na povečano vrednost nepremičnih imovin po njih predvojni 
vrednosti, in sicer samo na one imovine, katerih sedanja vrednost preseza 
100.000-— dinarjev današnje.vrednosti. 

Ta povečana vrednost se ugotovi, ako se predvojna vrednost nepre
mičnine odbije od šestine današnje njene vrednosti. Natančnejše od
redbe za izplačilo tega davka predpiše pravilnik, ki ga izdela odbor beo
grajske občine in ga odobri minister za finance. 

Odredbe za Kranjsko in Koroško. 

Člen 253. 
Zakona z dne 13. januarja 1911., dež. zak. za Koroško št. 15, in 

z dne 4. junija 1912., dež. zak. za Kranjsko št. 34, s katerima se je 
uvedla davščina na prirastek od vrednosti nepremičnin na Koroškem in 
Kranjskem, se ukinjata. 

Ostale odredbe. 

Člen 254. 
Ko stopi ta zakon v veljavo, preide uprava senjskega rudnika iz pri

stojnosti ministrstva za promet v pristojnost ministrstva za šume in 
rudnike. 

S krediti, odrejenimi za to upravo, razpolaga ministrstvo za šume in 
rudnike. 

Člen 255. 
Blagajni pri upravi državnih posestev. Belja v Baranji in Tcpolovca 

pri Sisku postopata glede upravljanja dohodkov in uporabljanja kreditov, 
dovoljenih s proračunom, kot specialni finančni blagajni, skladno s pred
pisi o specialnih računovodstvih in blagajnah zakona o ureditvi glavnega 
državnega računovodstva in ostalih finančnih uprav. 

Člen 256. 
Regaine pravice veleposestev, ^ Regaine pravice veleposestev, in sicer: voznine, bxodnine, cestnine, 

t.ržnilf -^ scjeinsffl — lâks in mostnine prestanejo veljati, ker nasprotujejo 
členu 42. ustave; pravica pobiranja in dolžnost vzdrževanja pa prehaja 
na prizadete občine. 
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Člen 257. 

Vsi obrati, razen delniških družb, kateri se bavijo z bančnimi posli, 
trgovino z valutami in devizami ali samo z valutami, se morajo v 15 dneh 
po objavi tega zakona v uradnih listih prijaviti ministru za finance (ge
neralnemu inspektoratu). 

Minister za finance sme tem obratom dovoliti nadaljnje poslovanje ali 
pa ga vobče ne dovoliti. 

Novi obrati te vrste se ne smejo ustanavljati brez odobritve ministra 
za finance. 

Če se dobi dovolitev za bančno poslovanje, sme minister za finance 
vsakemu izmed teh obratov odvzeti to dovolitev, ako se obrat predhodno 
kaznuje zaradi nepravilnega poslovanja. 

Kdor v zmislu te naredbe ne izvrši prijave ali prične poslovati brez 
dovolitve, se kaznuje do 100.000-— dinarjev v korist kontrolnega fonda. 

Zoper odločbo ministra za finance o prepovedi nadaljnjega bančnega 
poslovanja je dopustna pritožba na državni svet. S pritožbo se ne ustavlja 
izvršitev odločbe ministra za finance. 

Člen 258. 
Pošiljatelj denarne pošiljke, ki označi na njej manjšo vrednost, nego jo 

ima pošiljka, pa to ugotove pristojni poštni organi komisionalno, je od
govoren za prevaro po kazenskem zakonu in se razen tega kaznuje, da 
plača desetkratno vrednost manj plačane takse. To denarno kazen izreče 
poštni urad predajnega kraja. 

Člen 259. 
Vkljub predpisu uredbe o povračilu škode, provzročene po vojni od 

leta 1914. do leta 1920., z dne 30. junija 1920., smejo vse pravne osebe in 
korporacije svoje odškodnine, ki so jim prisojene za prebito škodo in 
dopolnilne stroške, darovati in prenesti na šole brez plačila takse za prenos 
in overitev. 

Člen 260. 
Nabave za račun države, učinjene v breme reparacij, se morajo izpla

čati našemu reparacijskemu fondu v korist privatnih oseb, ki imajo pravico 
do odškodnine, kolikor bi se ta pravica spričo teh nabavk zmanjšala. 

Člen 261. 
Vsa brezobrestna posojila, ki jih je dala država osebam, samouprav

nim telesom, krajevnim odborom, javnim prodajalcem in drugim pravnim 
osebam na podstavi člena 56. finančnega zakona za leto 1920./1921., se 
morajo vrniti v enakih trimesečnih obrokih najkesneje do dne 1. januarja 
1925. Prvi obrok se mora položiti do dne 1. januarja 1923. 

Ta odredba ne velja za koloniste, ki so prejeli posojila od ministrstva 
za agrarno reformo. Ti vrnejo posojila ob pogojih, ob katerih so se jim 
dala. 

Ako kdo ne položi odrejenega obroka o pravem času, se celokupna 
vsota takoj sodno izterja od njega. 

Nabavljaire zadruge državnih uradnikov in uslužbencev morajo vrniti 
posojila najkesneje do dne 1. januarja 1927. Prvi obrck poleže do dne 
1. januarja 1925., drugega do dne 1. januarja 1926., tretjega pa do dne 
1. januarja 1927. 

Člen 262. 
Členi 95., 96. in 98. srbskega zakona o poljedelskih in obrtnih zadru

gah se razširjajo na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev ter veljajo 
za vse one zveze najiroanj 20 zadrug in njih zadruge, ako tudi dotična zve
za in njene zadruge po svojih statutih ne dele članom na zadružne deleže 
dividend niti ne dajo članom svojih upravnih in nadzorstvenih odborov 
tantiem, in vrhu tega, ako se njih rezervni zakladi nikakor in nikoli ne 
smejo deliti med člane. Ti pogoji oprostitve morajo biti zavarovani s sta
tuti zadrug tako, da se smejo izpremeniti samo z odobritvijo zvez; dotične 
zveze pa morajo take odredbe statutov vzdrževati neizpremenjene tako 
glede sebe kakor tudi glede svojih zadrug. Do sedaj neplačani davki in 
takse tako oproščenih zvez in zadrug se ne izterjujejo. 

Člen 263. 
Za potrebe višjega poljedelskega pouka se mora vročiti poljedelski 

fakulteti v Beogradu do 100 hektarov poizkusne površine od topčiderske 
ekonomije z zgradbami, ki so na tem zemljišču. 

Minister za poljedelstvo in vode mora to odredbo izvršiti sporazumno 
z ministrom za presveto v dveh .mesecih, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Člen 264. 
Sprejema se na znanje in odobruje se odločba ministrskega sveta 

IG.br. 4359 z dne S. decembra 1921., s katero se odstopa v svojino držav
no zemljišče nabavljalni zadrugi državnih uslužbencev v Beogradu za 
gradnjo zadružnega poslopja; toda zadruga mora na odstopljenem zem
ljišču zgraditi svoje poslopje najkesneje v treh letih od dne, od katerega 
velja ta zakon. 

Člen 265. 

i Ministrstvo za vojno in mornarnico trpi, brez zahtevka odškodnine, vse 
izdatke v sanitetni in topniški grani za orožništvo, ki se s tem zakonom 
prenaša na proračun razhodkov ministrstva za notranje posle, ter ga oskr-
Duje z vsemi potrebščinami iz svciih skladišč. 

Člen 267. 
Bolniški in lekarniški računi za oskrbo bolnikov, naših državljanov, 

v onih bolnicah, ki se vzdržujejo iz oskrbnin, katere se morajo po zakonu 
plačevati iz državne blagajne, se izplačujejo v breme dotičnih partij prora
čuna, ko jih pošljejo v izplačilo pristojni nakazovalci, ne glede na čas 
oskrbe in zdravljenja bolnikov, razen če so predloženi izza dne 1 decem
bra 1918. 

Člen 268. 
Krediti po partiji 922., poziciji L, odrejeni za 122 okrožnih zdravnikov, 

veljajo samo do konca leta 1922., istotako tudi ustrezne draginjske dbklade 
po partiji 932. 

Po preteku tega roka preidejo plače in doklade na samoupravne prora
čune, ki se jim da na razpolago sedanja sanitarna doklada v Sloveniji. 

Člen 269. 
V Srbiji in Črni gori in ostalih krajinah kraljevine se plačujejo v bolni

cah, ki se vzdržujejo izključno v- breme državne blagajne, izza dne 14. ju
nija 1921. bolniški stroški po tej lestvici. 

I. B o l n i c e . 
a) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom brez osebnega davka 

in pribitka do vštetih 10-— dinarjev ne plačujejo nikakršnih bolniških 
stroškov (člen 26., točke 4., zakona o ureditvi sanitetne stroke); 

b) davčni zavezanci z letnim neposrednjitrn .davkom brez osebnega davka 
in pribitka od 10-— do vštetih 30-— dinarjev plačujejo za' bolniške 
stroške po 3-— dinarje na dan; 

c) davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom brez osebnega davka 
in pribitka od 30-— do vštetih 50-— dinarjev plačujejo pio 10-— dinar
jev na dan; 

č) davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom brez osebnega davka 
in pnbitka cd 50-— do vštetih 100-— dinarjev po 12-— dinarjev na 
dan; 

d) davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom brez osebnega davka 
in pribitka od 100-— do vštetih 200-— dinarjev po 15-— dinarjev na 
dan; 

e) davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom: brez osebnega davka 
in prebitka preko 200-— dinarjev po 20-— dinarjev na dan; 

f) starejšine (rodbinskih) zadrug z več nego tremi nedoletnimi domačini, 
a 20. polnoletnimi zadrugarji in vdove z več nego dvema maloletnima 
otrokoma ne plačujejo bolniških stroškov zase in za svoje člane, ako 
plačujejo neposrednjega davka brez osebnega davka in pribitka do 
vštetih 20-— dinarjev; ako plačujejo od 20-— do vštetih 50-— dinarjev, 
plačujejo po 3-— dinarje na dan; ako ,pia plačujejo preko 50-— dinar
jev, veljajo obče odredbe! 

II. 

d) 

B o l n i c e za d u š e v n e b o l e z n i . 
a) Davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom brez osebnega davka 

in pribitka do vštetih 30-— dinarjev ne plačujejo bolniških stroškov 
(člen 26. b, točka 8., o ureditvi sanitetne stroke); 

b) davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom brez osebnega davka 
in pribitka od 30-— do vštetih 50-— dinarjev plačujejo po 3--- dinarje 
na dan; 

c) davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom brez osebnega davka 
m pribitka od 50-— do vštetih 100-— dinarjev po 6-— dinarjev na dan; 

č) davčni zavezanci z letnim neposrednjim: davkom brez osebnega davka 
in pribitka od IGO-— do vštetih 200-— dinarjev po 10-— dinarjev na 
dan; 
davčni zavezanci z letnim neposrednjim davkom brez osebnega davka 
in pribitka preko 200-— dinarjev po 15-— dinarjev na dan. ' 

III. 
_ Oni, ki imajo kužne bolezni, in oni, ki so oboleli za pelagro, ne plaču

jejo bolniških stroškov, brez ozira na imovinsko stanje in na okolnost, ali 
so prišli v bolnico sami ali pa jih je poslalo oblastvo! 
v Otroci do 10 let starosti plačujejo polovico takse, ki bi jo drugače pla
čevali po davčni moči roditeljev ali mase. 

Za vojake in podčastnike kakor tudi za orožnike, ki jih pošiljajo na 
zdravljenje v civilne bolnice vojaška oblaslva, plačuje ministrstvo za vojno 
in mornarnico dejansko učinjene stroške. Za izplačevanje teh stroškov da 
ministrstvo za vojno in mornarnico pri glavni državni blagajni na razpo
lago potrebno vsoto ministrstvu za narodno zdravje, ki razpolaga s to 
vsoto tako, da jo da na razpolago tem bolnicam, v katerih se zdravijo 
vojaki, ter jo potem izpričuje z rednimi računi o bolovanju vojakov v teh 
bolnicah. 

Pravica ministra za narodno zdravje v točki 5., drugem odstavku, čle
na 26. zakona o ureditvi sanitetne stroke velja še nadalje; istotako velja 
odločba ministrskega sveta z dne 10. novembra 1919., št. 8472, za one, ki 
jih ne bi bilo mogoče najti zaradi izplačila bolniških stroškov ali če se ne bi 
moglo izplačilo izvršiti iz kakršnihkoli razlogov; odločbo o odpisu dotič-
n e v s ^ 9 i z c* a minister za narodno zdravje. Ako bi se s tem zgodila krivica 
bolniškim ali drugim oblastvom, gre izterjava +eh stroškov v breme origo-

Člen 266. 
Dohodki bolnic v Dalmaciji služijo za kritje materialnih razhodkov teh 

bolnic; razhodki, preliminirani v partiji 904., se smatrajo za državno 
podporo lem. bolnicam. 

Prebitek preliminiranih dohodkov bolnic v Sloveniji se uporablja za 
zvišbo materialnih razhodkov, preliminiranih v partiji 927. proračuna. 
Za porabo teh prebitkov se mora dobiti odobritev ministra za finance in 
finančnega odbora. 

'/orne osebe. Te odločbe o izterjevanju bolniških stroškov od odgovornih 
oseb, izdaja minister za narodno zdravje. 

Bolniške stroške izterjujejo finančna oblastva po računih, ki jih pred
lagajo bolnice. 

Skupni dohodek teh taks se steka v državno blagajno. 
Glede izplačevanja bolniških stroškov po inozemskih državljanih velja

jo odredbe o pogodbah, ki se sklenejo z dotičnimi državami. Ako takih od
redb ni, odreja višino te takse ministrstvo za narodno zdravje. Bolniški 
stroški se pobirajo po tej odredbi, kolikor se niso pobrali po odredbi člena 
44. finančnega zakona 7/12 proračuna za leio 1921. z dne 27. junija 192Ï. 

S tem se izpreminjajo vse odredbe vseh sedaj veljavnih, zakonov, koli
kor so nasprotne in se tičejo izterjevanja bolniških stroškov. 
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Člen 270. 
Kopališče Ilidže se vzdržuje iz svojih dohodkov. Proračun osebnih in 

materialnih razhodkov se določa z 241.950-— dinarji. Uprava kopališča 
sme prebitek preliminiranih dohodkov trošiti po odredbah in pogojih, do
ločenih v členu za Rogaško Slatino. 

Člen 271. 
Kopališče Rusanda v Melencih se vzdržuje iz svojih dohodkov. Prora

čun osebnih in materialnih razhodkov se določa z 260.000-— dinarji. 
Uprava kopališča sme prebitek preliminiranih dohodkov trositi po od

redbah in pogojih, določenih v členu za Rogaško Slatino. 

Člen 272. 
Proračun državnega kopališča Rogaške Slatine se določa tako-le: 

R a z h o d k i D o h o d k i 
Ravnatelj . . . 4.240-— Din, 
Tajnik . . . . 3.400-— „ 
Zdravnik . . . . 4.290-— „ 
Upravitelj vreica . 3.400-— „ 
Knjigovodja . . . 3.400-— „ 
Blagajnik . . . 2.680-— „ 
Upravitelj mate

riala . . . . 2.680-— „. 
Asistent . . . . 1.960-— „ 
Doklada ravnatelju 18.0ДО-— „ 
22 pomožnih oseb 

brez pravice do 
draginjske dokla-
de 326.900-— „ 

Upokojenci in milo
ščine . . . . 6.000-— „ 

Potni stroški . . 50.000-— „ 
Upravni stroški . 2,000.000-— „ 
Skupaj razhodki . 2,426.950— Din. Skupaj dohodki 2,426.950-— Din. 

Uprava kopališča se pooblašča, da sme trositi v mejah teh odobrenih 
kreditov in istotako da sme prebitke dohodkov kopališča uporabljati za ma
terialne razhodke kakor tudi za investicije in izboljšavo kopališča in po-
množitev potrebnega osebja proti predhodni odobritvi ministra za na
rodno zdravje, ministra za finance in finančnega odbora. 

Člen 273. 
Prebitek preliminiranih dohodkov v kopališčih se troši za pospeševa

nje in za materialne razhodke teh naprav po občih odredbah, kako je 
trošiti prebitke dohodkov posameznih državnih naprav. 

Člen 274, 
Uredba o oddelku za izvrševanje mednarodnih pogodb z dne 30. no

vembra 1921. prehaja vi pristojnost ministrstva in ministra za zunanje 
posle z vsemi krediti. 

Člen 275. 
V izvestnih primerih se smejo šefi in uradniki zastopništev z odločbo 

ministra za zunanje posle začasno uporabljati za dele pri ministrstvu. 
Prejemki takih uradnikov teko v dinarjih v srebru kakor ostalim urad
nikom v državi. 

Kredit po partiji 953. (izredni stroški, dostojnejše zastopanje državnih 
interesov in za zaupne namene) se mora smatrati, da je v srebru 
4,000.000-— dinarjev, v francoskih frankih pa 4,000.000-—, od česar se 
sme potrošiti do 800.000-— zlatih dinarjev za izdatke v državah z boljšo 
valuto od francoske. Razlika v kurzu po teh izdatkih obremenja partijo 965. 
in partijo 44., ako se partija 965. izčrpa. 

Krediti v poglavju CXCV1I. (zastopništva v inozemstvu) se morajo 
smatrati, da so v zlatih dinarjih v državah z močnejšo valuto od francoske 
in pošiljanje izplačil, t. j . obračunavanje, se vrši kakor do sedaj po kurzu, 
ki ce določi sporazumno med ministrom za finance in ministrom za zu
nanje posle. 

Od tega se odstopa v primerih iz partije 955. (plača in doklada ukaz
nega osebja), ako se uradnik po ukazu v zastopništvu odredi začasno z 
odločbo ministra za zunanje posle na službovanje pri ministrstvu. V teh 
primerih se mora smatrati znesek plače teh uradnikov v srebrnih dinarjih 
(al pari) kakor ostalih uradnikov pri ministrstvu. 

Člen 276. 
. Skladno s členom 45. uredbe o organizaciji ministrstva za zunanje 
posle, diplomatskih zastopništev in konzulatov kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev z ona 5. maja 1919. predpiše minister za zunanje posle 
sporazumno z glavno konirolo način, kako je voditi denarno administra
cijo pri zastopništvih v inozemstvu; ia način mora biti čim enostavnejši 
ter mora koncentrirati knjigovodstvo in drugo v blagajniškem oddelku 
ministrstva za zunanje posle. 

Z ozirom na to se mora člen 17. uredbe o organizaciji ministrstva 
za zunanje posle, diplomatskih zastopništev in konzulatov kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z dne 5. maja 1919. glasiti: «Člen 17. Blagajniške
mu oddelku načeluje načelnik in poleg njega posluje potrebno število 
ukaznega osebja (kakor: inspektor, šef odseka, blagajnik, knjigovodja, 
likvidator, pisar, ekspeditor itd.), pa tudi drugo nižje ukazno in neukaz.no 
osebje. Položaj vseh uradnikov tega oddelka, razen n'ačelnikovega, se 
uravnava skladno z odredbami zakona o ureditvi glavnega državnega 
računovodstva. 

Člen 277. 
Skladno s členoma 18. in 21. zakona o ustroju ministrstva za zunanje 

posle z dne 1. novembra 1866. in; z uredbo o organizaciji ministrstva za 
zunanje posle, diplomatskih zastopništev in konzulatov kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v inozemstvu z dne 5. maja 1919. se računi nastop
nim državnim uslužbencem: 

1.) letna plača in doklada skupaj, in sicer: 
a) poslanikom na Angleškem in v Združenih ameriških državah po 

48.000'— zlatih dinarjev, na Francoskem pa po 48.000-— francoskih 
frankov; 

b) vsem ostalim poslanikom po 32.000-— francoskih frankov; 
c) generalnim konzulom v Argentiniji, Združenih ameriških državah in 

na Angleškem po 18.000-— zlatih dinarjev, na Francoskem pa po 
18.000-— francoskih frankov; 

č) generalnim konzulom v vseh ostalih državah po 15.000-— francoskih 
frankov; 

d) konzulom po 12.000-— francoskih frankov, razen v državah z moč
nejšo valuto od francoske; takim konzulom se računi plača v zlatih 
dinarjih; 

e) svetnikom poslaništev po 15.000-— francoskih frankov, razen v drža
vah z močnejšo valuto od francoske; takim svetnikom se računi plača 
v zlatih dinarjih. 
2.) Letna doklada, in sicer: tajnikom in vicekonzulom (razen onih v 

Združenih ameriških državah in Argentiniji) po 4000-— francoskih fran
kov, y Združenih ameriških državah in Argentiniji pa po 6000-— zlatih 
dinarjev in pisarjem, razen onih v Združenih ameriških državah in Argen
tiniji, po 2000-— francoskih frankov, v Združenih ameriških državah i-' 
Argentiniji pa po 4000-— zlatih dinarjev. 

Člen' 278. 
Uradniki in uslužbenci se smejo poviševati samo iz kredita, odrejenega 

za to v zmislu člena 129. zakona o državnem računovodstvu. Iz plač ne-
pcpolnjenega števila osebja, odrejenega s proračunom, se ne smejo nikoli 
povišati. 

Člen 279. 
Upokojitev se sme izvršiti samo v breme kredita, odobrenega za upo-

kojanje, in v breme kredita, odobrenega za pokojnino, kolikor bi se ta 
razbremenil z reaktiviranjem, ne pa zaradi smrtnih primerov. 

Člen 280. 
Upokojitev uslužbencev, najsi se zgodi v kateremkoli letnem času, se 

smatra proračunsko glede kredita za izvršeno dne 1. januarja tekočega 
leta, najsi teče uživanje od dne, ko se uslužbenec upokoji. 

Člen 281. 
Dokler se ne sklene poseben zakon o regulaciji položaja državnih 

uslužbencev in slug, se državni uslužbenci in sluge v Srbiji in Črni gori, 
ki so do dne 1. januarja 1922. dovršili 15 službenih let, ne sinejo od
puščati iz službe. 

Uslužbenci in sluge, ki so dovršili 15 službenih let, se smejo upokojiti 
ob pogojih, ki veljajo za državne uradnike. Uslužbenci in sluge, upo
kojeni po dovršenih 15 službenih letih, dobivajo kot pokojnino 50 od
stotkov svoje osnovne plače, za vsako naslednje leto pa še po dva od
stotka več. 

Člen 282. 
Vsem upokojenim in aktivnim državnim uradnikom s pravico do po

kojnine v Srbiji in Črni gori, ki so bili kot taki v vojnah od leta 1912. do 
všiefega leta 1920. v vojaški službi, se priznava pravica do službenih let 
za pokojnino iz "člena 22., točke 3. pod a), zakona o ustroju vojske. Vsern 
ostalim aktivnim državnim ukaznim uradnikom Srbije in Črne gore, ki 
sô  službovali kot taki v vojnih letih 1912. do 1920., a niso opravljali vo
jaške službe, se priznava za pokojnino vsako vojno leto z 18 meseci. 

Vsem absolviranim študentom, dijakom in ostalim vojnikom Srbije m 
Črne gore in dobrovoljcem uradnikom iz novih pokrajin, ki niso bili 
ukazni državni uradniki, se vštejejo, ako dobe ukaz ali zvanje, s katerim 
je spojena pokojnina, leta, ki so jih prebili v vojni, po odbitku časa dija
škega roka dvojno v leta ukazne službe in v leta za pokojnino. 

Vsi uradniki, ki so jim priznana službena leta po členu 22., točki 3. 
pod a), zakona o ustroju vojske, imajo pravico, za ta leta vplačati pri
spevke v uradniški vdovski fond. To pravico imajo tudi vdove umrlih in 
izza vojne pogrešanih državnih uradnikov in častnikov do dne smrti svo
jih hraniteljev. 

Člen 283. 
Državnim uradnikom s fakultetno izobrazbo, ki so bili v poslednjih 

vojnah poslovalci ali uradniki samoupravnih teles, pa so postali v tem 
času ali pozneje ukazni državni uradniki in so do sedaj nepretrgoma 
ostali v državni službi, se priznava čas, ki so ga prebili v samoupravni 
službi, v !eia ukazne službe in za osebno pokojnino; čas, ki so ga pre
bili v vojaški službi, pa se jim priznava za pokojnino po členu 22. pod a) 
zakona o ustroju vojske. 

člen 284. 
Vkljub členom 5. a, 5. b, 5. c, 5. č in 5. d zakona o pokojninskem 

fondu za vdove in otroke umrlih uradnikov niso državni uradniki v Srbiji 
zavezani, plačevati izreden ženitni davek, od dne, ko stopi ta zakon 
v veljavo. ., „ „ 

Člen 285. 
Ako dobi kdo izmed javnih organov in prebivalcev, ki nimajo pravice 

do pokojnine, ali kdo izmed prebivalcev pri občinskih stražah, poterah in 
pri prijemanju krivcev vobče takšno rano, da se popolnoma ali deloma 
onesposobi za svoj poklic, ima pravico do invalidnine po zakonu o pod
pori vojnih jnvalidov. 

Ako kdo izmed njih pri tem pade, prejema to invalidnino po istem 
zakonu njegova rodbina. 
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Do te invalidnine imajo pravico tudi vsi, ki so se tako ponesrečili izza 
dne 1 decembra 1918. do sedaj; toda invalidnina se jim izplačuje samo 
izza dne 1. julija 1922. 

Člen 286. 
Verski prazniki, ko imajo državni uslužbenci počitnice v smislu za

kona, se določajo tako-le: 
za pravoslavne uslužbence: Sv. Sava; božič (dva dni); uskrs (dva 

oni); Duhovi (dva dni) in dan slave; 
za katoliške uslužbence: Velika noč (dva dni); božič (dva dni)- bin-

kosti (dva dni); Vsi sveti in Sv. Rešnje telo; 
za muslimane: kurbanski bajram (tri dni); ramazanski bajram (tri dni)-

mevlud; za žide: pasha. 
Uslužbenci enega veroizpovedanja ne smejo praznovati praznikov 

druge vere. 
Policijsko (politično), prometno in poštno - brzojavno in telefonsko 

ïuzbe * Sme Ш'1 0 b t e h d n e h 0 d r e j a t i n a d e ,° ' ^ 0 z a h t e v a p o t r e b a 

Delovni čas v pisarnah administrativnih oblastev je najmanj 7 ur na 
dan; ako pa se dela zdržema, traja delovni čas 6 У2 ure na dan 

Ob sobotah se dela 6 ur, ob nedeljah pa dela samo potrebno število 
dežurnih uradnikov. 
v Minister sme odrediti vsako leto največ za 20 dni, da trajaj delovni 
cas 1 ah 2 uri več brez posebne nagrade. 

Ako zahteva potreba službe, sme ministrski svet delovni čas ludi no-
daljsati. ^ 

Člen 287. 
Odredbe v točki II. člena 21. zakona o začasni pomoči invalidov in 

rodbin padlih, umrlih in pogrešanih vojnikov kakor tudi nekaterih civil
nih vojnih žrtev ne veljajo za osebe iz točke 4. člena 21. tega zakona. 

Člen 288. 
Krediti, določeni s proračunom za zdravljenje invalidov se smejo 

uporabljati za zdravljenje onih poškodb in bolezni, ki so provzročene 
ali so se poslabšale zaradi izvrševanja vojaške službe ali dolžnosti pri 
civilnih invalidih pa samo za one poškodbe ali bolezni, ki so provzročene 
an so se poslabšale iz enega izmed vzrokov, zaradi katerih so take osebe 
spoznane za civilne invalide. Stroški honorarjev zdravnikom za pregled' 
za hišno zdravljenje invalidov kakor tudi za zdravila ob takem zdravlje
nju za zdravljenje v samoupravnih bolnicah, ki se vzdržujejo iz svojih i 
sredstev, nadalje stroške zdravljenja v zavodih ministrstva za socialno i 
politiko obremenjajo proračun tega ministrstva; v ostalih državnih civil
nih m vojaških bolnicah kakor tudi v onih samoupravnih in zdravstvenih I 
zavodih, ki so presh v državni proračun, pa obremenjajo ono ministrstvo 
pod cigar pristojnost spadajo ti zdravstveni zavodi. ' 
c r 3 0

k 0 ! e ^ 3 , ' ш? г а ј.° t1 J ' a v n i zdravstveni zavodi pred ostalimi bolniki 
sprejemati y zdravljenje invalide. Napotitve za taka zdravljenja so za
vezane kontroli; zanje so odgovorni v prvi vrsti zdravniki, ki odreiaio te 
napotitve. J -

Člen 289. 

Letnik IV. 

Člen 297. 
Inšpektorji pri generalni direkciji državnega računovodstva smejo biti 

v činu načelnika ministrstva za finance ali v činu odsekovnega šefa. 
V činu načelnika ministrstva za finance sme biti oni inspektor: 
1.) ki je dovršil pravno fakulteto in ima kot tak 10 let ukazne službe 

izmed teh poslednjih pa 5 let v resortu ministrstva za finance ali pri «davni 
kontroli; n 

2.) ki je dovršil državno trgovsko akademijo, odnosno šolo, ali držav
no geodetsko solo, ustanovljeno leta 1889., in ki je prebil po dovršeni 
soli najmanj 15 let kot ukazni uradnik v računski stroki. 

Čin inšpektorjev se odreja z ukazom. 
Šef inšpektorskega odseka mora imeti pogoje, ki se zahtevajo za in

špektorja s cmom načelnika ministrstva za finance. 
Inspektorski odsek spada v sestavo administrativnega oddelka gene

ralne direkcije državnega računovodstva. 
Odsekovni šefi o katerih se zahteva po členu 5., točki 5., zakona o 

ureditvi glavnega državnega računovodstva in ostalih finančnih uprav z 
dne 3 maja 1911., da morajo imeti fakulteto pravnih ali državnih ali eko
nomskih znanosti, se glede plače izenačujejo s šefom odseka glavnega 
knjigovodstva. fe H 

Člen 298. 
Vkijub členu 126. zakona o državnem računovodstvu se računijo 

uradnikom, ki so že v državni službi, če se povišajo, postavijo na druge 
službe ali premeste v druge kraje, novi prejemki od prvega dn» onega 
meseca, ki nastopi za povišbo, postavitvijo ali premestitvijo. 

Člen 299. 
Učiteljem in učiteljicam narodnih šol se daje kot odškodnina za kur

javo, razsvetljavo, odnosno za stanovanje, v krajinah, kjer se n e plačuje 
stanarina po zakonu o draginjskih dokladah z dne 28. februarja 1922 iz 
proračuna dotičnih občin, in sicer: v Beogradu po 80-- dinarjev na me
sec; v Kragujevcu, Nisu, Subotici, Novem Sadu in Velikem Bečkereku po 
5Ü-— dinarjev na mesec; v drugih okrožnih mestih, kakor v Somboru 
Vrscu in Pancevu po 40-- dinarjev na mesec; v ostalih mestih kakor tudi 
krajih: Beli crkvi, Senti, Žombolju, Veliki Kikindi, Starem Bečeju, Palanki 
Titelu, Turškem Bečeju in Daini po 35-— dinarjev na mesec, v selih i>à 
po 30-— dinarjev na mesec. 

Člen 300. 
Stanovanska doklada, določena davčnemu in trošarinskemu osebju z 

zakonom o davčni upravi, davčnih odborih in poreznikih v Srbiji in Črni 
gon, se ukinja. 

Za izplačevanje poreznikov zaradi odmere in pobiranja davkov ima 
ukazno oseüje pri davčnih odsekih v Srbiji in Črni gori mesečno dokl?do 
• l 5 0 ' - dinarjev brez nikakršnih drugih odškodnin za potovanje; za Banat 
tfacko in Baranjo veljajo v tem oziru dosedanje zakonske odredbe 

Natančnejše odredbe o izplačevanju teh doklad predpiše generalna 
direkcija neposrednih davkov. 

Člen 301. 

Vdovam svečenikov, ki so jih za okupacije Srbije zavratno ubili Bol
gari se daje na mesec kot narodno priznanje poleg rednih prejemkov še 
po 0UÜ-— dinarjev in na mesec po 5-— dinarjev za vsakega otroka. 

Člen 290. 
Pokojnine kot narodno priznanje in pokojnine po členu 6 uredbe o 

službi epidemijskih zdravnikov z dne 29. decembra 1919. izplačuje držav-
A I J I F ° M a b ^ a '? u r a d n>škega vdovskega pokojninskega fonda 
skladno s členom 175. zakona o tem fondu v breme državne blagajne. 

Člen 291. 
Hercegovskim vstašem in njih rodbinam, ki jim je bivša črnogorska 

vlada odredila dosmrtne podpore, se izplačuje tudi nadalje državna pod
pora z draginjskimi dokladami ob pogojih, ki veljajo za državne upo-
Kojence. r 

Člen 292. 
Vkijub členu 32. zakona o ureditvi okrožij in srezov postavlja in 

odpušča sluge pri uradu sreskih načelnikov v mejah proračunskih kre
ditov sreski načelnik sam. 

Člen 293. 
Vsem državnim uslužbencem, ki dobivajo hrano v raznih državnih 

napravah, kakor v internatih, bolnicah itd., se daje kot draginjska doklada 
з0%. manj, nego prejemajo uslužbenci istega čina 

To velja za vse uslužbence pri vseh državnih napravah. 

Člen 294. 
Na Čin in na razrede zvanja uradnikov^ ki jih.odreja velikost plače 

ne vpliva presežek place, ki izhaja iz prevedbe stare plače v tolarjih na 
placo po dinarskem tečaju. 

Člen 295. 
Predsednik kasacijskega sodišča v Beogradu ima čin in plačo pred

sednika državnega sveta; predsedniki in podpredsedniki stola sedmorice v 
^agrebu vrhovnega sodišča v Sarajevu, velikega sodišča v Podgorici in 
oddelka kasacijskega sodišča v Novem Sadu kakor tudi člani vseh teh so" 
disc in predsednik! apelacijskih sodišč pa imajo čin in plačo državnih 
svetnikov. 

•J&Ï ÄÄZL **' "° Ie StOP" V V e l i a V ° ^0" ° *''"• 
Člen 296. 

_ J A T " P ° d t a i n i k i i m a J° Pravico do plače 10.000-— dinarjev in do 
neh četrtin draginjskih doklad aktivnih ministrov. Plača in draginjske do-
klade se izplačujejo iz rezervnih kreditov. 

Da se cim prej odpravi nedostajanje strokovnega naraščaja pri finančn-
mh upravah na ozemlju Banata, Bačke in Baranje, se ustanavlja državna 
blagajnisko-porezniška šola v Novem Sadu, ki je organ! ministrstva za 
imance m ki jo nadzira generalna direkcija državnega računovodstva 

Ko prestane potreba za to šolo, jo sme ministrski svet na predlog mi
nistra za finance s svojo odločbo ukiniti. 

Člen 302. 
^ Ta šcia je istovrstna z državno srednjo šolo in vanjo se sprejemajo 

učenci z najmanj 6 dovršenimi razredi srednjih šol; ti učenci smejo po 
dovršeni soh na podstavi prejetih izpričeval, po zvršetku enoletne zva-
nicniske prakse, dobiti ukazno zvanje pri finančnih napravah na ozemliu 
Banata, Backe in Baranje. ' 

Predavanja v šoli se prično vsako leto dne 1. septembra ter se končajo 
v prihodnjem letu dne 31. maja; meseca junija se opravljajo izpiti učencev. 

Člen 303. 
Učencem te šole, ki so siromašnega stanja, se sme dajati iz državne 

blagajne državna podpora do 800-— dinarjev na mesec. Podpiranci mo
rajo po svoji pismeni obvezi, izročeni šolski upravi ob vstopu v šolo po
vrniti državni blagajni STOJ dolg v 8 letih v mesečnih obrokih Ta rok se 
šteje od dne, ko vstopijo v državno službo. 

Člen 304. 
Minister za finance se pooblašča, da predpiše za to šolo pravilnik in 

da skrbi za vse, kar je potrebno za njeno vzdrževanje. 

Člen 305. 
Za izvajanje in vzdrževanje katastra in zato, ker je premalo strokov

nega osebja ] e ustanoviti državno gemerrsko šolo, za katero predpiše 
minister za finance pravilnik. ' H 

Člen 306. 
Minister za finance se pooblašča, da sme ustanoviti glavni odbor za 

izmero države. 
. X t a o d , b o r spadajo po položaju, na katerem so: načelnik geografskega 
instituta glavnega generalnega štaba, generalni direktor katastra gene
ralni direktor, voda, generalni direktor šum, načelnik ministrstva za 
gractoe in se največ štirje člani, ki jih odredi minister za finance. 

Področje glavnega odbora za izmero države odredi minister za finan
ce s pravilnikom. 

Člen 307. 
Stroške za katastrsko izmero mest. in trgov trpe občine, v katerih se 

izvršuje izmera. Zaradi tega morajo postaviti občine v svoj proračun po
trebne denarne vsote za to izmero. Izplačevati se mora v treh poslednjih 
letih izza leta, ki nastopi za letom, ko se izmera prične 



105. 731 Letnik IV. 
.Minister za finance določi višino stroškov, ki jih morajo plačali posa

mezni lastniki za izvršeno izmero v selskih občinah. 

Člen 308. 
Da se izvrši vsa izmera v državi pravilno in enotno, se nalaga gene

ralni direkciji katastra, da mora kontrolirati vse privatne, občinske, samo
upravne in državne izmere, katerih obseg preseza 100 hektarov. To se na
naša na izmero, ki mora služiti za osnovo zemljiškoknjižnih vpisov. 

Kontrola izmere se mera vršiti v zmislu tehničnih predpisov in kata
strskega pravilnika generalne direkcije katastra. 

Člen 309. 
Minister za finance se pooblašča, da sme pri finančni delegaciji v Za

grebu in oblastni direkciji v Novem Sadu ustanoviti direkciji katastra za 
Hrvatsko in Slavonijo in za Vojvodino, v Skoplju pa direkcijo katastra za 
Južno Srbijo s potrebnim osebjem za vzdrževanje, izvedbo in izenačitev 
katastra v kraljevini, in sicer v mejah, določenih s tem proračunom. 

Člen 310. 
Proračun se mora izvrševati v letu 1922./1923. na isti način ka

kor do sedaj, t. j . vsi odobreni krediti se morajo smatrati, d'à jih delegirajo 
nakazovalci prve stopnje resortnih ministrov pristojnimi nakazovalcem 
druge stopnje, ki izvršujejo vse odobrene razhodke skladno z zakonom 
o državnem računovodstvu in sporazumno z delegatom minstrstva za 
finance. 

Člen 311. 
Beograjski davčni oddelek se povišuje na stopnjo oddelka generalne 

direkcije državnega računovodstva ter naj se razdeli na odseke, ki se usta
nove s posebnim pravilnikom po potrebi. Beograjski davčni oddelek imej 
dva revizorja in potrebno število odsekovnih šefov. 

Upravnik beograjskega davčnega oddelka je po zvanju in plači enak 
načelniku ministrstva za finance, šefi odsekov in revizorji pa so po zvanju 
in plači enaki šefom okrožnih finančnih uprav. 

Glavni trošarinski kontrolor in glavni blagajnik beograjskega davčne
ga oddelka sta po plači enaka blagajniku generalne direkcije državnega 
računovodstva. 

Porezniki in trošarinski kontrolorji morajo imeti kvalifikacijo iz člena 
13. zakona o davčni upravi, davčnih odborih in poreznikih, odnosno iz 
• e n+ a \!P' . z a ^ c o n a ° državni trošarini. Šefi odsekov! in revizorji morajo 
imeti kvalifikacijo šefov okrožnih finančnih uprav, upravnik beograjskega 
davčnega oddelka pa mora imeti po možnosti fakultetno izobrazbo ter je 
moral prebiti najmanj 5 let v davčni stroki. 

Člen 312. 
Vkljub členu 70. zakona o državni trošarini se smejo v Srbiji in 

Crni gori, ako ni kvalificiranih oseb, postavljati v letu 1922./1923. za tro-
šarinske kontrolorje osebe brez predpisane kvalifikacije. 

ölen 313. 
Porezniki in trošarinski kontrolorji, šefi, blagajniki in knjigovodje sre-

skih finančnih uprav so po zvanju in plači enaki kontrolorjem, knjigo
vodjam, blagajnikom in revizorjem okrožnih finančnih uprav iz člena 
11. zakona o ureditvi glavnega državnega računovodstva, samo da znaša 
začetna plača poreznikova in plača trošarinskega kontrolorja 1500-— di
narjev na leto. 

Člen 314. 
Dosedanja stanovanska doklada za poreznike se ukinja in zanje velja 

zakon o draginjskih dokladah civilnih in vojaških uslužbencev z dne 
28. februarja 1922. 

j Za obhode poreznikov po srezu zaradi odmere in pobiranja davkov 
i imajo porezniki mesečno doklado za potovanje po 150-— dinarjev. 

Člen 315. 
Veljavnost začasne uredbe o finančnem upravnem sodišču v Zagrebu 

z dne 30. maja 1919. se razširja, dokler se ne odredi drugače, še na pri
tožbe, ki nastanejo glede odmerjenih davkov in pristojbin tudi izza leta 
1918., in sicer po dosedanjih pravnoveljavnih zakonih in uredbah. 

Člen 316. 
Članom davčnih odborov (priredbenih komisij, prizivnih komisij) za 

odmero neposrednjih davkov, reklamacijskega davčnega odbora (prizivnih 
komisij za reševanje pritožb zoper odmero neposrednjih davkov) se izpla
čujejo te-le dnevnice: 

1.) Ako so člani iz kraja odbora, dobiva predsednik dnevnico 40— 
dinarjev, člani pa dobivajo dnevnico 30-— dinarjev. 

2.) Ako člani niso v kraju odbora, dobiva predsednik dnevnico 60— 
dinarjev, člani pa dobivajo dnevnico 50-— dinarjev. 

Člen 317. 
Posamezne direkcije se dele na oddelke, oddelki pa na odseke. Njih 

področje odreja pristojni minister s svojo naredbo pp značaju posla. 
Posamezne direkcije, oddelki in odseki, se smejo z uredbo pristojnega 

ministra po potrebi spajati, deliti v mejah odobrenih proračunskih kredi
tov, odnosno ukinjati. 

To velja tudi za kabinete in za generalne inšpektorje. 

Člen 318. 
Osrednji urad za zavarovanje delavcev, okrožni uradi, blagajne za 

zavarovanje delavcev prometnih podjetij, njih organi, njih poslovne knjige 
in spisi se ne smejo uporabljati v državni finančni upravi, razen na zahte
vo davčnih oblastev zaradi zbiranja podatkov za odmero davkov. 

Člen 319. 
Vprašanje o podpori občinskim delovodjam (beležnikom) se reši z za

konom o občinskih samoupravah. 

Člen 320. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše in ko se razglasi v «Služ

benih Novinah», kolikor ni v posameznih členih odrejeno drugače; z njim 
odobreni krediti pa veljajo vkljub členu 2. zakona o državnem računo
vodstvu od dne 1. avgusta 1922. do dne 1. julija 1923. 

Vsi krediti, odobreni v računskem delu proračuna 1922./1923., veljajo 
v znesku enajst dvanajstin vsot, odobrenih s proračunom. 

Čas od dne 1. januarja do dne 1. avgusta 1922. tvori posebno pro
računsko dobo, za katero se mora sestaviti poseben zaključni račun. 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj razglasi ta zakon, vsem 
Našim ministrom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedu
jemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

Na Bledu, dne 31. julija 1922. 
Videl in pritisnil državni pečat Aleksander s. r. 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: Predsednik ministrskega sveta'. 

dr. L. Marković s. r. Nik. P. Pašić s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

Vzporedni pregled državnih razfeodkov in dohodkov za. îeto 1922./1923., ki se objavlja skladno s členom 36. finančnega zakona. 

Od- :i 
dclel< ;j 

i . 

R a z h o d k i 
Odobreni krediti za leto 1922./1923. 

|_ Jzredni _ |j Skupa[ 
D i n_aj j c v 

Redni 

II. !.' 
I l l . i i 
IV. !| 
v. i 

VI. II 
VII, 

VIII, 
IX 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. i 
: l 
II 

Vrhovna državna uprava . . 
Ministrstvu pravda 
Ministrstvo za prosveto . . . 
Ministrstvo za vere 
Ministrstvo za notranje posle 
Ministrstvo za narodno zdravje 
Ministrstvo za zunanje posle 
Ministrstvo za finance . . . 
Ministrstvo za vojno in nior-

narnico 
Ministrstvo za gradbe . . . 
Ministrstvo za promet . . . 
Ministrstvo za pošto in brzojav 
Ministrstvo za poljedelstvo in 

vode 
Ministrstvo za žurne in rudnike 
Ministrstvo za trgovino in 

industiijo 
Ministrstvo za socialno politiko 
Ministrstvo za agrarno reformo 
Ministrstvo za ustavotvorno 

skupščino 
Proračunski rezervni krediti . 

249,552.924 185 
69,317.938 

189,526.755 
19,409.237 

143,613.076 
128,931.221 
18,048.628 

844,527.127 

833,059.047 
114,258.997 
766,834.818 
139,738.980 

62,214.839 
173,028.309 85' 

40 
85 
95 
55; 
50J 

23 

40 

50 
60 

30,297.952 
330,629.000 

3,095.367 

ij 319.222 
i| 81,000.000 

50 

80; 

613,178, 
123,794. 
271,424. 

53,232. 
196,912. 
56,479. 
39,805. 

221,071. 

244,744. 
76,264. 

467,301. 
124,919. 

.964 '64 
,902 !65i 
,176 |71 
,054 50 
,805 J90 
,283 -
,611 50, 
856 !35 

347 
016 
,073 
339 

55,461.803 
33,200.150 

12,068.342 95! 
42,577.314 
54,573.187 30j 

184.755 — 

862,731 
193,112 
460,950, 
72,641 

340,525 
185,410, 
57,854 

.065,598, 

.889 i49| 
841 loa 
932 156 
292 Ì45 
882 [45 
504 50| 
.239 SO 
983 58: 

.127,803.394 |40 
190,523.013;-

.234.135.892 |25 
264,658.319 iCO, 

117,676.642 80 
206,228.460 35| 

42,366.295 !36 
373,206.314 195 
. 57,668.554 30j 

503.977 m 
81,000.000 !• 

' Skupni razhodki . . 

Za izravnavo je prišteti pre
bitek dohodkov . . 

4.247,403.446 14 2.687,193.984 25| 6.934,597.430 3SJ 

+349.433 6l| 

Skupaj . . !j4.247,403.446 14: 2.687,Ј93.984ј'25|!ј6.934,946.864 j — ! 

S I I I I I 
R a z h o d k i : Šest milijard devetstoštiriintrideset milijonov petsiosedem-

indevetdqsettisoc štiristointrideset in 89/]00 dinarjev. 

Od
delek 

I. 

II. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

II. 
III. 

D o h o d k i 
Usvojena cenitev dohodkov za îeto Ì922./1923. 

Redni Izredni 

l n a r j c v 
Skupaj 

Л. Obči dohodki [j I 
Carina in postranske carinske j 

takse I 327,310.000 : 
Trošarina in obče takse . . . I 621,000.000 j 
Dobiček pri denarju . . . . ]jl.120,000.000 j 
Davek na poslovni promet 
Pomorska uprava 
Invalidski davek 
Državna posestva . . . . 
Razni dohodki 

Skupaj obči dohodki . 

250,000.000 
880.750 — 

49,600.000 
70,809.100 ! 
13,750.000 | 

10,000.000 

20,000.000 

25.000 

5,450.000 

l: 
I; 

—Ü 337,310.000 
i' 621,000.000 

— |jl. 140,000.000 
|| 250,000.000 

—|l 905.750 
49,600.000 

— -76,259.100 
il 13,750.000 j 

B. Specialni dohodki 
Davki 
Državno gospodarstvo . 
Razni dohodki 
Skupaj specialni dohodki 

Skupni dohodki 

2.453,349.850 

:'2.126,625.125:-! 
'2.036,680.696 50 
| 31,009.848l-| 
14.194,315.669 
16.647,665.519 

50 
50; 

35,475.000 —12.488,824.850 ; 

251,750.000 -||2.378,375.125 j 
214 

56.130 
251,806.344 
287,281.344 

50112.036,680.911 
—j 31,065.978 i 
50^4.446,122.014 | 
50ift.934,946.864|—! 

Skupaj 
-2,400,202.073136 

4.247,403.446 j 14Ü2.687,193.984 
+2.399,912.639 

I 

75! 
25||б.934,946.864ј— 

D o h o d k i : Šest milijard devetstoštiriintrideset milijonov devetstošest-
inštiridesettisoč osemstoštiriinšestdeset dinarjev. 
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Razglasi drugih uradov in oblaste?. 
Preds. br. 2831/1922. 1234 3—3 

Natečaj. 
Pri pomorski upravi kraljevine Srbov, Hrvatov 

in Slovencev so izpraznjena nastopna uradniška me
sta, in sicer: 

A. V konceptni službi pri pomorski oblasti v Splitu: 
1 svetnik v VI. činovnem razredu, z osnovno 

plačo letnih 5500 dinarjev; 
2 tajnika I. razreda v VII. činovnem razredu, z 

osnovno plačo letnih 4500 dinarjev; 
1 komisar I. razreda v IX. činovnem razredu, z 

osnovno plačo letnih 3000 dinarjev. 

B. V tehnični stroki: 

G inženjerjev I. razreda v ГХ. činovnem razredu, 
z osnovno plačo letnih 3000 dinarjev, in sicer v Spli
tu. Dubrovniku ali na Sušaku, po službeni potrebi; 

1 geometer v IX. činovnem razredu, z osnovno 
plačo letnih 3000 dinarjev, in sicer pri pomorski ob
lasti v Splitu; 

1 strojedelec v X. činovnem razredu, z osnovno 
plačo letnih 2200 dinarjev, iu sicer pri pomorski ob
lasti v Splitu; 

1 tehnični oficial II. razreda v XI. činovnem raz
redu, z osnovno plačo letnih 1600 dinarjev, in sicer 
pri pomorski oblasti v Splitu. 

C. V navtični stroki: 
a) pri pomorski oblasti v Splitu: 

1 luški kapotan I. razreda v VIII. činovnem raz
reda, z osnovno plačo letnih 3600 dinarjev; 

1 luški kapatan II. razreda v IX. činovnem raz
redu, z osnovno plačo letnih 3000 dinarjev; 
b) pri luških uradih po službeni potrebi: 

3 luški odposlanci v X. činovnem razredu, z 
osnovno plačo letnih 2200 dinarjev in 

1 upravitelj lazareta v X. činovnem razredu, z 
osnovno plačo letnih 2200 dinarjev. 

Č. V računski stroki pri pomorski oblasti v Splitu: 
1 računski svetnik II. razreda v VIII. činovnem 

razredu, z osnovno plačo letnih 3600 dinarjev. 

D. V pisarniški pomožni službi: 
1 pisarniški upravitelj v IX. činovnem razredu, % 

osnovno plačo letnih 3000 dinarjev. 
Poleg plače se prejemajo v vsakem činu šo pri

padajoče osebne in rodbinske draginjske doklade po 
zakonu z dne 28. februarja, odnosno z dne 30. marca 
1922. 

Za popohdtev zgoraj navedenih mest se razpisuje 
s tem natečaj s pozivom, naj vsi oni, ki žele dobiti 
eno izmed teli mest, predlože podpisanemu predsed-
ništvu najkesneje do dne 

2 5. o k t o b r a 1 9 2 2. 
svojeročno napisane in pravilno kolkovane prošnje, 
t. j . s kolkom za 3 dinarje na prošnji in z 10 dinarji 
za rešitev, nadalje z 1 dinarjem na vsaki prilogi, na 
kateri že ni plačana vsaj tolika taksa. 

Vsaka prošnja moia biti opremljena z oblastnim 
potrdilom, da prosilec izpolnjuje vse obče in spe
cialne namestitvene pogoje, Id so niže predpisani. 

Prosilci, ki niso v državni službi, naj vlože proš
nje neposredno, državni uslužbenci pa po nadrejenem 
oblastvu 

Državni uslužbenci morajo priložiti prošnji dovo
litev pristojnega ministra za prestop v resort mini
strstva za promet, pod katero spada pomorska 
uprava. 

Vsak prosilec mora dokazati: 
1.) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev; 
2.) da je neoporečnega političnega in nravnega 

vedenja; 
3.) da j« telesno in duševno zdrav in sposoben 

za vsako službo; 
4.) da je zadostil vojaškim dolžnostim; 
5.) svoje rodbinsko in imovinsko stanje; 
(5.) ali pozna razen materinskega (srbsko-hrvat-

sko-slovenskega) šo drug jezik in koliko. 
Od onih, ki še niso v državni službi, so zahteva 

dovršeno 21.. a ne prekoračeno 40. leto starosti. 
Za posamezne službene grane je poleg tega pred

pisana posebna strokovna izobrazba, in sicer: 
Za mosta, navedena pod A, popolna fakultetna 

j še izpit konceptnega uradnika pomorske uprave, ki 
j so mora opraviti v enem letu po nastopu službe; 
j za inženjerska mesta, navedena pod B, popolna 
[ fakultetna izobrazba civilnega (gradbenega) ali stroj
nega inženjerja, prednost pa imajo oni gradbeni 
inženjerji, ki dokažejo prakso v pomorskih gradbe
nih poslih, in oni strojni inženjerji, ki dokažejo pra
kso v pregledovanju parnih kotlov, dočim se za
hteva za stalnost od vsakega administrativni izpit, 
predpisan za 'nženjerje v javni službi; 

za geometrsko mesto, navedeno pod B, ustrezna 
strokovna šolska izobrazba in praksa, nadalje izpit 
civilnega geometra; 

za mesto tehničnega oficiala, navedeno pod B, 
v prvi vrsti ustrezna strokovna (gradbena) srednje
šolska izobrazba ali sposobnost v pomorskih grad
benih poslih, dokazana z večletnim strokovnim delo
vanjem, prednost izmed teh poslednjih pa imajo oni, 
ki so poleg tega dovršili še nižjo strokovno (obrtno) 
šolo ali strokoven tečaj: 

za strojedelsko mesto, navedeno pod B. ali svo
boščina pomorskga strojedelca I. razreda — prednost 
pa ima oni, ki dokaže, da je dovršil strojedelsko 
šolo — ali tehnična srednješolska izobrazba strojne 
stroke — prednost pa ima oni, lei dokaže izvestno 
prakso v strojnih poslih; 

za mesta, navedena pod C, se zahteva: a) svobo
ščina pomorskega kapetana dolge plovitvo in b) dvo
letna plovitev na poveljevanju narodnih ladij dolge 
plovitve, c) strokovni izpit, predpisan za luške urad
nike, č) strokovno poslovanje v pomorski upravi ali 
v zavodih pomorskega (strokovnega) pouka in d) 
znanje angleškega ali franeskega jezika, toda od po
gojev pod b), c) in č) se sme v utemeljenem primeru 
zahtevati izpregled za mesta začasnih luških- odpo
slancev; 

za mesta, navedena pod Č, srednješolska izobraz
ba in strokovni izpit iz državnega računovodstva, a 
prednost ima oni, ki dokaže posebno prakso v ra
čunskem poslovanju pomorske uprave; naposled 

za mesto, navedeno pod D, primerna šolska iz
obrazba in dokazana sposobnost v pisarniškem ma-
nipulacijskem delu. 

Vsak prosilec naj priloži svoji prošnji kratek 
življenjepis (curriculum vitae), v katerem naj raz
loži, s čim se je v svoji stroki bavil po dovršenih 
naukih do danes; posamezne navedbe pa naj dokaže 
tudi z dotičnimi oblastvonkni ali drugimi potrdili. 

Prosilci se zlasti opozarjajo na to, da ne morejo 
vezati svojih prošenj na pogoj, da bi bili imenovani 
na izvestne v naprej opredeljeno službene kraje, 
nego U kraji se jun odrede po službeni potrebi; 
vendar pa se bodo po možnosti vpoštevale njih ute
meljene želje v tem pogledu. 

Imenovanje za kontraktualnega uradnika na in
ženjerska mesta, navedena pod B, z enako plačo 
lahko zahtevajo tudi oni, ki niso državljani naše 
kraljevine, ako sicer zadoščajo občim in strokovnim 
pogojem tega natečaja. 

Prošnje je nasloviti na predsedništvo pomorske
ga oblastva v Bakru ter jih po predpisni poti vročiti 
temu oblastvu, ki bo postopalo z njimi nadalje po 
zakonu. 

a) ki zahtevajo na podstavi pravice, pridobljene 
pred dnem 30. avgusta 1922., da bi se preiiru-
gačili vpisi, Id so v tem vložku in se tičejo 
lastninskih ali posestnih razmer glede omenjene 
nepremičnine, bodisi da se kaj odpiši, pripiši ali 
prepiši, da se popravi oznamenilo nepremičnine 
ali sestava zemljiškoknjižnih teles, bodisi da se 
predrugači kaj drugega; 

b) ki so si že pred dnem 30. avguste 1922. prido
bili zastavne, služnostne ali drugo za knjižni vpis 
sposobne pravice do te nepremičnine ali do nje 
delov, kolikor bi bilo te pravice vpisati tako, 
kakor da spadajo k starim bremenom, 

naj vlože dotične zglasitve najkesneje do 
dne 3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2. pri okrajnem 
sodišču v Brežicah, in sicer zglasitve, ki se na
našajo na obremenilne pravice pod b), na način, 
označen v § 12. zgoraj imenovanega zakona, ker 
drugače izgube pravico, uveljavljati zahtevke, ki 
se morajo priglasiti, proti takim drugim osebam, 
ki so si v dobri veri pridobile knjižne pravice na 
podstavi spisov, kateri stoje v tem vložku zem
ljiške knjigo in se niso izpodbijali. 
Dolžne priglasitve nič ne izpreminja, da je pra

vica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz javne knjige, 
ki stopa iz rabe, aH iz sodne rešitve ali da je stranka 
ukrenila kaj drugega zaradi te pravice, o čemer 
oblastvena rešitev še ni izšla. 

Upostavitve v prejšnji stan proti zamudi oklic-
nega roka ni; tudi ni dopustno, da bi se ta rok za 
posamezne stranko podaljšal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 30. avgusta 1922. 

Ne II 133/22—1. 
Oklic. 

1201 3—3 

Predsedništvo pomorskega oblastva kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev v Bakru, 

ilne 15. septembra 1922. 

Upravitelj — podpredsednik 
dr. Širne Vranjecanin s. r. 

Ne II 132/22—1. 
Oklic. 

1187 3—3 

Višje deželno sodiščo v Ljubljani naznanja, da 
je okrajno sodišče v Brežicah dognalo poizvedbo 
zaradi dopolnitve tamošnje zemljiške knjige z vpi
som nepremičnin, ki še niso vpisane v nobeno javno 
knjigo, in sicer parcel št. 837/14 (savska struga) in 
št. 835/3 (pašnik) davčne občine ločenske v nov 
vložek št. 193 katastralne občino ločenske ter odre
dilo vpis te nepremičnine v zgoraj označeni vložek 
zemljiške knjige (deželne deske). 

Zato se določa v zmislu zakona z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št. 96, dan 30. avgusta 1922. za dan 
otvoritve tega vložka glede označene nepremičnine 
ter se splošno objavlja, da je od tega dne moči nove 
lastninske, zastavne in druge knjižne pravice na tej 
nepremičnini pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati samo z vknjižbo na to ne
premičnino. 

Obenem se zaradi uravnave tega vložka zem
ljiške knjige, ki se sme vpogledati pri okrajnem 
sodišču v Brežicah, glede omenjene nepremičnine 

(pravniška) in uradniška upravna izobrazba, za urad- J o t var ja -postopanje, predpisano v zgoraj navedenem 
nike drugih resortov državne ali druge javne uprave | zakonu. Pozivljcjo se torej vsi oni: 

Višje deželno sodiščo v Ljubljani naznanja, da 
je okrajno sodišče v Rogatcu dognalo poizvedbe 
zaradi dojwlnitve tamošnje zemljiško knjige z vpi
som nepremičnin, ki še niso vpisane v nobeno javno 
knjigo, in sicer parcel št, 1208, 1209, 1210 in 1211 
katastralne občine dobrinske in št. 321/2, 322 in 
323 katastralne občine kočiške v že obstoječi vložek 
št. 80 katastralne občine dobrniške ter odredilo vpis 
te nepremičnine v zgoraj označeni vložek zemljiške 
knjige (deželno deske). 

Zato se določa v zmislu. zakona z dne 25. julija 
1871., drž. zak. št. 96, dan 30. avgusta 1922. za dan 
otvoritve tega vložka glede označene nepremičnine 
ter se splošno objavlja, da je od tega dne moči nove 
lastninske, zastavne in druge knjižne pravice na tej 
nepremičnini pridobivati, utesnjevati, prenašati na 
druge ali razveljavljati samo z vknjižbo na to ne
premičnino. 

Obenem se zaradi uravnave tega vložka zem
ljiške knjige, ki se sme vpogledati pri okrajnem 
sodišču v Rogatcu, glede omenjene nepremičnine 
otvarja postopanje, predpisano v zgoraj navedenem 
zakonu. Pozivi jejo se torej vsi oni: 
a) ki zahtevajo na podstavi pravice, pridobljene 

pred dnem 30. avgusta 1922., da bi se predru-
gačili vpisi, ki so v tem vložku in se tičejo 
lastninskih ali posestnih razmer glede omenjene 
nepremičnine, bodisi da se kaj odpiši, pripiši ali 
prepiši, da se popravi oznamenilo nepremičnine 
ali sestava zemljiškoknjižnih teles, bodisi da se 
predrugači kaj drugega; 

b) ki so si že pred dnem 30. avgusta 1922. prido
bili zastavne, služnostne ali druge za knjižni vpis 
sposobne pravice do te nepremičnino ali do njo 
delov, kolikor bi bilo te pravico vpisati tako, 
kakor da spadajo k starim bremenom, 

naj vlože dotične zglasitve najkesneje do 
dne 31 . d e c e m b r a 1 9 2 2. pri okrajnem 
sodišču v Rogatcu, in sicer zglasitve, ki so na
našajo na obremenilne pravice pod b), na način, 
označen v § 12. zgoraj imenovanega zakona, kor 
druga?*, izgubo pravico, uveljavljati zahtevki;, ki 
So morajo priglasiti, proti takim drugim osebam, 
ki so si v dobri veri pridobile knjižne pravice na 
podstavi spisov, kateri stoje v tem vložku zem
ljiške knjige in se niso izpodbijali. 
Dolžne priglasitve nič ne izpreminja, da jo pra

vica, ki jo je treba priglasiti, očitna iz javne knjige, 
ki stopa iz rabe, aH iz sodne rešitve ali da je stranka 
ukrenila kaj drugega zaradi to pravice, o čemer 
oblastvena rešitev še ni izšla. 

Upostavitve v prejšnji stan proti zamudi oklic-
nega roka ni; tudi ni dopustno, da bi se ta rok za 
posamezne stranke podaljšal. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 30. avgusta 1922. 
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novega Veličanstva kralja! 
Veronika P e č u h, branjevka v Ma-

.opanska cesta št. 35, je kriva, da dno 
i922. v Mariboru v svoji prodajalnioi ni 

.dno označenih cen življenskili potrebščin. 
o tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 

o pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921., 
«Službene Novine» št. 5 iz leta 1922., in zato se ob
soja po členu 6. navedenega zakona na 24 ur zapora 
in 200 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa 
na nadaljnjo 4 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
povračilo .stroškov kazenskega postopanja in stro
škov izvršitve kazni. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
obsojenkinih v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIII., 
dne 3. maja 1922. 

U VIII 518/22—4. " ' 1315 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženi Alojzij P š u n d o r , trgovec v Mari

boru, Tvorniška cesta št. 26, je kriv, da dne 1.0. apri
la 1922. v Mariboru v svoji trgovini ni imel sumarno 
fili podrobno označenih con življenskili potrebščin. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o ^ pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921., 
«Službene Novine» št. 5 iz leta. 1922., in zato se ob
soja- po členu 6. navedenega zakona na 24 ur zapora 
in 200 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa 
na nadaljnje 4 dni zapora, in po § 389. k. [»r. r. na 
povra-čilo stroškov kazenskega postopanja in -stro
škov izvršitve kazni. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
obsojenčovih v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIII., 
dne 19. maja 1922. 

U VII 760/22. 1286 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Karel K o s, poštni uradnik v p. v 

Mariboru, j e kriv, da je dal meseca januarja 1922. 
v Mariboru nakupiti 20 vreč moke in sam'nakupil 
100 kg čokolade, da bi jo — dasi ni trgovec — kes-
neje prodajal z dobičkom, in da je res meseca aprila 
1922. oboje prodal z dobičkom. 

S tem je zakrivil prestopek večkratne preprodaju 
in nečisto spekulacijo, ki namer ja podražiti cene živ-
Ijonskih potrebščin, v zmislu člena 9. zakona o po
bijanju draginje, in zato we obsoja ]>o istem členu 
"a 4 (štiri) dni zapora in na 1000 (tisoč) dinarjev 
penarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 
-0 (dvajset) dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na po
vračilo -stroškov, kazenskega postopanja in izvršitve 
kazni. 

Po členu 19. zakona o pobijanju draginje je raz
sodbo po pravnomočnosti brez razlogov objaviti ob 

«stroških obsojenčovih v «Uradnem listu pokrajinsko 
uprave za Slovenijo v Ljubljani». 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VII 
dne 13. junija 1922. 

U Vil 931/22—2. 1287 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolžena Terezija K o v a č i č jo kriva, da je 

dne 9. junija 1922. v Mariboru na Glavnem trgu 1.) 
kupovala č-šnje zaradi preprodaje v istem kraju in 
ob istem času, ko jo"trajal semanji dan; 2.) zahte
vala za 1 kg češenj, ki jih je kupila za 10 K, ceno 
18 K, torej višjo ceno, nego je ona-, ki zajamčuje 
običajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

S tem je zagrešila prestopek po členih 9. in 8. 
zakona- z dne- 30. decembra 1921., «Službene Novine» 
št. 5 iz leta- 1922., in zato we obsoja po členu 9. na
vedenega zakona z uporabo § 267. k. z. na 3 dni 
zapora in 200 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnje 4 dni zapora, in ]x> § 389. k 
pr. r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in stroškov izvršitve kazni. 

Po členu 14. navedenega zakona ji je odvzeti vso 
količino blaga, ki je bilo predmet kazenskega de 
janja, po členu 19. pa j e razsodbo pp pravnomoč
nosti brez razlogov objaviti v Uradnem listu ob str-., 
Skih obsojenkinih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, 
dne 20. septembra 1922. 

oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
vložna knjižica, brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 16. septembra 1922. 

T 198/21—8. 1312 
Amortizacija. 

U VII 1377/22—3. 1285 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Janez M u .s t o r je kriv, da jo moseca julija 1922. 

v Sladki gori vino in mošt, ki ga je kupil po 36 K, 
odnosno po 10 K, prodajal po 48 K, odnosno po 
Jo' K, no da bi bil imel režijske -stroške, da je torej 
z a predmet življ.enske potrebščine zahtuval višjo 
ceno, nego je ona-, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
«lobiček. 

S tem je zakrivil prestopek po členu.8. zakona 
o pobijanju draginje in zato sei obsoja po istem 
členu na 24 ur zapora in 100 (sto) dinarjev denarno 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 48 ur za
pora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo stroškov posto
panja in izvršitve kazni. 
, Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti brez razlogov objaviti ob stroških 
obsojenčovih v «Uradnem listu jvokrajinske uprave 
za Slovenijo». 

Okrajno sodjšče v Mariboru, oddelek VIL, 
dne 7. septembra 1922. 

U V 78/22, U V 79/22, U V 80/22. 1295 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek V., je razprav

ljalo danes vpričo upravitelja državnega pravd ni
ši va Žvcgliča, obdolžencev Alojzija Lik la, Julija 
Žilavca in Vinka Pernata o obtožbi, ki jo je vložil 
javni obtožitolj 1.) zoper Alojzija Liki a, rojenega 
dne 4. julija 1879. v Mariboru, tja pristojnega, rim-
sko-katoliške vere, ožonjenega mesarja v Ptuju, ne
kaznovanega; 2.) zoper Julija Žilavca-, rojenega dne 
11. decembra 1888. pri Sv. Antonu v Slovenskih go
ricah, pristojnega v Mursko Soboto, rimsko-kato
liške vere, ožonjenega mesarja v Ptuju, nekaznova
nega, in 3.) zoperx Vinka Pernata, rojenega leta 1897. 
pri Sv. Vidu, pristojnega v Sv. Vid, rimsko-katoliško 
•vere, ožonjenega mesarja v Ptuja, nekaznovanega:, 
zaradi prestopka po členu 6. zakona o pobijanju 
draginje, ter je razsodilo na predlog obtožit olje v, 
naj so obdolženci kaznujejo, tako-le: 

Obdolženci Alojzij L i k i , Julij Ž i l a v e c 
in Vinko 'T o r n a t so krivi prestopka po čle
nu 6. zakona o pobijanju draginje življenskili po
trebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. decem
bra 1922., Ur. 1. št, 6/22., ker niso označili dne 
18. januarja 1922. v svojih mesnicah v Ptuju cen 
mesu tako, da bi jih bil vsakdo lahko razločno vi
del, in zalo se obsojajo po istem členu, odstavku 2., 
Vsak na 1 (en) dan zapora in 100 dinarjev denarne-
kazni, ob neizterljivosti pa vsak na nadaljnja dva 
dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na ]»vračilo stro
škov kazenskega postojranja in izvršitve kazni. 

V zmislu člena 19. je razsodbo objaviti v Urad
nem listu ob stroških obsojencev. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek V., 
dne 8. aprila 1922. 

T 130/22—3. 1270 
Amortizacija. 

Na prošnjo Kancelino G r o .s o v e, pocestnice v 
Dobletini, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne zavarovalne police, ki jo je jn-ositoljica baje 
izgubila: Življenska zavarovalna polica št. 2,591.726 
zavarovalne družbe «Phönix», oddelka z a Slovenijo 
v Ljubljani, za 2000 K. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 7. septembra 1922. 

T 138/32—2. 

Amortizacija. 
1283 

Na prošnjo Simona J a n e ž i č a in Ivane J a 
n e z i č e v e v Ralphtonu, Penn. U. S. A., se uvaja 
postopanji.', za amortizacijo nastopne vložne knjižice, 
ki sla jo prosilca baje izgubila: Vložna knjižica 
št, 60.627. Ljubljanske kreditne banke v glavničnem 
znesku 101.316 K. glaseča so na- ime: Simon in Iva
na Janežič. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e e e v od dne- toga 

Na prošnjo Marije M o č n i k o v e v Spodnjem 
Bukovem pri Grahovem se maja postopanje za 
amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je pro
silka baje izgubila: Vložna knjižica št, 124.379 mest
ne hranilnice ljubljanske z vlogo 5000 K, glaseča se 
na ime: Anton Ortar. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dno tega 
oklica, ker bi .se sicer po tem roku izreklo, da je 
vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 19. septembra 1922. 

T 180/22—4. 
Amortizacija. 

1292 

Po prošnji Emila B r e g a r j a, učenca realke *" 
Mariboru, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopnega roverza, ki ga je prosilec baje izgubil: 
Reverz o prejemu d veli tovorov v carinsko skladi
šče, izdan po carinarnici v Mariboru.'z dne 7. avgu
sta. 1922., št. 6. 

Imetnik tega reverza se pozivlje, naj uveljavi 
•<voj<' pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
so sicer ])o tem roku izreklo, da reverz ni več' ve
ljaven. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dni' 23. septembra 1922. 

Ne I 377/22—1. 
Amortizacija. 

1306 

Po prošnji firme M e d i c in P o v h v Novem 
mestu se uvaja posterpanje za amortizacijo nastop
nega povzetnega lista, ki ga je rečena firma' baje iz
gubila: Povzetni list železniškega postajnega urada 
v Novem mestu št, 155 z dne 4. avgusta 1922. glede 
2955 dinarjev. 

Imetnik, tega lista se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e e e v, ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da povzetni list ni več veljaven. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 18. septembra 1922. 

1 2 4 8 Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

14. septembra 1922., opr. št. L 5/22—5, je. bil Ja
nez M e g l i c , posestnik pri Sv. Ani št. 25, vulgo 
«Cižovnik», zaradi slaboumnosti popolnoma pre
klican. 

Za .skrbnika mu je postavljen Ivan Ankele, po
sestnik pri Sv. Ani. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 14. septembra. 1922. 

E 277/22—11. 
Dražbeni oklic. 

1305 

Dne 14. o k t o b r a 19 22. ob desoli h se bo 
vršila pri tem sodišču v sobi št. 27 dražba nastopnih 
nepremičnin: 

vi. št. 108 davčne občine krčevinske, sostojoče iz 
parcele št. 126 (hiša, hlevi, skladišče, pralnica, drvar
nica itd.)..in parcele št, 402 (vrt). 

Cenilna vrednost hiše 300.467 K, vrta 30.000 K. 
skupaj 330.467 K. 

Najmanjši ponudek 166.908 K 50 v. Pod najmanj
šim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 26. julija. 1922. 

1301 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 

900. Sedež: Beč. 
Besedilo firme: Franc Zalar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom, branjarstvo 

in prodaja bonbonov. 
Imetnik : Franc Zalar v Beču št, 4, p. Begunje pri 

Cerknici. 
L j u b 1 j a n a. dne 26. avgusta 1922. 
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901. Sedež: Crna pri Prevaljah. 
Besedilo firme: J. Prah. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Jakob Prah, trgovec v Črni pri Pre

valjah. 
M a r i b o r, dne 25. avgusta 1922. 

902. Sedež: Gornja Radgona. 
Bendi lo firme: Anton Korošec. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

žganjem. 
Imetnik: Anton Korošec, trgovec v Gornji Rad

goni. 
M a r i b o r. dne 24. avgusta 1922. 

903. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Dr. A. Kansky. 
Obratni predmet: obrt tvorniškega izdelovanja 

žveplenega etra in sorodnih produktov v Zaborštu 
št. 1, občina Dol. 

Imetnica: dr. Ana Kansky v Ljubljani, Mestni 
trg št. 8. 

L j u b 1 j a n a. dne 26. avgusta 1922. 

904. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firmo: Demeter Šerban. 
Obratni predmet: komisijska trgovina z manufak

turnim blagom na debelo. 
Imetnik: Demeter Šerban, trgovec, v Ljubljani, 

hotel «Union». 

L j u b 1 j a n a. dne 26. avgusta 1922. 

905. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Moriz Dadieu. 
Obratni predmet: mehanična delavnica in trgo

vina z avtomobili, kolesi, šivalnimi in pisalnimi .-troji 
in njih deli. 

Imetnik: Morie Dadieu v Mariboru. Vetrinjska 
ulica št. 18. 

S prokuro je poverjena Suzana Dadieu v Mari
boru. 

M a r i b o r, dne 20. septembra 1922. 

906. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Ivan Presero. 
Obratni predmet: trgovina s špecerijskim blagom. 
Imetnik: Ivan Prešern. trgovec, v Mariboru. Ko

roška cesta št. 7. 

M a r i b o r. dne 13. septembra 1922. 

907. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Anton Jurca. 
Obratni predmet: tvornica za topljenje in čiščenje 

žvepla. 
Imetnik: Anton Jurca, komerialni svetnik in 

tvorničav v Ptuju, Spodnji Breg št. 20. 
M a r i l ) o r , dno 6. septembra 1922. 

908. Sedež: Slovenska Bistrica. 
Besedilo firme: Franc Fidler. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Franc Fidler, lesni trgovec v Slovenski 

Bistrici. 

M a r i b o r , du- 24. avgusta 1922. 

909. S.M.lež: Tržič. 
Besedilo firme: J. B. Mally. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Ivan Mally, trgovec v Tržiču št. 94. 
L j u b 1 j a n a, 'dne 7. septembra 1922. 

II. V p i s a l o s o s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

910.- Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A. Persene: 
Izstopil je javni družbenik Alojzij Permeile. 
L j u b l j a n a. dne 7. septembra 1922. 

911. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Charles Princ.. 
Obratni predmet: 'trgxmua z manufakturnim bla

gom na debelo: 
Trgovina je prešla po kupni pogodbi z dne 22. ju

lija 1922. v last Lucije Prinčeve., trgovke v Ljub
ljani. 

L j u b l j a n a , dne 11. septembra 1922. 

912. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Samuel Friedrich. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki: 
Vstopil jo kot družbenik Maks Friedrich, trgovec 

v Ptuju, zaradi tega javna trgovska družba izza dne 
ti. avgusta 1922. 

Besedilo firme se gla« odslej: Samuel Friedrich 
in sin. 

Firma so podpisuje tako, da podpisuje eden iz
med družbenikov svojeročno njeno besedilo. 

M a r i b o r , dne 25. avgusta 1922. 

III. I z b r i s a l a * e j e n a s t o p n a f i r m a ; 

913. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Josip Jaklič. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo in -spedi-

cijsko podjetje: 
Zaradi opušta obrata. 
M a r i b o r, dne 13. septembra 1922. 

Št. 356,9. 1290 3—2 

Razglas o ponovni dobavi tekstilnega 
materiala. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 22. maja 1922. in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dno 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo tekstilnega mate
riala na dan 2 3. o k t o b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo oivarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku di
rekciji; v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na vpogled. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudita za dobavo materiala po ra/.pj-u pod 
št. 350/9 za dan 23. oktobra 1922. ponudnika N. N.» 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in -icer meri 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi (lotiche ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak- ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkasneje do 10. 
uro na dan licitaciji-, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz. ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, d a morajo n a dan 
licitacijo podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije, po 
11. uri. no bo dovoljeno vstopiti v sobo kjer se bo 
vršila licitacija. 

10. ure na dan licitacije, bodisi v gi 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda. blagajna 
mora pokazati predsedniku dražbene ko. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku kc 
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga ji 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo d a v č m 0 

urada, da je plača! davek za tekoče trimesečje. 
Zlasti so opozarjajo licitanti, da morajo na dan 

licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 

i vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. septembra 1922. 

1318 Svarilo. 
Podpisano županstvo daje. vsem županstvom na 

znanje, da se klati JK> Kranjskem Martin B r i a n iz 
Boštanja, ki išče pri uradih podpore na podstavi 
delavsko knjižico in domovinskega lista. 

Ker je mož še zmožen za delo in .sirnada pod našo 
občino, odklanja podpisano županstvo vsako povra
čilo stroškov. 

Županstvo v Spodnji Slivnici pri Grosupljem, 
dne 5. oktobra 1922. 

Razne objave. 
1314 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

Št. 360/21— VIL—1922. 1307 3—1 

Razglas o ponovni dobavi usnjenega 
materiala. 

Podpisana diivkcija razpisuje « tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
raznega usnjenega materiala na dan 3 0. o k t o b r a i 
19 2 2 . -

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dno v ekonom.skem oddelku. 

Popis potrebnih' količin omenjenega materiala in 
obči in posebni jjogoji za dobavo tega materiala so 
dobivajo, pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

•Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pód 
št. 360/21. za dan 30. oktobra 1922. ponudnika N- N.» 

Ponudbe-morajo izročiti neposredno ponudniki alf 
njih pooblaščenci na dau licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku 'dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položit i kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan.) ponujene vsote, j iT-
sicer pri blagajni podpirano direkcije najkesneje do 

St. (3059/111. 

Avsfrijsko-.jadraiiskj tovorni promet. 

R e g u I a c i j a t a r i f e, 
Z veljavnostjo izza dne 1. oktobra. 1922.- do pre

klica : e računijo vozninski stavki v «Provizorni že-
kznišKi tovorni tarifi» (z dne 1. februarja 1921., ka
kor tudi voznins-ki stavki, priobčeni v okviru te 
tarife, z nastopnimi pribit.ki: 

I. Pri vseh postojali, katerih razdalja od Trsta 
zna-ša po tarif skern kilometrskem kazalu (stran. 18(5 
do 194) več nego 370 km, izvzemši postaji Bleiburg 
in Völkermarkt-Kühnsdorf, s pribitkom 30 % (ti-Г-
desef. odstotkov). 

II. Pri drugih postajah, obseženih v tarifi (vključ
no Bleiburg in Vöikermarkt^Kühnsdorf): 
a) za znižano brzovozuo robo, za robo po razredu 

C, po specialnih tarifah 1, 2 in 3 in po izjemni 
tarifi 2 C s pribitkom 3 0 % (trideset odstotkov); 

b) za robo po razredih A in B ш po izjemnih tari
fah, izvzemši izjemne tarife 2 A, 2 B in 2 G (.glej 
pod a in c) s pribitkom 20 %' (dvajset odstot 
lov); 

c) za za premilo (obsežno) robo in za robo, ki tari-
lira po razredih I. in II. in po izjemnih tarifah 
2 A in 2 B, veljajo vozninski stavki, določeni v 
tarifi, brez pribitka. 

Pri izračunavanju voznin-skih stavkov, ki se tipo 
rahljajo po točki L, odnosno II. a) in b), se zaokro-
žajo ul-jinki centesimov na cele centesime. 

Veljavnost razglasa, ' priobčenega v Uradnem 
listu 90 tega leta pod št. 5342 a/HI., j 0 prestala dne 
30. septembra 1922. 

V L j u b l j a n i , dno 3. oktobra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 6244/Ш. .""" 1313 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

z a s i a d k o r i z T r s t a V o z n i n s k'i ' :-s t a. v e k 

d o d u n a. j s k i h k o l o d v o r o v . 

Z veljavnostjo izza dne 1. oktobra 1922! do ire-
klica, najdalje pa do konca meseca januarja'1923., 
so računi v okviru «Provizorne železniške- tovorne 
tarife» (z dne 1. februarja 1921.) za sladkor pozicija 
Z—12 d blagovne klasifikacije, ki prihaja, v Trst 
preko morja in jo namenjen daljnjemu ]n-evozu, ob 

'prevozu kot sporovozna roba in ob plačilu najmanj 
za 10.000 kg za tovorni list in. vagon iz Trsta v 
Hüttcldorf-Hacking ali Penzing ali Wien Wostbahn-
hof vozninski stavek centesimov 1165. 

Pribit.ki, odnosno odbitki, ki so bili v okviru te 
tarife priobčeni drugod, veljajo tudi pri tem voz-
nins-kem .stavku. 

V L j u b l j a n i , dne 3. oktobra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Natisnila4'n založila Delniška tiskarna, d .d . v Ljubljani. 
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Poštnina plačana % Jpiovmï. 

V Ljubljani, dne 11. oktobra 1922. ; Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vaebina: Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade: Uredba o razdelitvi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev na deset oblasti inspekcije dela in o njih sedežih. 
Izpremembe in dopolnitve v pravilniku o poslovanju računovodstvenih odsekov pri ministrstvih in specialnih računovodstev in blagajn z dne 25. decembra 1920. Pravilnik za 
izvrševanje predpisov o pobiranju takse na bare, kabarete, varieteje, orfeje, cafés chantants in njim podobne naprave. Odločba, s katero se pooblaščenim zavodom dovoljuje 
izvoz dolarjev. Odločba, s katero se izpreminja člen 3. pravilnika o reguliranju prometa z devizami in valutami. Odločba, s katero se prepoveduje vsako izvunborzno poslovanje 
z devizami. Odločba, s katero se prepoveduje izvoz otrobov. — Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo, s katero se izpreminja naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo 
o pravoslovnih in državoslovnih študijah in teoretičnih izpitih na univerzi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani z dne 1. aprila 1920. — Razglasi osrednje vlade : 
Razglas o novih cenah za cigaretni papir. Pojasnilo o uporabljanju dinarskih terjatev inozemskih firm za kupovanje sliv in drugih izvoznih pridelkov. — Razglasi pokrajinske 
uprave za Slovenijo: Odobritev šolskih knjig. Razglas o izpopolnitvi izpraševalne komisije za pravnozgodovinski državni izpit na univerzi v Ljubljani. Razglas o izpremembi v 
občinskem gerentstvu v Centibi. Razpis opravniškega mesta na državni kmetijski šoli na Grmu. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi delegacije mini
strstva financ v Ljubljani: Razglas o vzpostavitvi davčno-kazenskih okrajev. Razglas o vložitvi izkaza hišnih stanovalcev (hišni izkaz, odnosno stanovanski izkaz) za priredbo 
dohodnine za leto 1923. — Razglasi vojaških oblastev: Razglas o ofertalni licitaciji za kritje strehe z zarezano opeko na skladišču št. ХШ na Ljubljanskem polju. — Razglasi 
zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis mesta lekarniškega asistenta-uradnika pri splošni bolnici v Ljubljani. Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske 

uprave za Slovenijo. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. — Naročnikom na znanje. 

Izpremembe v osebju. 
Z odlokom gospođa ministra za, narodno zdravje 

z dno 26. septembra 1922., št. 32.791, je bil dr. Josip 
S t o j e , primarij splošno bolnice v Ljubljani, pre
meščen v Ptuj k tamošnji javni bolnici kot primarij 
kirurškega oddelka. Dr. Kat̂ ičić s. r. 

_ Z odlokom ministrstva za poljedelstvo in vodo sta 
bila državna veterinarska nadzornika Hugon T u r k 
in Viktor Z a j e pri oddelku za kmetijstvo v Ljub
ljani pomaknjena v, VII. činovni razred, državnih 
U n M M k o v - Sancins.r. 

Imenovani .so bili z odlokom ministrstva, za fi
nance z dn e 21. septembra t. L, št. 5782: 

za inšpektorja in namestnika direktorju tobačne 
tvornico v Ljubljani v VII. činovnem razredu 3. stop
nji z letno plačo 5100 Din Ivo T o m e , višji kontro
lor in namestnik direktorju tobačne tvornice; 

za1 inšpektorja in upravnika odkupnega urada v 
Ptuju v VIL činovnem razredu 2. stopnji z letno 
plačo 4800 Din Peter S o g v i č, tajnik in upravnik 
istega urada; 

za inšpektorja v Ljubljani v VII. činovnem raz
redu 2. stopnji z letno plačo 4800 Din Štefan F o r -
t u n i č, višji kontrolor; 

za inšpektorja v Ljubljani v VII. činovnem raz
redu 1. stopnji z letno plačo 4500 Din Karel 
H l a d ley, višji kontrolor; 

za višjo kontrolorjo v Ljubljani v VIII. činovnem 
razredu 1. stopnji z letno plačo 3600 Din Janko 
B a b n i k , Pavel G r č ar , Fran G o l o b , Fran 
A l e š in Fran Z e l e n i k , kontrolorji; 

za kontrolorja v Ljubljani v IX. činovnem. raz
redu 3. stopnji z letno plačo 3200 Din Cvetko J e 1 -
č i č, oficial ; 

za računskega oficiala v Ljubljani v X. činovnem 
razredu 2. stopnji z letno plačo 2200 Din Anton 
Z l a j p a h , računski oficial delegacije ministrstva 
financ v Ljubljani; 

za oficiala v Ljubljani v X. činovnem razredu 
1- stopnji z letno plačo 2000 Din Bernard L o j k, 
Pavel L i n d t n e r, Viktor L o g a r , Stanko V o 1 -
k a v r h, Srečko V i z j a k in Anton P e t r o v č i č, 
asistenti; 

za asistente v Ljubljani v XI. činovnem razredu 
1. stopnji z letno plačo 1600 Din Hugon B e 11 r a m, 
Franc Z a 1 a r in Fran M e r š e, praktikanti, na
dalje Anton R a v n i k a r , absolviran srednješolec; 

za oficiantinjo v V. ' plačilni stopnji v Ljubljani 
z lotno plačo 1600 Din Teodora K e i l , oficiantinja; 

za manipulativnega oficiala v Ljubljani v X. či
novnem razredu 4. stopnji z letno plačo 2600 Din 
Josip L o j k, manipulativni oficial; 

za manipulativnega oficiala v Ljubljani v X. či
novnem razredu 5. stopnji z letno plačo 2400 Din 
Henrik Z a l os j a k , manipulativni oficial, in Jakob 
D e b e l j a k , delovodja; 

za manipulativnega oficiala v Ljubljani v X. či
novnem razredu 1. stop/nji z lotno plačo 2000 Din 
Josip K c r ž a n, služitelj; 

za manipulativnega asistenta v Ljubljani v XI. či
novnem razredu 3. stopnji z letno plačo 1800 Din 
Ivan Z a g r a d n i k , delovodja. „ " . 

Mandel] s.r. 

Ahsolviraai kemik dr. Krištof C a z a f u r a in 
inž. chem. Nikolaj B e r g sta sprejeta v začasno dr
žavno službo kot provizorna asistenta X. čmovnega 
razreda; prvi je dodeljen v službovanje k državne
mu kmetijsko-kemijskemu zavodu v Mariboru, drugi 
pa h kmetijsko-kemijskemu zavodu v Ljubljani. 

Dr. Baltic e. r. 

Alojzij L i p u i ž i č , kancljiist preko Isistemizira-
nega stanja in brez določenega službenega mosta, je 
bil s sklepom višjega deželnega sodišča v Ljubljani 
z dne 6. septembra 1922. imenovan za kaneiista-v 
XI. činovnem razradu na eistemiziranem mestu pri 
okrajnem sodišču v Brežicah. _ 

Dr. Rogina s. r. 

Imenovani so bili za paznike na moški kaznilnici 
v Maribora: Ivan F r i ce, Josip S t r u g er, Fran 
R a j g 1, Anton P e r t o t, Rudolf Z e 1 z e r, Rudolf 
M a r č i č, Konrad Š t r u c in Ivan R e s n i k. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani. 

Uredbe osrednje vlade. 
3 2 5 . 

Uredba o razdelitvi kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev na deset oblasti 

inspekcije dela in o njih sedežih.* 
Člen 1. 

Ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
so" deli na deset oblasti inspekcije dela, skladno s 
členom 8. zakona o inspekciji dola. Sedeži in oblasti 
posameznih inšpekcij so: 

I. Ljubljana, z oblastjo ljubi jamsko (glej člen 1. 
uredbe o razdelitvi države na oblasti). 

П. Maribor, z oblastjo mariborsko. " 
Ш. Zagreb, z oblastma: primersko-krajiško in 

zagrebško. 
IV. Osijek, z oblastma: osješko in sremsko. 
V. Banjaluka, z oblastmi: vrbasko, travniško in 

bibasico. 
VI. Sarajevo, z oblastmi: sarajevsko, mostarsko 

in tuzlansko. 
VII. Split, z oblastmi: splitsko, dubrovniško in 

zetsko. 
VIII. Niš, z oblastmi: niško, timoško, vranjsko, 

kosovsko, skopsko, bregalniško in bitoljsko. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 212, izdanih dne 2. ok
tobra 1922. 

IX. Beograd, z oblastmi:, podunavsko, podrinsko, 
valjevsko, šumadijsko, moravsko, požarevško, uži-
ško, raško in kruševško. 

Tej oblasti pripada tudi mesto Beograd z oko
lico. 

X. Novi Sad, z oblastma: baško in beograjsko 
(mesto Beograd izvzeto). 

Ölen 2. 

S to uredbo se razveljavlja naredba ministrstva 
za socialno politiko št. 55.174 z dne 7. septembra 
1921.* o razdelitvi kraljevine na 21 inspekcijskih 
oblasti. 

Člen 3. 
Ta uredba stopi v veljavo, ko jo minister za so-

cialno politiko podpiše, in sicer 10 dni po razglasitvi 
v «Službenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 25. avgusta 1922. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Žerjav s.r. 

326. 
Gospod minister za finance jo izvolil odobriti z 

odločbo z dne 10. avgusta 1922. pod DR. br. 117.711. 
na podstavi točke č) člena 1., poslednjega odstavka, 
členov 22. in 23. zakona o ureditvi glavnega držav
nega računovodstva in ostalih finančnih uprav na
stopne 

Izpremembe in dopolnitve v pravilniku 
o poslovanju računovodstvenih odsekov pri 
ministrstvih in specialnih računovodstev 
in blagajn z dne 25. decembra 1920.,** 
Ici se glase: 

0 CI en 6. 
V členu 6., točki b, je treba postaviti v oklepaj: 

«člen 24», namesto: «člen 20». Točka e) se izpre
minja ter se glasi: 

«e) da se plače ukaznega osebja vpisujejo v pro
jekt proračuna samo na podstavi odredb o činovnem 
stopnjevanju zvanj v specialnem " zakonu in po de
janskem stanju njih števila in plač pri sestavljanju 
proračuna, toda tako, da je izdatek razviden za vse 
leto. Temu je treba priložiti poimenski (individualni) 
seznamek uradnikov in uslužbencev, kar jih je v 
tem času, ter označiti za vsakega zvanje in letno 
plačo in čas, ko dobi povišek. 

Za napredovanje in periodične poviške je treba 
vpisati v predlog proračuna potrebno vsoto v po
sebnih pozicijah (člen 23. zakona o državnem raču
novodstvu). 

Za obstoječa, toda nepopolnjena mesta,, ki jih je 
popolniti v onem letu, za katero so sestavlja pro
račun, se mora pr eliminira tj in podati v predlogu 

* Uradni list 134 iz leta. 1921. na strani 693. 
** Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 194, izdanih dne 4ega 
septembra 1922. — Prvotni pravilnik glej v Urad
nem listu pod št. 58 iz leta 1921. 
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proračuna posebna, proračunska partija, v kateri je 
treba točno označiti število zvanj in letne plače.» 

Dodaja se nova točka f), ki se glasi: 
i) «Za potrošni ftiaterial kakor tudi za material 

za fabrikaeije pri državnih železnicah, poštah in 
brzojavih, državnih tiskarnah, rudarski direkciji, 
upravi monopolov itd. se mora s predlogom prora
čuna vred predložiti izpisek o stanju tega materiala 
po vrstah in vrednosti, iz katerega je razvidno: ko
liko ga je ostalo iz prejšnjega leta, koliko se ga je 
nabavilo tekom leta in koliko ga je v skladišču ob 
času, ko se podaja predlog proračuna, z označbo, 
koliko se še potroši do konca proračunskega leta.» 

Člen 14. 

Za členom 14. se dodaja pripomba, ki so glasi: 
« P r i p o m b a . Predpisi členov 13. in 14. tega 

pravilnika ne veljajo, ker so odredbe členov 74., 
7б., 76., 77. in 78. zakona o državnem računovod
stvu izprcmenjene in ker je člen 80. istega zakona 
predrugačen s členoma 19. in 20. finančnega zakona 
za leto 1922./1923. (glej člen 39. tega pravilnika).» 

Člen 15. 
V členu 15. so dodaja za besedami: «računovod

stveni odsek ministrstva za pošto in brzojav»: «ka
kor tudi rudarska direkcija in oddelek za računo
vodstvo in finance pri ministrstvu za promet (glej 
Člen 95. finančnega zakona za leto 1922./1923.)»; na 
koncu besedila tega člena pa naj se prečrtajo be
sede: «in po proračunu leta -1920./1921.». 

člen 16. 
V predzadnjem odstavku člena 16. naj se pre

črtajo v začetku besede: «Za viremente mrd parti
jami enega in istega poglavja» in naj se postavijo 
besede: «Za viremente med pozicijami iste partije». 

Člen 25. 
Na koncu prvega odstavka člena 25. se dodaja 

nov stavek, ki se glasi: «ali pa ostanejo v blagajni 
kot začasen izdatek». 

Člen 26. 
Drugi odstavek člena 26. se izpreminja ter se 

glasi: 
«Za nabavo goriva in drugih večjih materialnih 

potrebščin mora pristojna oseba predhodno napisati 
referat (po predpisih členov 82. in 86. zakona o 
državnem računovodstvu in členov 1.. 2., 3., 6., 
7., 8. in 9. pravilnika za izvrševanje odredb iz od
delka «B. Pogodbe in nabave.» zakona o državnem 
računovodstvu); resortni minister pa določi z na
redbo komisijo iz svojih ukaznih uradnikov, ki po
stopa po predpisih o nabavah, navedenih v oddelku 
B zakona o državnem računovodstvu (glej «Služ
bene Novine» z dne 7. julija t. 1. št. 148*) in. po 
predpisih pravilnika za izvrševanje odredb iz od
delka «B. Pogodbe in nabave» zakona o državnem 
računovodstvu (glej «Službene Novine» z dne 25ega 
novembra 1921., št. 265**).» 

Člen 27. 

V točki 3.) pod b) naj se doda na koncu: 

1.) Sekcija ministrstva za gradbe, ki razlaščajo 
zasebna posestva, morajo, ko izvrše definitivno oce
nitev razlaščenega posestva in ko so za to dobi tudi 
odobritev ministrstva za gradbe, takoj nabaviti po
trebno vsoto kredita, iz katerega odrejajo kot naka-
zovalci drugo stopnje izplačila po pristojnem prvo
stopnem sodišču (za premičnino in za nepremičnino), 
pri finančni upravi, pri kateri jo v ta namen kredit 
tudi otvorjen. 

2.) Pred definitivno ocenitvijo pri [iremičninah in 
pred izvršitvijo končne izmere in izračuna definitiv
ne površine pri razlaščenih nepremičninah kakor 
tudi pred odobritvijo ocenitve po ministrstvu za 
gradbe ne smejo izdajati sekcije plačilnih nalogov, 
istotako pa se no smejo dajati akontacije (predjemi). 

3.) Nalog za izplačilo skupne odškodnine, s pri
loženim seznamkom lastnikov vred, poslan pristojni 
finančni upravi, mora obsezati vse pogoje člena 64. 
zakona o državnem računovodstvu, t. j . v nalogu za 
izplačilo je treba jasno označiti: 
a) proračunsko leto; 
b) partijo in pozicijo, po kateri naj se izplačilo iz

vrši, s pozivom na številko otvorjenega kredita; 
c) kateremu sodišču in kje se mora izplačilo izvršiti 

in koliko; 
č) nalog mora biti opremljen z listinami za stalno 

izplačilo. 
4.) Ko pošlje sekcija nalog finančni upravi, da 

pristojnosti in s- svojo odločbo za vsakega lastnika 
razlaščenega posestva lastniasko pravico kakor tudi 
bremena, spore, pravico vzdrževanja, uživanja itd.) 
na podstavi razporeda dotični finančni upravi, iz
plačila — (izročitev denarja iz tega depozita) — iz
ročitev denarja: lastniku, upnikom, državni hipote
kami banki (upravi fondov) itd. 

Finančna uprava obvesti o vsakem izvršenem 
izplačilu takoj dotično sodišče, da jo po njegovem 
nalogu izplačilo izvršeno. 

9.) Ker utegnejo biti za razlastitve z lastniki svo
bodne pogodbe, ki jih predhodno odobri ministrstva 
za gradbe, je postopek tudi s temi izplačili tak, ka
kršen je pri razlastitvi z ocenitvijo. 

10.) Opravila, ki so predpisana za prvostopna so
dišča, se tičejo tudi kotarskih (okrajnih) sodišč in 
sodnih stolov. Opravila za okrožno in «resko finanč
ne uprave s© tičejo tudi davčnih uradov in davčnih 
zvanj. Beseda «tapija» se sklada z «zemljiškim iz
piskom».» 

Člen 30. 
Člen 30. so izpreminja ter se glasi: 
«Račune o potnih in voznih stroških državnih 

uslužbencev na ozemlju Srbije in Črne goro in na 
ozemlju oblastne finančne direkcije pregledujejo 
krajevne konUolo pri dotičnih okrožnih finančnih 
upravah. Po izvršenem pregledu vračajo krajevne 
kontrole račune nakazovalcem druge stopnje, ki za

se daj iz otvorjenega kredita DR. br. vsota na raz- htevajo na podstavi teh pregledanih računov kredit 

«z označbo redne številke cenovnika — za cene 
posameznih stvari, odnosno del». 

V točki 4.) pod b) je treba za besedami: «Raz
vidna mora biti» dodati besedi: «delna in». 

Člen 29. 
Ölen 29. se izpreminja ter se glasi: 
«Pri nabavah potrošnega materiala, inventarnih 

stvari, pri napravah in popravah že stoječih zgradb 
in objektov, pri zidanju novih zgradb in objektov itd. 
je treba postopati po členih 82. do 105., pa tudi po 
členu 139. a zakona o državnem računovodstvu (glej 
«Službene Novine» z dne 7. julija 1922., št. 148) in 
pravilnika za izvrševanje zgoraj omenjenih zakon
skih odredb (glej «Službene Novine» z dne 25. no
vembra 1921., št. 265).» 

Člen 29. a. 
Dodaja se nov člen 29. a, Id se glasi: 
«Pri otvarjanju kreditov in izdajanju plačilnih 

nalogov za zasebna posestva, razlaščena (okspropri-
irana) za obče narodno potrebo, je v vsej državi po
stopek ta-le (naredba z dne 13. julija 1922., DR. 
br. 92.283): 

Uradni list pod št. 57, odnosno pod št. 
Uradni list pod št. 10 iz leta 1922. 
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polago dotičnemu sodišču zaradi odrejanja izplačil, 
pošlje obenem o tem svoje poročilo s potrebnimi po
datki tudi dotičnemu prvostopnemu sodišču zaradi 
porazdelitve denarja na vsakega lastnika razlašče
nih posestev. 

5.) Prvostopno sodišče pošlje, ko prejme to po
ročilo od sekcije, na njega podstavi svojo zahtevo 
dotični finančni upravi, da založi označeno vsoto 
kot «depozitno glavnico sodišča N. od razlaščenih 
(ekspropriiranih) zasebnih posestev». 

6.) Finančna uprava vknjiži po nalogu sekcijo in 
v zvezi z zahtevo prvostopnega sodišča to vsoto v 
dnevnik depozitov in potem v partijalnik depozitov 
v partijo «depozitna glavnica sodišča N. od razlašče
nih (ekspropriiranih) zasebnih posestev» in od takrat 
postane dotično sodišče edini nakazovalec drugo 
stopnje» , 

Prvostopna sodišča morajo voditi partijalnik teli 
depozitov (poimensko — individualno) skladno s 
pravilnikom o upravljanju depozitnih glavnic. Prvo
stopna sodišča so za depozite odgovorna kot računo-
dajniki in kot nakazovalci. 

Pri okrožnih in .sreskih finančnih upravah je iz
vršiti vknjižbo tako-le: 

P r i s r e s k i h f i n a n č n i h u p r a v a h : 
V dnevniku depozitov je postaviti v izdatke 

skupno vsoto po otvorjenem kreditu in1 izdanem 
nalogu sekcije in prvostopnega sodišča, s pozivom 
na DR. br. otvorjenega kredita. Ta vsota, postav
ljena v izdatke, so vknjiži v ustrezno partijo in 
pozicijo v partijalniku depozitov. Potem se takoj s 
to vsoto obremeni »reska finančna uprava v dnev
niku depozitov kot prejetih za «depozitno glavnico 
sodišča N. od razlaščenih (ekspropriiranih) zasebnih 
posestev» ter se takoj razvedo v partijalnik depozi
tov v partijo «depozitna glavnica sodišča N. od raz
laščenih (ekspropriiranih) zasebnih posestev». 

P r i o k r o ž n i h f i n a n č n i h u p r a v a h : 
V državnem dnevniku je postaviti v izdatke 

skupno vsoto po otvorjenem kreditu in izdanih na
logih sekcijo in prvostopnega sodišča, s pozivom na 
DR. br. otvorjenega kredita, potem pa se razvede 
v razhodnik na ustrezno partijo in pozicijo. Takoj 
potem se obremeni s to vsoto v dnevniku depozitov 
v korist «depozitne glavnice sodišča N. od razlašče
nih (ekspropriiranih) zasebnih posestev» ter nato ta
koj razvedo v partijalnik depozitov na partijo «de
pozitna glavnica sodišča N. od razlaščenih (ekspro
priiranih) zasebnih posestev». 

7.) O vknjižbi, izvršeni v depozitno glavnico do-
tičnega sodišča po predhodni točki, poroča finančna 
uprava pristojni sekciji in dotičnemu prvostopnemu 
sodišču z označbo vsoto in številke, pod katero se 
je vknjižba izvršila. Prvostopno sodišče obvesti pri
stojno sekcijo, da mu jo dala finančna uprava na 
razpolaga potreben kredit po računu «depozitna 
glavnica sodišča N. od razlaščenih (ekspropriiranih) 
zasebnih posestev». Potem izda sodišče za razlaščen.) 
in izplačano nepremično posestvo sekciji tudi po
trebno tapijo zaradi zemljiškoknjižnega vpisa držav
nih cest in posestev. 

8.) Prvostopno sodišče kot nakazovalec druge 
stopnje odredi iz tega depozita (ko doženo po .svoji 

od računovodstvenih odsekov dotičnih ministrstev 
(z zahtevami ne pošiljajo računov). 

Račune o potnih in voznih stroških uslužbencev 
ministrstev pošilja šef računovodstvenega odseka v 
pregled krajevni kontroli pri ministrstvu za finance 
(dokler se pri ministrstvih no ustanove krajevno 
kontrole). Po izvršenem pregledu vrne krajevna kon
trola račune računovodstvenomu odseku, Id grupira 
vse zahteve kreditov nakazovalcev druge stopnje ter 
jim doda tudi potrebni Icredit po računih uslužben
cev ministrstva in potem zahteva od odseka za iz
vrševanje proračuna otvoritev kreditov. V zahtevi 
je treba označiti, pri kateri okrožni finančni upravi 
in glavni državni blagajni in koliko naj se otvori. 

Ko prejme računovodstveni odsek poročilo o 
otvorjenih kreditih, pošlje takoj naloge nakazoval
cem druge stopnje, razporede kreditov pa okrožni 
finančni upravi, oblastni finančni direkciji in glavni 
državni blagajni s točno označbo, koliko, komu in 
pri kateri blagajni se mora izplačati, s pozivom .ia 
DR. br. otvorjenega kredita. 

Posle za pregled računov o potnih in voznih 
stroških, za zahteve kreditov, za izdajanje plačil
nih nalogov, za pošiljanje razporeda kreditov in iz
vrševanje izplačil — jo treba opravljati v čim kraj
šem času.» 

Člen 30. a. 
Dodaja se nov člen 30. a, ki se glasi: 
«•Na račun potnih in voznih stroškov za uradna 

potovanja uslužbencev posameznih ministrstev so 
jim daje po približnem proračunu do 2/з skupne 
vsote (glej člen 37. uredbe DR br. 96.000) na pri
znanico dotičnoga uslužbenca in po overitvi starej-
šine (načelnika) oddelka (pri katerem službuje do
tični uslužbenec po postavitvi) in po rodno izda
nem nalogu s sopodpisom šefa računovodstvenega 
odseka. Taka priznanica ostane v blagajni kot za
časen izdatek, dokler se potovanje ne dovrši in se 
no predloži račun. 

Isto velja tudi za uslužbenca, premeščenega iz 
enega kraja v drugega. 

Po končanem potovanju, odnosno pq končani 
preselitvi (po povratku v kraj službovanja ob služ
benem potovanju, odnosno, če se uslužbenec soli, po 
dohodu v kraj, kamor je premeščen) in najkesneje 
v 30 (tridesetih) dneh mora dotični uslužbenec pred
ložiti reden račun, kakor je to predpisano s členoma 
36. in 38. uredbe DR. br. 96.000/1920. Ako v odre
jenem roku ne predloži računa, mu odtegne šef 
računovodstvenega odseka takoj od prve prihodnje 
plače in vseh doklad dvignjeno — akontirane. — 
vsote ter vroči dotičnemu uslužbencu priznanico kot 
gotovino (člen 36. urodbe DR. br. 96.000/192.0.). Ako 
je dvignil uslužbenec na račun teh stroškov večjo 
vsoto, nego znaša njegov račun, pobere šef računa- . 
vodstvenega odseka ali takoj ali pa od prve pri
hodnje plače in vseh doklad od dotičnoga usluž
benca'razliko, da popolni blagajno (analogno členo
ma 36. in 37. uredbe DR. br. 96.000/1920.). 

Ko starejšina (načelnik) oddelka in šef računo
vodstvenega odseka overjata predloženi račun, se 
morata uveriti, ali obseza račun vse one pogoje, ki 
so predpisani s členoma 38. in 39. uredbe DR. 
br. 96.000/1920., in sicer: 



106. 737 Letnik IV. 
a) imo, priiim-k in /vanjo uslužbenca., ki predlaga 

račun; 
b) dan. mesce in leto; 
c) cilj poti in po kateri odločbi (dan, mesec in leto 

in številko naredbe); 
č) točno označbo časa. ki ga je prebil uslužbenec 

na poti, kakor tudi čas odhoda, povratka ali do
hoda (čas je šteti od 1 do 24 ur); 

d) vsako vrsto odškodnine, ločeno in označeno z 
vsemi potrebnimi podatki, ki se zahtevajo s to 
naredbo; 

e) označbo vsote, že prejete na račun potnih ali 
. selitvenih stroškov, v koliki vsoti, kakšni denar
ni vrednosti in pri kateri blagajni; 

f) označbo vseh ugodnosti, ki jih je imel usluž
benec pri voznih sredstvih; 

g) računu so morajo priložiti vsa dokazila za vsako 
vsoto, razen za one, ki so izvzete v uredbi DR. 
br. 96.000; 

. h) starejšina oblastva, oddelka ali odseka mora 
vsak tak račun overiti.'Kazen tega pa se račun 
ne overi, 

i) dokler dotični uslužbenec ne predloži poročila o 
svojem potovanju, kar je vselej označiti na ra
čunu, s pozivom na datum in številko vložnega 
protokola, ako jo poročilo vpisano; nadalje mora 

j) l«-odložitolj računa starejšim oddelka, (načelni
ku), ki overja račun, in šefu računovodstvenega 
odseka pokazati « d o v o l i l o za v o z n o 
u g o d n o s t» (dopuštenje za povlašćenu vožnju), 
da se vidi, ali je dotični uslužbenec ukoristil 
znižano voznino na potovanju, za katero pred
laga račun; ako jo je ukoristil, pa je postavil v 
račun popolno voznino, je treba zoper takega 
uslužbenca takoj ukreniti potrebne odredbe za-
nidi uradne zlorabe (prevare), analogno členu 39. 
uredbe DR. br. 96.000/1920.» 

Člen 31. a. 
Dodaja «o nov člen 31. a, ki se glasi: 
«Ce jo podal kdo izmed uslužbencev, ki j c vpi

san y plačilni äeznamek, od dne, ko je bil seznamek 
podpisan, pa do dne izplačila ostavko, odnosno če 
jo zapusti] službo ali je bil odpuščen, odnosno upo
kojen, ali je umrl, se dotičnemu uslužbencu ne iz
plača prejemek, nego se ves prejemek dotičnoga 
uslužbenca izroči glavni državni blagajni s'spremnim 
aktom, v katerem je označiti vzrok, zakaj se je to 
Storilo, in sicer e pozivom na DR. br. plačilnega, se
znamka, proračunske partije in pozicije in za kateri 
mesec in: katero leto. 

V plačilnem seznamku — duplikatu — ki ostane 
pri računovodstvenom odseku dotičnega ministrstva, 
m sicer v razpredelku za svojeročni podpis, je treba 
«4>isati: «odpuščen», «umrl», «upokojen» (ali kakor 
J° pač) in da se, jo vsota vrnila glavni državni bla
gajni — s pozivom na datum (dan, mesec in loto 
UR- br. in redna številka listo denarne ekspedicij-
*ke knjige). 

Isto velja tudi za vsa področna oblastva dotič
nega ministrstva. V tem primeru morajo dotična 
oblastva, kakor bolnice, ambulatori^, dispanzeriji 
itd., vsak lak primer takoj priobčiti dotičnemu ra
čunovodstvenomu odseku ministrstva zaradi za
znambe v kontrolnik osebja, obči kontrolnik kre
ditov — dotično proračunsko partijo in pozicijo je 
treba zmanjšati za kosmato vsoto — in tudi v tri-
Piikat plačilnega seznamka (ki je pri računovodstvu). 
Sof dotičnega računovodstvenoga odseka ministr-
«tva^izvršujo občasno revizije v teh napravah. 

Ta povračila, istotako ostale vsote, ki se vročajo 
glavni državni blagajni, so predajajo po «denarni 
ekspedicijski knjigi». Uradnik glavne državne bla
z i n e , ki jo upravičen, sprejemati denar, potrdi ta
koj v tej knjigi prejoto vsoto, potem pa tudi glavna 
državna blagajna odgovori z aktom o prejemu, po
zivajo se na to, kje jo prejeta vsota vložena.» 

meseca prihodnjega proračunskega leta, toda eamo 
po pravilno likvidiranih računih. Po tem roku se ne 
smejo izvrševati izdatki iz proračunskih, odnosno 
naknadnih in izrednih kreditov.» 

Člen 40. 
Pod členom 40. se dodaja pripomba, ki se glasi: 
« P r i p o m b a . V členu 20. finančnega zakona 

je postavljena nastopna od-

Člen 39. 

za leto 1922./1923 
redba: 

Člen 80. zakona o državnem računovodstvu se 
izpreminja ter se glasi: 

Za neizvršena izplačila v roku, določenem s čle
nom 19. finančnega zakona za leto 1922./1923., iz 
otvorjenih rednih, naknadnih in izrednih kreditov, 
in po obveznostih in poslih, izvršenih do konca ra
čunskega leta, se izvrši izplačilo iz državne goto
vine, odnosno iz specialnih kreditov, za to. namen 
odobrenih po narodni skupščini v proračunu za na
slednje leto. 

Izdatki, ki so tekom proračunskega leto pravilno 
angažirani, izvršeni in izplačam, se morajo brez
pogojno izvršiti do konca računskega leto. 

Po preteku računskega leta, in sicer najkesneje 
v enem mesecu, sestavi vsak minister seznamek ne
izvršenih izplačil ter ga vroči ministru za finance v 
pregled in potrditev. K seznamku se morajo dati 
pojasnila, zakaj se izplačila niso izvršila. Nobeno 
plačilo na račun zaključenih računskih let se n e smo 
izvršiti mimo tega seznamka, pregledanega po mini
stru za finance, in brez odločbe ministra za finance 
o vsakem primeru. 

V občem zaključnem računu se izkažejo ti iz
datki ločeno po letih, za. katerih račun so izvršeni.» 

Člen 41. 
Člen 41. se izpreminja ter se glasi: 
«Za razno dobavo materiala in za stavbna dela 

morajo dobavljatelji in podjetniki po členu 88. za
kona o izpromembah in doj)olnitvah oddelka «B. Po
godbe in nabave» v zakonu o državnem računovod
stvu (glej «Služben.; Novine» z dne 7. julija 1922.. 
št. 148) in člena 24. pravilnika za izvrševanje tega 
zakona (glej «Službene Novine» z dne 25. novembra 
1921., št. 265,* dodatek), polagati kavcijo, da se 
zavaruje izvršitev pogodb, in sicer: domači б %, 
inozemsld pa 10 % skupne pogojene vrednosti do
tične nabave, odnosno prevzetega posla aH prora
čunske vrednosti stavbe. Izjemoma se sme odrediti 
večji odstotek kavcije. 

Kaj se polaga za kavcijo, j e označeno v členu 88. 
omenjenega zakona.» 

Člen 42. a. 

Dodaja se nov člen 42. a, ki se glasi: 
«Začasne kavcije so vračajo po izdani končni 

odločbi (v najdaljšem roku tridesetih dni — drugi 
odstavek člena 96. zakona o državnem računovod
stvu). 

Stalna kavcija se vrne obveznemu dobavljatelju 
— podjetniku, ko dokončno izpolni pogojeno ob
veznost, ako no nastopi primer člena 98. zakona o 
državnem računovodstvu; drugače mora kavcija ]X>-
leg ostalo dobavljateljeve — podjetnikove imovine — 
po odredbah §§ 800. in 824. državljanskega zakoni 
kraljevino Srbijo — pokriti škodo, ako je je kaj.» 

Člen 43. 
člen 43. se izpreminja ter se glasi: 
«Če dobavljatelj — podjetnik sploh ni izpolnil 

svojo obveznosti v pogojenem roku ali jo je. rzpolnil 
samo doloma, pa se je tudi ustavil pri tem, ugotovi 
pristojno oblastvo, ki skrbi za izvršitev pogojeno 
obveznosti, takoj ta njegov postopek z referatom, 
zasliši dobavljatelja — podjetnika pismeno ter o 
tem predloži poročilo pristojnemu ministru z obraz
loženim mnenjem, da odloči po členu 98. zakona o 

Pod členom 39. se dodaja p r i p o m b a (ki se i ' ? T ™ ™ u n ^ t v U ' * a k ° ™J «e. udovolji do-
~~ ™ • i,~ '. ' .. ЛК 1 | . tični drzavm potrebščini (člen 28. prej omenjenega 

pravilnika). Taka kavcija pripade državni blagajni. 
Ko se izposlujo odločba dotičnega ministra o 

tem, se dotična kavcija izbriše iz knjige kavcij ter 
se generalna, direkcija državnega računovodstva 
(glavna državna blagajna) obvesti z aktom, da pri
pade kavcija kot izreden dohodek državni blagajni 
(glej obrazec št ). 

Ker dobavljatelji, odnosno podjetniki, navzlic 
določilom o izpremembah in dopolnitvah člena 88. 
zakona o državnem računovodstvu n e dvigajo kav
cij, položenih za to, da se zanesljivo izvedejo po-

38. in 39. tega pravilnika), ki nanaša na člene 37 
«e glasi 

P r i p o m b a . V členu 19. finančnega zakona za 
]oto 1922./1923. jo postavljena nastopna odredba: 

«Odredbo členov 74., 75., 76., 77. in 78. zakona 
o državnom računovodstvu prestanejo veljati; na 
"jih mesto pa stopa nova odredba, ki se glasi: 

Po pretoku proračunskega leta se no smejo an
gažirati nikakršni izdatki in tudi no otvarjati krediti. 

Iz kreditov, otvorjenih do konca proračunskega 
l e ta, so izdajajo naredbo in nalogi za izplačilo do 

vi konca drugega meseca po preteku proračunskega 
'eto, izplačila pa so izvršujejo do konca tretjega Uradni list pod št, 10 iz leta 1922. 

godbe o izvršenih licitacijah in dokončnih poslih v 
odrejenem roku (poslednji odstavek člena 26. in drugi 
odstavek člena 30. pravil za izvrševanje odredb iz 
«Oddelka B. Pogodbe in nabave»), nego se te kav
cije še nadalje hranijo brezplačno, je treba po od
redbah točke 5. uredbe o depozitih z dno 3. novem
bra 1847., K R br. 1743/Pov. br. 842 gorenjega do-
polnitvenega pravila k uredbi o depozitih z dne 
28. februarja 1852., V br. 155, in taksne tarife št. 170 
k zakonu o taksah postopati toko-le (naredba z dne 
18. novembra 1921., DR. br. 171.631*): 

1.) Ako položniki kavcij po odrejenem roku v 15 
dneh ne dvignejo svojih začasnih, odnosno stolnih 
kavcij pri onih oblastvih, kjer so jih položili, napiše 
upravitelj blagajne o tem referat (za vsako kavcijo 
posebe). Ta referat obseza: čigava jo kavcija; zaradi 
česa je bila položena, s pozivom na datum in šte
vilko odločbe; kaj se je položilo za kavcijo, in njeno 
vrednost, za katero jo bila deponirana; kdaj bi bil 
moral položnik kavcijo dvigniti s pozivom na datum 
in številko odločbe; pod katero številko in na kate
rem listu knjige o kavcijah je kavcija vpisa-na in 
koliko je treba pobrati hranilščine. 

Hranilščina se računi: 
a) pri kavcijah, položenih v gotovini, za vsakih 

100-— dinarjev 1 dinar; 
b) pri kavcijah, položenih v državnih in državno 

garantiranih obveznicah (obligacijah), v zastav-
nicah upravo fondov, komunalnih obveznicah in 
garantnih pismih za vsakih 100 dinarjev po 0-50 
dinarja. 
Ta taksa se računi ne glede na to, koliko časa je 

ležala kavcija po odrejenem roku v državni blagajni 
(najsi bi bila ležala en dan ali vse leto). 

Starejšina oblastva pripiše na referatu odločbo, 
da je položniku kavcije priobčiti, koliko mora pla
čati takse, in da se mu čez leto dni, ako kavcije ne 
dvigne, kavcija odvzame ter vloži v državno bla
gajno kot; izreden državni dohodek. 

Taksa 60 pobira v kolkih, ki se prilepijo na re
feratu in po predpisu uničijo. 

2.) Če položnik kavcije ne dvigne kavcije v eno
letnem roku od dne, ko bi jo bil moral dvigniti, jo 
je smatrati za kavcijo brez lastnika in vloži se v 

državno blagajno kot izreden dohodek. 
3.) Na dan, ko se razglasi ta naredba, (glej «Služ

bene Novine» z dne 1. decembra 1921., št. 270 A*), 
je z vsemi kavcijami, ki so takrat že shranjene v 
državnih blagajnah in jih položniki ne dvignejo po 
določenem roku v 15 dneh, postopati po točki 1. 
tega člena. 

4.) Za nasprotno postopanje so upravitelji bla
gajn odgovorni moralno in materialno. 

5.) Če se je rcverz o položeni kavciji izgubil, 
mora položnik kavcije postopati po § 204. zakona 
o sodnem postopku v civilnih pravdah, t. j . pri pri
stojnem sodišču mora prijaviti, da je revere izgubil. 
Čim sodišče izreče, da je reverz proglašen za ne
veljavnega in čim položnik kavcije to odločbo pred
loži blagajni, ki hrani kavcijo, vrne blagajnik last
niku kavcijo, ko zapiše prejemnik kavcije na do
tični odločbi in se podpiše, da jo je prejel. Ta od
ločba, po kateri se kavcija vrne, so odvzame ter 
shrani v blagajni kot potrdilo o prejemu vrnjene 
kavcije (naredba z dne 10. februarja, 1922., DR. 
br. 185.197/1921.).» 

Te izpremembe in dopolnitve veljajo od dne, ko 
se razglase v «Službenih Novinah». 

Iz generalne direkcije državnega računovodstva 
v Beogradu, 

dne 20. avgusta 1922.; DR, br. 117.711. 

327. 
Na podstavi člena 6. zakona o proračunski dva

najstim za mesec julij 1922., v zvezi s členom 206. 
finančnega zakona za leto 1922./1923., predpisujem 
nastopni 

Pravilnik za izvrševanje predpisov o po
biranju takse na bare, kabarete, varieteje, 
orfeje, cafés chantants in njim podobne 

naprave.** 
Člen 1. 

Po členu 6. zakona o proračunski dvanajstim' za 
mesec julij 1922. in člena 206. finančnega zakona za 

* Uradni list pod št. 345 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 217, izdanih dne 30ega 
septembra 1922. 
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leto 1922./1923., a vkljub predpisu tar. post. 99. a 
taksne tarife plačujejo izza dne 1. septembra 1922. 
bari, kabareti, orfeji, varieteji, cafés chantante in 
vse ostale naprave podobne vrste 20 % kot takso od 
celokupnega (kosmatega) dohodka v dotičnih loka
lih od vstopnic, prodajo programov, garderobe, pijač, 
jedi in vseh drugih vrst dohodka, ki bi jih utegnil 
izmisliti lastnik podjetja, odnosno prireditelj. 

Člen 2. 
Za kabarete, varieteje, orfeje se smatrajo one 

prireditve, kjor izvajajo posamezne osebe plese, raz
ne produkcije, pesmi, predstave i. dr. 

Za cafés chantants se smatrajo oni lokali, kjer 
pojo pevke. 

Člen 3. 
Ako v lokalu godbeniki, odnosno godbenice, na 

svojih prostorih ob godbi tudi pojo. se ti lokali ne 
smatrajo za cafés chantants. 

Člen 4. 
Obrati, kjer igra samo godba, Id pa pobirajo za 

pijače in jedi take visoke cene, da niso sorazmerno 
s cenami v drugih navadnih hotelskih in restavra
cijskih obratih boljše vrste, ali kjer so večerne cene 
jedi in pijač za kolikorkoli višje od dnevnih, se 
smatrajo za bare in gorenja taksa se pobira tudi od 
teli obratov. 

Cleu 5. 
Vse prireditve, ki imajo kolikorkoli ali v čemer

koli značaj gorenjih obratov, najsi bi se jim dajali 
taki naslovi, po katerih ne bi bile zavezane tej taksi, 
se ne smejo koristiti s temi naslovi za neplačevanje 
te takse. 

Člen 6. 
Tudi če je lokal lastnina ene osebe, lastnik ka

bareta i. dr. pa je kdo drugi, je odgovoren za to 
takso in jo plačuje lastnik, odnosno najemnik lo
kala, in sicer samo na prodane jedi, pijače in ostalo 
v prostorih, kjer se vrše prireditve te vrste. 

Člen 7. 
1.) Vsi lastniki (najemniki) dotičnih lokalov ka

kor tudi prireditelji morajo voditi trgovske knjige, 
potrjene po pristojneiu državnem oblastvu, v ka
tere morajo absolutno vsak dan vpisovati vse zne
ske, prejete za jedi, pijače, garderobo, namizno in 
jedilno opremo, prodajo programov, raznih kart in 
vse druge dohodke, ki bi si jih utegnili izmisliti. 

Zlasti so zavezani, voditi knjigo o nabavljenem 
in porabljenem blagu, iz katere je moči lahko vi
deti vse nabave in porabo potrebnega blaga. 

2.) Dohodek od vstopnine se vpisuje samo, ako 
se ne prodajajo posebne vstopnice; drugače pa se 
mora plačevati taksa ob času in na način, ki sta 
predpisana v členu 47. taksnega in pristojbinskega 
pravilnika za vstopnice vobče. V istem času in na 
isti način se morajo žigosati progTami in kuponi za 
garderobo in taksa nanje se mora plačati v najirej. 

3.) Kakor morajo imeti vstopnice točno označeno 
ceno, morajo imeti tudi programi in garderobni ku
poni označeno cene, ki se ne smejo izpreminjati: 
preden se začno prodajati vstopnice, programi in 
preden se začno izdajati garderobni kuponi, jih je 
treba opremiti z vidnim datumom onega dne, ko se 
prodajajo. Ta datum mora biti vtisnjen preko bese
dila. ; 

. Člen 8. 

1.) Od tega celokupnega dohodka se polaga 20 <% [ 
takse; ta taksa pa «e ob pobiranju plačila od gostov : 
ne sme posebe priračunavati in pobirati. j 

2.) Ako je taksa za vstopnice plačana v naprej. 
se vknjižuje dohodek od njih kakor tudi od progra
mov in garderobe posebe. 

Člen 9. 
Vsi obstoječi lokali, v katerih se vrše prireditve, 

omenjene v členih 1., 2., 3., 4., S. in 6., ee morajo 
prijaviti najkesneje do dne 1. oktobra 1922. tako 
pristojnemu davčnemu o blastvu (finančni upravi) 
kakor tudi pristojni upravi ali oddelku finančne 
kontrole (kjer sta taka ustanovljena). 

Člen 10. 
Lokali te vrsto, ki ee šele namerjajo otvoriti, 

morajo dati knjige potrditi in ee z odobritvijo pri
stojnega oblastva prijaviti pristojni finančni upravi, 
odnosno davčnemu uradu ali upravi ali oddelku fi
nančne kontrole najkesneje pet dni pred otvoritvijo. 

Organi finančne kontrole morajo take neprijav
ljene obrate takoj priobčiti pristojnemu policijskemu 

(političnemu) oblastvu po finančnih upravah, od
nosno po davčnih oblastvih. 

Člen 11. 
Evidenco o teh obratih vodijo finančne uprave, 

odnosno davčni odseki in davčni uradi in finančna 
kontrola, in sicer za vsako podjetje na posebnem 
listu, iz katerega mora biti točno razvidno, ali se 
ta taksa redno plačuje ali ne. 

Člen 12. 
Za jedi, pijače in ostalo se mora takoj izdati 

račun, najsi ga gost zahteva ali ne. V ta namen 
mora imeti vse strežništvo vezane računske bloke z 
vtisnjeno firmo dotičnega lokala ali podjetja v 
juksti z unikatom in duplikatom, od katerih mora 
biti unikat na eno petino perforiran, da se lahko od
trga. Ob izračunavanju mora etrežništvo s pomočjo 
indigovega papirja izdati gostu unikat računa, na
pisan s svinčnikom, ter na njem označiti datum. Vsi 
ti bloki morajo imeti serije in številke; biti morajo 
žigosani brezplačno" pri pristojnem oddelku finančno 
kontrole ter se morajo uporabljati zaporedoma po 
serijah in številkah. 

2.) Dokler ne začne v Srbiji in črni gori poslo
vati finančna kontrola, izvršujejo to žigosanje fi
nančna uprava, odnosno davčna oblastva. 

Člen 13. 
Lastniki morajo pričeti uporabljati računsko 

bloke po teh predpisih najkesneje dne 15. oktobra 
1922. 

Člen 14. 
Vsi uporabljeni računski bloki se smatrajo za 

sestavni del kontrole; zategadelj se morajo vsi po
pisani duplikati računov v blokih vsakega šestega 
dne v mesecu vročati najbližji finančni upravi, od
nosno davčnemu oblastvu, ki jih hrani šest mesecev 
zaradi izvrševanja kontrole. To vročanje se opravlja 
brez takse s posebno spremnico v duplikatu, v ka
teri bodi navedena po dneh rekapitulacija dohod
kov. 

N. pr.: N. N. (oblastvo). 

Usojam so izročiti po predpisu člena 14. pravil
nika za pobiranje takse na bare i. dr. N. (število) 
blokov popisanih raBunskih <luplikatov, po katerih 
se je pobralo dohodkov, in sicer: 
dne 1. okt. blok ser. A, od št. 101—150 . Din 3052— 

» » » » » 151—200 . > 2101 — 
» • » » » » 201—258 . » 1363-50 

» 2. okt. * » » » » 259—300 . » 4605— 
» » » » > 301—350 . » 3002-50 

itd. 
» 5. oktobra 

od dno 1. do dno 5. oktobra s k UJMI j . Din 38.451-— 
(Datum.) (Podpis-.) 
En izvod ostane pri oblastvu, drugi izvod pa se 

vrne s potrdilom o prejemu prijavitelju. 

Člon 15. 

Organi finančne kontrole morajo, ko opravljajo 
kontrolo, posebno paziti na to, ali se izdajajo žigo
sani računi, vstopnice, programi in garderobni ku
poni in ali *o opremljeni z datumom. 

Člen 16. 
1.) Kontrola o točnem izvrševanju teh predpisov 

je preizkusna (iznenadna) in fetalna. 
2.) Preizkusno kontrolo opravlja občasno na licu 

mesta v lokalu organ finančne kontrole. 
3.) Stalno kontrolo opravlja šef finančno uprave, 

odnosno davčnega oblastva tako, da pregleduje 
knjige in jih primerja z jukstami blokov, z duplikati 
računov, z deklaracijami, računi, tovornimi listi in 
zlasti e knjigo o blagu. 

4.) Gostje (posetniki) posameznih lokalov in pri
reditev, ki prijavijo oblastvu nepravilnosti, bodisi 
da so no izdajajo oblastveno žigosani računi, bodisi 
druge nepravilnosti, imajo, ako ee izreče obsodba, 
pravico do polovice izrečene kazni kot ovadniške 
nagrade, ne manjše od 500 dinarjev, če so učinili to 
prijavo, preden je oblastvo zvedelo za kaznivo de
janje in če so ob predložitvi prijave izrecno zahte
vali to nagrado. 

Člen 17. 
1.) Ta taksa se polaga v gotovini pri finančni 

upravi, odnosno pri davčnih odsekih in davčnih ura
dih od 1. do vštetega 5., od 11. do vštetega 15. in 
od 21. do vštetega 25. dne vsakega meseca za mi
nulih deset dni, odnosno za minulo tretjino meseca. 

2.) Dnevni dohodki so seštevajo po teh časovnih 
presledkih; za njimi je treba puščati najmanj pet 
centimetrov praznega prostora za potrdilo pristoj
nega oblastva o izračunu in plačilu takse. 

3.) Ob polaganju teh zneskov, taks, ee mora 
predložiti tudi knjiga o dnevnih dohodkih, v kateri 
potrdi blagajnik finančne uprave, odnosno davčnega 
oblastva, prejem takse. N. pr. tako-le: 

Na dohodek od dne 1. do dne 10. novembra 1922. • 
v znesku 59.750 dinarjev je položil danes g. N. N. 
kot 20%no takso dinarjev (11.950) enajsttisočdovet-
stoinpetdeset; ta vsota je vpisana v (naslov, knjige) 
pod št 

(Datum.) (Podpis.) 
O tej vsoti se izda tudi posebna priznanica. 

Člen 18. 
Za to takso je odgovoren lastnik, odnosno za

kupnik lokala, ki mora tudi takso plačevati. 

Člen 19. 
1.) Kdor ne prijavi lokala, v katerem se vršo pri

reditve, in no da potrditi knjige po predpisu členov 
7., 9. in 10.; kdor no izroča blokov po predpisu 
člena 14.; kdor ne postopa po členu 13.; kdor pre
pozno polaga takso po predpisu člena 17. tega pra
vilnika, se kaznuje za vsak zakcsneli dan po 1000 
dinarjev. 

2.) Kdor ne dopusti preizkusne kontrole ali jo 
ovira, so kaznuje s 3000 dinarji. 

3.) Kdor ne dopusti stalne kontrole ali jo ovira 
s tem, tla ne daje predpisanih listin ali drugače, so 
kaznuje najmanj s 5000 dinarji. 

4.) Kdor ne postopa po členu 12. tega pravilnika 
ali kdor vpisuje manjšo zneske, bodisi v računu, bo
disi v knjige, ali kdor neopravičeno popravlja zne
ske, se kaznuje z ozirom na število tako vpisanih 
zneskov ali popravkov od 1000 do 10.000 dinarjev. 

5.) Kdor izvrši netočen seštetek po točki 2. člena 
17. tega pravilnika, se kaznuje z ozirom na višino 
netočne vsote od 1000 do 300Ò dinarjev. 

6.) Kdor ne postavlja datuma na vstopnice, pro
grame in garderobno kupone, se kaznuje po številu 
vstopnic, programov in garderobnih kuponov, naj
denih brez datuma, od 1000 do 10.000 dinarjev. 

7.) Vea ostala kazniva dejanja, kakršna so: pro
daja vstopnic, programov ali kuponov za garderobo 
po dražji ceni; upotreba že uporabljene vstopnico, 
uporabljenega programa, uporabljenih garderobnih 
kuponov in ostala kazniva dejanja, učinjena zoper 
predpis člena 7. tega pravilnika, se kaznujejo od 
1000 do 10.000 dinarjev. 

8.) Državni organi, ki so pristojni ali za kontrolo 
ali za pobiranje te takse, so kaznujejo, ako so v 
čemerkoli nepazljivi glede izvrševanja teh predpisov, 
od 20 do 200 dinarjev. 

Člen 20. 

1.) Žigosani garderobni kuponi, ki morajo imeti 
serijo in Številke, se smejo uporabljati, dokler se no 
potrošijo. 

2.) Povračilo takse za žigosanje programov, ki 
se zaradi izpremembe v sporedu ne prodado, se SDK; 
po pripombi 7. k tar. post, 99. a taksne tarife zahte
vati v petih dneh. 

3.) Za programe, na katere je udarjen datum, so 
taksa no smo po vračati. 

4.) Za neprodane vstopnice ' se sme povraćati 
taksa «amo po predpisu člena 47. taksnega in pri
stojbinskega pravilnika, 

5.) Povračilo takse za vstopnice ali garderobne 
kupone, neprodane zaradi prestanka obrata, kakor 
tudi povračilo takse za programe, neprodane zaradi 
izpremembe v sporedu, se .sme zahtevati v petih 
dneh od dne poslednje prireditve, odnosno od dne, 
ko se je izpremenil spored, pri finančni upravi, od
nosno davčnem oblastvu. 

6.) Za zahtevo povračila pomotoma položene ali 
pobrano takse za bare i. dr. velja predpis člena 22. 
zakona o državni trošarini, taksah in pristojbinah. 

Člen 21. 

1.) Za izrekanje razsodil so pristojne finančne 
upravo, odnosno davčna oblastva. 

2.) Za izrekanje kazni zoper državno organe je 
pristojen minister za finance. 

Člen 22. 

1.) Pritožbo zoper razsodila o kaznovanju so 
vlagajo po 5. pripombi k tar. post. 99. a taksne ta
rifo v treh dneh po oblastvu, ki je izreklo razsodilo, 
in sicer pri generalni direkciji posrednjih davkov, 
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kjer pa so delegacije, pri pristojni delegaciji mini
strstva za finance. Odločba generalne direkcije po-
ercdnjih davkov, odnosno delegacije, je izvršna. 

2.) Zoper razsodila o kaznovanju uradnikov pri
tožba ni dopustna. 

Člen 23. 
1.) Do popolne organizacijo oblastev finančne 

kontrole in do naknadne naredbe ministrstva za fi
nance opravljajo .stalno kontrolo o izvrševanju pred
pisov tega pravilnika finančne uprave, odnosno 
davčna oblastva, preizkusno kontrolo pa opravljajo 
v vsem organi finančno kontrole. 

2.) Ako niso obrati iz člena 1. tega pravilnika 
na sedežu organov finančne kontrole, morajo najem
niki dotičnih lokalov povrniti predpisano potne stro
ške organom finančne kontrole, ki opravljajo to 
kontrolo. 

3.) Pobrani in ostali zneski .se vračajo finančni 
upravi, odnosno davčnemu oblastvu, takoj drugi 
dan. ko so bili pobrani. 

Člen 24. 
Ostali predpisi člena 47. taksnega in pristojbin-

skogii pravilnika, kolikor niso izpremenjeni s pred
pisi tega pravilnika, veljajo še nadalje. 

Člen 25. 

Ta pravilnik stopi v veljavo dne 1. septembra 
1922. 

V B e o g r a d u , dne 25. avgusta 1922.; • 
št, 23.801. 

Državni podtajnik za finance: 
dr. Svetielav Popović s. r. 

328. 
Odločba, s katero se pooblaščenim zavo

dom dovoljuje izvoz dolarjev. 
Gospod minister za finance je izdal . pod 

I br. 16.305 z dno 29. septembra t. 1. nastopno 
odločbo: 

Zavodom, pooblaščenim za poslovanjo z devi
zami in valutami, .se dovoljuje do nadaljnje na
redbe, izvažati dolarje iz države zaradi odkupo
vanja dinarjev v inozemstvu. 

Zato naj se pooblaščeni zavodi obračajo do 
najbližje podružnice Narodne banke za dovolilo, v 
katertuii bodi navedeno, po kateri poti je to do
larje izvažati. 

Najkesnejo čez 14 dni so morajo predložiti do
tični podružnici dokazi, da sse je uvozila ustrezna 
količina v dinarjih, bodisi efektivnih, bodisi v 
dobropisu. 

Ta dovolila za izvoz dolarjev v inozemstvo so 
morajo najkesnejo v 8 dneh vročiti izstopni cari
narnici, ako se pošiljajo po pošti, pa podružnici, 
ki j,» iadala dovolilo, z označbo, kdaj in koliko je 
bilo ukorišSeno. 

Po tem roku dovolila ne veljajo. 
Denarni zavodi jamčijo za pravilno poslovanje. 

Iz pisarne generalnega inspektorata v Beogradu, 
dne 29. septembra 1922.; I br. 16.365. 

329. 
Odločba, s katero se izpreminja člen 3. 
pravilnika o reguliranju prometa z devi

zami in valutami.* 
Ker se je razvidela potroba za izpremembo 

člena 3. pravilnika o reguliranju prometa z devi
zami in valutami, je izvolil gospod minister za fi
nance, izpreminjaje člen 3. pravilnika in puščaje 
v veljavi prepoved izvoza zlatega in srebrnega 
denarja, izdati nastopno odločbo: 

Izvažati valuto je dovoljeno samo za potrebe 
potnikov, ki dokažejo svojo potrebo s potno listino 
(potnim listom), opremljeno z vizom ono države., 
v katero potujejo. 

Na takt' potne listine sinejo pooblaščene banke 
in bančne obratovalnice, pooblaščeno za poslovanje 
z valutami, izdajati efektivne valute, čeke ali pla
čilno naloge do skupnega zneska 3000 francoskih 
frankov za. potovanje na Francosko ali po pariteti 
beograjsko, odnosiio zagrebške borze ustrezni zne-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata, i Slovenaca» št. 219, izdanih dno 
3. oktobra 1922. 

sek v plačilnih sredstvih onih držav, v katerih je 
valuta po kurzu višja od francoskega franka, n. pr. 
za Angleško, Združene ameriške države itd. 

Ako potuje lastnik potne listino v državo s tako 
zvano zdravo valuto, ki pa je po kurzu nižja od 
francoskega franka, se smejo izdati plačilna sred
stva te države v višini 3000 valutnih edinic do
tične države, tako n. pr. za Češkoslovaško 3000 
češkoslovaških kron, za Italijo 3000 italijanskih 
lir, za Grško 3000 drahem itd. 

Za državo s tako zvano slabo valuto, torej za 
Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko, Romunijo, Bolga
rijo, Poljsko itd., se smejo izdajati efektivne valute, 
čeki in izplačila v plačilnih sredstvih dotične dr
žave, toda samo do zneska nasprotne vrednosti 
3000 dinarjev. 

Pooblaščene banke morajo predhodno ugotoviti 
ob prodaji plačilnih sredstev na vidirano potno 
listino, ali so se na to listino prej prodale tuje 
valute in devize in ali so bile pravilno ukoriščene, 
t, j , izvožene iz državo, kar mora biti razvidno iz 
listine; ako ugotove nepravilno postopanje s prej 
kupljenimi plačilnimi isredstvi, morajo potno listino 
odvzeti in jo poslati generalnemu inspektoratu. 

Razen teh plačilnih sredstev tujih držav, Id jih 
mora v potni listini zabeležiti prodajalec, sme vzeti 
potnik čez mejo v našem denarju samo 1000 di
narjev v enem mesecu; ta znesek pa mora biti v 
potni listini potrjen p 0 carinskih organih ob od
hodu iz države. 

Otroci, ki potujej0 z roditelji in niso stari nad 
15 let, sploh nimajo pravice, jemati valuto s seboj. 

Potniki v obmejnem prometu (odločba I br. 347 
z dne 4. februarja 1922.**) sinejo odslej jemati s 
seboj samo po 1000 dinarjev v našem denarju ali 
ustrezno vrednost valuto dotične obmejne države, 
v katero prehajajo. 

Za večje potrebe potnikov v tuji ali naši valuti 
je treba dovolila generalnega inspektorata ministr
stva za finance v Beogradu. 

Na drugo legitimacijo kakršnekoli vrste razen 
vidiranih potnih listin so ne smejo potnikom pro
dajati mkakršni zneski v inozemskih plačilnih 
sredstvih. 

Tranzitni potniki nimajo pravice, na podstavi 
svojih polnih listov v naši državi kupovati in je
mati s seboj inozemske valute in inozemski denar; 
nego jemati smejo s seboj samo one valute, ki so 
jih prijavili ob prihodu v našo državo. 

Za osebne potrebe smejo pooblaščene banke 
prodajati posameznim osebam inozemska plačilna 
sredstva do skupne kurzne vrednosti 500 francoskih 
frankov enkrat na mesec samo na podstavi posebnih 
legitimacij, ki jih izdaja generalni inspektorat mi
nistrstva za finance. Samo na podstavi takih legiti
macij, izdanih po generalnem inspektoratu, se sme
jo odslej nabavljati plačilna sredstva za vzdrže
vanje dijakov, bolnikov itd. v inozemstvu, plačevati 
nabavo knjig, učil in druge manjše nabave za 
osebno potrebo. 

Take legitimacije se izdajajo na zahtevo ne sa
mo privatnim osebam, ampak tudi znanstvenim in 
kulturnim napravam ter veljajo za šest mesecev. 
Cez šest mesecev so take legitimacije lahko obnove. 

Legitimacije so izdajajo na posebno prošnjo, 
predloženo generalnemu inspektoratu ministrstva za 
finance; ta prošnja mora biti kolkovana s 13 dinarji, 
privatne osebe pa. ji morajo priložiti potrdilo pri
stojnega oblastva o identiteti. 

Kar najstrože se prepoveduje uporabljanje tujih 
legitimacij; vsakdo, ki se zaloti pri tem, so kaznuje 
po kazenskem zakonu (§ 147., uporabljanje tujih 
listin). 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko so raz
glasi v «Službenih Novinah». 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 29. septembra 1922.; I br. 16.364. 

3 3 0 . 
Odločba, s katero se prepoveduje vsako 

izvunborzno poslovanje z devizami.* 
Ker jo na borzah v Beogradu in Zagrebu uveden 

clearing, na katerem je izvajati vse nakupovanje in 
prodajanje v devizah in valutah, je izvolil izdati 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» gt. 219, izdanih dne 
3. oktobra 1922. 

** Uradni list pod št. 41. 

gospod minister za finance — z ozirom na to, da 
imajo v clearingu pristop vsi zavodi, pooblaščeni zar 
poslovanje z devizami in valutami, kakor tudi vse 
bančno obratovalnice, pooblaščene za poslovanje » 
valutami, torej vsi oni, ki imajo pravico do poslo
vanja z devizami in valutami ali samo z valutami — 
nastopno odločbo v interesu pravilnega izvrševanja 
veljavnih predpisov: 

Izza. dne 1. oktobra t. 1. je prepovedano vsako 
izvunborzno poslovanja z devizami. 

Izza dne 1. oktobra t. 1. smejo banke na svojih 
blagajniških oknih sprejemati samo naloge za nakup 
in prodajo deviz. 

Ti nalogi se izvršujejo na prvem prihodnjem 
sestanku clearinga. Po kurzih v clearingu obraču
navajo banke, in sicer: devize, prodane svojim 
komitentom, po kurzu ponudbe; one pa, ki jih pro
dado na račun svojih komitentov, obračunavajo po 
kurzu zahteve, prištevaje k temu samo efektivne 
stroške in svojo provizijo, ki jo odreja uprava borze 
v Beogradu, odnosno v Zagrebu, z «Udruženjem 
banaka» v Beogradu, odnosno s «Savezom novčanih 
zavoda» v Zagrebu. 

Trgovina z valutami se sme še nadalje razen 
na borzi v clearingu voditi tudi pri blagajniških 
oknih pooblaščenih bank in bančnih obratovalnic 
kakor do sedaj. Istotako so ta naredba ne dotika 
prodaje valut, čekov in izplačil na potne listine 
in legitimacije; ta trgovina je urejena s posebno 
naredbo. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dne 29. septembra 1922.; lbr. 16.366. 

331, 
Odločba, s katero se prepoveduje izvoz 

otrobov.* 
Gospod minister za poljedelstvo in vode je izdal 

pod št. 25.617/IV. z dn e 13. septembra 1922. na
stopno odločbo: 

Na podstavi zakona o izvozu in izvoznih carinah 
in svoje odločbe št. 20.146/TV. z dne 24. julija t. 1. 
odrejam, ker v državi jako nedostaja živalske krme. 
da je izvoz otrobov prepovedan. 

Ta prepoved velja od dne, ko se razglasi ta od
ločba. 

Blago, ki bi ee natovorilo do dne razglasitve, se 
sme izvoziti. 

Iz oddelka za živinorejo ministrstva za poljedelstvo 
in vode v Beogradu, 

dne 2. oktobra 1922.; št. 25.617/IV. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

3 3 2 . 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo, 
s katero se izpreminja naredba celokupne de
želne vlade za Slovenijo z dne 1. aprila 1920., 

Ur. 1. St. 172. 
Po zaslišanju juridične fakultete univerze kralje

vine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani se iz-
preminjajo nekatera določila naredbe celokupne de
želne vlade za Slovenijo o pravoslovnih in državo-
slovnih študijah in teoretičnih izpitih na univerzi 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani 
z dne 1. aprila 1920., Ur. 1. št. 172, tako-le: 

§ 1 -
§ 16., odstavek 1., se glasi: 
«Vsaka komisija je sestavljena iz enega predsed

nika in potrebnega števila podpredsednikov in izpra-
ševalnih komisarjev.» 

§ 2 . 
§ 18., odstavek 2., se glasi: 
«Ako je predsednik zadržan, ga zastopajo pod

predsedniki, in ako bi bili tudi ti zadržani, ga zastopa 
oni dejansko službujoči redni ali izredni profesor, ki 
je po službenih letih najstarejši ter je član komisije.» 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 220, izdanih dne 4. ok
tobra 1922. 
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§ 3 . 
Ta naredba stopi v moč z dnem razglasitve. 

V L j u b I j a n i. dne 3. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade, 
Razglas o novih cenah za cigaretni papir.* 

Na- podstavi odločbo upravnega odbora samo
stalne monopolno uprave z dne 22. septembra t. L, 
M. br. 13.278, Pov. M. br. 374, in odobritve gospoda 
ministra za finance z dno 27. septembra t. L. Pov. 
br. 3938. so se odredile cene za c i g a r e t n i p a -
P i r: 
«•dob» 1 knjižica s 100 listki . . . . 2 — Din, 

I. vrste 1 » » 70 J . . . . 1 — > 
II. vrste 1 » » 70 » . . . . 0-75 *> 

III. vrste 1 » y> 70 » . . . . 0-60 > 
II. vrste 1 » » 50 » . . . . 0-50 » 

III. vrste 1 » » 50 •» . . . . 0-40 » 
Z isto odločbo in odobritvijo se je odredila mo

nopolna taksa: 
na s p e c i a 1 i t e t e e i g a r e ( n e g a p a p i r 

j a za knjižico do 60 listkov z 0-80 Din; 
na t u l c e ( s t r o č n i c e ) za napravi janje ciga

ret 2 — Din za 100 tulcev. 

Razen tega se je usvojilo z isto odločbo, da se 
III. vrsta cigaretnega papirja ukine, ko se izdela še 
prelistali papir v polah, ker s> material za izdelo
vanje III. vrste ne bo več nabavljal. 

Zgoraj označene prodajno cene in monopolne 
tak-" veljajo o i danes. 

Iz pisarne uprave državnih monopolov v Beogradu, 

dur 28. septembra 1922.; Pov. Pr. br. 3(>. 

Pojasnilo o uporabljanju dinarskih terjatev 
inozemskih firm za kupovanje sliv in dru

gih izvoznih pridelkov.** 
Generalnemu inspektoratu dohajajo ori raznih 

strani posamezna vprašanja, ali se smejo dinarske 
terjatve inozemskih firm uporabljati za kupovanje 
sliv in drugih naših izvoznih pridelkov in ali je 
treba tudi zavarovanja valute. 

Na podstavi odločbe ministrskega sveta z dno 
26. julija t. L, I br. 11.967, in odločbo ministra za 
finance z istega dne, I br. 11.968, pojasnjuje gene
ralni inspektorat, da smejo za izvoz namesto za
varovanja valute služiti vse proste dinarske ter
jatve inozemcev. 

Zato služi potrdilo bank. pri katerih so imeli 
inozemci proste dinarsko terjatve in iz katerih so 
se nakupile ^live, za zavarovanje v dinarjih za 
izvoz. 

Take proste terjatve inozemcev se smejo v ta 
namen prenašati z enega računa na drugega, z 
enega zavoda na drugega, toda z označbo, da mòra 
dotični znesek dinarjev služiti za kupovanje sliv 
ali izrecno označenih drugih naših izvoznih pri
delkov. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dno 29. septembra 1922.; 1 br. 16.367. 

Razglasi pokrajinske apravc 
za Slovenijo. 

Odobritev šolskih knjig. 
St. 3644. z dno 27. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere 
je^z razpisom z dne 27. septembra 1922., št. 3644^ 

* Priobčen v <SIužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 219 izdanih dne 3 ok 
tobra 1922. 

** Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 219, izdanih dno 
3. oktobra 1922. 
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odobrila C r n i v č e v o petdelne računice 3. in 4. 
del za obče ljudske šole, 4. predelana izdaja. Cena 
broš. 10 Din, vez. 12 Din. Ljubljana 1922. V kr. za
logi šolskih knjig. 

St. 3740, z dne 29. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je z razpisom z dne 27. septembra 1922., št. 3740, 
odobrila šolsko knjigo: «Drittes Lesebuch für das 
4. und 5. Schuljahr sowie für die Abschlussklasse» 
za osnovne, šole z nemškim učnim jezikom, ki jo je 
spisal s sodelovanjem nadučitelja M. K o ž u h a 
mestni šolski nadzornik Fr. F i n k in ki jo je izdala 
«Mestna občina mariborska» v Mariboru 1922. lota, 
s prodajno ceno 25 Din. Izjemoma se sme ta knjiga 
rabiti tudi v meščanskih šolah, dokler ne izidejo 
posebne nemške, čitanke za te šole. 

Št, 3S31, z dne 2. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je z razpisom z dne 2. oktobra 1922., št. 3831, odo
brila šolsko knjigo: «Prirodopis živalstva». Za nižje 
razrede srednjih šol sestavil Ivan M a c h c r, ravna
telj mestnega dekliškega liceja v Ljubljani. Tretji 
bistveno neizpremenjeni natisk s 180 slikami. Cena 
vezani knjigi 28 Din = 112 K. V Ljubljani 1922. 
Založila Ig. pi. Kleinmayr & Fed. Bamberg. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Zastopnik pokrajinskega, namestnika: 
ür. Baltic s. r. J 

St. 3672. I 
I 

Razglas o izpopolnitvi izpraševalce komi- j 
sije za pravnozgodovinski državni izpit na 

univerzi v Ljubljani. j 
Pokrajinska uprava je imenovala univerzitetnega 

profesorja drja. Gregorja K r e k a v Ljubljani za 
II. podpredsednika izpraševalne komisije za pravno
zgodovinski državni izpit na univerzi kraljevine Sr
bov. Hrvatov in Slovencev v Ljubljani. 

V L j u b 1 j a n i, d n 0 3. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Zastopnik. pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Letnik IV. 

j V r a n i č n i p r i s a d . 

| Črnomelj: Metlika 1:1. Murska Sobota: Centina 
j 1:2, Kapca 1:1. 

S u š t a. v e c. 

Litija: Leskove? 1:2. 

S m r k a v o « t. 

Radovljica: Jesenice 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Zagorje 1:1. Ljubljana okolica: Brezo
vica 1:1. 

S t e k l i n a . 

Celje: Braslovče 1:1. Ptuj: St. Lovrenc na Drav
skem polju 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Dobrunje 1:1. 
Maribor: Plavo 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1 Žu
žemberk 1:2. Radovljica: Bled 1:5. Slovenjgràdec: 
Muta 1:1, Vuzenica 1:3. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Celje: Celje okolica 1:1. Ljubljana okolica: Vrh
nika 2 :2. Logatec: Hotedršica 1:1. Murska Sobota: 
Hodoš 1:8, Krplinik 1:2, Moravci 1:1. Ptuj- Har-
d e k l : l . 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Preval je: Preval je 1 : 1 . 

V L j u b l j a n i , d n e 7. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Paulin s. r. 

Št. 35.795. 

Razglas. 
Namesto Vincenca M l i n a r i c a , ki je razrešen 

gerentstva, je imenovan za občinskega geronta v 
Centibi Vendei M o 1 n a r, posestnik istotam. 

V L j u b l j a n i , dne 2. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za, notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št, 3 108/pr. 3—3 

Razpis službe. 
Na državni kmetijski šoli na Grmu j 0 po pol niti 

izpraznjeno mesto opravnika v poduradniškem činu 
s plačo letnih 1000 Din, na I. plačilni stopnji, oseb
no draginjsko dolciario dnevnih 14 Din in eventual
no rodbinsko doklado 5 Din za vsakega rodbinskega 
člana. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 102. 

V L j u b l j a n i , dno 23. septembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenjjo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Sef: Sancin s. r. 
Št. 3085. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 7. oktobra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred. dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S I i n a v k a. in p a r k I4 e v k a. 

Celje: Trbovlje 3 : 1 1 . Ljubljana okolica: Borov
nica 12:58, Iška vas 2:15, Preserje 10:146, Stu-
denec-Ig 3: 4, Tomišelj 2:19, Vrhnika 2:19, želimije 
3:33. Maribor: Dragučevo 1:1, Krčevina 1:1 Po-
brežje 1:1, Na Ranci 1:1, Št. Peter 1:1, Vosek 1:1. 
Ljubljana mesto 1. 

Razglasi delegacije minis 
v Ljubljani. 

Št. Л I 2380. 

Razglas o vzpostavitvi davčno-kazenskih 
okrajev. 

Na podstavi § 256., odstavka 2., noveliranega za
kona o osebnih davkih in člena III. (§§ 5.. 6. in 7.) 
cesarsko naredbe z dne 16. marca 1917.,'drž. zak. 
št. 124, je določil gospod državni podtajnik za fi
nance •/. razpisom z dne 6. septembra 1922., 
št. 43.640 ex 1921., za Slovenijo in Prckmurje spodaj 
označene davčno-kazenske okraje. 

Stvarna, pristojnost davčnih oblastev I. stopnjo 
navedenih v izkazu, so razteza na. v s 0 prestopke- po 
§§ 239., 240., 243. in 247. zakona o osebnih davkih 
in po členu III., §§ 1., 2. in 3. cesarske naredbe z 
dne 16. marca 1917.. drž. zak. št, 124, v zvezi s 
členom III., § 7., te naredbe, dalje na vse prestopke 
zoper zakonska določila o realnih davkih in o davku 
na vojne dobičke. 

Davčno-
kazenski 

okraj 

Davčno oblastvo, ! 
ki vodi preiskavo ' 

in izreka kazni 
Obseg 

davčno-kazenskega okvaja 

Ljubljana 
Davčna 

administracija 
v Ljubljani. 

Celje. Davčno okrajno 
oblastvo v Celju. 

| Območje davčne admini-
• stracijc v Ljubljani in ciavč-
j nih okrajnih oblastev v Ljub
ljani, Litiji, Kamniku, Kra
nju, Kočevju, Radovljici, 
Logatcu, Novem mestu, 

Črnomlju in Krškem. 

Območje davčnih okrainih 
oblastev v Celju in Brežicah'. 

Davčno okrajno Območje davčnih okrajnih 
Maribor. oblastvo • o b , ; l s t c v v Mariboru, Konji-

v Mariboru. " h Ph^u, Ljutomeru, Mur
ski Soboti in Slovenjgradcu. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dno 2. oktobra 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 
K št. 2486/ A I. ex 1922. 

Eazgl las. 
Po § 200. zakona o osebnih davkih se pozivljojo 

vsi posestniki hiš v Sloveniji in v Prekmurju, v ka
terih s e stanujo, naj vlože sami ali po svojih namest
nikih pri pristojnih davčnih okrajnih oblastvih (v 
Ljubljani pri davčni administraciji) najkeenojc do dne 

3 0. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
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na predpisanih obrazcih izkaz vseh v hiši stanujočih 
oseb, urejen po stanovanjih, odnosno poslovnih lo
kalih. 

Ta izkaz mora pri poslopjih, oddanih v najem, 
izkazovati najemščino in morebitne podnajemodajal-
co v obliki najemninske napovedi, v kateri jo na
vesti ime in vrsto poklica ali opravila stanovalcev. 
Podnajemodajalci morajo napovedati svojo pod
najemnike in najemnine, Id jih le-ti plačujejo, pred
stojniki hišnega gospodarstva (družine) pa vse ose
bo, spadajoče k njih gospodarstvu, zlasti one, ki 
imajo svoje lastne dohodke. 

Za one osebo, ki ne stanujejo v poslopjih, kate
rih se tiče izkaz, n. pr. najemnike prodajalnic, leto-
viščarje itd., je navesti v razpredelku «opomba», kje 
stalno prebivajo. 

Posestnikom hotelov in gostiln ni treba vlagati 
hišnih izkazov glede potnikov, v kolikor le-ti ne 
ostanejo pri njih dalje nego tri mesece nepretrgoma; 
vlagati pa morajo tako izkaze lastniki «hotelov-gar-
nis», pen zi j i. dr. 

Predpisani obrazci, in sicer: 
a) h i š n i i z k a z, ki ga izpolni lastnik poslopij, 

danih v najem; 
b) s t a n o v a n s k i i z k a z , ki ga izpolni pred

stojnik hišnega gospodarstva (družine), odnosno 
najemnik, in 

c) z a z n a m e k p r e b i v a l c e v v p o s l o p j i h, 
n e o d d a n i h v n a j e m , ki ga izpolni hišni 
lastnik ali njegov namestnik, i 

se dobivajo brezplačno pri pristojnih davčnih okraj- ; 
nih oblastvih, davčni administraciji v Ljubljani in j 
pri vseh davčnih uradih. 

H i š n e p r e b i v a l e c j e i z k a z a t i po 
s t a n j u z d n o 1 5. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

Kdor bi se branil vložiti izkaz ali pa bi ga ve-
doma izpolnil napačno, se kaznuje po § 247. zakona 
o osebnih davkih in po členu 156. finančnega za
kona za proračunsko leto 1922./1922. z denarno 
kaznijo do 4000 K. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 2. oktobra 1922. 

Za delegata: Bajič s. r. 

Razglasi vojaških oblastev, 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokazili o spo
sobnosti in dosedanjem službovanju, in zadostno kol-
kovano, naj se vlože do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisaneni zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
vine 27. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 11.210/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 24. do dne 30. septembra 1922.) 

1323 Razglas. 
Po ukazu gospoda ministra za vojno in mornar-

uieo z dno 21. septembra 1922., 1. F. št. 9635, bo dne 
3 1. o k t o b r a 19 22. ob devetih v pisarni pod
pisanega oddelka javna ofertulna dražba za kritje 
strehe z zarozno opeko na zidanem skladišču št. XIII. 
na Ljubljanskem polju pri Ljubljani. 

Pogoji in projekt za to dražbo se lahko vpogle-
dajo vsak dan v pisarni inženjerskega oddelka Drav
ske divizijske oblasti med uradnimi urami. 

Udeležiti dražbe se sme vsakdo, ki ima dokaze o 
stroki za izvršitev tega dela in ni izključen iz ude
ležb pri dražbah. Proračunska vsota za to delo zna
ša 119.586-37 dinarjev. 

Vsi licitanti polože kavcijo, in sicer: državljani 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 5 % za
okrožene proračunske vsote v znesku 6000 Din, ino-
zemci pa 10 % zaokrožene proračunske vsote v 
znesku 12.000 Din. 

Kavcijo je položiti na dan pred dražbo pri bla
gajni komande Dravsko divizijske oblasti in licitant 
pride s prejetim potrdilom o položeni kavciji na 
dražbo. 

Po končani dražbi so pridrži kavcija onega po
nudnika, ki jo ponudil najnižjo ceno. 

Iz pisarne inženjerskega oddelka Dravske divizijske 
oblasti v Ljubljani, 

dne 6. oktobra 1922.; I. št. 3277. 

Razglasi zdravstvenega odsek 
za Slovenijo. 

•Št. 10.765/22. 3—2 

Razpis. 
Pri splošni bolnici v Ljubljani se razpisuje mesto 

lekarniškega asistenta-uradnika s prejemki X. činov-
ne.ga razreda državnih uradnikov, to jo s plačo let
nih 2000 Din in pripadajočo draginjsko doklado 
(dnevnice po 24 Din). 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 4. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 1005/4/22—2. 

Razpis. 
3—1 

Odda se mesto jetniške paznico pri okrožnem so
dišču v Celju. 

Pravilno kolkovanc, svojeročno ispisane prošnje 
naj se vlože najkesneje do dne 

10. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri predsedništvu okrožnega sodišča v Celju. 

Prositeljice morajo dokazati s polnoveljavnimi li
stinami, da so državljanke kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev, da so na dobrem glasu in. neopo
rečne, za zaprošeno mesto zdravstveno sposobne, 
nad 24 in ne čez 30 let stare, zmožne slovenskega 
jezika, nadalje pisanja, čitanja in računanja in vešče 
preprostim ženskim ročnim delom. 

V prošnji je tudi navesti, ali in v katerem kolenu 
je prositeljica morda v sorodstvu ali svaštvu z na
meščencem okrožnega sodišča v Celju. 

Namestitev je za osebe, Id še niso kot paznice v 
državni službi, za sedaj samo začasna ter postane 
definitivna šele, če se narneščenka v poluletnem 
službovanju izkaže za dobro porabno ter opravi iz
pit iz službenih, predpisov s povoljnim uspehom. 

Ker so oddado tudi mesta, ki se morda izpraznijo 
po objavi natečaja ali pa po premestitvi, naj pro-
siteljico v prošnji navedejo vsa mesta-, za katera 
prosijo. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 7. oktobra 1922. 

Preds. 1006/4/22—2. 
Razpis. 

3—1 

Odda se mesto sodnega sluge pri okrajnem so
dišču v Brežicah, odnosno pri drugem sodišču, kjer 
so izprazni tako mesto po objavi natečaja ali po priâ
mes titvi. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti spisane svojeročno, naj se vlože najkes
neje do dne 

10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci ki še niso v državni .službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski lis;, 
zadnjo šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika., da so zu 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili svojo aktivno vojaško dolžnost ali 
pa, da so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celokupne. 
Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., št. 115 Ur. 1. 
Za take se priznavajo le oni, katerih zmožnost :'.a 
delo se je vsled poškodb, dobljenih v vojni, zmanj
šala najmanj za 20 %. Invalidnost morajo dokazati z 
izvidom nadpregleda, izdanim po eni ali drugi pukov-
ski okružni komandi naše države. 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene 1., 2. 
in 8. uredbe o prostovoljcih z dne 18. decembra 
1919., Ur. 1. št. 38 iz leta 1920., vojaški oertifikatLsti 
pa na predpise zakona z dne 19. aprila 1872., avstr. 
drž. zak. št. 60. 

Ker se oddađo tudi mesta, ki se morda izprazni- • 
jo po objavi natečaja ali po premestitvi, naj invalidi, 
prostovoljci in certifikatisti v svojih prošnjah izrecno 
navedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se iz
praznila. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 7. oktobra 1922. 

St. 12.126. 

Izpisek iz zapisnika seje višjega šolskega 
sveta z dne 7. septembra 1922. 

Po odobritvi zapisnika o zadnji zborni seji je 
poročal podpredsednik D i m n i k v imenu za
držanega predsednika višjega šolskega sveta, 
drja. Beuka, o tekočih zadevah in poslih kakor 
tudi o uspehih zrelostnih izpitov na srednjih šolali 
in učiteljiščih v glavnem roku 1922. •— Nato se je 
sestavil predlog za oddajo stalne službe za zgodo
vino in zemljepis na gimnaziji v Mariboru in tvo-
prudlog za klasično filologijo na I. državni gimna
ziji v Ljubljani. Sklenilo so je, službo za srbo
hrvaščino na gimnaziji v Mariboru meseca janu
arja 1923. in službo za slovenščino na državnem 
moškem učiteljišču v Ljubljani v prihodnjem šol
skem letu iznova razpisati. 

Stalno so so namestili na meščanskih šolah: 
Fran L u k m a n , katehet na deški in dekliški, 
Alojzij P o l j š a k in Fran L i k a r na deški, 
Neža Z a d n i k , Zofija D e b e l a k in Marija 
L o b e na dekliški meščanski šoli v Celju; Leon 
F i n k in Josip J e r a s , poslednji za telovadbo in 
francoščino na I. deški, Anton S m e r d e l j na II. 
deški, Marija M l a d i č , Jožica T r d i n a za. te
lovadbo, lika W a s c h t e , Ana O j s t r i š , Pal
mira F a j d i g a , Friderika S p e t zi e r in Anto-
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nija F a b j a n , poslednja za francoščino na I. de
kliški, Helena P o t o č n i k na II. dekliški meščan
ski šoli v Ljubljani; Josip H e r g o u t h , Anton 
O s t e r c, Ivan L a v r e n c i č za telovadbo, Fran 
F e r j a n č i č na deški, Pavla S o n c in Avgusta 
S a n t e 1 na EL dekliški, Marija Z a c h e r 1 za petje 
in glasbo na II. in I. dekliški in na državnem žen
skem učiteljišču in Mara B a r a n za telovadbo na 
II. in I. dekliški meščanski šoli v Mariboru; Julija 
K o s o r na dekliški meščanski šoli v Ptuju; Ivana 
L a m p e , Antonija S t a m e a r in Marija D o r 
za j na deški in dekliški meščanki šoli v Tržiču; 
Cecilija V i l m a n, Pavla P e t e r n e l in Jakob 
G o s p o d a r i c na deški in dekliški meščanski 
šoli na Jesenicah. 

Na novo je razpisati službo za I. skupino na 
I. mestni dekliški meščanski šoli v Ljubljani (uspo
sobljenost iz srbohrvaščine obvezna), dalje na deški 
meščanski šoli v Mariboru za I. skupino in več služb 
na meščanskih šolah v Slovenjgradcu, Murski So
boti, Dolnji Lendavi, Šoštanju in Ribnici. — Odlo
žila se je oddaja službe za učiteljico ženskih ročnih 
del na dekliški meščanski šoli v Ptuju. 

Za odlične učno in vzgojne uspehe na I. mestni 
dekliški meščanski šoli v Ljubljani se je izrekla po
hvala in priznanje ravnateljici Franji Z e m m e -
t o v i in vsemu učiteljskemu zboru na tem zavodu. 

Storili so se sklepi o ponavljanju istega razreda 
na meščanskih šolali kakor tudi o sprejemu srednje
šolcev v meščanske šole, o neobveznih predmetih, 
o časovnem obsegu dopoldanskega pouka in o od
pustnih izpitih na istih šolah. 

Izpremenil s e je deloma § 6. disciplinarnega reda 
glede verskih vaj na srednjih šolah ter sprejel 
predlog zdravstvenega odseka za Slovenijo o pu
šenju tobaka in posečanju gostiln in kavarn po 
učencih. 

Stalne učiteljsko službe na osnovnih šolah na 
bivšem Kranjskem in Prekmurju so dobili: Graci-
jana K o r š i č v Bosljivi loki; Terezija S u s t e r 
s i č in Angela L o c k o r - K u n e j v Mozlju; Ma
rija K o m e l - P e r u š e k v Novem mestu; Karel 
F i l i p i č kot nadučitelj v štalcerjih; Metod P o 
ž a r v Zalogu; Iva R u p n i k v Kranjski gori; 
Franja P l e h a n v Gorjah; Milan V r e z o c kot 
nadučitelj v Ribnem; Katarina S o r č i č - C o r n i č 
na Dovjem; Albert D e b e l j a k na Koroški Beli; 
Ernest T i z a n v Moravčah; Anton N a n u t in 
Marija S a l a b a - V r a n j e k v Mengšu: Marija 
K r a j g e r v Toplicah pri Novem mestu; Vera 
K e r s n i k v št. Vidu pri Brdu; Marija O m i č -
C e p u d e r na Golem pri Vodicah; Marija H i t i 
kot učiteljica ženskih ročnih del v Domžalah in 
Trzinu; Fran K1 a v o r a in Anton K o b e n t e r 
v Radovljici; Valerija R e i t z v Srednji vasi pri 
Bohinju; Marija M a g e r l - Z i n k , Marija Ž e r 
j a v , Gudula D r a g a t i l i in Ljudmila K o r o 
š e c na dekliški, Josip N a p o k o j , Matilda M u -
š i č - -N u s s e r in Ivan Š e g a kot nadučitelj na 
deški osnovni šoli na Jesenicah; Jožica B r e z i g a r 
kot učiteljica ženskih ročnih del, Ferdo V i g e 1 e 
in Miroslava S t u p a r - O m a h e n v Metliki; Pavla 
V o n è i n a kot učiteljica ženskih ročnih del in 
Julijana M a r i c v Črnomlju; Ivan R i gl a r kot 
nadučitelj v Semiču; Vida B o ž i č v Suhoru; Je
rica B i z j a k in Pavla J a k l i č na dekliški, Josip 
K r i ž n a r in Andrej R o j e na deški osnovni šoli 
v Kranju; Alojzij B a j e c kot nadučitelj v Murski 
Soboti; Ludovik S e č i in Josip B i r s a v Dolnji 
Lendavi; o. Tomaž Akvim O t t a v i kot katohet na 
deški in dekliški osnovni šoli v Novem mostu. — 
Stalno so bile premeščene: Minka J u g o v i č iz 
Žužemberka k Devici Mariji v Polju, Helena Š e m o 
s Police v Sostro in Terezija J a n e ž i č - P o d b o j 
z Roba na Polico. 

Iznova je razpisati učna mesta: službo za nad-
učiteljico na dekliški osnovni šoli na Jesenicah, 
nadučiteljske službe v Starem trgu, Dragat.ušu in 
Podzemlju, učiteljske v Božjakovem, črešnjevcu, 
Črnomlju, Metliki, Podzemlju, Radovici in kate
hetsko službo v Kočevju. 

Sklenilo se je, nemško šestrazredno osnovno 
šolo s tremi vzporednicami v Kočevju s pričetkom 
šolskega leta 1922./1923. ukiniti kot samostojno 
šolo, njene dosedanjo razrede pa priključiti mešani 
šeslrazredni osnovni šoli kot nemške vzporednice. 
— Nadalje so bili stalno nameščeni na osnovnih 
šolah na bivšem Štajerskem: Cirila P e č n i k v Do-
bovi; Ivan M u r š e c v Št, Juriju ob južni železnici; 
Marica W u d i e r v Petrovčah; Franja S c h m i d -
1 o c h n e r pri Kapeli; Aleksander K o p r i v e kot 
nadučitelj na Ščavnici; Josip K o r b a n kot nad
učitelj v Gornjem giadu; Antonija J u g i v Loki 
pri Zidanem mostu; Marija M e d i c v Kamnici; Lu-
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dovik R o z m a n pri Sv. Lovrencu nad Mariborom; 
Josipina K i r a r pri Sv. Marjeti ob Pesnici; Jernej 
Č r n k o in Pavla M a c a r o l v Selnici ob Dravi; 
Eliza F r o m - Z o m l j i č pri Spodnji Sv. Kungoti; 
Rozina L e b e n v Črešnjevcu; Marija V o g r i n c 
v Dobrni; Fran V e n d r a m i n kot nadučitelj in 
Franja H r i b a r - U š e n i č n i k v Laporju; Fran 
K o g e l n i k v Črni; Uršula F i e l e r , Matilda 
T r a m p u š in Antonija V r e š v Dravogradu; Ru
dolf S c h i m o n , Janko G a č n i k, Olga P e č -
n i k in Erna K o t n i k - D i i h v Guštanju; Alojzija 
V r e č e k v Mežici; Pavel K o š i r kot nadučitelj, 
Karel D o b e r š e k , Ivo M o č n i k , Ida P e č n i k, 
Janja L o b i č - L i n h a r t in Milena M o č n i k -
S t r e s na Prevaljah; Eliza K e r t na Tolstem 
vrhu; Olga S o š a k v Slivnici pri Mariboru; Anton 
F a g a n e 1 i na III., Vojeslav I p a v c na L, Anton 
K u t i n na II., Dragötin C i b i č , Josip K u t i n 
in Leopold P a v l i n na IV. deški osnovni šoli 
v Mariboru; Katarina S m e r d u v Studencih pri 
Mariboru; Ljudmila M i k u š - L i č e n v Gotovljah; 
Srečko V i t t o r i v Središču; Milena Ž a g a r v 
Ljubečni; Anton L e n a r č i č v Pobrežju pri Mari
boru; Rozalija G o r b e c kot učiteljica ženskih roč
nih del v Legnu, Pod Velko in v Breznu. 

Zatem so se podali nasveti o začasni pridclitvi 
učnih oseb v obmejne kraje. Državni krajevni za
ščiti dece v Mariboru so se začasno pridelile: Aloj
zija K o ž u h , Milica J u r k o v i č , Slavica V o j -
•nil o v i ć in Olga C v a h t e. — Mirko V au d a, 
prideljen v Laporje, se je premestil nazaj k Sv. 
Marjeti ob Pesnici. — Nadalje so se pridelili: Bru
no R o z b a u d in njegova soproga Ivana R o z -
b a u d , učiteljica ženskih ročnih del, v Limbuš, Ma
rija K n a p i č na .Videm in Marija R o s e n s t e i n 
v Št. Jurij ob Taboru. 

Nekatere prošnjo za pridelitev so bile od
klonjene. 

Na novo je razpisati učna mesta: v Št. Juriju 
ob južni železnici, Pod Velko, v Črešnjevcu, v La
porju, v Št. Danijelu, na Holmcu, v Ojstrici, Strojni, 
Kotljah, črni, Dravogradu, Guštanju, Mežici in Lju-
b e 6 n i : ~ Odložila se je stalna oddaja dveh služb 
v Ločah in ene službe v Mežici; i&totako se ni ugo
dilo prošnji za premestitev nekega šolskega vodi
telja. 

Sprejel se je predlog, naj se razveljavi odlok 
višjega Šolskega sveta z, dne 10. junija 1919., 
št. 8070, s katerim KO jo prepovedalo, da se hkratu 
nastavljajo na eni in isti šoli oče-učitelj ali oče in 
mati, oba učitelja, in hkratu tudi sin-učitelj ali hči-
učiteljica. 

Zatem so se storili sklepi o nadaljnjem obstoju 
meščanske šole v Žalcu. 

Razširijo se šole: v Zelimi jah v dvorazrednico, 
v Murski Soboti v šestrazrednico, v Cankovi v 
štirirazrednico, v Srednji Bistrici v štirirazrednico, 
v Kočevju (slovenska osnovna šola) v šestrazred
nico, na Teharjih v petrazrednico, v Beltincih v 
šestrazrednico, na Trati v štirirazrednico, v Štorah 
v štirirazrednico, v Mačko vein v dvorazrednico. 
V Laškem se je dovolila še ena začasna vzpored
nica in ena začasna se je stalno sistemizirala; uki
nila se je pa ekskurendna šola pri Sv. Bolfenku na 
Pohorju. ' 

Nato so jo sklenilo, ustanoviti šole v št. Ožbaltu, 
Senovem pri Rajhenburgu, Kostelu, Češnjicah in na 
Pijavi gorici, ko so ugotovi, ali so dani zakoniti 
pogoji za ustanovitev teh šol. 

Hišna številka 11 v Jelcah, občina Dobje. se je 
prešolala v občino Žusem, hišne SteivUko 54, 56, 64, 
68, 70, 73 in 75 pa so se iz šolskega okoliša videm-
skega presolalo v rajbenburški. 

Službeni okoliš'Franje A r k ove, stalne uči
teljico ženskih ročnih del v Podsredi in Koprivnici, 
se jo izpr^menil v toliko, da prevzame ta učiteljica 
pouk ženskih ročnih del tudi na enorazrednici v 
Pečicah. 

Končno so je sklenilo, predlagati ministrstvu za 
prosveto nekatere učitelje (ice) v stalno upokojitev. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 23. septembra 1922. 

Podpredsednik: Dimnik s.r. 

Letnik IV. 

Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 
izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, naj se vlože 
po predpisani službeni poti do dne 

2 5. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem uradu. 

Okrajni šolski svet za okolico v Ljubljani 
dne 5. oktobra 1922. 

Št. 3839. " 2—1 

Razpis učiteljske službe. 
Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 4. ok

tobra 1922., št. 13.223, se razpisuje v stalno ntme-
stitev služba za učitelja na šestrazredni osnovni šoli 
pri Devici Mariji v Polju. 

Prednost imajo učitelji, ki so izprašani za pouk 
na obrtnih nadaljevalnih šolah. 

Razne objave. 
Poziv na podpis in vplačilo druge izdaje 

delnic. 1321 
(Zvifiba osnovne glavnice na K 20,000.000'—.) 

.Na I. redni glavni skupščini delničarjev «,Huma-
nik', industrije i trgovine koža i cipela, d. d.», dne 
15. maja 1922. je bilo sklenjeno, družbeno osnovno 
glavnico zvišati od 

10,000.000 K na 20,000.000 K 
z izdajo 25.000 novih delnic po nominalnih 400 K, 
kar je bilo z odlokom ministrstva za trgovino in in
dustrijo v Beogradu z dne 14. julija 1922., št. 3603/ 
/VI., tudi odobreno. 

Izvršovaje gorenji sklep glavne skupščine, daje 
upravni odbor «,Humanik', industrije i trgovino koža 
i cipela, d. d.», na 

javno subskripcijo 
vseh 25.000 delnic po nominalnih 400 K. 

Popisovanje novih delnic traja od dn 0 1. oktobra 
do dne 2 0. o k t o b r a t. 1. 

Nove delnice so deležne dobička družbe izza dne 
1. januarja 1923. 

Po členu 9. družbenih pravil imajo delničarji 
«.Humanik', industrijo i trgovine koža i cipela, d. d.», 
prvenstvo do podpisa novDi delnic ter so sorazmer
no z zvišbo glavnice upravičeni, na vsako eno staro 
delnico podpisati eno delnico nove izdaje. 

Cena tem novim delnicam je določena za delni
čarje na podstavi prvenstvene pravice s 480 K za. 
vsako. Presežek 80 K preko nominala so vlaga v 
družbeni rez2rvni fond. 

Popolno vplačilo delnic s c polaga takoj ob pod
pisu v gotovini. 

Delničar, Id do dne 20. oktobra 1922. no izvrši 
podpisa in vplačila novih delnic, izgubi svojo prven
stveno pravico do novih delnic. 

Z delnicami, ki jih delničarji ne optirajo, razpo
laga upravni odbor tako, da jih odstopi v prvi vrsti 
starim delničarjem, ki bi jih hoteli subskribirati pre
ko prvenstvene pravice, potem pa novim delničarjem. 

Cena tem delnicam je določena za dosedanje del
ničarje in nove delničarje s 550 K; ta znesek se 
mora pri podpisu celotno vplačati v gotovini. 

Novi delničarji, Id žele kupiti delnice, katere 
ostanejo po delničarjih neoptirane, naj so izvolijo v 
gorenjem roku prijavili za podpis ter obenem priob
čiti, koliko delnic žele imeti. 

Podpis in vplačila sprejemajo: v Sarajevu druž-. 
bena blagaj.ia in «Srpska Centralna Privredna Ban
ka, d. d.», v Zagrebu «Prva Hrvatska Štedionica». 

Na položena vplačila izda družba za sedaj za
časna potrdila, kesneje pa izda v zameno za ta po
trdila originalne delnice. 

Za podpis in prijavo služi posebna podpisovalna 
pola. 

V S a r a j e v u , dne 30. septembra 1922. 
Upravni odbor «,Humanik', 

industrije i trgovine koža i cipela, d. d.».. 
P r i p o m b a , Denar se mora poslati po pošti, 

lahko pa so položi pri tamošnji pošti na položnico 
poštne hranilnice. Obenem ,so denar lahko položi pil 
zgoraj navedenih denarnih zavodih, Id so označeni 
za podpiso val nice. 

Pri izvrševanju opcije se morajo navesti številke 
starih delnic, na katerih podstavi se opravlja opcija. 
ашЕЕЕЕЕЕЕШШЕ^шшЕШШЕШШш^ЕшааштшЕШ 

Naročnikom na znanje. 
Ker je zvišala poštna uprava z dnem 25. septem

bra 1922. poštnino za časopise od 2 par na 5 par, 
smo primorani, z dovolitvijo predsedništva pokrajiu-
ske uprave za Slovenijo, zvišati naročnino naročni
kom, ki dobivajo list po p o š t i , izza dne 1. okto
bra 1922. od Din 5 — na D i n 5-5 0 mesečno; 
prosimo, da so nam ta zvišek čim prej dopošlje. 

Unravništvo 
«Uradnega lista pokrajinske uprave za Slovenjjo»., 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Pcštatna pl&Çaaa v gotovini. 

V Ljubljani, dne 14. oktobra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo 
Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i SIovenaca>. — Uredbe osrednie vlade: Pravilnik o preizkuševalnih postajah pri srednjih poljedelskih šolah. Odločba 
o začasnem uvozu in izvozu vreč. Razpis vsem dižavnim policijskim (političnim) oblastvom prve stopnje in občinskim, kjer ni policijskih (političnih), kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. Popravek k štatniu <• Pokojninskega zavoda za nameščence» v Ljubljani. — Uredbe pokrajinske uprave za Slovenijo: Nekatere odredbe, ki se tičejo meščanskih šol. 
— Rjzglasi pokrajinske upravi; za S'ovemju: Razglas o zimski policijski uri. Razpust društev. Razglas o vidiranju potnih listov albanskih državljanov. — Razglas oddelka mini
strstva za trgovino in industrijo v Ljubljani o dopolnitvi pravil «Prometnega zavoda za premog, d. d.» v Ljubljani. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o kurzih 
za čas od dne 1. do dne 31. oktobra 1922 pri odmeri taks in pristojbin in pri dohodarstvenem postopanju. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razglas o plačevanju 
stroSkov za potovanje v Pastcuric-•'.; ;:.ivodc. Razglas o podelitvi koncesije za novo javno lekarno v Mokronogu. Razglas o ustanovitvi ambulatola za kožne in venerične bolezni 
v Celju. Razglas o volitvi odbora službujočih iarniaceviov za okoliš Slovenskega lekarniškega gremija. Razglas, da je sprejemanje bolnikov v sanatorij v Topolščici zaradi adaptacij 
ustavljeno. Razpis mesta zdravstvenega nadzornika pri zdravstveni upravi okrajnega glavarstva v Mariboru. Razpis službe okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Poljčane. 
Razpis aslstentskcga mesta za kirurški oddelek celiske javne bolnice. Razpis mesta lekarniškega asistenta-uradnika pri splošni bolnici v Ljubljani. Razpis mesta okrajne babice v 

Moravčah. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Clerj 4. 

Številka 222 z dne 6. oktobra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Л 1 e. li s a n -

d r a 1. •/, dne 3. oktobra 1922., s katerim se general 
Milivoje Z e č e v i ć . do sedaj minister >.a vojno in 
mornarnico na razjKjlagi, daje na razpolago ministru 
za vojno in mornarnico. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 4. oktobra 1922.. s katerim se postav
ljata: general Milivoje Z e č e v i ć . do -sedaj minister 
za vojno in mornarnico na razpolagi, za komandanta 
Dunavske divizijske oblasti in topniški polkovnik 
Milan J. V u č k o v i ć, do sedaj načelnik topniške
ga oddelka II. armijske oblasti, za komandanta 
Dravske divizijske oblasti. 

Uredbe osrednje vlade. 
333, 

Na podstavi člena 74. zakona o ustanavljanju 
S1'ednjih poljedelskih šol predpisujem ta-le 

Pravilnik o preizkuševalnih postajah pri 
srednjih poljedelskih Šolah.* 

Člen 1. 
Kot [»možno sredstvo se organizirajo pri sred

njih poljedelskih šolah manjše preizkuševalne po
stoje za učne namene in za potrebo javne službe, 
in sicer: 
a) poljedelsko-kemijska preizkuse val na postaja; 
b) fitopatološko-entomološko-bakteriološka; 
c) sadjareko-cnološka preizkuševalna postaja. 

Člen 2. 

Poljedelsko-kemijska preizkuševalna ]>o.staja pre
iskuje vpliv zemlje na prehrano in sostavo kultur
nih rastlin zaradi zvišane rastlinske produkcije; iz
vršuje poizkuse z vsemi vrstami gnoja; izvršuje 
vzporedne poizkuse z raznimi preizkušenimi doma
čimi in tujimi vrstami kulturnih rastlin zaradi učnih 
potreb in ugotavljanja najboljših varietet za svojo 
okolico; preizkusa poljedelske pridelke in predelke 
in njih uporabno vrednost; preiskuje sestavo umet-
irili.gnojil in odpadkov za živalsko krmo zaradi do
ločanja njih vrednosti. 

Člen 3. 
Kilopatološko-entomološko-bakterioloska preizku

ševalna postaja proučuje rastlinske bolezni in škod
ljivce ter predpisuje metode ZA njih usj)ešno zati
ranje ali za njih odvračanje. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 221, izdanih dne 5. ok
tobra 1922. 

Sadjarsko-enološka preizkuševalna postaja pre
izkuša vina in sadne soke po njih sestavi, lastno
stih, načinu hranjenja, zatiranju bolezni ter skrbi za 
njih popravo; izdeluje čiste kulture vinske drozge 
za potrebo svoje okolice; preizkuša domače in tuje 
vrste sadnih dreves in vinske trte zaradi določanja 
najboljših varietet za svojo okolico. 

Člen 5. 
Postaje upravljajo nasUivniki posameznih dotič

nih gran; moralno in materialno so odgovorni za 
točno izvrševanje del kakor tudi za inventar postaje. 
Za izvrševanje del se lahko dođele nastavnikom asi
stenti in potrebno pomožii j osebje. 

Postaje so sestavni del šole ter so pod upravo 
in nadzorstvom šolskega direktorja. 

V B e o g r a d u , djie <si/. maja 1922. 
Minister za poljedelstvo in vode: 

Ivan Pucelj s. r. 

3 3 4 . 
Odločba o začasnem uvozu in izvozu vreč. 

Na podstavi člena 273. carinskega zakona in 
člena 20. zakona o splošni carinski tarifi, po zasli
šanju carinskega sveta in sporazumno z ministr
stvom za trgovino in industrijo sem odločil, da je 
člen 37. postopka za odpravljanje in hranjenje blaga 
pod carinskim nadzorstvom izpremeniti in. da se 
glasi: 

I. 

1.) Za nove vreče, ki se uvažajo na negotovo 
prodajo, se predlagajo deklaracije, v katerih je iz
javiti to namero. V deklaraciji je poleg skupne teže 
vreč in tvarine, iz katere so,- označiti njih številčno 
stanje kakor tudi dimenzije in težo ene vreče izmed 
vsake posamezne vrste vreč. Po dovršenem pre
gledu se vzameta po dve vreči od vsake vrste vreč 
za vzorca ter se opremita z listkom, na katerega se 
pritisne voščeni pečat in zabeleži, na katere uvozno 
deklaracije se nanaša vzorec. Enega teh vzorcev 
obdrži carinarnica, drugega pa vroči deklarantu. 

2.) Na uvožene vreče se pobirajo carinske pri
stojbine po veljavnih predpisih v gotovini. 

3.) Ob izvozu vreč je označiti v izvozni dekla
raciji poleg skupne teže in vrste praznih vreč tudi 
dimenzije in težo ene vreče od vsake vrste vreč z 
dostavkom: «Te vreče so uvožene na negotovo pro
dajo po deklaraciji št. . . . carinarnice v ». 
Z deklaracijo vred se morajo predložiti na vpogled 
tudi obeleženi vzorci, če se ne vrši izvoz preko onih 
carinarnic, preko katerih so se vTeče uvozile. 

Take vreče se ob izvozu ne smejo oglašati za 
povratek. 

II. 

Z rabljenimi tujimi vrečami, ki se uvažajo po 
členu 6., točki 1б., zakona o splošni carinski tarifi, 
se postoj>a tako, da se carina ne pobira v gotovini, 
nego da se samo zavaruje in da se v deklaraciji tako 
ob uvozu kakor tudi ob izvozu poleg označbe skup

ne teže in vrste vreč označi earno njih številčno 
stanje. 

V uvozni deklaraciji je izjaviti namero, da se 
uvozijo vreče po členu 6., točki 15., zakona o sploš
ni carinski tarifi; ob izvozu takih vreč pa se na
piše izjava: «Te vreče so uvožene po členu 0., 
točki 15., zakona o splošni carinski tarifi, in sicer 
po deklaraciji št carinarnice v ». 

Zavarovanje se vrši ali v gotovini ali v držav
nih ali državno garantiranih vrednostnih papirjih. 

111. 
1.) Stare ali nove domače vreče, za katere se 

smatrajo vreče inozemske produkcije, Id so prišle 
po uvozu v prost promet, se oglašajo, če se po 
členu 6., točki 15., zakona o splošni carinski tarifi 
izvažajo s pravico, da se vrnejo proste carine, v iz
vozni deklaraciji «na povratek»: razen tega je v 
deklaraciji označiti številčno "tanje in skupno težo 
vreč kakor tudi vrsto, dimenzijo in težo ene vreče 
izmed vsake posamezne vrste vreč. 

2.) Ob povratku teh vreč iz inozemstva se pred
loži uvozna deklaracija, v kateri se glasi imeno
vanje blaga: «Prazne rabljene vreče, izvožene z bla
gom vred po priloženi izvozni deklaraciji št 
carinarnice v ». Razen tega je v dekla
raciji označiti poleg skupne teže njih številčno 
stanje, istotako vrsto, dimenzijo in težo ene vreče 
izmed- vsake posamezne vrste vreč. 

rv. 
1.) Rok za vračanje vreč po točkah I. do III. 

tega člena znaša 9 mesecev in teče od dne, ko se 
je izvršila carinska ekspedicija na povratek. 

2.) Vreče se smejo vračati preko katerekoli glav
ne carinarnice. Toda če se vračajo preko uruge ca
rinarnice in ne preko one, \ni kateri se je izvršila 
uvozna, odnosno izvozna ekspedicija na povratek, je 
predložiti deklaracijo v treh izvodili; triplikat vroči 
carinarnica priporočeno oni carinarnici, pri kateri 
se je izvršila uvozna, odnosno izvozna ekspedicija 
na povratek. 

3.) Ce se vrne samo del vreč, obdrži carinanuca, 
pri kateri se vrne prva partija vreč in ki prejme 
z dotično deklaracijo vred originalni duplikat iz
vozne, odnosno uvozne deklaracije, ta duplikat de
klaracije kot prilogo predloženi deklaraciji, dekla
rantu pa izda po plačilu predpisane takse potrdilo, 
v katerem je treba označiti: carinarnico, kjer je tudi 
deklaracija, po kateri se je izvršilo vračanje teh 
vreč, rok za njih povratek, število in vrsto vrnjenih 
vreč po podatkih v originalnem duplikatu deklara
cije ali v potrdilu in številčni ostanek nevrnjenih 
vreč, ki se utegne še vrniti. 

Če vrne uvoznik pozneje pri tej ali drugi cari
narnici ves ostanek, priloži to potrdilo deklaraciji 
namesto originalnega duplikata izvozne deklaracije; 
če pa tudi po tem potrdilu ne vrne vsega astaidca, 
nego samo del, obdrže carinarnice z deklaracijo 
vred tudi to potrdilo, po plačilu takse pa izdado 
drugo potrdilo z vsemi označbami kakor v prvem, 
zlasti, koliko je še ostalo vreč -s pravico do povrat
ka. Tako postopajo tudi nadalje, dokler se ne vrnejo 
v roku vse vreče. 
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V. 
Letnik IV. 

j deklaracij, kolik de] vreč, za katere se je pri uvozu j 
uvo'.no tarino — razen postranskih j n a povratek prejelo samo zavarovanje, je obdržati j Pobrano 

taks — odnosno zavarovanje uvozne carine na ; v državi. Poleg carine se pobero zamudne 10%ne 
vreče vrača samo ona carinarnica, pri kateri so se ! obresti na znesek carine za čas od dne, ko so se 
izvršila ta plačila, odnosno zavarovanja, in sicer ма j pobrale postranske takse po uvozni deklaraciji na 
posebno prošnjo, kateri se morajo priložiti duplikati j povratek, pa do dne, ko se je pobrala carina na ne-
izvoznih deklaracij, \)o katerih se je izvršil izvoz \ izvoženi del vreč. Zneski, pobrani za obresti se 
(povratek) vreč. j vknjižujejo kot «razni slučajni neimenovani dohodki 

Carina, odnosno zavarovanje, se vrača po izvr- j P " carinarnicah», 
ženem izvozu (povratku) vreč v znesku, ki ustreza i Pravica do povračila carine, odnosno zavaro-
izvoženi količini vreč. Toda če se je izvršil izvoz j vanja, zastara čez šest mesecev, ko poteče rok. od-
vreč v več partijah, se sme povračilo carine zalite- rejen za vračanje vreč. 
vati ia izvršiti šele. ko se vrne vsa količina vreč. ; Te izpremembe veljajo, dokler se ne začno vreče 
ce pa se v določenem roku ne bi vrnila vsa partija j izdelovati v državi, 
vreč. šele po preteku roka, odrejenega za vračanja, i 

Ce se mora na nevrnjeni del vreč naknadno po-1 
brati uvozna carina (točka II.), so pobere po mali j 
beležnici, ki se ji predloži prepis obračuna, v kate- j 
rem se ugotovi na podstavi podatkov iz posameznih ' 

V B e o g r a d u , dne 29. septembra 1922.; 
C br. 51.999. 

Državni podtajnik za finance: 

dr. Svetislav Popović s. r. 

335, 
Razpis vsem državnim policijskim (političnim) oblastvom prve stopnje in občinskim, 

kjer ni policijskih (političnih), kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev.* 
S členom 2. pravilnika za izvrševanje zakona o pobijanju draginje življenskih potrebščiu in 

brezvestne spekulacije se nalaga proizvajalcem, trgovcem, skladiščem in prometnim podjetjem, ki imajo 
v zalogi življenske potrebščine v svojih ali tujih prostorih ali jih hranijo za druge, da morajo naj-
kesneje do vsakega desetega dne v mesecu prijaviti državnim policijskim (političnim) oblastvom prve 
stopnje, v krajih pa, kjer takih ni, občinskim oblastvom natančne količine življenskih potrebščin. 

Za sedaj odrejam, da je prijavljati količine: pšenice, rži, koruze, ječmena, ovsa, pšenične 
moke — posebe krušne m za kuhanje — koruzne moke, otrobov in kokolja. 

Zaradi enotnosti prijav v vsej kraljevini predpisujem, da se morajo vršiti prijave po tem obrazcu: 

. 3 3 6 . 
Popravek. 

Prve tri vrste § 46. naredbe ministra za socialno 
politiko, Ur. I. št. 319 (stran 688), se morajo pra
vilno glasiti: 

«Osebe, zavezane zavarovanju, se na podötavi 
svojih letnih prejemkov uvrščajo v nastopne pla
čilne razrede:» 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

3 3 7 . 
Nekatere odredbe, 

ki se tičejo meščanskih Sol. 

P r i j a v a 
o količinah žita in mlinskih izdelkov po členu 2. pravilnika za izvrševanje zakona 

o pobijanja draginje. 

(Glej št. 200 „Službenih Novin" z dne 11. septembra 1922.**) 
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Proizvajalec 
kmetovalec 

ali veleposestnik 
(ki prideluje na 

lastnem zemljišču 
več nego 

dva vagona) 

1.) Pri prijavniku: 
a) prosto za prodajo 
b) prodano komu? 

2.) Pri kom drugem: 
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pomba 

I 

Trgovec, skladišče, 
prometno podjetje, i 

banka, i 
denarni zavod i 

1.) Pri prijavniku: 
a) prosto za prodajo 
b) prodano komu? 

2.) Pri kom drugem: 

I 

1.) Pri prijavniku: 
a) prosto za prodajo 
b) prodano komu? 

I 

III. Mlin 2.) Pri kom drugem: 

3.) Melje se za koga: 

V . 
dne 

Podpis prijavnikov : 
192.. 

Interesenti se opozarjajo na prijavljanje v predpisanem času — do vsakega desetega dne v 
mesecu — da ee izognejo plačilu stroškov strokovnjakom, ki pregledujejo poslovne knjige pisma 
račune m ostale papirje vsem, ki ne bi v omenjenem roku predložili prijav pristojnemu oblastvu 
_ Državna policijska (politična) in občinska oblastva naj ukrenejo vse, česar je t reba da se ob
javi obrazec za prijavo v njih okolišu. 

V B e o g r a d u , dne 2. oktobra 1922.: št. 10.780/11. „,. . 
Minister za socialno politiko: 

• "~~ dr. Žerjav s. r. 
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Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
izpopolnjuje razpis bivšega poverjeništva za uk in 
bogočastje z dne 21. avgusta 1919., št. 3737, in svoj 
razpis z dne 12. avgusta. 1921., št. 3966, z nastopnimi 
določili: 

1.) Učenec srednje šole, ki uspešno dovrši 1., 
2., 3. razred, se lahko sprejme v L, 2., 3. razred me
ščanske šole. Pri tem ne štejejo nezadostni redi iz 
latinščine, grščine, francoščine in nemščine. 

2.) Učenec, ki v drugih obveznih predmetih sred
nje šole ne dovrši uspešno 1. razreda srednje šole 
ali ki ne more dokazati, da je dovršil, preden je 
vstopil v srednjo šolo, s splošno povoljnim uspehom 
5. šolsko leto na osnovni šoli, ne more vstopiti v 
T. razred meščanske šole in tudi ne more opravljati 
za ta razred sprejemnega izpita (§ 166. dokončnega 
šolskega in učnega reda). Isto velja zmiselno za 
višje razjede. 

II. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in voie, 
izpopolnjuje razpis bivSega poverjeništva -za uk in' 
bogočastje z dne 21. avgusta 1919., št. 3737., 1. od
stavek B, z nastopnimi določili: 

1.) Tečaj neobveznega predmeta se otvori na 
meščanski šoli, ako izbere učiteljski zbor ob za
četku šolskega leta izmed priglašencev vsaj 15 (za 
glasbo 10) učencev (učenk), ki se bodo lahko uspeš
no udeleževali pouka. 

Otvorjeni tečaj se nadaljuje, dokler se število 
udeležencev ne zniža pod 10 (pri glasbi pod 6). 

2.) Priglas staršev (namestnikov) obvezuje učen
ca za vse šolsko leto; učiteljski zbor opraača od 
pohajanja neobveznih predmetov le izjemoma. 

3.) Neobvezni predmeti učencu ne smejo zviše
vati učne obveznosti za več nego 6 tedenskih ur; 
na splošno naj učiteljstvo ne priporoča učenja več 
živih jezikov obenem. 

4.) Učitelj, ki poučuje neobvezen predmet, mora 
imeti zanj usposobljenost na meščanskih ali srednjih 
šolah; posebe velja to o stenografiji (razpis avstrij
skega ministrstva za uk in bogočastje z dne 3 de
cembra 1906., št. 44.127, 3.). Učitelju, usposoblje
nemu za pouk neobveznega predmeta na meščanskih 
ali srednjih šolah, gre popolna nagrada. 

Začasno smejo učiti žive jezike, glasbo'in deška 
ročna dela tudi učitelji, ki so se usposobili za pouk 
teh predmetov na osnovnih šolah. 

5.) .Neobveznih predmetov se uče učenci (učenke) 
na meščanski šoli brezplačno; le v tem primeru ;e 
beleži napredek učencev (učenk) v katalogih ter 
izkazuje v izpričevalih. 

6.) Neobvezni predmeti se v urniku ne smejo na
stavljati pred obveznimi in tudi ne tako, da bi tra
jal z njimi nerazdeljeni dopoldanski pouk zdržema 
več nego 5 ur. 

III. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
dopolnjuje in izpreminja §§ 209. m 210. dokončnegi 
šolskega in učnega reda tako-le: 

1.) Odpustni izpiti se vrše na meščanskih žolaii 
zadnji mesec pred sklepom šolskega leta. 

2.) Za vsak izpit na meščanskih šolah se plača 
pristojbina 50 Din, za zasebni izpit na osnovnih šo
lah pa 25 Din, ki so izroči ravnateljstvu (šolskemu 
vodstvu) pred začetkom izpita. 
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IV. 

Vsa navedena določila, kolikor so zvezana z ma
terialnimi izdatki, veljajo le, ako je zanje kritje v 
vsakoletnem državnem proračunu. 

V L j u b l j a n i , dne 5. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za proBveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka: dr. Skabernè s. r. 

Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

Št. 36.191. 
Razglas. 

Izpreminjaje tukajšnji razglas z dne 11. julija 
1921., St. 19.465, Ur. 1. 81 cc 1921., se določa v 
zmislu § 1. ministrske naredbe z dne 3. aprila 1855., 
drž. zak. št. 27, za vse kraje v področju pokrajinske 
uprave za Slovenijo, izvzemši mesta Ljubljano, Ma
ribor, Ptuj, Celje, Kranj in Novo mesto, za z i m s k i 
б a e k o t policijska ura za g o s t i l n e 22., za 
k a v a r n e p a 2 3. u r a . 

V L j u b l j a n i , dne 9. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadevo. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s. r. 

št. 35.363. Razpust društev. 
Društva: 
«Slovensko bralno društvo» v: Zgornjem Ber-

niku, 
«Farna knjižnica» v Poljanah, 
podružnica «Družbe sv. Cirila in Metoda» v Po

ljanah, 
podružnica «Družbe sv. Cirila in Metoda» v Šen

čurju, 
podružnica (moSka) «Družbe ev. Cirila in Me

toda v Škofji Loki, 
podružnica «Slovenske Straže» v Dupljah, 
podružnica «Slovenske Straže» v Škofji Loki, 
podružnica «Slovenske Straže» v Preddvoru, 
podružnica «Jugoslovanske strokovne zveze» v 

Selcah, in < 
«Deželno gospejno pomožno društvo ,Rdečega 

križa'» v Škofji Loki 
«o razpuščena, ker že več let ne delujejo in ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev 
za pravni obstoj. 
Št. 36.188. 

Podružnica «Slovenske Straže» na Polici (okraj 
Litija) je razpuščena, ker že več let ne deluje in 
ker zaradi nezadostnega števila članov nima pogo
jev za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 6. oktobra 1922. 

. Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenžek s. r. 

Št. 36.104. 
Razglas. 

Ministrstvo za notranje posle je odredilo z raz
pisom z dne 22. septembra 1922., D. Z. br. 12.957, 
da je v zmislu reciprocitete zahtevati od albanskih 
državljanov za vidiranje potnih listov,' dokler se ne 
odredi drugače, 20 (dvajset) zlatih frankov po dnev
nem kurzu. 

V L j u b l j a n i , dne 7. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 6468. 1341 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo 
z odlokom z dne 18. septembra 1922., VI. št. 4391, 
dopolnitev § 2. pravil «Prometnega zavoda za pre
mog, d. d.,» v Ljubljani v zmislu sklepa občnega 
zbora z dne 16. maja 1922. Družbena firma se glasi 
po izvršeni registraciji odslej tudi srbskohrvatsko: 
«Prometni zavod za ugalj, d. d.». 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 7. oktobra 1922. 
Dr. Mani e. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 2513/V ex 1922. 
Razglas. 

Pri odmeri taks in pristojbin in pri dohodarstve-
nem postopanju so za čas od dne 1. do dne 31. ok
tobra 1922. v veljavi ti-le tečaji: 

100 francoskih frankov . . . 520— Din 
100 belgijskih frankov. . . . 500-— » 
100 drahem 170— » 
100 italijanskih lir 280-—- » 
100 švicarskih frankov . . . . 1275— » 
100 pezet 1050-— » 
100 nizozemskih goldinarjev, . 2650— » 
100 danskih kron 1450-— » 
100 švedskih kron 1820— » 
100 rabljev 1 0 — » 

1 angleški funt 305— » 
1 ameriški dolar 68-;— » 

100 nemških mark 6 — » 
100 romunskih lejev, . . . . 46*— » 
100 levov; . . • 45-— » 
100 češkoslovaških kron . . . 220-— » 

1 papirnata turška lira . . . 5 6 — » 
100 papirnatih turških piastrov . 56-— » 
100 avstrijskih kron . . . . 0-20 » 
100 poljskih mark 1 — » 
100 ogrskih kron 3-50 » 
(Odločba ministrstva za finance, generalne direk

cije državnega računovodstva z dne 25. septembra 
1922., DR. br. 134.710/1922.) 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 6. oktobra 1922. 

Za delegata: dr. Rant s. r. 

. . • «•*•».—-. 

Razglasi zdravstvenega odseka 

Št. 10.822/22. 

za Slovenijo. 
Razglas. 

Gospod minister za narodno zdravje je odredil z 
odlokom z dne 11. septembra 1922., št. 21.533, da 
morajo izza dne 1. novembra 1922. stroške za poto
vanje v Pasteurjeve zavode in nazaj za osebe, ki so 
jih ugriznile stekle ali stekline sumljive živali ali 
osebe, trpeti občine. 

Potemtakem morajo trpeti občine te stroške: 
1.) za osebe, ki pripadajo njih občini; 
2.) za osebe, katerih pristojnost ni znana, ki pa 

stanujejo v občini. 
3.) V vozne in potne stroške se računijo stroški 

za vožnjo do postaje in ladijska ali železniška vo
zovnica III. razreda do kraja, kjer je Pasteurjev za
vod, in nazaj; 

4.) Za spremljevalce je plačati stroške samo, ako 
spremljajo otroke pod 12. letom ali osebe, ki jih iz 
kakršnihkoli razlogov ni mogoče pošiljati samih. 

5.) Denar se takim osebam ne daje, nego dati jim 
je plačano vozovnico III. razreda na ladji ali na 
železnici, odnosno plača se voz, s katerim naj se od
peljejo. 

6.) Vsaka občina, ki prekrši kateregakoli teh 
predpisov, zaradi česar se osebe, ki jim je treba 
zdravljenja, ne bi pravočasno poslale v Pasteurjeve 
zavode, je odgovorna po kazenskem zakonu. 

7.) Na zdravljenje pošiljajo pristojni občinski ali 
kotarski (okrajni) zdravniki. Nakaznica za to s«» 
mora izdati najkesneje v 24 urah po ugrizu. Ako so 
čez 24 ur po izdani zdravniški nakaznici oseba, ki 
ji je treba zdravljenja, ne odpošlje na zdravljenje, 
so občinska oblastva kazensko odgovorna. 

8.) Tam, kjer še ni organiziranih občin, se po
krivajo ti stroški iz državnega proračuna. 

Zdravstven,! odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 3. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 7224. 1332 

Razglas. 
Ministrstvo za narodno zdravje je z odlokom a 

dne 10. julija 1922., št. 22.527, podelilo mag. pharm. 
Ivanu G r a h k u koncesijo za otvoritev in obrato
vanje nove javne lekarne v Mokronogu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 3. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić в. r. 

Št. 10.209/22. 
Razglas. 

V zmislu naredbe o pobijanju in zdravljenju spol
nih bolezni («Službene Novine» št. 215 z dne 30. sep
tembra 1920., Ur. 1. št. 381) se je ustanovil v Celju 
brezplačen zdravniški državni ambulatorij za kožne 
in venerične bolezni. 

Vodstvo ambulatori ja je poverjeno primari ju 
drju. Ivanu R a j š p u. 

Glede evidence spolnobolnih oseb je dodeljeno 
temu ambulatoriju prebivalstvo celjskega, slovenj-
graškega in brežiškega političnega okraja; ti okraji 
so se izločili iz okoliša mariborskega ambulatorija. 

Dan, ko prične celjski ambulatorij poslovati, se 
naznani svoječasno v Uradnem listu. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 5. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 11.035 zd. 

Razglas. 
Ker je odboru službujočih farmacevtov za okoliš 

Slovenskega lekarniškega gremija funkcijska doba 
potekla, razpisuje zdravstveni odsek na podstavi do
ločil §§ 4. in 5. ukaza ministrstva za notranje posle 
z dne 2. januarja 1907., drž. zak. št. 6, volitev od
bora službujočih farmacevtov za okoliš Slovenskega 
lekarniškega gremija. 

Ker se je okoliš razširil, morajo po zmiselni upo
rabi § 2. imenovanega ministrskega ukaza vsi služ
bujoči farmacevti v Sloveniji, ki imajo volilno pra
vico, v ta odbor izmed sebe izvoliti š t i r i o d b o r 
n i k e i n d v a n a m e s t n i k a . 

Volitev se izvrši z glasovnicami, ki se dopošljejo 
volilcem uradoma po preteku spodaj določenega 
reklamacijskega roka. Vsak volilec mora one osebe, 
o katerih želi, da bi bile izvoljene za odbornike in 
za namestnike, natančno zaznamenovati na glasov
nici v za to določenih rubrikah, glasovnico na nje 
p r o s t o o s t a l e m d e l u podpisati ter pristaviti 
svoj službeni značaj in svoje stanovanje, potem pa 
glasovnico zalepljeno najkesneje do dne 

2. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
oddati pri zdravstvenem odseku ali pa mu jo fran-
kirano poslati po pošti. 

Druge glasovnice nego tiste, ki jih izda zdrav
stveni odsek, ali glasovnice, ki niso podpisane tako, 
kakor je povedano v prejšnjem odstavku, so ne
veljavne. 

Namesto glasovnic, ki se izgube ali lu postanejo 
nerabne, izda zdravstveni odsek volilcem na njih 
zahtevo druge glasovnice. 

Pravico, voliti in izvoljen biti, ima vsak magi
ster farmacije, ki deluje v slovenskem gremialnem 
okolišu v farmacevtski službi javne ali zavodne le
karne, ako je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev, ako uživa vse državljanske pravice 
ter ni po določilih gremialnega reda gremialni član. 
z volilno pravico. 

To se razglaša z dostavkom, da je imenik volil-
cev 14 dni, štetih od dne, ko se objavi ta razglas v 
«Uradnem listu pokrajinske uprave za Slovenijo», 
razgrnjen v ekspeditu zdravstvenega odseka ob 
uradnih urah vsakomur na vpogled in da se sme 
vsak volilec, ki predloži dokaze o svoji volilni 
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pravici, v tem roku ustno ali pismeno zglasiti v 
zaznambo pri volitvcnem oblastvu. 

Skrutinij glasovnic se izvrši javno dne 9. de
cembra t. 1. ob desetih v zdravstvenem odseku '/.a 
Slovenijo. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 6. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Št. 11.369. 
Razglas. 

Zaradi potrebnih adaptacij zdraviliških objektov 
v Topolščici je odredil podpisani zdravstveni odsek 
da je sprejemanje novih bolnikov v sanatorij do 
nadaljnje odredbe ustavljeno. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 7. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Št. 11.213/22. 
Razpis. 

V Moravčah, občina Moravče, okraj litijski, je 
izpraznjeno meato okrajne babice, s katerim je zdru
žena letna remuneracija 1000 K. 

Prosilke naj vlože pravilno opremljene prošnjo 
do dne 1 0. n o v o m b r a 1 9 2 2. 
pri okrajnem glavarstvu v Litiji. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljana, 
dno 5. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Št. 11.189/22. 
Razpis. 

3—1 

Pri zdravstveni upravi okrajnega glavarstva v 
Mariboru se razpisuje mesto zdravstvenega nadzor
nika, ki se mu poverijo dolžnosti ravnatelja splošne 
bolnico v Mariboru, s prejemki VII. činovnega raz
reda državnih uradnikov, t. j . z letno plačo 4500 
dinarjev in s pripadajočimi draginjskmii dokladami 
(sedaj 26 dinarjev). 

Prosilci, Id morajo biti doktorji vsega zdravil
stva in državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z najmanj 10 let sanitetske službe, naj vlože 
svoje prošnje, opremljene z dokazili o kvalifikaciji 
in o dosedanjem službovanju, do dne 

10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 5. oktobra 1922. 

Sîinitetni šef: dr. Katičić e. r. 
Št. 11.564/22. 

Razpis. 
Zdravstveni odsek razpisuje službo okrožnega 

zdravnika za zdravstveno okrožje Poljčane z letno 
plačo 2000 Din in s pripadajočimi draginjskimi do
kladami državnih uradnikov. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, 
naj se vlože do dne 

10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 10. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Št. 11.285/22. 
Razpis. 

3—1 

Pri vodstvu javne bolnice v Celju ee razpisuje 
asistentsko mesto za kirurški oddelek s prejemki 
EX. činovnega razreda državnih uradnikov, t. j . z 
adjutom letnih 2800 Din in s pripadajočimi draginj-
p-kimi dokladami. 

Pogoji: jugoslovansko državljanstvo, dvoletna 
praksa v bolnici, in sicer tako, da je prosilec vsaj 
šest mesecev služboval na kirurškem oddelku. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

pri vodstvu javne bolnice v Celju. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 7. oktobra 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 949/4/22—1. 

Razpis. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se odda 

mesto izvršilnega uradnika z dostavkom, da se 
odda tudi mesto, ki se utegne izprazniti ali tekom 
razpisa ali po premestitvi, in pa. izmed podurad-
niških mest, izpraznjenih na ta način. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože naj-
kesneje do dne 

15. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, in sicer jih morajo 
vložiti prosilci, ki so že v državni službi, po služ
beni poti. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo 
izkazati znanje slovenskega jezika v govoru in 
pisavi ter prošnji priložiti rojstni in domovinski 
list, zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpriče
valo in izpričevalo uradnega zdravnika, da so za 
zaprošeno mesto sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali pa da 
so je trajno oproščeni. 

Še posebno se opozarjajo na naredbo ministrstva 
pravde z dne 31. januarja 1921., Ur. I. št. 46/21. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo eelo-
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
Ur. 1. St. 115, vojni dobrovoljci na zakon o dobro-
voljcih z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 90 iz leta 
1922., certifikatisti pa na zakon z dne 19. aprila 
1872.,' avstr. drž. zak. št, 60. 

Ker se oddado tudi mesta, ki se izpraznijo po 
premestitvi, naj prosilci v svojih prošnjah navedejo 
vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se izpraznila. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 11. oktobra 1922. 

Cg I 21/22—2. 
Oklic. 
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Štefan Horvath, posestnik v Dolnji Bistrici št. 40, 
ki ga zastopa dr. Janko Pikuš, odvetnik v Dolnji 
Lendavi, je vložil zoper Matjaža V u č k a , posest
nika iz Zgornje Bistrice, sedaj neznanega bivališča, 
tožbo zaradi plačila 280 dolarjev. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 1 . o k t o b r a 1 9 2 2. 

ob tri četrt na devet pri tem sodišču v sobi at. 84. 
Ker je bivališče Matjaža Vučka neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v Ma
riboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek L, 
dne 16. avgusta 1922. 

Cg I. a 428/22—1 in Cg I. a 429/22—1. 1268 

Oklic. 
Ubald Nassimbeni, mestni stavbni mojster v Ma

riboru, in firma «Mariborska lesna industrija», last
nik Lojze Slanovec, sta vložila zoper Josipa K r u i n -
p a k a ml., posestnika vozil v Kamnici št. 5, tožbi, 
in sicer prvi zaradi 6000 K, druga zaradi 17.710 K 
12 v s pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo se jo določil na dan 
19. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je sedanje bivališče Josipa Krumpaka ne

znano, so mu postavlja za skrbnika Anton Vogrineo, 
posestnik in gostilničar v Kamnici. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek La, 
dne 18. septembra 1922. 

Cg I. b 348/22—1. 1273 
Oklic. 

H. J. Turad, veletržec v Mariboru, je vložil zo
per Karla P i t a m i c a, trgovskega agenta, tožbo 
zaradi 6575 K s pripađki. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodiSču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Karla Pitamica. neznano, «o mu 

postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v Ma
riboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. b, 
dne 21. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Št. 10.765/22. 3—3 
Razpis. 

Pri splošni bolnici v Ljubljani se razpisuje mesto 
lekarniškega asistenta-uradnika s prejemki X. činov
nega razreda državnih uradnikov, to je s plačo let
nih 2000 Din in pripadajočo draginjsko doklado 
(dnevnice po 24 Din). 

Prošnje, opremljene s potrebnimi dokazili o spo-
eobnosti in dosedanjem službovanju, in zadostno kol
kovane, naj se vlože do dne 

2 0. o k t o b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 27. septembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Preds. 1005/4/22—2. 3—2 
Razpis. 

Odda se mesto jetniško paznice pri okrožnem so
dišču v Celju. 

Prošnjo naj se vlože do dne 
10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 106. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 7. oktobra 1922. 

Pred«. 1006/4/22—2. 3—2 
Razpis. 

Odda so služba sluge pri okrajnem sodišču v Bre
žicah ali pri drugem sodišču. 

Prošnje naj so vlože do dne 
10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 106. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 7. oktobra 1922. 

T 118/22—5. 
Preklic. 

Ker je Anton Kržmanc zaprosil, naj se posto
panje, uvedeno glede Janeza K r ž m a n c a zaradi 
njega proglasitve za mrtvega, ustavi, se s tem pre-
klicuje oklic z dne 20. septembra 1922., T 118/22—4, 
razglašen ,v Uradnem listu 102 na strani 681. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 3. oktobra 1922. 

C 161/22-1. 1326 

Oklic. 
Dr. Maks Samec, Dragu Loskovic in Bogomila 

Dermelj so vložili zoper Jožefo R o d o t o v o iz 
Kamnika tožbo zaradi 2100 K. 

Ustna razprava se jo določila na dani 
2 8. o k t o b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
Ker je bivališče Jožefe Rodetove neznano, 

postavlja za skrbnika na čin Ivan Mesner, 
sodni oficial v p., v Kamniku. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek II., 
dne 6. oktobra 

so ji 
višji 

1922. 

C I 25/22—2. 1517 

Oklic. 
Ml. Albin Zore po varuhu Jožefu Percu in Urša 

Zore v Žurkovem dolu sta vložila zoper Franca 
K o r ž e n i k a, posestnikovega sina v Rovišah, 
tožbo zaradi očetovstva in plačila alimentaci]. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
17. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je sedanjo bivališče Franca Korženika, ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Franc Stojs, 
trgovec na Studencu. 

Okrajno sodišče v Krškem, 
dne 2. oktobra 1922. 

C 29/22—1. 

Oklic. 
1257 

Anton Petkovšek, kovaški mojster v Blekovi 
vasi št. 25, je vložil zoper Arturja S p a n g e r j a, 
trgovca z živino v Dolenjem Logatcu, tožbo zaradi 
1000 Din s pripadki. 
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Št. 206/9. Razglas. 

Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 
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C ca 
<u — 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 

17 
18 

Kraj, ulica in hišna številka 
sedanje trafike 

Podsreda st. 34 

Vita vas št. 11 

Žigarski vrh št. 44 

Melinci St. 20 

Strnišče št. 1 

Domajinci št. 35 

Ivanjšovci št. 29 

Murska Sobota št. 204 

Pekel 

Pretrež št. 28 

Šcntovec št. 2 

Rošnja št. 37 

Tezno št. 10 

Šedina št. 5 

Sv. Peter v Savinski 
dolini št. 12 

Loke pri Trbovljah št. 318 

Sv. Pavel št. 13 

Belo št. 6 

Davčni okraj 

Kozje 

Brežice 

Sevnica 

Dolnja Lendava 

Ptuj 

Murska Sobota 

Slovenska 
Bistrica 

Ptuj 

Maribor 

Celje 

Laško 

Celje 

Šmarje pri Jelšah 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Brežice 

Dolnja Lendava 

Ptuj 

Murska Sobota 

Maribor 

Celje 

Šmarje pri Jelšah 

Kosmati dobiček 
v zadnjem letu pri 

tobaku 

Din 
399 
155 
256 
554 

1137 

357 

896 

7639 

1076 

213 
220 
764 

1119 

504 

1403 

2301 

3665 

587 

P 
99 
40 
86 
40 
46 
48 
88 
— 
08 
09 

98~ 

49 
30 

35 

62 

41 

55 

kolkih 

Din 
— 
-
-
— 
— 

— 
-
— 

—^1--

— 
— 
— 

— 

— 
46 

-

P 
— 
— 
— 
— 
-
— 
— 

-

— 

—-

— 

— 

— 
57 
— 

poštnih 
znamkah 

Din | p 

— 
— 
— 
— 
-
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

Jamščine 
je položiti 

Din 
— 
— 
— 
60 
120 
— 
90 
770 
100 
— 
— 
80 

120 j 

50 | 
i 

140 

230 
370 1 

60 | 

Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
2 7. o k t o b r a 1 9 2 2 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančno kontrole. 

. Vsi podrobnejši podatki, na katero se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbo vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 4. oktobra 1922. 

Dr. Povalej s. r. 

Narok za ustno razpravo se jo določil na dan 
2 7. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem1 sodišču v sobi št. 5. 
Kor je sedanjo bivališče Arturja Spangorja ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Josip Urbas, 
posestnik v Dolenjem Logatcu. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 20. septembra 1922. 

1291 C 34/22—1. 
Oklic. 

Ivan Škrlj, trgovec v Dolenjem Logatcu št. 40, 
je vložil zoper Spira C e r v a r j a, trgovca v Do
lenjem Logatcu, tožbo zaradi 740 dinarjev 60 p. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
3 1 . o k t o b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem .sodišču v sobi št. 5. 
Ker jo sedanjo bivališče Spira Cervarja neznano, 

so mu postavlja za skrbnika Josip Urbas, posestnik 
v Dolenjem Logatcu. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 28. septembra 1922. 

C I 456/22—1. 
Oklic. 
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Zoper Josipa K r u m p a k a, prevoznika, prej v 
Kamnici št. 5, sedaj neznanega bivališča, je podal pri 
okrajnem sodišču v Mariboru Ivo Andrasehitz, trgo
vec v Mariboru, Vodnikov trg, tožbo s predlogom za 
dovolitev začasne odredbe zaradi 3930 K 40 v. 

Na podstavi tožbe se je določila ustna sporna 
razprava na dan 

3. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
ob devetih pri tem sodišču v razpravni dvorani št. 14. 

V obrambo pravic Josipa Krumpaka so postavlja 
жа skrbnika Bogomir Pečar, posestnik v Kamnici. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek I., 
dne 27. septembra 1922. 

C 86; 144, 145, 146/22—1. 1331 

Oklic. 
Marija Žlogar v Grabrovcu št. 23 in Dako Makar 

v Metliki št. 106 sta vložila: 1.) zoper Marka R e b o, 
posestnika iz Drago št. 9 tožbo zaradi plačila od
škodnine v znesku 1800 K in 2.) zoper Gabreta P a -

v i č a iz Dragoševc št 12 tožbo zaradi plačila 
2100 K, 2000 K in 4000.. K. 

Narok za ustno razpravo se je določil ad 1.) na 
d a n 16. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
ob štirinajstih in ad 2.) na dan 

19. o k t o b r a 19 2 2. 
ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 20. 

Ker jo bivališče obeh tožencev neznano, se po
stavlja ad 1.) za skrbnika Janko Popovič, posestnik 
na Hrastu št. 27, in ad 2.) Jožef Hrehorič, posestnik 
v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
due 4. oktobra 1922. 

Cb II 41/22—1. 1337 
Oklic. 

Anton Kline, župan v Gorenjem Polju, kot za
stopnik tožnika Antona Ambroža, sedaj v Cleve-
landu (Ohio), je vložil zoper Antona S k o k a v So
teski, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi iz-
knjižbe vknjiženih terjatev 200 K in 4 K 80 v 6 
pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
7. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 30. 
Ker je bivališče Antona Skoka neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Ivan Smolili, sodni oficial v p. 
v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek II., 
dne 30. septembra 1922. 

C III 22/22. 1304 
Oklic. 

Zoper Davida G r o s z a, trgovca v Budimpešti, 
L, Borczyi uteza 6, proti kateremu je ostala vročba 
v inozemstvo brezuspešna, je vložila pri podpisanem 
sodišču Prva jugoslovanska tvorba za usnje in čevlje 
na Bregu pri Ptuju tožbo zaradi izbrisa zastavne 
pravice glede terjatve 3000 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je določila ustna sporna 
razprava na dan 

3 1 . o k t o b r a 1 9 2 2. 
ob enajstih pri podpisanem sodišču v sobi št. 14, 

V obrambo pravic Davida Grosza se postavlja za 
skrbnika Alojzij Mir, zasebnik v Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek III., 
dne 27. septembra 1922. 

C 183/22—1. 1129 
Oklic. 

Franc Ješovnik, posestnik pri Sv. Benediktu je 
vložil горзг Alojzija H a s a in Marijo H a s o v o, 
zasebnika na Ščavnici, odnosno zoper dediče po Ma
riji Hasovi, vse neznanega bivaUšča, tožbo zaradi 
priznanja plačila in izdaje izknjižne izjave zaradi 
200 K, 366 K in 20 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
18. o k t o b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 10. 
Ker jo bivališče tožencev neznano, se jim po

stavlja za skrbnika Josip Stukelj, tajnik okrajne 
hranilnice pri Sv. Lenartu. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu, 
dne 19. avgusta 1922. 

T 155/22—2. 1334 
Amortizacija. 

Na prošnjo, ki jo je vložil Martin Z e l e n k o , 
okrajni tajnik v Ptuju, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne zavarovalne police, ki jo je prosi
lec baje izgubil: Zavarovalna polica zavarovalnice 
«Slavije» v Ljubljani št. 187.961/11 za 3000 K, gla
seča se na ime: Martin Zelenko, namestniški kanc-
list v Pulju. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
zavarovalna polica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 20. septembra 1922. 

Ne I 310/22—2. 1297 

Amortizacija. 
Na predlog hrastniškega ravnateljstva Trbovelj

ske premogokopne družbe se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne izkaznice, ki se je baje izgu
bila: Povzetna izkaznica št. 1369 južne železnice o 
povzetju Din 2250-— gospodarskega odseka poštnih 
organizacij v Mariboru, kateremu je bil dne 24. ju
lija 1922. poslan iz Hrastnika 15tonski voz št. 72.584 
kosovnega premoga. 

Imetnik to izkaznice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se 
sicer po tem roku izreklo, da je izkaznica brez moči. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek Ц 

dne 28. septembra 1922. 

Ne 117/22—1. 1311 

Amortizacija. 
Po prošnji Rudolfa S i e g 1 a, davčnega upra

vitelja v p. v Rogaški Slatini, se uvaja postopanje 
za amortizacijo nastopne zavarovalne police, ki jo 
jo prositelj baje izgubil: Zavarovalna polica za živ
ljenje št. 184.560 Prvega splošnega uradniškega dru
štva bivše avstro-ogrske monarhije na Dunaju, gla
seča se na ime: Danica Siegl, v znesku 5000 K. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi 6voje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da zavarovalna polica ni več 
veljavna. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek !.. 
dne 24. septembra 1922. 

P 118/22—2. 

Oklic. 
1293 

S eklepom podpisanega sodišča z dne 31. avgu
sta 1922., opr. št. L 12/22, je bil Vinko A l b r e c h t, 
posestnik v Kamniku št. 84, zaradi zapravljivosti 
in pijančevanja omejeno preklican. 

Za skrbnico mu je postavljena njegova žena, 
Ivana Albrecht. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 26. septembra 1922. 

P 114/22—3. 1343 
Oklic. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 15. sep
tembra 1922., opr. št. L 13/22—4, je bila Ana 
L e t n a r, posestnica na Vrhpol ju št. 9, zaradi' umo-
bolnosti popolnoma preklicana. 

Za skrbnika ji je postavljen Martin Kotnik, po
sestnik na Vrhpolju št. 39. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, 
dne 9. oktobra 1922. 

UÈ*. 
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P 26/22—9. 1308 
Oklic. 

S eklepom podpisanega sodišča z dne 6. septem
bra 1922., opr. št. L 3/22—7, je bil Jakob P a l č i č , 
posestnik v Viševku št. 3, zaradi sodno dognano za-
pravljivo6ti omejeno preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Janez Žnidaršič, 
posestnik v Viševku št. 39. 

Okrajno sodišče v Ložu, 
dne 11. septembra 1922. 

P 120/22—1. 1238 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 28. julija 
1922., opr. št. L 6/22—10, je bil Franc K o ž a r , 
posestnik in mlinar, stanujoč v Stopičah št. 22, za
radi pijančevanja omejeno preklican. 

Za skrbnico mu je postavljena njegova žena, 
Frančiška Kožar. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek L, 
dne 13. septembra 1922. 

Sklep. 1 3 1 9 

S sklepi podpisanega sodišča so bili omejeno pre
klicani: 
a) Ivan Z d o 1 § e k, posestnik in železniški delavec 

v Ostrožnem št. 32, zaradi zapravljiv osti ini pijan
čevanja; L 2/21—22; 

b) Neža V e r k, delavka v Nežbišah št. 12, zaradi 
slaboumnosti; L 4/22—8; 

c) Urša M e 1 a n š e k, preužitkarjeva hči v Zgor
njih Sevcah št. 8, zaradi slaboumnosti; L 5/22—5; 

č) Jožef K a j b a, preužitkaričin sin v Vinem št. 21, 
zaradi slaboumnosti; L 8/22—3; 

d) Terezija K a m p l e t , posestnikova hči v Šero-
vem št. 16, zaradi bebavosti; L 9/22—4. 
Za pomočnike so bili postavljeni: ad a) Josip 

Fidler, posestnik v Dobovcu št. 30; ad b) Jožef 
Drozg, posestnik v Nežbišah št. 5; ad c) Matevž Me-
lanšek. preužitkar v Zgornjih Sevcah št. 8; ad č) 
Neža Kajba, preužitkarica v Vinem št. 21; ad d) Ja
kob Kamplet, posestnik v Šerovem št. 16. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek I., 
dne 27. maja 1922. 

1324 д # Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l i s t a s o n a s t o p n i f i r m i : 

914. Sedež: Križevci pri Ljutomeru. 
Besedilo firme: Križevska opekarna, elektrarna, 

mlin in žaga v Križevcih — Lumir in Znidarič. 
Obratni predmet: opekarna, elektrarna, mlin in 

žaga. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

9. septembra 1922. 
Družbenika: Anton Lumir in Drago Znidarič, po

sestnika v Križevcih. 
Pravico zastopanja imata oba družbenika kolek

tivno. 
Firma fte podpisuje tako, da postavljata oba 

družbenika pod njeno natisnjeno, napisano ali od
tisnjeno besedilo kolektivno evojeročno svoja pod
pisa. 

M a r i b o r , dne 20. septembra 1922. 

915. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: K. Pisanec & Comp., pekarija. 
Obratni predmet: pekarstvo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

24. avgusta 1922. 
Družbeniki: Katarina Pisanec, Ana Pisanec in 

Edvard Bregant — vsi v Mariboru, Koroška cesta 
št. 11. 

Pravico zastopanja ima družbenica Katarina Pi
sanec. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja družbeni
ca Katarina Pisanec pod njeno natisnjeno, odtis
njeno ali napisano besedilo svojeročno svoj pod
pis: »K. Pisanec». 

M a r i b o r , dne 13. septembra 1922. 

П. V p i s a l o s o e e i z p r e m e m b o i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

916. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Češka prùmyslovâ banka, tiliâlka 

v Lublani, ali slovaško: Češka priemyselna banka, 
Iiliâika v Lublani, ali slovensko: Češka industrijal-
na banka, podružnica v Ljubljani, ali v nadaljnjih 
osmih tujih jezikih: 

Na občnem zboru dne 30. marca 1922. so bili iz
voljeni za člane upravnega sveta Bruno Gečmen, in-
dustrijec v Pragi; jur. dr. Zdčnek Kroutil, odvetnik 
v Pragi; jur. dr. Vâclav Schedlbauer, odvetnik v 
Pragi; Josef Šimonek, veleposestnik v Lobči pri 
Mšenem, in dr. Miroslav Zâtka, industrijec v Čeških 
Budëjevicah, e pravico, podpisovati firmo Češke in-
dustrijalne banke v zmislu § 40. pravil. 

V seji upravnega sveta z dne 22. marca 1922. sta 
bila prokurista Jaroslav Novotny in Jaromir Svërâk 
imenovana za namestnika ravnateljev banke s pra
vico, podpisovati firmo centrale in podružnic na do
sedanji način. 

V seji upravnega sveta z dne 22. februrja 1922. 
so bili imenovani: Edvard Lauda., Vladimir Jefâbek 
in Vâclav Stichenwirth, dne 22. marca 1922. pa 
dr. Adolf Scherl za prokuriste Češke industrijalne 
banke s pravico, podpisovati firmo po določbi § 40. 
pravil, a firmo podružnic v zmislu določb, veljavnih 
za podružnice Češke industrijalne banke. 

Izbrisal se je: Vilém Pelly mL, tvorničar v Po
lici n. M. kot član upravnega sveta; istotako so be 
izbrisali: predikat «vitez» in plemstvo pri članu 
upravnega sveta Jindfichu Vojačku in naslov «eks-
celenca» in čin in naslov «c. in kr. pravi tajni svet
nik» pri članu upravnega sveta jur. drju. Františku 
Fiedlerju. 

L j u b l j a n a , dne 11. septembra 1922. 

917. Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 
Sedeži podružnic: Split, Celovec (v likvidaciji), 

Trst, Sarajevo, Gorica, Celje, Maribor, Ptuj, Brežice, 
Kranj in Novi Sad. 

Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka v 
slovenskem jeziku in še v štirih drugih jezikih: 

Delniška glavnica znaša sedaj 80,000.000 K ter 
je razdeljena na 200.000 popolnoma vplačanih del
nic po 400 K, ki se glase na imetnika. 

Družba temelji na pravilih, ki so se izpremenila 
v § 4. na občnem zboru delničarjev z dne 24. aprila 
1922. in v seji za to pooblaščenega upravnega sveta 
z dne 7. junija 1922.; te izpremembe je odobrilo mi
nistrstvo za trgovino in industrijo z odlokom z dne 
17. avgusta 1922., VI št. 4192. § 4. pravil se glasi 
sedaj tako, da znaša delniška glavnica po sklepu 
občnega zbora z dne 24. aprila 1922. 80,000.000 K, 
razdeljenih na 200.000 popolnoma vplačanih delnic 
po 400 K. 

L j u b l j a n a , dne 9. septembra 1922. 

918. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Progres», Prva jugoslovanska 

tvornica za izdelovanje igrač, norimberškega blaga, 
čepic, kravat itd. Ljudmila Schiffrer in dr.: 

Po sklepih okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 
7. julija 1922., E 1176/22—1 in E 1177/22—1 se je 
zaznamenovala v trgovinskem registru dovoljena 
prisilna uprava. Upravitelj je Franc Sitar, podrav-
natclj Obrtne banke v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 27. julija 1922. 

919. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Progres», Prva jugoslovanska 

tvornica za izdelovanje igrač, norimberškega blaga, 
čepic, kravat itd. Ljudmila Schiffrer in dr.: 

Izstopili so javni družbeniki: Mihajlo Dimitrijevič 
Kastovsky, Vladimir Štefanovič Čobotarov, Vladimir 
Aleksandrovič Markov in Fran Rožanc. 

L j u b l j a n a , dne 28.' avgusta, 1922. 

920. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Baloh & Rosina. 
Obratni predmet: trgovina z galanterijskim, no-

rimberškim, drobnim, modnim, pletenim blagom in 
igračami: 

Izstopil je družbenik Dragotin Rosina. 
Besedilo firme se glasi odslej: J. Baloh. 
M a r i b o r , dne 20. septembra 1922. 

921. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Orient», mednarodna trgovska, 

špedicijska in skladiščna delniška družba v Mari
boru: 

Vpisal se je upravni svetnik Avgust Dworschak, 
špediter na Dunaju, IV., Favoritenstrasse 3. Pri do-
volilu carinskega posredništva, vpisanem dne 30ega 
avgusta 1922., se je izbrisal pristavek: «po carin
skem posredniku Danijelu Batoriju». 

M a r i b o r , dne 20. septembra 1922. 

922. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Unio-zavodi, tovarna kemlčno-

tehničnih proizvodov, družba z o. z. — Unio-zavodi, 

tvornica kemično - tehničnih proizvoda, društvo 
s. o. j . : 

Vpisala se je izprememba §§ 2. in 6. družbene 
pogodbe z dne 16. maja 1922., posi. št. 1870. 

Besedilo firme se glasi odslej: Unio družba, to
varna kemično-tehničnih proizvodov, družba a o. z. 
— Unio društvo, tvornica kemično-tehničnih proiz
voda, društvo sa o. j . 

Vpisal se je nadaljnji poslovodja Josip Anderlik, 
tvorniški ravnatelj v Plznu. Oba poslovodji zasto
pala družbo in podpisujeta firmo vsak zase tako, 
da pristavljata njenemu na katerikoli način natis
njenemu ali napisanemu besedilu svoj podpie. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1922. 

1325 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l i s t a se n a s t o p n i z a d r u g i : 

923. Sedež: Črmošnjice. 
Besedilo firme: Gospodarska zadruga v Črmoš-

njicah, regisfcrovana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Zadruga ima namen, pospe

ševati gospodarske koristi svojih članov; zato 
1.) nabavlja članom po ugodnih pogojih obratna 

sredstva, potrebna v kmetijskem obratu, zlasti 
umetna gnojila, krmo, semena, živino, stroje in 
orodje itd., odnosno posreduje pri nakupovanju 
takih predmetov za svoje člane; 

2.) nakupuje na lastni račun kmetijske stroje 
in orodje ter jih posoja članom; 

3.) vnovčuje kmetijske pridelke svojih članov 
ali posreduje pri prodaji takih pridelkov, posebno 
pa prevzema na račun članov in na svoj račun do
bavo kmetijskih pridelkov in izdelkov za državo, 
okraje, občine, družbe in druge velike odjemalce; 

4.) jemlje gospodarske pridelke zadružnikov v 
skladišča, jih predeluje ter potem vnovčuje; 

5.) si oskrbuje v dosego teli namenov potrebne 
stavbne in tehnične naprave ter si pridobiva morda 
potrebne koncesije; 

6.) ustanavlja po potrebi na pripravnih krajih 
zadružna skladišča in podružnice; 

7.) širi med člani strokovno znanje s poučnimi 
gospodarskimi shodi, predavanji, z izdajanjem pri
mernih navodil in z razstavami ter jim daje nasvete 
v gospodarskih zadevah. 

Zadružna pogodba z dne 26. avgusta 1922. 
Člani prvega načelništva: Josip Frank, posest

nik in poštar v Črmošnjicah št. 9 (načelnik); Ivan 
Matzellc, župan in posestnik v Novem Taboru št. 5 
(načelnikov namestnik); Franc Pečaver, posestnik 
v Črmošnjicah št. 10; Franc Mausser, posestnik v 
Črmošnjicah št. 12; Matija Schmuck, posestnik v 
Ribniku št. 6; Franc Stritzel, posestnik v Ašelicah 
št. 3; Josip Thelian, posestnik v Divjem potoku 
št. 1. 

Pravnoveljavno podpisujeta zadružno firmo po 
dva čladia načelništva. 

Delež znaša 50 Din. Vsak član jamči za za
družne obveznosti a svojimi deleži in še z deset
kratnim zneskom posameznih deležev. 

Objave, izhajajoče od zadruge, se izvršujejo z 
razglasi v ljubljanskem «Narodnem gospodarju». 
Poleg tega sme zadruga svoja oznanila razglašati 
tudi drugače ter zadružnikom ob važnejših prilikah 
pošiljati posebna pismena obvestila. 

N o v o m e s t o , dne 30. septembra 1922. 

924. Sedež: Lokavec. 
Besedilo firme: Vorschusskassenverein für die 

Ortsgemeinden Lugatz, Rosengrund, Wiesenbach, 
Trattendorf und Fratenberg, registrirana zadruga z 
neomejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga 
a) daje članom proti zmernim obrestim denarna 

sredstva, potrebna za gospodarstvo in obrt; 
b) nakupuje in prodaja skupno deželne pridelke in 

potrebščine kakor tudi posreduje pri prodaji in 
nakupu članom ali za člane po njih nalogu na 
njih račun; 

c) nakupuje kmetijske stroje na lastni račun ter 
jih posoja proti primerni odškodnini. 
Zadružna pogodba z dne 26. maja 1907. 
Opravilni delež znaša 5 K ter se mora plačati 

takoj ali pa v 12 mesečnih obrokih. 
Oznanila ee izvršujejo z nabitkom na zadružni 

deski v Lukavcih, Vratji vasi in na Trati. 
ВезесШо firme podpisujeta skupno po dva člana 

načelništva. 
Pravico, zastopati zadrugo, ima načelništvo. 
Vpisala se je nadalje izprememba § 1. zadružnih 

pravil in zadružna firma se glasi odslej: Posojilno 
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društvo občin Lokavec, Rožnigrund, Trata, Vratna 
vas, Vratni vrh, registrovana zadruga z neomeje
nim poroštvom. 

Sedanji člani načelništva so: Jožef Ortner, po
sestnik v Lokavciii; Janez Graf oner, posestnik v 
Rožengruntu; Alojzij Kreiner, posestnik na Trati; 
Franc Leber, posestnik v Vratni vasi; Josip Gott-
weis. posestnik v Rožengruntu; Franc Riedl, posesti 
nik v Lokavcih; Jožef Müller, posestnikov sin v Lo
kavciii. 

M a r i b o r , dne 27. septembra 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b o i и d o d a t 
k i p r i n a « t o p n i h z a d r u g a h : 

925. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev in 
upokojencev v Kočevju, registrirana zadruga 
z omejeno zavezo: 

Iz načelništva so izstopili Viktor Medved, Matija 
Maurovič, Pavel Vovko. Franc Osolnik, Ivan Bo
gataj; vstopili pa so Josip Jaklič, učitelj; Viljem 
Wolf, davčni upravitelj v p.; dr. Franjo Ogrin, 
okrajni glavar; Božidar Bctriani, nadučitelj, in 
Franjo Hude, višji pisarniški ofieial — vsi v Ko
čevju. 

N u v o m e s t o . dne 30. septembra 1922. 

926. Produktivna zadruga ljubljanskih mizarjev, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

J'o sklepu občnega zbora z dne 25. junija 1922. 
«1л se izbrisala člana načelništva Rok Berlič in 
Matija Grdadolnik, vpisala pa sta se kot člana 
načelništva Ivan Čolnar, strojni delavec v Ljubljani, 
Židovska ulica št. 1, in Franc Lenassi, mizar na 
Gliucah št, 5. Vpisala se je nadalje izjjrememba 
§ 1., 31.. 4(1, 50., 58., 60. in 78. zadružnih pravil. 

Po § 1. se glasi odslej firma slovensko: Pro
duktivna zadruga ljubljanskih mizarjev, vpisana 
zadruga z omejeno zavezo; srbsko pa: Produktiona 
udruga Ljubljanskih stolara, upisana udruga sa 
ograničenim jamstvom. 

Sedež zadruge je v Ljubljani. Zadruga temelji 
na zakonu z dne 9. aprila 1873.; obratni predmet 
ji je uvajanje in obratovanje mizarskega podjetja 
kakor tudi opravljanje vseh s tem združenih po
stranskih del in trgovine. 

Razglasi se. objavljajo v «.Uradnem listu ^kra
jinske uprave za Slovenijo»; navajati morajo firmo, 
podpisujeta pa jih načelnik in predsednik nad-
zorništva. 

L j u h 1 j a n a , dne 11. septembra 1922. 

927. Splošno kreditno društvo v Ljubljani, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Anton Kristan, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Simon 
Jurčič, kontrolor Konsumnega društva za Slove
nijo v Spodnji Šiški. 

L j u b l j a n a , dne 3. septembra 1922. 

928. Krekova posojilnica v .Mariboru, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ivan Vesenjak, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Josip 
Stabej, vodja državne borze dela v Mariboru, 
Aškerčeva ulica št. 22. 

M a r i b o r , dne 13. septembra 1922. 

929. Gospodarska zadruga za Prekmurje, Mursko 
Polje in Slovenske gorice, registrovana zadru
ga z omejeno zavezo, s sedežem v Gornji 
Radgoni: 

Vpisala «c je izprememba § 30. zadružnih pravil. 
M a r i b o r , dne 13. septembra 1922. 

930. Vorschusskassenverein für die Pfarrgemeinden i 
St. Leonhard W. B. und der Nachbarspfarren ! 
St. Barbara, St. Georgen und St. Ruprecht, j 
registrierte Genossenschaft mit unbeschränkter j 
Haftung: | 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Josip 
Sedminek, Vincenc Kurnik, Anton Jeschofnik, Jo-
sip Scheibal in Oton Flüry, vpisali pa so se novo
izvoljeni člani načelništva Franc Senekovič, po
sestnik pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah; Ja
kob Kotzbek, posestnik v Čermlenčaku; Andrej 
Senekovič, posestnik v Spodnjem Gksteraju; Leo
pold Schugman, posestnik v Vinički vasi; Franjo 
Šafarič. učitelj pri Sv. Lenartu v Slovenskih go
ricah. 

V pisala se je nadalje izprememba § 1. zadružnih 
pravil; in zadružna firma se glasi odslej: Posojilno 
društvo za župnijo Sv. Lenart v Slovenskih goricah 

' in sosednje župnije Sv. Barbara, Sv. Juri} in 
j Sv. Rupert, registrovana zadruga z neomejenim po
roštvom. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1922. 

931. Posojilno društvo Sv. Duh pri Lučanah, re
gistrovana zadruga z neomejeno zavezo — 
Vorschusekassenverein Hl. Geist bei Leu-
tschach, registrierte Genossenschaft mit un
beschränkter Haftung. 

Sedež: Wurmath, Gemeinde Zellnitz a. d. Drau: 
Vpisala se je izprememba §§ 1. in 3. zadružnih 

pravil. 
Besedilo zadruge odslej: Posojilno društvo Sv. 

Duh, registrovana zadruga z neomejeno zavezo, 
pošta Selnica ob Dravi. 

Sedež: Vurmat. 
Posojilno društvo je za občine Selnico ob Dravi, 

Gradišče, Kaplo, Boč in župnijo Sv. Križ nad Ma
riborom ter ima svoj sedež na Vurmatu. 

Izbrisali so se člani načelništva Simen Čepe, 
.losi]) Fike, Franc Si elei in Miha Požarnik, vpisali 
pa so se novoizvoljeni člani načelništva Ivan Paulič, 
posestnik na Velikem Poču št, 69; Simen Holcman, 
posestnik na Vurmatu št. 23; Anton Pokeršnik, 
posestnik na Vurmatu; Alojzij Pupaher ml., po
sestnik na Vurmatu. 

M a r i b o r , dne 20. septembra 1922. 

932. Hranilnica in posojilnica v Sv. Križu pri Li
tiji, registrovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Josip Gnidovec,-
Franc Višnikar in Marija Pavlin, vpisali pa *o se 
novoizvoljeni člani načelništva Vincenc Logar, po
sestnik v Vodicah št. 9, Franc Resnik na Tlaki 
št. 16, in Jakob Dušak, mizar na Moravski gori 
št. 38. 

L j u b 1 j a n a , dne 1. septembra 1922. 

933. Hranilnica in posojilnica pri št. Petru niže 
Maribora, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Franc 
V račk o, vpisal pa se je novoizvoljeni član načel
ništva Andrej Cvikl, posestnik v Nebovi št. 1. 

M a r i b o r , dne 13. septembra 1922. 

934. Kmetijsko društvo v Smarci, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Po sklepu občnega zbora z dne 31. julija 1921., 
se je zadruga razdružila ter je prešla v likvidacijo. 

Likvidatorji: dosedanji člani načelništva. 
Likvidacijska firma: Kmetijsko društvo v smarci, 

regi«trovana zadruga z omejeno zavezo v likvidaciji. 
Podpis firme: Likvidatorji podpisujejo likvida

cijsko firmu -skupno. 
L j u b l j a n a , dne 29. avgusta 1922. 

935. Pferdezuchtgenosaenschaît für den Gerichts
bezirk Windisch-Feistritz, registrierte Ge
nossenschaft mit beschränkter Haftung: 

Izbrisal se je član načelništva Josip Rajšp, vpi
sal pa se je novoizvoljeni član načelništva Pavel 
Glančnik, graščak na Pragerskein. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1922. 

Št. 356/9. 1290 3—3 

Razglas o ponovni dobavi tekstilnega 
materiala. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podetavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 22. maja 1922. in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za nabavo tekstilnega mate
riala na dan 2 3. o k t o b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku di
rekcije v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na vpogled. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 356/9 za dan 23. oktobra 1922. ponudnika N. N.» 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 

j ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
! vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za, tekoče trimesečje. 

Zlasti «e opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacij po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu. 

Št. 360/21—VIL—1922. 1307 3—2 

Razglas o ponovni dobavi usnjenega 
materiala. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
raznega usnjenega materiala na dan 3 0. o k t o b r a 
1 9 2 2 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za. dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 360/21. za dan 30. oktobra 1922. ponudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer «e bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. septembra 1922. 

Št. 23/619. 

Razgl as. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri policij
ski direkciji v Ljubljani v času od1 dne 16. do dne 

30. septembra 1922. 
1 listnica z večjo vsoto denarja in 2 rdečima 

blokoma; 40 dinarjev; 1 srebrna damska ura brez 
verižice; 1 nikljast ščipalnik firme Somnitz; 1 na
hrbtnik z 2 suknjičema, 1 hlačami in 1 telovnikom; 
1 žametast ldobuk temnorjave barve R črnim tra
kom; 1 zobna proteza iz gume, obrobljena z zlatom; 
1 bankovec za 100 Din; 1 lom j on na črnem traku; 
1 kobila do 8 let etara, rdeče barve; 1 obrabljena 
rjava usnjata denarnica z vsebino 222 Din; 1 ban
kovec za 100 Din; 1 zlat uhan z 1 briljantom in 
1 belim kamenčkom; 1 zlata damska zapestna ura z 
zlato zapestnico; 2 bankovca po 1000 Din; 1 črna 
usnjata listnica z 3000 do 4000 K in 2 slikama; ona 
bela koščena naprsna igla s podobo dveh srn; 1 ala-
ska boa s črno svileno podlogo; 1 usnjata drapim 
denarnica z 1 zlatim poročnim prstanom, 1 zlato za
pestnico in 20 K denarja; 1 srebrna ura na sidro z 
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niklja-sto verižico: 1 mkljasta ura brez verižice; ena 
rjava UMI ja ta denarnica s 500 K in 2 ključema: ena j 
; java usnjata ženska denarnica; 1 črna usnjata. roc- '• 
na torbica z manjšo vsoto denarja in 1 usnjato dozo i 
za cigarete; 1 črna usnjata denarnica z 22% Din; j 
1 beležnik z 900 K; 1 usnjata torbica s svinčniki in I 
lierosi: 1 črna suknena torbica s 115Ö Din in 1 ni- j 
meno verižico; 2 bankovca po 100 Din. ; 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski; 
direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

30. septembra 1922. ' 
i vojaška cepiča; 1 manjša vsota denarja; 1 src- i 

brna kravatiu igla z diamantom; 1 zlata zapest- ; 
niča; 1 denarnica z manjšo vsoto denarja; 1 konjska j 
odeja; 1 klobuk; 1 ustnik za cigarete; 1 par lcšče- i 
čin rokavic; 1 porcelanasta naprsna igla; 1 ducat | 
naramnic za žen.-ke srajce; 1 črn dežnik; 1 suknjič j 
za majhnega dečka; 1 denarnica z večjo vsoto de- j 
narja; 1 denarnica z veliko vsoto denarja; 1 srebrna i 
naprsna igla v obliki metulja; 1 mrežasta torbica za j 
nakupovanje;-1 naočniki; 1 žametasta denarnica z j 
manjšo vsoto denarja; 1 palica; 1 moški dežnik; en I 
zlat prstan z večjim in manjšim kamenčkom; 1 list-1 
niča: 1 vreča z večjo vsoto denarja. — V železni- j 
»kili vozovih so se našli ti-le predmeti: 1 površnik 
2 dežnika; 1 klobuk; 1 termo-sVkleniea; 1 par sta
rili čevljev; 1 nahrbtnik; 1 ženski slamnik; 1 čepica; 
1 par čevljev; 5 dežnikov; 1 moški slamnik; 1 list
nica z večjo vsoto denarja; 1 palica; 1 risalni blok; 
1 lopata: 1 pa<ji nagobčnik; 1 zavoj perila. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 4. oktobra 1922. 

Si. ")31!i/2: 

Razpis. 
1280 3—3 

Po odloku zdravstvenega odseka z une 28. av
gusta 1922., št. 9451/1922—B, in na podstavi za
kona o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o 
državnem računovodstvu z dne 6. marca 101U., od
delek «B. Pogodbe in nabave», razglašenega v Urad
nem listu št. 57/22., in na podstavi pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B. Pogodbe in na
bave», objavljenega v Uradnem listu št. 10/22. in 
št. 186/22., se razpisuje za proračunsko leto 1922./ 
/1923.. pismena ofertalna licitacija za dobavo: 

1.) mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) slanine; 
3.J moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) fižola, leče, graha: 
5.) špecerijskega blaga raznih vrst: 
za državno splošno bolnico v Ljubljani in 
za otroško bolnico v Ljubljani. 
Ponudbe se bodo otvarjale dne 31. oktobra 1922. 

točno ob 11. uri v pisarni ravnateljstva državne 
;>plošne bolnice v Ljubljani. 

Popis potrebnih količin navedenega blaga, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se 
sinojo po členu 13. pravilnika vpogledati ali pre
pisati v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zu
nanjo oznako: «Ponudba za dobavo 
po razpisu z dne 25. septembra 1922.. št. 5310/22., 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke pre&sed-
mku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav-
uem računovodstvu položiti kavcijo (odnosno 
10 %. ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotične nabave, in eicer pri blagajni 
upraviteljstva državne splošne bolnice v Ljubljani 
najkesneje do 10. ure na dan licitacije, bodisi v 
gotovini, bodisi v predpisanih vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, ki so 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacija podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitanfcom, ki pridejo na dan licitacije 
|K) 11. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer te 
bo vršila licitacija. 

Državna spložna bolnica v Ljubljani, 
dne 25. «septembra 1922. 

St. 727/22. 1281 3—3 
Razpis. 

Po odloku zdravstvsnega odseka z dne 28. av
gusta 1922., št. 9451/1922—B, in na podstavi za
kona o izpremembah in dopolnitvah v zakonu o 
državnem računovodstvu z dno 6. marca 1910., od
delek «B. Pogodbe in nabave», razglašenega v Urad
nem listu št. 57/22., in na podstavi pravilnika za 
izvrševanje določil iz oddelka «B. Pogodbe in na
bave», objavljenega v Uradnem listu št. 10/22. in 
?t, 186/22., se razpisuje za proračunsko leto 1922./ 
/1923. pismena ofertalna licitacija za dobavo: 

A. za b 1 a z n i c o na S t u d e n c u : 
1.) slanine; 
2.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
3.) fižjla, leče, graha; 
4.) raznovrstnega špecerijskega blaga; 

B. za z a v o d za u m o b o 1 n e v L j u b 1 j a n i : 
l.j mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) slanine; 
3.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) fižola, leče, graha; 
5.) špecerijskega blaga raznih vrst. 
Ponudbe se bodo otvarjale dne 31. oktobra 1922. 

točno ob 11. uri v pisarni upraviteljstva državnih 
zavodov za oskrbo umobolnih v Ljubljani. 

Popis potrebnih količin navedenega blaga, 
nadalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se 
smejo po členu 13. pravilnika vpogledati ali pre
pisati v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbo, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zu
nanjo oznako: «Ponudba za dobavo 
po razpisu z dne 25. septembra 1922., št. 727/22., 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsed
niku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni upra
viteljstva državnih zavodov za umobolne v Ljubljani 
najkesneje do 10. ure na dan licitacije, bodisi v 
gotovini, bodisi v predpisanih vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna potrdilo, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku komisije 
izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga jo iz
dala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekočo tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije 
po 11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se 
bo vršila licitacija. 

Državni zavodi za oskrbo umobolnih v Ljubljani, 
dne 25. septembra 1922. 

St. 3839. 2—2 
Razpis učiteljske službe. 

Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 4. ok
tobra 1922., št. 13.223, se razpisuje v stalno ntme-
s ti to v služba za učitelja na šestrazredni osnovni šoli 
pri Devici Mariji v Polju. 

Prednost imajo učitelji, ki so izprašani za pouk 
na obrtnih nadaljevalnih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 
izpolnjeno natančno po vseh rubrikah, naj se vlože 
po predpisani službeni poti do dne 

2 5. o k t o b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem uradu. 

Okrajni šolski svet za okolico v Ljubljani, 
dne 5. oktobra 1922. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlofce JHJ 
predpisani službeni poti najkesneje do dne 

15. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Brežicah, 
dne 9. oktobra 1922. 

Št. 687. 
Razpis učiteljske službe. 

Razne objave. 
1 3 3 3 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje ov.h 80. septembra H)22 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 460,339.§74 • 17 
Posojila 1.525,903.072-27 
Dolg države 4.600,074.510'40 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanie . . 2.1 38,37 7.) 63 ' — 
Saldo raznih računov . . . . — 

_, . 8.724,694.319 84 
Pasiva : 

Glavnica 17,162.700 • — 
Rezervni fond 2,160.969'92 
Novčanice v tečaju 5.221,632.025 — 
Razne obveznosti 1.277,801.97c • 62 
Terjatve države za založene domene 2.1 38,377.16И • — 
Saldo raznih račnuov 67,559.491-30 

8.724,694.319 84 
Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč

ne dolžnike brez razlike 
6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

Št. 3844/III. 1335 
Razglas Družbe južne železnice. V prometu od 

postaj, ki leže ob progi od Beograda do .Siska, lo 
postaj: Passau trs. a!i Buchs trs. preko Špilj se ra
cu ni jo p o t e n; p o v r a č i l a za relacije od postaj 
ob progi od Beograda do Siska na eni strani in 
Špilje trs. na drugi .-»traili za sporovozne pomljke 
suhih sliv (češpelj) v množinah po najmanj 10.000 kg 
za tovorni list in vov,, odnosno, ako se plača voza
rina za to količino, on« vozarine, ki bi se moralo 
plačati za te pošiljke, ko bi se računih vozarinu 
preko Bubnjarcev in Jesenic. 

Ta pogodnost velja za firme, ki izvozijo v raz
dobju od dne 1. oktobra 1922. do konca meseca 
maja 1923. najmanj 500 vagonov zgoraj označenih 
predmetov. 

Prošnje za ]>ovračilo. ki morajo biti opremljene 
s predpisanimi dokazili, je predložiti kontroli dohod
kov Južne železnice v Mariboru najkesneje do eine 
15. junija 1923. 

Razglas Družbe južne železnice št. 384l/Ш., ob
javljen v Uradnem listu 98 z dne 19. septembra 
1922.. se ukinja z veljavnostjo izza dne 1. oktobra 
1922. 

V L j u b l j a n i , dne 1. oktobra 1922. 

Po naročilu višjega šolskega sveta z dne 30. sep
tembra 1922., št. 10.036, se razpisuje učno mesto 
na štirirazredni osnovni šoli v K a p e l a h v stalno 
namestitev. 

Št. 6292—111. 133o 
Češkoslovaško-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 10. oktobra 19252. do 

preklica se računijo v »Provizorni železniški tovov.ii 
tarifi» (z dne 1. marca 1921.) delni vozninski stavki 
tarifske tablice B (glej tarifski odsek G na straneh 
194 do 199, odnosno delne vozninske stavke, |>rk>b-
čene z razglasi) s pribitkom 30 % (trideset odstot
kov). 

Pri izračunavanju delnih vozninskih stavkov че 
zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesime. 

Veljavnost, razglasa št. 5342/111., priobčenega v 
Uradnem listu 90, prestane dne 9. oktobra l«ââ. 

V L j u b l j a n i , dne 4. oktobra 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

, 3 <» Objava. 
Tukajšnja podružnica «Osrednjega društva stav-

binskih delavcev v Ljubljani» «o je prostovoljno 
razšla. 

V R i b n i c i n a P o h o r j u, dno 1. oktobra 1922. 

Peter König s. r., bivši predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URAD I L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o pristojbinah izvedencev v kazenskem postopanju v območju višjih deželnih sodišč v Ljubljani in Splitu. Zakon o olajšavah pri prevozu umrlih naših 
državljanov iz inozemstva. Zakon, s katerim se gasilna društva opraščajo plačila carine in ostalih taks pri uvozu potrebnih predmetov. Zakon, s katerim se oprašča plačila 
monopolne takse uvoz petroleja za ribjo lov in carine ribarsko orodje. Zakon o vpisu jaht. Zakon, s katerim se puščajo v veljavi začasni zakoni o mirovnih pogodbah z Nem
čijo, Avstrijo, Bolgarijo in Madžarsko, začasni zakon o pogodbi z Italijo, podpisan v Rapallu dne 12. novembra 1920., in začasni zakon o pogodbi med glavnimi zaveznimi 
in pridruženimi silami in Poljsko, Romunijo, državo Srbov, Hrvatov in Slovencev in državo Češkoslovaško o izvestnih mejah teh držav, podpisani v Sèvresu dne 10 avgusta 
1920. — Uredbe osrednje vlade: Taksa (cenovnik) za lekarniško delo. Tarifno obvestilo. Naredba, s katero se določajo firme, ki smejo poslovati z devizami in valutami Pra
vilnik za opravljanje državnega tehničnega izpita. — Razglasi osrednje vlade : Razglas o nabavi maziva, nafte in bencina. — Razglasi pokrajinske uprave za Sloveni o : Odobritev 
šolske knjige. Razglas o taksi za izpit iz slovenske stenografije. Razglas o olajšavah ob prevozu živalske krme za pasivne kraje. Izkaz o stanju Živalskih kužnih bolezni v Slo
veniji. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis mesta zdravstvenega nadzornika pri zdravstveni upravi okrajnega glavarstva v Mariboru. Razpis asistentskeea mesta 

za kirurški oddelek celjske javne bolnice. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
338. 

Mi 

&1еЗх8Ег.ж5«с9ех> I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da- je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustavo sklenil v XXVII. redni seji, ki jo je imel dno 
9. decembra 1921. v Beogradu, da je navedbo mi
nistrstva pravde o pristojbinah izvedencev y kazen
skem postopanju z dne 21. maja 1920., št. 16.619, 
Ur. l. št. 254, in naredbo pokrajinske vlade za Dal
macijo /. dne 4. novembra 1919., št, VI.—1781, 
«Dalmatinski Glasnik» z dne 15. novembra 1919., 
št. 67, seznamka uredb ministrstva pravile št, 3 in 
13, «Službene Kovine» št. 195/21., izpremeniti in da 
smo Mi potrdili in potrjujemo po zakonodajnem od

boru sklenjeni 

Zakon 
o pristojbinah izvedencev v kazenskem 
postopanju v območju višjih deželnih 

sodišč v Ljubljani in Splitu.* 
Izpieminjata se §§ 384. in 385. k. p. r. tako-le: 

§ 3 -
§ 384. k. ]). r. naj »se glasi: 
«Zvedenci, kateri so pri sodišču za stanovitno 

postavljeni in za to vlečejo nagrado, morejo zahte
vati samo povračilo tistih na prejšnjih stroškov, ki 
•so morebiti za oddajo mnenja potrebni bili in katere 
jim je prav izkazati. Drugi zvedenci dobivajo razen 
tega še pristojbino, katero jim sodišče preudarivši 
vse okolnosti odmeri. Kjer o tem dani predpisi nič 
posebnega ne določajo, odmerja se ta pristojbina od 
3 do 10 dinarjev, a tedaj, kadar je za mnenje po
treba znanstvenih, tehničnih ali umetniških vednosti 
ali ročnosti, od 2 do 37% dinarjev. Za še večjo na-
gi'udo čez to je potrebno odobrenje sodnega dvora 
druge stopnje.» 

§ 2 . 
§ 385. k. ]>. r. naj se glasi: 
«Tolmaču gre za ustni prevod pisma v tujem je

ziku pisanega po pol dinarja, za pismen prevod pa 
po 2 dinarja' od vsake pole. 

Izimkoma, kadar je prevod posebno težaven, 
«ne mu sodišče le pristojbine za polovico povišati. 

Tolmaču, kateri so pokliče k sodnemu zasliše
vanju, pristoji za vsako uro po 1-25 dinarja pristoj
bine, a če mora zapisnik sam pisati, po l:/2 dinarja. 

Kadar se uradniki pri tistem sodišču služeči ali 
l»a za stanovitno in s plačo postavljeni zapriseženi 

"•' Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 224, izdanih dne 9. ok
tobra 1922. (Prilog XXX. — 1922.) 

i tolmači pokličejo k takim opravkom, dolžni so ta 
I dela zastonj opravljati.» 

| § 3. 
j Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se objavi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča naredbo ministrstva 

[pravde z dne 21. maja 1920., št. 16.619, razglašeno 
pod št, 254 «Uradnega lista deželne vlade za Slo
venijo» z dne 14. junija 1920., in naredbo pokra
jinske vlade za Dalmacijo z dne 4. novembra 1919., 
št. VI.—1781/19, razglašeno v «Dalmatinskem Glas
niku» z dne 15. novembra 1919., št. 67, ki sta. bili 
predloženi zakonodajnemu odboru narodne skupščine 
pod št. 13 uredb za Slovenijo in pod št. 3 uredb za 
Dalmacijo, navedenih v «Službenih Novinah» št. 195 
iz leta 1921. 

Našemu ministru pravile priporočamo, naj raz
glasi ta. zakon, vsem. Naàmi ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, obJastvom zapovedujemo, naj 
p o s t o l o po njem, v.̂ ein in vsakomur pa-, naj so mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. januarja 1922.; 
št. 65.893. 

Aleksander s. r. 
Videl in .pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić б.г. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

339. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenil zakonodajni odbor kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev na podstavi člena 130. ustave, da 
je odločbo ministrskega sveta z dne 20. avgusta 
1920., C br. 59.221, seznamka uredb ministrstva za 
finance št. 51, «Službene Novine» št. 195/21., iz

premeniti in da se glasi: 

Zakon 
o olajšavah pri prevozu umrlih naših 

državljanov iz inozemstva.* 
Člen 1. 

Poslaništva in konzulati kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev v inozemstvu morajo na prošnjo 
sorodnikov ali prijateljev državljana, umrlega in 
pokopanega v državi, pri katere vladi so akrediti
rani, izposlovati vse mogoče olajšave in ugodnosti, 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 224, izdanih dne 
9. oktobra 1922. (Prilog XXX — 1922.) 

da se pokojnik ekshumira in čim prej prepelje v 
domovino. 

Člen 2. 
Za stroške ob prevozu pokojnikovem do meje 

nase kraljevine se dovoljuje odboru ali delegatom, 
ki jih odredi odbor za to, da skrbe za prevoz pokoj
nikov, zamenjavati denar po državnem kurzu. 

Člen 3. 
Transport od meje naše države do Beograda po 

železnicah kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
je brezplačen in oproščen vseh carinskih in ostalih 
državnih davščin in taks. 

Člen 4. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», ter nadomešča odločbo 
ministrskega sveta z dne 20. avgusta 1920., 
C br. 59.221, seznamka uredb ministrstva za finance 
št. 51, «Službene Novine» št. 195/21. 

V B e o g r a d u , dne 20. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

340. 
Ml 

Alekaanclex» I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev sklenil na podstavi 
člena 130. ustave, da je odločbo gospodarsko-
finančnega komiteta ministrov z dne 13. maja 1921., 
C br. 25.873, seznamka uredb ministrstva za finance 
št. 45, «Službene Novine» št. 195/21., izpremeniti 

in da se glasi: 

Zakon, 
s katerim se gasilna društva opraščajo 
plačila carine in ostalih taks pri uvozu 

potrebnih predmetov.* 
Člen 1. 

Gasilna društva se opraščajo plačila carine in 
ostalih taks za predmete, ki jih uvažajo za svojo 
izključno potrebo in zaradi uspešnejšega opravljanja 
svoje službe. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 224, izdanih dne 
9. oktobra 1922. (Prilog XXX — 1922.) 
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Člen 2. j 

Ta zakon stopi v veljavo z d nt.'m. ko se razglas; 
v «Službenih Novinah». ter nadomešča odločbo j 
gospodarsko -finančnega komiteta ministrov z dne i 
13. maja 1921., C br. 25.873, seznamka uredb mini-' 
strstva za finarrje št. 45. «Službene Novine» št. '•• 
195/21. j 

V B e o g t a d u . dne 20. februarja 1922. ! 

Aleksander s. 1'. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik miuistrskoga sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

341 
Ml 

A l e k s a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo \>em in vsakomur, da je 
sklenil zakonodajni odl>or kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev na podstavi člena 130. ustave, 
da je odločbo ministrskega sveta z dne 1.3. sej>-
tembra 1919.. IV. — N. 57. seznamka uredb mini
strstva za finance št. 53. «Službene Novine» št. 195 

iz leta 192!.. izpremeniii in da se glasi: 

Zakon, 
s katerim se oprašča plačila mono
polne takse uvoz petroleja za ribjo 

lov in carine ribarsko orodje.* 
Člen 1. 

Zaradi us|K.'šnejšega vzdrževanja in obnove na
šega pomorskega ribarstva se oprašča plačila: 

1.) monopolne takso uvoz petroleja za ribjo 
lov: in 

2.) \>ake carine uvoz ribarskoga orodja. 

Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem. ko se razglasi 

v «Službenih Novinah*. ter nadomešča odloči» mi
nistrskega .-veta z dne 13. .septembra 1919., IV. — 
N. 57. seznamka uredb ministrstva za finance št. 53. 
«Službene Novine» št. 195/21. 

V B e o g r a d u , dne 20. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega peccata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. PaSić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

342. 
Mi 

Aleksandep I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIII. redni ^cji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi po
trdili in potrjujemo, da je naredbo pomorske oblasti 
v Bakru o vpisu jaht z dne 26. oktobra 1919., 
št. 1400. seznamka uredb ministrstva za promet 
št. 8. «Službene Novine» št. 195/21., izpremeniti in 

da se glasi: 

Z a k o n i 
o vpisu jaht.* | 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine! 
Srba. Hrvata i Slovenaca» št. 224, izdanih dne | 
9. oktobra 1922. (Prilog XXX — 1922.) \ 

S pozivom na § 10. zakona o vpisu pomorsko-
trgovskih ladij se odreja: 

§ L 
Za jahte s pravico in dolžnostjo, razvijati za

stavo, ki je z zakonom predpisana za pomorsko-
trgovske ladje, se smatrajo one ladje, ki so izključ
no namenjene zabavnim potovanjem, znanstvenim 
svrham, javni reševalni službi. 

Jahte ne smejo voziti za plačilo ne blaga, od
rejenega za promet, no potnikov ter se morajo tako 
kakor druge ladje ravnati po veljavnih pomorskih, 
zdravstvenih in financialnih zakonih in narodbah. 

V jugoslovanskih lukah ne plačujejo jahte lu
ških pristojbin. 

§ 2. 
Vsaka jahta se mora po odredbah tega zakona 

uvrstiti v vpisnik jaht. ali pa mora imeli medčasni 
list. 

§ 3. 
.Jahta se uvrsti v vpisnik šele. ako je lastnik 

vse ladje Jugoslovan. 
Za take osebe je smatrati tudi delniške družbe, 

če so ustanovljene v mejah kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev ter imajo -edeže v teh mejah. 

§ 4. 
Vsaki jugoslovanski jahti mora poveljevati .Jugo

slovan: če se uporablja jahta za vožnje izvun mejo 
velike obalne plovitvo. mora imeti poveljnik, čin 
pomorskega častnika ali patent kapelana dolge plo
vitvo. 

§ б. 

Vsaka jugoslovanska jahta mora imeti luko pri
padnosti v območju kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Lastnik ladje si lahko po svoji volji izbere luko 
pripadnosti. 

§ 6. 
Vpisnik jaht *e vodi pri uradu za evidenco ladij 

l>omorske oblasti; vsakdo ga sme vpogledati med 
uradnimi urami. 

§ 7. 
Vpisni Ust za jahte olaja pomorska oblast ne

posredno, ko so jahta vpiše v dolični vpisnik. 
Z vpisnim listom se dokazuje narodnost jahte. 

Stroške za opremo vpisnega lista plača lastnik. 
Zastava, ki je odrejena za jugoslovanske jahte, 

se ne sme izobesiti, dokler ne dobi ladja vpisnega 
lista, razen če je imela jahta medčasni potni list. 

§ 8. 
Če je nabavil Jugoslovan v inozemski luki ino

zemsko ladjo, da jo uporablja za jahto, mu izda 
pristojni konzularni urad na pismeno prošnjo med
časni potni list. 

§ 0. 
Za vsako jahto, ki je izključno odrejena za za

bavna potovanja (§ 1.), se mora za vsak izvorni 
vpisni list kakor tudi vsakokrat, ko se izda na pod
stavi ponovnega vpisa v vpisnik jaht nov vpisni list, 
plačati vpisnina 40 par za vsako tono. Ta vpisnina 
se plačuje pristojnemu luškemu oblastvu. preden 
izda vpisni list, ter se steka v fond luške uprave. 

Za povečave tonaže, ki ne zahtevajo novega 
vpisnega lista, nego se morajo samo zabeležiti na 
izdanem vpisnem listu, se plačuje le tolika vpisna 
pristojbina, kolikršne je treba, da ustreza vsa pri
stojbina, ki jo mora jahta plačati, gorenjem u merilu. 

§ 10. 
Odredbe §§ 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 

20., 22., 23., 24., 25., 26., 29., 30., 31., 32., drugega 
odstavka 34., 35., 36. zakona o reguliranju pomor-
sko-trgovskih ladij, se razširjajo tudi na jahte. 

§ П. 
Odredbe o izvajanju tega zakona izda minister 

za promet. 
§ 12. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi «Službenih No
vinah», ter nadomešča naredbo pomorske oblasti 
v Bakru o vpisu jaht z dne 26. oktobra 1919., 
št. 1400, seznamka uredb ministrstva za promet 
št. 8, «Službeno Novine» št. 195/21. 

Našemu ministru za promet priporočamo, naj 
razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 

naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pecat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković e. r. 

Predsednik ministrskega sveu, 
minister za zunanje posle: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

343. 
Ml 

A l e k s a n d e r » X., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

objavljamo vsem in vsakomur, da je zakonodajni 
odbor narodne s'kupščine kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev na podstavi člena 130. ustave sklenil 
v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel dne 28. de
cembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi ]X>trdili in 

potrjujemo 

Zakon, 
s katerim se puščajo v veljavi začasni 
zakoni o mirovnih pogodbah z Nemčijo, 
Avstrijo, Bolgarijo in Madžarsko, začasni 
zakon o pogodbi z Italijo, podpisan v 
Rapallu dne 12. novembra 1920., in za
časni zakon o pogodbi med glavnimi za-
veznimi in pridruženimi silami in Poljsko, 
Romunijo, državo Srbov, Hrvatov in Slo
vencev in državo Češkoslovaško o izvest-
nih mejah teh držav, podpisani v Sèvre&u 

dne 10. avgusta 1920.* 

Člen 1. 

Puščajo se v veljavi brez izprememb in progl.i-
šajo za zakone: 

1.) začasni zakon o mirovni pogodbi •/, Nemčijo, 
podpisani v Versaillesu dne 28. junija 1919., •/. dno 
8. maja 1921., «Službene Novine» št. 119 Л z dne, 
2. junija 1920., v seznamku uredb ministrstva za 
zunanje posle št. 11, «Službene Novine» št. 195/21.; 

2.) začasni zakon o mirovni pogodbi z Avstrijo, 
zapisnik, deklaracija, posebna deklaracija, podpisani 
dne 10. septembra 1919. v Saint Gcnnainu-en-
Laye; pogodba med zaveznirni in pridruženimi si
lami o kontribuciji za stroške pri osvoboditvi oze
melj nekdanje avstro-ogrske monarhije, podpisana 
dne 10. septembra 1919. v Saint Germainu-cn-Laye; 
deklaracija o izpremembi te pogodbe, podpisana dne 
8. decembra 1919. v Parizu; pogodba med zavezni
rni in. pridruženimi silami o obračunu odškodnine, 
kolikor se tiče Italije, podpisana dne 10. septembra 
1919. v Saint Germainu-en-Layc; deklaracija o iz
premembi te pogodbe, podpisana dne 8. decembra 
1919. v Parizu: pogodba med glavnimi zavezniškimi 
in pridruženimi silami in državo Srbov, Hrvatov in 
Slovencev o manjšinah, podpisana dne 10. septem
bra 1919. v Saint, Gcrmainu-en-Laye; deklaracija 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, podpisana 
dne 5. decembra 1919. v Parizu; korespondenca, iz
menjana med delegacijo kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev in mirovno konferenco, z dne 5. in 
12. novembra 1919. v Parizu, z dne 10. maja 1920., 
«Službene Novine» št. 133 Л z dne 19. junija 1920., 
v seznamku uredb ministrstva za zunanje posle 
št. 12, «Službene Novine» št. 195/21; 

3.) začasni zakon o mirovni ]>ogodbi z Bolgarijo, 
podpisani v Neuillyju ob Seini dne 27. novembra 
1919., z dne 10. maja 1920., «Službene Novine» 
št. 211 A z dno 24. septembra 1920., v seznamku 
uredb ministrstva za zunanje posle št. 13. «Služben»; 
Novine» št. 195/21.; 

4.) začasni zakon o mirovni pogodbi z Madžar
sko, podpisani dne 4. junija 1920. v Trianonu, z dne 
17. junija 1921., «Službene Novine» št. 140 z dne 

! * Razglašen v «Službenih Novinah kraljevim* 
! Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 224, izdanih dne 
i 9. oktobra 1922. (Prilog XXX. — 1922.) 
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25. junija 1921., v seznamku uredb ministrstva za 
zunanje posle št. 15, «Službene Novine» št. 195/21.; 

5.) začasni zakon o pogodbi z Italijo, podpisani 
v Rapallu dne 12. novembra 1920., z dne 26. junija 
1921., «Službene Novine» št. 141 A, z dne 27. junija 
1921., v seznamku uredb ministrstva za zunanje 
posle št, 14, «Službene Novine» št. 195/21; 

6.) začasni zakon o pogodbi med glavnimi in 
pridruženimi silami in Poljsko, Romunijo, državo 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in državo Češko
slovaško, podpisani v Sèvresu dne 10. avgusta 1920., 
z dne 26. junija 1921., «Službene Novine» št. 141 B 
z dne 27. junija 1921., v seznamku uredb ministr
stva za zunanje posle št. 16, «Službene Novine» 
št. 195/21. 

Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo,4 ko ga kralj podpiše 

in ko se razglasi v «Službenih Novinah». 
N a B l e d u , dne 18. junija 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pecat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. PaSlć e. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
344. 

Sprejemam na znanje poročila komisije za iz
delavo lekarniške takse in referat načelnika lekar
niškega oddelka ter odrejam in predpisujem na pod
stavi člena 1. zakona o ustroju ministrstva za na
rodno zdravje z dne 1. decembra 1920., člena 4., 
točke 7., zakona o čuvanju narodnega zdravja, § 19. 
zakona o lekarnah za Bosno in Hercegovino z dne 
17. oktobra 1907., § 27. zakona o lekarništvu z dne 
11. aprila 1894., § 7. zakona o lekarnah" z dne 18ega 
novembra 1906. za Slovenijo in Dalmacijo in zakona 
o lekarnah za "Vojvodino iz leta 1876., XIV. zak. čl. 
XVI. poglavja, 

Takso (cenovnik) za lekarniško delo.* 
1. Ako se pri ekspediranju zdravila razen teh

tanja in štetja ne plačuje drugo delo, se računita za 
e n o t e h t a n j e in š t e t j e (kapljic, kroglic, pa
stu itd.) 2 — Din; 

2. za vsako nadaljnje tehtanje ali štetje se ra
čuni še po 0-50 Din. 

Za pripravljanje zdravil s t o p l j e n j e m ali 
t r e n j e m — vsake vrste ene ali več trdili ali te
kočih substanc m r z l i m ali t o p l i m potem v 
eni ali več tekočinah kakršnekoli vrste, obenem s 
tehtanjem in vsemi potrebnimi manipulacijami, ki 
bi se pojavile pri tem, kakor: mešanje, mečkanje, 
precejanje, filtriranje — najsi to zdravnik zahteva 
ali ne — se računijo za kolikršnokoli količino 

4-— Din. 
2a izdelavo d e k o k t o v, i n f u z o v , d e k o k-

t o - i n f u z o v , m r z l i h i n f u z o v , emulzij vsake 
vrste — kamor spadajo tudi s u s p e n z i j e neraz-
topnih substanc, ž e l a t i n e , l i n k t a, m u č i l a -
ga, m r z l e a l i t o p l e s a t u r a c i j e , s i r o t k e 
k i a r i f i c i r a n e ; a l i ne, z vsemi tehtanji in 
deh vred, ki so združena s pripravljanjem, topljen
jem trdih teles, mešanjem, koliranjem, filtriranjem, 
štetjem itd. in s porabljeno vodo kakor tudi za d i -
g e i» t i j o, m a c e r a c i j o , p e r k j o l a c i j o i n 
d e s t i l a c i j o se računi za vsako količino 6 Din. 

P r i p o m b a : Ako sta istočasno predpisani dve 
deli ali je predpisanih več del iz tega člena, se ra
čuni samo ppvo delo celo, ostala pa se računijo s 
polovico določene cene, ako niso ta druga dela se
stavine prvega dela. 

Tako so računi tudi P o t i o R i v e r i , ako je 
istočasno predpisana v več posebnih dozah, samo 
da je prvo saturacijo računiti popolnoma, vse na
slednje pa še s polovico prve. 

2a s t e r i l i z a c i j o zdravil s tehtanjem, top
ljenjem, filtriranjem, Id je obvezno, kamor spada 

» * Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 220, izdanih dne 4. ok
tobra 1922. 

tudi sterilizacija, ene ali več steklenic, za kakršno
koli količino 1 0 — Din. 

Ako je predpisano sterilizirano zdravilo v a m -
]) u 1 a h, je računiti z ampulami vred za porazdeli
tev in polnjenje s tehtanjem za vsako . 1 — Din. 

1.) Za pripra vi janje mazil ali l i n i m e n t o v, 
e e r a t o v, o b 1 i ž e v, 1 a t v e r g, p a s t , s i n a -
p i z m a, o p o d e 1 d o k o v, k r e m , s t e r a 1 o •', 
c e r a i o v s tehtanjem in vsemi postranskimi deli: 
bodisi s preprostim mešanjem več mazil, mešanjem in 
omehčevanjem ceratov, obližev itd., bodisi s teko
činami ali z dodajanjem raznih trdih substanc — 
ogrevanjem, kuhanjem, topljenjem, trenjem itd., z 
malaksiranjem obližev itd. se računi za vsako koli
čino 6-— Din. 

2.) Za r a z d e l j e v a n j e mazil, latverg (elek-
tuarijev), obližev, past, ceratov itd. na več delov 
— s tehtanjem in voščenim ali pergamentnim pa
pirjem vred za vsak kos 0-50 Din. 

3.) Za r a z m a z o v a n j e obližev ali ceratov s 
tehtanjem in topljenjem vred, ako je potrebno, za 
vsako površino do 100 cm2 4 — Din, 
za vsakih nadaljnjih 100 cm* . . . . 1 — Din. 

4.) Material (platno, sparadrap, širting, svila, 
usnje itd.), uporabljen pri razmazovanju obližev ali 
ceratov, se računi dvojno od nabavne cene. 

1.) Za m e š a n j e č a j e v ali p r a š k o v zrna
tih ali s tekočinami (tinkturami, eteričnimi olji — 
elaeosacchari, kafro, bobrovino, moškatom, trdimi 
ekstrakti, elektuariji i. dr.) s tehtanjem'în"vsemi po
trebnimi deli vred (trenje, prašenje, sejanje itd.), 
najsi se izdajajo razdeljeni ali nerazdeljeni, za vsako 
količino 3 — Din. 

2.) Za r a z d e l j e v a n j e drobnih ali zrnatih 
praškov in čajev s tehtanjem in drugimi deli vred 
(zapiranje in polnjenje želatinskih kapsul s tekoči
nami in praški), s kapsulo iz navadnega, ceratnega 
ali pergamentnega papirja, vrečico caps, amylac, 
caps, gelatinös., caps, operculat, itd. se računi za 
vsak kosi po; 0-40 Din. 

P r i p o m b a : a) R a z d e l j e v a n j e n e m e -
š a n i h p r a š k o v se taksira na isti način s pravico 
plačila tudi za tehtanje (glej 1.). 

b) Ako so k praškom p o s e b e p r e d p i s a n e 
r a z r e z a n e o b l a t e , se računijo po cenovniku 
zdravil brez pravice plačila za zavitek, ekspedicijo 
in štetje. 

1.) Za p r i p r a v l j a n j e m a s e za k r o g 
l i c e , b o l i j e , p a s ' t i l e , t a b l e t e , t r o h i s k e , 
g r a n u l e , p e r l e , istotako za s u p o z i t o r i j e, 
g l o b u l e , b a c i l e vse vrste in iz katerekoli 
substance s tehtanjem in vsemi drugimi potrebnimi 
deli vred: z granuliranjem pri pastilah in tabletah, 
trenjem, topljenjem za kakršnokoli količino 6 — Din. 

2.) Za f o r m i r a n j e : 
a) 10 kroglic 0-50 Din, 
b) 5 tablet, trohiskov ali pastil . . . 0-50 Din, 
c) enega supozitorija, globula ali bacila 

s tehtanjem in zavitkom vred . . . 0-50 Din, 
č) enega bolija 0-25 Din. 

P r i p o m b a : Ako ni zdravnik predpisal praška 
za konsipergacijo, naj vzame lekarnar za kroglice 
Pulvis Liquiritiae, za bolije pa Amylum. Prašek za 
konspergacijo se računi po ceni, ki je za ta prašek 
določena v taksi, in sicer, kolikor ee ga dà, a največ 
tretjino teže kroglic, za bolije i. dr. pa qu. s. 

3.) Za p r e v 1 a č e n j e kroglic s Tolu-balza-
mom, kolodijem, želatino, čokolado, sladkorjem, 
keratinom se računi razen prej plačanega dela za 
vsakih 50 kroglic 5 — Din. 

P r i p o m b a . Za p o s r e b r o v a n j e in, p o -
z l a č e v a n j e kroglic se računi razen takse za 
prevlako še srebro in zlato po dnevni ceni. 

Za p e č a t e n j e steklenice ali omota (paketa) 
samo, ako je izrecno predpisano, . . . 1 — Din. 

Za e k s p e d i c i j o z d r a v i l in zdravilnih pri
pomočkov, z zamaškom, omotom, signaturo, pove-
zilom, voščenim papirj e m iQ zavitkom vred se ra
čunita za kakršnokoli količino . . . . 2 — Din. 

P r i p o m b a , a) Ako se izvrši «expeditio sim
plex», se računi 1 — Din, 
toda državnim napravam in zavodom, katerim se 
daje kolikršenkoli popust, se ne sme nič zaraču
navati za prineseno posodo in tudi ne za omot 
(zavoj). 

b) Ako je predpisano istočasno enostavno aH 
zloženo zdravilo: dvakrat, trikrat, štirikrat ali več
krat (Detur bis, ter, quater etc.), se računi zaseb
nikom in napravam, ki dobivajo 20%ni popust, 
samo za ekspedicijo enega obroka . . . 2 — Din, 
za drugi in nadaljnji obrok eamo po • • 1—• Din, 
za državne naprave prvič 1 — Din, 
drugič in nadalje po 0*50 Din. 

P r i p o m b a , Ako se v lekarni ne izdelujejo 
ampulae, bacilli, boliji, capsulae gelatinosae, capsu-
iae operculatae, cerati, kreme, obliži, globuli, gra
nule, kroglice, perle, praški, supozitoriji, čaji, ma
zila itd., nego jih kupuje lekarnar narejene, se ra
čunijo, ako so omotane, kakor specialitete (100 % ) ; 
ako pa jih kupuje na kilogram ali meter ali v večjih 
količinah, jih računi kakor zdravila 2-5krat draže od 
povprečne nakupne cene vsaj treh najodličnejših 
drogerij v državi. 

Ta taksa (cenovnik) velja izza dDe 1. oktobra 
1922. za vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovea-
cev; s tem dnem prestanejo veljati dosedanje takse 
za delo. 

Taksa naj se natisne v «Službenih Novinah». 
Istočasno se pooblaščata «Srpsko apotekarsku dru
štvo» v Beogradu in «Hrvatski ljekarnički zbor» r, 
Zagrebu, da jo natisneta v svojih strokovnih časo
pisih ter jo vročita vsem lekarnarjem v državi. Po 
dva izvoda tako natisnjene takse morata poslati 
tudi ministrstvu za narodno zdravje. 

V B e o g r a d u , dne 20. septembra 1922. 
Minister za narodno zdravji-, 

Omerović s. r. 

3 4 5 . 
Tarifno obvestilo.* 

Železniška tarifa za prevoz blaga, del L, oddelek A 
(železniški poslovni piedpisnik) 

z dne 1. januarja 1920. 
Uredba za prevoz potnikov in blaga 

z dne 1. januarja 1908. 
I z p r e m e m b a § 81., t o č k (1) i n (4), ž. p. p., 

o d n o s n o §' 6 7., t o č k (1) i n (5) u r e d b e. 
Na podstavi § 2. ž. p. p., odnosno § 7. uredbe o 

prevozu potnikov in blaga, je odredil gospod mini
ster za promet z odlokom z dne 1. septembra t. 1., 
št. 29.631, da je z ozirom na izredne prometne raz
mere izpremembo § 81., točk (1) in (4) ž. p. p., ki 
je bila objavljena -koncem leta 1918. za železniško 
območje v Hrvatski-Slavoniji in Vojvodini, razširit» 
na vse železnice javnega prometa v. kraljevini,, za 
katere velja ž. p. p., odnosno uredba. 

Potemtakem se morajo izza dne 15. o k t o b r a 
t 1. omenjene točke glasiti tako: 

§ 81. (1) ž. p. p., odnosno § 67. (1) uredbe: 
(1) Ce se prejemnik blaga ne more izslediti ali 
če neče sprejeti pošiljke, ali če nastopi kakršnakoli 
druga ovira za izdajo blaga, mora pošiljalna postaja 
takoj po odpravljalni postaji obvestiti pošiljatelja o 
vzroku, zakaj se blago ni izdalo, ter zahtevati od 
njega naredbo (dispozicijo). To pa stori pošiljalna 
postaja samo, če more blago iztovoriti in ga kam 
spraviti. Če se to ne more zgoditi, je železnica upra
vičena, blago prodati, ne da bi o tem obvestila po
šiljatelja in prejemnika (glej točko (4) § 81. ž. p. p., 
odnosno točko (5) § 67. uredbe). 

Zaradi te izpremembe ne velja več izrecno od
rejeni rok za reševanje tovornega lista in istotako 
prestane veljati izvršna odredba I. k § 81. železniške 
tarife, del L, oddelek A, z dne 1. januarja 1910. 

Prejemnik mora rešiti tovorni list ter odpraviti 
blago v roku, ki je objavljen na- pošiljalni postaji, 
drugače je železnica upravičena, blago prodati. 

§ 81. (4) ž. p. p., odnosno § 67. (5) uredbe-. 
(4) odnosno (5) železnica ima razen tega pravico: 
a) blago, ki ga prejemnik ne odpravi in ki se rad» 

kvari, takoj prodati, če ga ni mogoče kam spra
viti ali izročiti špediterju; 

b) prodati blago, ki se ne odpravi in ki ga poši
ljatelj ne vzame nazaj, in sicer po preteku štiri
tedenskega ležanja. Če bi pa ležnina ne bila • 
razmerju z vrednostjo blaga ali če bi se vred
nost blaga zmanjšala zaradi dolgega ležanja, sm» 
železnica prodati blago tudi prej, po najboljS 
ceni, ki se da doseči. O namerjani prodaji blag» 
je treba obvestiti pošiljatelja in prejemnika bla
ga, če je to kakorkoli mogoče. 
Če se izvrši prodaja blaga v zgoraj navedeni to*-

ki a), pošiljatelja in prejemnika ni treba obveščati. 
Če železnica sama proda blago, sme vračunati tudi 
posebne takse, odrejene v tarifi, poleg izdatkov, v 
gotovini, ki bi jih imela pri tem. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 23. septembra 1922.; M. S. br. 31.794/22. 

* Razglašeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 221. izdanih dne 9. ok
tobra 1922. 



108. 754 Letnik IV. 

3 4 6 . 
Naredba, s katero se določajo firme, ki 
smejo poslovati z devizami in valutami/ 

Na podstavi člena 257. finančnega zakona za 
leto 1922./1923. odrejam: 

1.) Z valutami smejo poslovati v zmislu pravil
nika za promet z devizami in. valutami: 

Avram I. Anaf v Beogradu; 
Zak Š. Kalderon v Beogradu; 
Josif Manojlović v Beogradu; 
Hajim S. Medina v Beogradu; 
Rista Odavić v Beogradu; 
Rusko društvo za vzajemno pomoč v Beogradu; 
Makso Mautner v Zagrebu; 
Banka Petar Rupčić v Zagrebu; 
Menahem M. Salom v Sarajevu; 
L. Kademburger v Velikem Bečkereku; 
Banka Josif Kraus & drug v Osijeku; 
Abmin Lentel v Subotici; 
Braća Herzog v Subotici: 
Stevo Perović v Splitu: 
Šušić, Kalder in Grbić v Dubrovniku; 
M. Spaić in komp. v Sremski Mitrovici; 
Leo Lederer v Somboru; 
Bernard Mandil v Bjelovaru; 
David Kramer v Karlovcih; 
Ptujsko posojilno društvo v Ptuju; 
Ladislav Polak v Jaški; 
Izidor Saloni v Banjiluki in 
E. Sason v Zemunu. 
2.) Na podstavi člena 257. finančnega zakona 

za proračun leta 1922./1923. se prepoveduje poslo
vanje z valutami vsem ostalim bankam in menjal
nicam v državi, najsi so se prijavile ali ne. 

To se ne tiče delniških družb, Id so pooblaščene 
za to poslovanje s pravilnikom o prometu z devi
zami in valutami ali samo z valutami. 

3.) Od te prepovedi se izvzemajo banke'in me
njalnice v Južni Srbiji, za katere se izda naknadna 
odločba, čim se prejmejo zahtevam podatki o pri
javljenih firmah. 

Vsako postopanje, protivno tej naredbi, ima za 
posledico kazni, določene s pravilnikom o reguli
ranju prometa z devizami in valutami in s členom 
48. finančnega zakona za leto 1922./1923. 

Generalni inšpektorat naj izvrši to odločbo ter 
naj izda potrebno dovolilo za poslovanje zgoraj 
imenovanim firmam. ffinister ш f i n a n c e : 

dr. K. Kumanudi s. r. 

Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 29. septembra 1922.; I br. 15.543. 

347. 
Na podstavi člena 16. oddelka VI. uredbe o iz-

preniembah in dopolnitvah v ustroju ministrstva za 
gradbe z dne 25. junija 1919., z izpremembami in 
dopolnitvami z dne 3. decembra 1919. predpisujem 
nastopni 

Pravilnik za opravljanje državnega 
tehničnega izpita.** 

Pravica do opravljanja izpita. 

Člen 1. 
Pravico do opravljanja državnega tehničnega iz

pita po členu 16. omenjene uredbe imajo vsi oni, ki 
eo dobili pri nas ali v inozemstvu diplomo ter so do
vršili: tehnično fakulteto na univerzi, visoko teh
nično šolo ali višjo tehnično šolo za brodarstvo. 

Ta pravica se dobi po dvoletni praksi ali v dr-
Bavui, samoupravni ali občinski službi ali pa pri pri
gnanem [jrivatnem gradbenem podjetju. 

Čas, prebit v praksi pred študijami in med štu
dijami, se ne vpošteva. 

Inozemski državljani nimajo pravice do oprav
ljanja tega izpita. 

Vrsta izpita. 

Člen 2. 
Kandidati smejo opravljati izpit samo iz one 

•troke, za katero so si pridobili .strokovno izobrazbo. 

* Razglašena v < Službenih Novinah kraljevine 
Srba. Hrvata i Slovenaca> št. 224, izdanih dne 
9. oktobra 1922. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 224, izdanih dne 9. ok
tobra 1922. 

Čas za opravljanje izpita. 

Člen 3. 
Izpiti se opravljajo meseca aprila vsako leto. 

Prijave k izpitn. 

Člen 4. 
Prijave k državnemu tehničnemu izpitu vlagajo 

kandidati pismeno pri ministrstvu za gradbe naj-
kesneje do dne 1. septembra. 

Naknadne prijave preko tega roka se ne vpošte-
vajo. 

Prijavi mora priložiti vsak kandidat: 
1.) izpričevalo o opravljenem zrelostnem izpitu; 
2.) diplomo o opravljenem strokovnem izpitu po 

členu 1. tega pravilnika; 
3.) kratek popis življenja in delovanja; 
4.) potrdilo o dvoletnem praktičnem delu; in 
5.) potrdilo o državljanstvu. 

Odločbe o sprejema kandidatov. 

Člen 5. 
Prejete prijave pošilja ministrstvo za gradbe iz-

praševalni komisiji. Izpraševalna komisija pregleda 
prijave ter odloči najkesneje v 15 dneh, kateri kan
didati se pripuščajo k izpitu. Ta odločba se priobči 
kandidatom po ministrstvu za gradbe pismeno. 

izpraševalna komisija. 

Člen 6. 
Izpiti se opravljajo v Beogradu pred izpraševal-

no komisijo, Id jo postavlja minister za gradbe za 
tri leta po členu 16. uredbe o ustroju ministrstva 
za gradbe. 

Komisija izvoli izmed sebe izpraševalce za po
samezne grane tehničnih znanosti. Njih dolžnost je, 
prijavljati pismene naloge (teze), jih pregledovati 
ter izpraševati kandidate. 

Katere grane obseza državni tehnični izpit. 

Člen 7. 

Državni tehnični izpit obseza: 
1,) izpit za arhitekte; 
2.) izpit za gradbene inženjerje vseh strok; in 
3.) izpit za strojne inženjerje strojne, elektroteh

nične in ladjedelske stroke. 

Izpit je pismen in usten. 

Člen 8. 
Izpit je sestavljen iz domače naloge večjega ob

sega (teze), ki jo mora kandidat kot izgotovljen ela
borat predložiti ministrstvu za gradbe za komisijo 
in zaradi ustne obrambe te naloge pred izpraševalna 
komisijo. Prvi del ee smatra za pismeni, drugi pa 
za ustni izpit. 

Obdelava domače naloge (teze) obseza izdelavo 
vseh potrebnih razprav, skic, načrtov, statičnih ra
čunov, predhodnih izmer, proračunov kakor tudi 
občih in tehničnih pogojev za izvrševanje zgradb, z 
ozirom na veljavne gradbene zakone in tehnične 
konvencionalne predpise, ki imajo svojo oporo v 
tehnični znanosti. 

Obseg- izpita. 

Člen 9. 

Obseg pismenega in ustnega izpita je: 

I. Za arhitekte. 
1.) S a k r a l n e i n p r o f a n n e z g r a d b e . 

a) Položaj, razpored, zunanja in notranja arhitek
tura javnih zgradb, ki se zidajo največkrat, ka
kršne so: cerkve, šole, bolnice, sodna poslopja, 
administrativne zgradbe, knjižnice, železniške in 
njim podobne zgradbe. 

b) Konstrukcije iz lesa, kamena, železa, betona in 
armiranega betona in njih uporaba v arhitekturi 
z njih statičnim računom. 

c) Ureditev mest in dela, ki so v zvezi z njo. 
č) Asanacija tal in zgradb. 
d) Ventilacija in kurjava in gradbena higiena. 
e) Fundiranje na suhem in na vodi. 

2.) A d m i n i s t r a c i j a in z n a n j e g r a d 
be n i h z a k o n o v . 

II. Za gradbene inženjerje. « r 
1.) Ž e l e z n i c e in c e s t e . 

a) Trasiranje cest in železnic (komercialno in teh
nično). 

b) Variante in primerjanje tras. 
c) Razpored in prenos izkopine (niveliranje mas). 

č) Spodnje in zgornje sestavine železnic in cest. 
d) Cestni in železniški mostovi in tuneli. 
e) Postajne priprave. 

2.) Z g r a d b e za p r o m e t in t r g o v i n o . 
a) Skladišča, kolarnice (remize) za lokomotive, 

vodne postaje, delavnice itd. 
b) Manjše postajne, potniške in postranske zgrad

be pri železnicah in strešne konstrukcije. 
3.) A r m i r a n i b e t o n . 
Teorija in uporaba armiranega betona pri iz

delavi mostov in pri ostalih inženjerskih konstruk
cijah. 

4.) H i d r o t e h n i k a . 
a) Reguliranje rek, rečic in potokov. 
b) Kanaliziranje rek in napravljanje kanalov. 
c) Gradnja rečnih in morskih pristanišč in dokov za 

izdelovanje in popravljanje ladij; zaščitni zidovi 
—• moli — itd. 

č) Ukoriščanje vodne sile, jezovi in odvodni jarki. 
d) Vodovod in kanalizacija mest in zgradb. 
e) Vse vrste fundiranja na suhem in na vodi in

ženjerskih in arhitektonskih zgradb v zvezi s 
sondiranjem tal. 

f) Uporaba armiranega betona pri hidrotehničnih 
zgradbah. 
5.) P r i m o r s k a in r e č n a s l u ž b a . 

a) Pristojnost posameznih upravnih oblasti. Pristoj
nost in organizacija pomorske in rečne uprave. 

b) Vodno pravo; predpisi o morski obali, o morju 
in morskem dnu. Predpisi o podeljevanju kon
cesij za uporabo obale. 

c) Predpisi o trebilni (bagrski) službi, o ladjemer-
stvu. 

č) Predpisi o zavarovanju delavcev in 0 insjjekciji 
dela, 

d) Glavna pomorska in rečna terminologija. 
e) Gradbeni objekti: luški in svetilniški. 
f) Administrativni postopek pri izvajanju gradbe

nih projektov kakor tudi pri oddajanju in izva
janju del. 
6.) A d m i n i s t r a c i j a i n g r a d b e n i z a 

k o n i . 
III. Za strojne inženjerje. 

A. Za strojništvo. 
1.) T e o r i j a s t r o j e v . 

a) Teorija hidravličnih motorjev. 
b) Teorija parnih strojev in parnih turbin in motor

jev na eksplozijo. 
c) Izračunavanje parnih kotlov, turbin, eksplozij

skih motorjev in visokih dimnikov. 
2.) K o n s t r u k c i j a m o t o r n i h s t r o j e v . 
Konstrukcija motornih parnih in ostalih kalorič

nih motorjev, istotako motorjev na eksplozijo. 
3.) P r o u č e v a n j e i n k o n s t r u k c i j a 

r a z n i h s i t r o j e v . 
a) Gradbeni stroji, orodni stroji (stroji za obdelo

vanje). 
b) Stroji za transport tehničnih trdnih in plinastih 

teles (dvigala, črpalke, pihala, ventilatorji, kom
presorji, stroji za zabijanje kolov, bagri itd.). 
4.) Ž e l e z n i š k i s t r o j i . 

a) Lokomotive, tenderji, vagoni, postaje za vodo, 
kretnice in prenašala. 

b) Ureditev kurilnic in železniških delavnic. 
c) Izračuni o odporu lokomotiv in vlakov. 
č) Izračuni o porabi vode, premoga in maziva pri 

lokomotivah. 
5.) Z n a n j e o m a t e r i a l u za s t r o j n e 

k o n s t r u k c i j e in p r i p r a v e za n j e g a 
p r e i z k u š a n j e . 

6.) A d m i n i s t r a c i j a i n z n a n j e p r e d 
p i s o v , za s t r o j n e i n ž e n j e r j e . 

B. Za elektrotehniko. 
Skupina a). 

Termični stroji, hidravlični in plinski motorji \a 
njih ujKiraba j>ri električnih centralah. 

Skupina b). 

1.) T e o r i j a in g r a d n j a d in a m » k i h 
s t r o j e v in t r a n s f o r m a t o r j e v . 
a) Dinamski stroji in motorji istosmernega toka. 
b) Dinamski stroji in motorji izmeničnega, toka. 
c) Transformatorji. 

2.) A p a r a t i , i n s t r u m e n t i in a k u m u 
l a t o r j i . 

3.) E l e k t r i č n e c e n t r a l e . 
Določanje, kolika je kapaciteta centrale. Trete 

in karakteristike central, način postavljanja, donos
nost, organizacija in upravljanje. 
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4.) E l e k t r i č n a n a p e l j a v a — r a z 
v a j a n j e. 

5.) E1 e k t r i č n o v 1 a č e n j e. 
6.) P r i p r a v e š i b k e g a t o k a . 
7.) A d m i n i s t r a c i j a in z n a n j e z a k o n 

s k i h p r e d p i s o v . 

C. Za ladjedelstvo. 
l.j T e o r i j a l a d j e . 

a) Cista teorija ladje. 
b) Aplicirana teorija ladje. 

2.) P r a k t i č n o l a d j e d e l s t v o . 
a) Korito ladje in njegovi deli. 
b) Oprema in notranja ureditev ladij. 
c) Praktična dela v ladjedelstvu. 
č) Kalkulacija cen za razne poprave, ocenitev do

nosnosti ladij. 
3.) G r a d b e n i m a t e r i a l . 
Znanje gradbenega materiala. 
4.) L a d i j s k i s t r o j i . 
5.) A d m i n i s t r a c i j a in z a k o n s k i 

p r e d p i s i . 
Domača naloga. 

Člen 10. 
Kandidat prejme domačo nalogo v zapečatenem 

zavitku od načelnika občega oddelka pri ministr
stvu za gradbo, in sicer do dne 1. novembra. 

Koncept naloge se hrani v ministrstvu za gradbe. 

Jamstvo za domačo nalogo. 

Člen 11. 

Kandidat mora izdelati nalogo samostalno doma, 
kar potrdi s častno besedo. 

Predložitev domače naloge. 

Člen 12. 
Izdelano domačo nalogo predloži kandidat mini

strstvu za gradbe. Izdelani nalogi priloži tudi iz
virnik naloge najkesneje do dne 1. februarja. 

Izdelane naloge, predložene po tem roku, se ne 
vpoštevajo.' 

Priobči te v kandidatom. 

Člen 13. 
Izpraševalna komisija predloži po pregledu iz

delanih nalog obrazložen pismen referat ministra za 
gradbe o tem, kateri kandidati se pripuščajo k ust
nemu izpitu in kateri ne, o čemer obvesti ministr
stvo za gradbe kandidate pismeno najkesneje do 
dne 1. aprila. 

Odklonitev kandidatov. 

Člen 14. 
Odklonjeni kandidati imajo pravico, se iznova 

prijaviti k izpitu po tem pravilniku v enem izmed 
prihodnjih izpitnih rokov, in sicer po preteku enega 
leta, ko dobe novo domačo nalogo. 

Odklonitev od izpita. 

Člen 15. 

Od nadaljnjega opravljanja izpita se izloči za 
dva izpitna roka oni kandidat, o katerem se izpra
ševalna komisija uveri, da ni izdelal naloge samo
stalno. 

V ta roka se ne šteje oni rok, ko se kandidat 
odkloni. 

Ce odklonjeni kandidat to ponovi tudi pri pri
hodnjem izpitu, izgubi za vselej pravico do oprav
ljanja državnega izpita. 

Nezadovoljiv uspeh pri ustnem izpitu. 

Člen 16. 

Smatra se, da niso opravili izpita oni kandidati, 
Id so pokazali pri pismenem izpitu zadovoljiv, pri 
ustnem pa nezadovoljiv uspeh. Zato se morajo iz
nova uglasiti k izpitu (v smislu člena 14. tega pra
vilnika). 

Odložitev ustnega izpita. 

Člen 17. 
Ce bi bil kandidat iz resnih in utemeljenih raz

logov zadTŽan, opravljati ustni izpit, ali če med iz
pitom iz takih razlogov prekine njega opravljanja, 
odloži izpraševalna komisija kandidatu opravljanje 
ustnega izpita za prihodnji izpitni rok. Ce ee tudi v 
tem, prihodnjem roku kandidat ne prijavi k izpitu 

ali če med izpitom prekine njega opravljanje iz 
kakršnihkoli neutemeljenih razlogov, se smatra, ka
kor da ni pri ustnem izpitu pokazal zadovoljivega 
uspeha; njegova domača naloga se uniči in vrnejo 
se mu vse priloge, priložene prijavi. 

Po tem ima kandidat pravico, se iznova javiti k 
izpitu po tem pravilniku v enem izmed prihodnjih 
izpitnih rokov, in takrat dobi novo domačo nalogo. 

Vprašanja pri ustnem izpitu. 

Člen 18. 
Kandidati, pripuščeni k ustnemu izpitu po členu 

13. tega pravilnika, morajo odgovarjati na postav
ljena vprašanja, ki so v zvezi s predmetom, kate
rega je obdelal kandidat kot domačo nalogo. 

Vprašanja se postavljajo tako, da pokaže kan
didat razen praktične izobrazbe tudi svoje teoretič
no znanje. 

Izpraševanje enega kandidata iz vseh predmetov 
sme trajati največ skupaj šest ur v roku treh dni. 

Klavzura. 

Ölen 19. 
Izpraševalna komisija ima pravico, dati kandi

datu, če se ji zdi potrebno,* ponovno pismeno nalogo 
iz obdelane teze. Ta naloga smo trajati največ dva 
dni in kandidat jo izdeluje ob nadzorstvu komisije. 

Izpit se sme opravljati dvakrat. 

Člen 20. 
Državni izpit se sme opravljati vsega skupaj 

dvakrat. 
Ce kandidat tudi drugič ne opravi izpita, ' izgubi 

za vselej pravico do opravljanja državnega tehnič
nega izpita. 

Ocena uspeha in izdaja diplome. 

Člen 21. 
Z ozirom na izdelano domačo nalogo in odgovore 

pri ustnem izpitu ocenja komisija uspeh kandida
tov z: 

1.) ni opravil; 
2,) opravil; in 
3.) odlično opravil. 
Ocene so: 
do 3.) zaključno — ni odpravil', 
preko 3.) do 4.) — opravil in 
preko 4.) do 5.) — odlično opravil. 
Odločbo o izpitu s poročilom o poteku vsega iz

pita vred predloži predsednik izpraševalne komisije 
ministru za gradbe najkesneje do konca meseca 
aprila. 

Diplomo o opravljenem izpitu podpišeta pred
sednik komisije in oni njen član tajnik, iz čigar sku
pine kot glavnega predmeta je dobil kandidat do
mačo nalogo. 

To diplomo podpiše zaradi overitve minister za 
gradbe. 

Kandidati dobivajo diplomo o opravljenem dr
žavnem izpitu od občega oddelka ministrstva za 
građbe proti plačilu predpisane takse; obenem se jim 
vrnejo vsi dokumenti, ki so jih priložili prošnji ob 
inijavi k izpitu. 

Dopust za opravljanje izpita. . 

Člen 22. 

Ce je kandidat v državni službi, dobi za izdelavo 
domače naloge in opravljanje ustnega izpita kakor 
tudi za potovanje od svojega stanovališča do Beo
grada in nazaj dopust največ dveh mesecev. 

Nagrada izpraševalcem. 

Člen 23. 

Izpraševalci imajo za 6voj trud pri izpraševanju 
kandidatov in pripravljanju in ocenjanju teze po
sebno nagrado, ki jo odredi minister za gradbe v 
breme državnega proračuna. 

Prehodne odredbe. 

Člen 24. 

Izjemoma se dovoljuje opravljanje državnega teh
ničnega izpita po zgoraj razloženem programu tudi 
onim tehnikom, ki so opravili zrelostni izpit in so 
potem dovršili do sedaj tehnično'solo v inozemstvu, 
Id ni enake veljave z našo tehnično fakulteto. S to 
pravico se smejo koristiti dotični kandidati do všte
tega leta 1923. 

S temi diplomami se smejo ti kandidati spreje
mati v državno službo kakor ostali inženjerji ali 
arhitekti, ki imajo diplome tehnične fakultete ali 
višje tehnične šole in opravljeni državni tehnični 
izpit. 

Člen 25. 
Vkljub roku v členu 4. in členu 10. tega pravil

nika vlagajo kandidati leta 1922. prijave k izpitu 
najkesneje do dne 1. novembra, nalogo pa prej
mejo najkesneje do dne 15. decembra. 

Veljava pravilnika. 

Člen 26. 

Ta pravilnik velja od dne, ko se razglasi; s tem 
dnem izgubi veljavo pravilnik z dne 5. februarja 
1905., št. 5505/1903. 

V B e o g r a d u , dne 30. septembra 1922.; 
št, 25.954. 

Minister za gradbe: 
Velja Vukićević s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št, 316/84/Vn. 1922. 1344 3—1 

Razglas o nabavi maziva, nafte in bencina. 
Na podstavi odobritve gospoda ministra za pro

met M. S. br. 32.159/22. in v zmislu zakona o dr
žavnem računovodstvu kakor tudi pravilnika za 
njegovo izvrševanje, se objavlja s tem interesentom, 
da bo v ekonomskem oddelku ministrstva za pro
met javna ofertalna licitacija za nabavo maziva, 
nafte in bencina, potrebnega oblastnim direkcijam 
državnih železnic, in sicer: 

I. d n e 9. n o v e m b r a 1 9 2 2. z a : 
a) 1,002.000 kg loKomotivskega in vagonskega olja 

za poletno porabo; 
b) 1,030.000 kg lokomotivskega in vagonskega olja 

za zimsko porabo; 
c) 431.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
č) 265.000 kg cilindrskega olja za pregreto [)aru. 

II. d n e 10. n o v e m b r a 1 9 2 2. za: 
a) 1^070.000 kg nafte za proizvajanje plina in za 

pogon Dieslovih motorjev; 
b) 370.000 kg repnega olja za razsvetljevanje signa

lov (ali namesto njega denaturiranega oljiko-
vega ali sezamovega olja); 

c) 25.000 kg dinamskega olja; 
č) 310.000 kg bencina. 

Ponudbe se sprejemajo za enega ali več omenje
nih predmetov kakor tudi za količine, manjše od 
označenih. 

Obrazec za ponudbe, ki navaja pogoje, se do
biva pri ekonomskem oddelku ministrstva za promet 
(Zrinskova ulica št. 62, prej Resavska) ali pa pri 
oblastnih direkcijah državnih železnic v Beogradu, 
Zagrebu, Sarajevu in Subotici, vsak delavnik od 
10. do 12. ure. 

Vsaka ponudba mora biti opremljena s kolkom 
za 20 dinarjev in vložena v zapečaten zavitek, na 
katerem mora biti razločno napisano: «Ponudba 
za ponudnika N. N.> Ako se pošlje 
ponudba po pošti, mora dospeti pred časom, odre
jenim za otvarjanje ofertov; brzojavne ponudbe se 
ne vpoštevajo. 

V zmislu člena 88. zakona o državnem računo
vodstvu mora položiti vsak ponudnik predpisano 
kavcijo pri glavni blagajni beograjske železniške 
direkcije, in sicer najkesneje do 10. ure dne 9. no
vembra, odnosno dne 10. novembra t. 1., kakor se 
pač hoče udeležiti ene ali druge licitacije. 

Vsak dražitelj mora pokazati komisiji revera o 
položeni kavciji kakor tudi ostale potrebne dokaze 
o svoji dobavijateljski sposobnosti; na podstavi tega 
dobi pravico, da se udeleži dražbe. 

Ponudbe bo sprejemala v ekonomskem oddelku 
ministrstva za promet odrejena komisija točno od 
10. do 11. ure dne 9., odnosno dne 10. novembra, 
ob 11. uri pa jih začne javno otvarjati- vpričo po
nudnikov, ki bi bili prisotni. 
Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet; 

M. S. br. 32.159/22. » 

l i t . 
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Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 3970. 

Odobritev šolske knjige. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za 

presveto in vere, je z razpisom z dne 12. oktobra 
1922., št. 3970, odobrila šolsko knjigo: «Čitanka za 
meščanske šole, IV. del. Sestavil Josip B r i n a r , 
ravnatelj meščanske šole v Celju. Cena. poltrdo 
vez. 17 Din, v platno vez, 19 Din. V Ljubljani, 1923. 
Kr. zaloga šolskih knjig in učil. 

V L j u b l j a n i , dne 12. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Zastopnik pokr. namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št. 3720. 

Razglas. 
Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 

je izpremenila točko 10. pravilnika za izpraševalno 
komisijo za slovensko stenografijo, objavljenega z 

dne 21. januarja 
z razglasom z 

1920., Ur. 1. 14, in iz-
dne 21. aprila 1921., 

razglasom z 
premenjenega 
Ur. 1. 45. 

Točka 10. naj se glasi: 
«10.) Izpraševalna pristojbina v znesku 100 (sto) 

dinarjev se mora pred preizkušnjo izročiti predsed
niku komisije.» 

V L j u b l j a n i , dne 11. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka: dr. Skabernè s.r. 

Št. 7315. 

Razglas. 
Ministrstvo za poljedelstvo in vode naznanja sub 

br. 28.147ДУ. z dne 4. oktobra t. 1., da je prometni 
minister pod K M br. 30.162/22. g dovolil olajšave 
za prevoz 3000 vagonov živalske krme za pasivne 
kraje, in sicer tako-le: 

1.) Za s e n o in s l a m o se bodo računile voz-
nine po tarifnem razredu «C» za 5000 kg in po spe
cialni tarifi br. «3» za 10.000 kg. 

2.) Za z r n a t o h r a n o in mlinske proizvode 
(moka, otrobi itd.) se bo računiJa tarifa, ki je ve
ljala dne 30. junija t 1. (popust 33 %). 

Znižane tarife veljajo ob nastopnih pogojih: 
1.) Tovorni list mora biti adresiran na naslov 

Kmetijsike družbe, kmetijskih podružnic, zveze kme
tijskih zadrug ali občine. 

2.) Tovornemu listu se mora priložiti potrdilo, 
izdano po ministrstvu za poljedelstvo in vode (od
delku za živinorejo), v katerem je označeno, da je 
pošiljka namenjena za preskrbo siromašnih krajev. 
Potrdilo mora biti žigosano in numerirano po mini
strstvu za promet. 

Duplikat tega potrdila, istotako žigosan in nu
meriran po ministrstvu za promet, mora prejemnik, 
preden prejme blago, predati železniški postaji. 

Ce unikat tega potrdila ni priložen tovornemu 
listu ali če se pri izdaji pošiljke ne predloži dupli
kat, se računi popolna voznina. 

Krma se lahko nakupuje in izvaža iz Vojvodine, 
Srema, vzhodne Slavonije in Podunavja. V Slove
nijo se sme uvoziti 1000 vagonov živalske krme. 

Kmetijska družba, kmetijske podružnice, zveze 
kmetijskih zadrug in občine, ki reflektiraju na te 
znižane tarife, naj število vagonov krme, ki jih na-
merjajo uvoziti iz zgoraj naštetih krajev, takoj pri
javijo na naslov: Pokrajinska uprava, oddelek za 
kmetijstvo v Ljubljani (Marijanišče), da se more 
jnavočasno naročiti zadostno število potrdil. Pri
jave naj navajajo natančni naslov društva ali ob
čine, vrsto krme (seno ali slama) in število vago
nov. 

O izdanih potrdilih €« bo vodila stroga evidenca. 

V L j u b l j a n i , dne 13. oktobra 1922. 

Pokrajineka uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

šef oddelka: Sancin s. r. 

756 

Št. 3191. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 14. oktobra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšim], imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S I i ii », v k ». i ti. [> a. r k 1 j i\ v k a. 
LJubljana okolica: Borovnica 12:58, Iška vas 

15, Preserje 10:146, Studenec-Ig 3:4, Tomišelj 
21, Vrhnika 2:19, Zelimi je 3:33. Maribor: Dra-

Lettila IV. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

pri vodstvu javne bolnice v Celju. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 7. oktobra 1922. 
Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

gučevo 1:3, Krčevina 1:1, Pobrežje 1:1, Na Ranci 
1:1, Št. Peter 1:1, Vosek 2:2. Ljubljana mesto 1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Čentiba 1:2, Dolnja Lendava 

1:1, Gaberje 1:1, Kapca 1:1. 

Brežice: 
vica 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Zagorje 1:1. Ljubljana okoljca: Brezo-

S t e k l i n a . 
Brežice: Sv. Peter pod Sv. gorami 1:1. Murska 

Sobota: Ižakovci 1:1. Ptuj: Sv. Rok ob Sotli 1:1, 
Velika Nedelja 1:1. 

ч S v i n j s k a k u g a . 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Dobrunje 1:1. 
Maribor: Plavč 1:1, Slovenska Bistrica 1:1. Novo 
mesto: Prečna 1:1, Žužemberk 1:2. Radovljica: 
Bled 1:5. Slovenjgradec: Muta 1:1, Vuzenica 1:3 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Celje: Celje okolica 1:1, škofja vas 1:1. Kam

nik; Podhruško 1:3. Ljubljana okolica: Št, Vid 1:1. 
Logatec: Hotedršica 1:1. Murska Sobota: Črnelavci 
1:1, Krplinik 1:3, Moravci 1:1. Ptuj: Muretinci 
1:1, Pacinje 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Prevalje: Prevalje 1 :1 . 
V L j u b l j a n i , dne 14. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 11.189/22. 
Razpis. 

3—2 

Pri zdravstveni upravi okrajnega glavarstva v 
Mariboru se razpisuje mesto zdravstvenega nadzor
nika, ki se mu poverijo dolžnosti ravnatelja splošne 
bolnice v Mariboru, s prejemki VIL činovnega raz
reda državnih uradnikov, t. j . z letno plačo 4500 
dinarjev in s pripadajočimi draginjskimi dokladami 
(sedaj 26 dinarjev). 

Prosilci, ki morajo biti doktorji vsega zdravil
stva in državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z najmanj 10 let sanitetske službe, naj vlože 
svoje prošnje, opremljene z dokazili o kvalifikaciji 
in o dosedanjem službovanju, do dne 

10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dno 5. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Št. 11.285/22. 3—2 
Razpis. 

Pri vodstvu javne bolnice v Celju ee razpisuje 
asistentsko mesto za kirurški oddelek s prejemki 
IX. činovnega razreda državnih uradnikov, t. j . z 
adjutom letnih 2800 Din in s pripadajočimi draginj
skimi dokladami. 

Pogoji: jugoslovansko državljanstvo, dvoletna 
praksa v bolnici, in sicer tako, da je prosilec vsaj 
šest mesecev služboval na kirurškem oddelku. 

Preda. 2321/13/22—1. 1358 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je sprejelo od

vetniškega kandidata drja. Maksa Š n u d e r l a v 
Mariboru na njegovo prošnjo v imenik kazenskih 
zagovornikov svojega okoliša. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 10. oktobra 1922. 

Dukić s. r. 

Preds. 2936/18/21—29. 

Razglas. 
Za četrto redno porotno zasedanje imenujem za 

predsednike porotnih sodišč in njih namestnike: 
I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 

za predsednika: predsednika deželnega sodišča 
drja. Otona P a p e ž a ; 

za namestnike: višje deželnosodne svetnike An
tona M l a d i č a , Alberta L e v i č n i k a in drja. 
Adolfa K a i s e r j a in deželnosodna svetnika drja. 
Ivana M o d i c a in drja, Pavla S k a b e r n e t a ; 

II. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e 1 j u: 
za predsednika: dvornosodnega svetnika in pred

sednika okrožnega sodišča drja. Josipa K o t n i k a ; 
za namestnike: višje deželnosodne svetnike drja. 

Friderika B r a č i č a , drja. Ivana P r e m s c h a k a 
in drja. Hinka S t e p a n č i č a in deželnosodnega 
svetnika Valentina L e v i č n i k a ; 
III. p r i o k r o ž n e m a o d i S ö u v M a r i b o r u : 

za predsednika: dvornosodnega .svetnika in pred
sednika okrožnega sodišča drja. Jakoba T o p l a k i . ; 

za namestnike: dvornega svetnika Josipa F o n a , 
višja deželnosodna svetnika Aleksandra R a v n i -
h a r j a in Josipa S t e r g e r j a in deželnosodna 
svetnika Janka G u z e 1 j a in Frana P o « e g o; 

IV. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

za predsednika: predsednika okrožnega sodišča 
drja. Jurija P o 1 e n š k a; 

za namestnikc: deželnosodne svetnike Antona 
K u d r a, drja. Ščitomira D o 1 e n c a in drja. Josipa 
F i s c h i n g e r j a . 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 11. oktobra 1922. 

Duklć a.r. 
Št. 2625/22. 3—1 

Natečaj služb opraviteljev državnega 
pravdniStva. 

Pri nastopnih okrajnih sodiščih bodo imenovani 
upravitelji državnega pravdništva: 

A. V področju državnega pravdništva v C e l j u : 
1.) Brežice z letno nagrado 145 Din in lQ0%no 

draginjsko doklado; 
2.) Konjice z letno nagrado 165 Din in 100%no 

draginjsko doklado; 
3.) Laško z letno nagrado 157-50 Din in 100%no 

draginjsko doklado; 
4.) Rogatec z letno nagrado 125 Din in 100%no 

draginjsko doklado; 
5.) Slovenjgradec z letno nagrado 125 Din in 

100%no draginjsko doklado; 
6.) Šoštanj z letno nagrado 125 Din in 10O%no 

draginjsko doklado. 

B. V področju državnega pravdništva v L j u b -
1 j a n i ; 

1.) Brdo z letno nagrado 125 Din in 100%no dra
ginjsko doklado; . 

2.) Cerknica z letno nagrado 125 Din in 100(%n» 
draginjsko doklado; 

3.) Kranjska gora z letno nagrado 125 Din in 
100%na draginjsko doklado; 
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4.) Lilija z letno nagrado 135 Din in 100%no 
draginjsko doklado; 

ó.j Logatec •/. letno nagrado 125 Din in 100% in 
draginjsko doklado; 

G.) Lož z letno nagrado 125 Din in 100%no dra
ginjsko doklado; 

7.) Radovljica z letno nagrado 140 Din in lOO^.no 
draginj-sko doklado; 

8.) Škofja Loka z letno nagrado 125 Din in 
100cf.no draginjsko doklado; 

0.) Vrhnika z letno nagrado 125 Din in 100%no 
draginjsko doklado. 

C. V področju državnega pravdništva v M u r i -
b or u: 

1.) Dolnja Lendava z leliio nagrado 167-50 Din 
in 100</(',no draginjsko doklado; 

2.) Marmberg z letno nagrado 125 Din in 100%m 
draginjsko doklado; 

3.) Murska Sobota, z letno nagrado 1(57-50 Din in 
100% no draghijsko doklado; 

4.) Ormož z letno nagrado 140 Din in 100%no 
draginjsko doklado; 

5.) Prevalje z letno nagrado 125 Din in 100%no 
draginjsko doklado; 

(i.t Slovenska Bistrica z letno nagrado 132-50 Din 
in 100%no draginjsko doklado. 

VC. V področju državnega pravdništva v N o v e m 
m e s t u: 

\.) Radeče z letno nagrado 125 Din in 100%,no 
draginjsko doklado; 

2.) Žužemberk z letno nagrado 125 Din in 100%.-
lio draginjsko doklado. 

Prosilci morajo biti nravno in politična neomade-
ževani, naši državljani ter morajo stalno bivati na 
sedežu ali v bližini okrajnega, sodišča. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože ad A. na državno pravdništvo v Celju, ad B. 
na državno pravdništvo v Ljubljani, ad C. na držav
no pravdiuštvo v Maribora in nd G. na državno 
pravdništvo v Novem mestu do dne 

2 5. no v e m b r a 1 9 2 2. 
Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celokup

ne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., Ur. 1. 
št. 115. Za take se priznavajo le oni. katerih zmož-
noM za delo ч\ je vsled poškodb, dobljenih v vojni, 
'/.manjšala najmanj za 20 %,. Invalidnost morajo iz
kazati z izvidom nadpregleda, izdanim po eni ali 
drugi pukovski okružni komandi naše; države (ko
mandi vojnega okrožja). 

Vojni prostovoljci se opozarjajo na člene L, 2. 
in 8. zakona o dobrovoljcu) z dne 30. decembra 
192].. Ur. 1. št. 90 iz leta 1922., vojaški certifikatisti 
[>a na zakon z dne 19. aprila 1872.. avstr. drž. zak. 
št, (50. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 1.0. oktobra 1922. 

Višji državni pravdnik: Jeglič s. r. 

Št. 200/10. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1340 

3—2 Pred.-. 949/4/22—1. 
Razpis. 

Pri deželnem sodišču v Ljubljani se odda 
mesto izvršilnega uradnika z dostavkom, da se 
odda tudi mesto, ki se utegne izprazniti ali tekom 
razpisa ali po premestitvi, in pa izmed podurad-
niških mest, izpraznjenih na ta način. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem li.stu 107. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 11. oktobra 1922. 

Preds. 912/19/823—5/3—30. 3—1 

Razglas. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se razpisuje 

mesto pogodbenega jetiiiščničnega zdravnika z 
letno nagrado 4000 Din. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, naj 
se vlože do dne 

15. no v e m 1) r a 19 2 2. 
pri podpisanem predsedništvo. kjer je tudi na vpo
gled vsebina pogodbe. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 13. oktobra 1922. 
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Kraj, ulica in hišna Številka 
sedanje trafike 
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Ponudbe je vložiti pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru najpozneje do dne 
3. n o v e m b r a 1 9 2 2 . ob desetih. 

Natančnejši podatki o donosu in stroških, ki jih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, da se 
bodo mogle ponudbe vpo.števati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega natečajnega 
razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Mariboru in na uradni 
deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Mariboru, dne 9. oktobra 1922. 

Dr. Povalej s. r. 

Preds. 1005/4/22—2. 3—3 

Razpis. 
Odda se mesto jetniške paznice pri okrožnem so

dišču v Celju. 
Prošnje naj se vlože do dne 

10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 106. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dno 7. oktobra 1922. 

V/klic glede krivde -se kot, neutemeljen zavrača; 
ug-oditi pa je vzklieu glede kazni in zato se ta kazen 
v glavnem delu znižuje od 5 dni na 48 ur zapora, 
poostrenega z enim postom: postranska denarna 

azen ostane ncizpremenjena. 
Po § 390. k. pr. r. mora obtoženec trpeti tudi 

troške kazenskega postopanja II. stopnje. 
Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 

dne 5. septembra 1922. 

Pred*. 100G/4/22—2. 3—3 
Razpis. 

Odda so služba isluge pri okiajnem sodišču v Bre
žicah ali pri drugem sodišču. 

Prošnje naj se vlože do dne 
10. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 106. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 

dne 7. oktobra 1922. 

U V 582/22—12. " " ' 1339 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno usodišče v Celju kot vzklicno sodišče 

je v.sled naredbe z dne 18. avgusta 1922., s kalem 
je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo 
dne 5. septembra 1922. pod predsedstvom višjega 
deželnosodnega svetnika drja. Bra čiča-, vpričo višje
ga deželnosodnega svetnika drja. Stepančiča, de
želnosodnega svetnika drja. Krančiča, in okrajnega 
sodnika drja. Lipša kot sodnikov in oficianta Kres-
nika 
dr 

U 376/22. 1338 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja i 
Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno sodišči; 

je vsled naredbe z dne 1. .septembra 1922.,- s ka
tero je bila določena vzklicna razprava, raz-travljalo 
dne 19. septembra 1922. pod predsedstvom višjega 
deželnosodnega svetnika drja. Bračiča, vpričo višje
ga deželnosodnega svetnika drja. Stepančiča, dc-

j želno.sodnega svetnika Levičnika. okrajnega sod-
j nika drja. Lenarta kot sodnikov in oficianta Kres-
| nika kot zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika 
drja. Rusa in obdolženca. Franca Vrečka o vzkijcu. 

j ki ga je vloži) obtoženec zaradi izreka o krivdi in 
j kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v Konjicah 
z dne 4. avgusta 1922., opr. št. U 376/22—3, s ka
tero je bil Franc V r e č k o zaradi prestopka po 
členu 6. zakona z dne 30. decembra 1921. obsojen 
na 24 ur zapora in 50 Din denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur zajtora. Rečeno 
sodišče je po predlogu obtoženčevem in predlogu 
državnega pravdnika, naj se vzklieu ugodi in ob
toženec oprosti, odnosno naj .se vzklic zavrne in 
prvostopna razsodba potrdi, z dne 19. septembra 
1922., razsodilo tako: 

Vzklic obtoženca Franca Vrečka, lončarja v 
ka kot zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika | K o n j k . a h .^п,.1<и 5Ш, к Ј 1 „ ] ; r i v c | i i n k a z n i M > ] M. r 

ja. Rusa, v odsotnosti obtoženca-Karla P a J k J 4 razsodbo okrajnega .sodišča v Konjicah z dne 
in vpričo zagovornika drja. Antona Božiča o vzkli 
cu, ki ga je vložil obtoženec zaradi izreka o krivdi 
in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v Celju 
z dm 20. julija 1922., opr. št. U V 572/22—6, « 
katero je bil Karel Pajk zaradi prestopka po členu 
8. zakona, z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št, 5 
iz leta 1922., obsojen na 5 dni zapora, poostrenega 
s postom, in na 1000 Din denarne kazni, odnosno 
ob neizterljivosti na nadaljnjih 20 dni zapora. 
Rečeno .sodišče je po predlogu zagovornikovein in 
predlogu državnega pravdnika, naj se vzklieu ugodi 
in obtoženec oprosti, odnosno naj .se vzklic zavrne 
in prvostopna razsodba potrdi, dne 5. septembra 
1922. razsodilo tako: 

. | 4. avgusta 1922., opr. št. U 376/22—3, so zavrača 
kot neutemelj-.-n z ozirom na razloge razsodbe prve
ga sodnika. 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na 
povračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek III., 
dne 6. oktobra 1922. 

U V3 370/22—2. 1328 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Franc P a v l i c je kriv, da ni imel 

dne 1. marca 1922. kot gostilničar v svoji gvtilni 
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•:л Glineah št. 12 z;i živijenske potrebščine, in sicer 
',i jedila in pijače, niti sumarno niti podrobno ozna-
•'••:nih cen posameznim predmetom tako. da bi jih bil 

-akdo lahko razločno -udel. 
S tem je zag-rešil presloi>ek po členu 6. zakona 

<i pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dno 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
>i' obsoja po istem členu citiranega zakona na 12 ur 
napora in 200 Din denarne kazni, ob neizterljivosti 
Kt še na nadaljnje 4 dni zapora, in po § 389. k. p. r. 
i , a povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

V znuVlu člena 19. citiranega zakona je to raz-
»нИн) ))o pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu 
ob stroških obdolženčevih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. marca 1922. 

758 Letnik IV. 

L' VI 379/22—2. 

V imenu .Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Terezija A v b e l j je kriva, da ni 

imela dne 1. marca 1922. kot prodajalka živi jonskih 
potrebščin v svoji trgovini na Glincah št. 78 niti su
marno niti podrobno označenih cen iMsameznim 
predmetom, in sicer kruhu, tako, da bi jih bil vsa
kdo lahko razločno videl. 

t> lem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje iu brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921.. Ur. 1. št. 6 iz leta 1922.,' in zato 
•-e obsoja po istem členu citiranega- zakona na 12 ur 
zapoia in 20Ü Din denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa še na nadaljnje -1 dni zapora in po § 389. k. p. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

V zmislii člena 19. citiranega zakona je to raz-
se Ibo \K> pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu 
ob otroških obdolženkinih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. marca 1922. 

sestnika in gostilničarja v Gaberjih. po dr ju. Gvi-; 
donu Srebretu. odvetniku v Celju, tožbo zaradi j 
12.104 K s pripadki. | 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno raz- j 
pravo na dan j 

2 6. o k t o b r a 1 9 2 2. j 
ob devetih pri tem sodišču v dvorani št. 124. ' 

V obrambo pravic obeh tožencev se postavlja za 
skrbnika dr. Anton Svigelj, odvetnik v Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I. a, 
dne 3. oktobra 1922. 

U VI 408/22-2. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Ivan O k o r e n j e ieri v. da ni imel 

kot pekovski mojster dne 1. marca 1922. v Spodnji 
•Šiški v svoji pekarnici na Celovški cesti št. 33 ozna
čenih cen na kruhu, da torej ni imel .sumarno aH 
podrobno označenih cen življenskim potrebščinam. 
tako. (ia bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. i 

•S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona i 
o pobijanju draginje in brezvestne -spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
>e obsoja po istem členu citiranega zakona na 12 ur 
zapora in 200 Din denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa še na nadaljnje 4 dni zapora, in po § 389. k. p. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja in iz
vršitve kazni. 

V zmislu člena 19. citiranega zakona je izvršno 
razsodbo ob .svojem času objaviti v Uradnem listu 
ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 4. aprila 1922. 

C JI 359/22—1. 1348 

Oklic. 
Kmetska, posojilnica ljubljanske okolice v. Ljub

ljani je vložila zoper Matildo L ö w y j e v o, posest-
1327 "ico v Ljubljani, Zvonarska ulica, št. i l in 13, sedaj 

neznanega bivališča, tožbo zaradi 4000 K s pripadki. 
Narok za ustno razpravo se je določil na dan 

7. n o v e m b r a 192 2. 
ob devetih pri tom. sodišču v sobi št. 15. 

Ker je bivališče Matilde. Löwyjeve neznano, se 
ji postavlja za skrbnika Anton Perjatelj, oficial v p. 
v Ljubljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek II., 
dne 4. oktobia 1922. 

Л 216/22. 1346 3 - 1 

Oklic, s katerim se sklicuj.?;D sodišču 
neznan! dediči. 

-"•larija R a p I j e n o v i č, »'dova Golobic, rojena 
Prcdović, v Gadovi i>eči (iStojanski vrh št. 27) je 
dne 10. avgusta 1922. umrla, ne da bi bila zapustila 
naredbo poslednje volje. 

Sodišču ìli znano, ali je kaj dedičev. 
j ^ Za skrbnika zapuščini je postavljen Martin Une-

1329 i ' ' ^ Posestnik v Vinjeni vrhu. 
Okrajno 3odišče v Kostanjevici, oddelek I., 

dne 9. oktobra 1922. 

in starih platnenih in suknenih odpadkov kakor tudi 
odpadkov iz pločevine, ki jih je danes v skladišču: 

novih platnenih odpadkov . . . . 1978 кц-. 
starih platnenih, odpadkov . . . muk--. 
novih suknenih odpadkov . . . . 2453 kg. 
starih suknenih odpadkov . . . . 3147 ;<... 
odpadkov iz pločevine 10 k^. 
Keflektanti, ki se morajo udeležiti licitacije oseb

no, polože vsak zase predpisano kavcijo. Odpadki 
kakor tudi kupni pogoji se lahko vpogledajo v ome
njeni delavnici vsak dan. 

Iz pisarne delavnice za vojaško obleko v Vevčah, 
dne 13. oktobra 1922. 

Cg I a 680/22—1. 
Oklic. 

1347 

Zoper Matildo L ö w y j e v o , poaestnico v 
Ljubljani, Zvonarska ulica št. 11 in 13. katere se
danje bivališče je neznano, je podala pri deželnem 
sodišču v Ljubljani Kmetska posojilnica ljubljanske 
okolice v Ljubljani, za-stopana po drju. Vladimiru 
Ravnikarju, odvetniku v Ljubljani, tožbo zaradi 
12.000 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se določa narok za ustno 
razpravo na dan 

2. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri tem sodišču v dvorani št. 24. Hkrati 
se dovoljuje zaznamba tožbe na zemljišču vi. št. 948 
davčne občine Karlovško predmestje ad Nro. za-
dolžnice cito, Ljubljana z dne 4. junija 1905. 

V obrambo pravic Matilde Löwyjeve se po
stavlja za skrbnika dr. Josip Lavrenčič, odvetnik v 
Ljubljani. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I a, 
dne 3. oktobra 1922. 

T 142/22-2. ] 3 4 9 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Josip B u r j a , rojen leta 1872.. oženjen, kočar 

na Bohinjski Beli, pristojen v občino Ribno, se je 
kot, topničar črnovojniškega trdnjavskega topniške
ga oddelka št. 8/3 meseca oktobra 1914. udeležil 
obrambe Przemyéla in tam ga je sovražna granata 
raztrgala. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Josip Burja 
umrl, se uvaja na prošnjo njegove žene Ivane Bur-
jeve na Bohinjski Beli postopanje za dokaz smrti. 

Vsakdo se pozivlje, naj naznani do dne 2 5. j a -
n t i a r j a 19 23. sodišču ali obenem postavljenemu 
skrbniku, gospodu L Stienetu, davčnemu pristavu 
v p. v Ljubljani, kar bi vedel o pogrešancu. 

Po preteku tega roka in po sprejemu dokazov 
se odloči o predlogu. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 20. septembra 1922. 

Razne objave. 
1 3 8 3 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 8. oktobra 1922. 
Aktiva. : Dinarjev 

Metalna podloga 436,937.042 29 
P o s °J i , a 1.558.613.829-89 
Dolg države 4.567,358.803-02 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163- — 
Saldo raznih račnnov 

Pasiva: 8.700,186.838-20 

Glavnica 17,366.300 — 
Rezervni fond 2,199.823 92 
Novčanice v tečaju 5.236,671.600- — 
Razne obveznosti 1.231,923.365-81 
Terjatve države za založene domeDe 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov 73 648.585'47 

8.700,186.838-20 
Obrestna mera po eekontu menic — za vse banč

ne dolžnike brez razlike 
6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

1:307 

Cg I. a 682/22— 1. 
Oklic. 

1357 

Zoper Josipa M a j d i ća in Alojzijo M a j d i -
è e v o. posestnika na Vačah št. 3 pri Litiji, katerih 
>edanje bivališče je neznano, sta podala pri dežel
nem sodišču v Ljubljani Jakob in Marija Sri bar. po-

T 140/22—3. 1350 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Jakob J a n k o v i č , rojen leta 1886.. oženjen, 

strojnik v Mengšu, tja pristojen, je prišel kot vojak 
bivšega 27. domobranskega pehotnega polka v ru
sko ujetništvo, kjer je koncem leta 1919. v neki 
vasi blizu Omska umrl za tifuzom ter bil dne 1. ja
nuarja 1920. pokopan. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Jakob Jan-
kovič umrl, se uvaja na prošnjo njegove žene. Marije 
Jankovičcve v Mengšu postopanje za dokaz smrti. 

Vsakdo se pozivlje, naj naznani do dne 2 5. j a -
n u a r j a 19 23. sodišču ali obenem postavljenemu 
skrbniku, gospodu I. Stienetu, davčnemu pristavu 
v p. v Ljubljani, kar bi vedel o pogrešancu. 

Po preteku tega roka in. po sprejemu dokazov 
se odloči o predlogu. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 20. septembra 1922. 

St. 1906. 1381 3—1 
Razglas. 

V delavnici za vojaško obleko v Vevčah- pri 
Ljubljani, železniška postaja Zalog, bo dne 3 1. o k -
I o b r a 192 2. ob osmih prva ustna licitacija novih 

Št, 6651/III. ex 1922. 

Razglas Družbe južne železnice. 
Z v i š b a s t. o j a r i n e n a 10 d i n. 

Razglas št. 420/Ш. z fine 24. februarja 1922. 
(Ur. 1. 21 z dne 8. marca 1922.), preklican z naredbo 
št. 420/111—22. z dne 24. marca 1922. (Ur. I. 34 z 
dne 7. aprila 1922.), stopi dne 1. novembra 1922. zo
pet v veljavo. S tem dnem se računi torej na ^sta
jah: Ljubljana gl. kol., Celje, Maribor gl. kol. in 
Zagreb j . kol. stojarina (kolska dangubina) po 10 Din 
za vagon in uro pri vseh onih vozovnih pošiljkah, ki 
se ne iztovorijo v roku 48 ur. 

Zaradi pravilnega, razumevanja dostavljamo, da 
« to naredbo ni izpremenjen rok, prost ležarine. in 
da večajo za rok do 48 ur dosedanji predpisi' za 
plačevanje .stojarine (kolske dangubine). Zato se ra
čuni pri pošiljkah, ki imajo 24 ur prostega roka, po 
preteku te rìobe, t. j . od 25. do 48. ure,' do>edanja 
stojarina, za nadaljnji čas pa 10 Din za vagon in 
uro. Pri takih pošiljkah, ki imajo 48 ur prostega 
roka, pa se.računi takoj po 48 urah stojarina 10 Din. 

Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani, 
dne 16. oktobra 1922. 

Vabilo na izredno glavno skupščino 
delničarjev 1382 

„Keramične industrije, 
d. d." v Zagrebu, 

ki bo dne 2 5. o k t o b r a 1 9 2 2 . ob desetih v pro
storih Prve hrvatsko štedionice v Zagrebu z nastop

nim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Volitev ravnateljstva. 
2.) Volitev nadzorstvenega odboia. 
3.) Slučajnosti. 

* * * 
Po § 14. družbenih pravil morajo delničarji, ki 

se hočejo udeležiti glavne skupščine, dva dni nr"d 
sestankom položiti svoje delnice pri blagajni Prve 
hrvatske štedionice v Zagrebu. 

Ravnateljstvo. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 
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PoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 20. oktobra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebin»: Zakon p organizaciji finančne kontrole kraljevine Srbov, HrvatoT in SUvencev. - Razglasi oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: Razelas da BO 
izpremenjena prav. a «Zadružne gospodarske banke, d. d.» v Ljubljani, odobrena. Razglas, da sme «Elektrarna Škofja Loka in okolici, d.d.. v Škofji Loki, zvišati d e l S l l a v n i c ^ 
- Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis mesta zdimtvmeetM^oS^dm^ 

stvenl upravi okrajnega glavarstva v Mariboru. Razpis asistentskega mesta za kirurški oddelek celjske javne bolnice. - Razglasi raznih uradov in oblastev — Razne objave 

Zakoni io kraljevske uredbe. 
348. 

Mi 
A l e k s a n d e r » I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da 
je zakonodajni odbor narodne skupščine kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi 
«ena 130. ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, 
j " Jo je imel dne 28. decembra 1921. v Beogradu, 
da ostani uredba o organizaciji finančne kon
trole kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z 
dne 6. decembra 1920., razglašena v „Službenih 
Novinah" št. 1 z dne 1. januarja 1921.* in na
vedena pod št. 38 seznamka uredb ministrstva 
za finance, „Službene Novine" št. 195/21., brez 

izpremembe v veljavi in da se proglasi za 

Zakon 
o organizaciji finančne kontrole . 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev. 
Člen 1. 

** 

V kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev ob
stoji finančna kontrola, ki spada pod neposrednjo 
upravo ministrstva za finance. 

I. Organizacija in oblastva finančne kontrole. 
Člen 2. 

Finančni kontroli načeluje generalna direkcija 
posrednjih davkov ministrstva za finance s svo
jim odsekom finančne kontrole. 

Njej so neposredno podrejeni oblastni (po
krajinski) inspektorati finančne kontrole. 

Območje vsakega oblastnega inspektorata je 
razdeljeno na sreze (okraje) finančne kontrole s 
svojimi sreskimi (okrajnimi) upravami finančne 
kontrole, srezi pa so razdeljeni na oddelke fi
nančne kontrole. 

Člen 3. 
Oblastnemu inspektoratu finančne kontrole 

načeluje oblastni inspektor finančne kontrole. 
Oblastnemu inspektoratu finančne kontrole je 

dodeljeno potrebno število uradnikov finančne 
kontrole.. 

Člen 4. 
Sef sreske uprave finančne kontrole je redoma 

uradnik finančne kontrole v X., IX. ali VIII. 
činovnem razredu. 

Večjim ali važnejšim sreskim upravam finanč
ne kontrole se sme po potrebi dodeliti tudi po en 
mlajši komisar ali preglednik finančne kontrole 
II. ali I. razreda. 

Katere sreske uprave finančne kontrole se 
smatrajo za važnejše, odreja generalna direkcija 
posrednjih davkov. 

* Uradni list pod št. 23 iz leta 1921. 
** Razglašen v „Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 207, izdanih dne 
19. septembra 1922. (Prilog XXIX. — 1922.) 

Člen 5. 
Voddelke finančne kontrole se postavljajo pod-

uradniki finančne kontrole v potrebnem številu. 
Starejšina oddelka je redoma preglednik fi

nančne kontrole II. ali I. razreda; za starejšine 
večjih ali važnejših oddelkov pa se postavljajo 
komisarji finančne kontrole II. ali I. razreda. 

Kateri oddelki se smatrajo za važnejše, odreja 
generalna direkcija posrednjih davkov. 

Člen 6. 
Oblastni inspektorati, sreske uprave in oddelki 

finančne kontrole se imenujejo po svojem sedežu. 
Po potrebi se dodaja oddelkom in sreskim upra
vam finančne kontrole za razlikovanje še poseben 
bližji naslov, kakor n. pr.: „Oddelek finančne 
kontrole v Beogradu za mestni okraj N.". 

Člen 7. 
Vsak oblastni inspektorat, vsaka sreska upra

va in vsak oddelek finančne kontrole ima svoj 
pečat. 

Člen 8. 
število oblastnih inšpektoratov, sicskih uprav 

in oddelkov finančne kontrole, njih sedeže, njih 
službeni okoliš, izpremembe, ustanavljanje novih 
in ukinjanje obstoječih sedežev in število organov 
po činu na vsakem tem službenem mestu odreja 
generalna direkcija posrednjih davkov ministr
stva za finance. 

Člen 9. 
V osebnih, ekonomskih in administrativnih 

poslih je finančna kontrola podrejena svojim 
starejšinam, in sicer: 

Oddelki so podrejeni sreskj upravi finančne 
kontrole, sreske uprave finančne kontrole oblast
nemu inspektoratu finančne kontrole, oblastni 
inspektorati pa generalni direkciji posrednjih 
davkov ministrstva za finance. 

Natančnejše odredbe o tem, komu je finančna 
kontrola podrejena glede izvrševanja zakonov in 
predpisov monopolnih, trošarinskih (potrošarin-
skih, užitninskih), taksnih (kolki in pristojbine) 
itd., (dohodarstvenih predpisov vobče), se pred
pišejo s pravilnikom. 

II. Naloga in dolžnosti finančne kontrole. 
Člen 10. 

Naloga te kontrole je : 
1.) da odkriva in zaprečuje tihotapstvo in 

druge monopolne, trošarinske, taksne itd. (vobče 
dohodarstvene) prestopke; 

2.) da izvršuje poizvedovanja in posle (urado-
vanje), ki so ji predpisani z zakonom ali drugače 
ali katere ji odrede starejšine; 

3.) da na poziv pristojnega oblastva, a samo 
v nujnih primerih in v svojem službenem okolišu, 
pomaga vzdrževati javno varnost. 

Člen 11. 
Pri izvrševanju teh nalog morajo podpirati 

finančno kontrolo vsa državna in občinska ob
lastva, kadarkoli se od njih zahteva pomoč. 

člen 12. 
Vedenje organov finančne kontrole v službi in 

izvun nje in postopanje proti nižjim in višjim 
mora biti vzorno in dostojno izobraženega Člo
veka. 

Člen 13. 
Organ finančne kontrole je osebno odgovore» 

za točno in marljivo izpolnjevanje dolžnosti 
njemu poverjene službe po zakonih in zakonskih 
naredbah. 

Člen 14. 
Pristojno izdane naredbe in zapovedi svojih 

nadrejenih organov mora organ finančne kontrole 
izpolnjevati. 

Če spozna organ finančne kontrole, da je na
log protizakonit, sme izraziti pomisleke. V takem 
primeru sme zadržati izvršitev naloga samo, če 
stvar ne bi bila nujna. 

Pri ponovljenem nalogu po izrečenih pomisle
kih mora organ finančne kontrole izvršiti dobljeni 
nalog brez odlašanja. 

Toda tega, kar kazenski zakon prepoveduje 
ali kaznuje kot hudodelstvo ali pregrešek, ne sme 
nižji organ finančne kontrole storiti niti na za
poved nadrejenega organa ter mora o tem takoj 
poročati svojemu naslednjemu višjemu oblastva. 

Člen 15. 
Organ finančne kontrole mora strugo «uva« 

uradno tajnost. Za uradno tajnost se smatra vse 
•ono, kar je zvedel v službi in po svojem službe
nem položaju in kar bi moglo, če se razkrije, 
onemogočiti uspeh državne službe ali kar bi bilo 
drugače škodljivo za državo in njene interese 
ali za posameznike. 

Ta dolžnost traja tudi, če organ finančne 
kontrole izstopi iz službe ali če je odpuščen. 

O stvareh, ki jih je zvedel organ finančne 
kontrole v službi, ne sme na privatno zahtevanje 
pričati brez dovolitve svojega nadrejenega ob
lastva. 

Člen 16. 
Poduradniki finančne kontrole morajo oprav

ljati službo — pa najsi bi bilo to združeno tudi 
z nevarnostjo za življenje — neprenehoma ia 
toliko časa, dokler jim je odrejeno ali dokler 
službenega posla ne izvrše po predpisu ali dokler 
jih starejšina ne odpokliče ali ne nadomesti z 
drugimi. 

Če ni posebnih razlogov, ne sme trajati 
služba na dan več nego 8 ur, dan računjen p# 
24 ur. 

Člen 17. 
Če naleti organ finančne kontrole, izvrševaje 

svojo redno službo, na vojaške begunce, osebe, 
ki so pobegnile od vstopa v vojsko, ogleduhe, po
tepuhe ali osebe, ki jih preganja oblastvo (zlasti 
one, ki se zlagajo s popisom v izdani tiralici), jih 
mora ustaviti in izročiti pristojnemu oblastvu. 
Istotako mora organ finančne kontrole ustavljati 
in izročati pristojnemu oblastvu zlikovce, ki jih 
zaloti na dejanju. 

Člen 18. 
Organi finančne kontrole se ne smejo,, dokler 

so v aktivni službi, baviti z nobenim drugim 
stalnim poklicem brez posebne dovolitve svojega 
višjega oblastva. 

Člen 19. 
Organ finančne kontrole ne sme sprejemati 

niti ne zahtevati nagrad (plačila) za sprejemanje 
in sestavljanje uradnih spisov (zapisnikov) in 
listin. 
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Člen 20. 
Organi finančne kontrole ne smejo pobirati 

državnih dohodkov, upravljati denarja ali izda
jati priznanic, ako tega ministrstvo za finance ne 
•dredi posebe. 

Člen 21. 
Organ, ki nadomešča drugega organa fi-

•ančne kontrole, ima iste dolžnosti kakor oni, 
katerega nadomešča. 

Člen 22. 
Oblastvo, odnosno urad, ki mu je finančna 

kontrola podrejena glede službe po členu 9. tega 
zakona, navaja finančno kontrolo na točno iz
vrševanje dotičnih zakonov kakor tudi naredb in 
•avodil, izdanih na podstavi teh zakonov, ter 
nadzira, da se ti zakoni, te naredbe in ta navo
dila točno uporabljajo in pravočasno izvršujejo. 

Starejšine finančne kontrole morajo skrbeti 
za strokovno izobražanje poduradnikov, nadzirati 
disciplino in red ter voditi strogo nadzorstvo o 
izvrševanju zakonov, zakonskih naredb in navo
dil, ki so jih izdala nadrejena oblastva. 

Natančnejše odredbe o dolžnostih, poslovanju 
in dopisovanju oddelkov in starejšin finančne 
kontrole se predpišejo s pravilnikom. 

HI. Pravice finančne kontrole. 

Člen 23. 
Organi finančne kontrole imajo ob sumnji 

pravico, ustavljati kočijaže, tovornike in sploh 
voznike in nosilce tovorov in bremen itd., ki se 
bavijo s prenašanjem blaga, in druge osebe, če 
prenašajo blago v količini, ki preseza njih po
trebo, ali če obstoji sum, da so zakrivile tihotap
stvo ali drugo kaznivo dejanje. 

Člen 24. 
Ako je osnovan sum, da se pri kom ali v 

kakšni hiši, zgradbi ali v drugih prostorih že vrši 
tihotapstvo ali da je tam predmet, storilec, da so 
tam udeleženci, sledovi in pomočki (priprave), s 
katerimi se izvršujejo kazniva dejanja ali se 
opravlja posel, ki bi moral biti pod finančnim 
( dohod a rs tvenim) nadzorstvom, sme organ fi
nančne kontrole preiskati stanovanje in druge 
zgradbe, osumljene osebe in po potrebi tudi vsa
kogar, ki je v njih. Ženske osebe se smejo pre
iskovati samo po ženskah. 

Pred preiskavo mora organ finančne kontrole 
onemu, čigar stanovanje se preišči, vročiti odlok 
oblastva, na katerega podstavi se mora izvršiti 
preiskava. 

Brez posebne zapovedi oblastva se sme vršiti 
preiskava samo v zgradbah in prostorih, ki spa
dajo po zakonu in zakonskih naredbah pod fi
nančno nadzorstvo, ali če bi se storilec zalotil na 
dejanju samem ali bi bežal pred oblastvom, ki 
ga preganja, ter stopil v kakšno hišo. 

K preiskavi prostorov, ki spadajo pod fi
nančno nadzorstvo, se mora pozvati lastnik obra
ta ali njegov namestnik; ako pa ta neče prisostvo
vati, se pozove član političnega (policijskega) 
aH občinskega oblastva. 

V vseh drugih primerih mora biti prisoten 
pn preiskavi političen (policijski) uradnik ali 
občinski predstojnik ali njegov namestnik (župan, 
„mestni kmet", „selski starejšina" ali „knez", 
„muktar"), nadalje hišrti gospodar (lastnik sta
novanja) ali kdorkoli izmed rodbine ali sosed in 
vselej še dva državljana. 

Ako so hišni gospodar in vsi rodbinski člani 
odsotni in bi nobeden izmed sosedov ne mogel ali 
ne hotel prisostvovati preiskavi, se smejo prostori 
postaviti pod nadzorstvo (opazovanje); če pa bi 
moralo trajati to nadzorstvo dalje časa, se smejo 
komisijsko zapečatiti. 

Toda če bi se s tem zadela ali mogla zadeti 
pravica tretje osebe ali če bi bila nevarnost za 
interes službe ali za uspeh preiskave, se sme iz
vršiti preiskava tudi, če hišni gospodar ali kdor
koli izmed rodbine ali sosed ni prisoten. 

Po končani preiskavi mora organ finančne 
kontrole onemu, čigar stanovanje se je preiskalo, 
dati potrdilo o izidu preiskave. Potrdilo o izidu 
preiskave se ne izdaja za preiskavo v zgradbah 
in prostorih, ki spadajo pod finančno nadzorstvo; 
ampak izid preiskave se vpiše v knjigo ali v kon
trolni list, ki ga mora po zakonih ali zakonskih 
naredbah voditi ali imeti podjetnik. 

Člen 25. 
Če organ finančne kontrole po pravici posumi, 

da je pri kom, ki ga najde na cesti ali drugem 
oddaljenem kraju, kaj vtihotapljenih stvari ali 
pomočkov (priprav), s katerimi se izvršujejo 
kazniva dejanja, pa ne more takoj poiskati tudi 
prič ali organov občinskega ali državnega ob
lastva, sme osumljeno osebo, ako je moškega 
spola, tudi sam preiskati, če na predhoden poziv 
prostovoljno sama ne izroči stvari. Tedaj mora 
organ finančne kontrole takoj sestaviti zapisnik 
o izidu preiskave in ta zapisnik v prepisu, ki ga 
overi, izročiti preiskani osebi, a čim se vrne v 
kraj svojega službovanja, o tem poročati svojemu 
starejšini. 

Ženske osebe organ finančne kontrole ne sme 
preiskati sam, niti ne, če bi sama pristala na to. 

Takšno osebo prevede organ finančne kontrole 
do najbližje carinarnice ali političnega (policij
skega) ali občinskega oblastva, kjer jo preišče 
zanesljiva ženska. 

Člen 26. 
Če se tihotapec zato, da bi se z begom izognil 

preiskavi, skrije v zgradbo ali v zaprt prostor, 
ima organ finančne kontrole pravico, na vljuden 
način zahtevati, naj se mu ta zgradba ali ta 
prostor, ako je zaprt, odpre, da preišče osumljeno 
osebo in ji odvzame vtihotapljene stvari, če,bi 
se temu pozivu ne ugodilo, je organ finančne 
kontrole upravičen, šiloma vstopiti v zaprto 
zgradbo ali v zaprti prostor in postopati nadalje 
po predpisu člena 25. tega zakona. 

Člen 27. 
Če je osnovan sum, da so na vlaku, na vod

nem vozilu (brodu, ladji, jadrenici itd.) ali v 
železniških (parniških) skladiščih vtihotapljene 
stvari, sme organ finančne kontrole tudi brez 
posebne zapovedi višjega organa preiskati vlak, 
odnosno vodno vozilo in železniška (parniška) 
skladišča in po potrebi tudi vsako osebo, ki je tam, 
ako na predhoden poziv prostovoljno sama ne 
izroči vtihotapljenih stvari. 

Osebne preiskave se.smejo vršiti samo v po
sebnem prostoru (v vlaku ali na vodnem vozilu). 

Ako pa v vlaku ali na vodnem vozilu ni za
nesljive ženske, ki bi mogla izvršiti preiskavo, loči 
organ finančne kontrole osumljeno žensko osebo 
ter jo postavi pod nadzorstvo (opazovanje), 
preiskava pa se izvrši šele v pisarni prve postaje, 
kjer stoji vlak ali vodno vozilo dalje časa, odnosno 
do katere je oseba vzela vozovnico. 

Preiskavi vlaka ali vodnega vozila, ki se že 
premika, mora prisostvovati spremljevalec vlaka 
(vlakovodja, kondukter), odnosno poveljnik vod
nega vozila ali njegov namestnik; v železniških 
(parniških) skladiščih, ali ko vlak ali vodno 
vozilo stoji, se vrši preiskava vpričo postajnega 
načelnika ali uslužbenca, ki ga odredi postajni 
načelnik. 

Po končani preiskavi mora organ finančne 
kontrole izdati potrdilo o izidu preiskave vlako-
vodji ali poveljniku vodnega vozila, odnosno po
stajnemu načelniku, toda osebi, katera sama ali 
katere prtljaga se je preiskala, samo, če to za
hteva. Za vsa potrdila, ki se izdajajo o izidu pre
iskave, se ne plačuje nobena taksa. 

Natančnejše odredbe o preiskavi stanovanj, 
vlakov, vodnih vozil itd. se predpišejo s pravil
nikom. 

Člen 28. 
Če je tihotapec, zaloten na dejanju, neznan 

ali če je potepuh ali če po svojem poklicu nima 
stalnega stanovališča ali če je po vseh znamenjih 
član tihotapske družbe, pa se posumi, da uteče ali 
otežkoči izsleditev, ali če ne more plačati izra-
čunjene kazni ali je ne zadostno zavarovati, je 
organ finančne kontrole upravičen, da ga aretira 
(prime), toda tudi to le zato, da ga o pravem 
času, t. j . najkesneje v 24 urah, izroči pristojnemu 
oblastvu, ki odloči, ali naj se obdolženec pridrži 
v zaporu ali izpusti. 

Organ finančne kontrole, ki bi se pregrešil 
zoper te odredbe, se kaznuje za nezakonito kršitev 
osebne svobode. 

Člen 29. 
Sumljive osebe, katerih identiteta ni dognana, 

in zlikovce, zalotene na dejanju, sme organ fi
nančne kontrole ukleniti, če jih stražniško tira in 
če preti nevarnost, da bi pobegnili. 

Člen 30. 
Organ finančne kontrole sme, izvrševaje 

službeno dolžnost v predpisani uniformi, rabiti 
orožje, ki mu je poverjeno za izvrševanje službe: 

1.) če ga kdo nasilno napade, če se mu preti 
s fizičnim napadom in bi glede na način in sred
stva, s katerimi se mu preti, mogla samo uporaba 
orožja zaprečiti pretilca, da ne prevede pretnje v 
dejanje, ali če je spričo protipravnega napada 
ogroženo življenje koga drugega; 

2.) če se mu kdo nasilno upre, kadar prijemlje 
in hoče obladati tihotapce in zaprečuje in odkriva 
tihotapska (dohodarstvena) kazniva dejanja, če 
zalotuje ogleduhe in druge sumljive osebe ali če 
pomaga na poziv oblastva vzdrževati javno var
nost; 

3.) če se oborožen zlikovec, ki ga je organ 
finančne kontrole zalotil na dejanju, ali druga 
po pravici sumljiva oborožena oseba na poziv 
prostovoljno ne vda ali neče priti iz zavetja; 

4.) če nevaren zločinec, ki ga je organ fi
nančne kontrole zalotil na dejanju ali ki mu je 
izročen, da ga nadzira ali da ga stražniško čuva 
ali spremlja ali tira, pobegne, pa na poziv ne 
obstoji in ni drugega načina, da bi ga ustavil. 

Za nasilen odpor se smatra še: 
a) če se kdo pozivu organa finančne kontrole, naj 

obstoji, ne odzove, četudi je poziv mogel čuti, 
marveč namero ali dejanje, ki je dalo povod 
pozivu, nadaljuje ter ga s tovorno ali vprežno 
živino ali z drugimi voznimi sredstvi kakor 
n. pr. z vodnim vozilom izvrši ali poizkuša 
izvršiti; 

b) če se osebe, oborožene ali opremljene z dru
gimi stvarmi, s katerimi se morejo upirati ali 
izvršiti napad, ne odzovejo pozivu organa 
finančne kontrole, izvršujočega službo, naj 
takoj odlože orožje ali orodje, ali če iznova 
vzamejo že odloženo orožje ali orodje; 

c) če se tudi neoborožene, odnosno z orožjem 
neopremljene, toda od finančne kontrole šte
vilno močnejše skupine ljudi ne odzovejo po
zivu finančne kontrole, naj obstoje in naj se 
posamič napotijo k njej; 

č) če se brodarji ne odzovejo pozivu organa fi
nančne kontrole, naj mu puste stopiti na vodno 
vozilo ali naj obstoje, in nedvojbeno niti ne 
pokažejo volje, da bi to storili, nego nasprotno 
pokažejo z besedo ali s pokreti, da so se 
sklenili upreti poslovanju finančne kontrole. 

Člen 31. 
Finančna kontrola pozivlje z besedami : „V 

imenu zakona! Stoj!" 
Ta poziv mora organ finančne kontrole dva

krat ponoviti, razen takrat, kadar je njegovo ali 
koga drugega življenje ogroženo po napadu. 

Člen 32. 
Če bi se mogel kdo onesposobiti za odpor in 

pobeg tudi z osebno močjo, se ne sme rabiti 
orožje. 

Istotako in kjerkoli je mogoče, se mora najprej 
uporabiti hladno orožje. 

Pri uporabi orožja je treba tudi paziti na to, 
da se ne spravlja v nevarnost življenje koga 
tretjega. 

Člen 33. 
Organ finančne kontrole, ki nadomešča dru

gega organa finančne kontrole, ima iste pravice 
kakor oni, katerega nadomešča. 

Člen 34. 
V dejanjih, pri katerih so bili organi finančne 

kontrole osebno udeleženi ali so bili samovidci 
ter se o teh dejanjih zaslišujejo, se njih izpoved-
bam veruje popolnoma. 

IV. Osebni predpisi. 

A. P l a č e , p o k o j n i n e in d r u g i 
p r e j e m k i . 

člen 35. 
Finančna kontrola sestoji iz uradnikov in pod

uradnikov. 
Uradniki se dele po razredih tako-le: 
v VI. razredu: inspektor finančne kontrole 

I. razreda; 
v VII. razredu: inspektor finančne kontrole 

II. razreda; 
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v VIII. razredu: podinspektor finančne kon
trole; 

v IX. razredu: komisar finančne kontrole 
I. razreda in 

v X. razredu: komisar finančne kontrole 
II. razreda. 

Poduradniki se dele: 
na preglednika finančne kontrole I. razreda; 
na preglednika finančne kontrole II. razreda; 
na podpreglednika finančne kontrole in 
na pripravnika finančne kontrole. 

Člen 36. 
V službo finančne kontrole se smejo spreje

mati državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, ki imajo te-le pogoje: 

1.) da so dobrega vedenja; 
2.) da so zdravi in popolnoma sposobni za 

službo finančne kontrole; 
3.) da so neoženjeni ali vdovci brez otrok; 
4.) da so odslužili v kadru bodisi popolni, 

bodisi skrajšani rok ali da so stalno nesposobni 
za vojaško službo in da niso starejši nego 35 let; 
vendar se smejo tudi taki, ki so začasno nespo
sobni za vojaško službo, sprejemati v službo fi
nančne kontrole, samo da morajo podati ostavko 
in odslužiti svoj rok, ako bi postali do konca 
24. leta sposobni; 

5.) da so dovršili najmanj osnovno šolo. 
Prednost imajo kandidati z večjo šolsko iz

obrazbo, istotako oni, ki so odslužili svoj vojaški 
rok ter imeli nižje čine v vojski. 

Ölen 37. 
Kandidat, sprejet v službo, se postavi za za

časnega pripravnika finančne kontrole ter se ob 
vstopu v službo zapriseže. 

Člen 38. 
Prisega za organe finančne kontrole je ta-le: 
„Jaz N. N. prisezam na vsemogočnega Boga, 

da bom vladajočemu kralju N. N. zvest in po
slušen, da se bom vestno držal ustave in zakonov 
in da bom opravljal svojo dolžnost točno, in 
vestno po zakonih in zakonskih naredbah ob-
lastev, ki so mi nadrejena." 

Priseči je treba samo enkrat. 

Člen 39. 
Začasni poduradnik finančne kontrole se od

pusti iz službe brez disciplinarne razsodbe, če v 
treh letih ne opravi izpita, predpisanega za stal
nega poduradnika, ali če se oženi ali ne poda 
ostavke (točka 4. člena 36.) ali če spozna državni 
zdravnik ali pristojna komisija za oceno, da ni 
zadostno sposoben za nadaljnjo službo. 

Istotako se sme začasni poduradnik finančne 
kontrole odpustiti iz službe brez disciplinarne 
razsodbe, če se izpremeni organizacija te stroke 
ali če se mora zmanjšati število organov finančne 
kontrole in ga ni mogoče takoj postaviti na drugo 
mesto. 

Tako odpuščeni začasni poduradnik dobi ob 
odhodu enomesečno plačo, če je bil najmanj dve 
leti v službi in ni bil odpuščen zaradi tega, ker 
se je oženil ali ker ni podal ostavke (člen 36., 
točka 4.). 

Člen 40. 
Začasni poduradnik se imenuje za stalnega 

poduradnika finančne kontrole, če je izpolnil te-le 
pogoje: 

1.) če je služil pri finančni kontroli najmanj 
tri leta; 

2.) če je opravil izpit za stalnega podurad
nika finančne kontrole; 

3.) če je bil dobrega vedenja; 
4.) če je zdrav in za službo finančne kon

trole popolnoma sposoben in 
5.) če je odslužil svoj rok v stalnem kadru 

ali če je bil oproščen službe v kadru pri prvem 
pozivu ali spoznan za stalno nesposobnega za 
službo v vojski. 

Člen 41. 
Oblastni inspektor finančne kontrole je pri

stojen, in sicer samo v svojem območju, da po
stavlja začasne pripravnike in stalne podurad-
nike, da premešča in avtomatsko pomika podurad-
nike iz nižje plačilne stopnje v višjo; da odpušča 
iz službe brez disciplinarne razsodbe (člen 39., 
člen 79., prvi odstavek, in člen 95.) in da odobru-
je ostavke poduradnikov. 

V izrednih nujnih primerih sme istotako samo 
v svojem območju pripravnike in podpreglednike 
premestiti okrajni upravnik finančne kontrole, o 
čemer mora takoj poročati svojemu neposrednjemu 
starejšini. 

Člen 42. 
Poduradniki finančne kontrole se pomikajo v 

prihodnji višji čin redoma po vrsti in po številu 
izpraznjenih mest, ustanovljenih s proračunom. 

. Za napredovanje je pogoj, da je poduradnik 
povoljno ocenjen in da ni bil obsojen za težak ali 
večji službeni pregrešek ali ponovno za navaden 
službeni pogrešek, ako pa je bila kazen, izrečena 
po členu 81., točki 2.b, že izbrisana, da je minil 
rok, do katerega je avtomatsko pomikanje v višjo 
plačilno stopnjo ustavljeno. Za mesto podpre
glednika finančne kontrole je še potreben izpit za 
stalnega poduradnika, za mesto preglednika fi
nančne kontrole II. razreda pa izpit za starejšino 
oddelka ali za uradnika finančne kontrole. 

Poduradnik sme biti tudi preko vrste povišan 
na izpraznjeno mesto neposredno višjega čina. 
Pri tem odloča njegova posebna sposobnost za to 
mesto. 

Za poviševanje, upokojanje, reaktiviranje in 
za premeščanje poduradnikov iz območja enega 
v območje drugega oblastnega inspektorata fi
nančne kontrole je pristojna generalna direkcija 
posrednjih davkov. 

Natančnejše odredbe o strokovnih izpitih, o 
določanju ranga in poviševanju poduradnikov se 
predpišejo s pravilnikom. 

Uradništvo finančne kontrole se popolnjuje 
redoma tako, da se pregledniki I. in II. razreda, 
ki so na vrsti in so dobro ocenjeni ter imajo izpit 
za uradnika finančne kontrole, postavljajo za 
komisarje finančne kontrole II. razreda. 

Izjemoma se smejo postaviti za uradnike fi
nančne kontrole tudi drugi državni uradniki, ako 
dokažejo, da imajo kvalifikacijo, ki se zahteva za 
ta mesta. 

Imenovanje, odpuščanje, premeščanje in upo
kojanje uradnikov finančne kontrole se vrši po 
zakonu, ki velja za ostale državne uradnike; za 
avtomatsko pomikanje uradnikov finančne kontro
le iz ene plačilne stopnje v drugo pa je pristojna 
generalna direkcija posrednjih davkov. 

Člen 43. 
Organi finančne kontrole se premeščajo po 

službeni potrebi, na prošnjo ali za kazen. 

Člen 44. 
Plače in doklade organov finančne kontrole 

se določijo s posebno uredbo ali s posebnim za
konom. 

Poleg plače in doklad dobivajo poduradniki 
finančne kontrole še doklado za obleko in obutev. 

Višino te doklade odreja minister za finance. 

Člen 45. 
Službena potovanja in službeni posel je ure

diti tako, da ni škode za državne interese in da 
so stroški za državno blagajno čim manjši. 

Člen 46. 
Poduradniki finančne kontrole imajo ob služ

benih potovanjih in poslih pravico: 
a) do voznine; 
b) do dnevnic; 
c) do trošnine (odškodnine za hrano); 
č) do nočnine; 
d) do odškodnine pri delu za odkup tobaka; 
e) do odškodnine za kontrolo, ki jo izvršujejo 

preko časa pri izdelovalcih trošarinskih pred
metov; 

f) do odškodnine za nadzorstvo v podjetjih 
(tvornicah). 
Minister za finance odreja občasno, ali in 

kolika odškodnina se izdajaj za kontrolo v pod
jetjih pod f). 

Člen 47. 
1.) Za službena potovanja in službeni posel 

izvun službenega okoliša pristojnega oddelka pri
pada poduradniku finančne kontrole voznina, in 
sicer : 
a) Za potovanje po železnici: vrednost (znesek) 

vozovnice III. razreda. 
b) Za potovanje na vodnem vozilu: vrednost 

vozovnice II. razreda. 
Poduradnik ima pravico uporabljati vse 

vlake, razen ekspresnega vlaka in brzovlaka. 

j Če pa je uporaba brzovlaka izrecno odrejena 
! ali če se mora zaradi nujnosti službenega 
i posla ali iz drugih važnih razlogov uporabiti 

brzovlak ter so te okolnosti na računu o pot
nih stroških potrjene po pristojnem oblastvu, 
se plača poduradniku vrednost vozovnice naj
nižjega razreda, ki ga ima brzovlak. 

Poduradnik, ki ob transportu državnega 
denarja ali državnih vrednosti spremlja urad
nika, ima pravico do istega vlaka in do iste 
vozovnice kakor uradnik, katerega spremlja. 

Kdor ima iz kakršnegakoli naslova brez
plačno vozovnico, nima pravice do povračila 
voznine. 

c) Za potovanje po suhem voznina po kilometru. 
V to voznino se šteje tudi pot od železniške 
(brodarske) postaje in do nje. 

Toda voznina po kilometru mu gre samo, 
ako znaša skupna pot 10 ali več kilometrov; 
ako pa je manjša, samo, če je uporaba voza 
izrecno odrejena ali če se zaradi nujnosti služ
benega posla ali iz drugih razlogov uporabi 
voz ter so te okolnosti izrecno v računu o 
potnih stroških potrjene po pristojnem ob
lastvu. 

Višina voznine po kilometru je ista kakor 
za neukazne uslužbence in druge državne 
poduradnike. 

Ulomki pod enim kilometrom se ne iz
plačujejo. 

Če se ob službenem potovanju kot pre-
voznina plača mostnina ali brodnina itd., po
vrne država tudi te izdatke poleg voznih 
stroškov. 
2.) V službenem okolišu pripada poduradniku 

voznina iz točke 1. tega člena samo, če je moral 
zaradi nujnosti službenega posla ali iz drugih 
važnih razlogov uporabiti železnico, vodno vo
zilo ali voz ter so te okolnosti izrecno na računu 
o potnih stroških potrjene po pristojnem oblastvu. 

3.) Posebni stroški, ki jih je bilo treba v ne-
posrednjem interesu službenega posla ( n. pr. 
za prenos večjih priprav za kontrolo, posod za 
merjenje, orodja itd.), se povračajo iz državne 
blagajne po izplačanih računih. 

4.) Za zasede, obhode in patrole ni pravice 
do voznine. 

Člen 48. 
Za službena potovanja in službeni posel iz

vun službenega okoliša pristojnega oddelka (v 
tujem službenem okolišu) pripadajo poduradniku 
dnevnice. 

Višina dnevnice je ista kakor za ostale ne
ukazne uslužbence in druge poduradnike. 

Čas za dnevnico se računi: 
a) od ure odhoda do ure povratka; za vsakih 

celih 24 ur se računi cela dnevnica; 
b) če je ostanek večji nègo 12 ur, se računi cela 

dnevnica; 
c) do 12 ur se računi polovica dnevnice; 
č) če v računu ura odhoda in povratka ni na

vedena, se računi pol dne. 
Dnevnica se ne izplačuje poduradniku: 

a) če potuje do postaje v službenem okolišu so
sednjega oddelka finančne kontrole in obrat
no, in sicer zato, da pregleda ali preišče vlak 
ali vodno vozilo; 

b) če opravlja službeni posel na sedežu drugega 
oddelka finančne kontrole, ako je sedež enega 
in drugega oddelka v istem kraju; 

c) če opravlja službeni posel pri oddelku finanč
ne kontrole pri večjih podjetjih, ako so le-ta 
v okolišu njegovega oddelka. 
Za ta potovanja in te posle mu gredo odškod

nine po členih 49. in 50. 

Člen 49. 
Za službena potovanja in službeni posel v 

službenem okolišu gre poduradniku finančne 
kontrole trošnina. Ta trošnina mu pripada za 
vsak oni dan (t. j . za vsako 24urno časovno raz
daljo od ure, ko je odšel v službo), na katerem 
je poduradnik zbog službenega posla prisiljen, 
več nego 8 (osem) ur neprestano bivati izvun 
svoje redne skupne kuhinje ali rodbine, ter znaša : 

ako je poduradnik odsoten: 
a) več nego 8 in do 12 ur . . 1*50 dinarjev; 
b) več nego 12 ur . . . . 2-40 dinarjev; 
c) celih 24 ur 3-— dinarje. . 

Za nadaljnje ure preko 24 ur mu pripada 
nova trošarina kakor pod točko a) ali b) in po 
preteklem času. 
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. Člen 50. 
Će je pocluradnik finančne kontrole zaradi 

službe v kraju, oddaljenem več nego 4 kilometre 
od kraja njegovega službovanja, in se ne more 
vrniti v ta kraj v mesecih: aprilu do konca me
seca septembra pred 23. uro, v mesecih : oktobru 
do konca meseca marca pa pred 21. uro istega 
dne ter mora prenočevati izvun svojega sedeža, 
mu gre nočnina 2-50 dinarjev. 

Člen 51. 
Poduradnik finančne kontrole dobiva, če 

opravlja službo pri odkupu tobaka, dnevno po 
1-20 dinarja kot posebno „odškodnino za delo pri 
odkupu tobaka", in sicer tudi, če mu pripadajo 
še druge odškodnine. 

Člen 52. 
Če je organ finančne kontrole pozvan po so

dišču za pričo izvun kraja svojega službovanja, 
in sicer v razpravah, ki so v zvezi s službo fi
nančne kontrole, dobi redne potne odškodnine od 
države, ako sodišče samo ne poravna potnih in 
drugih stroškov. 

Člen 53. 
Do povračila selitvenih stroškov iz državne 

blagajne ima poduradnik finančne kontrole pra
vico: 
a) če je premeščen po službeni potrebi; 
b) če je premeščen ob napredovanju; 
c) pri novih postavitvah, ko prvič vstopi v službo, 

"ali pri povratku v službo (reaktiviranje). V 
obeh primerih mu gre povračilo od kraja 
stanovanja do kraja, kamor je postavljen. 
Kot povračilo za selitev pripada poduradniku 

vse, kar je predpisano za neukazno osebje, od
nosno za druge državne poduradnike. 

Poduradniku finančne kontrole, ki se seli po 
nalogu oblastva iz kasarne v drugo hišo v istem 
kraju in obratno, se povrnejo stroški za prevoz 
stvari in pohištva po dejanskih izdatkih. 

Poduradnik finančne kontrole, ki se premešča 
kazensko ali se seli na prošnjo, nima pravice do 
povračila selitvenih stroškov. 

Člen 54. u 

Vsak poduradnik finančne kontrole prejema 
mesečno v naprej povprečnino 2 dinarjev, za 
vzdrževanje jermenja, čiščenje orožja, za nabavo 
posteljne slame, za pranje rjuh, za nabavo sveč, 
ki so mu potrebne za službeno pečatenje z voskom 
itd., in za nabavo pisalnih potrebščin. 

O tej povprečnim se ne polaga noben račun. 

Člen 00. 

Pisarne oblastnega inšpektorja in sreskega 
upravnika finančne kontrole so nastanjene v 
državni ali, če te ni, v najeti zgradbi. 

Ti organi dobivajo v naprej povprečnino za 
pisarniške potrebščine, o katerih ni treba pred
lagati posebnih računov. 

Višino odškodnine za posamezne kraje določa 
minister za finance. 

Iz te povprečnine se poravnavajo vse pisar
niške potrebščine (nabava potrebščin za pisanje, 
sešivanje, vezanje uradnih knjig itd.) — razen 
potrebnih uradnih tiskovin — stroški za naknad
ne nabave pohištva, izdatki za čiščenje in kurjavo 
pisarn, izdatki za telegrame in za telefonske raz
govore itd. 

Člen 56. 
Starejšina oddelka finančne kontrole dobiva v 

naprej povprečnino za pisarniške potrebščine (za 
pisanje, sešivanje) in povprečnino za čiščenje, 
razsvetljavo in kurjavo pisarne. 

Povprečnin ni treba izpričevati. 
Višino povprečnine za vsak oddelek odreja 

minister za finance. 

Člen 57. 
Uradnikom finančne kontrole gredo za služ

bena potovanja in selitev ista povračila kakor 
drugim državnim uradnikom. 

Toda sreskim upravnikom finančne kontrole, 
njim dodeljenim uradnikom ali preglednikom 
drugega (II.) ali prvega (I.) razreda in urad
nikom finančne kontrole, ki službujejo kot starej
šina oddelka, se sme za službena potovanja in 
službene posle v službenem okolišu dati letna 
povprečnina za potne stroške in hrano. 

Višino te povprečnine odredi minister za fi
nance po obsegu službenega okoliša, po številu 
in oddaljenosti oddelkov finančne kontrole in pod
jetij in po terenu in prometnih razmerah. 

Povprečnina se ne obračunava, prejema pa 
se mesečno v naprej. 

Če oni, ki prejema povprečnino, navzlic pis
menemu opominu malomarno izvršuje službo, se 
mu sme odrediti, da vrne povprečnino v celoti ali 
v onem delu, ki odpada na čas te malomarnosti. 

Če se odredi uradniku finančne kontrole, ki 
prejema povprečnino za potne stroške in hrano, 
službeni posel, ki ne spada v redno službo fi
nančne kontrole, mu gre isto povračilo stroškov 
kakor drugim državnim uradnikom. 

Povračila za taka potovanja se izplačujejo na 
račun onega kredita, ki je določen za opravljanje 
teh poslov. 

Člen 58. 
Pri nadomeščanju (zastopanju, substituciji) 

v kraju službovanja dobiva nadomestnik samo 
povprečnine, ki jih je prejemal oni, katerega na
domešča. 

Pri nadomeščanju izvun kraja službovanja 
dobiva nadomestnik: 

1.) selitvene stroške za svojo osebo za odhod 
v kraj nadomeščanja in za povratek v kraj svo
jega stalnega službovanja, in 

2.) za čas nadomeščanja: 
a) dnevnico, in sicer: poduradnik finančne kon

trole po členu 48., uradnik finančne kontrole 
pa kakor drugi državfii uradniki istega činov-
nega razreda; 

b) povprečnine, ki jih je prejemal oni, katerega 
nadomešča. 
Vendar dobiva nadomestnik od povprečnine 

za potne stroške in hrano (člen 57.) samo dve 
tretjini. 

Podpreglednik finančne kontrole, ki mu je iz
jemoma poverjeno starejšinstvo oddelka finančne 
kontrole, dobiva za ta čas doklado dnevno 
0-50 dinarja. 

Člen 59. 
Dopust za zasebne posle se daje praviloma s 

pravico do plače in ostalih prejemkov za osebno 
službo ter se mora dovoliti v vsakem koledarskem 
letu, ne da bi se vštevalo potovanje, in sicer: 
a) 10 dni poduradniku, ki služi pri finančni kon

troli do 10 let; 
b) 15 dni poduradniku, ki služi več nego 10 in 

do 20 let; 
c) 21 dni poduradniku, ki služi več nego 20 in 

do 25 let; 
č) 28 dni poduradniku, ki služi več nego 25 let. 

Potovanje se samo enkrat na leto ne šteje v 
dopust. 

Čas dopusta je zavisen od interesa službe. 
Če se dovoli ob izrednih prilikah izjemoma 

daljši dopust, nego je določen v točkah a), b), c) 
in č) tega člena, se smatra presežek za nov do
pust ter se šteje v dopust za prihodnje leto. 

Pripravnikom, ki nimajo izpita za stalnega 
poduradnika, se daje dopust samo v nujnih in 
neodložnih primerih. 

V teku enega koledarskega leta in v mejah 
kraljevine sme dovoliti poduradniku dopust, in 
sicer: 

starejšina oddelka finančne kontrole skupaj 
do treh dni; 

sreski upravnik finančne kontrole skupaj do 
desetih dni; 

oblastni inspektor finančne kontrole skupaj do 
osemindvajsetih dni. 

Dopust, daljši nego štiri tedne, in za ino
zemstvo dovoljuje generalna direkcija posrednjih 
davkov ministrstva za finance. 

Uradniku finančne kontrole se dovoljuje do
pust po predpisih, ki veljajo za ostale državne 
uradnike. 

Člen 60. 
Bolni poduradniki finančne kontrole se od-

premljajo v najbližjo bolnico, bodisi državno (ci
vilno ali vojaško) ali občinsko; uprava bolnice pa 
je zavezana, obolelega poduradnika sprejeti v 
zdravljenje. 

Za prevoz bolnikov do bolnice se priznavajo 
redni vozni stroški. 

Bolniško pristojbino za zdravljenje (oskrbni 
razred) določa minister za finance. 

Če organ finančne kontrole spričo izvrše
vanja svoje dolžnosti oboli ali če bi bil pri iz
vrševanju službe ranjen, pa se zdravi v državni 

ali občinski bolnici, zadevajo stroški za zdrav
ljenje proračun finančne kontrole. Ako pa se je 
tak bolnik zdravil kako drugače, mu država po
vrne stroške za zdravljenje v onem znesku, ki bi 
se bil moral plačati, da se je zdravil v bolnici. 

V vseh drugih primerih, in sicer samo za 
poduradnike, če se zdravijo v bolnici, povraća 
država bolnici samo tri četrtine stroškov. 

Oddelkom finančne kontrole, ki so nad 20 kilo
metrov daleč od kraja, kjer službuje državni 
zdravnik, daje država domače lekarne. 

Člen 61. 
Organu finančne kontrole, ki pride v stisko 

brez svoje krivde, pa je drugače vreden in v vsa
kem oziru negrajen, se sme podeliti denarna pod
pora v mejah proračuna. 

Člen 62. 
Organi finančne kontrole nimajo pravice do 

zalotnine ali ovadnine; toda onim, ki se posebno 
odlikujejo pri zalotovanju tihotapcev in zapreče-
vanju tihotapstva ali ki so pokazali posebno mar
ljivost v službi in so se dobro vedli, se dajo 
denarne nagrade iz fonda za finančno kontrolo. 

Istotako se dajo iz fonda za finančno kontrolo 
otrokom aktivnih in upokojenih organov finančne 
kontrole štipendije in podpore, da se izuče obrta. 

Natančnejše odredbe o fondu za finančno kon
trolo sploh, o dajanju nagrad, štipendij in pod
por kakor tudi o ukinitvi fonda iz presežkov do-
hodarstvenih glob in globarinskega zaklada in 
o porazdelitvi denarja predpiše minister za 
finance. 

Člen 63. 
Oženiti se sme vsak stalno postavljeni pod

uradnik finančne kontrole. 

Člen 64. 
Odredbe o opraščanju organov finančne kon

trole od vojaških vaj v miru in od vojaške službe 
ob vojni predpiše minister za vojno in mornarnico 
sporazumno z ministrom za finance. 

člen 65. 
O vsakem organu finančne kontrole se vodi , 

usiužbenski list. 
Iz njega je treba videti kvalifikacijo organa 

finančne kontrole, tek službovanja, važne podatke 
o njegovih rodbinskih razmerah in službeno oceno 
njegove sposobnosti. 

Vsak ima pravico, pregledati in prepisati svoj 
usiužbenski list; priobčiti pa se mu mora tudi 
ocena, zaradi katere ne more napredovati v višji 
čin. 

Kdor z oceno ni zadovoljen, ima pravico, se v 
tridesetih dneh po priobčitvi pritožiti pri pristoj
nem oblastvu. 

Natančnejše odredbe glede uslužbenskega 
lista in ocen se predpišejo s pravilnikom. 

Člen 66. 
Pri popolnjevanju uradniških mest v finančni 

stroki in zlasti mest pisarniškega osebja se daje 
prednost organom finančne kontrole, ako doka
žejo, da imajo kvalifikacijo, ki se zahteva za ta 
mesta. 

Člen 67. 
Obleko, orožje, strelivo in orožno opremo za 

finančno kontrolo predpiše minister za finance. 
Orožje, strelivo in orožno opremo za finančno 

kontrolo jemlje minister za finance brezplačno iz 
vojaškega skladišča ministrstva za vojno in mor
narnico. 

Člen 68. 
Finančna kontrola opravlja službo v pred

pisani uniformi. Ako pa je iz posebnih razlogov 
treba, sme v posameznih primerih okrajni uprav
nik ali višji starejšina finančne kontrole odrediti, 
da se opravljaj služba v civilni obleki, če jo pod
uradnik ima. 

Izvun službe smejo organi finančne kontrole 
nositi civilno obleko. Starejšine, višji od sreskega 
upravnika finančne kontrole, pa imajo pravico, 
posameznim poduradnikom za nekaj časa odvzeti 
ugodnost, da smejo nositi civilno obleko, če imajo 
za to opravičene razloge. 

Upokojenci nimajo pravice, nositi uniformo. 

Člen 69. 
Pisarna oddelka in poduradniki finančne 

kontrole so praviloma nastanjeni v kasarnah. 
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Pohištvo v pisarnah in skupnih prostorih in 
potrebno posteljnino za osebno uporabo neoženje-
nega poduradnika (vdovca brez otrok), nastanje
nega v kasarni, daje država. 

Istotako se pokrivajo iz državne blagajne: 
stroški za prvo nabavo najnujnejših stvari za 
skupno kuhinjo, stroški za vodovod v državnih 
kasarnah in za donašanje pitne vode, ako je ni 
v bližini kasarne; stroški za prenašanje uradne 
pošte, ako je poštni urad nad štiri kilometre daleč 
od kasarne; stroški za nabavo in vzdrževanje 
stražniških plaščev in posebnih halj (ogrtačev za 
prah), ki se nosijo pozimi na stražniških krajih, 
odnosno ob delu v tvornicah, in stroški za nabavo 
in vzdrževanje biciklov, smuči in snežnih obročev, 
kolikor so potrebni za izvrševanje službe. 

Natančnejše odredbe o nastanjevanju pod-
uradnikov, nabavi pohištva, posteljnine, potreb
ščin za skupne kuhinje itd. se predpišejo s pravil
nikom. 

Člen 70. 
Poduradniki finančne kontrole so oproščeni 

plačevanja službenih taks in kolkovine za prizna
nice o prejemu plač ter ne plačujejo na plačo, 
stanarino in na doklade nobenega davka. 

. Za uradnike finančne kontrole veljajo v tem 
oziru isti predpisi kakor za ostale državne urad
nike. 

Člen 71. 
Organu finančne kontrole se odobri ostavka 

na službo, če ni v disciplinarni preiskavi in če 
poravna vse državne terjatve; izstop pa se dovoli 
redoma koncem meseca, v katerem je bila prošnja 
vložena. 

Ostavka zaradi odslužitve vojaškega roka 
(člen 36.) se odobri, četudi niso izpolnjeni pogoji 
prvega odstavka tega člena; izstop pa se dovoli 
tako, da more organ pravočasno nastopiti odslu
žitev svoje redne vojaške dolžnosti. 

Aico se tisti, ki mu je bila ostavka na državno 
službo odobrena, iznova sprejme v službo fi
nančne kontrole, se mu v službena leta všteje tudi 
čas, ki ga je prebil v državni službi pred ostavko. 

Člen 72. 
Stain i organi finančne kontrole iii člani njih 

rodbine imajo pravico, do pokojnine, ki se pred
piše s posebnim .zakonom za vso kraljevino 

Pregledniki finančne kontrole II. in I. raz
reda, ki imajo popolno kvalifikacijo, pa niso 
postavljeni za uradnika samo zato, ker ni mesta, 
smejo ob upokojitvi dobiti častni naslov komisarja 
finančne kontrole II. razreda, če prosijo za to. 

Člen 73. 
O vzajemnih terjatvah med izstopajočim pod-

uradnikom in državo se sestavlja obračun. 
Terjatve se smejo pobrati po administrativni 

poti brez sodne razsodbe. 
Toda dolg umrlega poduradnika se ne sme 

izterjati od pokojninskih prejemkov njegove rod
bine. ö 

Za uradnike finančne kontrole veljajo v tem 
oziru isti predpisi kakor za druge državne urad
nike. 

B. P r e g r e š k i . 
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b) če hote in vedoma nabavi tihotapski predmet, 
ga hrani ali ga uporablja ali če to dopusti 
svoji ženi ali svojim otrokom, ki žive z njim 
v skupnem gospodinjstvu; 

c) če tihotapstva, za katero je zvedel, hote ne 
prijavi pristojnemu oblastvu. 
4.) Če poduradnik zlorablja oblast svojega 

zvanja v vseh drugih primerih, ki niso izrecno 
navedeni v točkah 1., 2. in 3. tega člena. 

5.) Če poduradnik sprejme podkupnino ali 
zahteva darilo za službeni posel, bodisi v denarju, 
v blagu, bodisi v drugi obliki ali v obetanju 
koristi, in sicer ne glede na znesek ali vrednost 
podkupnine ali darila in ne glede na to, ali se je 
storilo ali se je namer j alo storiti kaj zoper zakon 
ali ne. 

Ta službeni pregrešek zakrivi tudi oni pod
uradnik finančne kontrole, ki ve ali ki bi mogel, 
da je količkaj pozoren, vsekakor vedeti, da člani 
njegove rodbine, ki žive z njim v skupnem go
spodinjstvu, sprejemajo podkupnino ali darila za 
njegove službene posle. 

Poduradnik, ki se mu je dalo ali obljubilo 
darilo, ali ki zve, da se je njegovemu rodbinskemu 
članu o priliki njegovega službenega poslovanja 
dalo ali obljubilo darilo, mora to istega dne pri
javiti svojemu starejšini, darilo pa izročiti v urad
no čuvanje. Če tega ne stori, se smatra da je 
darilo sprejel, odnosno vedel, da je bilo darilo 
sprejeto. 

6.) Če poduradnik, ki je odrejen, da izvrši 
uradni posel, tega posla neče izvršiti ali, dobivši 
novo službeno mesto, ne odide nanje v odrejenem 
času ter svojega vedenja ne more opravičiti z 
veljavnimi razlogi. 

7.) če poduradnik vedoma predlaga neres
nična poročila ali zapisuje neresnične podatke v 
uradne spise in zlasti če neresnično, vpiše obseg 
ali uspeh službenega poslovanja ali če lažno 
potrdi, da je izvršil službeni posel ali da je bil 
prisoten pri njega izvršitvi ali če poneveri ali 
falzificira uradne spise. 

8.) če se poduradnik pokaže za strahopetca 
v službi. 

9.) če poduradnik zoper zakon uporabi orožje 
ter je pri tem koga poškodoval ali ubil. 

10.) če se poduradnik v službi tako napije, 
da je nesposoben za izvršitev poverjene službe' 
m pri tem še zakrivi izgred. ' 

П.) Če poduradnik, ki se mu je dovolil do
pust, tri dni po preteku roka ne pride v službo 
in svojega izostanka ne opraviči ali če brez dovo
lila zapusti službo ter se v treh dneh ne vrne in 
tega odhoda ne more popolnoma opravičiti. 

člen 77. 

Letnik IV. 

Člen 74. 
Službeni pregrešek zakrivi poduradnik fi

nančne kontrole, če prekrši dolžnosti svojega 
zvanja ali če se izkaže s svojim vedenjem in po
našanjem v službi ali izvun službe za nevrednega 
svojega čina. 

Člen 75. 
Službeni pregreški so : težki, večji in navadni. 

Člen 76. 
Težki službeni pregrešek se zakrivi: 
1.) Če si poduradnik finančne kontrole pri

svoji ali če neupravičeno uporabi v svojo korist 
ali v korist koga drugega imovino, ki mu je 
poverjena v čuvanje ali da o njej položi račun, 
in sicer ne glede na to, ali je ta imovina denar, 
blago ali kaj drugega in ali je pripadala državni 
blagajni ali komu drugemu. 

2.) Če poduradnik prekrši dolžnost čuvanja 
uradne tajnosti in je iz tega nastala ali bi bila 
niogla nastati znatna škoda za državo ali za 
koga drugega. 

3.) če poduradnik : 
a ) ali sam ali po drugih ali v družbi z drugimi 

izvrši ali poizkusi izvršiti tihotapstvo; 

Večji službeni pregrešek zakrivi poduradnik: 
1.) Če prekrši dolžnost čuvanja uradne taj

nosti, v vseh drugih primerih, razen v onih iz 
točke 2. člena 76. 

2.) če za prisotne označi ljudi, ki pri poslo
vanju niso bili prisotni. 

3.) če opusti voditi take uradne spise, od 
katerih je zavisno pravilno izvrševanje službe. 

4.) Če se zadolži pri osebah, znanih za tiho
tapce, ali če se tako zadolžujejo z njegovo ved
nostjo člani njegove rodbine, ki žive z njim v 
skupnem gospodinjstvu. 
v 5.) če nikakor ne izvrši odrejene službe ali 
ce samovoljno zapusti njemu poverjeno posto
janko, pa ni bil prisiljen do tega. 

6.) Če jako zanemari službo, pa je s tem 
nastala ali bi bila mogla nastati znatna škoda 
za državo ali za koga tretjega. Ta pregrešek za
krivi poduradnik tudi, če odlaga pravočasni 
nastop odrejene službe ali če, omalovaževaje 
zakone, predpise in naredbe svojih predstojnikov, 
zoper predpise izvrši odrejeno službo. 

7.) če se vede nenravno ter s tem provzroča 
javno pohujšanje. 

8.) če se brati z osebami, o katerih se ve, 
da se bavijo s tihotapstvom ali podpirajo tiho
tapstvo ali izvršujejo ali podpirajo druga kazniva 
dejanja. 

9.) Če postopa z državljani in s podrejenimi 
poduradniki zoper predpise, kolikor ne spada 
primer v večji pregrešek. 

10.) če očito ne izkazuje potrebnega spošto
vanja svojemu starejšini. 

11.) Če napravi j a zmede, prepire ali če ni 
složen s tovariši v službi. 

12.) če se bavi s trgovino ali s podobnim 
poslom, in sicer pod svojim imenom, ali če se 
kot javen ali tajen drug udeležuje poslov, ki jih 
je dolžan nadzirati po svoji službeni dolžnosti ali 
drugače, ali če advocira za posamezne osebe. 

13.) če se, dasi je vedel ali mogel vedeti, da 
bo poslan na službo, napije, da ne more oprav
ljati službe, ali če se v službi napije, da ni spo
soben za nadaljnje izvrševanje službe, pa ni 
napravil nobenega izgreda. 

14.) Če uporabi orožje zoper predpis, pa ni 
nikogar poškodoval ali ubil. 

15.) Če se, dobivši dopust, ne vrne pravo
časno v službo, toda pride pred tremi dnevi in 
svojega izostanka ne opraviči, ali če brez dovolila 
zapusti službo, pa se pred tremi dnevi vrne in ne 
opraviči izostanka. 

16.) če ne prijavi organa, ki je zakrivil 
službeni pregrešek, ali če zataji zakrivljene pre-
greške, zlasti pa, če starejšine zoper svoje podre-
jence, ki so osumljeni zlorabe ali ki so že zakrivili 
pregrešek, ne store, kar jim nalaga dolžnost, 
bodisi z izgovorom, da ni tožbe, bodisi da hočejo 
drugače ščititi podrejence. 

Člen 78. 
Vsi službeni pregreški in vsi nedostojni po

stopki, ki niso našteti v členih 76. in 77., se 
smatrajo za navadne pregreške; te pa zakrivlja 
poduradnik : 

I.) če se opija izvun službe na javnem kraju 
ali če igra hazardne igre; 

2.) če se lahkomiselno zadolžuje, razen v 
primerih, omenjenih v členu 77., točki 4.; 

3.) če zanemarja uniformo, orožje in opremo 
ali če nosi te predmete zoper predpis; 

4.) če zanemarja službo v primerih, ki niso 
našteti v členu 77.; 

5.) če se pregreši zoper disciplino, zlasti pa 
če ne spoštuje starejšin, kolikor ne spada primer 
med pregreške, ki so navedeni v členu 77.; 

6.) če izostaja v kraju službovanja čez pred
pisani ali dovoljeni čas brez dovolila ali če odide 
brez dovolila iz kraja službovanja, in sicer vse 
izvun pisarniškega, odnosno delovnega časa. 

Ostali službeni pregreški, ki niso našteti v 
členih 76., 77. in 78., se uvrščajo med one s 
katerimi se največ zlagajo po svojem značaju. 

Člen 79. 
Disciplinarne kazni se ne smejo izrekati 

dokler ni bil zaslišan oni, ki se ga tičejo Toda 
v primerih iz točke 11. člena 76., če se pod
uradnik niti v 15 dneh ne vrne na službo in tudi 
ni poročila, zakaj se ni vrnil, se izreče kazen 
odpusta tudi brez zaslišanja. 

Neodgovarjanje na vprašanja se smatra za 
priznanje. 

Obdolženca in priče sme zasliševati samo 
uradnik ali preglednik finančne kontrole II. ali 
I. razreda, in sicer vpričo nepristranskega pod
uradnika finančne kontrole, ki opravlja tudi za-
pisnikarske posle. 

Člen 80. 
Če zakrivi podujadnik v službeni dolžnosti ali 

izvun nje takšno hudodelstvo ali tak pregrešek, 
da bi bilo za državno službo škodljivo ali nevarno 
ali ponižujoče, ako bi se obdržal v službi do 
končne razsodbe o kaznivem dejanju, ali če se 
uvede preiskava zaradi dejanja, ki utegne imeti 
za posledico odpust iz službe, se tak poduradnik 
začasno odstrani od službe (suspendira) in tako 
čaka na razsodbo. 

Začasno odstranitev od službe sme odrediti 
pristojni sreski upravnik finančne kontrole in 
vsak višji starejšina finančne kontrole. 

Poduradnik, začasno odstranjen od službe, 
dobiva za ta čas polovico plače. Toda v izrednih 
primerih in na utemeljeno prošnjo poduradnikovo 
sme generalna direkcija posrednjih davkov dovo
liti, da se mu izdaja večji del plače, vendar 
največ do dveh tretjin. 

Stanarina in doklada za obleko se izdaja tudi 
nadalje v celoti. 

Poduradnik, suspendiran od službe, ne sme 
nikamor odhajati brez dovolila. 

Začasna odstranitev od službe prestane, ko se 
poduradniku priobči razsodba, in če je obsojen 
na odpust iz službe, ko postane razsodba izvršna. 

Oblastni inspektor finančne kontrole sme 
odrediti, da prestane začasna odstranitev od 
službe še pred tem časom, ako zanjo ni razloga. 
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Poduradnik, ki je z razsodbo proglašen za 
nedolžnega, dobi popolno plačo za ves čas, v 
katerem je ni užival; čas pa, v katerem je bil za
časno odstranjen od službe, se mu všteje v služ
bena leta. 

Minister za finance sme izjemoma dovoliti, 
da se tudi poduradniku, ki je obsojen na milejšo 
kazen nego na odpust iz službe, v celoti ali de
loma vrne pridržana plača. 

Člen 81. 
Službeni pregreški se kaznujejo tako-le: 
1.) Težki : z odpustom iz službe. 
2.) Večji: 

a) z odvzemom plače za čas od petih dni do 
dveh mesecev; 

b) z ustavitvijo avtomatskega pomikanja v višjo 
plačilno stopnjo od enega do treh let; 

c) z izgubo selitvenih stroškov ob premestitvi, 
toda samo v primerih, omenjenih v členu 77., 
točki 11. 
Če je storilec ponavljač, se sme obsoditi tudi 

na odpust iz službe; za pregreške, naštete v členu 
77., točkah 4., 5. in 6., se sme ob obtežujočih 
okolnostih že v prvem primeru izreči kazen po 
točki 1. tega člena. 

3.) Navadni: 
a) s pismenim ukorom; 
b) z izgubo enega dne oprostitve od službe, razen 

časa, potrebnega za službo božjo ob nedeljah 
in praznikih; 

c) z odvzemom plače do 5 dni, toda v najmanj
šem znesku 2 dinarjev. 
Če je storilec ponavljač, se izreče kazen po 

točki 2. a) ali b); za nadaljnje primere pa se sme 
izreči tudi odpust iz službe. 

Če zakrivi poduradnik dva ali več službenih 
pregreškov, se izreče kazen za večji pregrešek, 
a lažji pregreški se jemljejo pri odmeri kazni za 
obtežujočo okolnost. 

Člen 82. 
Kaznovanje se mora izvrševati vestno, pra

vično in strogo po predpisih, od katerih se nikakor 
ne sme odstopiti. 

Člen 83. 
Kazni za navadne službene pregreške, naštete 

v členu 81., točki 3. a), b) in c), izreka sreski 
upravnik finančne kontrole. V vseh drugih pri
merih pripada pravica kaznovanja oblastnemu 
inspektoratu finančne kontrole. Toda kazen od
pusta iz službe se sme izreči samo na podstavi 
sklepa posebne komisije. 

Komisijo sestavljajo oblastni inspektor ali 
njegov namestnik, en uradnik in en preglednik 
finančne kontrole II. ali I. razreda. 

Preglednik finančne kontrole je obenem za
pisnikar komisije. 

Člane komisije postavlja občasno oblastni 
inspektorat finančne kontrole. 

Odloča se z večino glasov. 

Člen 84. 
Zoper razsodbo se sme prijaviti pritožba v 

15 dneh, v katere se ne šteje dan, ko je bila 
razsodba priobčena. 

Poduradnik sme, preden vloži pritožbo, pre
gledati spise in poročila, razen prijave in refe
ratov. 

Zoper razsodbo sreskega upravnika finančne 
kontrole je dopustna pritožba na oblastni in
spektorat finančne kontrole, zoper njegovo raz
sodbo pa na generalno direkcijo posrednjih 
davkov. 

Pritožbe se vlagajo pismeno, in sicer pri onem 
starejšini, ki je priobčil razsodbo. 

Teh pritožb ni treba kolkovati. 

Člen 85. 
Oblastva, ki sodelujejo pri razpravi o vloženih 

pritožbah, morajo skrbeti za to, da se rešujejo 
predmeti teh pritožb kot nujni. 

Če je poduradnik, ki se pritožuje, začasno 
odstranjen od službe, se pošlje pritožba prvemu 
starejšini najkesneje v 24 urah od ure, ko se je 
pritožba vložila. 

Ta starejšina mora odločiti o pritožbi naj
kesneje v osmih dneh ali pa jo poslati pristojnemu 
oblastvu, ako sam ni pristojen za odločbo. 

Člen 86. 
Če oblastvo, ki je pristojno za odločbo, (člen 

84.), spozna, da je pritožba utemeljena, raz
veljavi razsodbo in odredi nadalje, česar je treba. 

Če pritožba ni utemeljena, potrdi razsodbo 
glede pregreška in prisojene kazni, ki jo sme po 
svojem preudarku tudi omiliti. 

Zoper to razsodbo v drugi stopnji ni pritožbe. 

Člen 87. 
Razsodbe se izvršujejo, čim postanejo izvršne. 
Disciplinarne kazni se vpisujejo v uslužbenski 

list. 
Člen 88. 

Minister za finance sme, če se mu vidi 
iz posebnih razlogov potrebno, in na predlog 
generalne direkcije posrednjih davkov izjemoma 
dovoliti miloščino poduradniku finančne kontrole, 
ki je že pridobil pravico do pokojnine ob času, ko 
je bil z disciplinarno razsodbo odpuščen iz službe, 
pa nima imovine ali drugih dohodkov. 

Miloščina se sme dovoljevati do smrti ali pa 
za določen čas; ne sme pa biti večja od polovice 
pokojnine, kolikor bi znašala, da je bil poduradnik 
upokojen. 

Istotako sme minister za finance, če se mu 
vidi iz posebnih razlogov potrebno, in na predlog 
generalne direkcije posrednjih davkov izjemoma 
dovoliti miloščino tudi nedolžni ženi in deci od-
puščenčevi, ko bi ti imeli pravico do pokojnine, da 
jim je mož, odnosno oče, umrl, preden je postala 
razsodba izvršna. 

Ta miloščina se sme dovoliti do zneska pokoj
nine, ki bi jim pripadala; šteje pa se od časa, ko 
je minister za finance odločil o njej. 

Člen 89. 
Disciplinarne kazni se izbrisujejo: 

a) zbog neprestano dobrega vedenja; 
b) zbog zaslužnih dejanj. 

Namen izbrisu je, da se službeni pregrešek, 
za katerega je kazen izbrisana, sploh ne vpošteva 
več pri odmeri poznejših kazni. 

Za izbris kazni zbog zaslužnih dejanj je 
pristojna generalna direkcija posrednjih davkov, 
v vseh drugih primerih pa je pristojno ono ob
lastvo, ki je izreklo prvo razsodbo. 

Kazni se izbrisujejo tako, da se kazen pre
črta v dotični rubriki uslužbenskega lista in da se 
označi, zakaj se je izbrisala. 

Člen 90. 
Zbog treprestano dobrega vedenja se izbrisu

jejo kazni, ki so bile izrečene zaradi navadnih 
službenih pregreškov, čez šest mesecev, kazni 
večjih službenih pregreškov čez eno leto, omiljene 
kazni zaradi težkih službenih pregreškov čez dve 
leti. Roki teko od dne, ko je postala razsodba iz
vršna. 

Prva kazen se izbriše uradoma, nadaljnje 
kazni pa po prošnji. 

Člen 91. 
Praviloma se sme zbog zaslužnega dejanja 

in na prošnjo poduradnikovo izbrisati samo ena 
kazen. 

Če pa je poduradnik izvršil posebno dejanje 
z nenavadno vztrajnostjo ali srčnostjo, se izbriše 
več kazni ali pa se izbrišejo tudi vse kazni. 

Če se ne izbrišejo vse kazni, je izbrisati vselej 
starejše kazni. 

Člen 92. 
Obnova sojenja se sme zahtevati v korist ob

sojenega ali na škodo oproščenega poduradnika. 
Če se proglasi obsojeni poduradnik za ne

dolžnega, se mu povrne iz državne blagajne vse, 
kar je spričo neopravičene razsodbe izgubil na 
stalnih prejemkih. 

Natančnejše odredbe o obnovi sojenja se pred
pišejo s pravilnikom. 

Člen 93. 
. Glede disciplinarnega postopanja z uradniki 

finančne kontrole veljajo isti predpisi kakor za 
ostale državne uradnike. 

Člen 94. 
Za hudodelstva in pregreške se sodi organ 

finančne kontrole kakor drugi državljani, samo 
da politično (policijsko) oblastvo ali sodišče, če 

organa zapre, o tem obvesti prvega starejšino 
obdolženčevega. 

Poziv političnega (policijskega) oblastva ali 
sodišča se izroča po prvem pristojnem oblastvu 
obdolženčevem. 

Če se istočasno in o istem dejanju vodi pre
iskava tudi o disciplinarnem pregrešku dotičnega 
organa, se o tem pregrešku ne izreče discipli
narna razsodba, dokler pristojno sodišče ne izreče 
razsodbe. 

Člen 95. 
Organ finančne kontrole, ki je obsojen zaradi 

hudodelstva ali zaradi pregreška, storjenega iz 
koristoljubja, ali zaradi pregreška, ki se smatra 
po kazenskem zakonu za onečaščujočega, se od
pusti iz službe brez disciplinarne razsodbe. 

Pri drugih razsodbah sodišča se ocen j a ob
časno in po odredbah tukaj omenjenih discipli
narnih predpisov, ali naj se odpusti iz službe 
ali ne. 

Sodne razsodbe se vpisujejo v uslužbenski list. 

V. Prehodne odredbe. 

Člen 96. 
Vse, kar se tiče poslovanja finančne kontrole 

in kar je potrebno za pravilno izvrševanje tega 
zakona, predpiše minister za finance na podstavi 
tega zakona in drugih pozitivnih zakonov s po
sebnim pravilnikom. 

Člen 97. 
Trošarinski kontrolorji in stražarji, vsi ukazni 

monopolni nadzorniki in podnadzorniki in mono
polni kontrolorji izvun proizvajanja tobaka v 
Srbiji in Črni gori in organi finančne straže v 
novih pokrajinah, ki jih ta zakon zatne v službi, 
preidejo v sestav finančne kontrole s svojimi pri
dobljenimi pravicami. 

Člen 98. 
Državni uslužbenci, našteti v členu 97., se 

sprejmejo v finančno kontrolo tako-le: 

I. Z a u r a d n i k e : 
1.) Trošarinski kontrolorji. 
2.) Ukazni monopolni nadzorniki in podnad

zorniki izvun proizvajanja tobaka, čim poda o 
tem uprava državnih monopolov potrebni predlog. 

Uradniki pod 1.) in 2.) se postavljajo na 
mesta, ki ustrezajo njih zvanju in plači. 

3.) Uradniki finančne straže v novih pokra
jinah, in sicer: 

višji ali glavni nadzornik VI. činovnega raz
reda za inšpektorja I. razreda; 

višji ali glavni nadzornik VII. činovnega raz
reda za inšpektorja II. razreda; 

nadzornik, nadpoverenik I. razreda, višji ko
misar I. razreda za podinspektorja; 

nadpoverenik, nadpoverenik II. razreda in 
višji komisar II. razreda za komisarja I. razreda; 

uradniki XI. činovnega razreda, nadalje po-
verenik in komisar I. razreda za komisarje 
II. razreda. 

I I . Z a p o d u r a d n i k e : 
1.) Trošarinski stražarji in 
2.) monopolni kontrolorji, čim poda o tem 

uprava državnih monopolov potrebni predlog, in 
sicer : 
a) ki služijo manj nego 4 leta, za začasne pri

pravnike; 
b) ki služijo nad 4 leta in do 10 let, za staine 

pripravnike; 
c) z več nego 10 let službe za stalne podpregled-

nike. 
Tudi čas, ki so ga prebili v monopolni in tro

šarinski službi, preden vstopijo v službo finančne 
kontrole, se šteje za pokojnino. 

3.) Moštvo finančne straže v novih pokra
jinah, in sicer: 

nadpriglednik in višji respicient za pregled
nika I. razreda; 

priglednik in respicient za preglednika 
II. razreda; 

višji stražar in višji paznik za podpregled-
nika; 

stražar in paznik za pripravnika. 
Začasno moštvo finančne straže se sprejme 

samo za začasno v ustreznem novem činu, oni 
pa, ki imajo častni (naslov) čin, obdrže svoj 
častni ustrezni čin. 
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Člen 99. 
LtL užitninske uslužbence v Sloveniji vstop v 

službo finančne kontrole ni obvezen. 
Oni, ki to zahtevajo, se sprejmejo istotako 

kakor trošarinski stražarji in monopolni kontro
lorji. Tudi za te velja predpis točke II., člena 98. 

Ćlen i 00. 
Od dne, ko dobi ta zakon obvezno moč, pre

idejo na organe finančne kontrole vse dolžnosti 
trošarinskih kontrolorjev in stražarjev in organov 
finančne straže glede izvrševanja kontrolne 
službe, ki izvirajo iz zakonov in predpisov o po-
srednjih davkih za kraljevino Srbijo, odnosno iz 
zakonov in zakonskih naredb o državnih mono
polih, trošarini, kolkovini in pristojbini itd. (doho-
darstvenih zakonov in predpisov vobče) v ostalih 
pokrajinah. 

Istotako preidejo na organe finančne kontrole 
vse one dolžnosti monopolnih nadzornikov, pod-
nadzornikov in kontrolorjev, ki so jim po zakonih 
in predpisih o državnih monopolih v kraljevini 
Srbiji odrejene glede izvrševanja kontrolne služ
be, pa se ne nanašajo na neposrednje. kontrolira
nje proizvajanja tobaka. 

Člen 101. 
Odsek finančne straže generalne direkcije po-

srednjih davkov se pretvarja v odsek finančne 
kontrole; nanj prehajajo vse dolžnosti prejšnjega 
odseka, ki izvirajo iz uredbe o organizaciji mini
strstva za finance z dne 25. februarja 1919.. 

Člen 102. 
V času, dokler se plače in doklade posebe ne 

ustanove s posebno uredbo ali z zakonom, do
bivajo organi finančne kontrole v novih pokra-
J i n ^ n stalne prejemke (plače, stanarine in do
klade) po zakonih, zakonskih naredbah ali pred
pisih, ki so v tem oziru do sedaj veljali za fi
nančno stražo. 

Istotako naj se postopa, dokler se ne sprejme 
zakon o ureditvi pokojnin civilnih državnih usluž
bencev za vso kraljevino, tudi glede pokojnine 
stalnih organov finančne kontrole in članov njih 
rodbin. 

Vendar pa se minister za finance pooblašča, 
da sme do tega časa začasno in postopno izenačiti 
stalne prejemke organov finančne kontrole za vso 
kraljevino. Ako pa se organ finančne kontrole 
do tega časa premesti v pokrajine, kjer so stalni 
prejemki različni od onih, ki jih je imel do tega 
časa, dobiva ta organ prejemke po zakonih in 
predpisih one pokrajine, ki so zanj ugodnejši. 

Člen 103. 
Dokler obmejna četa ne prevzame izvrševanja 

dolžnosti, katere ji.nalaga člen 182. finančnega 
zakona za leto 1920./1921., čuva mejo v novih 
pokrajinah finančna kontrola, in sicer po pred
pisih, ki so v tem oziru do sedaj veljali za finanč
no stražo v teh. pokrajinah. 

Poduradnikom finančne kontrole pripada, 
dokler še izvršujejo zasedno in obhodno službo' 
na meji proti inozemstvu, pa se pred drugo uro 
naslednjega dne ne morejo vrniti v kasarno, noč-
nina po členu 50. tega zakona, in sicer ne glede 
na razdaljo od kraja službovanja in ne glede na 
t°i ali prenočujejo ali ne. 

Člen 104. 
Cim in v kolikor dobi ta zakon obvezno moč, 

prestanejo veljati: 
a ) odredbe vseh zakonov o državnih monopolih 

kraljevine Srbije z ostalimi predpisi, kolikor 
se nanašajo na dolžnosti monopolnih nadzor
nikov, podnadzornikov in kontrolorjev, razen 
poslov pri neposrednjem kontroliranju pro
izvajanja tobaka; 

°) odredbe zakona o državni trošarini kraljevine 
Srbije, kolikor se nanašajo na trošarinske kon
trolorje in stražarje in na dolžnost teh orga
nov glede izvrševanja kontrolne službe; 
vse uredbe in vsa navodila za finančno stražo 
v pokrajinah razen v Srbiji in Črni gori, koli
kor se ne nanašajo na čuvanje meje proti ino
zemstvu ali na plačo, stanarino, doklade in 
pravice do pokojnine organov finančne straže; 
vse odredbe v zakonih, uredbah in predpisih, 
ki se nanašajo na. preiskovanje stanovanj, 
oseb, vlakov, vodnih vozil itd. ali na uporabo 
orožja po organih, ki izvršujejo monopolno 
ali trošarinsko službo; 
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d) odredbe člena 32. c) finančnega zakona za 
leto 1920./1921., kolikor se nanaša na glav
nega trošarinskega kontrolorja v Beogradu, in 
odredbe istega člena in člena 32. č), kolikor 
se nanašajo na trošarinske kontrolorje. 

Člen 105. 
Vsi krediti, odrejeni s proračunom državnih 

razhodkov za osebne in materialne izdatke za fi
nančno stražo po vseh pokrajinah in krediti za 
trošarinske kontrolorje in stražarje v Srbiji kakor 
tudi ustrezne vsote kredita za prevedene mono
polne nadzornike, podnadzornike in kontrolorje 
se dajo v popolnem znesku in ne glede na to, da 
niso doslej potrošeni, na razpolago za finančno 
kontrolo po tem zakonu; porazdeljuje jih gene
ralna direkcija posrednjih davkov. 

Člen 106. 
Začasni pripravniki finančne kontrole se sme

jo v prvem letu odpustiti iz službe tudi brez 
disciplinarne razsodbe, ako se pokažejo spričo 
organizacije za nepotrebne ali za službo neupo
rabne. Istotako se smejo tekom prvega leta upo
kojiti vsi organi finančne kontrole, ki so pridobili 
pravico do pokojnine in niso več sposobni za 
službo. 

Člen 107. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se raz

glasi v „Službenih Novinah", obvezno moč pa 
dobi, in sicer: v krajinah izvun Srbije in Črne 
gore z dnem razglasitve v „Službenih Novinah", 
na ozemlju Srbije in črne gore pa trideseti dan, 
ko minister za finance naznani po „Službenih 
Novinah", da je nastala možnost za njegovo 
uporabljanje. 

člen 108. 
Našemu ministru za finance priporočamo, naj 

razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj 
skrbe za njegovo izvrševanje, oblastvom zapove
dujemo, naj postopajo po njem, vsem in vsakomur 
pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Markovič s. r. 

Predsednik ^ministrskega sveta : 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 8570. 
Razglas. 

I860 
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Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo 
z odlokom z dne 29. avgusta 1922., VI. št. 4392, iz-
premembo § 7. pravil «Zadružne gospodarske ban
ke, d. d.» r Ljubljani, kakor j e bila sklenjena na 
rednem občnem zboru delničarjev z dne 18. maja 
1922. S tem je dana družbi možnost, po sklepu obč
nega zbora zvišati delniško glavnico od 48 milijo
nov na 100 milijonov kron. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 12. oktobra 1922. 

Načelnik 

Letnik IV. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 11.666/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlja pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 1. do dne 7. oktobra 1922.) 

O k r a j o 
ra j O 2 o 

S 
C 

T3 
N 

O 

E 

P a r a t i f u s . 
Slovenjgradec . . | 3 | . | . | . | 3 

T r e b n š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
1 Brežice . . . . 

Črnomelj. . . . 
Celje okolica . . 

J Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško . ' . . . . 
Kočevje . . . . 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 

j Slovenjgradec . 
Prevalje . . . . 

1 
1 
3 
6 
3 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
4 
2 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Brežice . . 

j Celje okolica 
Kranj . . . 
Krško . . . 
Kočevje . . 
Konjice . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica 
Maribor mesto 
Novo mesto . 
Ptuj okolica . 
Radovljica . . 
Slovenjgradec. 

S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

12 
22 
14 
6 
9 
1 
7 
3 
8 
7 
4 
4 
2 

10' 
2 

16 
4 2 

1 

4 

6 
13 
8 
4 
7 

3 
1 

3 
1 
4 
2 

1 
2 

2 

i 

2 
3 
3 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

14 
9 

22 
7 

i 
5 
2 
8 
4 
6 

St. 657Ì, 

Razglas. 

dr. Mara ». r. 
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Ministrstvo za trgovino in industrijo je dovolilo, 
da sme c Elektrarna Škofja Loka in okolica, d. d.» 
v Skofji Loki, zvišati delniško glavnico od 3 mili
jonov na 5 milijonov kron. Istotako je odobrilo iz-
premembo § 6. družbenih pravil, kakor je bila skle
njena na izrednem občnem zboru z dne 2. septem
bra 1922. 

Ministrstvo ва trgovino in industrijo, 

oddelek v Ljubljani, 

dne 12. oktobra 1922. 

Načelnik: dr. Man» a. r. 

Brežice . . . . 
Celje okolica . , 
Celje mesto . , 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Murska Sobota . 

1 9 

: i 
i 
5 
1 
4 

6 
7 
9 
2 
• 

9» 

6« 
2 
4 
2 

i I 
4 

2 

i 
i 2 
3 

i 
- • 

3 

t 

2 
1 

. 

12 
1 
1 
4 
2 
5 

4 
7 
9 
3 ; 
4 ! 

D a YÌ c a ( D i p h t e r i a ) . 
Brežice . . . 
Celje okolica . 
Kranj . . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto , 
Radovljica . . , 
Slovenjgradec. , 

1 
2 

i 1 

i 1 

'i 

1 

i 
• 

1 

i 

1 
• 

1 

Kranj 
Ljubljana mesto. 
Ptuj okolica . . 

T r a h o m. 

2 I • 
• I 1 

' 1 bolnik oddan bolnici v Krškem. — * 5 bolnikov 
sprejetih iz bolnice v Krškem. - - • 1 bolnik sprejet iz 

i bolnice v Brežicah. — * 5 bolnikov oddanih bolnici v 
Brežicah. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 12. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić a. r. 

St. 11.189/22. » _ « 
Razpis. 

Pri zdravstveni upravi okrajnega glavarstva v 
Mariboru se razpisuje mesto zdravstvenega nadzor
nika, ki se mu poverijo dolžnosti ravnatelja splošno 
bolnice v Mariboru, s prejemki VII. činovnega raz
reda državnih uradnikov, t. j . z letno plačo 4500 
dinarjev in s pripadajočimi draginjskimi dokladami 
(sedaj 26 dinarjev). 

Prosilci, ki morajo biti doktorji vsega zdravil
stva in državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev z najmanj 10 let sanitetske elužbe, naj vlože 



109. 766 Letnik IV. 
«•oje prošnje, opremljene a dokazili o kvalifikaciji 
in e dosedanjem službovanju, do dne 

10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem idravetvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 5. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić e. г. 

8*. 11.286/23. 3—3 
Razpis. 

Pri vodstvu javne bolnice v Celju se razpisuje 
aeietentsko mesto za kirurški oddelek e prejemki 
IX. činovnega razreda državnih uradnikov, t. j . z 
adjutom letnih 2800 Din in s pripadajočimi draginj-
•Mmi dokladami. 

Pogoji: jugoslovansko državljanstvo, dvoletna 
praksa v bolnici, in eicer tako, da je prosilec veaj 
ieet mesecev služboval na kirurškem oddelku. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

pri vodstvu javne bolnice v Celju. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 7. oktobra 1922. 
Sanitetni šef: dr. Katičić e. г. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
flt. S623/22. 

Natečaj. 
3—2 

Službe opravitelja državnega pravdništva pri 
okrajnih sodiščih: 

A. V področju državnega pravdništva v C e 1 j u: 
Brežice, Konjice, Laško, Rogatec, Slovenjgradec, 

Šoštanj. 

B. V področju državnega pravdništva v L j u b -
1 j a n i : 

Brdo, Cerknica, Kranjska gora, Litija, Logatec, 
Lož, Radovljica, Skofja Loka, Vrhnika. 

C. V področju državnega pravdništva v M a r i 
b o r u : 

Dolnja Lendava, Marenberg, Murska Sobota, Or
mož, Prevalje, Slovenska Bistrica. 
C. Y področju državnega pravdništva т N o v e m 

m e s t u : 
Radeče, Žužemberk. 
Prošnje je vložiti do dne 

2 5. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 108. 

Višje državno pravdnjštvo v Ljubljani, 
dne 10. oktobra 1922. 

Višji državni pravdnik: Jeglič s. r. 

P» VI 24/23—8. 

Razsodilo. 
1378 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo na predlog dr

žavnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Volksstimme» š t 83 v Mari

boru s dne 15. oktobra 1922. utemeljuje v članku: 
«Ein ausgewiesener Prinz» v vsem obsegu žalitev 
člana kraljevskega doma po členu 13. ustave. 

Po členih 13. in 138. ustave potrjuje sodišče pre
poved razširjanja in prodajanja navedene tiskovine 
ter odreja, da je uničiti vse izvode tiskovine. 

Okrožno kot tiskovno sodišče v Mariboru, odd, VI., 
dne 15. oktobra 1922. 

Št. 1906. 1881 3—2 
Razglas. 

V delavnici za vojaško obleko v Vevčah pri 
Ljubljani, železniška postaja Zalog, bo dne 3 1 . o k 
t o b r a 1 9 2 2. ob osmih prva ustna licitacija novih 
in starih platnenih in suknenih odpadkov kakor tudi 
odpadkov iz pločevine, ki jih je danes v skladišču: 

novih platnenih odpadkov . . . . 1978 kg, 
starih platnenih odpadkov . . . 1776 kg, 
novih suknenih odpadkov . . . . 2453 kg, 
starih suknenih odpadkov . . . . 3147 kg, 
odpadkov iz pločevine 10 kg. 
Reflektanti, ki se morajo udeležiti licitacije oseb

no, polože vsak zase predpisano kavcijo. Odpadki 

kakor tudi kupni pogoji se lahko vpogledajo v ome
njeni delavnici vsak dan. 

Iz pisarne delavnice za vojaško obleko v Vevčah, 
dne 13. oktobra 1922. 

Št. 22.200. 1375 
Razglas. 

V zmislu § 11. zakona o volitvi v občinska za
stopstva v Sloveniji z dne 18. februarja 1922., Ur. 1. 
št. 80, se ponovno razglasa, da bo volitev občinskega 
odbora mestne občine ljubljanske, in sicer 49 ob
činskih odbornikov in 49 namestnikov, 

v nedeljo dne 3. decembra 1922. 
Glasovanje traja neprekidno od 8. do 17. ure. 
Za volitev je določenih 14 volišč, in sicer: 
I. volišče: Šolski okraj do Kopitarjeve in Stre-

liške ulice — v M e s t n e m d o m u ; 
II. volišče: Magistratni okraj od Kopitarjeve in 

Streliške ulice do Starega trga št. 20 
— na m e s t n e m m a g i s t r a t u ; 

Ш. volišče: Šentjakobski okraj razen Starega trga 
št. 1 do 20 — v š e n t j a k o b s k i 
š o l i ; 

IV. volišče: Krakovo in Trnovo -— v šoli na C o j -
z o v e m g r a b n u ; 

V. volišče: Dvorski okraj, zapadni del, in sicer 
od trnovskega volišča vzhodno do 
črte: Dvorni trg, Vegova, Hilšerjeva in 
Simon - Gregorčičeva ulica — v d r -
ž a v n i s r e d n j i t e h n i č n i š o l i ; 

VI. volišče: Dvorski okraj, vzhodni del, in sicer od 
prej navedene črte do Prešernove ulice 
in Aleksandrove ceste — v d r ž a v n i 
r e a l k i ; 

VII. volišče: Kolizejski okraj z Dunajsko cesto, 
leva stran — v I. d r ž a v n i g i m 
n a z i j i v T o m a n o v i u l i c i ; 

Vin. volišče: Kolodvorski okraj, zapadni del, od 
Dunajske ceste, desna stran, do Kolo
dvorske ulice, leva stran — v j u s t i č-
n i p a l a č i (sodna dvorana št. 79/1.); 

IX. volišče: Kolodvorski okraj, vzhodni del, od 
Kolodvorske ulice, desna stran, do Vi-
dovdanske ceste — na ž e n s k e m 
u č i t e l j i š č u ; 

X. volišče: Kolodvorski : okraj, vzhodni del, od 
Vidovdanske ceste do Ahacljeve ceste, 
desna stran — v I. m e s t n i d e š k i 
š o l i n a L e d i n i ; 

XI. volišče: Vodmatski okraj z Martinovo cesto 
— v m e s t n i u b o ž n i c i v J a p -
I j e v i u l i c i ; 

XII. volišče: Predkraji, in sicer: Ilovica, Crna vas, 
Havptmanca, Ižanska cesta, Dolenjska 
cesta in Hradeckega vas — na v o 
j a š k e m s t r e l i š č u o b D o l e n j 
s k i c e s t i ; 

XIII. volišče: Spodnja Šiška, in sicer volilci od črke 
A do L — v š i š e n s k i d e š k i 
l j u d s k i š o l i — d e s n o ; 

XP7. volišče: Spodnja Šiška, in sicer volilci od črke 
M do Z — v š i š e n s k i d e k l i š k i 
l j u d s k i š o l i — l e v o . 

Natančnejša dodelitev posameznih ulic in hiš na 
določena volišča se objavi pravočasno še s poseb
nim razglasom. 

Za g l a v n o v o l i š č e se določa П. volišče na 
mestnem magistratu. 

V o l i l n i i m e n i k i , ki jib je po končanem 
reklamačnem postopanju vrnilo prvostopno sodišče 
mestnemu magistratu, so popravljeni ter so 

i z z a d n e 2 1 . o k t o b r a 1 9 2 2. 
v mestnem popisovalnem uradu ob običajnih urad
nih urah razpoloženi vsakomur na vpogled. Ti vo
lilni imeniki so za omenjeno volitev pravnomočni in 
zoper nje, kolikor gre za to volitev, ni dopustna več 
nobena pritožba. 

Občinske odbornike in namestnike je voliti po 
obveznih k a n d i d a t n i h l i s t a h . 

K a n d i d a t n e l i s t e morajo politične, social
ne in druge skupine volilcev predložiti najpozneje 
v 10 dneh po razpoložitvi pravnomočnih volilnih 
imenikov, torej v času 
od dne 21. oktobra od 8. ure do vštete

ga dne 31. oktobra ob 14. uri 
pokrajinski upravi za Slovenijo, oddelku za notranje 
zadeve v Ljubljani (Bleiweisova cesta št. 10, I. nad
stropje, eoba št. 48). 

Kandidatne liste morajo obsezati toliko imen, 
kolikor je voliti občinskih odbornikov in namestni
kov. 

Kandidatne liste ee morajo vpisati na uradno iz
danem in z uradnim pečatom opremljenem obrazcu, 
ki ga dobi proti odškodnini vsakdo v običajnih 
uradnih urah pri podpisanem mestnem magistratu 
ali pa pri oddelku za notranje zadeve pokrajinske 
uprave v Ljubljani. 

Z izvirno kandidatno listo morajo predlagatelji 
predložiti še po dvakrat toliko prepisov liste koli
kor je v mestni občini volišč. Na prepisih kandidat
nih Ust, za katere je tudi uporabiti uradne obrazce, 
imena predlagateljev ne smejo biti naveden». Na 
teh prepisih se morajo označiti samo imena pred
stavnika in namestnika liste. 

V kandidatno listo se smejo sprejeti kot kandi
dati vse osebe, ki morejo biti izvoljene. 

Kandidatne liste, ki bi se vložile šele po zgoraj 
označenem roku, se ne bodo mogle vpoštevati. 

Dvoje ali več v isti občini vloženih kandidatnih 
list se lahko v e ž e . Dotično izjavo strank morajo 
njih pooblaščeni zastopniki javiti oddelku za no
tranje zadeve pokrajinske uprave za Slovenijo vsaj 
8 dni pred volitvijo, to je do dne 25. novembra 1922. 

V vsem ostalem se glede kandidatnih list opo
zarja na določila §§ 12. do 22. začetkom navedenega 
zakona. 

G l a s o v a n j e se v r š i s k r o g l i c a m i . 
G l a s u j e s e o s e b n o . Le oni volilci, ki zaradi 
tehtne hibe ne bi mogli glasovati tako, kakor je na
čeloma predpisano, imajo pravico, pred volilni od
bor privesti pooblaščenca, da namesto njih odda 
kroglico. Invalidi brez desne roke morejo glasovati 
z levico. 

Nihče ne sme stopiti na volišče z orožjem ali pa 
z orodjem, porabnim za boj. 

T o č e n j e a l k o h o l n i h p i j a č je na dan 
volitve in dan poprej, t. j . dne 2. in dne 3. decembra 
1922., v vsej občini ljubljanski pod kaznijo s t r o 
go p r e p o v e d a n o . 

Mestni magistrat v Ljubljani, 
dne 20. oktobra 1922. 

Vladni komisar: dr. Senekovii *. r. 

Razne objave. 
Vabilo na XXIV. redni občni zbor 

delniške družbe , 3 7 e 

Kolinske tovarne za kavne primesi» 
trgovskega delniškega podjetja, 

ki bo v torek dne 3 1. o k t o b r a 1 9 2 2. ob 10. uri 
v. dvorani trgovskega društva «Merkur» v Pragi, 

Mikulašeka št. 9. 

D n e v n i r o d : 
1.) Poročilo upravnega sveta. 
2.) Predložitev in odobritev bilanc za upravno 

leto 1921./1922. v naših podjetjih v državi češkoslo
vaške republike in tvornice v Ljubljani, skupaj s 
poročilom in predlogi računskih preglednikov. 

3.) Predlog upravnega sveta in sklepanje • pre
bitku. 

4.) Volitev štirih članov v. upravni svet ва tri 
leta in enega člana na eno leto. 

5.) Volitev štirih računskih preglednikov hi епг-
ga namestnika. 

в.) Samostojni predlogi. 
* * * 

Po § 13. pravil ima pravico, se udeležiti oblnega 
zbora in glasovati na njem, vsak imetnik delni«, ki 
je najpozneje do dne 30. junija t. 1. vpisan v del
niško knjigo. Delnice, ki so potrebne za uveljavitev 
glasovalne pravice, morajo biti položene najkesneje 
8 dni pred občnim zborom z nezapadlimi kuponi 
vred, in sicer pri blagajnah našega podjetja, nadalje 
pri Zivnostenski banki in pri Češki banki v Pragi 
kakor tudi pri njiju podružnicah in pri blagajni Ljub
ljanske kreditne banke. Za deponirane delnice e» 
dobita potrdilo in legitimacija za udeležbo nu obč
nem zboru. 

V P r a g i , dne 13. oktobra 1922. 
Em. Placek s. r., predsednik upravneg» jnret«. 

1 3 7 1 Razid druStva. 
Podružnica «Svete vojsko v Zireh ee j« p» 

sklepu izrednega občnega zbora prostovoljno raišla. 
Ivan Seljak •> r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. т Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini: 

V Ljubljani, dne 24. oktobra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R A D N I 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

V e e b i n a : Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Ukaz, s katerim se potrjuje sklep narodne skupščine o vštetvi službenih let 
začasnim učiteljem in učiteljicam. — Uredbe osrednje vlade: Pravilnik za srednje poljedelske šole. Naredba k odločbi o prostem izvozu kostanjevih hlodov in o izvozni carini 
na goveje in telečje kože. Popravki k statutu «Pokojninskega zavoda za nameščence» v Ljubljani. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o nabavi maziva, nafte in bencina. Pojasnilo, 
kako je računiti taro, če je blago v zabojih in so ti vloženi v vreče. Pojasnilo k izvozni tarifi. - Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o pobiran u najemninske 
naklade (gostaščine) in vodarinske naklade v mestu Ptuju. Odobritev šolske knjige. Izpraševalna komisija za ljudske in za meščanske šole na ljubljanskih učiteljiščih. — Raz

glasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenu Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 224 z dne 9. oktobra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n -

d r a I. z dne 5. oktobra 1922., s katerim se za čas, 
dokler bo minister za trgovino in industrijo Osman 
V i ] o v i ć odsoten od dolžnosti, postavlja za nje
govega namestnika Derviš O m e r o v i ć, minister 
za narodno zdravje. 

številka 228 z dne 13. oktobra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a ! z dne 4. oktobra 1922., s katerim se ukinja 
naše diplomatsko zastopništvo v Kairu. 

Številka 230 z dne 16. oktobra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 28. julija 1922., s katero se eprejema 
ostavka, ki jo je Erik K o š i n, carinili IV. razreda 
carinarnice v Dravogradu, podal na državno službo. 

Številka 231 z dne 17. oktobra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a ! z dne 4. oktobra 1922., s katerim se poob
lašča minister za zunanje posle, da sme narodnemu 
predstavništvu predložiti v rešitev predlog zakona o 
sanitarni konvenciji, podpisani v Parizu dne 17. ja
nuarja 1922., predlog zakona o konvenciji za usta
novitev mednarodnega instituta za mrzloto, pod
pisani v Parizu dne 21. junija 1920., in predlog za
kona o konvenciji, ki ođreja definitivni statut Du
nava, podpisani v Parizu dne 23. julija 1921. 

Ukazi Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a ! z dne 80, julija 1922., s katerimi se odliku
jejo!: 

z redom. sv. Save II. vrste: bivši predsednik de
želne vlade.v Ljubljani dr. Vilko B a l t i c , zastop-

. nik pokrajinskega namestnika in šef oddelka za no
tranje zadeve v Ljubljani; 

a redom sv. Save I I ! vrste dvorna svetnika.Jan
ko K r e m e n š e k in dr. Léon S t a r e in vladni 
svetnik' dr. Henrik S t e s k a pri pokrajinski upravi 
za Slovenijo v Ljubljani; 

z redom sv. Save IV. vrste dr. Leopold Ž u ž e k , 
vladni evetnik in predstojnik okrajnega glavarstva 
v Celju; dr. Srečko L a j n š i c , okrajni glavar in 
predstojnik okrajnega glavarstva v Mariboru; Mi
roslav S c n e k o v i č , oleràjni glavar pri predsedni-
8tvu pokrajinske uprave za Slovenijo v Ljubljani; 
dr. Oton P i r k m a j e r , predstojnik okrajnega gla
varstva v Ptuju. 

Izpremembe v osebji*. 
2 odlokom gospođa ministra za narodno zdravje 

z dne 3. oktobra 1922., št. 34.488, 6o bili okrajni 
zdravniki dr. Božidar K ü e s e 1 v Črnomlju, dr. Vla
dimir V r e č k o v Ptuju, dr. Ivan J u r e č k o v 
Mariboru, dr. Josip H r u š a k v Konjicah in doktor 
Franc G e r 1 o v i č v Brežicah imenovani za višje 
okrajne zdravnike v VII ! činovnem razredu na se
danjem službenem mestu. _ Katlč'ć s 

Zakoni in kraljevske uredbe, 

349.* 
Ml 

Alekeancle i? I., 
po milosti božji In narodu! volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo, da je sklenila narodna skupščina v 
LXXVII! redni seji dne 20. junija 1922. in da smo 

Mi potrdili in potrjujemo; 
1.) Učiteljem, ki so dovršili učiteljišče v času 

od dne 1. maja 1912. do dne 1. januarja 1919. v tu
zemstvu ali v inozemstvu, pa niso bili postavljeni 
za stalne učitelje po dovršeni šoli, bodisi ker so sto
pili v vojsko in potem v vojno, bodisi iz drugih 
vzrokov, ustvarjenih z vojno — se priznava ves pre-
tekli čas, od zvršetka šole do postavitve, v leta 
stalne službe za pokojnino in povišek po odbitku 
časa obvezne službe v stalnem kadru, a brez pravice 
do odškodnine za pretekli čas, samo da morajo vpla
čati za ta uvažena leta prispevke v pokojninski 
fond; 

2.) učiteljicam, ki so v času od dne 1. majci 1914. 
do dne 1. januarja 1919. dovršile učiteljišče v drža
vi ali v inozemstvu, pa niso mogle biti iz raznih 
vzrokov, ustvarjenih z vojno, takoj postavljene za 
stalne učiteljice — se všteva ta čas po odbitku 6 me
secev v leta stalne službe, a brez pravice do od
škodnine za pretekli čas, samo da morajo vplačati 
za ta čas prispevke v pokojninski fond; 

3.) začasnim učiteljem in učiteljicam in učitelj
skim namestnikom in namestnicam ali vršiteljem ali 
vršiteljicam učiteljske službe, ki so opravili učitelj
ski izpit za stalne ali ga opravili do konca leta 1922., 
se priznavajo za pokojnino in povišek, a brez pra
vice do odškodnine vsa ona leta, prebita v službi, v 
katerih so bili ocenjeni najmanj s povoljno oceno, 
samo da morajo vplačati za ta jim priznana leta 
prispevke v pokojninski fond. . 

Našemu ministru za ;prosveto priporočamo, naj 
razglasi ta zakonodajni sklep ter ekrbi za njegovo 
izvrševanje. • 

N a B1 e d u, dne 30. julija 1922. 

Aleksander s. r. 
Minister za prosveto: 

Sv. Prjbićević s. r. 
Minister za finance: 

dr. Kosta Kuinanudi s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečat*, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić e. r. 

(Podpisi vseh ministrov.) 

* Ta ukaz je razglašen v cSlužbenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» st. 229, izdanih 
dne 14. oktobra 1922. 

Uredbe osrednje vlade. 
350. 

Na podstavi člena 77. zakona o ustanavljanja 
srednjih poljedelskih šol predpisujem ta-le 

Pravilnik za srednje poljedelske šole.* 
I. Obče odredbe. 

Člen 1. 
Srednji poljedelski šoli je naloga, učence vobče 

teoretično in praktično izobražati v poljedelski stro
ki tako, da morejo voditi manjša in srednja selska 
in državna posestva ter koristno poslovati v službi 
poljedelske stroke, bodisi pri poljedelskih napravah 
(zadrugah i. si.), bodisi kot državni ekonomi ali 
učitelji na nižjih poljedelskih šolah. 

Šoli je tudi naloga, pospeševati poljedelstvo » 
znanstvenim delovanjem, z raziskovanjem in po
izkusi. 

člen 2. 

Pouk na srednji poljedelski šoli traja tri leta; 
četrto leto po zvršetku šole pa je namenjeno iz
ključno praktičnemu izpopolnjevanju in speciali-
ziranju. 

Člen 3. 

Razen rednih predavanj se prirejajo na zavode 
tudi krajši specialni tečaji, ki jih odreja ministretv» 
za poljedelstvo in vode. 

Člen 4. 

Šolsko leto se prične praviloma dne 1. oktobra, 
in traja do dne 30. septembra drugega leta. 

Predavanja se prično dne 1. oktobra in se kom-
čajo meseca julija. Meseca julija se opravljajo- k-

:piti, meseca avgusta pa so šolske počitnice." 

II. Pouk, "učni program in načrt. 

• Cleri 5. 
Pouk na srednji poljedelski, šoli je teoretičen » 

praktičen ter obseza razen demonstracij in redaik 
obveznih vaj tudi ekskurzije in razgovore (konver-
zatorije). 

Predmeti teoretičnega pouka so ti-le: 

A. O b č i p r e d m e t i : 
1.) erbskohrvateki, odnosno slovenski jezik; 
2.) tuj jezik (francoski ali nemški); 
S.) zemljepis; 
4.) zgodovina Srbov, Hrvatov, in Slovencev; 
3.) človeška higiena; 
6.) osnovni nauki iz pedagogike in metodik*. 

B. P r i v a t n i p r e d m e t i : 
1.) matematika; 
2.) fizika z meteorologijo; 
3.) kemija z agrokemijo; 
4.) mineralogija, geologija e pedologijo; 
5.) botanika; 
6.) zoologija; 

* Razglašen v cSlužbenih Novinah kraljevin* 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 224, izdanih in* 
9. oktobra 1922. (Prilog XXX. — 1922.) 
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7.) anatomija, fiziologija in patologija rastlin; 
8.) anatomija in fiziologija domačih živali: 
9.) narodna ekonomija; 

10.) zemljemerstvo. 

C. S t r o k o v n i p r e d m e t i : 
1.) ratarstvo z vrtnarstvom; 
2.) živinoreja z vsemi manjšimi granami: perut-

rdnarstvom, čebelarstvom, svilarstvom, ribarstvom 
in rejo zajcev; 

3.) sadjarstvo s podelovanjem sadja; 
4.) vinogradništvo s podelovanjem grozdja: 
5.) travništvo; 
6.) nauk o poljedelskih pripravah in strojih; 
7.) poljedelska melioracija; 
8.) nauk o gospodarstvu; 
9.) poljedelsko knjigovodstvo; 

10.) mlekarstvo; 
11.) poljedelska tehnologija (izdelovanje sladkor

ja, piva, škroba, špirita); 
12.) osnovni nauki iz šumarstva; 
13.) poljedelsko stavbinstvo; 
14.) živinozdravništvo; 
15.) poljedelsko pravo in zakonodajstvo; 
16.) poljedelska statistika. 

Č. N e o b v e z n i p r e d m e t i : 
1.) glasba in petje; 
2.) stenografija; 
3.) telovadba. 

D. P r a k t i č n i p r e d m e t i so t i -1 e : 
1.) geodetske vaje; 
2.) vaje iz analitične kemije; 
3.) anatomske vaje; 
4.) vaje iz mikroskopiranja; 
5.) vaje iz meteorologije; 
6.) vaje s poljedelskimi stroji; 
7.) vaje v poljedelskem računovodstvu; 
8.) vaje v poljedelsko-kemijski tehnologiji; 
9.) razne druge vaje iz ratarstva, živinoreje, 

sadjarstva, vinogradništva, vrtnarstva, nauka o go
spodarstvu itd. 

Člen 6. 

Praktične vaje se morajo urediti tako, da se 
udeležujejo učenci vseh strokovnih del posameznih 
poljedelskih gran, po možnosti osebno zasledovaje 
posamezne procese dalje časa; n. pr. iz ratarstva in 
vrtnarstva mora dobiti vsak učenec svojo parcelico, 
ki jo sam obdela, poseje in nadalje oskrbuje. 

Vsak učenec mora upoznati mlekarno, klet in 
druge delavnice; naučiti se mora mlesti, po izvest-
nem redu mora dežurati v stajah i. dr., opravljati 
mora oskrbniško dolžnost na posestvu itd. 

Natančnejši načrt za praktični pouk predpiše 
nastavniški svet, odobri pa ga minister za polje
delstvo in vode. 

Teoretični pouk se vrši v glavnem dopoldne; 
popoldanske ure pa so več odrejene za praktične 
vaje, demonstracije, risanje in razgovore. 

III. Sprejemanje učencev. 

Člen 7. 

V srednjo poljedelsko šolo vpisuje učence šolska 
direkcija meseca septembra. 

Člen 8. 
Učenci so ali redni ali izredni. 

Člen 9. 
Reden učenec srednje poljedelske šole je lahko 

oni, ki izpolnjuje te-le pogoje: 
A. Mlajši ne sme biti nego 15 in ne starejši nego 

19 let; mlajši nego. 15, vendar pa ne mlajši nego 
14 let, se smejo sprejeti, če dokažejo s potrdilom 
šolskega zdravnika, da so telesno dovolj razviti. 

B. Dovršiti je moral z uspehom štiri gimnazijske 
ali realčne razrede ali popolno meščansko šolo ali 
nižjo poljedelsko šolo. Oni, ki so dovršili samo nižjo 
poljedelsko šolo z najmanj dvoletnim tečajem, se 
sprejmejo za redne učence šele, ko prebijejo spre
jemni izpit. Prednost ob sprejemanju imajo kinetiški 
sinovi, ki imajo predpisane pogoje ter so razen tega 
dovršili nižjo poljedelsko šolo ali so kje prakticirali 
na posestvu; absolventi 6. gimnazijskega ali re-
alčnega razreda smejo izjemoma takoj vsitopiti v 
drugi tečaj srednje poljedelske šole, toda prebiti 
morajo izpit iz predmetov prvega razreda srednje 
poljedelske šole. 

Neuspeh učencev v klasičnih jezikih ne ovira 
prestopa v srednjo poljedelsko šolo. 

C. Biti mora dobrega vedenja, kar dokaže s šol
skim izpričevalom, če prihaja neposredno iz šole, a 
z nravstvenim izpričevalom, če ne prihaja nepo
sredno iz šole. 

C. Biti mora državljan kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev; o inozemskih državljanih odloča 
minister za poljedelstvo in vode. 

D. Biti mora dobrega zdravja,. zato ga mora, 
preden se dokončno vpiše, preiskati šolski zdravnik. 

E. Dokazati mora, da se njegovi roditelji ali 
varuhi strinjajo z njegovim vstopom v šolo in da 
se zavezujejo, plačevati stroške njegovega šolanja, 
kolikor jih ne bi eventualno plačevala država ali 
druga korporacija. Dotično zavezo mora overiti pri
stojno oblastvo. 

Člen 10. 
V prvih dveh letih po ustanovitvi srednje polje

delske šole se smejo sprejemati za redne učence 
tudi kandidati, stari nad 19 let, ki so dovršili po 
dovršenih štirih gimnazijskih ali realčnih razredih še 
nižjo poljedelsko šolo z najmanj dvoletnim tečajem 
v državi ali v inozemstvu ter so bili v poljedelski 
službi najmanj tri leta. 

Zanje četrto leto prakse ni obvezno. 
Taki učenci smejo biti samo eksterni; natanč

nejše odredbe o njih šolanju pa predpiše na pred
log šolske direkcije minister za poljedelstvo in vode 
s posebnim -pravilnikom. 

Oni, ki so stari nad 19 let, vendar pa ne nad 
25 let, ter so dovršili samo nižjo poljedelsko šolo 
z najmanj dvoletnim tečajem in prebili v polje
delski službi vsaj štiri leta, se smejo sprejeti za 
redne učence samo, če prebijejo sprejemni izpit in 
nadaljujejo redno šolanje po programu, kakor to 
predpiše zanje na predlog šolske direkcije minister 
za poljedelstvo in vode s pravilnikom. 

Tudi taki se smejo sprejemati samo za eksterne 
učence, in sicer samo v prvih dveh letih po usta
novitvi srednje poljedelske šole. 

Člen 11. 

Sprejemni izpit se opravlja iz srbskohrvatskega, 
odnosno slovenskega jezika, tujega jezika (fran
coščine ali nemščine), matematike in- geometrije, 
fizike in zemljepisa samo ustno in pismeno v. ob
segu, ki je predpisan za štiri gimnazijske in real&ne 
razrede. 

Člen 12. 

Izreden učenec je lahko oni, ki ne izpolnjuje 
pogojev člena 10. tega pravilnika, a se more šolati 
ob svojih stroških. 

Izredni učenci morajo redno zahajati k predme
tom, za katere so se prijavili; zanje veljajo tudi 
predpisana disciplinarna pravila. 

Člen 13. 

Poziv na vpis v srednjo poljedelsko šolo objav
lja šolska direkcija dva meseca pred začetkom šol
skega leta; v pozivu se poleg ostalega vedno na
vaja, koliko morajo privatni učenci plačevati za 
vzdrževanje v prihodnjem šolskem letu po odločbi | 
ministra za poljedelstvo in vode. 

Prošnje za sprejem se vlagajo pismeno z vsemi 
dokazi, da so sprejemni pogoji izpolnjeni. Prošnjo 
mora spisati prosilec svojeročno. 

Sprejemni izpit po členu 11. zakona o srednjih 
poljedelskih šolah se opravlja neposredno pred za
četkom šolskega leta. Ce hoče reden učenec srednje 
poljedelske šole prestopiti v drugo srednjo polje
delsko šolo, mora predložiti dokaz šole, v kateri 
•se je učil, da ni ovire za prestop v drago šolo. 

Člen 14. 

Učence izbira direktor sporazumno z nastav-
niskim svetom ter o tem pravočasno obvešča pro
silce. 

Člen lo. 

Privatni interni učenci morajo za svoje vzdrže
vanje šoli vedno trimesečno v naprej plačevati 
toliko vsoto, kolikršno odredi minister za polje
delstvo in vode. 

Privatni učenci dobivajo stanovanje, hrano, raz
svetljavo in kurjavo, zdravila in zdravniško po
strežbo. 

Ce roditelji ali varuhi privatnih učencev ne po
lože za prihodnje trimesečje v naprej predpisane 
vsote za vzdrževanje, jih direktor opozori, naj to 
store v enem mesecu, drugače prestane biti pri
vatni učenec šolski učenec. 

Ce se privatni učenec odpusti iz šole zaradi tega, 
ker se ni pravočasno plačala vzdrževalnina, pa v 
15 dneh, od dne odpusta položi šoli denar za 

vzdrževanje za tri mesece v naprej, se sprejme 
v šolo iznova. Ce pa tudi v tem roku ne položi de
narja za vzdrževanje za tri mesece v naprej, se ne 
sme v tem letu sprejeti v šolo in tudi ne pripustiti 
k izpitu; vendar pa se takim učencem dovoli, da v 
prihodnjem letu ponove isti razred, če redno pla
čujejo. 

Člen 16. 
Direkcija sme vselej in ob vsakem času spre

jemati tudi posetnike (hospitante) ter jim dajati 
pojasnila o predmetu, za katerega jih zahtevajo. 
Toda ti ne morejo stanovati in se tudi ne hraniti 
skupno s šolskimi učenci. 

Člen 17. 
Vsote, pobrane od privatnih učencev za njih 

vzdrževanje, se vpisujejo v dnevnik blagajne, vsa 
ostala izplačila ijj vplačila, ki se više na njih račun, 
pa se prevajajo samo po depozitniku. 

Člen 18. 
Privatni učenec, ki je sin poljedelcev, sme biti, 

če dovrši prvi razred z odličnim uspehom in dostoj
nim vedenjem, po svoji prošnji, odločbi nas ta v-
niškega zbora in z odobritvijo ministra za polje
delstvo in vode preveden za državnega štipendista. 

IV. Vzdrževanje, število in šolnina učencev. 

Člen 19. 
Redni učenci so ali državni .štipendisti ali pri

vatni učenci. 
Člen 20. 

Državni štipendisti se izbirajo z natečajem, ki 
ga razpisuje minister za poljedelstvo in voile, ter 
dobivajo od države brezplačno: 
a) hrano in stanovanje; 
b) kurjavo in razsvetljavo; 
c) po možnosti obleko in obutev; in 
č) zdravila in zdravniško postrežbo. 

Število državnih štipendistov odredi vsako leto 
minister za poljedelstvo in vode na predlog dotične 
šolske direkcije. 

Člen 21. 
Kolikor dopuščajo šolski [jrostori, se sprejemajo 

v šolo tudi redni privatni učenci in izredni učenci, 
ki plačujejo, če so v šolskem internatu, za vzdrže
vanje toliko, kolikor odredi minister za poljedelstvo 
in vode. 

Člen 22. 
Vsi državni štipendisti morajo stanovati v šol

skem internatu ter se pokoravati internatela disci
plini. 

Redni privatni učenci smejo stanovati in se 
hraniti tudi zunaj šolskega internata. 

Izredni učenci stanujejo in se hranijo zunaj šol
skega internata ter se smejo samo izjemoma ko
ristiti s šolskim internatom. 

Člen 23. 

V enem oddelku razreda srednje poljedelske šole 
ne sme biti več nego 40 učencev; v to število so 
všteti redni državni štipendisti, privatni učenci in 
izredni učenci. Ce je učencev več, se sme osnovati 
v razredu več oddelkov ali pa presežek poslati v 
drugo srednjo poljedelsko šolo. 

Člen 24. 

Redni državni štipendisti so oproščeni vseh 
šolskih taks. 

Vsi učenci so oproščeni vpisnine. 
Kot potrošek laboratorijskega materiala plaču

jejo redni privatni in izredni učenci porabljeni- mate
rial po nabavni ceni. 

Za to vlagajo toliko kavcijo, kolikršno odreja 
šolska direkcija. 

Eventualno škodo morajo povrniti privatni in 
državni štipendisti kakor tudi izredni učenci. 

V. Ocenjanje učencev, izpiti, izpričevala in nagrade. 

Člen 25. 

Redni učenci se izprašujejo večkrat v semestru. 
Za ocenjanje učencev v teoriji in praksi veljajo 

ocene, predpisane z zakonom za srednje šole vobče. 
Te ocene se dajo četrtletno. 

Člen 26. 

Koncem vsakega šolskega leta opravljajo vsi 
redni učenci izpit iz teorije in prakse, koncem: 
tretjega leta pa končni izpit. 



110. 769 Letnik IV. 

Člen 27. 
Vsaka direkcija mora imeti posebno knjigo (ma

trikulo), v katero vpisuje izpitne in letne ocene iz 
teorije in prakse. 

Uspehi letnih ocen, ki so dajo trimesečno iz 
teorije in prakse, sestavljajo z oceno, dobljeno pri 
izpitu, uspeh ocene iz dotičnoga predmeta, in ta 
ocena se vpiše v izpričevalo. Učencem, ki so do
vršili šolo, se vpiše v izpričevalo ocena vedenja v 
poslednjem letu. 

Člen 28. 
Učenec sme ponavljati izpit največ iz dveh pred

metov, drugače ponavlja razred. Razred se sme 
ponavljati samo enkrat. 
• Ponavljalni izpit iz praktičnih del se ne po
navlja, nego učenci prestopajo v višji razred, če
tudi imajo iz praktičnih del v najiveč dveh pred
metih nezadostno oceno za prestop v višji razred. 
Če dobe iz praktičnih del' nezadostno oceno v tren 
ali več predmetih, ponavljajo razred. 

Če dobi učenec pri ponavljalnem izpitu zadostno 
oceno za prestop v višji razred, se smatra, da je 
]TCbil izpit. 

Pri ponavljalnem izpitu polagajo štipendisti 
predpisano takso. 

Čkn 29. 
Če mora državni štipendist ponavljati izpit, pre

stane biti državni štipendist, istotako, če se slabo 
vede, po odločbi nastavniškega sveta. 

Člen 30. 
Končni izpit je usten, pismen in praktičen. 
Ustni izpit se opravlja iz teh predmetov: 
1.) iz živinoreje; 
2.) iz ratarstva; 
3.) iz nauka o gospodarstvu; in 
4.) iz sadjarstva in vinogradništva. 
Pismeni izpit (klavzurno delo) se opravlja iz 

glavnih strokovnih predmetov, in sicer: 
1.) iz živinoreje; 
2.) iz ratarstva; 
3.) iz sadjarstva ali vinogradništva;'in 
4.) iz nauka o gospodarstvu. 
Vprašanja za pismeni izpit se vlečejo z listki, 

in sicer potegne vsak učenec po eno vprašanje iz 
nauka o gospodarstvu, drugo iz ratarstva, tretje 
pa iz vinogradništva, sadjarstva ali živinoreje po 
svoji izbiri. 

Najprej se opravlja pismeni, potem ustni izpit; 
če učenec pri pismenem izpitu ne uspe, najsi le iz 
enega predmeta, se ne pripusti k ustnemu izpitu. 

Če ni uspel učenec pri pismenem ali ustnem iz
pitu samo iz enega predmeta, opravlja čez dva 
meseca ves končni izpit; če ni uspel iz dveh ali več 
Predmetov, se odkloni za leto dni. 

Končni izpit se sme ponavljati samo enkrat. 
Izpraševalna komisija sestoji iz šolskega di

rektorja kot predsednika, nastavnika dotičnega 
predmeta in še enega nastavnika, ki ga odredi 
direktor. 

Končnemu izpitu prisostvuje po'možnosti tudi 
odposlanec. ministrstva, za poljedelstvo in vode, 
. Pismeni izpit opravljajo, :učenci ob nadzorstvu 

odrejenega nastavnika.. 
• 'Ustni izpiti 60 javni. : ' • ' " . 

O izpitu se vodi zapisnik. . - . • - . , 
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Ce. ima učencev tretjem, razredu iz unega' ali 
dveh predmetov nezadostno. oceno, se ne pripusti 
h končnemu izpitu, dokler ne prebije naknadnega 
izpita iz teh predmetov. 

. Člen 82. 
Ponavljalni izpiti se opravljajo • začetkom vsa

kega šolskega leta. 
Člen 33. 

Ko reden učenec opravi končni izpit, ga pošlje 
direkcija dotične šole-v prakso, kjer mora prebiti 
leto dni. Direkcija mora pri tem vpoštevati učen
čevo nagnjenost na predmete poljedelske grane, 
stremeča obenem za tem, da se učenec specializira, 
čim več je mogoče. 

Ob času prakse je učenec pod nadzorstvom di
rekcije dotične šole, dotičnega zavoda ali posestva 
ter opravlja vse posle po programu, ki ga izdelata 
sporazumno direktor srednje poljedelske šole in 
upravnik dotičnega posestva. 

Po končani praksi mu da uprava dotičnega za
voda potrdilo, koliko časa je prebil v praksi in 
kakšen je bil. S tem potrdilom ee prijavi direkciji 

šole, ki jo je dovršil, in ta ga obvesti, kje ima 
praktični izpit in kdaj naj ga opravi. 

Kolikor dovoljujejo čas in razmere, se smejo 
učenci izpopolnjevati v strokovnih laboratorijih, 
kabinetih, zbirkah i. dr. Zato se smejo za učence, 
ki so praktikanti pri srednjih poljedelskih šolah, 
organizirati tudi posebna dopolnilna, teoretična pre
davanja iz posameznih strokovnih predmetov, in 
sicer zaradi čim boljšega specializiranja. 

Člen 84. 
Državne štipendiste vzdržuje ob času prakse 

država, kolikor ne bi olajševal njih vzdrževanja 
dotični zavod. Vsi ostali učenci se vzdržujejo, 
dokler so v praksi, -;b svojih stroških. 

Člen 35. 
Specialni praktični izpit je sestavljen iz preda

vanja in osebnega demonstriranja dotičnega učenca 
o onih nalogah, ki mu jih odredi izpraševalna ko
misija, sestavljena iz šolskega direktorja in naj
manj dveh nastavnikov. 

Praktični izpit traja najmanj dve uri. 
Specialni praktični izpit se opravlja samo iz 

posameznih specialnih skupin predmetov (živino
reja, govedarstvo, gospodarstvo, sadjarstvo in vino
gradništvo), kakršno si je pač izbral dotični učenec. 

Ocene so iste kakor ocene, določene s členom 
25. tega pravilnika. 

Če kandidat ne prebije specialnega izpita, ga 
sme ponavljati samo enkrat, in sicer v najkrajšem 
roku enega leta. 

Člen 36. 
Izpričevalo o končnem in specialnem praktičnem 

izpitu podpisujeta šolski direktor in zapisnikar na
stavniškega sveta. 

Člen 37. 
Izreden učenec ne opravlja izpita, nego dobi od 

šolske direkcije samo potrdilo, da je hodil v šolo 
in o tem, katere predmete je poslušal. 

Člen 38. 
Nagrade, ki se dajo po členu 28. zakona o sred

njih poljedelskih šolah, so ali izbrane strokovne 
knjige, svetinje ali pa zbirka orodja in instrainen-
tov; vpisujejo se v izpričevalo. 

VI. šolski red in kazni učencev. 

Člen 39. 
Učenci se morajo vesti v šoli in zunaj šole 

dostojno; spoštljivo morajo ustrezati upravitelju in 
svojim nastavnikom ter se proti vsem in vsakomur 
ponašati vljudno. 

Člen 40. 

Učenci morajo živeti med sabo po bratovsk-o in 
složno; prepiranje, psovanje, posmehovanje in pre
tepanje se strogo kaznuje. 

Člen 41. 

Pod Eolsko streho, na šolskem dvorišču, in 
vobče na šolskem posçjstvù ne sme biti nikakršnega 
nereda in nemira. . ' " ' • • 
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• S t r o g o se'kaznuje:' upornost, nedostojno odgo-
-.varjanje,.Jaganje,- obrekovanje, neposlušnost in pre
ziranje .predstojnikov. . . . . - . ' ?.. 
. . Tatvina; kaja,. pijančevanje, kvartanje jn. nev 
nravna dejanja.se kaznujejo: kar najstrože. . -
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Ne ob. nedeljah ne ob praznikih ni;ne ob urah 
počitka ne sme noben' učenec brez posebne dovo
litve, odhajati iz šolskega okoliša.. 

Upravitelj odreja, kaj spada v šolski okoliš; 
Dovolilo za odhod v mesto se daje ob sobotah 

popoldne, in sicer samo po dokazani potrebi. V 
odrejenem času se mora učenec vrniti iz mesta ter 
se prijaviti vzgojitelju. 

Razen v tem času daje dovolitev za odhod v 
mesto samo ravnatelj ali pa vzgojitelj po njegovem 
pooblastilu. 

Nabave ob delavnikih, kolikor jih učenci potre
bujejo, izvršujejo šolski sluge. 

Člen 44. 
Če zahteva učenec dopust, da bi šel domov, se 

mora prijaviti upravitelju, ki mu sme po dokazani 
potrebi dovoliti dopust, največ 15 dni. 

Privatni učenci ne plačujejo vzdrževalnine, če so 
odsotni, dalje časa nego 15 dni, in 6icer odsotni za
radi bolezni. 

Odpuščenemu privatnemu učencu se vrne pre
več prejeti denar od dne, ko odide iz šole. 

Člen 45. 
Noben državni štipendist ne sme svojevoljno za

pustiti šole, nego mora dovršiti predpisani rok 
učenja; če pa vendarle zapusti šolo, mora državi 
(šoli) povrniti vse stroške, ki so bili učinjeni zanj. 

Vzdrževanje se računi kakor za privatne učence, 
izdane stvari pa se računijo po nabavni ceni. 

Odpuščeni državni štipendist ne plača nobene 
odškodnine, vrniti pa mora vse državne stvari. 

Člen 46. 
Učenci morajo redno prihajati k predavanjem 

in redno odhajati na praktična dela. Nedovoljen iz
ostanek mora učenec opravičiti, drugače se kaznuje. 

Člen 47. 
Učenci morajo opravljati svoje šolske posle 

točno in redno, nadalje paziti na čistoto svojih 
knjig in ostalih stvari. Vsako škodo, učinjeno na 
Eolskih stvareh, morajo učenci povrniti. 

Člen 48. 
Ob praznikih, ko šola ne posluje, morajo hoditi 

učenci ob nadzorstvu uprave k službi božji. 

Člen 49. 
Vsako jutro se da z zvoncem znamenje, kdaj je 

treba vstati. Pozimi vstajajo učenci ob šestih, poleti 
pa ob petih. Po potrebi del sme direktor tudi odre
diti, da vstajajo prej. 

Člen 50. 
Na znamenje z zvoncem mora vsak učenec vstati 

in v pol ure spraviti v red svojo obleko in posteljne 
stvari. 

Člen 51. 
Stanovanja so ves dan zaprta.4 čez dan ne sme 

noben učenec pohajati vanje, niti brez posebnega 
dovolila jesti v njih. Ob poletnih vročih dneh sme 
direktor učencem dovoliti počitek v stanovanjih. 

Člen 52. 
Vsak učenec mora biti v svojem stanovanju, ko 

naznani zvonec, da je treba iti spat, in sicer po
leti ob desetih, pozimi pa ob devetih zvečer. Izje
moma sme vzgojitelj dovoliti posameznikom, da 
čujejo tudi preko tega časa. 

Člen 53. 
Prepovedano je učencem, menjati sobo ali me

sto, ki jim je odrejeno v njej, kakor tudi sprejemati 
tuje osebe v sobi. 

Člen 54. 
V soboto popoldne mora vsak učenec vpričo 

vzgojitelja iztresti svojo posteljo ter spraviti svoje 
stvari v red. Po večerji se morajo učenci umiti, si 
okopati noge, počesati lase in obrezati nohte. Nog« 
si umivajo po potrebi tudi jiogosteje. 

. >£lan 55.-
. Nobenemu učencu ni. dovoljeno, . o. nepravem 

časii in ko nima opravka, prihajati v kuhinjo,, jedil-, 
rico, skržiteljske in druge fcobe. ... 
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Čas zajtrka, kosila, južine in večerje odreja 
direktor. Istotako odreja čas za počitek' po obedu. 

•Člen 57.' 
V jedilno sobo prihajajo učenci po vrsti. Vsto

pati tako, kakor se ne spodobi dostojnemu človeku, 
ni nikomur dovoljeno. 

Člen 58. 

Vsak učenec sede, čim vstopi v jedilnico, na 
odrejeni prostor ter ne sme hoditi po sobi ali med 
obedom brez potrebe govoriti, vstajati s svojega 
prostora, osorno zahtevati to ali ono in tudi ne 
pred koncem obeda oditi, dokler se ne da znamenje 
za to. 

Pred obedom opravi odrejeni učenec molitev, 
ko se da znamenje za to. Toda glede na verske raz
like, ki utegnejo biti med učenci posameznih loi, 
naj direktor dotične šole postopa tako, da se spo
štujejo verski predpisi in običaji raznih veroizpo-
vedanj. 
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Clem 59. 

Ce se zgodi učencu ob času obeda krivica, naj 
jo naznani vzgojitelju ali dežurnemu nastavniku, ki 
etvar preišče. 

Cleti 60. 
Učenec, ki pride prepozno k obedu, a ne opra

viči evoje zamude, ostane brez obeda. 

Člen 61. 
Strogo je prepovedano, jemati in raznašati po

sode in stvari iz jedilnice in kuhinje; istotako ne 
sme nihče iz nje nositi jedi, razen če se odredi 
drugače. 

Vse škode, prizadete stvarem v jedilnici in ku
hinji, povračajo oni učenci, ki jih provzroče. 

Člen 62. 

Obedu prisostvuje vselej vzgojitelj aH dežurni 
nastavnik, ki pazi na red. 

Clon 63. 
Pri vsaki srednji poljedelski šoli je ustanoviti 

čitalnico za učence. Ta čitalnica mora biti vzorna 
selska čitalnica. Dijaško čitalnico vzdržujejo učenci 
ob svojih sredstvih. Liste, odnosno časopise, na ka
tere sme biti čitalnica naročena, dovoljuje šolski 
direktor. 

Člen 64. 

Pri vsaki poljedelski šoli sta knjižnica za na
stavnike in knjižnica za učence; obe se zalagata iz 
Šolskega proračuna. 

Člen 65. 
Kazni za učence so: 
1.) ustni ukor razrednikov; 
2.) ustni ukor direktorjev; 
3.) pismeni ukor direktorjev; 
4.) pismeni ukor nastavniškega sveta s pretnjo 

izključitve; 
5.) izključitev iz dotične šole; 
6.) izključitev iz vseh poljedelskih šol v kralje

vini. 
VII. Učno in ostalo osebje. 

Clon 66. 
Šolo in šolsko imovino upravlja ter skrbi za 

njiju pospeševanje direktor, ki je obenem profesor 
(člen 25. zakona). Poleg direktorja se postavlja za 
predavanje predpisanih predmetov potrebno število 
profesorjev in suplentov in vzgojitelj. Za praktični 
pouk kakor tudi za pomoč pri administraciji se 
postavlja ekonom; za upravitelja blagajne pa se 
postavlja računovodja, ki je odgovorni računodajnik 
za šolske račune. 

To osebje je ukazno. 
Za nestrokovne predmete ali posamezne stro

kovne predmete se postavljajo, če ni rednih nastav
nikov, honorarni nastavniki. 

Ob postavljanju nastavnikov je paziti na to, da 
se dobi za vsako glavno skupino predmetov stro
kovni nastavnik. 

K predpisanemu strokovnemu osebju srednje 
poljedelske šole spadajo razen honorarnih nastav
nikov: 

honorarni zdravnik; 
honorarni živinozdravnik; 
nadziratelji; 
vrtnar; ' 
ßirar; 
kletar i. dr. 

Clsn 67. 

Število nastavnikov in ostalega osebja in njih 
plače se določajo s proračunom. Učno osebje se sme 
izbirati tudi z natečaji, ki jih razpisuje minister za 
poljedelstvo in vode. 

Člen 68. 

Šolski direktorji sprejemajo in odpuščajo upravi
telje obrtnih delavnic, sodarje, kovače, kolarje i. dr. 

Člen 69. 
Direktor srednje poljedelske šole eme biti pro

fesor, ki je prebil v tem zvanju najmanj pet let. 

Člen 70. 

Profesor srednje poljedelske šole sme postati 
veak suplent, če je deloval po opravljenem profe
sorskem izpitu na isti šoli dve leti. 

Glede kvalifikacije za ukazno osebje vobče ve
ljajo členi 37. do vštetega člena 42. zakona o sred
njih poljedelskih šolah. 

VIII. Dolžnosti in pravice nastavnikov in ostalega 
osebja. 

Clon 71. 
a) Diroktor ima te-le dolžnosti: 
1.) upravlja ves zavod po zakonu in ministrskih 

naredbah, kakor tudi po modernem stanju polje
delske znanosti; 

2.) vodi izobražanje in vzgajanje mladine ter 
skrbi za primerno delo, za šolo in šolsko imovino in 
za njiju napredek; 

3.) vodi šolsko dopisovanje s svojim podpisom 
ter nadzira šolski arhiv; 

4.) odreja vse nabave šolskih potrebščin v me
jah predpisov in šolskega proračuna, uvaževaje 
interese šole in državne blagajne; 

5.) predava izvestne predmete ter skrbi, da tudi 
nastavniki predavajo svoje predmete po določenem 
razporedu in programu; 

6.) skrbi, da imajo nastavniki redno svoje učne 
ure, ter odreja nadomeščanje odsotnih nastavnikov; 

7.) nadzira šolsko zbirke učil, kabinete in la
boratorije ter gleda na to, da se vestno oskrbujejo; 

8.) nadzira vse intsrnatske in pridobitne lokalne 
grane za praktično poučevanje učencev ter jih 
vodi skladno s predpisi in potrebami pouka; 

9.) vpisuje učence v šolo; 
10.) sklicuje na3tavniške zbore ter jim predseduje; 

seduje; 
11.) pošilja trimesečna poročila o šoli in šolski 

imovini ministrstvu za poljedelstvo in vode ter se
stavlja koncem šolskega leta poročilo o šoli in 
šolski imovini, istotako o znanstvenem delovanju v 
šoli ter ga predlaga ministrstvu za poljedelstvo in 
vode; po možnosti izroča ta poročila javnosti ob 
državnih stroških; 

12.) vpisuje vse naredbe trajne veljave v knji
go naredb ter jih priobčuje proti podpisu šolskemu 
osebju; 

13.) opravlja kot starojšina zavoda vsak mesec 
reden, če pa se pokaže potreba, tudi izreden pregled 
blagajne in šolskih računskih knjig ter poroča o tem 
ministru za poljedelstvo in vode; 

14.) sestavlja konduitno listo šolskega osebja 
ter jo predlaga ministru za poljedelstvo in vode; 

15.) zahaja pogosteje k predavanjem in" praktič
nim delom ter daje potrebna navodila nastavnikom, 
učiteljem in vodjam obrtnih delavnic; 

16.) skrbi za delavnice in tečaje, ki se prirejajo 
na šoli, predlaga njih prirejanje, jih nadzira, če se 
osnujejo, ter pomaga, da popolnoma ustrezajo svo
jemu namenu; 

17.) predpisuje dolžnosti nastavnikov in osta
lega osebja, kolikor niso predpisane ß tem pravil
nikom. 

Člen 72. 
Direktor ima te-le pravice: 
1.) če nastane nujna dokazana potreba, daje na

stavnikom in ostalemu šolskemu osebju dopust do 
treh dni, v katere se ne všteva potovanje, učencem 
pa do 15 dni; 

o dovoljenem dopustu poroča ministrstvu za 
poljedelstvo in vode; 

2.) kaznuje za manjše jrrestopke nastavnike in 
ostale uslužbence v mejah zakona o civilnih urad
nikih, za večje prestopke in za take, ki se ponav
ljajo, pa jih naznanja ministru za poljedelstvo in 
vode ter vedno poroča o izrečenih kaznih mini
strstvu; 

3.) kaznuje učence za storjene prestopke do 
enega dne zapora; 

4.) glede doklade velja člen 53. zakona o sred
njih poljedelskih šolah; 

5.) uživa brezplačno stanovanje v šoli iz največ 
treh sob za stanovanje, z jedilnico, kuhinjo in dru
gimi postranskimi prostori, brezplačno kurjavo, raz
svetljavo in popust pri ceni šolskih pridelkov, ko-
likršnega predpiše minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 73. 
b) Profesorji in suplenti imajo te-le dolžnosti: 
1.) odrejene predmete predavajo točno po pro

gramih, ki jih predpiše minister za poljedelstvo in 
vode, imajo svoje učne ure vedno po porazdelitvi, 
izprašujejo učence, jim dajo ocene, izpisujejo tri
mesečne rezultate ter jih beležijo v glavno knjigo 
(matrikulo), istotako vpisujejo svoja predavanja 
vsake ure v dnevnik predavanj; 

2.) podpirajo direktorja pri vzgajanju učencev; 
3.) skrbe za to, da so dovršeni v svojem znanju 

in delovanju, ter vplivajo na napredovanje strok, 
ki jih zastopajo v šoli; 

4.) čuvajo učila, knjige in ostale stvari, ki jih 
upravljajo, ter so tudi materialno odgovorni tanje; 

5.) če zbole ali so zadržani kako drugače, poro
čajo direktorju pravočasno o izostanku; 

6.) opravljajo dolžnosti poslovodij, če so iz
brani za to. 

Člen 74. 

Profesorji in suplenü imajo te-le pravice: 
1.) kakršen je pač prestopek, kaznujejo učence 

po točki 1.) člena 31. zakona o srednjih poljedel
skih šolah; 

2.) uživajo brezplačno stanovanje v šoli iz naj
več dveh sob za stanovanje, z večjo rodbino pa po 
možnosti tudi iz več sob, brezplačno kurjavo in 
razsvetljavo in popust pri ceni šolskih pridelkov 
po predpisu ministrstva. 

Clon 75. 
c) Ekonom ima te-le dolžnosti: 
1.) upravlja Eolsko imovino, hleve in vse drugo, 

kar sestavlja šolsko instruktivno posestvo po di
rektorjevih navodilih in naredbah; iz toga se izvze
majo oni objekti, ki se z direktorjevo naredbo 
izrecno dodele posameznim nastavnikom ali usluž
bencem; 

2.) skrbi za redno vzdrževanje šolskih zgradb, 
priprav in orodja, ograj in potov, dvorišča in gno
jišča, skrbi za pravilno čuvanje vseh proizvodov 
rataiistva in živali ter je za to tudi materialno: od
govoren; 

3.) vodi vse predpisane knjige, zbira dohodke 
imovine ter jih izroča računovodji; za to poslovanje 
je tudi materialno odgovoren; 

4.) najema dninarje, ki so potrebni za posle v 
ratarstvu, pri živalih, v internatu in na internatskein 
vrtu; 

5.) vodi knjigo o porazdelitvi del (dispozicijo) ter 
odreja vrstni red učencev za praktično delo po 
navodilih dotičnega nastavnika. 

Člen 76. 
č) Računovodja ima te-le dolžnosti: 
1.) upravlja šolsko blagajno, prevzema pro

računske vsote in dohodke, izvršuje izdatke za 
odrejene šolsko potrebščine, vodi predpisane de
narne in ekonomske knjige ter je v denarnem oziru 
odgovorni računodajnik; 

2.) zbira vse dohodke šole in imovine ter jih 
izroča komur je treba; 

3.) izplačuje dninarje, ki jih je najel ekonom; 
4.) sestavlja mesečne izpiske o blagajničnem 

stanju ter jih izroča upravitelju v vpogled, istotako 
predlaga letni proračun šolskih razhodkov in do
hodkov; 

5.) sestavlja koncem računskega leta letne ra
čune ter pošilja vse v pregled pristojni kontroli, ki 
ji je za vodstvo dohodkov in razhodkov odgovoren 
kot računodajnik. 

Člen 77. 
d) Vzgojitelj (prefekt) ima te-le dolžnosti: 
1.) skrbi za delo v internatu in vobče za vzgojo 

učencev po direktorjevih navodilih; 
2.) predava predmete, ki so mu poverjeni. 

Člen 78. 
Ekonom, računovodja in vzgojitelj imajo pra

vice, navedene pod točko 2.) člena 74. teh pravil. 

Člen 79. 

Honorarni zdravnik mora razen tega, da zdravi 
učence v zavodu, predavati o človeški higieni. 

Istotako mora honorarni živinozdravnik poleg 
tega, da zdravi živali, predavati o živinozdravniatvu. 

Člen 80. 

c) Predpisno osebje ima te-le dolžnosti: 
1.) po določenem načrtu in po navodilih »olske 

direkcije opravlja vsa praktična dela, vsakdo po 
svoji stroki, vpoštevaje, da morajo ta dela prven
stveno služiti praktičnemu izučevsnju učencev; 

2.) sadjar vodi delo v rastlinjaku in na toplih 
gredah, na šolskem vrtu, cvetičnjaku in v parkih, 
če ni za to drugih uslužbencev, vrtnar pa opravlja 
sadjarska dela, če ni sadjarja; 

3.) predpisno osebje skrbi za pravilno vzdrže
vanje orodja, priprav, materiala, proizvodov iz vseh 
lokalov, ki spadajo v njsgovo stroko, ter je odgo
vorno za vse; 

4.) porazdeljuje dela, predlaga potrebno število 
dninarjev za dela v svoji stroki tei jih vodi; 
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5.) izroča dotičnomu nastavniku mesečna in 

letna poročila in proračun dohodkov in razhodkov 
po svoji stroki ter skrbi za pridobivanje čim večjih 
dohodkov; 

6.) vodi dnevnik del svoje stroke in beležnico 
o proizvajanju, porabi in prodaji proizvodov svoje 
stroke. 

Člen 81. 
Predpisno osebje ima te-le pravice: 
1.) v eoli uživa brezplačno stanovanje največ 

iz dveh sob za stanovanje, istotako kurjavo in raz
svetljavo; 

2.) po svoji potrebi se sme koristiti s Šolskimi 
pridelki, ki služijo za življenske potrebščine; pla
čuje jih ceneje, nego znaša njih tržna cena v naj
bližjem mestu, kolikor predpise minister za polje
delstvo in vode. 

Ölen 82. 
Nastavniški svet mia te-le dolžnosti: 
1.) izreka kazni učencem po členu 30. zakona 

o srednjih poljedelskih šolah; 
2.) izdeluje učni načrt in porazdelitev predmetov 

med nastavnike; 
3.) sklepa o izpitih in-ocenah učencev;. 
4.) sklepa o Štipendijah, podporah in ekskurzijah 

učencev; 
5.) sklepa o nagradah absolviranim učencem; 
6.) izdeluje predloge za izpremembe v šolskih 

pravilih, potrebne za pospeševanje pouka v šoli, in 
izjave po zahtevah ministrstva za poljedelstvo in 
vode; 

7.) ocenja vedenje učencev trimesečno iu na 
koncu šolskega leta; 

8.) odloča o nabavljanju učil, knjig in strokov
nih časnikov; 

9.) izdeluje pridobitni načrt, odloča o postav
ljanju potrebnih zgradb in naprav v šoli; 

_ 10.) odloča o krajših tečajih ter podaja v tem 
oziru predloge ministru za poljedelstvo in vode; 

11.) odloča o vseh ostalih potrebah in vpra
šanjih šole in šolskega gospodarstva, nadalje o vseh 
prodmetih, ki jih postavlja direktor na dnevni red. 

V njegovo dolžnost spada tudi volitev poslo
vodjo začetkom vsakega šolskega leta. 

Sklepi po točkah 1., 2., 3., 5. in 6. so izvršni, 
ko jih odobri minister za poljedelstvo m vode. 

Svet se sestane na poziv ali če predlagata to 
direktorju pismeno dva člana, ki spadata v «e&tavo 
«veta, in sicer ob času, ki ga odredi direktor. 

V pozivu na sejo se mora vselej navesti dnevni 
red te seje. 

O delu nastavniškega sveta vodi poslovodja za
pisnik. 

Člen 83. 
Sklepi nastavniškega sveta so polnoveljavni, če 

sta poleg direktorja prisotni dve tretjini njegovih 
članov. Ob enakosti glasov odloči glas direktorja, 
ki drugače ne glasuje. 

Sklepe nastavniškega sveta podpisujejo direk
tor in vsi oni, ki so prisostvovali zboru, objavlja in 
izvršuje pa jih direktor. 

Če se direktor ne strinja s sklepom nastavni
škega sveta ali če je sklep protiven zakonom in za
konskim predpisom, ustavi direktor njegovo izvrši
tev ter ga predloži v treh dneh v rešitev ministru 
za poljedelstvo in vode. 

Vsak član nastavniškega sveta sme izjaviti pis
meno svoje ločeno mnenje, ki ga svojeročno vpiše 
v zapisnik. 

X. Profesorski izpit in Izpraševalna komisija. 

Ölen 84. 
Za izpraševanje kandidatov, ki hočejo opraviti 

profesorski izpit za srednje poljedelske šole, obstoji 
stalna izpraševalna komisija na poljedelski fakul
teti v Beogradu in Zagrebu. 

Ölen 85. 

V stalno izpraševalna komisijo se odreja zadost
no ätevilo članov in njih namestnikov, za vsak pred
met vsaj eden, kar je izrecno odrediti v postavitvi. 

Ölen 86. 
Clane izpraševalne komisije imenuje minister za 

Poljedelstvo in vode za tri leta izmed fakultetnih 
Profesorjev in docentov, pa tudi izmed strokovnja
kov izvun fakultete, Id so ee odlikovali s strokov
nim delovanjem. 

Člen 87. 
Za predsednika izpraševalne komisije in njego

vega namestnika se postavljajo osebe izmed članov 
komisije z ministrovim predpisom. 

Člen 88. 
Vsakemu izpitu prisostvuje odposlanec ministra 

za poljedelstvo in vode. 

Ölen 89. 
Izmed članov izpraševalne komisije, odnosno njih 

namestnikov, sestavlja predsednik za posamezne iz
pitne skupine izpraševalne odbore, pred katerimi 
opravlja kandidat izpite. 

Izpraševalnemu odboru predseduje predsednik ali 
njegov namestnik. Število članov izpraševalnega od-
boras predsednikom vred ne sme biti manjše od 5. 

Ölen 90. 
Izpraševalni odbor odloči, ali naj se kandidat 

po svojih izpričevalih in potrdilih pripusti k izpitu. 

Ölen 91. 
Predsednik sestavi izpraševalni odbor takoj, čim 

se mu kandidat prijavi k izpitu. 
Vsi člani izpraševalnega odbora morajo priso

stvovati izpitu. 
Ölen 92. 

Nagrada članom izpraševalnega odbora se pia 
čuje iz državne blagajne, njeno višino pa odreja 
minister za poljedelstvo in vode. 

Ölen 93. 
Pravi30 do izpita za profesorje srednjih poljedel

skih šol imajo kandidati, ki izpolnjujejo te-le po
goje: 

1.) Dovršiti so morali realko, gimnazijo ali realno 
gimnazijo; 

2.) dovršiti so morali poljedelsko fakulteto ali 
visoko poljedelsko šolo v državi ali v inozemstvu; 
katera izmed inozemskih visokih poljedelskih šol ali 
fakultet naj se prizna, odloči minister za poljedel
stvo in vode po zaslišanju sveta za poljedelski pouk; 

3.) prebiti so morali najmanj dve leti kot nastav-
niki na srednji ali nižji poljedelski šoli ali najmanj 
leto dni kot nastavniki n a poljedelski šoli in leto 
dni v praksi na državnem ali privatnem posestvu. 

Ölen 94. 

Dovolilo za opravljanje izpita izda predsednik 
izpraševalnega odbora. 

Člen 95. 

Kandidat se mora obrniti s prošnjo na eno iz
med izpraševalnih komisij ter priložiti te-le listine: 

1.) dokazilo, da je izpolnil pogoje člena 92. tega 
pravilnika; 

2.) kratek življenjepis in potek študij; 
3.) potrdilo, da je državljan kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev; 
4.) potrdilo dotične uprave o vedenju in mar

ljivosti; 
5.) potrdilo vojaških oblastev, da je uredil svojo 

vojaško obveznost; 
6.) domači sestavek v rokopisu ali natisnjen iz 

stroke izpitne skupine. Izpraševalna komisija lahko 
ta sestavek odobri ali pa ga odkloni ter mu da 
drugo nalogo z odrejenim rokom za njeno izdelavo. 

Člen 96. 

Po členu 89. tega pravilnika mora predsednik 
komisijo v enem mesecu obvestiti kandidata, ali 
je pripuščen k izpitu in kdaj je rok izpita. 

Obenem mu da nalogo za domači sestavek, če 
njegov prvotni sestavek ni odobren. 

Komisija mora o odrejenem izpitnem roku pra
vočasno poročati ministrstvu za poljedelstvo in 
vode, da lahko odredi odposlanca. 

Člen 97. 

Izpiti se opravljajo v dveh rokih, in sicer od 
dne 1. marca do dne 1. junija in od dne 1. oktobra 
do dne 15. novembra. Kandidat mora predložiti 
prošnjo komisiji vsaj dva meseca pred pričetkom 
roka, v katerem želi opraviti izpit. 

Člen 98. 

Kandidati lahko opravljajo profesorski iapit iz 
teh glavnih predmetnih skupin: 

1.) proizvajanje rastlin, ratarstvo, travništvo, 
vrtnarstvo in agrikulturna kemija in nauk o gospo
darskih pripravah in strojih kot glavni, osnovni 
nauki iz gospodarstva pa kot postranski predmeti; 

2.) živinoreja (obči in posebni del, mlekarstvo 
in vse manjše grane živinoreje, t. j . peratninarstva, 

čebelarstva, ribarstva) kot glavni, osnovni nauki 
iz živinozdravništva in nauka o gospodarstvu pa 
kot postranski predmeti; 

3.) vinogradništvo in sadjarstvo s podelovanjem 
grozdja in sadja kot glavni, osnovni nauki a go
spodarstvu pa kot postranski predmeti; 

4.) nauk o gospodarstvu s poljedelskim knjigo
vodstvom in osnovnimi nauki iz narodne ekonomije 
kot glavni, osnovni nauki iz ratarstva in živinorejo 
pa kot postranski predmeti; 

5.) poljedelsko-kemijska tehnologija (izdelovanje 
zdroba, piva, špirita, sladkorja, konserv, kisa, mo
ke, olja, tolŠč, mlečnih izdelkov, alkoholnih pijač) 
in predmetov kemije kot glavni, osnovni nauki iz 
gospodarske mikrobiologije in obče kemije pa kot 
postranski predmeti. 

Kandidat sme po svoji volji, sposobnosti in 
šolski izobrazbi izvoliti katerokoli skupino, iz iz
voljene skupine pa mora izdelati tudi domačo na
logo (temo). 

. .. , .. Člen 99. 
Izpit se deli: 
1.) na domači sestavek (temo); 
2.) na pismeni izpit (klavzuro); 
3.) na ustni izpit; 
4.) na praktični izpit (predavanje z demonstra

cijami). 
Člen 100. 

Za domaČo nalogo si izbere kandidat temo sam 
iz izvoljene skupine predmetov ter jo izdela s ozi-
rom na naše razmere. 

Člen 101. 

Domači sestavek pregledata ter oddasta o njem 
svojo pismeno oceno najmanj dva strokovna člana 
komisije. 

Člen 102. 
Pri izdelavi domačega sestavka mora kandidat 

točno označiti vso literaturo, ki jo je uporabljal pri 
delu. 

Ce pokaže domači sestavek nezadostno izobrazbo 
nega izpita se pripusti kandidat k nadaljnjemu 
izpitu, nego ga reprobila za leto dni. 

Člen 103. 

Pismeno nalogo (klavzuro) pregledata in jo 
ocenita pismeno najmanj dva člana komisije, med 
katerima mora biti vsaj en član strokovnjak za iz
voljeno skupino predmetov. 

Tudi navzlic eventualni nepovoljni oceni pisme
nega izpita se prepusti kandidat k nadaljnjemu 
izpitu. 

Člen 104. 

Namen pismene naloge je, da se vidi, koliko je 
kandidat sposoben, na vprašanje iz izvoljene sku
pine predmetov pokazati svoje znanje hitro in za
nesljivo. 

Komisija predloži pismeno tri vprašanja, izmed 
katerih si izbere kandidat eno vprašanje. 

Pismeno nalogo izdeluje kandidat ob nadzorstvu 
enega izmed članov komisije; ta izpit ne sme tra
jati dalje nego štiri ure. Pri pismenem izpitu sme 
uporabljati kandidat samo svoje znanje in svoj 
spomin brez pomoči kakršnihkoli knjig ali svojih 
zapiskov. 

Ölen 105. 
Ustni izpit opravlja kandidat prihodnjega dne 

po pismenem izpitu iz ekupine glavnih in postran
skih predmetov, ki si jih je izvolil, in sicer na 
vprašanja, ki mu jih dajo posamezni člani komisije. 

Pri tej priliki mora kandidat dokazati, da lahko 
uporablja tuj jezik (ruski, češki, francoski, angleški, 
nemški ali italijanski). 

Člen 106. 
Ustni izpit je javen, traja do tri ure ter se sme 

zaradi odmora prekiniti. 

Ölen 107. 

Po dovršenem ustnem izpitu ima kandidat pred 
izpraševalno komisijo predavanja iz izvoljene sku
pine predmetov o temah, ki mu jih da eno uro prej 
izpraševalna komisija. Predavanje je ustno in zdru
ženo s praktičnimi demonstracijami na poljskem 
posestvu ali v poljedelskem zavodu, kjer mora kan
didat dokumentirati tudi evoje praktična znanje. 

Ta izpit traja najdalje dve uri. 

Člen 108. 

Takoj po dovršenem praktičnem izpitu izda 
komisija z absolutno večino 6vojih članov pismeno 
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odločbo, ali je kandidat opravil profesorski izpir
ali ne. Ob enakosti glasov, odloči ona stranka gla
sov, pri kateri je predsednikov glas. 

Odločba o izpitu se kandidatu takoj priobči. 

Člen 109. 

Ce kandidat ni opravil izpita, ga sme ponavljati 
Stic čez leto dni. To velja tudi, če mu komisija 
odkloni domači sestavek. 

Tretjič ee izpit ne eme ponavljati. 

Člen 110. 

Odločbo o izpitu e poročilom o poteku vsega iz
pita vred predloži predsednik komisije ministru za 
poljedelstvo in vode. V tej odločbi označi komisija 
uspeh kandidata z: «opravil» (položio) ali: «DÌ opra
vil» (nije položio). 

Samo če je kandidat povsod dokazal odlično 
sposobnost, in mu to sposobnost enoglasno priznajo 
vsi člani komisije, se označi uspeh z: «odlično opra
vil» (odlično položio). 

Kandidatu, ki je opravil izpit, izda izpraševalna 
komisija izpričevalo. 

Člen 111. 

Vse izpitne akte odpošlje predsednik komisije s 
poročilom vred ministru za poljedelstvo in vode. 

Cleii 112. 

Minister za poljedelstvo in vode predpiše pro
gram za opravljanje tega izpita iz vsake skupine 
predmetov, ki se razglasi v «Službenih Novinah». 

Člen 113. 

Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih minister za 
poljedelstvo in vode podpiše in ko se objavijo v 
«Službenih Novinah». Takrat prestanejo veljati 
vsa pravila in vse naredbe, ki so bile izdane poprej 
in ki jim nasprotujejo. 

Minister za poljedelstvo hi vode: 
Ivan Pucelj s. r. 

3 5 1 . 
Naredba k odločbi o prostem izvozu 
kostanjevih hlodov in o izvozni carini 

na goveje in telečje kože.* 
Zaradi pravilnega uporabljanja odločbe ministr

skega sveta z dne 23. septembra t. L, št. 58.179, ki 
je bila razglašena v št. 215, «Službenih Novin» z 
dne 28. septembra t. 1.,** je dala generalna direkcija 
carin z razpisom št. 253 z dne 26. septembra t. 1. 
carinarnicam nastopna navodila: 

1.) Odločba ministrskega sveta se mora začeti 
takoj uporabljati, ker je že stopila v veljavo. 

2.) Od izvozne prepovedi se izvzemajo samo oni 
kostanjevi hlodi v dimenzijah, omenjenih v točki 1.) 
odločbe ministrskega sveta, Id se najpogosteje upo
rabljajo za napravijanje in vzdrževanje brzojavnih 
in telefonskih prog. Izvoz ostalega predelanega in 
nepredelanega kostanjevega lesa razen sirovih in 
nepredelanih palic ostane-še nadalje prepovedan. 

3.) Za ustrojeno in dalje predelano govejo in te
lečjo kožo, ki je- zavezana plačilu izvozne carine 
1000-Din za 100 kg, se smatra koža samo kakorkoli 
ustrojena, pa tudi nadalje predelana koža: pomašče-
na, pobarvana itd., n. pr. podplat, notranji podplat, 
kakor tudi..ostale kože, nedelane tako, kakor se iz
delujejo podplatj, ki se uporabljajo za čevljarske, 
sedlarske in druge potrebe — če so goveje hi te
lečje. Izvoz predelanih kož ostalih živali je še na
dalje prost izvozne carine. 

Glede izvoza ustrojene goveje in-telečje kože, 
ki se je že uatovarjala za odpravo v inozemstvo, ko 
je bila uvedena izvozna carina, ali za katero so bile 
prodaje izvršene, preden je stopila v veljavo zgoraj 
omenjena odločba, veljajo odredbe člena 6. zakona 
o izvozu in izvoznih carinah in navodila iz točke 3.) 
razpisa št. 183. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 26. septembra 1922.; C br. 58.197. 

* Priobčena v. «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 226, izdanih dne llega 
oktobra 1922. 

** Uradni list pod št. 321. 

3 5 2 . 
Popravki k statutu «Pokojninskega zavoda 

za nameščence» v Ljubljani. 
V tem statutu (Ur. 1. št. 319) naj se popravijo 

nastopni tiskovni pogreški: 
Med § 54. in § 55. je treba za § 55. vstaviti 

nadpis: «b) S t a r o s t n a r e n t a » . 
V § 74. se mora glasiti nadpis: «§ 74. (glej 

§ 27. a p. z.)» in ne: «§ 74. (glej § 27. p. z.)» 
V § 82. mora stati v razpredelnici premij v 

zadnji koloni kot del premije, odpadajoče na na
meščenca, za VIII. plačilni razred «6» in ne: «3». 

V § 87. se mora 4. odstavek končavati tako-le: 
«ako pa je bilo izza dovršitve leta starosti prebitih 
več nego šest mesecev, naslednje leto.» in ne: .«več 
nego pet mesecev.» 

Razglasi osrednje vlade. 
Št, 316/84/VII. 1922. 1344 3—2 

Razglas o nabavi maziva, nafte in bencina. 
Na podstavi odobritve gospoda ministra za pro

met M. S. br. 32 159/22. in v zmislu zakona o dr
žavnem računovodstvu kakor tudi pravilnika za 
njegovo izvrševanje, se objavlja s tem interesentom, 
da bó v ekonomskem oddelku ministrstva za pro
met javna ofertalna licitacija za nabavo maziva, 
nafte in bencina, potrebnega oblastnim direkcijam 
državnih železnic, in sicer: 

I. d n e 9. n o v e m b r a 1 9 2 2. z a : 
a) 1,002.000 kg lokomotivskega in vagonskega olja 

za poletno porabo; 
b) 1,030.000 kg lokomotivskega in vagonskega olja 

za zimsko porabo; 
c) 431.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
č) 265.000 kg cilindrskega olja za pregreto paro. 

П. d n e 10. n o v e m b r a 1 9 2 2. za: 
a) 1,070.000 kg nafte za proizvajanje plina in za 

pogon Dieslovih motorjev; 
b) 370.000 kg repnega olja za razsvetljevanje signa

lov (ali namesto njega denaturiranega oljiko-
vega ali sezamovega olja); 

c) 25.000 kg dinamskega olja; 
č) 310.000 kg bencina. 

Ponudbe se sprejemajo za enega ali več omenje
nih predmetov kakor tudi za količine, manjše od 
označenih. 

Obrazec za ponudbe, ki navaja pogoje, se do
biva pri ekonomskem oddelku ministrstva za promet 
(Zrin&kova ulica št. 62, prej Resavska) ali pa pri 
oblastnih direkcijah državnih železnic v Beogradu, 
Zagrebu, Sarajevu in Subotici, vsak delavnik od 
10. do 12. ure. 

Vsaka ponudba mora biti opremljena s kolkom 
za 20 dinarjev in vložena v zapečaten zavitek, na 
katerem mora biti razločno napisano: «Ponudba 
za . . . . . . . . ponudnika N.. N.» Ako se. pošlje 
ponudba po pošti, mora dosjieti'pred časom, odre
jenim za otvarjanje ofertov; brzojavne ponudbe se 
ne vppštevajo. 

• V zmialu člena 88. zakona o državnem'računo
vodstvu, mora .položiti vsak ponudnik predpisano 
kavcijo pri glavni blagajni beograjske Železniške 
direkcije, in sicer najkesneje do 10. ure dne 9. no
vembra, o'dnosno dne 10. novembra t. L, kakor se 
pač hoče udeležiti ene ali druge licitacije. 

Vsak dražitelj mora pokazati komisiji reverz o 
položeni kavciji kakor tudi ostale potrebne dokaze 
o svoji dobavljateljski sposobnosti; na podstavi tega 
dobi pravico, da se udeleži dražbe. 

Ponudbe bo sprejemala, v ekonomskem oddelku 
ministrstva za promet odrejena komisija točno od 
10. do 11. ure dne 9., odnosno dne 10. novembra, 
ob 11. uri pa jih začne javno otvarjati vpričo po
nudnikov, ki bi bili prisotni. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet; 
M. S. br. 32.159/22. 

Pojasnilo, kako je računiti taro, če je 
blago v zabojih in so ti vloženi v vreče. 

Na vprašanje, ali je treba razpis C br. 62.355 z 
dne 20. decembra minulega leta, ki govori o odbi
janju tare na ambalažne zaboje, uporabljati tudi na 
zaboje, ki so vloženi v vreče in so te samo zave
zane, sem pregledal dotične zakonske predpiso ter 

dajem na podstavi člena 20. zakona o splošni carin
ski tarifi in po zaslišanju carinskega sveta carinar
nicam to-le pojasnilo: 

1.) Ce prihajajo zaboji z blagom, za katero je 
treba plačati pristojbine, v vrečah, ki so samo za
vezane, se mora tara odbijati po zunanjem zavoju 
— vreči, in sicer v zmislu poslednjega odstavka 
člena 10. «Pravil o tari». 

2.) Ce prihajajo zaboji z blagom, za katero ni 
treba plačevati pristojbin, v takem omotu, je vreče 
analogno členu 11. «Pravil o tari» smatrati za n e 
o b i č a j n e zavoje in te je v tem primeru posebe 
prijavljati in ocarinjati po njih izdelavi. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 25. septembra 1922.; C br. 59.034. 

Državni podtajnik za finance: 
dr. Svetislav Popović s. r. 

Pojasnilo k izvozni tarifi.* 
Zaradi pravilnega uporabljanja in tolmačenja 

odredb tar. post. 9. in 11. izvozne tarife z dne 
17. julija t. L, «Službene Novine» št. 155,** z izpre-
membami in dopolnitvami z dne 6. septembra 1.1.*** 
je izdal državni podtajnik za finance sporazumno z 
ministrom za poljedelstvo in vode in z ministrom za 
trgovino in industrijo nastopno pojasnilo: 

1.) Meso v razsolu se ne sme nikoli ocarinjati kot 
sveže ali nasoljeno meso, n e g o e d i n o k o t 
p r e d e l e k iz m e s a ; zakaj takšno meso izpre-
meni, če je v razsolu, popolnoma v notranjih pla
steh lastnosti svežega mesa, ki se ne morejo več po
vrniti, in zato se mora smatrati za predelano meso. 

2.) Mastni deli, slanina, ki se drži gnati, reber, 
potrebušnice itd., blago, ki je bilo v razsolu, pa se 
potem izvozi kot takšno ali kot prekajeno, se ne 
morejo odpravljati z mesnatih delov, ker so sesta
vine dotičnoga blaga. Razen tega se pripravlja to 
blago od prašičev, ki se rede zaradi mesa, ne pa od 
pitanih prašičev, od katerih se zahteva poglavitno 
mast. Zato je tako blago, najsi je z mastnimi deli, 
slanino in kožo, vedno smatrati za predelek iz mesa 
in zato se tudi ne sme zahtevati, da bi se s takih 
mesnih predelkov odpravljala koža z ono peščico 
masti pod njo. 

3.) Za zaklane prašiče je smatrati ocl&čene pra
šiče, pa tudi brez drobovja, črev. glave in nog, ker 
se taki deli hitro kvarijo in se zaradi' tega tudi po-
gostoma odločajo od živalskega trupla ter docela 
posebe predelujejo in izvažajo. 

Iz pjsarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 29. septembra 1922.; C br. 59.011. 

•-»••• •*-- - . — 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 36.857. - ~"~ """'. 

Razglas o pobiranju najemninske naklade 
(gostaščine) in vodarinske naklade v mestu 

Ptuju, 
" S tuuradnim odlokom z dne 6. avgusta 1922., 

št. 27.808, je bilo sporazumno z delegacijo ministr
stva financ v Ljubljani mestni občini ptujski do
voljeno, da sme pobirati za kritje občinskih potreb
ščin v letu 1922. nastopno najemninsko naklado (goT 

staščino)' na vsako krono napovedane najemščine v 
najem oddanih prostorov kakor tudi na najemno 
vrednost stanovanj hišnih lastnikov in drugih uži
valcev prostih stanovanj, in sicer:' 

1. a) za dobo od dne 1. januarja t. 1. do dne 
30. junija t. 1. pri letnih najemninah: • 

do zneska 800 K ~ 8%, ' 
od 800 K do 1200 K . . '.' .' 12%,, 
od 1200 K do 1600 K . . . . 16%, 
preko 1600 K 20%; 

b) za dobo od dne 1. julija do dne 31. deeembra 
1922. pri letnih najemninah: 

do zneska 800 K . . . . 12%, 
od 800 K do 1600 K . . . . 16 %, 
preko 1600 K 20%. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 226, izdanih dne llega 
oktobra 1922. 

** Uradni list pod št. 242. 
*** Uradni list pod št. 308. 



110. 773 Letnik IV. 
Nadalje je bilo s tukajšnjim odlokom z dne 

30. maja 1922., št. 19.153, dogovorno z delegacijo 
ministrstva financ v Ljubljani mestni občini ptujski 
dovoljeno, da sme pobirati z veljavnostjo od dne 
1. aprila 1922. do dne 31. decembra 1922. za vzdrže
vanje javnih studencev posebno 2%no vodarinsko 
naklado po nastopnem redu: To naklado morajo pla
čevati brezizjemno vsi hišni lastniki in najemniki, 
in sicer na v s a k o k r o n o napovedane, odnosno 
uradno ugotovljene najemščine oddanih prostorov 
kakor tudi na najemno vrednost stanovanj hišnih 
lastnikov in drugih uživalcev prostih stanovanj. 

2.) Vodarinska naklada se pobira skupno z na
jemninsko naklado (gostaščino) od vsakega hišnega 
lastnika vsakega prvega dne v mesecu. 

3.) Redni mesečni računi se pošiljajo hišnemu 
lastniku, ki pobira najemninsko naklado (gostašči
no) in 2%no vodarinsko naklado od svojih stranic, 
kolikor odpada nanje. 

4.) Hišni lastnik dobi račun separatno izdan, in 
sicer 

a) za najemninsko naklado, 
b) za 2%no vodarino. 

5.) Zoper dotične odloke mostnega, magistrata 
gre pritožba na mestni občinski svet, zoper skhp 
mestnega občinskega sveta pa na pokrajinsko upra
vo za Slovenijo, oddelek za notranje zadeve, ki od
loča končnoveljavno. V vsakem primeru je vložiti 
pritožbo v 14 dneh od dne, ko se prejme dotični od
lok (sklep), in sicer pri mestnem magistratu. 

To se daje na splošno znanje. 
V L j u b l j a n i , rine 14. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Št. 3642. 
Odobritev šolske knjige. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za 
prosveto in vere, je z razpisom z dne 14. oktobra 
1922., št. 3642, odobrila šolsko knjigo: «Slovenska 

• vadnica za višje razrede osnovnih šol in za me
ščanske šole. Vaje iz slovnice, pravopisa.in spisja za 
višjo stopnjo. Spisal Josip B r i n a r, ravnatelj me
ščanske šole v Celju. Cena 14 Din. Založila Goričar 
in Leskovšek v Celju. 1922.» 

V L j u b l j a n i , dne 14. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic B. r. 

St. 3982. 

Izpraševalna komisija za ljudske in za 
meščanske šole na ljubljanskih učiteljiščih. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je imenovala z razpisom z dne 18. oktobra 1922., 
št. 3982, novo izpraševalno komisijo za usposobljo-
nositne preizkušnje ia ljudskih in na meščanskih 
šolah v Ljubljani za triletno poslovno dobo, t. j . od 
šolskega leta 1922./1923. do konca šolskega leta 
1924./1925. 

I. Člani te komisije so: 
A. Za o b č e l j u d s k e in m e š č a n s k e š o l e : 

1.) ravnatelj ženskega učiteljišča dr. Ivan O r e 1; 
2.) glavni učitelj Fran S u h e r; 3.) glavni učitelj 
Josip V e r b i č; 4.) glavni učitelj Ferdinand M a -
r o 11; ô.) glavni učitelj dr. Josip D e m š a r ; G.) 
profesor I- državne gimnazije dr. Alfonz L e v i o -
n i k; 7.) dr. Franc P e r ne — vsi trije kot eksami-
natorji za verouk; 8.) namestni učitelj glasbe Emil 
A d a m i č ; 9.) namestni učitelj, telovadbe Rudolf 
A r n še k; 10.) glavni učitelj Josip B a č i č ; 11.) 
glasbeni učitelj Anton D e k 1 e v a; 12.) glavni uči
telj Viktor J a k l i č ; 13.) glavni učitelj Anton L e -
n a r č i č ; 14.) glavni učitelj Josip P a v č i č ; 15.) 
glavni učitelj dr. Josip'Š m a j d e k; 16.) glavni uči
telj Ludovik V a z z a z; 17.) vadniški učitelj Ernest 
S i r c a ; 18.) učiteljica Leopoldina K u m p (za žen
ska ročna dela); 19.) profesor državne realke Fran 
J e r a n (za opisno geometrijo); 20.) profesor držav
ne realke dr. Janko G r e g o r i n (za francoščino); 
21.) profesor I. državne gimnazije Ivan M a z o v e c 
(za srbohrvaščino); 22.) profesor liceja dr. Stanko 
S k e r 1 j (za italijanščino). 

B. Za p o m o ž n e š o l e : 
1.) Janez L e v e č , vodja pomožne in V. mestne 

deške ljudske šole; 2.) Ana L e b a r, strokovna uči

teljica na pomožni šoli; 3.) dr. Mavricij R u s, mestni 
fizik; 4.) Franc G e r m, ravnatelj gluhonemnice. 

C. Za t e l o v a d b o n a l j u d s k i h in m e 
š č a n s k i h š o l a h: 

1.) glavni učitelj Ferdinand M a r o l t ; 2.) Ivan 
B a j ž e l j , referent za telesno vzgojo. 

Č. Za p o u k n a g l u h on e m ni c i : 
1.) Franc G e r m , ravnatelj gluhonemnice; 2.) 

dr. Anton B r e z n i k , profesor knezoškofijske gim
nazije v Št. Vidu; 3.) dr. Pavel K r a j e c , zavodni 
zdravnik v Ljubljani. 

II. Predsednik komisijo je Anton D o k l e r , rav
natelj državnega moškega učiteljišča v. Ljubljani; 
predsednikovi namestniki pa so: dr. Ivan O r e l , 
ravnatelj državnega ženskega učiteljišča; Fran S u -
h e r, profesor državnega moškega učiteljišča, in 
Josip V e r b i č, profesor državnega ženskega uči
teljišča v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 18. ' oktobra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 

Dr. Skabernè s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Št. 2625/22. 

Natečaj. 
3 - 3 

Službe opravitelja državnega pravdništva pri 
okrajnih sodiščih: 

A. V področju državnega pravdništva v C e 1 j u: 
Brežice, Konjice, Laško, Rogatec, Slovenjgradec, 

Šoštanj. 
B. V področju državnega pravdništva v L j u b -

1 j a n i : 
Brdo, Cerknica, Kranjska gora, Litija, Logatec, 

Lož, Radovljica, Škofja Loka, Vrhnika. 

C. V področju državnega pravdništva v M a r i 
b o r u : 

Dolnja Lendava, Marenberg, Murska Sobota, Or
mož, Prevalje, Slovenska Bistrica. 
C. V področju državnega pravdništva v N o v e m 

m e s t u : 
Radeče, Žužemberk. 
Prošnje je vložiti do dne 

2 5. n o v e m b r a l 9 2 2. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 108. 

Višje državno pravdnjštvo v Ljubljani, 
dne 10. oktobra 1922. 

Višji državni pravdnik: Jeglič s. r. 

Preds. 949/4/22—1. 3—3 
Razpis. 

Pri deželnem sodišču v Ljubljani se odda 
mesto izvršilnega uradnika z dostavkom, da se 
odda tudi mesto, ki se utegne izprazniti ali tekom 
razpisa ali po premestitvi, in pa izmed podurad-
niških mest, izpraznjenih' na ta način. 

Prošnje naj se vlože do dne 
15. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 107. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne U. oktobra 1922. 

Preds. 912/19/823—5/3—30. 3—2 

Razglas. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani se razpisuje 

mesto pogodbenega jetniščničnega zdravnika z 
letno nagrado 4000 Din. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj 
se vlože do dne 

15. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, kjer je tudi na vpo
gled vsebina pogodbe. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 13. oktobra 1922. 

A 216/22. 1346 3—2 

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Marija R a p l j e n o v i č , vdova Golobic, rojena 
Predovič, v Gadovi peči (Stojanski vrh št. 27) je 
dne 10. avgusta 1922. umrla, ne da bi bila zapustila 
naredbo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini je postavljen Martin Une-

tič, posestnik v Vinjem vrhu. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek L, 
dne 9. oktobra 1922. 

1392 A 200/22—3. 

Poklic neznanih dedičev. 
Ana J u r k o, posestnica v Pokošah št. 16, je 

bila dne 15. maja 1922. proglašena za mrtvo. 
Ker je več dedičev neznanih, se jim postavlja 

za skrbnika Ignacij Tkavc, posestnik na Cigonci. 
Dediči se pozivljejo, naj se v enem letu zglase ter 
izkažejo svojo dedinsko pravico, sicer se prisodi za
puščina tistim dedičem, ki se zglase. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek L, 
dne 14. oktobra 1922.. 

T 137/22. 1351 
Amortizacija. 

Na prošnjo Rada H r i b a r j a , industrijčevega 
sina v Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopnega čeka, ki ga je prosilec baje izgubil: 
Chèque No. 141.687 de 198 na Société de Banque 
Suisse à Genève, ordre: Slovenska banka, Ljubljana, 
izdan dne 18. aprila 1922. po Narodni banki v Beo
gradu. 

Imetnik tega čeka se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom 3 0 d n i od dne tega oklica, ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da je ček brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 20. septembra 1922. 

Št. 360/21—VIL—1922. 1307 3—3 

Razglas o ponovni dobavi usnjenega 
materiala. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
raznega usnjenega materiala na dan 3 0. o k t o b r a 
1 9 2 2 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 360/21. za dan 30. oktobra 1922. ponudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje'nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. septembra 1922. 
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8t. 1900. 

Razglas. 
1381 3—3 

V delavnici za vojaško obleko v Vevčah pri 
Ljubljani, železniška postaja Zalog, bo dne 3 1 . o k 
t o b r a 1 9 2 2. ob osmih prva ustna licitacija novih 
in starih platnenih in 6uknenih odpadkov kakor tudi 
odpadkov iz pločevine, ki jih je danes v skladišču: 

novih platnenih odpadkov . . . . 1978 kg, 
starih platnenih odpadkov . . . 1776 kg, 
novih suknenih odpadkov . . . . 2453 kg, 
Btarih suknenih odpadkov . . . . 3147 kg, 
odpadkov iz pločevine 10 kg. 
Reflektanti, ki se morajo udeležiti licitacije oseb

no, polože vsak zase predpisano kavcijo. Odpadki 
kakor tudi kupni pogoji se lahko vpogledajo v ome
njeni delavnici vsak dan. 

Iz pisarne delavnice za vojaško obleko v Vevčah, 

dne 13. oktobra 1922. 

Razglasi drugih uradov in obtastev. 
1 3 7 7 Razglas. 

Pri šestnajstem žrebanju 41/è%riih zastavnih li
stov in 41,4%nih komunalnih zadolžnic Kranjske de
želne banke, ki se je vršilo dne 16. oktobra 1922., .so 
bile izžrebane nastopne številke: 

4 1 / 2 % n i z a s t a v n i l i e t i . 
po 2000 K: št. 21; 
po 1000 K: št. 13, 73, 181, 195; 
po 200 K: št. 116; 
po 100 K: št. 8. 

4 % % n e k o m u n a l n e z a d o l ï n i c e . 

po 10.000 K: št. 115, 313, 330, 349, 408, 411, 420, 
422, 424, 437, 463, 473, 490, 521; 

po 2000 K: št. 18, 27, 134, 303, 362, 604, 616, 
619, 621, 668, 699, 719, 726, 754, 778, 785, 796, 801, 
821, 824, 877; 

po 1000 K: št. 43, 96, 344, 393, 399, 541. 553, 
562, .590, 591, 616. 637, 661, 666, 720, 730, 740. 741, 
746; 

po 200 K: š t 43, 94, 187. 353, 491, 537. 541. 545. 
569, 580, 628, 648, 693, 729, 731, 732, 737, 740; 

po 100 K: št. 123, 172, 241, 270, 296, 300. 314, 
317, 337. 

Te zastavne liste in komunalne zadolžnice bo 
izplačevala naslednica Kranjske deželne banke, «Hi
potekama banka jugoslovanskih hranilnic» proti 
njih vročitvi izza dne 1. januarja 1923. 

V L j u b l j a n i , dne 16. oktobra 1922. 

Kranjska deželna banka. 

1397 Vabilo na izredni občni zbor 
„Nakupovalne zadruge, 

r. z . z o . z . v L j u b l j a m , " 

ki bo dne 2 8. o k t o b r a t. 1. ob petnajstih v urad
nih prostorih «Balkana» v Ljubljani, Dunajska cesta 

št. 33. 
D n e v n i r e d : Izprememba pravil. 

V L j u b l j a n i , dne 21. oktobra 1922. 

Filip Uratnik a. r., predsednik. 
Dr. Fran Petrič s. r., član načelništva. 

1352 Št, 6321/111 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

I z p r e m e m b e i n p o p o l n i t v e i z j e m n e 
t a r i f e 1 2 z a s t e k l o i n v o t l o s t e k l e n o 

r o b o . 
Z veljavnostjo izza dne 15. oktobra 1922. do pre

klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, se izpreminja 
nomenklatura izjemne tarife 12 B za votlo stekleno 
robo tako-le: 
«B. V o t l a s t e k l e n a r o b a p o z i c i j e H-ll-a 
k l a s i f i k a c i j e r o b e i n v o t l o s t e k l o , 
n a v a d n o , n e b r u š e n o , n e š a r e n o , n e o b -
d r g n j e n o , n e p r e š a n o v k a t e r e m k o l i 

o m o tu.» 
Z veljavnostjo od istega dne do preklica, od

nosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa do konca 
meseca januarja 1924. se dopolnjuje tarifska tablica 
imenovane izjemne tarife s sprejemom postaj: Köf-
lach in Voiteberg z nastopnimi vozninskimi stavki 
ter se glede vozninskih stavkov, določenih za po
stajo Wies 1349, odnosno 925 centesimov izpreminja 
tako-le: 

Od 

Л in B 

vozninski stavki 
za 100 kg 
centesimov 

Köflacha 1094 j 745 j 
Voitsberga 1075 ! 733 ! 

Wiesa 1012 | 696 |; 

Pribitki, odnosno odbitki, Id BO bili v okviru 
te tarife priobčeni drugod, veljajo tudi za te voz-
ninske stavke. 

V L j u b l j a n i , dne 10. oktobra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1353 Št. 6540ДП. 

Družba južne železnice. P o p o l n i t e v k i l o 
m e t r s k e g a k a z a l a . V kilometrskem kazalu 
za proge Družbe južne železnice v kraljevim Srbov, 
Hrvatov in Slovencev z dne 1. novembra 1921. se 
črta z veljavnostjo izza dne 20. oktobra 192*2. na 
strani 4 v sedmem navpičnem stolpcu opomba, ozna

čena s številko 7, ki se tiče postajališča Planine, ter 
ee nadomešča tako-le: 

«7. Za predajo in oddajo pošiljk v vozovnih to
vorih tvrdke J . Šutej.» 

V L j u b l j a n i , dne 10. oktobra 1922. 

1366 Et. 6556/111. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

Z n i ž a n i v o z n i n s k i s t a v k i z a k o p r o 
( s u š e n a j e d r c a k o k o s o v i h o r e h o v v 
k o s i h ) i n z a j e d r c a p a l m o v i h o r e h o v 
i z T r s t a , i n z a o l j e i z k o k o s o v i h o r e 

h o v ( o č i š č e n o ) v T r s t . 

Z veljavnostjo izza dne 10. oktobra 1922. do pre
klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, se računijo v 
okviru «Provizorne železniške tovorne tarife» na
stopni vozninski stavki, in sicer: 

A. Za kopro (sušena jedrca kokosovih orehov v ko
sih) in za jedrca palmovih orehov 

o d T r s t a 
. . .. centesimov 

.do posai] : M 1 0 0 kg 
Atzgersdorf Mauer 741 ) o b . r , r c d 2 j n nnn°,b p l a ? " u '"] li;- c . i i . i r-,. J najmanj 10.000 leg za tovorni 
Wien hüdbali» . . /41 j J

l i s t i n v a | o n _ 
B. Za olje iz kokosovih orehov (očiščeno) 

d o T r s t a 
centesimov 
za 100 kg 

fot 
Atzgersdorf Mauer 1452 < najmanj 10.000 kg za tovorni 

od postaje: 
ob predaji ali ob plačilu za 

ì ' 
l list in vagon. 

Ti vozninski stavki se, proti določbi v razglasu, 
priobčenem v Uradnem listu pod št. 6059ДИ. u p > 
rabljajo brez odbitka. 

S tem se nadomešča, odnosno razveljavlja raz
glas, priobčen v Uradnem listu 79 pod št. 4254/III. 

V L j u b l j a n i , dne 13. oktobra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1366 Št. 6557/Ш. 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 
V razglasu, priobčenem v Uradnem listu t. 1. 

pod št. 6059ДН., naj se izvedejo pod П. nastopno 
dopolnitve, in sicer v odstavku: 

II. a) naj se vpiše po besedah: «po specialnih ta
rifah 1» še besedilo: «(izvzemši imenoma pod c) na
štete predmete)»; 

П. b) besedam: «izjemne tarife 2 A, 2B» je do
dati: «11 A, B in C»; 

П. c) besedam: «po izjemnih tarifah 2 A in 2 B» 
je dodati: «dalje za vrste žita, imenoma navedene 
v izjemni tarifi I I A , B in C, in sicer za ajdo, itd., 
sočivje, tudi luščeno itd. in sladin». 

V Lj u b 1 j a n i, dne 13. oktobra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 5849/Ш. 1368 Češkos lovaško- jadranski tovorni promet. 

P o p o l n i t e v t a r i f e . 

Z veljavnostjo izza dne 10. septembra 1922. do preklica, odnosno do proizvedbe т tarifi, se računijo v okviru „Provizorne železniške tovorne tari fe" 
(z dne 1. marca 1921.) nastopni vozninski stavki: 

Izjemne tarife. 
38 

D 
39 

A ! B* 
40 

D 

velja v smeri proti Trstu za 100 kg centesimov 

Plešivec 
Bužomberok 549 

678 
604 540 

• Odseč 

667 
594 667 

na tarifska ta 

791 571 558 

blica 

667 

A: 

791 549 
678 
604 738 

946 
812 897 

1153 
987 660 

859 
726 

981 | 1 0 7 9 | 961 
O d s o č n a t a r i f s k a t a b l i c a B : 

1057 I 128311477 I 971 I 981 11283 11477 

1092 

981 |107911283 j 14111162111783112831141111974 647 | F. S. | Trst | I 
* V Trst ob Izvozu preko morja. 

Odbitki, odnosno pribitki pri vozninskib. stavkih te tarife, priobčeni vsakokrat posebe, so vpoštevajo tudi pri teh vozninakih stavkih. 
P r i izračunavanju odbitkov in pribitkov se zaokrožajo ulomki centesimov na cele centesime. 
V prometu s postajo Ružomberok se rodijo pošiljke preko postaje Vrûtky in od te prehodno točke dalje po prevozni poti 1. 
V prometu s Trstom ob izvozu preko morja se znižujejo vsakokrat veljavni vozninski stavki, in sicer za lepenko pododseka A* in B * izjemne 

tarife 38, za celulozo pododseka A in B * izjemne tarife 39 in za papir pododseka B * izjemne tarife 40 za 20 »/o (drajset odstotkov), za lepenko pod
odseka B * izjemne tarife 38 in za papir pododseka A* izjemne tarife 40 za 15 % (petnajst odstotkov). 

Nadalje se znižujejo vsakokrat veljavni vozninski stavki s postaje Žilina т prometu s Trstom ob izvozu preko morja, in sicer za celulozo pododseka. 
A in B * izjemne tarife 39 in za papir pododseka C * izjemne tarife 40 za 20 •/• (dvajset odstotkov), za papir pododseka A* izjemne tarife 40 za 15 % 
(petnajst odstotkov). 

V L j u b l j a n i , dne 10. oktobra 1922. 
Družba južne ž e l e z n i c e v i m e n u u d e l e ž e n i h uprav. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Požtnina plačana v gotovini. 

111. V Ljubljani, dne 26. oktobra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vieblna: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». - Izpremembe v-osebju. — Naredba ministra pravde o ustanovitvi četrtega notarskega mesta v Mariboru. 
Naredba, kako naj postopajo odbori pri Narodni banki in njenih podružnicah ob izdajanju dovolil za nakup deviz. Naredba o likvidaciji kreditov, danih na podstavi inozem
skih vrednosti. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razpust društva. Razglas, da se naredba deželne vlade za Slovenijo o kreditiranju železniških voženj vojnim in
validom dne 31. oktobra 1922. razveljavi. Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani glede predmetov, taksiranih s 
kolki za 10 in 30 dinarjev emisije, ki velja za pokrajine izvun Srbije in Črne gore. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpis službe okrožnega zdravnika za zdrav
stveno okrožje Marenberg. Izkaz za leto 1921. o zdravstvenih statističnih razmerah na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — 

Razne objave. 
»w i »wiuncMi 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 233 z dne 19. oktobra 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja Al e k s a n -
tl r a I. z dne 4. oktobra 1922., s katerim se otvarja 
generalni konzulat v Kairu. 

Številka 234 z dne 20. oktobra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 19. septembra 

!922., e katerim se'dr. Rudolf P e r h a v c , namostni 
učitelj na moškem učiteljišču v Mariboru, postavlja 
za profesorja na istem učiteljišču. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
d r a I. z dne 30. julija, s katerim se sprejema ostav
ka, Id jo je Anton D a n i h e l k a , profesor na 
tehnični fakulteti univerze v Ljubljani, podal na 
državno služIjo. 

izpremembe v osebju, 
Njegovo Veličanstvo kralj A l e k s a n d e r I. je 

imenoval z Najvišjim ukazom z dne 14. oktobra t. 1. 
na predlog ministra pravde: za podpredsednika 
okrožnega sodišča v Mariboru Josipa F o n a , pri-
državši mu položaj svetnika sodnega dvora v V. či
novnem razredu; za višjega deželnosodnega svet
nika v Mariboru Franja P o 8 e g o, deželnosodnega 
svetnika istotam; za višjega deželnosodnega svet
nika pri višjem deželnem sodišču v Ljubljani Alberta 
L e v i č n i k a , višjega deželnosodnega svetnika pri 
deželnem sodišču v Ljubljani; za višjega deželno
sodnega svetnika pri deželnem sodišču v Ljubljani 
drja. Ivana M o d i c a , deželnosodnega svetnika 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Oskrbnik X. činovnega razreda Josip B l a ž e -
v i č na vinarski in sadjarski šoli v Mariboru je bil 
imenovan za oskrbnika IX. činovnega razreda ad 
personam na dosedanjem službenem mestu. 

Fran Z a j d e 1 a, revirni nadzornik policijskih 
detektivov v XI. činovnem razredu pri policijski di
rekciji v Ljubljani, je imenovan za revirnega nad
zornika detektivov v X. činovnem razredu na dose
danjem službenem mestu. 

J Dr. Baltic e. r. 

Uredbe osrednje vlade. 
3 5 3 . 

Naredba ministra pravde 
z dne 14. oktobra 1922., št. 17.436, 
• mstanovitvi četrtega notarskega mesta 

v Mariboru. 

Ш temelju § 9. notarskega reda z dne 25. julija 
1871., št. 75 drž. zak., se pomnožujejo mesta notar
jev y okrožju okrožnega sodišča mariborskega, in 

sicer na sedežu okrožnega sodišča v Mariboru, za 
eno, ki se ustanavlja kot četrto. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani, 
dne 19. oktobra 1922. 

Babnlk s.r. 

3 5 4 . 
Naredba, kako naj postopajo odbori pri 
Narodni banki in njenih podružnicah ob 

izdajanju dovolil za nakup deviz.* 
Gospod minister za finance je izdal pod 

1. br. 19.011, z dne 14. oktobra 1922. nastopno 
naredbo : 

Odbori pri Narodni banki in njenih podružnicah 
se morajo, dokler se ne izda nov pravilnik, glede 
izdajanja dovolil za nakup deviz, ravnati po teh-le 
določilih: 

1.) Dovolilo za nakup deviz smejo izdati odbori, 
če gre za dokazano dubito plačilo blaga, naroče
nega pred dnem 2. septembra t. 1., če je dotično 
naročilo prijavljeno do dne 21. septembra t. 1. in 
če je dospelo plačilo na podstavi menice, ladijskega 
tovornega lista, povzetja ali pogodbe, sklenjene 
pred dnem 2. septembra t. 1. 

2.) Odbori ne smejo dati dovolila za nakup de
viz, če je bilo dotično naročilo učinjeno izza dne 
2. septembra ali če ni bilo to naročilo odboru pri
javljeno do dne 21. septembra. Za blago, ki je bilo 
naročeno izza dne 2. septembra t. 1. ali ki ni bilo 
odboru prijavljeno do dne 21. septembra t. 1., pa 
je prispelo v našo državo ter leži na postajah, cari
narnicah ali pri špediterjih, smejo izdaü odbori do
volilo uvoza, da se blago lahko ocarini in iztovori, 
toda z izrecno pripombo, da se je izdalo to dovo
lilo uvoza brez obveznosti za poznejši nakup deviz, 
ker se uredi nakup deviz za to primere z novim 
pravilnikom. Stranke morajo ta dovolila uvoza 
shraniti, ker jih bodo morale ob poznejšem zahte-
vanju predložiti odboru. 

Ce je sprejem tako prispelega blaga vezan na 
plačilo voznine v inozemski valuti, smejo odbori 
dovoliti nakup inozemskih plačilnih sredstev samo 
za plačilo voznine, vse pa zato, da se ne zatrpavajo 
I>oetaje in ne podražuje blago z nakopičeno ležnino. 
Od vseh strank, ki se obračajo na odbor s tako pro
šnjo, naj zahteva odbor, da morajo takoj prijaviti 
vse blago, naročeno izza dne 2. septembra t. 1., ker 
se pozneje ne bo uvaževala nobena njih prošenj in 
nobeden njih razlogov. 

3.) Istotako smejo izdati odbori dovolilo za uvoz 
blaga, ki je kupljeno za dinarje, če se predloži do
kaz, da je inozemski prodajalec pritrdil, da ne 
bo za njemu dovoljene dinarje zahteval nakazila v 
inozemski valuti, nego da uporabi tako pridobljeno 
terjatev v dinarjih v naši državi. Taka terjatev v 
dinarjih se smatra za svobodno ter so lahko svo
bodno prenaša z enega računa na drugega. 

4.) Dovolila za uvoz blaga za nova naročila 
smejo dajati odbori, dokler se ne izda nov pravil
nik, samo za nabave za državo, če dokaže dotični 
prosilec to s pogodbo, ki jo je sldenil z državo. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 233, izdanih dne 
19. oktobra 1922. 

Taka dovolila smejo izdajati odbori tudi za nabave 
neizogibnih potrebščin industrijskega proizvajanja, 
kakor za sirovine za predelavo, za material in 
orodje, ki ga je treba za vzdrževanje dela (premog, 
koks, strojno olje itd.); za nove investicije in za 
razširjanje industrijskih podjetij pa se do nadaljnje 
naredbe ne izdajajo dovolila za nakup deviz. 

5.) Uvozna dovolila za uvoz življenskih potreb
ščin v zvezi z akcijo za pobijanje draginje izdaja na 
priporočilo odborov ministrstvo za socialno politiko; 
za ta uvoz pa daje dovolila za potrebne devize ge
neralni inspektorat ministrstva za finance. 

6.) Če prispe uvoženo blaga po spediterski firmi, 
plača stranka voznino v dinarjih; v tem primeru se 
ji inozemska plačilna sredstva ne dovolijo. 

Špediterjem pa smejo odbori dajati inozemska 
plačilna sredstva samo na podstavi predloženih 
originalnih borderojev in tovornih listov, na katerih! 
je treba označiti, da so inozemska plačilna sredstva 
izdana za voznino, odnosno da je nakup dotičnih 
vsot dovoljen. 

7.) Pogojna dovolila se smejo dajati samo za 
nabave za državo in industrijo, če dokaže stranka 
obveznost prejšnjega plačila ali če se mora po 
trgovskem običaju dotično blago plačati ob na
kupu, še preden je prisjielo (n. pr. pri bombažu). 

8.) O primerih, ki iih ne omenja ta naredba, 
odloča generalni inspektorat. 

Nakup deviz. Ker je v interesu stabilizacije de
narnega trga, da se zahtevanje deviz porazdeli ena
ko, da se ne kopičijo prevelike zahteve na posa
meznih dneh, je treba vsa dovolila za nakup deviz 
sporazumno s strankami terminirati in večje zneske 
porazdeliti na več dni, t. j . na več tednov. Če n. pr. 
kdo potrebuje 1,000.000 češkoslovaških kron, sme 
na teden kupiti samo 200.000 do 250.000 češko
slovaških kron. Prevelika zahteva n. pr. dinarjev, če
ških kron in italijanskih lir, kakršna se je pojavila 
v zadnjih dneh, vpliva neugodno na kurz teh deviz 
ne samo na našem, nego tudi na svetovnem tržišču 
ter iznereja pariteto proti našemu denarju. Zato 
morajo odbori porazdeliti to potrebo deviz, da ji je 
mogoče brez velikih pretresov zadoščati na naših 
borzah. 

Iz pisarne generalnega inspektorata v Beogradu, 
dne 14. oktobra 1922.; I br. 19.011. 

3 5 5 . 
Naredba o likvidaciji kreditov, danih na 

podstavi inozemskih vrednosti."' 
Gospod minister za finance je izdal pod 

Ibr. 19.410 z dne 16. oktobra t. 1. nastopno na
redbo: 

Po členu 20. pravilnika o prometu z devizami 
in valutami ne sme noben denarni zavod v državi 
nikomur otvarjati kreditov in tudi ne dajati posojil 
na podstavi inozemskih vrednosti, v kakršnikoli 
obliki bi to bilo. Vsi dani krediti te vrste se morajo 
likvidirati najkesneje do dne 31. oktobra t. 1. 

Iz pisarne generalnega inspektorata v Beogradu, 
dne 17. oktobra 1922.; Ibr. 19.410. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 234, izdanih dn« 
20. oktobra 1922. 



I l l 776 Letnik IV. 

Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

St. 37.634. 
Razpust društva. 

Društvo «Zweigverein Cilli des Allgemeinen 
deutschen Sprachvereines» je razpuščeno, ker nima 
pogojev za pravni obstoj. 

V L j u b 1 j a n i, dne 18. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

Opr. št. III 25.296/22. 

Razglas. 
Naredba deželne vlade za Slovenijo, oddelka za 

socialno skrbstvo v Ljubljani, 0]л\ št. Ill 3356/20 
z dne 31. avgusta 1920., o kreditiranju železniških 
voženj vojnim invalidom se dne 31. oktobra 1922.1 
razveljavi. j 

V L j u b l j a n i , dne 19. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za socialno politiko, 
invalidski odsek. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Goršič s. r. 
St. 3264. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 21. oktobra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
Število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a , in. p a r k 1 j o v k a, 

Ljubljana okolica: Borovnica 12:58, Iška vas 
2:15, Prefcerje 10: i46, Studenec-Ig 3:5, Tomišolj 
2:21, Vrhnika 2:19. Maribor: Dragučevo 1:1, Zgor
nji Duplek 1:4, Spodnji Jakobski dol 1:3, Polička 
vas 1:2, Na Ranci 1:1, at. Peter 1:1, Vosek 1:2, 
Ljubljana mesto 1. 

1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Čentiba 1:2, Dolnja Lendava 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Zagorje 1:1. Črnomelj: Tanca gora 1:1. 
Ljubljana okolica: Brezovica 1:1. 

Celje: ska 

S t e k l i n a , 
okolica 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Ljubljana okolica: Brezovica 1:1 

1, Slovenska Bistrica 1: 1. Novo 
2. Radovljica: Bled 1:5. Slovenj 
Vuzenica 1:3. 

1 
1:1, Žužemberk 1 
gradeč: Muta 1:1 

Maribor: Plavč 
mesto: Prečna 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kamnik: Podhruško 1:3. Litija: Aržišče 1:1, 

Hotič 1:1. Ljubljana okolica: Dobrova 1:1, St. Vid 
1:1. Logatec: Hotedršica 1:1. Murska Sobota: Kr-
plinik 1:3, Moravci 1:1. Ptuj: Muretinci 1:1, Or
mož 1:1, Pacinje 1:1, Vareia 1:2. Radovljica: 
Ribno 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Prevalje: Pre val je 1 :1 . 

V L j u b l j a n i , dne 21. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika. 

Paulin s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 10/148 ex 1922. 

Razglas. 
Generalna direkcija posrednjih davkov je priob

čila z odlokom z dne 27. septembra 1922., št. 23.814, 
to-le: 

Ker so se pojavili falzifikati kolkov za 10 in 
30 dinarjev emisije, ki velja za pokrajine izvun 
Srbije in Črne gore, «ta bili te dve vrsti kolkov te 
emidje vzeti iz prometa dne 16. septembra 1922. 
(glej tuuradni razglas št. B II 10/126 ex 1922. v 
Uradnem listu 94/1922.). 

Zaradi tega je smatrati predmete (vloge itd.), ki 
so taksirani po navedenem datumu s kolki za 10 in 
30 dinarjev te emisije, za netaksirane. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 14. oktobra 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 11.735. 
Razpis. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani raz
pisuje službo okrožnega zdravnika za zdravstveno 
okrožje Marenberg z letno plačo 2000 Din in pri
padajočimi draginjskimi dokladami državnih urad
nikov. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami, 
naj se vlože do dne 

15. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem odseku. 

Pripomba: Po dopisu županstva trga Marenberga 
so z dnem 1. novembra 1922. na razpolago razen 
primernega stinovanja pretori za ordina.cijsko sobo 
in domaČo lekarno. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 15. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 11.832/1922. 

Izkaz za leto 1921. o zdravstvenih stati
stičnih razmerah na ozemlju pokrajinske 

uprave za Slovenijo. 
Število prebivalcev 1,056.46-4 
Število porok 10.966 
Število rojencev 33.450 
od teh je nezakonsko rojenih 4.350 
mrtvo rojenih • 790 
Število umrlih 23.391 

po starosti: 
do 5 let 
od 5 do 15 let 
od 15 do 30 let 
od 30 do 50 let 
od 50 do 70 let 
nad 70 let 

Vsled slučajnih nezgod je umrlo 467 oseb, in sicer: 
padlo jili je 126 
utonilo jih je 127 
povoženih je bilo 34 
zmrznilo je 14 
ubitih po drevesih je bilo 10 
topic je ubil 1 
zadušilo se jih je $ 
opeklo se jih je 30 
pesek je zasul 10 
z orožjem se jih je ponesrečilo 17 
zastrupile so se z očetovo kislino 3 
v pijanosti se je zažgala 1 
granata je ubila s 
ponesrečila se je na lovu 1 
pobilo se jih je 10 
po nesreči zabodenih je bilo 7 
zastrupilo se jih je z alkoholom 5 
po eksploziji dinamita ubita je bila . . . . 1 
vagon je zmečkal 5 
konj je ubil 4 
za solnčaiico so umrle 3 
izkrvavele «o 4 
lobanjo so si prebile 3 
zadavila se je pri jedi 1 
vol je nabodel 1 
pri obešanju zvonov se je ubila 1 
strela je ubila 4 
zgorele so y 
stiskalnica je zmečkala 1 
električni tok je ubil 2 
za vojnimi poškodbami je umrla 1 
ponesrečili sta ste v premogokopu 2 
vlak jih je povozil 9 
ponesrečile so se v planinah 3 
zastrupili sta se z ogljikovo kislino . . . . 2 
škorjrijon je pičil 1 
za porodnimi poškodbami so umrle 4 

Samomor 120 primerov, in sicer: 
obesilo se jih je 53 
ustrelilo 38 
utopilo 18 
vrat so si prerezale 3 
pod vlak so se vrgle 3 
zastrupile so se 3 
zabodli sta se 2 

Umor in uboj 81 primerov, in sicer: 
ustreljenih je bilo go 
s sekiro umorjene so bile 4 
detomorov je bilo 13 
ubitih pri pretepu je bilo 29 
zaklanih je bilo 12 
zadavljeni sta bili 2 
utopljena v vodnjaku je bila 1 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 17. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić ». r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
7.831 
1.509 
1.971 
2.272 
4.579 
5.229 

Vzrok smrti: 
prirojena življenska slabost 
tuberkuloza 
pljučnica 
davica 
dušljivi kašelj 
koze 
škrlatica 
ošpice 
trebušni tifuz 
griža 
vnetje ran 
kolera infantum 
kolera nostras 
otročniška vročica 
španska hripa 
prenosne živalske bolezni 
kaj» 
srčna napaka 
nove tvorbe zlega značaja (Carcinom, Sar

kom) 
ostali naravni vzroki smrti 

1.533 
2.794 
1.580 

Preds. 912/19/823—5/3—30. 

Razglas. 
Pri deželnem sodišču v Ljubljani 

mesto pogodbenega jetniščničnega 

8—3 

se razpisuje 
zdravnika z 

naj 
letno nagrado 4000 Din. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje 
se vlože do dne 

15. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
102, pri podpisanem prcdsediiištvu, kjer je tudi na vpo 
HO gioii v>ebiiia pogodbe. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 13. oktobra 1922. 

211 
81 

195 
185 

2.003 
100 

64 
o 

Št. 3730/22. S—1 
Razpis. 

Odda se strojniško (poduradniško) mesto, od-
~ j nosno mesto enega ali več višjih paziukov in pazni-

0 ' j kov, v moški kaznilnici v Mariboru. 
5 1 Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 

684 i m o r a J ° biti spisane svojeročno, naj be vlože naj-
1.076 

494 
10.615 

kesnejo do dne 
2 5. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

pri podpisanem ravnateljstvu, in sicer, če je proeilcc 
v državni službi, po službeni poti. 
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Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo is
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
zaprošeno službo sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so izpolnili aktivno vojaško dolžnost, ali pa da 
so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
Ur. 1. št. 115. Za invalide se priznavajo le oni, 
katerih zmožnost za delo se je vsled poškodb, 
dobljenih v vojni, zmanjšala najmanj za 20 %,. 
Invalidnost morajo izkazati z izvidom nadpregleda, 
izdanim po eni ali drugi pukovski okružni komandi 
(komandi vojnega okrožja) naše države. 

Dobrovoljci se opozarjajo na zakon z dne 30. de
cembra 1921., Ur. 1. št. 90 iz leta 1922., vojaški 
certifikatisti pa na zakon z dne 19. aprila 1872., 
avstr. drž. zak. št. 60. 

Prosilci za strojniško mesto morajo dokazati, da 
so prebili izpit za opravljanje parnih kotlov in da 
imajo elektrotehnično izobrazbo. 

Za višjega paznika sme biti imenovan le oni, 
ki je po šestmesečni zadovoljivi poizkusili praksi 
v moški kaznilnici ali jetniščnici ali po dobrem 
dvoletnem službovanju kot paznik prebil z dobrim 
uspehom preizkušnjo o službenih predpisih. 

Ravnateljstvo kr. moške kaznilnice v Mariboru, 

dne 18. oktobra 1922. 

S 5/21—34. 1414 

Odprava konkurza. 
Konkurz, razglašen s sklepom podpisanega so

dišča z dne 18. oktobra 1922., opr. št. S 5/21—3, o 
imovini Srečka . S i e c h t e , lastnika kinematografa 
v Ljubljani, Dunajska cesta št. 9, se proglaša, po 
§ 139. k. r. za končanega. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 9. oktobra 1922. 

Sa 3/22. 1415 

Potrditev poravnave. 
Deželno sodišče v Ljubljani potrjuje poravnavo, 

ki jo je sklenil deželnosodni svetnik dr. Golia kot 
poravnalni sodnik med dolžnico Marijo H i 11 i -
j e v o, protokolirano trgovko v Ljubljani, Martinova 
cesta št. 2, in njenimi upniki pri poravnalni razpravi 
dne 30. septembra 1922. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 19. oktobra 1922. 

U V 721/22—4. 1402 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danes 

vpričo opravitelja državnega pravdništva oficiala 
Modiea in obtoženca Ivana Fridriha o obtožbi, ki 
jo je vložil javni obtožitelj zoper Ivana Fridriha 
zaradi prestopka po členu 8. zakona z dne 30. de
cembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., ter je na predlog ob-
tožiteljev naj se obdolženec kaznuje po tem zakon
skem določilu, razsodilo tako: 

Ivan F r i d r i h, rojen dne 20. oktobra 1884. v 
Beltincih, tja pristojen, rimsko-katoliške vere, ože
njen mesar v Celju, stanujoč na Bregu št. 11, je 
kriv, da je koncem meseca julija 1922. prodajal na 
evoji stojnici na Glavnem trgu v Celju kilogram 
mesa brez kosti po 80 K, I. kakovosti po 60 K in 
II. kakovosti po 56 K, dočim je plačal sam za kilo
gram žive teže 30 K, pri čemer bi znašala najvišja 
dopustna prodajna cena, Id zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski dobiček, le 54 K za kilogram 
mesa. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
a dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato 
ee obsoja po tretjem odstavku člena 8. tega zakona 
2 uporabo §§ 266. in 260. b k. z. na 3 (tri) tedne 
zapora, poostrenega z dvema postoma tedensko, in 
na 2000 (dve tisoč) dinarjev denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa na nadaljnjih 40 dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na povrnitev stroškov kazenskega 
postopanja. 

Po členu 19. navedenega zakona je to sodbo 
po pravnomočnosti objaviti v «Uradnem listu po
krajinske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Celju, 

dno 9. avgusta 1922. 

Št. 72/6 ex 1922. Razglas. 
Nastopne tobačne trafike se s tem razpisujejo po javnem natečaju: 

1398 

« 

o» ™ 

al 
CÜ ХЛ 

N 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Kraj, ulica, hišna številka 
sedanje trafike 
in davčni okraj 

Mirna št. 19 
(davčni okraj Trebnje) 

Jesenice št. 17 
(davčni okraj Radovljica) 

Bezuljak št. 24 
(davčni okraj Cerknica) 

Stari trg št. 17 
(davčni okraj Lož) 

Bohinjska Češnjica št. 7 
(davčni okraj Radovljica) 

Reparje št. 1 
(davčni okraj Cerknica) 

Pristojna okrajna 
uprava finančne 

kontrole 

Trebnje 

Jesenice 

Lož 

Jesenice 

Lož 

Kosmati dobiček v zadnjem 
letu pri 

tobaku 

K I v 

15.749 

19.731 

3.591 

27.295 

6.703 

1.860 

65 

36 

68 

61 

68 

kolkih 

K 

8 

— 

— 

— 

— 

v 

58 

— 

— 

— 

— 

poštnih 
znamkah 

K 1 v 

— 

— 

— 

— 

_ 

— 

— 

— 

— 

Ponudbe je 
pri finančnem 

vložiti 
okraj-

nem ravnateljstvu 
v Ljubljani 

do dne | ure 

23. 11. 1922. 

24. 11. 1922. 

25.11.1922. 

27.11.1922. 

28. 11. 1922. 

29. 11. 1922. 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Jamščine 
je 

položiti 

K 

2.600 

3.300 

600 

4.500 

1.100 

310 

Natančnejši podatki o dohodkih in stroških, ki j ih je imel dosedanji imetnik trafike, so razvidni 
pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in pri zgoraj navedenih pristojnih okrajnih upravah 
finančne kontrole. 

Vsi podrobnejši podatki, na katere se je ozirati pri napravi ponudb na predpisanih obrazcih, d a 
se bodo mogle ponudbe vpoštevati kot sprejemljive, so glede vsake trafike razvidni iz celotnega na-
tečajnega razglasa, ki je nabit na uradni deski pri finančnem okrajnem ravnateljstvu v Ljubljani in n a 
uradni deski občine, pristojne za vsako posamezno trafiko. Interesenti se na to še posebe opozarjajo. 

Finančno okrajno ravnateljstvo v Ljubljani, dne 18. oktobra 1922. 

Proglasitve za mrtve. 1385 
O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 3 1 . m a r c a 1918., drž. zak. 
št. 128, o pogresancih, označenih z *, pa po § 24., št. 1, obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo, 
ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporoči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglaso pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Franc Rajer, 
rojen dne 7. januarja 
1890., posestnikov sin na 

Luži št. 2. 

Franc Špelič, 
rojen dne 22. februarja 
1889. v Gorenjem Ka
menju, oženjen delavec 
v Sv. Soboti pri Trstu, 

pristojen v Trebnje. 

Anton Čeč, 
rojen dne 16. januarja 
*1886., samski posestnikov 
sin v Brunški gori št. 19. 

•Franc Račlč. 
rojen dne 3. aprila 1871., 
samski posestnik v Vi

hrah št. 1. 

• Peter Klobučar, 
rojen dne 16. septembra 
1844., oženjen posestnik 

v Gribljah št. 47. 
•Anton 

Schusterschifsch, 
rojen dne 20. maja 1862., 
oženjen posestnik v Smu

ki št. 9. 

Matija Lesar, 
rojen dne 24. novembra 
1900., posestnikov sin v 

Sušju št. 27. 

Franc Vovk, 
rojen dne 13. februarja 
1895., samski posestnikov 
sin v Potovrhu, občina 

Šmihel-Stopiče. 

Prišel kot vojak v rusko 
ujetništvo; v taborišču v 
Harkovu meseca' maja 
1918. zbolel za tifuzom ter 

baje ondi umrl. 

Odšel meseca avgusta 
1914. v vojno ter se leta 
1915. udeležil bojev pri 
Gorici ; meseca avgusta 
1915. ga je baje ubil šrap-

nel. 
Odšel leta 1915. kot vojak 
7. lovskega bataljona, 2. 
stotnije, na italijansko 
fronto; izza dne 15. no
vembra 1915. neizvesten. 

Odšel pred 27 leti v Ame
riko ter je že 20 let ne

izvesten. 

Odšel leta 1891. v Ame
riko ter je že 20 let 

neizvesten. 

Odšel leta 1900. v Ame
riko, odkoder ni že 20 

let glasu o njem. 

Odšel dne 6. februarja 
1918. kot vojak 17. pe
hotnega polka na italijan
sko fronto, bil ujet ter 

baje umrl v Alti Muri. 

Odšel leta 1914. ob mo
bilizaciji s 17. pehotnim 
polkom na rusko fronto; 
od jeseni leta 1914. ne

izvesten. 

Alojzija Rajer. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Žena 
Justina Špelič. 

Mati 
Marija Čeč. 

Sestra 
Ana Završnik, 
rojena Račič, 
v Mariboru. 

Sin 
Matija Klobučar, 

posestnik 
v Vrtači. 

Žena 
Magdalena 

Schusterschifsch. 

Oče 
Jakob Lesar. 

Franc 
Cimermančič, 

posestnik 
v Brusnicah. 

Ivan Smolik 
v Novem Mestu 

Ivan Schauer 
v Gorenji Topli 

rebri št. 11. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

21.9. 1922.; 
T 65/22-5. 

21.9. 1922.; 
T 67/22—3. 

7. 10. 1922.; 
T 76/22—2. 

12. 10.192Ž.; 
T 70/22-3. 

17. 10.1922. 
T 74/22—2. 

17. 10.1922. 
T 72/22-3. 

19. 10.1922. 
T 79/22-4. 

19. 10.1922.; 
T 80/22-4. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. novembra 
1923. 

1. novembra 
1923. 

1. novembra 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

U V 722/22—3. 1403 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Josip G o r e n j a k, rojen dne 27ega 

marca 1897. v Novi cerkvi, tja pristojen, rhnsko-ka-
toliške vere, samski mesar v Celju, Levstikova ulica 
št. 5, je kriv, da je koncem meseca julija 1922., na 
svoji stojnici .na glavnem trgu v Celju prodajal 
kilogram teletine I. kakovosti p 0 60 K, П. kako
vosti po 58 K, dočim je plačal za kilogram žive teže 
30 K, pri čemer bi znašala najvišja dopustna pro
dajna cena, ki zajamčuje običajni in dovoljeni trgov
ski dobiček, le 54 K za kilogram mesa. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 8. zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato 
ee obsoja po členu 8., tretjem odstavku, tega zakona 
a uporabo §§ 266. yi 260. b k. z. na 3 (tri) ted.ne za

pora, poostrenega z dvema postoma tedensko, in na 
1000 (tisoč) dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnjih 20 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja. 

Po členu 19. navedenega zakona je to sodbo po 
pravnomočnosti objaviti v «Uradnem listu pokrajin
ske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 9. avgusta 1922. 

U V 723/22—3. 1 Ш 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danei 

vpričo opravitelja državnega pravdništva oficiala 
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Modica in obtoženca Ivana Lapornika o obtožbi, ki 
jo je vložil javni obtožitelj zoper Ivana Lapornika 
zaradi prestopka po členu 8. zakona z dne 30. de 
cembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., ter je na predlog ob-
tožiteljev, naj se obdolženec kaznuje po tem zakon
skem določilu, razsodilo tako: 

Obdolženec Ivan L a p o r n i k , rojen dne 10. ju
nija 1893. pri Sv. Lenartu nad Laškim, pristojen v 
Marijo Gradec, rimsko-katoliške vere, oženjen, me-
ear, stanujoč v Celju, Vrazov trg št. 1, je kriv, da 
-je koncem meseca julija 1922. prodajal na svoji 
etojnici na glavnem trgu v Celju kilogram mesa 
I. kakovosti po 56, II. kakovosti po 48 K, dočim 
je plačal sam za kilogram žive teže 21 K, pri čemer 
bi znašala najvišja dopustna prodajna cena, ki za-
jamčuje običajni in dovoljeni trgovski dobiček, le 
44 do 46 K za kilogram mesa. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato 
se obsoja po tretjem odstavku člena 8. tega zakona 
z uporabo §§ 266. in 260. b k. z. na 3 (tri) tedne 
zapora, poostrenega z dvema postoma tedensko, in 
na 1000 (tisoč) dinarjev denarne kazni, ob neizter
ljivosti pa na nadaljnjih 20 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povrnitev stroškov kazenskega posto
panja. 

Po členu 19. navedenega zakona je to razsodbo 
po pravnomočnosti objaviti v «Uradnem ILstu po
krajinske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 9. avgusta 1922. 

U V 703/22-^. 1 4 05 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Franc S e n i č, rojen dne 3. decem

bra 1883. v Novi cerkvi, okraj celjski, tja pristojen, 
rimsko-katoliške vero, samski mesar v Celju, Deč
kov trg št. 3, je kriv, da je v Celju dne 26.' julija 
1922. prodajal meso 365 kilogramov težke krave po 
56 K za kilogram, dočim ga je sam kupil po 20 K 
za kilogram žive teže, da je torej zahteval višjo 
ceno, in sicer 14 K pri kilogramu, nego je ona, ki 
zajamčuje običajni in dovoljeni trgovski dobiček. 
S. tem je zagrešil prestopek po členu 8. zakona o 
pobijanju draginje in zato se obsoja po členu 8. na
vedenega zakona z uporabo §§ 260. b in 2C)6. k. z. 
na 1 mesec zapora, poostrenega z dvema postoma 
na teden, in na 2500 dinarjev denarne kazni, ob 
neizterljivosti pa na nadaljnjih 50 dni zapora, po
tem po § 389. k. pr. r. na plačilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni in po členu 19. 
zakona o pobijanju draginje z objavo razsodbe v 
Uradnem listu ob stroških obtoženčevih. 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrožno sodišče v Celju, 
dne 23. septembra 1922. 

U VI 398/22—2. 1386 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Alojzija Š k o f je kriva, da .ni imela 

dne 1. marca 1922. kot gostilničarka v svoji go
stilni na Glincah št. 213 niti sumarno niti podrobno 
označenih cen posameznim predmetom, in sicer jedi
lom in pijačam, tako, da bi jih bil vsakdo lahko 
razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginjo in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
se obsoja po istem členu z uporabo § 266. k. z. na 
12 ur zapora in 200 (dvesto) dinarjev denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa še na 4 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob stroškili j 
obdolženkinih. j 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., j 
dne 4. aprila 1922. I 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6, zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato 
se obsoja po členu 6. istega zakona na 24 ur zapora 
in 50 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa 
še na 24 ur zapora, in po § 389. k. p. r. na povra
čilo stroškov kazenskega postopanja. 

Razsodbo je po pravnomočnosti ob stroških ob-
toženkinih objaviti v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 5. julija 1922. 

U 

U VI 637/22-2. 1388 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Alfred S t a d l e r je kriv, da dne 

9. marca 1922. v Ljubljani v prodajalnici na Sv. Petra 
cesti št. 23 ni imel vidno označenih cen življenskih 
potrebščin, ki jih prodaja, in nekaterih tudi ne v 
izložbenem oknu. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6/22., in zato so obsoja po tem členu na 24 tir 
zapora in 200 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa še na 48 ur zapora, in po § 389. k. pr. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Razsodbo je po pravnomočnosti v zmislu člena 
19. citiranega zakona objaviti ob stroških obtožen
čevih v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne 16. maja 1922. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 16. avgusta 1922. 

BI 346/22—6. " " 1406 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče kot vzklicno sodišče je vsled 

naredbe z dne 15. septembra 1922., s katero je bila 
določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 23ega 

U VII 707/22. 138!) 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razpravljalo danes vpričo 

upravitelja državnega pravdništva drja. Zoreta v od
sotnosti obtoženke Marije Radosavljevičeve o ob
tožbi, ki jo je vložil javni obtožitelj zoper Marijo 
Radosavljevičevo zaradi prestopka po členih 6. in 8. 
zakona o pobijanju draginje, ter je na predlog obto-
žiteljev, naj se kaznuje obtoženka po zakonu, raz
sodilo tako: 

Marija R a d o s a v 1 j e v i č, roj. Štubelj, rojena 
dne 12. novembra 1883. na Igu, pristojna v Užice, 
rimsko-katoliške vere, omožena, branjevka v Ljub
ljani, Zelena jama št. 196, že kaznovana, je kriva, 
da ni imela dne 24. novembra 1921. na svoji stojnici 

Mostal septembra 1922. pod predsedstvom deželnosodnega 
ika Levičnika, vpričo višjega deželnosodnega j glavam"označenih"tako7 da" bYjihTilTsâkYo'ialko 
ka drja. Pierina, višjega deželnosodnega svet- razločno videl. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in zato se obsoja po istem čle 

VII 339/22—8. 1330 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 11. julija 1922., s katero je 
bila določena razprava, razpravljalo dne 28. julija 
1922. pod predsedstvom višjega deželnosodnega 
svetnika drja. Kaiserja, vpričo deželnosodnega svet
nika drja. Skaberneta, deželnosodnega svetnika 
drja. Golie in okrajnega sodnika Kralja kot sodni
kov in pravnega praktikanta Bidovca kot zapisni
karja, vpričo I. državnega pravd nika Dominica, ob
tožencev Jožeta Podržaja, Katarine Podržajeve in 
zagovornika Urbanca nom. drja. Ravnibarja, o 
vzklicu, ki ga je vložil obtoženec Jože Podržaj za
radi izreka o krivdi in kazni zoper razsodbo okraj
nega sodišča v Ljubljani z dne 20. marca 1922., 
opr. št. U VII 339/22—5, s katero jo bil obtoženec 
Jože Podržaj spoznan za krivega, da je dne 1. marca 
1922. v Ljubljani na Vodnikovem trgu zakrivil ne
čisto spekulacijo, ki namer ja podražiti ceno življen
skih potrebščin, in sicer s tem, da je od daleč 
opazoval svojo ženo, ki je prodajala maslo, da je, 
videč precej ljudi okoli žene, stopil mednje ter 
obljubil 20 K več, nego so hoteli plačati; s tem 
je zakrivil prestopek po členu 9. zakona o pobijanju 
draginje in brezvestne spekulacije z dne 30. de
cembra 1921. in zato je bil obsojen na 14 dni zapora 
in 500 Din denarne kazni, ob neizterljivosti pa še 
na nadaljnjih deset 'dni zapora, in po § 389. k. 
p. r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve kazni. Rečeno sodišče je, ko jo državni 
pravdnik vzklic o izreku krivde glede Katarine 
Podržajeve in glede kazni zoper Jožeta Podržaja 
umaknil, na predlog obtožencev, naj se njegovemu 
vzklicu glede izreka o krivdi in kazni ugodi aH se 
mu vsaj kazen zniža, in na predlog javnega obto-
žitelja, naj se obtožencev vzklic kot neutemeljen 
zavrne, dne 28. julija 1922. razsodilo tako: 

I. Vzklic obtoženca Jožeta P o d r ž a j a zaradi 
izreka o krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega 
sodišča v Ljubljani z dne 20. marca 1922., opr. 
ŠU U VII 339/22—3, se, kolikor gre zoper izrek o 
krivdi, zavrača kot neutemeljen z ozirom na raz
loge razsodbe prvega sodnika. 

II. O izreku kazni pa je obtožencu ugoditi in 
zato se kazen, naložena obtožencu, znižuje na te
den zapora in 300 Din denarne kazni, odnosno ob 
neizterljivosti na nadaljnjih šest dni zapora, uvaže-
vajc, da jo obtoženec še neoporečen in da je v 
bistvu priznal svoje dejanje, in vzklicatelj so obsoja 
po § 390. k. p. r. na povračilo stroškov vzklicnega 
postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 28. julija 1922. 

•J nu na en dan zapora in 50 dinarjev denarne kazni, | 

U VII 1320/22. " 1 8 8 7 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razpravljalo danes vpričo 

svetnika r — — : ' - „ -••-- -.-•*:— ..-*..- .->...:.- v . M o s t a n c e n krompirju, čebuli, korenju in zelnatim 
svetnil. 
nika drja. Stepančiča in okrajnega sodnika Nendla 
kot sodnikov in oficianta Kresnika kot zapisnikarja 
vpričo državnega pravdnika drja. Požarja, obto 
ženca h a n a L e s k o š k a in zagovornika Ivana ' odnosno ob neizterljivosti na nadaljnjih 24 ur zapora^ j opravitelja državnoga pravdništva" avskultant* Re 
Erhartiča, odvetnika v Celju, o vzklicu. ki ga je. in po § 389. k. pr, . - . . - . 
vložil obtoženec zaradi izreka o krivdi in kazni zo
per razsodbo okrajnega sodišča v Celju z dne 16. av- Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz 

sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obsojen 
Okrajno sodišče v Ljubljani, 

dne 3. julija 1922 

gusta 1922., opr. št. U V 752/22-^, s katero je bil 
Ivan Leskošek zaradi prestopka po členu 8. zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., obsojen 
na tri tedne zapora, poostrenega z dvema postoma 
na teden in na 2500 dinarjev denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa na nadaljnjih 50 dni zapora. Rečeno 
sodišče je na obojestranski predlog zagovornikov in 
predlog državnega pravdnika, naj so vzklicu ugodi 

r. r. na plačilo stroškov kazenskega bula in obtoženke Marjete Garbajsove o obtožbi, ki 
postopanja in izvršitve kazni. jo je vložil javni obtožitelj zoper Marjeto Garbaj-

sovo zaradi prestopka po členih 8. in 9. zakona o 

U VI 822/22—3. 1354 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka 

pobijanju draginje, ter je na predlog obtožiteljev, 
naj se obdolženka kaznuje po zakonu, razsodilo 
tako: 

Obtoženka Marjeta G a r b a j s , 74 let stara, 
rojena v laki loki, tja pristojna, rimsko-katoliške 
vere, vdova, prekupčevalka s perutnino, v Ljubljani, 
Ižanska cesta št. 21, nekaznovana, je kriva, da je 

1922. razsodilo tako: 
Vzklic Ivana Le.-koška 

. dne 14. julija 1922. kupila od Marjete Samčeve 9 pi
rn obtoženec oprosti, odnosno naj se vzklic zavrne I h " T ? w J u ^ a , M a u ' e r> ™jena dne 5. fe-j ščancev, ki jih jo ta nesla na trg, po 100 K, torej 
in prvostopna razsodba potrdi < no 23 septembra ' T

J t r V- !* ?"' У-^™' ^ g 0 v k a ' Р ™ 1 Ф » ! «vljcnske potrebščine še na poti do trga, zato, da 
, .cptemora Ljubljano, rimsko-katol.ske vere, stanujoča v | bi jih lahko sama drago prodala, ter je potem za-
, , . . . . J W . , ? l ä l u . Pomena, ima malo imovine, oče umrli ' litevala za par piščancev 140 K, torej višjo eeno 

neutemeljen zavrača; pač pa Ä ü ^ S S n a "o 'kri™ *£' Ж А П О к № £ I т ^ К ? ^ л * » ? * ? & * . «**•*' Ј» dovoljeni , ' 

kazni in zato se Kazen z.Iižujo L en teden zapora/ t r ^ i n f v ^ n ^ v ^ a Ä ^ u l Ä " ш S R V ^ Ä V '° " " ^ V " ^ " 
poostrenega z enim poslom, in na 500 Din denarno predmetih, kakor na žganju, kavi, cikoriji' krul,u I S Z o akrivlla prestopek no Kl-nih 11 
kjjju, ob neizterluvosU P a na nadaljnjih io dui za-.soli itd 'torej ž i v l j e n j potrebščinah, ' i imelajtočM 2 "In l S ^ o obi а ^ d r a ^ e t ^ 
1 ' ' OTna8ei"h c e n - I se obsoja z ozirom na § 267. k. z. p 0 členu 8. zakona 



111. 

o pobijanju draginje na 3 dni zapora in 200 dinarjov 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa še na 4 dni za
pora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo stroškov ka
zenskega izstopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obso-
jenkinih. 

Okrajno sodišče v Ljubljanj, 
dne 10. avgusta 1922. 

U Vin 867/22. 1345 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obdolžena Antonija N o v a č e k , branjevka v 

Mariboru, Koroška cesta št. 54, je kriva, da dne 
30. maja 1922. v Mariboru na svojem stojišču na 
Glavnem trgu ai imela označenih cen sira. 

Zakrivila je torej prestopek po členu 6. zakona 
z dne 30. decembra 1921., št. 5 «Službenih Novin» iz 
leta, 1922., in zato se obsoja po členu 6. navedenega 
zakona na 24 ur zapora in 100 Din denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnja 2 dni zapora, in 
Po § 389. k. p. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja in stroškov izvršitve kazni. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po 
njeni pravnomočnosti brez razlogov objaviti v Urad
nem listu. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIII., 
dne 3. julija 1922. 

U 517/22—3. 1322 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolžence Jakob M o r g c n s ,t e r n, rojen v 

Nomcthüjvaru na Madžarskem, pristojen v Gornje 
Petrovce, vdovec, izraelske vere, trgovec v Šulincih 
(Prckmurjc) št. 45, nekaznovan, je kriv, da dno 2. ju
lija 1922. in tudi poprej na življenskih potrebščinah, 
ki jih prodaja v svoji trgovini v Šulincih, ni imel 
niti sumarno niti podrobno vidno označenih cen. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginjo življenskih potrebščin in brez
vestno spekulacijo z dne 30. decembra 1921., in zato 
se obsoja po členu 6. tega zakona z uporabo § 266. 
k. z. na 24 ur zapora in 100 dinarjev denarne kazni, 
ob ncizterljivosii pa na nadaljnjih 48 ur zapora, 
in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postO])anja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IV., 
dno 29. septembra 1922. 

U 291/22. 1380 

V imeau Njegovega Veličanstva kralja! 
Z razsodbo okrožnega kot vzklicnega sodišča v 

Mariboru z dne 29. avgusta 1922., BI 430/22—4, sta 
bila zaradi prestopka po členu 8. zakona o pobijanju 
draginje obsojena: 

1.) Lovro S l a n a , želar v Sejancih, na 2000 Din 
denarne kazni in 14 dni zapora, poostrenega z 2 tr
dima ležiščema in 1 temnico na teden, ob neizter
ljivosti denarne kazni pa še na 1 mesec zapora; 

2.) Franc S 1 a n a, želarjev sin v Sejancih, na 
1000 Din denarne kazni in 14 dni zapora, poostre
nega z 2 trdima ležiščema in 1 temnico na teden, ob 
neizterljivosti denarne kazni pa še na 14 dni zapora, 

ker sta dne 21. junija 1922. v Bratonečicah kupila 
ктато za 6000 K ter jo še istega dne prodala v Vo-
gričevcu za 8000 K. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek III., 
dne 12. oktobra 1922. 

U 447/22—5. 1373 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Ivan L o g a r , rojen dne 27. decembra 1870. na 

Bohinjski Bistrici, tja pristojen, rimsko - katoliške 
vere, oženj-зп, mizar na Bohinjski Bistrici, nekazno
van, je kriv, da je d ne 25. avgusta 1922. na Bo
hinjski Bistrici kot mizar-obrtnik zahteval za na
pravo lesenega križa in zaboja za krsto znesek 
1200 K, torej pretirano ceno, ki je višja od pristoj
nega zaslužka glede na draginjo v kraju, kjer po
sluje, in na dejansko režijske stroške njegovega 
obrta. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 8., odstav
ku 2., zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. decem
bra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato se obsoja po čle
nu 8., odstavku 3., citiranega zakona na 24 ur za
pora in 250 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji-

779 

vosti pa na nadaljnjih 5 (pet) dni zapora in na po
vračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek III., 
dne 26. septembra 1922. 

U 60/22. 1407 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Josip G o b e c iz Nezbiš, pošta Pri

stava, okraj celjski, posestnik v Legnu, je kriv, da 
kot najemnik gostilne v Št. Ilju v gostilni ni imel 
označenih cen. Zakrivil je s tem prestopek po čle
nu 6. zakona o pobijanju draginje, Ur. 1. št. 6/22., 
in zato se obsoja po istem členu na en dan zapora 
in 500 Din denarne kazni, ob neizterljivosti pa na 
nadaljnjih 10 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
povrnitev stroškov kazenskega postopanja in izvr
šitve kazni. 

Okrajno sodišče v Slovenjgradcu, oddelek II., 
dne 2. maja 1922. 

C 18/22—4. 1396 
Oklic. 

V pravdi Janeza Horvata in Terezije Horvatove 
zoper Baro T e r b o č e v o zaradi izdaje prepis-
nega dovolila predlagata tožitelja, naj se povabi 
dedič toženke Ivan Terboč iz Turnišča za uposta-
vitev prekinjenega postopanja. 

V to svrho in za nadaljevanje postopanja se do-
loba narok na dan 

8. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 

Ker je bivališče dediča Ivana Terboča neznano, 
se mu izstavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, od
vetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 18. oktobra 1922. 

C I 83, 84/22, Cb I 14—17/22. 1390 3—1 

Oklic. 
Ivan Kopušar, posestnik v Savini št. 3, po 

Franu Košenini, notarju v Gornjem gradu, toži na
stopne zapuščine zaradi zastaranja naslednjih pra
vic: 1.) po Francu S l a t i n š k u zaradi zakupnih 
in najemnih pravic; 2.) po Uršuli P1 e s n i k o v i 
300 gld.; 3.) po Marku W a n z e r j u 30 gld.; 
4.) po Petru W ö n e g g u 76 gld. 51 kr.; 5.) po 
Pavlu W e n e g g u 210 gld. 75 kr.; 6.) po Neži 
K o n š a k o v i 150 gld. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
16. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču. 
Ker so dediči teh zapustnikov popolnoma ne

znani, se jim postavlja za skrbnika Franc Spende, 
posestnik v Gornjem gradu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek I., 
dne 14. oktobra 1922. 

C IV 541/22. 
Oklic. 
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Marija Lavrič, žena železniškega delavca v 
Spodnjih Pirničah št. 28, je vložila zoper Marijano 
R o z m a n o v o , posestnico v Spodnjih Pirničah, r.e-
daj v Standrežu pri Gorici, tožbo zaradi 1237 K 
40 v s pripadla. 

Prvi narok" za ustno razpravo se je določil na dan 
2 6. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 50. 
Toženki se postavlja za skrbnika Ivan Božič, po

sestnik in župan v Šmartncm pod Šmarno goro. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IV., 

dne 7. oktobra 1922. 

Cb 6/22—1, Cb 7/22—1. 1342 

Oklic. 
O tožbi Apolonije Avžloharjeve v Ravnah št. 5 

zoper Matijo P1 o s a iz Ravn in zoper Marijo Z a -
k r a j š k o v e iz Zakraja št. 2 zaradi zastaranja 
terjatve 214 K 30 v, odnosno 300 K, bo narok dne 
ob devetih. 30. o k t o b r a 1 9 2 2 . 

Skrbnik toženih stranic je Alojzij Žnidaršič v 
Ložu št. 7. „, . 

Okrajno sodišče v Lozu, 
dne 9. oktobra 1922. 

Letnik IV. 
A 216/22. 1346 з _ з 

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Marija R a p 1 j e n o v i č, vdova Golobic, rojena 
Predovič, v Gadovi peči (Stojaneki vrh št. 27) je 
dne 10. avgusta 1922. umrla, ne da bi bila zapustila 
naredbo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščini je postavljen Martin Une-

tič, posestnik v Vinjem vrhu. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek I., 
dne 9. oktobra 1922. 

A 86/22—4. 1410 

Oklic, s katerim se sklicujejo sodišču 
neznani dediči. 

Terezija R u s , občinska uboga na Vidmu št. 25, 
je dne 18. junija 1922. umrla, ne da bi bila zapu
stila naredbo poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. 
Za skrbnika zapuščine se postavlja Ignacij Žni-

daršič, posestnik na Vidmu št. 28. 
Kdor hoče zahtevati zapuščino zase, mora to v 

e n e m l e t u od danes dalje javiti sodišču ter iz
kazati svojo dedinsko pravico. 

Po tem roku зе izroči zapuščina, kolikor so za
hteve izkazane, dedičem, kolikor pa se to ni zgo
dilo, se zaseže v prid državi. 

Okrajno sodišče v Velikih Laščah, oddelek L, 
dne 10. oktobra 1922. 

T 151/22-3. 1361 
Amortizacija. 

Na prošnjo Ivanke Ž o h a r j e v e v garnizijski 
stalni bolnici v Ljubljani se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne delniške vloge, ki jo je pro
silka baje izgubila: Delniška vloga št. 384 Kreditnega 
društva mestne hranilnice ljubljanske v nominalni 
vrednosti 800 K, glaseča se na ime: Ivanka Žohar. 

Imetnik te delniške vloge se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dne te objave, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je delniška vloga brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 5. oktobra 1922. 

T 156/22—3. 1362 
Amortizacija. 

Na prošnjo Alojzija D r e m e l j a , posestnika v 
Pustem Javoru št. 9, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Vložna knjižica št. 103.824 mestne hra
nilnice ljubljanske v vrednosti 233.004 K 94 v, gla
seča se na ime: Alojzij Dremelj. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi srvoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dne tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez meči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 5. oktobra 1922. 

T 157/22-3. 1 3 6 3 

Amortizacija. 
Na prošnjo Ivana Ž n i d a r j a, posestnika na Bo

hinjski Bistrici št. 58, se uvaja postopanje za amor
tizacijo nastopne življenske police, ki jo je proßilec 
baje izgubil: Živi jonska polica št 490.647 obče za
varovalnice «Assicurazioni Generali», generalnega 
zastopstva za Slovenijo v Ljubljani, glaseča se na 
ime: Ivan Žnidar in na zavarovalno vsoto 2000 Kj. 

Imetnik te police se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h t e d n o v od dne tega okli
ca, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je polica 
brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 5. oktobra 1922. 

T 192/22^. 1355 
Amortizacija. 

Na prošnjo Nikola P l a n i n š i č a , kovača in 
posestnika v Vurmatu, pošta Selnica ob Dravi, se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne vložne 
knjižico, ki jo je prosilec baje izgubil: Vložna knji
žica podružnice Ljubljanske kreditne banke v Mari-
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boru št. 1603 z vlogo 20.000 K, glaseča se na ime: 
Nikola Planinšič. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložca knjižica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek III., 
dne 4. oktobra 1922. 

Ne VI 877/22—3. 
Amortizacija. 
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Na prošnjo Ivana R a p o c a, posestnika v Ma
riboru, Linhartova ulica št. 20, kot skrbnika Ale
ksandra Rapoca se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Vložna knjižica št. 12.502 mariborske poso
jilnice z vlogo 12.000 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
knjižica brez moči. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VI., 
dne 29. septembra 1922. 

E 111/22—10. 1359 
Dražbeni oklic. 

Dne 16. n o v e m b r a 1 9 2 2. ob devetih bo 
pri podpisanem sodišču v sobi št. 1 dražba nastop
nih nepremičnin: zemljiška knjiga Kočice, vi. št. 5, 
64 in 186, cenilna vrednost: 43.487 K 58 v, vrednost 
pritekline: 26.700 K, najmanjši ponudek 46.800 K. 

Pravice, ki ne bi dopuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najkesneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, 
dne 5. oktobra 1922. 

1369 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e eo s e n a s t o p n e f i r m e : 

936. Sedež: Dvor pri Žužemberku. 
Besedilo firme: «Krka», lesna obrt in trgovina z 

lesom, družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: vsakovrstno obdelovanje iu 

predelovanje lesa, nakupovanje in prodajanje, na
dalje izvažanje sirovega in obdelanega lesa in lese
nih izdelkov, nakupovanje enakih podjetij in udele
ževanje pri njih. Družba ima pravico, ustanavljati 
podružnice v. vsej kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Družbena pogodba z dne 6. septembra 1922., 
posi. št. 1393. 

Osnovna glavnica znaša 500.000 K ter je povsem 
vplačana v gotovini. Vsa osnovna glavnica je po
slovodjam na prosto razpolago. 

Poslovodje so: Franc Može, trgovec na Dvoru 
št. 25 pri Žužemberku; Ivan Tomšič, posestnik, 
Žagar in mlinar v Podgozdu št. 11; Andrej Repar, 
posestnik na Jami št. 39; Ivan Dular, mlinar in 
Žagar na Jami št. 11. 

Družbo zastopajo na zunaj dva do štirje poslo
vodje. Družba se podpisuje tako, da postavljata dva 
poslovodji ali en poslovodja in en prokurist ko
lektivno besedilu firme, ki je lahko natisnjeno, 
napisano ali štampiljirano, svoje ime, in sicer 
prokurist vselej s pristavkom, ki označuje prokuro. 

N o v o m e s t o , dne 7. oktobra 1922. 

937. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Marion», totokemične tovarne, 

družba z o. z. — Ljubljana. 
Obratni predmet: izdelovanje fotokemijskih 

plošč, svetlokopirnega in fotografičnega papirja, 
indigovega in karbonovega papirja, parafinovega 
papirja in trgovanje z njim na debelo in na drobno. 

Družbena pogodba z dne 5. septembra 1922. 
Osnovna glavnica znaša 300.000 K ter je že 

povsem vplačana in poslovodjam na razpolago. 
Doba družbe ni določena na gotov čas, vendar 

je vezana na prvih pet let. 
Poslovodji družbe sta družbenika Viktorija Dru-

fovka, trgovka v Ljubljani, Cigaletova ulica št. 5, 
in Josip Košak, veleposestnik v Podgabru. 

Prokurista sta inž. Alojzij Lavrenčič v Ljubljani, 
Zrinjskega cesta št. 6, in Alojzij Drufovka, trgovec 
y Ljubljani, Cigaletova ulica št. 5. 

Firma se podpisuje tako, da se podpisujeta pod 
njeno natisnjeno ali napisano ali drugače odtisnjeno 
besedilo kolektivno oba poslovodji ali en poslovodja 
in en prokurist, le-ta z označbo prokure. 

L j u b l j a n a , dne 28. septembra 1922. 

938. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tvornica zamaškov «Veha», 

družba z o. z. 
Obratni predmet: izdelovanje in prodajanje prob-

kovih in vsakovrstnih lesenih zamaškov, prodajanje 
sorodnih tehničnih in kletarskih predmetov; nakupo
vanje enakih podjetij in udeleževanje pri njih, 
ustanavljanje podružnic v kraljevini Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

Družbena pogodba z dne 1. septembra 1922. 
Osnovna glavnica znaša 200.000 K ter je povsem 

vplačana v gotovini. 
Poslovodji: inž. Ignacij Gonjik v Logatcu in 

Drago Čeferin, trgovec v Ljubljani. 
Družbo zastopata dva poslovodji na zunaj in 

proti oblastvom in sodišču skupno ali pa en poslo
vodja in en prokurist skupno. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo 
svejeročno svoji imeni oba poslovodji skupno ali 
en poslovodja in prokurist skupno, prokurist vedno 
a pristavkom, ki označuje prokuro. 

L j u b l j a n a , dne 21. septembra 1922. 

939. Sedež: Škof ja Loka. 
Besedilo firme: M. Lapuh in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 10. maja 1922. 
Družbenika: Mihael Lapuh in Anton Preskar, 

oba trgovca v Škofji Loki št. 47. 
Za zastopanje sta upravičena oba družbenika, 

vsak samostojno. 
Podpis firme: Vsak družbenik podpisuje firmo 

samostojno, in sicer tako, da zapisuje svojeročno 
njeno besedilo. 

L j u b l j a n a , dne 21. septembra 1922. 

II. V p i s a l e s o so i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

940. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Aloma Company, anonuna, re

klamna, nakupovalna in prodajna družba z o. z.: 
Na občnem zboru z dne 4. septembra 1922. se je 

po notarskem zapisu z dne 4. septembra 1922., 
posi. št. 1385, sklenila izprememba družbene po
godbe v točkah: 4., 5., 6., 7., 9., 10., 13., 14. in 
15.; razveljavili sta se točki 11. in 17. in dodala se 
je točka 18. Osnovna glavnica se je zvišala od 
500.000 K za popolnoma vplačanih 400.000 K na 
900.000 K. 

Po izpremenjeni točki 4. je odslej predmet pod
jetja ta-le: Družba 
a) opravlja vse običajne posle anončne ekspedicije 

in reklamnega podjetja; 
b) nakupuje in prodaja galanterijsko blago in papir, 

in sicer v prvi vrsti reklamnega značaja, na 
drobno in na debelo; 

c) ustanavlja trgovske dražbe; 
č) preskrbuje stanovanja in obrtne lokale; 
d) oskrbuje potnike in turiste glede prehrane; 
e) preskrbuje vizum, zastopstvo tujih držav na 

pravilnih in še veljavnih potnih listinah, izdanih 
po jugoslovanskem oblastvu; 

f) aranžira javne prireditve (koncerte, predstave, 
razstave, športne prireditve) s stajališčem na 
Kongresnem trgu št. 3; 

g) obratuje potovalno pisarno s pravicami pod 
črko d) in e), § 5. avstrijske ministrske naredbe 
z dne 23. novembra 1895., drž. zak. št. 181., t. j . 
aranžira društvene izlete in preskrbuje hotelske 
sobe potnikom e stajališčem na Kongresnem 
trgu št. 3; 

h) obratuje adresno pisarno; 
i) posreduje nakupovanje in prodajanje nepre

mičnin. 
Po izpremenjeni točki 5. je ustanovljena družba 

za nedoločeno dobo. 
Po izpremenjeni točki 9. je družbenik Alojzij 

Matelič na podstavi družbene pogodbe z dne 17. fe
bruarja 1921. imenovan za poslovodjo in ostane po
slovodja, dokler je družbenik. — Družba ima dva 
do tri poslovodje. — Ostale .poslovodje voli občni 
zbor. 

Po izpremenjeni točki 10. zastopata družbo 
sodno in izvimsodno dva poslovodji ali pa eden iz
med poslovodij in en prokurist kolektivno. 

Družbeno firmo podpisujeta in izražata njeno 
voljo pravnoveljavno skupno dva poslovodji ali 
skupno en poslovodja in en prokurist. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 
njeno napisano ali štampiljirano besedilo svoj podpis 
ali dva poslovodji ali pa en poslovodja in en pro
kurist, le-ta z dostavkom p. p. (per procura). 

Da se postavi prokurist, je treba soglasja vseh 
poslovodij, ki so upravičeni, postaviti prokurista, 
ni pa za to potreben občni zbor; seveda ima pra
vico, imenovati prokurista, tudi občni zbor a veČino 
glasov. 

Imenovana sta nova poslovodji: dr. Vekoslav 
Kisovec, ravnatelj Slavenske banke, d. d., podruž
nice v Ljubljani, in Evgen Lovšin, bančni uradnik 
v Ljubljani, Miklošičeva cesta št. 15. 

L j u b l j a n a , dne 29. septembra 1922. 

941. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: M. Geršak & Co. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki in 

semeni: 
Obratni predmet odslej tudi: trgovina z lesom. 
L j u b l j a n a , dne 29. septembra 1922. 

942. Sedež: Ljubljana, 
Besedilo firme: R. Miklauc, manufakturna trgo

vina «pri Škofu» v Ljubljani. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla

gom: 
Besedilo firme odslej: R. Miklauc «pri škofu». 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Podpis firme: Družbeniki podpisujejo firmo 

R. Miklauc «pri Škofu»; prokurista Albin Verderber 
in Heraian Halbensteiner pristavljata temu besedilu 
svoj podpis. 

L j u b l j a n a , dne 22. septembra 1922. 

943. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Slovenska banka, d. d.: 
Izbrisali so se kot upravni svetniki Karel Dim

mer, Otokar Turna in Josip Kubelka, vpisal pa se 
je kot upravni svetnik dr. Joso Kamušič, ravnatelj 
v Ljubljani — po sklepu izrednega občnega abora 
z dne 23. septembra 1922. 

L j u b l j a n a , dne 11. oktobra 1922. 

944. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Stavbna družba, d. d.: 
Izstopili so iz upravnega sveta: Avgust Praprot-

nik, dr. Anton Schöppl in Filip Supančič, vatopili 
pa so v upravni svet: dr. Josip Ažman, arh. Josip 
Costaperaria, Viktor Reich in inž. Milan Šuklje — 
vsi v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 22. septembra 1922. 

945. Sedež: Moste pri Ljubljani. 
Besedilo firme: F. & J. Peneš. 
Obratni predmet: prodaja žganja, ruma, Tina in 

piva v zaprtih steklenicah in trgovina a mešanim 
blagom na drobno: 

Vstopila je kot javna družbenica Josipina Pesek 
v Ljubljani, Wolfova ulica št. 1. 

Besedilo firme odslej: F. Peneš in druga. 
Pravico zastopati imata kolektivno Josipina Pe

sek z enim izmed ostalih dveh družbenikov. 
Podpis firme: Pod besedilo firme podpisuje 

družbenica Josipina Pesek skupno z enim izmed 
ostalih dveh družbenikov svojeročno svoje ime. 

Ustanovila se je podružnica na Fužinah pri Ljub
ljani, občina Dobrunje. 

L j u b l j a n a , dne 21. septembra 1923. • 

946. Sedež: Smarca pri Kamniku. 
Besedilo firme: «Triglav», tovarna hranil, «L d. 

v Smarci pri Kamniku. 
Obratni predmet: izdelovanje hranil itd.: 
Vpisala se je izprememba §§ 6. in 44. pravil, 

sklenjena na občnem zboru dne 11. junija 1922. in 
odobrena po ministrstvu za trgovino in industrijo, 
oddelku v Ljubljani, z odlokom z dne 18. avgusta 
1922., št. 5155, na podstavi pooblastitve ministrstva 
za trgovino in industrijo z dne 25. julija 1922., 
VI. št. 3908. Ta paragrafa se glasita odslej tako: 

§в. 
Prvi in drugi odstavek: 
«Delniška glavnica, ki je znašala prvotne 

400.000 K (štiristo tisoč kron), razdeljenih na 800 
(osemsto) v gotovini .vplačanih delnic po 500 K 
(peteto kron), je bila zvišana na izrednem občnem 
zboru dno 7. julija 1921. na 1,200.000 K (en mili-
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jem dvestotisoč kron), razdeljenih na 2400 (dvatisoč 
štiristo) v gotovim plačanih delnic po 500 K (petsto 
kron) in na rednem občnem zboru dne 11. junija 
1922. na 2,000.000 K (dva milijona kron), razdelje
nih na 4000 (štiritisoč) v gotovini vplačanih delnic 
po 500 K (petsto kron), glasečih se na prinosnika. 

Ta glavnica se sme s sklepom občnega zbora 
zvišati na 4,000.000 K (štiri milijone kron).» 

(Ostali del tega paragrafa ostane neizpremenjen ) 

§ 44. 
Zadnji odstavek: 
«Za velja\nost sklepov o izdaji novih delnic 

nad 4 milijone kron, o izpremembi družbenega pod
jetja, izpremembi pravil in o združitvi družbe s kako 
drugo delniško družbo je potrebno državno do
voljenje.» 

(Ostali del tega paragrafa ostane neizpremenjen.) 
L j u b l j a n a , dne 22. septembra 1922. 

1370 в# Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l a s o j o n a s t o p n a z a d r u g a : 
947. Sedež: Kamnik. 

Besedilo firme: Splošna gospodarska zadruga v 
Kamniku, r. z. z o. z. 

' Obratni predmet: Zadruga prodaja pridelke in 
izdelke članov, preskrbuje članom poljedelske in 
druge potrebščine ter industrijsko predeluje pridelke 
in potrebščine članov. 

Pravila z dne 29. avgusta 1922. 
Vsak zadružnik jamči razen z vplačanim deležem 

še 7. trikratnim zneskom v višini deleža. 
Razglasi zadruge se izvršujejo z objavami v za

družni pisarni in z enkratnim oglasom v glasilu 
revizijske zveze. 

Načelništvo sestoji iz 5 članov. 
Zadrugo zastopata dva člana načelništva ali 

Član načelništva s pooblaščencem, ki pristavlja pod 
besedilo firme svoj podpis. 

Člani prvega načelništva so: Franc Rode, po 
sestnik v Kamniku št. 7 (načelnik); Jože Hočevar, 
posestnik v Zejah št. 12 (podnačelnik); Ivan Svetlin, 
pesostnik v Podgorju št. 36; Ivan Pančur, posestnik 
% Smartnem št. 17; Jože Cevc, posestnik in trgovec 
v Vasenem št. 4 (odborniki). 

L j u b l j a n a , dne 21. septembra 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b o i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

948. Obrtno hranilno in posojilno društvo na Bledu, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izstopila sta člana načelništva Jože Ulčar in 
Urban Plemelj, vstopila pa sta člana načelništva 
Lecpold Baebler, učitelj .na Bledu št. 144, in Ma
tevž Jan na Bledu št. 98. . 

Vpisala se je nadalje izprememba §§ 27. in 32. 
zadružnih pravil. 

L j u b l j a n a , dne 23. septembra 1922. 

949. Mlekarska zadruga v Horjulu, registrovana za
druga z omejenim poroštvom: 

Izbrisal se je član načelništva Josip Pristov, 
vpk.al pa se je član načelništva Tomaž Vrhovec, 
posestnik v Horjulju št. 15, kot načelnik. 

L j u b l j a n a , dne 23. septembra 1922. 

950. Živinorejska zadruga za Horjul in okolico, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisal se je član .načelništva Janez Smrtnik, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva To
maž Dolenc, posestnik v Horjulju št. 48. 

L j u b l j a n a , dne 23. septembra 1922. 

951. Hranilnica jn posojilnica za Izlake in okolico 
v Izlakah, registrovana zadruga z neomejeno 
zavezo : 

Izbrisal se jo član načelništva Matej Dagarin, 
župnik v Cernšeniku, vpisal pa se je novoizvoljeni 
član načelništva Franc .Brvar, posestnik v Suhem 
potoku št. 26. 

L j u b l j a n a , dne 23. septembra 1922. 

952. Prva žrebljareka In železo-obrtna zadruga v 
Kropi in Kamnigorici, registrovana zadruga z 
omejeno zavezo: 

Vpisala se je izprememba pravil, sklenjena na 
občnem zboru dne 29. julija 1922. 

Po izpremenjenih jwavilih ima zadruga svoj se
dež v Kropi in njena firma se glasi: slovensko: 
Prva žebljarska in železoobratna zadruga v Kropi 

in Kamnigorici, registrovana zadruga z omejeno 
zavezo; hrvatekosrbsko: Prva klinarska i željezo-
obrtna zadruga u Kropi 1 Kamnigorici, registrovana 
zadruga z ograničenim jamstvom; nemško: Erste 
Nägel- und Eisenindustrie-Genossenschaft in Kropa 
und Kamnagorica, registrierte Genossenschaft mit 
beschränkter Haftung; itaJijansko: Prima Società 
per la fabbricazione chiodi e ferramenta Kropa e 
Kamnagorica, società registrata a res]x>nsabilità 
limitata. 

Obratni predmet: Zadruga ima namen, v korist 
svojih članov pospeševati železni in jeklarski obrt 
v Kropi in Kamni gorici; zato: 

1.) pridobiva vodne sile in nepremičnine, obsto
ječe v Kropi in Kamni gorici, v obratne namene; 

2.) nakupuje in postavlja stroje in druge obratne 
naprave v skupno porabo članov; 

3.) nakupuje sirovine, obratna sredstva in orodje 
ter vse to prodaja članom; 

4.) uvaja izdelovanje novih železoobrtnih in 
jeklenoobrtnih predmetov; 

5.) izdeluje polizdelke in popolne izdelke na 
skupen račun; pri delu na skupni račun delajo le 
člani in njih rodbinski člani, glede porabe drugih 
delavskih moči pa so odločilne odredbe zakona; 

6.) prevzema naročila na izdelke ter jih iaz-
deljujo med člane; . 

7.) skupno prodaja izdelke članov na debelo in 
na drobno odjemalcem v tuzemstvu in v inozemstvu 
ter je v ta namen upravičena, ustanavljati na pri
pravnih krajih agenture in skladišča; 

8.) pospešuje zadružno in strokovno izobrazbo 
članov in njih rodbinskih članov. 

Vsak član jamči z dvakratnim popolnim de
ležem. 

Razglasi zadruge se nabijajo v pisarni ali v 
skladiščih ali v obratovališčih zadruge. 

Načelništvo sestoji iz 5 članov. 
Načelništvo podpisuje zadrugo tako, da pristav

ljata dva člana načelništva besedilu firme svoj pod
pis, odnosno z enim članom načelništva en prokurist 
ali dva prokurista sama. 

L j u b l j a n a , dne 20. septembra 1922. 

953. Vzajemna posojilnica v Ljubljani, registrovana 
zadruga z o. j . : 

Izbrisal se je član načelništva Anton Sušnik, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva 
dr. Anton Matclič, finančni komisar v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 22. septembra 1922. ' 

954. Gospodarsko društvo «Ljudski dom», registro
vana zadruga z omejenim poroštvom v Ma
riboru: 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Anton 
Kristan, Filip Uratnik in Viktor Grčar, vpisali pa 
so se novoizvoljeni člani načelništva Štefan Dražil, 
ravnatelj Konzumnega društva za Slovenijo v Ljub
ljani; Simon Jurčič, kontrolor Konzumnega društva 
za Slovenijo v Ljubljani; Ivan Favai, profesor v 
Mariboru. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra 1922. 

955. Hranilnica in posojilnica v Semiču, registro
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisal se je član načelništva Ivan Vindišar, 
kaplan, vpisal pa se je novoizvoljeni član Ignacij 
Skobe, kaplan v Semiču. 

N o v o m e s t o , dne 7. oktobra 1922. 

St. 135. " " 1401 3—1 

Razpis notarskega mesta. 
Razpisuje se četrto notarsko mesto v Mariboru, 

in tako mesto v drugem kraju, ki bi se po pre
mestitvi izpraznilo v območju podpisane zbornice. 

Prošnje naj se vlože io dne 
11. n o v e m b r a t. 1. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 21. oktobra 1922. 

St. 337/27/VII.^1922. 1394 3—1 

Nabava pragov in hrastovega specialnega 
gradiva. 

Ministrstvo za promet razpisuje na podstavi 
členov 82. do 100. zakona o državnem računovod
stvu (izpremembe in popolnitve z dne 27. junija. 
1921.) javno ofertalno licitacijo za nabavo: 
a) 1,293.500 pragov, izmed katerih sta lahko dve 

tretjini hrastovih, ena tretjina pa bukovih ne-
impregniranih; 

b) 8,747.006 m" hrastovega specialnega gradiva za 
kretnice in mostove, za potrebe oblastnih di
rekcij državnih železnic. 
Od te količine pragov se potrebuje: 

2-70 m 2-50 m 
94.200 pragov 734.900 pragov 

2-20 m 1-60 m 
354.400 pragov 110.000 pragov. 

Licitacija bo dne 10. n o v e m b r a za nabavo 
pragov in dne 11. n o v e m b r a t. 1. za nabavo 
hrastovega specialnega gradiva. 

Vabijo se vsi oni, ki so voljni prevzeti dostavitev 
celokupne količine tega materiala ali samo delne 
potrebe, naj predlože ob odrejenih dneh do 11. ure 
ekonomskemu oddelku, Zrinjska (Resavska) ulica 
št. 62, svoje pismene ponudbe, v katerih naj ozna
čijo količino pragov po kategorijah, kraj in rok do-
stavitve, posamezno in skupno ceno za količino, ki 
jo nudijo, s pripombo, da pristajajo na predpisane 
pogoje in da so jim ti pogoji znani. 

Pogoji licitacije in seznamki naročila se lahko 
vpogledajo vsak dan ob uradnih urah v ekonom
skem oddelku ministrstva za promet in vseh oblast
nih direkcij državnih železnic. 

Najmanjša količina, ki se more ponuditi, ne 
sme biti pod 3000 pragi, od katerih se dovoljuje 
največ 10 % za ozici tir in 150 ms hrastovega gra
diva ali 20 kompletnih garnitur kretniških pragov 
za normalni tir. 

Z eno in isto ponudbo se ne smejo ponujati hra
stovi in bukovi pragi; ponudbe morajo biti ločene. 

Vsak licitant mora pred dnem ali na dan licita
cije do 10. ure položiti ustrezno kavcijo pri bla
gajni beograjske direkcije železnic. Kavcija se po
laga v zmislu člena 88. zakona o državnem raču
novodstvu. 

Celokupna dostavitev pragov, se mora izvršiti 
do konca meseca maja, hrastovega gradiva pa do 
meseca julija 1923. 

Iz pisarne ministrstva za promet (ekonomski od
delek) dne 30. septembra 1922., M. S. br. 31.138 iz 
leta 1922. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. oktobra 1922. 

Št. 817/22. 1416 
Objava. 

Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, 
da je gospod dr. Artur W u r z b a c h z današnjim 
dnem zopet vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s 
sedežem v Cešrijicah pri Moravčah. 

V L j u b l j a n i , dne 20. oktobra 1922. 
Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljana: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

Š t 470VI/VI. 1922. 1412 3—1 

Natečaj. 
Opravljanje carinskih poslov, ki jih mora želez

niška uprava izvrševati po členu 10. bernske kon
vencije in § 65. železniških poslovnih predpisov, 
namerja podpisana direkcija poveriti priznanim, ca
rinskim posrednikom, in sicer na carinskih postajah 
v Baleni, na Bistrici-Bohinjskem jezeru, v Brodu, na 
Jesenicah, v Karlovcu, Koprivnici, Kranjski gori, 
Osijeku, Vinkovcih m Zagrebu drž. kol. 

Za opravljanje teh poslov na omenjenih jwstajah 
se razpisuje zatvorjen natečaj. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti podpisani direkciji najkesneje do 
dne 1 5. n o v e m b r a t. 1. ob 12. uri v zapečatenem 
pismu. Na zavitek je treba postaviti: «Ponudba za 
železniškega carinskega posrednika k št. 4707/3/VI. 
1922.» Ponudbi se mora priložiti potrdilo generalne 
direkcije carin, da je ponudnik pooblaščen carinski 
posrednik, kakor tudi posredniška tarifa. Za var
ščino mora ponudnik do dne 15. novembra t. 1. po
ložiti pri glavni blagajni direkcije državnih železnic 
v Zagrebu 10.000 dinarjev v gotovini; ta vsota se 
mu povrne, čim se izda pristojna odločba o kon
čanem natečaju. 

Ponudbe, Id se ne ujemajo e tem natečajem ali ki 
dospejo po določenem roku, se ne bodo vpoštevale. 

Natančnejša pojasnila se dobivajo pri podpisani 
direkciji v sobi št. 88. 

Železniški carinski posredniki se izbero svobod
no izmed ponudnikov; sprejmejo se oni, ki jih epo-
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zna gospod minister za promet za najpovoljnejše, in 
z njimi se potem sklene pogodba. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 20. oktobra 1922. 

St. 302. 1374 

Razglas o ofertalni licitaciji dobav 
za hiralnico. 

Za proračunsko leto 1922./1923., t. j . do dne 
30. junija 1923., ae razpisuje po naredbi zdravstve
nega odseka za Slovenijo v Ljubljani z dne 28. av
gusta 1922., št. 9451, in na podstavi člena 86. za
kona in pravilnika o državnem računovodstvu z dne 
27. junija 1921.. Ur. 1. št. 282, pismena ofertalna lici
tacija na dan 

11. n o v e m b r a 1 9 2 2. za dobavo: 
1.) mesa vseh vrst (goveje, telečje meso, drob-

njav, in sicer pljuč, jeter, ledvic, vampov); 
2.) moke vseh vrst, potem drugih mlinskih izdsl-

kov; 
3.) kruha; 
4.) špecerijskega blaga; 
5.) mleka; 
6.) drv, 

za deželno hiralnico v Vojniku. 
Popis potrebnih količin omenjenega blaga, na

dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se do
bivajo v upraviteljski pisarni. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, se 
morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo po razpisu 
z dne 16. oktobra 1922., št. 302, za dan 11. novem
bra 1922., ponudnika » 

Ponudbe morajo poslati po pošti ali izročiti ne
posredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po zakonu in pravilniku o 
državnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, če je tuj državljan), in sicer pri blagaj
ni upraviteljstva hiralnice najkesneje do 10. ure na 
dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vrednostnih 
papirjih. 

O pologu kavcije izda blagajna potrdilo, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. Ako 
se pošlje ponudba po pošti, ji je priložiti potrdilo o 
placard kavciji. 

Ponudnik mora izročiti ali poslati po pošti pred
sedniku dražbene komisije izpričevalo o dražiteljski 
sposobnosti in potrdilo davčnega urada, da je plačal 
davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo ponudniki, da morajo na 
dan licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje 
nabave in da pristajajo, dražiti po njih; v pismenih 
ponudbah se morajo ponudniki izjaviti, da so jim 
ti pogoji znani in da eo zanje pravnoveljavno ob
vezni. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, udeležba ne bo dovoljena. 

Upraviteljetvo deželne hiralnice v Vojnik^ 
dne 16. oktobra 1922. 

St. 23/654. 
Razgl as. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 15. ok

tobra 1922. 
1 listnica z vsebino 180 Din; 1 delavska knjižica 

z dokumenti na ime: Homec Franc; 1 pompadura % 
manjšo vsoto denarja in malenkostmi; 1 pelerina; 
1 listnica z večjo vsoto denarja; 1 denarnica z manj
šo vsoto denarja; 1 konjska odeja; 1 listnica z večjo 
vsoto denarja in pismom na ime: Mih. Kušar; 1 bel 
evetel kamen naprsne igle; 1 zavitek z 12 žlicami, 
12 vilicami, 12 noži in nekaj trakovi; 200 kron; 1200 
kron; 1 otroška pelerina in usnjat otroški klobuk; 
1 žepni robec z vsebino 3000 kron; 1 denarnica z 
vsebino 4560 kron; 1 sivorjava boa; 1 moški dežni 
plašč; 1 zlata naprsna igla v obliki štiriperesne de
teljice; 2000 kron; 1 damska torbica z denarnico in 
vBebino 300 do 400 kron in malenkostmi. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 15. ok

tobra 1922. 
1 denarnica; 1 ženski dežnik; 1 kovčeg z malen

kostmi; 1 dežnik; 1 palica; 1 moški dežnik; 1 damski 
dežnik; 2 zapestna gumba; 1 puran; 1 zlat poročni 

prstan; 1 ženska tkanica; 1 dežnik; 40 kron; 1 mlad 
pes sive barve. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 17. oktobra 1922. 

Št. 50.274/22. 
Dražba lova. 

1400 

Lovska pravica krajevne občine podovske se bo 
dne 3. n o v e m b r a 1 9 2 2. т/ri podpisanem okraj
nem glavarstvu v sobi št. 11/1. oddajala na javni 
dražbi v zakup do dne 30. junija 1928. 

Okrajno glavarstvo v Mariboru, 
dne 18. oktobra 1922. 

Razglas. 
Ker se je za prihodnji llmesečni tečaj na držav

ni kmetijski šoli v Št. Juriju ob južni železnici pri
glasilo premalo učencev, se podaljšuje rok za pri
jave do dne 10. n o v e m b r a t. 1. Prošnje morajo 
biti kolkovane s 14 dinarji. 
Ravnateljstvo državne kmetijske Sole v Št. Juriju 

ob južni železnici. 

Št. 2029/22. 

Razpis treh naduČiteljskih služb in službe 
učitelja - voditelja. 

Z dovolitvijo višjega šolskega e veta z dne 4. ok
tobra 1922., št. 10.587, odnosno z dne 25. julija 
1922., št. 9158, se razpisujejo v stalno namestitev: 

1.) nadučiteljske službe: 
a) na trirazrednici v D r a g a t u š u , 
b) na petrazrednici v P o d z e m l j u , 
c) na štirirazrednici v S t a r e m t r g u ; in 

2.) služba učitelja-voditelja na enorazrednici v 
R o ž n e m d o l u . 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože pri 
podpisanem okrajnem šolskem svetu po službeni 
poti do d n e 2 0 n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

Okrajni šolski svet v Črnomlju, 
dne 12. oktobra 1922. 

Št. 588. ' 

Razpis učiteljske službe. 
Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 30. sep

tembra 1922., št. 10.225, se razpisuje učiteljska služ
ba na dvorazredni osnovni šoli v K o p r i v n i c i v 
stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti najkesneje do dne 

2 0. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet kozjanski v Brežicah, 
dne 12. oktobra 1922. 

Razne objave. 
1 4 , 3 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 15 oktobra 1922. 
Aktiva : Dinarjer 

Metalna podloga 421,376.147-54 
Posojila 1.579.937.747-44 
Dolg države 4.567,308.803-02 
Vrednost državnih domen, založft-

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163* — 
Saldo raznih računov — 

Paeiva: 8 . 7 0 7 , 0 4 8 . 8 6 1 -
Glavnica 17,366.300* — 
Rezervni fond 2,199.823-92 
Novčanice v tečaju б.153,297.290- — 
Razne obveznosti . . . . . . . 1.324,638.657*84 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . . 71,269.626-24 

8.707,048.861- — 
Obrestna mera po eskontu menic — sa vte banč

ne dolžnike brea razlike 
6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastav» 
7% na leto. 

Vabilo na izredni glavni občni zbor 
Mursko-Sobočke Pol jsko-gospo-

d a r s k e B a n k e , d. d., *c9> 
Id bo dne 5. n o v e m b r a 1 9 2 2 . ob 10. uri 
v društvenih prostorih banke. Nanj se vabijo vsi 
delničarji z dostavkom, da morajo v zmislu pravil 
b r e z p o g o j n o piinesti s seboj svoje delnice 

in tudi pooblastila. 

D n e v n i r e d : 
1.) Volitev dveh članov, ki potrdita zapisnik. 
2.) Ugotovitev sklepčnosti zbora. 
3.) Poročilo ravnateljstva in nadzorstvenega od

bora o položaju v banki. 
4.) Sklepanje o predlogu upravnega odbora za 

fuzioniranje banke s Slavensko banko, d. d. v 
Zagrebu, » katero sta se že združili Mariborska 
eskomptna banka, d. d. v Mariboru, potem njena 
naslednica Jugoslavenska Union - banka, d. d., in 
ki ima svojo banko tudi v Budimpešti, IV., Vaczi-
utca 35, pod naslovom: Balkan Bank R. T. 

5.) Slučajnosti v zmislu § 13. statutov. 
Na občni zbor .->e vabijo posebno tudi vlagatelji. 
V M u r s k i S o b o t i , dne 10. oktobra 1922. 

Za r a v n a t e l j s t v o : 
Anton Koder s. r., Aleksander Vértes e. r., 

državni komisar. podpredsednik. 
P r i p o m b a : Predlogi, navedem v dnevnem 

redu, so v društvenih prostorih banke delničarjem 
in vlagateljem na vpogled. 

9 6 7 Vabilo na občni zbor 
„Tovarne k e m i č n i h i zde lkov 

v Hrastniku", 
ki bo dne 15. n o v e m b r a 1 9 2 2 . ob 18. viri v 

Celju, Hotel «Union», z nastopnim 
d n e v n i m r o d o m : 

1.) Poročilo ravnateljstva. 
2.) Poročilo revizorjev. 
3.) Odobritev bilance. 
4.) Razpolaganje z dobičkom. 
5.) Volitev enega upravnega svetnika. 
6.) Volitev revizorjev. 
7.) Izprememba pravil v §§ 1., 0., 7., 8., 9., 10., 

15., 19. in 21. 
8.) Predlogi. 
V H r a s t n i k u , dne 23. oktobra 1922. 

* * * 
Gospodje delničarji morajo pravico do glasovanja 

na občnem zboru dokazati s potrdilom, da so evoje 
delnice vložili vsaj tri dni pred občnim zborom pri 
upravnem svetu v Hrastniku. 

Št. 6618/IH. 1364 
Češkoslovaško-jadraneki tovorni promet. 

P o p r a v e k p r i o b č e n e g a r a z g l a s a 
o r e g u l a c i j i t a r i f e . 

Razglas, priobčen v Uradnem listu t. 1. pod 
št. 6292/IIL, naj se popravi tako-le: 

V zadnji vrsti prvega odstavka naj se prečrtajo 
besede: «s pribitkom 30 % (trideset odstotkov)» ter 
naj se nadomeste z besedami: «brez pribitka. »dnos-
no odbitka>. 

Drugi odstavek naj se prečrta. 
V L j u b l j a n i , dne 14. oktobra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih aprav. 

1409 Št. 5417—HI/20. 

Družba južne železnice. 
P o p o l n i t e v k i l o m e t r s k e g a k a z a l a . 

V kilometrskem kazalu za proge Družbe južne 
železnice v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev 
z dne 1. novembra 1921. se z veljavnostjo izza dne 
20. oktobra 1922. popolnjuje opomba, označena v 
sedmem navpičnem stolpcu s številko 15, tako-le: 
«in Tone je & Rozman». 

V L j u b l j a n i , dne 17. oktobra 1922. 

1408 Razid društva. 
<Kmetijsko bralno društvo» v Majàbergu ee j * 

prostovoljno razšlo. 
Jakob Marlnič s. r., župnik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. т Ljubljani. 
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Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Naredbe ministra pravde: o notarski tarifi za področje višjih deželnih sodišč v Ljubljani in v Splitu; o tarifi za pristojbine notarjev kot sodnih komisarjev za pod
ročje višjega deželnega sodišča v Ljubljani ; o odvetniški tarifi za področje višjih deželnih sodišč v Ljubljani in v Splitu. — Odločba pokrajinske uprave za Slovenijo o nad
zorstvu uvoženih življensklh potrebščin. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o nabavi maziva, n.fte in bencina. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz 

o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo — Razglasi raznih uradov in oblastev. 

Uredbe osrednje vlade. 

3 5 6 . 

Naredba ministra pravde 
z dne 14. oktobra 1922., št. 43.713, 

o notarski tarifi za področje višjih deželnih 
sodišč v Ljubljani in v Splitu. 

Na temelju zakona z dne 24. julija 1917., 
drž. zak. št. 307, izmenjujem notarske tarife, se
daj veljavne v področju višjih deželnih sodišč v 
Ljubljani in v Splitu, tako: 

§ 1. 
V tarifni postavki je obsežena, če ni določeno 

kaj drugega, nagrada za opravke in pripravljalna 
dela, ki so navadno združena s takim opravilom, 
posebno za informacijo, za poizvedbe pri sodi
šču, zlasti v zemljiški knjigi ali ,pri drugih kra
jevnih uradih. 

Stroške za poizvedbe izvirn uradnega sedeža 
notarjevega je smatrati za gotove izdatke. 

§2. 
Če se združi v eni listini več samostojnih 

pravnih opravil, je odmeriti pristojbino le za eno 
izmed njih, in sicer po tisti izmed uporabnih ta
rifnih postavk, ki je za notarja najbolj ugodna. 
Če se združita v eni listini več kot dve samostojni 
opravili, se zviša poslarina (časarina) za polovico. 

Potrdilo sprejema, poroštvo, dajanje zastave, 
privolitev k zemljiškoknjižnim vpisom, priznava
nje izvršljivosti notarskega akta, ustanovitev isto
vetnosti osebe in enake izjave in uradni čini, ki so 
v zvezi z glavno stvarjo, niso samostojna opravila 
v zmislu prvega odstavka. 

§ 3 . 
Notarske pristojbine so: 

I. poslarina po vrednosti predmeta ali v 
stalnem znesku; 

II. časarina; 
III. potni stroški in pristojbine za odda

ljenost; 
IV. pisarina. 

I. P o s l a r i n a p o v r e d n o s t i p r e d m e t a 
a l i v s t a l n e m z n e s k u . 

§4. -
Poslarina p|o vrednosti se odmerja za notar

ske listine, kojih predmet je izražen z določno 
številko vrednosti ali se da določiti iz danih po
datkov, po naslednjih razredih: 

1. r a z r e d . Za prenose lastnine, delitve, 
mezdne, najemne ali zakupne pogodbe, pogodbe 
o dosmrtnih rentah, družbene ali darilne pogod
be ter za dvostranske pogodbe sploh in za iz-
poročila poslednje volje, kolikor ni v nastopnem 
•določena izjema, 
ob vrednosti do 100 Din . . 
nad 100 Din do vštetih 250 Din 

„ 250 „ „ „ 500 „ 
500 „ „ „ 750 „ 
750 „ „ „ 1250 „ 

„ 1250 „ „ „ 1750 „ 
„ 1750 „ „ „ 2500 „ 

. . . 4-50 Din 

. . . 7-50 

. . . 11-25 

. . . 15-— 

. . . 18-75 

. . . 22-50 

. . . 30-— 

>J 

» 

nad 2500 Din za vsakih 250 Din več za 3-— Din 
„ 7500 „ „ „ 2500 „ „ „ 15-— „ 

toda nikoli več nego 7500-— „ 
Započetih 250 Din, oziroma 2500 Din, se 

računi v zadnjih dveh primerih za polne. 

§ 5. 
2. r a z r e d . Za dolžna pisma in druge izjave 

zadolžnice z dovolitvijo vknjižbe ali brez nje ali 
z uklonom pod takojšnjo izvršbo ali brez njega; 
za odstope, če dolžnik pripozna terjatev ali ne 
ali če se ukloni pod takojšnjo izvršbo ali ne, če 
dovoli prednost ali ne ali če se odreče prednosti 
ali ne; za poravnave o denarni vsoti, za zastavo-
dajne, poroštvene, varščinske, namenilne listine 
in asignacijske izjave, končno za vse notarske li
stine o enostranskih izrazih volje, ki ne spadajo 
pod drugo določilo te tarife: 
ob vrednosti do 100 Din 3-—Din 
nad 100 Din do vštetih 250 Din . . . 6 — „ 

„ 250 „ „ „ 500 „ . . . 9 — „ 
i f 500 „ „ „ .750 „ . . . 12-- „ 
„ 750 „ „ „ 1250 „ . . . 15-- „ 
„ 1250 „ „ „ 2000 „ . . . 18-— „ 
„ 2000 „ „ „ 2500 „ . . . 24<- „ 
„ 2500 „ za vsakih 250 „ več za 1-50 „ 

(računajoč vsakih započetih 250 Din 
za polnih 250 Din) 
toda nikoli več nego 750-— „ 

§6. 
3. r a z r e d . Za pobotnice z do

volitvijo izbrisa v javnih knjigah ali 
brez nje polovico po dlrugem razredu 
izračunjene pristojbine, toda nikdar 
manj nego 2-25 Din 
in nikdar več nego . . . . . . 225-— „ 

§7. 
Ako notar pri opravilih, ozname-

novanih v §§ 4. do 6., ne sestavlja 
listine, temveč preskrbi po § 54. no
tarskega reda le notarski zapis, sme 
računiti le polovico pristojbine, do
ločene v §§ 4. do 6. Pristojbina pa 
ne sme znašati manj nego . . . . 3-75 Din 

Po tej tarifni postavki je računiti 
tudi zapisnike, oznamenovane v §§ 87. 
in 88. notarskega reda, v katerih je 
vpoštevni predmet izražen z določno 
vrednostjo ali se da določiti iz danih 
podatkov, a pristojbina ne sme zna
šati manj nego 10-— „ 

§8. 
Zlatim in srebrnim novcem in na borzi noti

ranim vrednostnim papirjem se določa vrednost 
po kurzu, kakršen je bil na borzi tisti dan, pre
den se je opravilo dovršilo, drugim vrednostnim 
papirjem pa po imenski vrednosti, če ni dolo
čeno nič drugega. 

Pri opravilih o ponavljajočih se dajatvah, 
n. pr. pri rentnih, zakupnih in najemnih pogod
bah, je jemati kot vrednost ob neprestani dobi 
dvajsetkratno, ob dobi za čas življenja ali za ne
določen xas desetkratno letno vsoto, pri določeni 
dobi pa celokupno vsoto dajatev, vendar nikakor 
ne več nego desetkratno letno vsoto. 

Pri menjalnih pogodbah je odmerjati pristoj
bino od polovice skupne vrednosti vseh v meni 
obseženih predimetov, pri delitvah imovine pa od 
vkupne vrednosti imovine, ki se deli, brez ozira 
na dolgove. 

§ 9 . 
4. r a z r e d . Za menične proteste in za pro

teste o trgovskih psapirjih : 
ob vrednosti do 100 Din . . 
nad 100 Din do vštetih 250 Din 
„ 250 „ „ „ 500 „ 
„ 500 „ „ „ 1250 „ 
„ 1250 „ „ „ 2500 „ . . 

nad 2500 Din za vsakih 1250 Din več 
(računajoč započetih 1250 Din za pol
nih 1250 Din) 
teda nikoli več nego 
Razen tega za vsako prezentacijo za
silnega nadpisa do 100 Din . 
nad 100 Din 

3-—Din 
3-75 „ 
4-50 „ 
6— „ 
7-50 .. 

1-50 
150 — 

1-50 
3 — 

§ 10. 
Glede pristojbine za sprejem denarja velja 

tarifna postavka 7.•odvetniške tarife, toda ta tarifa 
se ne uporablja na upravo menic in dolžnih pi
sem, pristojbin za priče ali izvedence, vročnin in 
drugo. 

§ 1 1 . 
Poslarina v stalnem znesku se odmerja: 

a) Za zapis poverjenega pooblastila, 
navadnega izpričevala ali izjave, 
v kateri je le pritrditev za vpis 
ali izbris v javnih knjigah ali le 
dovolitev prednosti, ali da se kdo 
odreka prednosti, ali potrdilo o 
izpolnjenih obveznostih brez na
vedbe vrednosti s 3-—Din 

b) Za potrdilo, da se ujemajo prepisi 
(vidimiränje), ki nimajo več nego 
dve strani (stran po 25 vrst), s . 3-— „ 
za vsako nadaljnjo stran . . . 0-30 „ 
Ako ima stran več nego 25 vrst, 
ali ako ima prepis pretežno šte
vilke, za prvi dve strani . . . 3-75 „ 
za vsako nadaljnjo stran s . . . 0-45 „ 

c) Za dano posvedočbo, da je pre
vod pravilen, ako nima več nego 
dve strani, s 3-— „ 
za vsako' naslednjo stran z . . . 1-50 „ 

Določilo, dano pod črko b) 
glede števila vrst, velja tudi v tem 
primeru. Ako imajo strani več 
vrst, nego je tam določeno, je 
plačati pristojbino s 3-75 „ 
oziroma 2-25 „ 

d) Za poverilo (legalizacijo) podpisa 
je plačevati: 

1.) ako je stranka notarju oseb
no znana 2-25 „ 

2.) ako se mora istovetnost 
stranke potrditi s pričami . . . 5-— „ 

3.) pri znesku nad 2500 Din 
brez ozira na to, ali je stranka 
notarju osebno znana ali ne . . 15-— „ 

Posli in osebe, ki dokazno 
žive ob dnevni ali tedenski mezdi, 
plačajo za poverilo podipisa le 
polovico pristojbine. 
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Ako je poveriti podpis dveh 
ali več oseb, ki pridejo hkratu, 
je plačati za drugi in vsak nadalj
nji podpis le polovico tiste pristoj
bine, ki bi jo morala plačati oseba, 
koje podpis je poveriti, ako bi se 
poveril samo njen podpis. 

e) Za posvedočbo dne, na katerem 
se predloži listina s 3-—Din 

f) Za izdajo izpričevala, da kdo 
živi, s . . 3-— „ 

g) Za zapis izjave, ki jo je naznaniti, 
z naznanilom te izjave in s po
svedočbo stranki, ki jo je zaprosila 9-— „ 
za posvedočbo nasprotni stranki 
in za vsako ponovno posve
dočbo s 3-— „ 

h) Za sestavo zapisnika o položbi z 
odpravkom prejemnice vred in za 
hrambo položenih listin, skupaj s 4-50 „ 
za izročitev položene listine s se
stavo zapisnika o izročitvi vred . 3-— „ 
za izročitev položene listine, ne 
da bi se naredil poseben zapis
nik o izročitvi, z . . „ . . . . 1-50 „ 

i) Za dovolitev vpogleda v notarski 
spis z 1-50 „ 
za prečitanje notarskega spisa, ki 
ga hrani notar, če to zahteva 
stranka, za vsako polo, ki se pre
čita, z 0-75 „ 

j) Za potrdilo, da obstoji notarski 
SiPlis, z . 1-50 „ 

k) Za osebno izročitev listine na so
dišču, zlasti za izročitev izporo-
čila poslednje volje, ki ga hrani 
notar v svojih spisih, s . . . . 4-50 „ 

1) Za to, da se vpošlje listina stranki 
ali oblastvu, in za naznanilo, dia 
se odmeri pristojbina od' spisa, 
od katerega jo je plačati, z .. . 1-50 „ 

m) Za navadno pismeno obvestilo 
stranke o uradnem dejanju z . . 1-50 „ 

n) Za sestavo zapisnika (§ 73. no
tarskega reda) o izporočilu po
slednje volje, ki se zaprto izroči 
notarju, z 11-25 „ 

II. C a s a r i na. 

§ 12. 
Časarina se pobira po razmerju 

časa, porabljenega za uradno deja
nje, namesto poslarine za sestavo li
stin, v katerih ni določena vrednost 
ali ni podatkov za določitev vredno
sti in ki niso obsežene v nobenem 
sprednjih tarifnih postavk, nadalje pri 
vseh posvedočbah o dejanstvih in pri 
drugih notarskih uradnih dejanjih, ki 
ne sppxlajo pod druge postavke te 
tarife. Časarina znaša za prvo, četudi 
le začeto poluro 4-50 Din 
in za vsako naslednjo, četudi le za
četo poluro 3-— „ 

Za odpravek posvedočb, ozname-
novanih v §§ 87. in 88. notarskega 
reda, je plačati razen tega stalno pri
stojbino 3*— „ 
in pisarino (§ 17. tarife). 

§ 13. 
Ako se k uradnemu poslu privzame še drug 

notar, sire zahtevati le časarino, a nikdar ne več, 
kakor znaša pristojbina prvega notarja. 

§ 14. 
Od sestave naredb poslednje volje, darilnih in 

dedinskih in ženitnih pogodb, v katerih ni ozna
čena vrednost imovine po številki, se more za
htevati dvojna časarina. 

§ 15. 
V čas, porabljen za opravilo, se ne šteje samo 

tisti čas, ki je bil potreben za pisanje listine, 
nego tudi tisti, kar ga je treba poprej za priprav
ljajoče razgovore z udeleženci, kar ga vzamejo 
notarjeva pripravljalna dela . ob nenavzočnosti 
udeležencev in ob poslih, opravljenih zunaj nje
gove pisarne, kar ga vzame hoja v kraj razprave 
in nazaj. . »...ј,.Г:. 

III. P o t n i s t r o š k i in p r i s t o j b i n e z a 
o d d a l j e n o s t . 

§ 16. 
Glede pristojbin za potne stroške in za od

daljenost velja tarifna postavka 10. odvetniške ta
rife, toda te pristojbine se ne morejo zahtevati, 
če se vrši uradni posel na takem kraju, koder je 
notar zavezan, da se periodično ustavlja, v času, 
za katerega velja ta dolžnost, ali v takem kraju, 
kjer je postavljen za substituta. . 

IV. P i s a r i n a 
(pristojbina za manipulacijo). 

§ 17. 
Glede pisarine (honorarja za manipulacijo) 

velja tarifna postavka 11. odvetniške tarife, toda 
računiti ni pisarine za menične proteste in pro
teste o trgovskih papirjih, za poverilne dostavke 
pri vidimacijah, legaliza-ijah in pri potrdilih pre
vodov, kakor za zapisnike, sestavljene v svrho 
posvedočbe, in za načrte, katere napravi notar 
pred sestavo izvirne notarske listine. 

Od odpravkov je računiti poleg pisarine tudi 
vidimaško pristojbino. 

Splošna določila. 

§ 18. 
Zgornja določila veljajo tudi, če se notarju 

odmerja nagrada za sestavo privatnih listin, z 
razločkom, da je odmerjati poslarino in časarino 
v teh primerih za eno četrtinko niže, kakor znaša 
tarifna pristojbina. A tudi za sestavo privatne 
listine ni plačati v primerih §§ 4., 5., 6., 7. in 
11. a) manjše pristojbine nego 2-25 Din. 

§ 19. 
Za posle, ki niso obseženi v tej, pač pa v 

odvetniški tarifi, si more notar, ki jih opravlja, 
zaračunavati pristojbine po odvetniški tarifi. 

§ 4. 
Če vrednost imovine, na katero se nanaša 

opravilo sodnega komisarja, ne preseza 150 Din, 
morajo notarji opravljati poverjene jim uradne 
posle brezplačno. 

§ 5. 
Pristojbina za smrtovnice znaša 

pri vrednosti nad 150 Din do vštetih 
2500 Din 7-50 Din 
nad 2500 Din do vštetih 12.500 Din 15-— „ 
nad 12.500 Din 22-50 „ 

§ 6. 
Pri inventurah, cenitvah in draž

bah pristoji notarjem za vsako po
trebno uro poslovanja pri vrednosti 
nad , 150 Din do vštetih 1.250 Din 

1.250 
2.500 
5.000 

12.500 
25.000 

2.500 
5.000 

12.500 
25.000 

7-50 Din 
9 — „ 

11-25 „ 
15— „ 
22-50 „ 
30-— .. 

§ 20. 
Ta naredba stopi v veljavo dne 1. novembra 

1922. Tega dne prestane veljati naredba pover
jenika za pravosodje o notarski tarifi z dne 
10. marca 1919., Ur. 1. št. 403, izpremenjena z 
naredbo ministrstva pravde z dne 7. maja 1920., 
št. 12.279 o izpremembi notarske tarife in tarife 
notarjev kot sodnih komisarjev, Ur. 1. št. 205, in 
naredba ministra pravde z dne 24. novembra 
1921., št. 56.273, o notarski tarifi, št. 74 Dalma
tinskega Glasnika. 

Za posle notarjev in njih pisarnic, ki se opra
vijo do tega dne, gredo pristojbine po do sedaj 
veljavnih predlpisih. . . . . 

Minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 
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Naredba ministra pravde 
z dne 14. oktobra 1922., §t. 28.275, 

o tarifi za pristojbine notarjev kot sodnih komi
sarjev za področje višjega deželnega sodišča 

v Ljubljana 

Na temelju zakona z dne 24. julija 1917., 
drž. zak. št. 307, narejam: 

§ L 
Za odmero pristojbin, ki gredo notarjem za 

njih delo kot sodnim komisarjem, velja nastopna 
tarifa. 

Ob posebnem trudu in izredni zamudi časa, 
zlasti če je več razpravljalnih udeležencev, je do
pustna zvišba tukaj določenih postavk. 

§ 2. 
Tarifna postavka obseza tudi nagrado za 

opravke in pripravljalna dela, ki so navadno zdru
žena s takim, opravilom, posebno za informacijo, 
za poizvedovanje pri sodiščih, zlasti v zemljiški 
knjigi ali pri drugih krajevnih uradih. 

§ 3. 
Pristojbine je odmerjati v zapuščinskih stvareh 

vobče po višini zapuščinske imovine, pri inven
turah, cenitvah in dražbah pa po vrednosti pred
meta, na katerega se nanaša poslovanje. ^ 

V kolikor se ti posli opravijo v notarski pi
sarni, se zniža zanje pristojbina za polovico. 

§ 7. 
Za zapuščinske izkaze v svrho odmere pristoj

bin je odmeriti ob vrednosti zapuščine do 
2500 Din znesek 7-50 Din, če je bil poseben iz
kaz potreben. Ob vrednosti nad 2500 Din do 
12.500 Din za vsakih pričetih 1250 Din po 3 Din 
več. Nad 12.500 Din za vsakih pričetih 2500 Din 
po 6 Din več, vendar nikdar čez 75 Din. 

§ 8 . 
Za zapuščinske obravnave se odmerja ob 

vrednosti zapuščine nad 150 Din do 2500 Din 
pristojbina z 1 %. kosmate zapuščine. Pristojbina 
se vselej navzpor zaokroži na cele dinarje. Ob 
vrednosti nad 2500 Din za vsakih začetih 250 Din 
za 1-25 Din več; toda redno ne več kot 500 Din. 

§ 9. 
Na pisarini, za oddajo na pesto ali brzojavni 

urad, za predložitev, za vpogled dostavljenih ali 
doposlanih spisov, za zaznambo termina, vpis 
in izknjižbo spisov, za vabila strankam in izve-

1 dencem znašajo manipulacijske pristojbine 10% 
odmerjenih pristojbin, toda ne manj nego 1 Din; 
ako pa znašajo odmerjene pristojbine nad 25 Din, 
je manip/ulacijske pristojbine računiti le s 5%. 

§ 10. 
Potni stroški se odmerjajo po § 16. notarske 

tarife z dne 14. oktobra 1922., št. 43.713, Ur. 1. 
št. 356. 

§ H. 
§ 27. tarife k notarskemu redu z dne 21. miaja 

1855., drž. zak. št. 94, in § 4., prvi odstavek, na
redbe pravosodnega ministrstva z dne 7. maja 
I860., drž. zak. št. 120, sta razveljavljena. 

§ 12. 
Ta naredba stopi v veljavo dne 1. novem

bra 1922. 
Istočasno se razveljavljata naredba poverje-

ništva za pravosodje o tarifi za pris*obine no
tarjev kot sodnih komisarjev z dne 28. julija 1919., 
Ur. 1. št. 582, in naredba ministra pravde z dne 
7. maja 1920., št. 12.279, o izpremembi notarske 
tarife in tarife za pristojbine notarjev kot sodnih 
komisarjev, Ur. 1. št. 205. 

Minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 

358 
Naredba ministra pravde 

z dne 14. oktobra 1922., št. 48.816, 
o odvetniški tarifi za področje višjih deželnih 

sodišč v L ubijani in v Splita. 
Na temelju zakona z dne 26. marca 1890., 

drž. zak. št. 58, narejaimi: 

Predmet tarife. 

§ I-
Opravke odvetnikov in njih pisarnic v sod̂ -

nem postopku, ki se morejo zaradi svoje pre-
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prostosti in svojega ponavljanja povprečno oce
niti, je nagrajati po določilih te naredbe in pri
ložene tarife. 

Tarifa velja vobče tudi v kazenskem postopa
nju, v kolikor ne nasprotuje besedilo tarifne po
stavke. V enostavnih primerih naj se nagradijo 
tudi vloge in razprave po tarifnih postavkah od
delka A (opravilni honorar), pri čemer naj se 
vzame za merilo najmanjša vrednost 250 Din, če 
se ne more na drug način določiti višja vrednost, 

785 

Zvišba. tarifnih pristojbin pri sospornikih. 

§ 7. 
Kadar so na eni ali na drugi strani sospor-

niki, gre odvetniku za vsakega sospornika 
ne vpoštevajoč prvega, zvišba tarifnega opravil
nega honorarja (oddelek A tarife) za deset od
stotkov, toda nikoli več nego sto odstotkov 

Letnik IV. 

Omejitev veljavnosti tarife. 

§ 2. 
S tarifo se ne prikrajšuje pravica svobodnega 

dogovora. 
Tudi kadar ni dogovora, se pridržuje odvet

niku pravica, da sme zahtevati od svoje stranke 
več, v kolikor bi to bilo opravičeno po posebnih 
okolnostih ali po posebnih nalogih te stranke. 

Preračun vrednosti za uporabo posameznih ta-
• rifnih postavk. 

§ 3 . 
Znesek vrednosti, odločilen za uporabo do

ločne tarifne postavke, se preračuni v spornem 
postopku po vrednosti spornega predmeta, v iz
vršilnem (zavarovalnem) postopku navadno (§ 5.) 
po vrednosti zahteve, v nespornem postopku po 
vrednosti predmeta, ki se ga tiče opravek. 

§ 4. 
Vrednost spornega predmeta zaradi določitve 

stroškov (§ 3.) je določiti vobče po predpisih 
| § 54. do 60. pravilnika sodne oblasti z dne 
1- avgusta 1895., drž. zak. št. 111; vendar ni, če 
se zahteva samo del glavnične terjatve, odločilen 
skupni znesek še nepoplačane glavnične terjatve, 
ampak samo s tožbo zahtevani del in, če se za
hteva pribitek, ki se pokaže iz primerjave terja
tev, ki pristoje obema strankama vzajemno, zgolj 
znesek s tožbo zahtevanega prebitka. 

Kadar se združi več pravnih sporov .v skupno 
razpravo, tedaj je, dokler se spori zopet ne raz-
družijo, zaradi določitve stroškov sešteti vred
nost spornih predmetov. Isto velja, ako se združi 
razprava o tožbi in nasprotni tožbi ali o tožbi 
m o vmesnem predlogu, da naj se ugotovi ob
stanek nasprotne terjatve, uveljavljane po tožencu 
v pobotanje. 

Kadar se razpravlja o več zahtevah, uveljav-
ijanih v isti tožbi, ločeno, je za vsako teh ločenih 
razprav, dokler so ločene, odločilna za določitev 
koškov samo dotična delna vrednost. 

Na izpremembo vrednosti spornega pred
meta, ki je nastala, ker se je izpremenila tožba, 
Preden se je začel spor, omejil tožbeni zahtevek, 
ah deloma rešil spor, se je ozirati za opravke, 
nastale po izpremembi, in, kolikor se doseže iz-
prememba po izjavi stranke, tudi že za dotični 
Pravdni spis ali dotični narok, za narok pa samo, 
ce je nastopil vzrok izpremembe že pred na
rokom. 

Š 5. 

Nagrada za pripravljalna dela. 

§ 8. 
Nagrada za informacijo s stranko in za in

formacijo iz spisov je navadno že obsežena v 
tarifni postavki za sestavo pravdnega spisa ali 
za opravo naroka; kadar pa je v posameznem 
primeru dasi je stvar preprosta, informacija po
trebovala mnogo časa, sme sodišče dovoliti za 
informacijo posebno nagrado do polovice tarifne 
postavke, ustanovljene za opravek. 

Za poizvedbo vročbe ali pravnomočnosti sod
nih rešitev, ozna-menila sodnega položka ali zem
ljiškoknjižnega oznamenila nepremičnine, za po
izvedbe y trgovinskem in zadružnem registru 
kakor tudi v rubežnem registru in za druge pre
proste poizvedbe te vrste se daje posebna na
grada samo, če ne spadajo te poizvedbe k tistim 
pripravljalnim dejanjem, ki so redno potrebna 
za vršitev opravil, kakor so omenjena pod tarifno 
številko, ki jo je uporabiti, ali če so se morale 
te poizvedbe opraviti s posredovanjem drueeea 
odvetnika. & 

Stroški v gotovini. 

§ 9. 
Stroške za kolke in poštnino, istotako druge 

izdatke v gotovini je povraćati posebe. 

Zvišana nagrada za čisto solicitatorska opravila. 

§ 10. 
Ako je izvršil opravilo one vrste, ki je ozna-

menovana v tarifni postavki 9., odvetnik ali od
vetniški kandidat, pristoji višja nagrada, nego je 
tista, ki jo je dovoliti po določilih tarife, če iz
vrši opravilo pisarniški uslužbenec, ki ni vpisan 
v imenik odvetniških kandidatov, samo tedaj, ka
dar spozna sodišče v posameznem primeru za 
umestno, da je izvršil to opravilo odvetnik ali 
odvetniški kandidat. 

Preizkušnja potrebnosti in primernosti vsakega 
posameznega opravka po sodišču. Nagrada nad 

mero tarife. 

§ 16. 
Sodnikova pravica, preizkušati potrebnost in 

primernost posameznih opravkov, se ne izpremi-
nja. Nagrado za posamezne opravke, oznameno-
vane v tarifi, je določiti z višjim nego s tarifnim 
zneskom, ako ni v posameznem primeru zakoni
tih pogojev za določitev povprečne vrednosti 

Nagrada odvetniku in njegovi pisarnici za 
dela, ki niso obsežena v tej tarifi, ne sme biti 
nižja nego je določeno v tarifi za dela iste ali 
podobne vrste. 

Posebni pravdni spisi in predlogi. 

§ 17. 
Posebe se nagrajajo pravdni spisi kakor v 

spornem tate tudi v izvršilnem (zavarovalnem) 
postopku le, ce se ne morejo združiti z drugimi 
pravdnimi spisi ali kolikor spozna sodišče, da je 
potrebno ali vsaj namenu primerno, da se vlože 
posebe; prav tako ni dopustno, posebe nagrajati 
predlogov, ki se podajajo pri ustni razpravi ali 
]ih je po predpisu zakona podajati pri taki raz
pravi. 

Prepisi vlog v kazenskem in nespornem postopku. 
§ 18. 

Ako se v kazenskem ali nespornem postopku 
zaracunijo prepisi vlog, se ob preizkušanju pri
mernosti teh oprav lahko tudi vpošteva, ali se 
je z napravo teh prepisov stranki, kateri so se 
izročili prepisi, prihranil poseben potrošek, ki bi 
ga bila morala sicer napraviti, da bi zvedela za 
vsebino vloge. 

Uporabnost tarife na razsodiški postopek. 

§ 19. 
Ta ukaz in njemu priložena tarifa se morata 

kolikor sta uporabna, uporabljati tudi v postop
ku pred statutarnimi razsodišči in pred raz
sodniki. 

Oskrbovanje več opravil na istem potu. 

§ И. 
Ako sta se na istem potu oskrbeli dve opra

vili ali še več, se smejo zaračuniti potni stroški 
(tarifna postavka 10.) samo enkrat. V takem pri
meru jih je. primerno porazdeliti na posamezna 
opravila. 

V izvršilnem (zavarovalnem) postopku se 
ravna določitev stroškov pri predlogih zahteva-
jocega upnika ali drugih upravičencev po vred
nosti njih zahtev, pri predlogih dolžnikovega 
aolznika po višini zarubljene terjatve, pri pred
logih zavezančevih po vrednosti nasprotnikovih 
zahtev, ki se jih tičejo; pri predlogih ponudniko
vih in zdražiteljevih pa je odločilna vrednost iz
vršilnega predmeta.. 

§ 6. 
Kadar ni vrednost predmeta, na katerega se 

nanaša opravek v spornem, izvršilnem (zavaro
valnem) ali v nespornem postopku, niti izražena 
s številkami niti se ne da razvideti iz drugih po
datkov, v kolikor je to treba za določitev tarifne 
Postavke, ki jo je uporabiti, mora sodišče, koli
kor moči brez nadaljnjih poizvedb in ne da bi se 
bistveno zakesnila rešitev ali prizadejali stroški, 
«oločiti vrednost ob prvem določanju stroškov. 
v dotično rešitev je izrecno sprejeti vrednost, ki 
S e je vzela v podstavo za določitev stroškov. 

V dvomu je vzeti znesek 250 Din pred okraj
nim sodiščem in 2500 Din pred sodnim dvorom 
prve stopnje. 

Seznamki stroškov (računi). 
§ 12. 

Za sestavo seznamkov o stroških in pristoj-
bmskih računov za svojo stranko, kolikor se ne 
potrebujejo za priloge sodne vloge, nima odvet
nik pravice do druge nagrade kakor do mani-
pulacijskih pristojbin (tarifna postavka 11.). 

Nagrada pri skupnem delovanju več odvetnikov. 

§ 13. 
Za opravke, ki jih izroči stranka več odvet

nikom skupaj, dobi vsak izmed njih, če ni poseb
nega dogovora, od svoje stranke popolne pri
stojbine tarife za svoje opravke. 

Nagrada odvetniku kot pooblaščencu za vročbe. 

§ 14. 
Ako je postavljen odvetnik samo kot poobla

ščenec za vročbe, ima pravico le do manipulacij-
skih pristojbin (tarifna postavka 11. in sled.) in 
pristojbin za pisma (tarifna postavka 4.), ki se 
nabero za pošiljanje spisov in za dopisovanje. 

Nagrada odvetniku v lastni pravni stvari. 

§ 15. 
Odvetnik sme v lastni pravni stvari od na

sprotne stranke, ki je dolžna povrniti stroške, 
zahtevati pristojbine, ki gredo pooblaščenemu 
odvetniku. 

Okrajšani zaznamek in odmera stroškov. 
§ 20. 

Zaradi enostavnejšega postopanja se smejo 
stroški zaznamenovati tako, dà se izrecno ali 
molče opozori na sestavek, ki je razpoložen na 
sodišču in ki navaja v preprostih in pogostoma 
se ponavljajočih primerih redno se dogajajoča 
in zaračunjena opravila in izdatke in tarifni pre
račun za to pripadajoče nagrade, ali pa da se 
zahteva povračilo tarifnih stroškov. 

V naprej sestavljeni seznamki stroškov in pre
računi stroškov morajo biti za vse sodne oddelke 
z enakim področjem enaki in se smejo razpoložiti 
samo s pritrdilom sodnega predstojnika. 

Začetek veljavnosti in prehodna določila. 
§ 21. 

Ta ukaz dobi moč dne 1. novembra 1922. 
Tega dne prestane veljati naredba ministra za 
pravosodje z dne 3. junija 1909., drž. zak. št. 82, 
z izpremembami v naredbi ministra za pravo
sodje z dne 31. avgusta 1917., drž. zak. št. 371, 
v naredbi poverjenika za pravosodje v Ljubljani 
z dne 10. marca 1919., Ur. 1. št. 404, v naredbi 
pokrajinske vlade za Dalmacijo z dne 1. decem
bra 1919., št. I. 18.808, št. 75 Dalmatinskega 
Glasnika, v naredbi ministra pravde z dne 7. maja 
1920., št. 14.989, Ur. 1. št. 206, in v naredbi mi

nistra pravde z dne 17. novembra 1921., št. 54.577, 
št. 70 Dalmatinskega Glasnika. 

Za dela in posle odvetnikov in njih pisarnic, 
ki se opravijo do tega dne, gredo pristojbine pp 
do sedaj veljavnih predpisih. 

Minister pravde: 
dr. L. Markovič s. r. 

OJ (Л 

Tarifa. 
P r e d m e t 

A. Opravilni honorar. 
Za pravdne spise izvun ustne 

razprave ali zaslišanja, kolikor so 
preprosti, kakršni so: 

Nagrada 
Din 
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sa Predmet 
v OS 

Sä 
navadna naznanila in poročila 

sodišču; 
zaprosila pri sodiščih ali drugih 

oblastvih za podelitev pojasnil, po
trdil, izpričeval, prepisov ali od
pravkov, za vpogled v spise ali vrni
tev prilog; predlogi, da se postavi 
skrbnik za nasprotno stranko; 

umikanje tožb, predlogov ali 
pravnih lekov; 

izjave odreke; 
odpovedi terjatev, zakupnih ali 

najemnih pogodb in pooblastil; 
upori v opominjevalnem po

stopku; 
zaprosila za rok, narok, vročbo 

in slična, le formalno stran postop
ka zadevajoča zaprosila in izjave; 

nadalje v izvršilnem postopku: 
predlogi za ustavitev (§ 39, 

št. 6, § 200., št. 3, i. r.), izjave, 
ali se zahteva plačilo v gotovini 
(§ 171., i. r.), izjave, s katerimi se 
samo pritrdi predlogu, ob vrednosti 
predmeta : 
a) do vštetih 25 Din . . . . . . 
b) nad 25 Din do vštetih 50 Din 
c) „ 50 „ „ „ 100 „ 
d) „ 100 „ „ „ 150 „ 
e) „ 150 „ „ „ 250 „ 
Î) „ 250 „ „ „ 500 „ 
g) „ 500 „ „ „ 2500 „ 
h) „ 2500 „ 

2. I. Za nastopne vloge, kolikor so 
preproste: 

tožbe, kakršne so: menične tož
be, posojilne tožbe, tožbe trgovcev 
in obrtnikov za plačilo za dano 
blago in opravljena dela, mezdne 
tožbe, tožbe za plačilo dogovorje
nih zakupnin ali najemnin, tožbe 
(ugovori, upori) med izvršilnim ali 
zavarovalnim postopkom in vsled 
njega; 

zglasitve terjatev iz menic, po
sojil, dobav blaga, opravljanja del 
ali službovanja, zakupnih ali na
jemnih pogodb i. e. v konkurzu; 

prošnje za izdajo pogojnega 
plačilnega povelja v opominjeval
nem pcstopku; 

predlogi za prevzem ali predajo 
zakupnega ali najemnega predmeta; 

predlogi za povračilo stroškov, 
ne glede na posledek pravde ali za
radi umaknjenega priziva; 

prošnje za uvedbo amortizacij
skega postopka. 

Izvršilni (zavarovalni) predlogi: 
za rubež premičnih telesnih reči, 

za njih shrambo, za prodajo ali 
drugo uporabo; 

za prisilno osnovo zastavne pra
vice na nepremičnih rečeh, ki niso 
vpisane v zemljiški knjigi; 

za rubež denarnih terjatev z na
ročilom za dolžnikovega dolžnika, 
naj poda izjavo po § 301. izv. r., 
za preodkaz zarubljenih denarnih 
terjatev; 

za rubež drugih imovinskih 
pravic; 

za izročitev ali dajatev premič
nih sb/ari, za prepustitev ali izpraz
nitev nepremičnih stvari; 

drugi stvarni predlogi v tekočem 
izvršilnem postopku; 

predlogi za položbo in izročitev. 
H. Za nastopne naroke, če ne 

pride do razprave ali do ps'etresa-
nja. zaukazanega uradoma: 

prve naroke, tudi če se izreče 
sodba vslecJ priznave ali zamude ali 
če se sklene poravnava, ali če se 
zglase ugovori; 

naroke, pri katerih se stranke 
samo zaslišijo; 

nrroke, pri katerih je opraviti 
poravnano ali naloženo prisego ali 
razodetno prisego; 

Nagrada 
Din 

3 — 
5 — 

10— 
15— 
2 0 — 
22-50 
30— 
8 0 — 

4. 

n A i Nagrada 
P r e d m e t ßjn 

po predlogu ali uradoma pre
ložene naroke; 

ob vrednosti predmeta (sporne 
stvari, terjatve, položnega pred
meta itd.): 
a) do vštetih 25 Din 5 — 
b) nad 25 Din do vštetih 50 Din 10— 
c) „ 50 „ „ „ 100 „ 15— 
d) „ 100 „ „ „ 150 „ 20— 
e) „ 150 „ „ „ 250 „ 2 5 — 
f) „ 250 „ „ „ 500 „ 3 0 — 

g) „ 500 „ za vsakih 250 „ 
več po 10-— 
toda nikoli več nego . . . . 1000-— 

Pripombe k tarifni postavki 2. 
1.) Če nastopi katera posebnih 

okolnosti §§ 7., 9. ali 11. izvršilnega 
reda ali če se opira izvršilni pred
log na inozemski izvršilni naslov 
(§§ 79, 80, 86, izv. r. in člen XIX. 
u. z. k izv. r.), se zviša nagrada za 
izvršilne (zavarovalne) predloge za 
25 odstotkov, to je za eno četrtino 
tarifnega zneska. 

2.) Če se združi več izvršilnih 
predlogov, nastane za vsak nadalj
nji predlog ob vrednosti zahteve 
ali predmeta: 
a) do vštetih 25 Din večja pristoj

bina za 2-50 
b) do vštetih 150 Din večja pristoj

bina za 5-— 
c) v vseh ostalih primerih večja 

pristojbina 10-— 
Za sprejem nastopnih predlogov 

v rubežni predlog: 
a) za shrambo zarubljenih stvari; 
b) za izdajo naročila dolžnikovemu 

dolžniku po § 301. izv. r , se ne 
plača spredaj stoječa večja pri
stojbina. 
3.) Opravo položb v denarno 

knjigo je nagrajati po tarifni po
stavki 9. in po § 10. naredbe. 

4.) Za čas čakanja na narok, po 
četrt ure čakanja za vsako, četudi 
le začeto polovico ure 10-— 

Za predloge za prisilno upravo 
ali prisilno dražbo nepremičnin ali 
nepremičninskih deležev, ne glede 
na to, ali so vpisani v javni knjigi 
ali ne; 

za prošnje za zemljiškoknjižne 
vpise v izvršilnem (zavarovalnem) 
postopku in tudi izvun njega, ob 
vrednosti zahteve ali predmeta: 
a) do vštetih 25 Din 5 — 
b) nad 25 Din dò vštetih 50 Din 10— 
c) „ 50 „ „ „ 100 „ 15— 
d) „ 100 „ „ „ 150 „ 20— 
e) „ 150 „ „ „ 250 „ 30— 
0 „ 250 „ „ „ 500 „ 40— 

g) „ 500 „ za vsakih 250 „ 
več za 10-— 
toda nikoli več nego . . . . 1500— 

Pripombe k tarifni postavki 3. 
1.) Če se prosi za izvršbo po 

obvestitvi o že začetem izvršilnem 
postopku zaradi pristopa k njemu, 
se zniža nagrada za zaprosilo pri
silne uprave ali prisilne dražbe za 
25 odstotkov, to je za eno četrtino 
tarifnega zneska. 

2.) Nagrada za sestavo dražbe-
nih pogojev ni obsežena v tarifni 
postavki. 

3.) Določila pripomb 1.) in 2.) 
k tarifni pcstavki 2. se uporab
ljajo. 

Za sestavo, prepis in odpravo 
opominjevalnih pisem ali drugih 
preprostih opravilnih pisem: 

ob vrednosti predmeta: 
a) do vštetih 25 Din 2-50 
b) nad 25 Din do vštetih 150 Din 5 — 
c) v vseh ostalih primerih . . . 10— 

= > 
<1> c/> 

6. 

7. 

10. 

Nagrada 
Din 

2-50 

2-50 

P r e d m e t 

Za sestavo, prepis in odpravo 
povabilnih pisem, da pridi kdo v 
odvelnikovo pisarnico 

Za izdajo odvetniškega poobla
stila 

I. Za sprejem, vknjižbo, shram
bo, zaračun in izročitev denarjev ali 
vrednostnih papirjev, hranilničnih 
in posojilničnih knjižic (vštevši iz
dajo prejemnega potrdila) 

od vrednosti tistega dne, ko jih 
je odvetnik prejel: 
a) pri zneskih do vštetih 500 Din 

Vi %, toda nikoli ne manj nego 
50 par. 

b) pri zneskih nad 500 Din od 
zneska, ki preseza 500 Din, le 

II. Če ni bilo mogoče opraviti 
sprejema ali izročitve v odvetnikovi 
pisarnici in tudi ne po pošti, vrhu 
tega, da se potrudi v kraj položbe 
ali prejema: 
a) pri zneskih db vštetih 25 Din . 2-50 
b) pri zneskih nad 25 Din do všte

tih 150 Din 5 — 
c) pri zneskih nad 150 Din do všte

tih 1000 Din 10— 
d) v vseh ostalih primerih . . . 2 5 — 

Pripomba k tarifni postavki 7. 
Ta tarifna postavka se ne upo

rablja na upravo menic in dolžnih 
pisem., pristojbin za priče ali izve
dence, vročnim in enako. 

^ Za preproste pogovore, traja
joče do četrt ure, katerim pa ni pri
števati kratkih pojasnil o tem, kako 
je s tekočo stvarjo 10*— 

Za opravo opravil v sodnem 
postopku zunaj odvetniške pisar- • 
nice, ki jih navadno oskrbuje pisar
niški uslužbenec, ki ni vpisan v ime
nik odvetniških kandidatov, vši.evši 
zamudo časa, kolikor sploh gre za
njo po § 8. naredbe posebna na
grada in ne obseza tarifa o tem po
sebnih določil, tako zlasti za poiz
vedbe v zemljiški knjigi ali sicer na 
sodišču (v sodni pisarnici), pri 
davčnem ali drugem oblastvu, za 
intervencijo pri opravi izvršilnih 
(zavarovalnih) dejanj i. e. r. 

med vso dobo odsotnosti, ki jo 
je provzročilo opravilo: 
a) do porabe pol ure 6 — 
b) za vsako, tudi le začeto nadalj

njo poluro 4-— 

B. Potni stroški in pristojbine 
za oddaljenost. 

Kadar se opravljajo opravila v 
sodnem postopku zunaj odvetniške 
pisarnre v kraju, ki je od odvet-
nikovega stanovališča oddaljen nad 
dva kilometra — poleg nagrade, 
ki pristoji za opravo opravila sa
mega: 
a) potne (vozne) pristojbine, in 

sicer: 
aa) če se more rabiti železnica 

(parnik), povračilo železni
ških (parniških) pristojbin 
in če je stanovališče odvet-
nikovo ali kraj, kjer se 
opravlja opravilo, oddaljen 
od železniške (parniške) po
staje nad dva kilometra, 
povračilo pristojbine za voz 
na postajo, odnosno v kraj, 
kjer se opravlja opravilo, 
in nazaj; 

bb) če se sploh ne more rabiti 
železnica (parnik) ali vsaj 
ne brez znatne izgube časa, 
povračilo pristojbine za voz 
v kraj, kjer se opravlja 
opravilo, in nazaj; 
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"52 
v ta 

P r e d m e t 

cc) če in kolikor se ne da rabiti 
vozilo in je pot, ki jo je 
prehoditi, daljša nego dVa 
kilometra, povračilo za hojo 
tja in nazaj. 

Pri tem pristoji: 
a) odvetniku I. razred pio železni

cah in na parnikih, dvovprežen 
voz in za vsako, četudi le začeto 
poluro hoda, ki jo je prehodil, 
ne rabeč voza, odškodnina . . 

ß) odvetniškemu kandidatu II. raz
red po železnicah, I. razred na 
parnikih, enovprežen voz in za 
vsako, četudi le začeto poluro 
hoda, ki jo je prehodil, ne rabeč 
voza, odškodnina 

y) drugemu uslužbencu III. raz
red po železnicah, II. razred na 
parnikih, raba obstoječih pošt
nih, tramvajskih zvez in zvez z 
omnibusi in, če teh ni, raba eno-
vprežnega voza in pia za vsako, 
četudi le začeto poluro hoda, ki 
jo je prehodil, ne rabeč voza, 
odškodnina 

Pripomba k a), ß), y) te tarifne 
postavke. 

1.) V področju višjega deželne
ga sodišča v Splitu je dovoliti pri
stojbino za voz v višini, ki jo določi 
sodišče po danih prometnih raz
merah. 

2.) V krajih in pokrajinah, kjer 
ni dobiti enovprežnih voz ali kjer 
niso v navadi, pristoji namesto eno-
vprežnega voza dvovprežen voz. 
b) pristojbine za prehrano: 

če traja odsotnost najmanj šest 
ur,. za vsak dan, ko je ta uvet 
podan: 
aa) odvetniku . . . . . . 
bb) odvetniškemu kandidatu . 
cc) drugemu uslužbencu . . . 

c) prenočnine: 
če je treba prenočiti zunaj od
vetnikov ega bivališča, za vsako 
noč: 
aa) odvetniku 
bb) odvetniškemu kandidatu 
cc) drugemu uslužbencu . . . 

d) pristojbina za zamudo časa, ko
likor ni nagrajati opravila, vštev-
ši zamudo časa, po tarifni po
stavki 9., za vsako delovno uro 
(pripom. 3.), ki se je prebila na 
potovanju ali -v kraju, kjer se 
opravlja opravilo, poleg časa, ki 
se potrebuje za opravo opravila 
samega; začeto uro je računiti 
za celo: 
aa) odvetniku 
bb) odvetniškemu kandidatu . 

e) odškodnina za čas, ki se je pre
bil izvun delovnih ur (prip. 3.) 
na potu v kraj ali iz kraia, kjer 
se opravi opravilo, in sicer za 
eno uro — začeto uro je raču
niti za celo: 
aa) odvetniku 
bb) odvetniškemu kandidatu 
Pripombe k tarifni .postavki 10. 
1.) Če je dala voz stranka sama, 

ne pristoji dotična pristojbina za 
voz. 

2.) Če tedaj, ko se rabi želez
nica ali pamik, stanovališče odvet-
nikovo ali kraj opravila ni oddaljen 
od dotične postaje nad dva kilo
metra, se prepušča sodišču, da do
loči, ali in koliko je v posameznem 
primeru z ozircm na velikost raz
dalje in na dane prometne razmere 
dovoliti pristojbino za pot na po
stajo ali v kraj opravila in nazaj. 

Isto velja, če je pot, po kateri ni 
moči rabiti voza, dolga dva kilo
metra ali manj. 

Nagrada 
Din 

КЛ G. 

10— 

io-— 

50--
50-
30-

25-
25-
15-

15-
10--

6--
3-

11. 

12. 

13. 

14. 

P r e d m e t 

3.) Za delovni čas velja čas od 
8. do 18. ure. 

4.) Če se opravljajo opravila v 
sodnem postopku zunaj odvetniške 
pisarnice, toda v bivališču odvet-
nikovem ali v kraju, ki ni od njega 
oddaljen nad dva kilometra — v 
kolikor se ne opravlja opravilo na 
sodišču — se prepušča, če ne ob-
seza tarifa posebnih določil, v vsa
kem posameznem primeru sodišču, 
da določi, ali je poleg nagrade za 
opravo opravila z ozirom na odda
ljenost in dane prometne razmere 
za pot v kraj opravila in nazaj do
voliti pristojbino za oddaljenost 
(voz) in koliko. Za pot na sodišče 
v odvetnikovem bivališču ali v kra
ju, ki ni oddaljen nad dva kilo
metra, in nazaj se ne daje posebna 
nagrada, če ne obseza tarifa po
sebnih določil, in posebno tudi ni
ma odvetnik v tem primeru pravice 
do pristojbine za oddaljenost (voz). 

C. Manipulacijske pristojbine. 
Za prepis opravilnih kosov in 

prilog na čisto, vštevši primerjanje 
(kolacionacijo) in priložbo potreb
nih reči (instruiranje) in za nabavo 
pisalnega gradiva, za vsako stran z 
najmanj 25 pisanimi vrstami — za
četo stran je zaračuniti za celo — 
pri čemer ni razločka, ali se pomno-
žujejo opravilni kosi s pisanjem ali 
mehanično ali pa s tiskovinami, 
ob vrednosti predmeta: 
a) do vštetih 50 Din 
b) nad 50 Din 

Če se pa izdelujejo prepisi v ve
liki obliki, prepisi računov, tabel ali 
izkazov, sestoječih večinoma iz šte
vilk, za vsako, četudi le začeto stran 

Za oddajo na pošto ali brzo
javni urad ali za predajo pri oblast-
vih in za pobiranje povratnih rece-
pisov od vsakega opravilnega kosa 

Pripomba k tarifni postavki 12. 
Če se pošljejo pismene vloge 

sodišču brzojavno, je poleg tarifne 
nagrade za vlogo in za oddajo tele
grama povrniti za telegram pri
padajočo pristojbino kot izdatek v 
gotovini; za pravdne spise, ki po
navljajo te vloge, pa gredo samo 
manipulacijske pristojbine. 

Za izplačilo poštne nakaznice 
ali nakaznice poštne hranilnice na 
pošti ali za vplačila, ki se opravijo 
s poštno nakaznico, prejemno po
ložnico ali čekom, za vsak posa
mezni primer, če doseže nakazani 
znesek ali znesek, ki se vplača, 
50 par 

Za prediznambo zakonitega ali 
sodniškega roka ali naroka in za 
pregled vročenih ali vposlanih spi
sov, ki je pri tem potreben . . . 

Nagrada 
Din 

•50 

2-— 

—•50 

!•— 

uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

3 5 9 . 

Odločba o nadzorstvu prodaje uvoženih 
življenskih potrebščin. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo v Ljubljani od
loča na podstavi §§ 1. in 7. naredbe z dne 20. aprila 
1851., drž. zak. št. 96, o 

nadzorstvu prodaje uvoženih življenskih 
potrebščin: 

1.) Vsak uvoznik je dolžan, prijaviti življenjske 
ixurubscino, uvožene iz inozemstva na podstavi do

volila ministrstva za socialno politiko v Beogradu 
zaradi pobijanja draginje, in sicer v Ljubljani pri 
oddelku za socialno politiko^ v Mariboru pri policij
skem komisariatu in v drugih krajih pri pristojnem 
okrajnem glavarstvu. 

2.) Pristojno politično (policijsko) oblastvo ugo
tovi na podstavi izvirne fakture in kalkulacije ki 
jo mora predložiti prodajalec, da prodajna cena ne 
nasprotuje zakonu o pobijanju draginje in brezvest
ne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 
iz leta 1922., ter določi prodajno ceno. 

3.) Pristojno oblastvo sme zaradi pobijanja dra
ginje na primeren način objaviti, kdo je blago uvo
zil in po koliki ceni se prodaja. 

4.) Ako se prodaja uvoženo blago izvun območja 
oblastva, pri katerem ga je uvoznik po točki 1.) 
dolžan prijaviti, mora biti blago prijavljeno tudi ob-
lastvu, v čigar območju se prodaja. Prijavo je dolžna 
izvršiti oseba, ki v dotičnem kraju blago prodaja. 
To oblastvo ugotovi ceno po točki 2.). 

5.) Vsakdo, ki prodaja življenske potrebščine, 
uvožene zaradi pobijanja draginje, mora po členu 6. 
zakona o pobijanju draginje in brezvestne spekula
cije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., ozna
čiti cene posameznih uvoženih predmetov. Razen 
cene mora biti vedno na viden način označen ino
zemski izvor blaga. 

6.) Prestopki teh določil se kaznujejo po imeno
vani naredbi. 

V L j u b l j a n i , dne 24. oktobra 1922. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Št. 316/84/VII. 1922. 1344 3—3 

Razglas p nabavi maziva, nafte in bencina. 
Na podstavi odobritve gospoda ministra za pro

met M. S. br. 32 159/22. in v zmislu zakona o dr
žavnem računovodstvu kakor tudi pravilnika za 
njegovo izvrševanje, se objavlja s tem interesentom, 
da bo v ekonomskem oddelku ministrstva za pro
met javna ofertalna licitacija za nabavo maziva, 
nafte in bencina, potrebnega oblastnim direkcijam 
državnih železnic, in sicer: 

I. d n e 9. n o v e m b r a 1 9 2 2 . z a : 
a) 1,002.000 kg lokomotivskega in vagonskega olja 

za poletno porabo; 
b) 1,030.000 kg lokomotivskega in vagonskega olja 

za zimsko porabo; 
c) 431.000 kg cilindrskega olja za nasičeno paro; 
č) 265.000 kg cilindrskega olja za pregreto paro. 

II. d n e 10. n o v e m b r a 1 9 2 2. za: 
a) 1,070.000 kg nafte za proizvajanje plina in za 

pogon Dieslovih motorjev; 
b) 370.000 kg repnega olja za razsvetljevanje signa

lov (ali namesto njega denaturiranega oljiko-
vega ali sezamovega olja); 

c) 25.000 kg dinamskega olja; 
č) 310.000 kg bencina. 

Ponudbe se sprejemajo za enega ali več omen je-' 
nih predmetov kakor tudi za količine, manjše od 
označenih. 

Obrazec za ponudbe, ki navaja pogoje, se do
biva pri ekonomskem oddelku ministrstva za promet 
(Zrinskova ulica št. 62, prej Resavska) ali pa pri 
oblastnih direkcijah državni)) železnic v Beogradu, 
Zagrebu, Sarajevu in Subotici, vsak delavnik od 
10. do 12. ure. 

Vsaka ponudba mora Kiti opremljena s .kolkom 
za 20 dinarjev in vložena v zapečaten zavitek, na 
katerem mora biti razločno napisano: «Ponudba 
za ponudnika N. N.> Ako se pošlje 
ponudba po pošti, mora dospeti pred časom, odre
jenim za otvarjanje ofertov; brzojavne ponudbe se 
ne vpoštevajo. 

V zmislu člena 88. zakona o državnem računo
vodstvu mora položiti vsak ponudnik predpisano 
kavcijo pri glavni blagajni beograjske železniško 
direkcije, in sicer najkesneje do 10. ure dne 9. no
vembra, odnosno dne 10. novembra t. L, kakor so 
pač hoče udeležiti ene ali druge licitacije. 

Vsak dražitelj mora pokazati komisiji reverz o 
položeni kavciji kakor tudi ostale potrebne dokaze 
o svoji dobavljateljski sposobnosti; na podstavi tega 
dobi pravico, da se udeleži dražbe. 

Ponudbe bo sprejemala v ekonomskem oddelku 
ministrstva za promet odrejena komisija točno od 
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10. do 11. ure dne 9., odnosno dne 10. novembra, 
ob 11. uri pa jih začne javno otvarjati vpričo po
nudnikov, ki bi bili prisotni. 

Iz ekonomskega oddelka ministrstva za promet; 
M. S. br. 32.159/22. 

788 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 11.989. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih ne 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 8. do dne 14. oktobra 1922.) 

25. julija 1897., št. 175 d. z., ki se bodo vršile v letu 
1923., da je kapitalizirati čisti donos po obrestni 
meri 4 %. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dno 18. oktobra 1922. 

Dr. Rogina e. r. 

Letnik IV. 
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T r e b u š n i t i f u s ( T y p h n s a b d o m i n a l i s ) . 
Brežice 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Krško 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec . 
Prevalje . . . . 

1 
4 
6 
1 
2 
3 
3 
1 
4 

3 
2 
I 
1 
1 
l 

1 
3 

1 . 
3 

1 
1 

4 

1 
1 
5 

i 
2 

4 

2 
1 

1 

1 

Brežice . . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . , 
Kranj 
Krško 
Konjice . . . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

5 14 
9 
1 

22 
7 
1 
5 
2 
8 
4 
6 

1> 

4' 
15 
5 
1 
3 
1 
2 
4 

6 
1 
4 
1 
2 
2 
2 

4 
3 

9 
9 
1 
7 
7 

2 
3 
6 

S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
Brežice 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto. 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica. 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . 
Murska Sobota . 

12 
1 
1 
4 
2 
5 
4 
7 
9 
3 

5 | 2 

2 
6 
2 
1 
4 
2 

2 
2 

15 
1 
1 
1 
4 
3 
4 

13 
10 
3 
3 
5 

Prede. 2458/4/22—1. з _ ! 

Oddado se: " 

1.) mesto višjega jetniškega paznika pri okrož
nem sodišču v Mariboru; 

2.) 4 mesta jetniških paznikov pri deželnem 
sodišču v Ljubljani; 

3.) 2 mesti jetniških paznikov pri okrožnem so
dišču v Celju; 

4.) 1 mesto jetniškega paznika pri okrožnem 
sodišču- v Mariboru; 

5.) 1 mesto jetniškega paznika pri okrožnem 
sodišču v Novem mestu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po 
službeni poti najkesneje do dne 

5. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri predsedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Prosilci, ki še niso v državni službi, morajo iz
kazati znanje slovenskega jezika v govoru in pismu; 
prošnji morajo priložiti rojstni in domovinski list, 
zadnje šolsko izpričevalo, nravstveno izpričevalo in 
uradno izpričevalo državnega zdravnika, da so za 
državno službo -sposobni. Končno morajo izkazati, 
da so iziwlnili svojo aktivno vojaško dolžnost ali 
i)a da so je trajno oproščeni. 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., 
Ur. 1. št. 115, vojni dobrovoljci na zakon o dobro-
voljcih z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 90 iz 
leta 1922., vojaški certifikatisti pa na predpise za
kona z dne 19. aprila 1872., av.str. drž. zak. št. 60. 

Oddado se tudi mesta, ki se izpraznijo tekom 
razpisa in po premestitvi. Prosilci naj zato izrecno 
navedejo vsa mesta, za katera prosijo, ako bi se 
izpraznila. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 25. oktobra 1922. 

Dr. Rogina s. r. 
Št. 3730/22. 

Razpis. 
3 - 2 

tja pristojen, pismen, im ovit, nekaznovan, je kriv, 
da je dne 2. julija in tudi poprej v le tu ' l922. pri 
Sv. Juriju, ker je prodajal žemlje po 3 K, zahteval 
višjo ceno, nogo jo ona, ki zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6/22., in zato se obsoja po členu 8. tega zakona 
z uporabo § 266. k. z. na 12 ur zapora in na 400 Din 
denarne kazni, ki se izpremeni ob neizterljivosti v 
zaporno kazen nadaljnjih 8 dni, in po § 389. k. p. 
r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja in 
izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek III., 

dne 30. septembra 1922. 

U 181/22—10. j 423 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Celju kot vzldicno sodišče je 

vsled naredbe z dne 21. julija 1922., s katero je bila 
določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 8. av
gusta 1922. pod predsedstvom višjega deželnosod-
nega svetnika drja. Bračiča vpričo višjega deželno-
sodnega svetnika drja. Štepančiča, višjega deželno-
sodnega svetnika drja. Flerina in deželnosodnega 
svetnika Tiller ja kot sodnikov in avskultanta Ce-
pudra kot zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika 
drja. Požarja, v odsotnosti obtoženke Marije K e -
d 1 o v e in vpričo zagovornika drja. Srebreta o 
vzklicu, ki ga je vložila obtoženka o izreku glede 
krivde in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v 
Rogatcu z dno 27. junija 1922., opr. št. U 181/22- -4. 
Rečeno sodišče je na predlog državnega pravdnika, 
naj se vzldic kot neutemeljen zavrne, in na predlog' 
zagovornikov, naj se vzklicu ugodi ali TKI naj se vsaj 
zniža denarna kazen, dne 8. avgusta 1922. razsodilo 
tako: 

Vzklic obtoženke glede njene krivde se kot ne
utemeljen zavrača; pač pa je ugoditi vzklicu glede 
kazni in zato se ta z uporabo § 62. a. k. z. pri po
stranski denarni kazni znižuje na 100 Din, ob ne
izterljivosti pa na 48 ur zapora. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek II. 
dne 25. oktobra 1922. 

Celje okolica 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Slovenjgradec. . 

D a v i c a (Di p h t e r i a). 
4 
1 
1 

i 1 
1 

4 
2 

2 

i 
T r a h o m . 

2 Kranj j 
Ljubljana mesto. . ( 1 
Ptuj okolica . . . | 2 , 

1 1 bolnik oddan bolnici v Krškem, 
sprejet iz bolnice v Brežicah. 

2 
1 
2 

Odda se strojniško (poduradniško) mesto od
nosno mesto enega ali več višjih paznikov in' paz
nikov, v. moški kaznilnici v Mariboru. 

Rok za vlaganje prošenj pri podpisanem ravna
teljstvu do dne 

2 5. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 111. 

Ravnateljstvo kr. moške kaznilnice v Mariboru, 
dne 18. oktobra 1922. 

1 bolnik 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 19. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičič s. r 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Prede. 2203/15/22—7. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je določilo za 

cenitve, navedene v § 19. ministrske naredbe z dne 

U VII 944/22. !420 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Magdalena H o r v a t , branjevka v 

Mariboru, je kriva, da je dne 12. junija 1922. v Ma
riboru zahtevala za 4 kg češenj, ki jih je kupila po 
10 K, znesek po 16 K, odnosno 14 K, torej višjo 
ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
trgovski čisti dobiček. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 8. zakona 
z dne 30. decembra 1921., «Službene Novine> št, 5 
ex 1922., in zato se obsoja po členu 8. navedenega 
zakona na 24 ur zapora in na 50 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in stroškov izvršitve kazni. 

Po členu 14. ji je odvzeti vso količino blaga ki 
je bila predmet kazenskega dejanja, po členu 19. pa 
je razsodbo po pravnomočnosti brez razlogov obja
viti v Uradnem listu ob stroških cbsojenkinih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne 12. julija 1922. 

U 505/22—8. ~ 1425 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Ignac K o b i e n c e r , rojen dne 

27. junija 1850. v Bodoncih, izraelitske vere ože
njen, gostilničar in posestnik pri Sv. Juriju š't. 52, 

T IV 3/22—2. Ш 1 

Amortizacija. 
Na prošnjo Alojzija R a č i č a , mizarja v Bre

zini pri Brežicah, se uvaja postopanje za amortiza
cijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje 
izgubil: Vložna knjižica mestne občinske hranilnice 
v Brežicah št. 6315 v vrednosti 2080 K. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi s v > 
je pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od danes, 
ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je vložna' 
knjižica brez moči. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek IV., 
dne 28. septembra 1922. 

Ne 546/22—4. 

Amortizacija. 
1418 3—1 

Na prošnjo Antona S t r i t of a, župnika v Sent 
Vidu pri Lukovici, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnih hranilnih knjižic, ki ju je prosilec 
baje izgubil: Hranilna knjižica Ljudske posojilnice 
v Ljubljani št. 44.525, glaseča se na naslov: «Pred-
stojništvu cerkve v Št. Vidu>, z vlogo 12.0C8 K 86 v, 
in hranilna knjižica Zadružne gospodarske banke v 
Ljubljani št. 287, glaseča se na ime: Matija Stri^of, 
z vlogo 2800 K. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dne tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da s ta hranilni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek I., 
dne 16. oktobra 1922. 

1422 A. Vpisi v trgovinski register. 
V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e I. 

956. Sedež: Dolenji Logatec. 
Besedilo firme: Emilija Trelec, 
Obratni predmet: trgovina z mešanim, blagom. 
Imetnica: Emilija Trelec, Dolenji Logatec št. 75. 
L j u b l j a n a , dne 21. septembra 1922. 



112. 

957. Sedež: Gorenji Logatec. 
Besedilo firme: Ivan Sajovic. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Ivan Sajovic v Gorenjem Logatcu št. 48. 
L j u b l j a n a , dne 29. septembra 1922. 

958. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A. Kremsir. 
Obratni predmet: trgovska agentura, komisijska 

trgovina i,n trgovina z deželnimi pridelki na debelo. 
Imetnik: Artur Kremsir, trgovec v Ljubljani, 

Kolodvorska ulica št. 3. 
L j u b l j a n a , dne 29. .septembra 1922. 

959. Sedež: Nova vas. 
Besedilo firme: St. Lenarčič. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Stanko Lenarčič, trgovec v Novi vasi 

št. 1. 
L j u b l j a n a , dne 21. septembra 1922. 

960. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firmo: Emerih Writzl. 
Obratni predmet: parna žaga. 
Imetnik: Emerih Writzl, posestnik parne žage 

v Ptuju. 
M a r i b o r , dne 4. oktobra 1922. 

961. Sedež: Sod raži ca. 
Besedilo firme: Fran Fajdiga, stolarna in stru 

gama, Sodražica. 
Obratni predmet: istolarna in strugama. 
Imetnik: Fran Fajdiga, posestnik v Sodražici 

št. 50. 
Firma se podpisuje tako, da pristavlja imetnik 

njenemu besedilu svojeročno svoj podpis. 
N o v o m e is t o , dne 30. septembra 1922. 

962. Sedež: Vrbuje. 
Besedilo finn e : Franc Pogačar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Franc Pogačar v Vrbnju št. 6. 
L j u b l j a n a , dne 29. septembra 1922. 

II. V p i s a l o s o s e i z p r e m e m b o i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

963. Sedež: Javornik. 
Besedilo firme: Pavel Sedej. 
Obratni predmet: trgovi.na z deželnimi pridelki: 
Odslej je obratni predmet tudi trgovina z lesom. 
L j u b 1 j a n a , dne 21, septembra 1922. 

964. Sedež: Ljubljana. 
Eesedilo firme: Oroslav Čertalič. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim, ga

lanterijskim in> špecerijskim blagom: 
Otvoritev poravnalnega postopanja, zaznameno-

vana dne 5. maja 1922. v tusodnem trgovinskem re
gistra, se je po sklepu deželnega kot konkurznega 
sodišča v Ljubljani z dne 30. decembra 1921. iz
brisala. 

L j u b l j a n a , <ïne 22. junija. 1922. 

965. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Gabriel Piccoli. 
Obratni predmet: lekarna; 
Prokura je i>odeljena Gabriel u Piccoliju st., einer, 

lekarnarju v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 21. septembra 1922. 

966. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Vinko Hmelak. 
Obratni predmet: trgovina •/, mešanim blagom: 
Vstopil je kot družbenik Miroslav Kostjal Živa-

novic, zategadelj javna trgovska družba izza dne 
1. -septembra 1922. 

Besedilo firme odslej: Hmelak in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

delikatesami, južnim sadjem in deželnimi pridelki 
na drobno in na debelo. 

Pravico samostojnega zastopanja ima samo 
družbenik Miroslav Kostjal Živanovič. 

Finna se podpisuje tako, da postavlja Miroslav 
Kostjal Živanovič pod njeno napisano, odtisnjeno ali 
natisnjeno besedilo svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 4. oktobra- 1922. 

Ш. I z b r i s a J a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 

967. Sedež: Zgornja Planina. 
Besedilo firme: Alois Gartner. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom, 

:žganjem in zdravilnimi zelišči: 
Vsled prestanka obrata, 
L j u b l j a n a , dne 21. septembra 1922. 

789 Letnik IV. 

Proglasitve za mrtve. 1393 
O k r o ž n o s o d i š č e v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž.zak. 
št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, 'naj to k -
poroči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še 
žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Ivan Cipotb, 
rojen dne 27. marca 1890., 
posestnikov sin v Kup-

šincih, Prekmurje. 

Ivan Farkaš, 
rojen dne 2. januarja 
1889., posestnik v Hotizi, 

Prekmurje. 
Franc Senčar, 

rojen dne 14. septembra 
1879., posestnik v Benet-

ku pri Ljutomeru. 
Tomaž Rojht, 

rojen dne 16. novembra 
1882., hlapec v Trnovcih, 

okraj ptujski. 
Štefan Vučko. 

rojen dne 26. junija 1876., 
delavec v Gornji Bistrici, 

Prekmurje. 

Andre) Rižnar, 
rojen 'dne 30. novembra 
1883., posestnik v Vito-

marcih, okraj ptujski. 

Franc Horvat, 
rojen dne 18. oktobra 
1884., posestnik v Vidon-

cih, Prekmurje. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicni rok 
poteče dne 

Služil prvotno pri 83. in 
pozneje pri 76. pehotnem 
polku; pogrešan izza me
seca februarja 1915. na 

galiških bojiščih. 
Vojak 48. pehotnega pol
ka; baje padel dne 24. de
cembra 1914. pri Stari 

Končini v Galiciji. 
Vojak 26. črnovojniškega 
pehotnega polka; baje v 
Zeleniku v Albaniji umrl 

za malarijo. 
Vojak 87. pehotnega pol
ka; pogrešan izza meseca 
avgusta 1914. na galiških 

bojiščih. 
Vojak 48. pehotnega pol
ka; pogrešan izza meseca 
oktobra 1914. na srbskem 

bojišču. 
Služil pri 12'3 črnovoj-
niškem oddelku v Prze-
myélu; baje v ruskem voj
nem ujetništvu umrl za 

tifuzom. 

Vojak 83. pehotnega pol
ka; baje dne 7. septembra 
1914. padel pri Lublinu. 

Brat 
Nikolaj Cipoth. 

Žena 
Elizabeta Farkaš. 

Žena 
Antonija Senčar. 

Bratranec 
Alojzij Kukovec. 

Žena 
Katarina Vučko. 

Brat 
Franc Rižnar. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 

v Murski Soboti, 

Mihael Kouter, 
posestnik 

v Kapci št. 24. 

Franc Črnel, 
posestnik 

vBenetku št. 16. 

Franc 
Kostanjevec, 

župan 
v Rizmancih. 

Josip Kulčar. 
rojen dne 19. marca 1881., 
posestnik v Zamostju, 

Prekmurje. 
Štefan Žerdin, 

rojen dne 29. marca 1891., 
; delavec v Veliki Polani, 
j Prekmurje. 

Jakob Cerar, 
rojen dne 25. julija 1888., 
delavec v Breznu, okraj 

marenberški. 
Josip Čaear, 

rojen dne 25. marca 1876., 
posestnik v Bogojini, Prek

murje. 

Pavel Szabo, 
rojen dne 15. januarja 
1892., delavec v Čentibi, 

Prekmurje. 

Mat|až Horvat, 
rojen dne 31. decembra 
1872., posestnik v Bra-

toncih, Prekmurje. 

Martin Gerlč/ 
rojen dne 29. septembra 
1885., posestnik v Čren-

šovcih, Prekmurje. 
Martin Mesaric, 

rojen dne 24. oktobra 
1882., posestnik v Bra-

toncih, Prekmurje. 
Štefan Legen, 

rojen dne 28. novembra 
1879., posestnik v Bra-

tonclh, Prekmurje. 
Aleksander Kolta|, 

rojen dne 10. septembra 
1881., posestnik v Por-

dašincih, Prekmurje.__ 
Josip Rašcan, 

rojen dne 30. novembra 
1884., poljedelec v Veliki 

Polani, Prekmurje. 
Marija Medved, 

rojena dne 28. novembra 
1838., samska posestnica 
v Pečkah št. 5 pri Slo

venski Bistrici. 

Franc Schummer, 
rojen dne 30. septembra 
1873., posestnik pri Sve
tem Lovrencu na Pohorju. 

LajoS Graj, 
rojen dne 10. avgusta 
1883., posestnik v Pro-
senjakovcih, Prekmurje. 

Tofiiičar 14/1. hoiived-
skega topniškega polka; 
baje padel dne 16. junija 

1918. ob Piavi. 

Vojak 48. pehotnega pol
ka; pogrešan od jeseni 
1915. izza bitke ob Drini. 

Služil pri 27. domobran
skem pehotnem polku ; 
pogrešan od leta 1918. 
na italijanskem bojišču. 

Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje dne 
5. junija 1916. padel pri 

Kolomanu v Galiciji. 
Služil pri 3. ogrskem trd-
njavskem topniškem ba
taljonu v Przemyslu; izza 
meseca marca 1915. po

grešan. 
Vojak 20. honvedskega pe
hotnega polka; pogrešan 
izza dne 4. septembra 
1917. na italijanskem bo

jišču. 
Vojak 20. honvedskega pe
hotnega polka ; pogrešan 
izza dne 24. decembra 
1914. na gališkem bojišču. 
Služil pri 20. honvedskem 
pehotnem polku; pogrešan 
izza dne 5. avgusta 1915. 
__ na gališkem bojišču. 
Vojak 26. pehotnega pol
ka; pogrešan izza meseca 
maja 1917. na romunskem 

bojišču. 
Vojak 83. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 
6. decembra 1914. na čr-

nogorskerh bojišču. 
Služil pri 20. honvedskem 
pehotnem polku; baje dne 
6. julija 1915. padel na 

gališkem bojišču. 

Odšla dne 15. septembra 
1918. v Maribor; od takrat 

pogrešana. 

Vojak 26. domobranskega 
pehotnega polka; pogre
šan od pomladi leta 1917. 
izza bitke na gori Sv. Ga

briela. 
Služil pri 83. pehotnem 
polku, bil dne 23. oktobra 
1914. v bitki pri Ivango-
rodu ranjen ter baje za 
ranami umil v neki bol

nici na Češkem. 

Žena 
Marija Horvat. 

Žena 
Katarina Kulčar. 

Brat 
Josip Žerdin. 

Mati 
Neža Cerar. 

Žena 
Ana Časar. 

Svakinja 
Regina Biček. 

Žena 
Marija Horvat. 

Žena 
Ana Gerlč. 

Žena 
Barbara Mesaric, 

Žena 
Marija Legen. 

Žena 
Lina Koltaj. 

Žena , 
Katarina Raščan, 

Josip Kovač, 
župan 

v Vidoncih. 

Josip Rus, 
višji pisarniški 
predstojnik v 

Dolnji Lendavi. 

20.10.1922.; 
T 154/22—10. 

20.10.1922.; 
T 159/22—9. 

20. 10.1922.; 
T 161/22—9. 

20.10.1922. 
T 162/22—8 

20.10.1922.; 
T 170/22—5, 

20.10.1922.; 
T 171/22—13 

20.10.1922.; 
T 172/22—7. 

20.10.1922.; 
T 174/22—5. 

Franc Jureš, 
sodni kanclist v 
Dolnji Lendavi. 

Viktor Nemec, 
sodni uradnik v 
Murski Soboti. 

Josip Rus, 
višji pisarniški 
predstojnik v 

Dolnji Lendavi. 

Pavel Jurečko, 
Sestra jždlezničar v Stu-

Neža Medved. | dencih, Slom
škova ulica št. 14. 

Varuh 
Mihael Möge. 

Žena 
Lina Graj. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 

v Murski Soboti. 

20.10. 1922., 
T 175/22—6. 

20.10.1922., 
T 177/22—6. 

20.10.1922.; 
T 181/22—3. 

20.10.1922.; 
T 182.22—4. 

20.10.1922.; 
T 186/22—3. 

20.10.1922.; 
T 187/22-3. 

20.10.1922.; 
T 188/22-3, 

20.10.1922.; 
T 189/22-3. 

20.10. 1922.; 
T 190/22—6. 

20.10.1922.; 
T 179/22—7. 

20. 10.1922.; 
T 191/22—5. 

20.10.1922.; 
T 194 22—7. 

20.10.1922.; 
T 195/22—5. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja ! 
1923. i 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja j 
1923. i 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. novembra 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

Nadaljevanje na piihuduji strani. 



112. 790 Letnik IV. 
z dne 6. marca 1921., njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za dobavo graviranih 
štampilij. 

Popi« potrebnih štampilij in obči in posebni po
goji za njih dobavo se dobivajo pri ekonomskem 
oddelku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev, vzorci 
teh štampilij pa .so na vpogled v sobi št. 12 iste 
direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za, 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z 'zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo štampilij po razpisu 
pod št, 496/6—VII. za dan 1 1. d e e e m b r a 1 9 2 2. 
ponudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer mod 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št, 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje. do 30. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki ee mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. Vsak 
ponudnik mora ostati v besedi 30 dni po dražbi; 
Trredložili sme ponudbo tudi za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 23. oktobra 1922. 

Št. 15.948. 1417 

Razglas. 
Dne 2 1 . n o v e m b r a 1 9 2 2. ob desetih so 

bodo oddajali na javni dražbi v zakup za dobo petih 
let (t, j . od dne 16. januarja 1923. do dne 15. janu
arja 1928.) lovi, do katerih imajo pravico občine: 

Dole, izklicna cena 250 Din; 
Gradišče, . . . . » » 500 » ; 
Konj, » » 3000 » ; 
Moravče, . . . . » » 300 » ; 
Šmartno » » 400 » ; 
Vače, » » 200 » . 
Dražba se bo vršila v poslopju okrajnega glavar

stva v Litiji. 
Nadalje .se bodo oddajali dne 8. d e c e m b r a 

19 2 2. ob desetih na uradnem dnevu v Višnji gori 
na javni dražbi v zakup za dobo petih let (od dne 
10. januarja 1923. do dne 15. januarja 1928.) lovi, 
do katerih imajo pravico občine: 

Bukovica, . . . . izklicna cena 2000 Din; 
Češnjicc, . . . . » » 70 » ; 
Dob, » » 1000 » ; 
Draga, » » 250 » ; 
Gorenja vas, . . . » » 300 » ; 
.Velike Peče, . . . » » 800 » ; 
Muljava, . . . . » » 200 » ; 
Krka, » » 500 » ; 
Podboršt, . . . . » » 200 » ; 
Iludo, » » 50 » ; 
Rad oh ova vas, . . * » 200 » ; 
Temenica, . . . . » » 1000 » ; 
St. Vid, » » 150 » ; 
Žalna, » » 150 » . 
Dne 9. d e c e m b r a' 1 9 2 2. ob desetih pa se 

bodo oddajali na uradnem dnevu v Zagorju na javni 
dražbi v zakup za dobo petih, let (od dne 16. januarja 
1923. do dne 15. januarja 1928.) lovi, do katerih imajo 
pravico občine Kandrše, Kolovrat in Zagorje. Iz
klicna cena 50 Din. 

Okrajno glavarstvo v Litiji, 
dne 14. oktobra 1922. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po-

i grešancev 

Štefan Bogdan, 
rojen dne 5. avgusta 
1877., posestnikov sin v 

Dolini, Prekmurje. 
Henrik Jager, 

rojen dne 2. maja 1900., 
I trgovski pomočnik v Ma

riboru. 
Frane Vodoplvec, 

rojen dne 26. januarja 
1880., posestnik v Lu-

šečki vasi. 

Karel Smodiš, 
rojen dne 4. novembra 
1887., posestnik v Kušta-

novcih, Prekmurje. 

Joalp Farkaš, 
rojen dne 17. decembra 
1899., posestnik v Lonča-

rovcih, Prekmurje. 
Pavel Nagy. 

rojen dne 19. maja 1878., 
posestnik v Dobrovniku, 

Prekmurje. 

Vendei Kasaš, 
rojen dne 1. maja 1878., 
posestnik v PeteSovcih, 

Prekmurje. 

Peter Štruc, 
rojen dne 25. junija 1885., 
stanovnik v Pernicah, 

okraj marcnberški. 

Marko Sraka, 
rojen dne 23. aprila 1889., 
posestnik in krojač v Li

povcih, Prekmurje. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje dne 
8. septembra 1914. padel 

na gališkem bojišču. 
Mladostni prostovoljni 
strelec ljubljanske sku
pine; pogrešan izza pre
obrata na italijanski fronti. 
Vojak 26. domobranskega 
pehotnega polka; baje dne 
8. septembra 1914. padel 

v bitki pri Lwówu. 
Vojak 83. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 
9. novembra 1919. v ru
skem vojnem ujetništvu 

v Petropavlovskem. 
Služil pri 18. honvedskem 
pehotnem polku; pogrešan 
izza dne 10. avgusta 1918. 
na italijanskem bojišču. 

Služil pri 20. honvedskem 
pehotnem polku; pogrešan 
izza dne 14. septembra 
1914. na srbskem bojišču. 
Vojak 12. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 
13. januarja 1916.vruskem 
vojnem ujetništvu. Bil 
naposled interniran v 

Astrahanu. 
Služil pri 87. pehotnem 
polku ter prišel meseca 
marca 1915. v rusko vojno 
ujetništvo v Usolijo, po
tem v Sizram; izza dne 
27. aprila 1918. pogrešan. 
Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza prvih bojev na 

gališkem bojišču. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Elizabeta 
Bogdan. 

Mati 
Suzana Jager. 

Žena 
Ana Vodopivec. 

Žena 
Fani Smodiš. 

Brat 
Janoš Farkaš. 

Žena 
Ana Nagy. 

Žena 
Katarina Kasaš. 

Žena 
Marija Štruc. 

Brat 
Ivan Sraka. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

— 

— 

Franc Fermolšek, 
posestnik 

v Lušečki vasi. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik 
v Murski Soboti. 

— 

Kajetan Albrecht, 
sodni oficial v 

Dolnji Lendavi. 

— 

— 

ê 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20.10.1922.; 
T 196/22-3. 

20. 10.1922.; 
T 197/22—4. 

20.10.1922.; 
T 146/22—13. 

20.10.1922.; 
T 160/22—9. 

20.10.1922.; 
T 184/22—6. 

20. 10. 1922.; 
T 198/22—3. 

20.10.1922.; 
T 199/22—3. 

20.10.1922.; 
T 200/22—3. 

20.10.1922.; 
T 202/22—3. 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

1. maja 
1923. 

C I 83, 84/22, Cb I 14—17/22. 1390 3—2 

Oklic. 
Ivan Kopušar, posestnik v Savini St. 3, po 

Franu Košcnini, notarju v Gornjem gradu, toži na
stopne zapuščine zaradi zastaranja naslednjih pra
vic: 1.) po Francu S l a t i n š k u zaradi zakupnih 
in najemnih pravic; 2.) po Uršuli P 1 e s n i k o v i 
300 gld.; 3.) po Marku W a n z e r ju 30 gld.; 
4.) po Petru W o" n e g g u 76 gld. 51 kr.; 5.) po 
Pavlu W e n e g g u 210 gld. 75 kr.; 6.) po Neži 
K o n ša k o v i 150 gld. 

Narok za ustno razpravo sc je določil na dan 
10. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču. 
Ker so dediči teh zapustnikov popolnoma ne

znani, se jim postavlja za skrbnika Franc Spende, 
posestnik v Gornjem gradu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 14. oktobra 1922. 

P 43, 51, 59, 63 in 64/22—1. 1419 

Oklic. 
Preklicani so bili: 
1.) Franc K l o p č i č , posestnikov sin in krojač 

v Vrbi, zaradi umobolnosti omejeno (sklep z dne 
8. maja 1922., L 1/22—10); skrbnik oče Melhior 
Klopčič, posestnik v Vrbi št. 27; 

2.) Franc M a l i n , užitkar v Storovju št. 1, za
radi slaboumnosti popolnoma (.sklep z dne 1. avgusta 
1922., L 20/20—24); skrbnik Karel Kosmač, posest
nik v Štebaliji št. 28; 

3.) Leopold M e r č u n, vojni invalid v Biščah 
št. 27, zaradi slaboumnosti omejeno (sklep z dfte 
17. avgusta 1922., L 8/22—5); skrbnik oče Mihael 
Merčun, posestnik v Biščah št. 27; 

4.) Janez B r e g a r , posestnikov sin v Javorju, 
zaradi slaboumnosti popolnoma (sklep z dne 6. iep-
tembra 1922., L 4/22—10); skrbnik oče Janez Bre-
gar st., posestnik v Javorju št. 1; 

5.) Frančiška I z 1 a k a r, delavka v Jelenku 
št. 2, zaradi slaboumnosti omejeno (sklep z dne 
17. avgusta 1922., L 9/22—2); skrbnica Ivana Cuk-
jati, kočarica v Jelenku š t 2. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek L, 
dne 19. oktobra 1922. 

A 70/22. 1424 
Sklic upnikov. 

Ivana P e č j a k , 15 let stara posestnica iz Kle-
cet št. IS pri Žužemberku, je dne 9. maja 1922. 
umrla. 

Vsi, ki imajo terjatve do njene zapuščine, se s 
k-m pozivljejo, naj jih napovedo ali ustno ali pis
meno ter jih dokažejo pri sodišču v Žužemberku do 
dne 1. d e c e m b r a 192 2., ker bi ччјсег upniki, ki 
niso za svoje zahtevke zastavnopravno zavarovani, 
no. imeli nikake nadaljnje pravice do te zapuščine, 
tiko bi bila zaradi plačila napovedanih terjatev iz
črpana. 

V Ž u ž e m b e r k u, dne 24. oktobra 1922. 

Anton Carli -s. r., sodni komisar. 

Št. 135. 1401 3 - 2 
Razpis notarskega mesta. 

Razpisuje se četrto notarsko mesto v Mariboru, 
in tako mesto v drugem kraju, ki bi se po pre
mestitvi izpraznilo v območju i>odpi,sane zbornice. 

Prošnje naj se vlože lo dne 
11. n o v e m b r a t. 1. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 21. oktobra 1922. 

St. 4458/1/VI.—1922. 

Razglas o obveznosti spremljanja živih 
živali. 

Ministrstvo za promet je odredilo pod št. 27.274 
z dne 29. avgusta t. 1., da mora vsako pošiljko živili 
živali kdo spremljati 

Brez spremljevalca se torej odslej ne bodo i z 
vzemale žive živali na vožnjo, razen malih živali, ki 
se v lahko prenosnih, dobro zaprtih kletkah izročajo 
v prevoz. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 21. oktobra 1922. 

Št. 496/6—VIL—1922. 1426 3—1 

Razglas o dobavi graviranih štampilij. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poštnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 31. oktobra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». - Izpremembe v osebju. — Zakon o obnavljanju in pospeševanju vinogradništva. Ukaz, s katerim se 
sklicuje narodna skupščina na novo redno zasedanje. — Uredbe osrednje vlade: Odredbe o uvozu ladijskih predmetov. Izprememba in dopolnitev pravilnika o izpitih kandidatov 
za višje navtične čine v rečnem trgovskem brodarstvu. Odločba, s katero se podaljšuje rok iz člena 87. carinskega zakona za uvožene sode. — Naredba pokrajinskega namestnika 
za Slovenijo glede občinske davščine od prirastka na vrednosti nepremičnin v mestni občini ljubljanski. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o železniški voznini za izvoz vina 
iz države. Razglas o sestavi oddelkov državnega sveta in o obsegu njih poslov. Razglas o kurzu listin, izdanih na zlato ali inozemsko valuto, za čas od dne I. do vštetega dne 
30. novembra 1922. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razpust društev. Odobritev šolskih knjig. Razglas glede si tkanja letošnjega vinskega mošta. Razpis živino-
zdravniških mest pri okrajnih glavarstvih v Konjicah in v Črnomlju. Izkaz o staniu živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: Raz
glas glede taksiranja vlog, vloženih pred dnem 1. avgusta 1922. Razpis službe uradnega sluge v področju ljubljanske finančne delegacije. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — 

Razne objave. 

iz „Slažbeniti Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 235 z dne 21. oktobra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 5. septembra 

1922., s katerim se postavljata-: za tajnika I. razreda 
ministrstva za socialno politiko z letno plačo 4041 
Din 60 p Dragotin G o r u p, komisar v IX. činovne.n 
razredu invalidskega odseka pri oddelku za social
no politiko v Ljubljani; za inšpektorja III. razreda 
oblastne inspekcije dela v Ljubljani z letno plačo 
4546-80 Din Alfred D e j a k, inspektor III. razreda 
oblastne inspekcije dela v Celju z isto plačo, po 
.službeni potrebi. 

Številka 236 z dne 23. oktobra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 6. septembra 

1922., s .katerim se dr. Jakob B o r k o , višji kon
trolor I. razreda v oddelku za kontrolo dohodkov 
pri ministrstvu za promet, postavlja za inšpektorja 
I. razreda. 

Številka 329 z dne 26. oktobra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 30. julija 1922., s katerim se aktivni 
sodni poročnik v ostavki dr. Tomo T o 1 a z z i po
stavlja za tajnika II. razreda ministrstva za notranje 
posle. 

Odločbi ministra za finance, da smeta poslovati 
z devizami in valutami firmi: M i l u t i n o v i c & 
It u ž i ć v Sarajevu in M. J. A n a f v Zemunu. 

Izpremembe v osebju, 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja A1 e -

k s a n d r a 1. z dne 20. septembra 1922. sta bila 
postavljena: za direktorja tobačne tvornice v Ljub
ljani v V. činovnem razredu z letno plačo 7000 Din 
Josip M a n d e l j , višji inspektor in direktor iste 
tvornice v VI. činovnem razredu 1. stopnje; za viš
jega inšpektorja v VI. činovnem razredu 1. stopnje 
z letno plačo 5500 Din Josip K o s e m , višji račun
ski svetnik pri delegaciji ministrstva financ v Ljub
ljani v VII. činovnem razredu I. stopnje. 

Mandelj s. r. 

Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 
z dne 3. oktobra 1922., št. 34.487, je bil profesor in 
primari] dr. Alojzij Z a 1 o k a r imenovan za rav
natelja bolnice za ženske bolezni v Ljubljani. 

Dr. Katičić s. r. 

Provizorna asistentka X. činovnega razreda 
dr. Milena P e r u š e k pri kmetijsko-kemijskcm za
vodu v Ljubljani je imenovana za pristava IX. či
novnega razreda v definitivni lastnosti na dose
danjem službenem mostu. _ _, ,,., 

J Dr. Baltic s. r. 

Ivan J u r c a , uradni sluga pri davčnem okraj
nem oblastvu v Novem mestu, je stalno upokojen. 

Bonač s. r. 

j Avskultant dr. Rihard P i n t a r v Novem mestu 
i se je odpovedal službi. 
i Anton A l e š , višji jetniški paznik v Mariboru, 
i je z dnem 31. oktobra 1922. na lastno prošnjo traj-
i no upokojen. 
i Dr. Rogma s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe, 
360. 

Mi 
A l e k a a n d e p I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor naroda-.1 «kupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v ХШ. redni seji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je zakon o obnavljanju in po
speševanju vinogradništva z dne 28. novembra 1895. 
z njegovimi izpremcmbami in dopolnitvami z dne 
26. januarja 1900. in z izpremembami in dopolnitvami 
po uredbi z dne 22. marca' 1921., «Službene Novine» 
št. 83/21., seznamka uredb ministrstva za poljedel
stvo in vode št, 12, «Službene Novine» št. 195/21., 

izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o obnavljanju in pospeševanju 

vinogradništva.* 
Člen 1. 

Državne trtnice imajo to-le nalogo: 
1.) proizvajajo in razmnožujejo odporne vrste trt 

(ameriške podlage), ki dajo material (ključe, sajenke 
in cepljenke) za obnavljanje vinogradov; 

2.) služijo za praktične šole, v katerih lahko vino
gradniki ob vsaki priliki vidijo in se nauče vseh del, 
ki merijo na obnavljanje in gojenje vinogradov; 

3.) služijo za kraje, kjer se prirejajo vinogradni
ški in vinarski tečaji in se vrši potovalni pouk za 
pospeševanje teh poljedelskih gran v oblasti, ki ji 
pripada dotična trtnica; 

4.) v poizkusnih kleteh in enoloških laboratorijih, 
ki se osnujejo pri teh trtnicah, se zbirajo podatki o 
prirodni sestavi domačih vin in ostalih prevretih 
pijač, da se zaščitijo zoper ponarejanje in da se pra
vilno negujejo vina in ostale pijače; in 

5.) na enološki postaji, ki se osnuje pri krajinski 
trtnici v Bukovu, se poleg prednje naloge v točki 4. 
izvršuje tudi kontrola zoper ponarejanje vin v Sr
biji in se izvajajo znanstveni in praktični poizkusi iz 
domačega vinogradništva ;n vinarstva, 

ölen 2. 
Za ustanavljanje novih ali razširjanje že usta

novljenih trtnic je prvenstveno uporabljati državno 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 224, izdanih dne 9. ok
tobra 1922. (Prilog XXX. — 1922.) 

ali občinsko zemljišče, če je kje in če more služiti 
za ta posel. Ce ga ni, se vzame v zakup zemljišče 
privatnih oseb, dolder traja potreba. Če pa se ne 
more doseči sporazum o zakupnini, se privatno zem
ljišče odkupi po zakonu o razlaščanju. 

; Člen 3. 
; - Trtnice se nadzirajo po pravilih, ki jih predpiše 
: minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 4. 
i Trtnice upravljajo upravniki. Ti so državni urad-
I niki ter se postavljajo s kraljevim ukazom na pred-
: log ministra za poljedelstvo in vode. 
I Za upravnike trtnic se smejo postavljati oni, ki 
j so dovršili višjo ali srednjo poljedelsko šolo ter pre-
j bili kot pomočniki v trtnicah ali kot upravniki v dre-
| vesnicah vsaj leto dni, kakor tudi oni, ki so dovršili 
j nižjo poljedelsko šolo, prvenstveno vinogradniško, 
i ter prebili najmanj štiri leta kot pomočniki v trtni

cah ali pet let v elužbi v drevesnicah. 
Izvzemajo se samo oni, Jd so ob času, ko stopi 

ta zakon v veljavo, že voditelji trtnic. 
Plače upravnikov trtnic se dele na pet razredov: 

I. 4000 Din; II. 3500 Din; HI. 3000 Din; IV. 2500 
Din in V. 2000 Din. 

Upravniki ne morejo napredovati v višji razred, 
dokler ne prebijejo v nižj-лп najmanj štiri leta; toda 
minister za poljedelstvo in vode sme onim upravni
kom, ki so prebili višje število let v poljedelski 
službi, dati plačo, ki ustreza njih službenim letom 
po teh razredih. 

Upravniki imajo v trtnici brezplačno stanovanje 
in brezplačno kurjavo ali toliko doklado za to v 
denarju, kolikršno odredi minister za poljedelstvo in 
vode. 

Člen 5. 
V vsaki trtnici se postavlja s predpisom ministra 

za kmetijstvo in vode potrebno, število pomočnikov, 
katerih plače se dele na dva razreda: I. s 1500 Din 
in H. SÌ 1200 Din na leto. Pomočnik sme biti oni, ki 
je dovršil srednjo ali z jako dobrim uspehom nižjo 
poljedelsko šolo, prvenstveno pa vinogradniško. 

Tudi pomočniki imajo pravico do brezplačnega 
stanovanja in brezplačne kurjave v trtnici ali do 
tolike denarne odškodnine za to, kolikršno odredi 
minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 6. 
1.) Pri državnih trtnicah se postavi po en poto

valni učitelj vinogradništva ali vinarstva, kakršna 
je pač potreba dotične oblasti Ti potovalni učitelji 
so državni uradniki ter se postavljajo s kraljevim 
ukazom na predlog ministra za poljedelstvo in vode, 
in sicer izmed strokovnjakov z isto kvalifikacijo, ki 
se zahteva za upravnika trtnic. 

Njih plače se dele na pet razredov iste višine 
kakor pri upravnikih teh trtnic ter se prejemajo na 
isti način kakor pri teh. 

Ako v trtnici ni stanovanja za potovalnega uči
telja, mu odredi sedež minister za poljedelstvo in 
vode v mejah oblasti, Jd ji pripada trtnica. 

Potovalni učitelji imajo brezplačno stanovanje in 
brezplačno kurjavo, odnosno denarno odškodnino 
za to, razen tega pa stalno doklado za potovanje, 
kolikršno odredi minister za poljedelstvo in vode. 
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2.) Na enološki postaji, pri krajinski trtnici v 

Bukovu, je postanti enega postajnega direktorja in 
enega asistenta. Oba sta ukazna uradnika, ki se po
stavljata s kraljevim ukazom na predlog ministra 
za poljedelstvo in vode. 

Oba morata imeti višjo strokovno izobrazbo ter 
morata dokazati, da sta delovala vsaj pol leta v 
kemijskem ali enoloskem laboratoriju. 

Plača postajnega direktorja je: I. razreda 6000 
Din, П. razreda 5000 Din in III. razreda 4000 Din, 
plača postajnega asistenta pa: I. razreda 4000 Din, 
П. razreda ЗбОО Din in III. razreda 3000 Din na leto. 

Direktor in asistent imata istotako pravico do 
brezplačnega stanovanja in brezplačne kurjave ali 
pa do denarne odškodnine za to, kolikršno odredi 
minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 7. 

Ce se zedinijo posamezne občine, srezi, okrož
ja ali poljedelske dražbe, da ustanove trtnice za za
laganje krajevne potrebe, jim sme minister za polje
delstvo in vode pomagati s stalno denarno podporo 
ali s strokovno močjo. 

Zemljišče, potrebno za trtnice, se preskrbi na isti 
način, kakor je predpisano v členu 2. za državne 
trtnice. 

Člen 8. 

Ce prejemajo občinske, sreeke. okrožne ali dru
štvene trtnice državno podporo, spadajo glede nad
zorstva in ureditve pod vse uredbe, predpisane za 
državne trtnice; pridelani material (ključi, .sajenke 
in cepljenke) pa se uporablja prvenstveno za odreje
no okolico (občino, srez, okrožje itd.), ki trpi stroške 
za njih vzdrževanje. 

Odredbe členov 7. in 8. veljajo tudi za občinske, 
sreske, okrožne ali družbene trtnice, ki «o bile na-
pravljane pred tem zakonom. 

Državnemu nadzorstvu pa so podrejene tudi vse 
privatne trtnice, iz katerih se trta prodaja prebival
stvu. 

Kdo sme napravljati privatne trtnice in ob 
kakšnih i>ogojih se prodaja trta iz teh trtnic, pred
piše minister za poljedelstvo in vode. 

Člen 9. 

Zemljišča s trtnicami in vinogradi, napravlje
nimi z odporno trto. se opraščajo plačevanja davka 
za deset let; vinogradi, napravljeni na svižu s kakr
šnokoli vrsto vinske trte, pa se opraščajo davka za 
dvajset let. 

Razen tega se sme svižnat svet, ki je v državni 
posesti, s kraljevim ukazom na predlog ministra 
za poljedelstvo in vode in ministra za finance od
stopiti v last posamezam vinogradnikom za napra
vo vinogradov. 

Člen 10. 

Lastniki vinogradov vlagajo prijave za opro
stitev, če zasade najmanj deset arov (1000 trt). 

Oprostitev teče e prvim letom po onem letu, v 
katerem se vinograd cepi, ter se računi od dne 
1. januaija. 

Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, 
da predpiše pravila o uživanju te ugodnosti, ki se 
nikoli ne sme dati dvakrat'/.a isti vinograd. 

Člen 11. 
Ugodnost v členu 9. velja samo za one sreze in 

ona okrožja, ki se proglase za okužene s trtno ušjo. 

Člen 12. 

Prevoz trt, namenjenih za napravo vinogradov 
ali trtnic, kar se dokaže s potrdilom pristojnega 
upravnika trtnice ali drevesnice, se vrši brezplačno 
in brzovozno na vseh državnih železnicah v kralje
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Člen 13. 
Minister za poljedelstvo in vode odreja prodajno 

ceno posameznim vrstam trt iz državnih trtnic. 
Upravičen je, posameznikom, družbam, šolam, cerk
vam in samostanom in pokrajinam, ki so največ 
oškodovane, dati potrebno količino odpornih trt 
brezplačno, ko dobi potrdilo, da se bodo koristno 
uporabile. 

Člen 14. 

Kdor trte, dobljene brezplačno iz državnih trt
nic, uniči, se kaznuje v denarju z desetkrat toliko 
vsoto, kolikršno znaša vrednost uničenih trt. 

Člen 15. 

Prošnje in prijave za trte io oproščene takse, 
j ki ,se je do sedaj plačevala po zakonu o taksah. 

j Člen 16. 

i Vinsko trte, cepljene ali primerne za cepljenje 
in odporne, se opraščajo ob uvozu vseh državnih in 

j občinskih davščin. Toda dovolila za uvoz daje mini
strstvo za poljedelstvo in vode samo, če trtnice v 
državi ne morejo kriti potrebe. 

Člen 17. 

Da bi bile vinogradniške krajine preskrbljene z 
izurjenimi cepilci in rezači kakor tudi z veščimi kle
tarji, je prirediti v trtnicah v zmislu člena 1., točk 
2. in 3., vsako leto po nekoliko praktičnih tečajev 
za cepljenje in obrezovanje trte kakor tudi za racio
nalno podelovanje grozdja in negovanje vina. Na 
te tečaje morajo občine, od katerih se to zahteva, 
poslati toliko kurzistov, kolikor jih odredi minister; 
sprejemajo pa se tudi oni, ki se prijavijo prosto
voljno. 

Podporo za vzdrževanje slušateljev ob času te
čajev daje ministrstvo za poljedelstvo in vode, koli
kor bi se sami ne mogli vzdrževati. 

Slušatelji teh tečajev imajo brezplačno stano
vanje in brezplačno vožnjo za odhod in povratek. 

Ölen 18. 

Praktične tečaje v trtnici vodijo upravniki s po
močjo trtničnega osebja in, če je treba, tudi poto
valnega učitelja. Tečaje izvun trtnice pa vodijo do
tični potovalni učitelji s pomočjo trtničnega osebja, 
če je treba. 

i 

j JNatanenejse odredbe o prirejanju teh tečajev 
; predpiše minister za poljedelstvo in vode s pravil-
j nikom. 

Člen 19. 

Minister za poljedelstvo in vode se pooblašča, da 
=me vsako leto v mejah proračunske možnonti od 

j rediti vsoto kot nagrado osebam ali društvom, za-
I služnim za vinogradništvo. 

Nagrade se dajo po natečaju. 

Člen 20. 
Vsi stroški po tem zakonu se izplačujejo iz vsote, 

odrejene za to z letnim proračunom. 

Člen 21. 
Z dohodki trtnic se postopa tako, kakor to na

laga zakon o državnem računovodstvu. 
Upravnik trtnice je odgovorni računodajnik za 

trtnico. 
Vsi računi o nabavi potrošnoga materiala kakor 

tudi mezdni spiski dninarjev morajo imeti poleg 
podpisa upravnikovega tudi podpis pomočnika, ki 
je prevzel v oskrbo dotični material, odnosno najel 
delavce. 

Člen 22. 
Minister za poljedelstvo in vode sme po izkazani 

potrebi tudi v drugih vinogradniških središčih kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ustanavljati 
enološke postaje, podobne postaji v Bukovu, z istim 
namenom iz člena 1., točke 5., in z isto ureditvijo 
kakor v členu 6., točki 2., tega zakona. 

Člen 23. 
Zaradi vzdrževanja naših vin na dostojni višini, 

ki je neizogibno potrebno, da se ojači izvoz vin, se 
prepoveduje tako po državnih in privatnih trtnicah 
kakor tudi po vinogradih razmnoževanje in sajenje 
onih hibridov ameriške trte in hibridov med ameriško 
in evropsko trto, ki rode neposredno brez cepljenja. 
Izvzeti se smejo samo oni hibridi, za katere da do
volilo ministrstvo za poljedelstvo in vode. 

Člen 24. 
Ta zakon se razširja na vso kraljevino Srbov, 

Hrvatov in Slovencev. Minister za poljedelstvo in 
vode naj spravi v sklad vse državne in privatne trt
nice, njih osebje in potovalne učitelje vinogradni
štva in vinarstva v vsej državi z odredbami tega 
zakona, čim to dovoli proračunska možnost. 

Člen 25. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko ?e razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča zakon o obnavljanju in 
pospeševanju vinogradništva z dne 28. novembra 
1895. z njegovimi izpremembami in dopolnitvami z 

dne 26. januarja 1900. in uredbo o izpremembah in 
dopolnitvah v zakonu o obnavljanju in pospeševanju 
vinogradništva z dne 22. marca 1921., «Službene No
vino št. 83/21., seznamka uredb ministrstva za po
ljedelstvo in vode št. 12, «Službene Novine» št. 195 
iz leta 1921. 

Našemu ministru za poljedelstvo in vode pripo
ročamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 

izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu poko
ravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. decembra 1921. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni peßat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje posle: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

36Î.* 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

smo odredili in odrejamo na prediog predsednika 
Našega ministrskega sveta, in sicer na podstavi 
členov 52. in 75. ustave in po zaslišanju Našega mi

nistrskega sveta.: 
Seje narodne skupščine, pretvorjene v seje red

nega zasedanja z ukazom z dne 20. oktobra 1921., 
in otvorjene z ukazom z dne 29. oktobra 1921., je 
zaključiti s čitanjem tega ukaza. 

Narodna skupščina se sklicuje na redno zase
danje dno 20. oktobra 1922. 

Predsednik Našega ministrskega sveta naj izvrši 
ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 19. oktobra 1922. 

Aleksander s. r. 
Predsodnik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade, 

362. 
Odredbe o uvozu ladijskih predmetov. 

Na podstavi člena 20. zakona o splošni carinski 
tarifi in po zaslišinju carinskega sveta predpisujem 
nastopne odredbe o uvozu predmetov, potrebnih za 
brodarstvo, kakor tudi materiala za tehnično opre
mo in gradnjo ladij: 

1.) Pravico, ukoriščati olajšave po teh odredbah, 
imajo: 
a) Ladjedelci, ki se samostalno bavijo z gradnjo 

ali popravili ladij kot industrijci ali obrtniki ter 
imajo v ta namen napravljene ladjedelnice 
(square); 

b) domača ladijska podjetja, ki imajo ladjedelnico 
bodisi za gradnjo, bodisi za popravila ladij aH 
posebe napravljene delavnice za popravila ladij; 

c) domače ladijske družbe in domači lastniki.ladij; 
č) inozemske ladijske družbo, ki vzdržujejo v kra

ljevini urejene delavnice za popravila lastnih 
ladij. 
2.) Vsakdo, ki hoče ukoriščati olajšave, določene 

v teh odredbah, naj se obrne do glavne carinarnice, 
v katere območju so ladjedelnice, delavnice, odnos
no v katere območju so sedeži ladijskih družb ali 
stanovališča lastnikov ladij, v vsakem posamoenem 
primeru uvoza « posebno prošnjo, ki ji je priložiti 
potrdilo pristojnega oblastva o tem, da spada pro
silec v eno izmed kategorij, omenjenih v točki 1.) 
teh odredb, kakor tudi o tem, da služijo predmeti, 
ki naj se uvozijo, izključno za brodarstvo, odnosno 
za opremo, gradnjo ali popravila ladij. 

* Ta ukaz je razglašen v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 235, izdanih 
dne 21. oktobra 1922. 



113. 793 Letnik IV. 

3.) Dovolila za carino prosti uvoz predmetov v 
zmislu teh odredb izdaja generalna direkcija carin 
sporazumno z ministrstvom za trgovino in industrijo. 
Carinarnice pošiljajo prejete prošnje s svojo izjavo 
vred generalni direkciji carin, da izda ta direkcija 
potrebni odlok. 

Dokler pa se ne odredi drugače, se smejo tudi 
brez posebnega dovolila generalne direkcije carin 
uvažati predmeti, označeni v priloženem seznamku, 
če se priloži carinski deklaraciji tudi potrdilo mini
strstva za trgovino in industrijo, V. oddelka v Beo
gradu, da takih predmetov ni v državi ali da se ne 
izdelujejo v državi v zadostni količini. 

4.) Predmeti, uvoženi na podstavi teh odredb, se 
smejo odstopiti drugemu, ki ima pravico, ukoriščati 
olajšave, določene v teh odredbah, samo po pisme
nem odobrilu carinarnice, ki je izvršila uvozno oca-
rinitev dotičnih predmetov, toda samo, če se pro
šnji, s katero se zahteva dovolilo za odstop dotičnih 
predmetov, pTiloži potrdilo, omenjeno v točiti 2.) 
glede cesionarja. 

5.) Predmeti, Id se uvažajo na podstavi teh od
redb ter se uporabljajo za ladijski inventar, se vpisu
jejo v knjigo ladijskega inventarja; obenem pa je 
označiti datum in uvozno številko deklaracije, po 
kateri se je izvršil uvoz teh predmetov. 

O uvoženih predmetih morajo uvozniki voditi 
knjige, iz katerili je mogoče videti, kje in za kaj se 
uporabljajo ti predmeti. Carinska oblastva imajo 
pravico, pregledovati te knjige in njih podatke pri
merjati z dejanskim stanjem,. uvozniki pa morajo 
odposlancem carinskih oblastev dovoljevati vpogled 
v. te knjige. Če se uvoženi predmeti uporabljajo ali 
se poizkušajo uporabljati za kaj drugega, ne pa za 
to, zaradi česa so oproščeni, ali če se neupravičeno 
odstopijo drugim osebam, se uvede zoper odgovorne 
uvoznike carinskokazenska preiskava in taka de
janja se kaznujejo po členu 163. carinskega zakona. 

Seznamek predmetov iz točke 3. odredb. 
1.) Les, Id ne rasto v naši državi, kakor teack, 

pitch-pine, legno santo, eksotične luksusne vrste 
lesa za furniranje, odnosno furnirji iz njih itd. 

2.) Pločevina pod 1 mm debeline, sirova, pocin
kana, pomedenjena, ponikljana. 

Pločevina preko 1 mm debeline, pocinkana, po
medenjena, ponikljana. 

3.) Plošče, Modi, cevi, drogi, fasonirani ali ne-
fasonirani iz svinca, bakra, cinka, kositra in njih 
zlitin. 

4.) Železne cevi razen ulitih. 
3.) Fasonirano železo v obliki T in I . 
C.) Specialni žeblji za ladjedelstvo, pocinkovani 

ali iz bakra in njega zlitin. 
7.) Fasonirano železo, epecialno izdelano za la

dijska rebra. 
8.) Izdelki iz bakra, kositra, niklja, cinka in 

njih zlitin, ki so posebe napravljeni za opremo ladij. 
9.) Sasaljke. 

10.) Vsi stroji in parni kotli kakor tudi njih deli 
raaen elektromotorjev do IVz HP in generatorjev v 
vseh velikostih. 

11.) Kompletna krmila in njih deli. 
12.) Orodje za potrebo ladjedelnic, delavnic ali 

ladijskih strojnih naprav. 
13.) Linolej za prostirače in tapete (linkrusta). 
14.) Specialne barve za koneerviranje zunanjega 

podvodnega ladijskega korita, kakor «Moravija», 
«Holz-Apfel» itd. 

15.) Platno za jadra in okras. 
16.) Vrvi iz železne žice e konopljo ali brez nje, 

pocinkane ali ne. 
17.) Kotve (sidra) in lanci za kotvo in ostale la

dijske potrebščine. 
18.) Izgotovljene zastave državne in drugih držav 

kakor tudi signalne zastave. 
19.) Ladijske svetiljke za dajanje signalov. 
20.) Kuhinjske posode iz bakra in iriklja in njiju 

zlitin. 
21.) Navtični, meteorološki in optični instrumenti 

in aparati kakor tudi aparati z vso pripremo za la
dijske radiotelegrafske instalacije. 

22.) Hidrografske karte. 
23.) Vsa olja za mazanje in sredstva za konzer

viranje strojev, motorjev in orodja. 
T B e o g r a d u , dne 5. oktobra 1922. 

Državni podtajnik za finance: 

dr, Svetislav Popović e. r. 

363. 
Izprememba in dopolnitev pravilnika o 
izpitih kandidatov za višje navtične čine 

v rečnem trgovskem brodarstvu.* 
Člen 2., šesti odstavek, se mora glasiti: 
«Upravitelj male rečne plovitve «ne poveljevati 

potniškim ladjam izpod 100 ton nosilnosti in re-
morkerjem vsake vrste na rekah in jezerih znotraj 
meje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Pomorski kapetani dolge plovitve, poročniki in 
upravitelji veliko obalne plovitve, so upravičeni, na 
podstavi svojih pomorskih listin opravljati poroč-
niško službo; samostalno pa smejo poveljevati samo 
ladjam v lokalni plovitvi (upravitelj lokalne plo
vitve). 

Da pridobe čin upravitelja male rečne plovitve 
ali kapetana rečne plovitve, morajo dokazati: 
a) da so državljani kraljevine Srbov, Hrvatov, in 

Slovencev; 
b) da so dovršili 24. leto starosti; 
c) da so službovali na Dunavu in pritokih najmanj 

12 mesecev, od teh pa najmanj polovico na re-
morkerju; 

č) da so opravili izpit za upravitelja male rečne 
plovitve ali za kapetana rečne plovitve iz onih 
predmetov, iz katerih niso bili izprašani pri iz
pitih pomorske stroke. 
Za pomorske kadete velja člen 2.» 

Iz pisarne direkcije rečnega prometa v Beogradu, 
dne 6. oktobra 1922.; št. 9190. 

364. 
Odločba, s katero se podaljšuje rok iz 
člena 78. carinskega zakona za uvožene 

sode. 
Na podstavi člena 1. zakona o izpremembi in do

polnitvi členov 78. in 115. carinskega zakona («Služ
bene Novine» št. 77/22.**) sem odločil: 

Rok iz člena 78. carinskega zakona za sode iz 
kakršnegakoli materiala ki se pogojno uvozijo v 
državo, da se napolnjeni z našimi pridelki izvozijo 
v inozemstvo, je podaljšan na devet mesecev, štetili 
od dne, ko se izvrši uvozna ekspedicija. 

V B e o g r a d u , dne 16. oktobra 1922.; 
C bi-. 63.144. 

Državni podtajnik za finance: 
dr. Svetislav Popović s. r. 

Uredbe pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

3 6 5 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
glede občinske davščine od prirastka na vred
nosti nepremičnin v mestni občini ljubljanski. 

Na podstavi § 81 .občinskega reda za mesto Ljub
ljano dovoljujem sporazumno z delegacijo ministr
stva financ, da sme pobirati mestna občina ljubljan
ska posebno davščino od prirastka na vrednosti ne
premičnin po teh določilih: 

§ L 
Ob knjižnem ali izvunknjižnem prenosu obde

lane ali neobdelane nepremičnine ali deleža nepre
mičnine, ležeče v okolišu mestne občine ljubljanske, 
se pobira občinska davščina od prirastka na vred
nosti. 

Prenosu nepremičnine (deleža nepremičnine) sta 
enaka izročitev take nepremičnine (dela nepremič
nine) po družbeniku v družbeno imovino in prenos 
iz družbene imovine v imovino družbenikovo. 

Premembo v osebah javne trgovske družbe, 
družbe z omejeno zavezo ali družbe po državljan
skem pravu in premembo v osebah osebno zave
zanih družbenikov komanditske družbe ali koman-

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 232, izdanih dne 18ega 
oktobra 1922. — Prvotni pravilnik glej v Uradnem 
listu pod št. 155/22. 

** Uradni list pod it. 111. 

ditske družbe na delnice, ki posedujejo nepremiS-
nine, je smatrati za enako prenosu idealnega delež» 

I teh nepremičnin v izmeri, kakršna ustreza delež-
| nemu razmerju izstopajočega, odnosno novovstopa-
jočega družbenika pri družbeni imovini. Slično je 
ravnati s premembo v deležnem razmerju družbe
nikov brez premembe v osebah. 

Oprostitve občinske davščine od prirastka na vred
nosti. 

O s e b n e . 

§ 2. 
Plačevanja občinske davščine od prirastka na 

vrednosti so kot otujitelji nepremičnin ali deležer 
nepremičnin oproščeni: 

1.) kralj; 
2.) država in zaldadi, ki jih država upravlja ali 

zalaga; 
3.) oblastna samouprava v Ljubljani in zakladi, 

ki jih le-ta upravlja ali zalaga, nadalje imovina 
bivše vojvodine Kranjske; 

4.) mestna občina ljubljanska in po njej uprav
ljani ali zalagani zakladi; 

5.) podobčine (vasi), če gre za nepremičnine, ki 
leže v njih okolišu, nadalje šolski okraji in javn* 
(osnovne, meščanske) šole v okolišu mestne občine 
ljubljanske, kolikor nastopajo kot posebne pravne 
osebe; 

6.) božji hrami, nadarbine in občine zakonito 
priznanih cerkva in veiskih družb kakor tudi njih 
zakladi in zavodi, ki so določeni za pokrivanje stro
škov službe božje, dušnega pastirstva in verskega 
Douka; 

7.) osebe, katerim gre ta oprostitev po med
državnih pogodbah ali sicer po načelih mednarod
nega prava; 

8.) občinski svet ljubljanski »me zadrugam in 
društvom zaradi nabave cenenih stanovanj za njih 
člane dovoliti oprostitev, če se deleži članov po 
pravilih ne obrestujejo z višjo nego s 4%m> obrest
no mero. 

Osebe, navedene pod točkami 1.) do 8.), so tudi 
kot pridobiteljice nepremičnin (deležev nepremičnin) 
oproščene jamstva za občinsko davščino od prirast
ka na vrednosti. 

S t v a r n e : 

§ 3. 
Plačevanja občinske davščine od prirastka na 

vrednosti so nadalje oproščeni prenosi: 
1.) če prirastek na vrednosti ne preseza 10 f, 

pridobitne vrednosti; 
2.) prenosi po prisilni dražbi. 

Prenosi, ki niso zavezani občinski davščini od pri
rastka na vrednosti. 

§ 4. 
Občinski davščini od prirastka na vrednosti nis* 

zavezani: 
1.) Prenosi vsled smrti na dediče ali volilojem-

nike ali po neodplačnih pravnih opravilih med ži
vimi: 

2.) prenosi zapuščinskih zemljišč na dediče, vo-
lilojemnike in one, ki imajo pravico do dolžnega 
deleža, v teku razločitve zapuščine; 

3.) odplačni prenosi od prednikov, na potomce 
aH na zeta (snaho) in med zakonci; 

4.) zamena zemljišč, ki služijo kmetovanju, za
radi zaokrožitve, kolikor uživa zamena oprostitev, 
odnosno znižbo pristojbin po določilih tarifne po
stavke 17. začasnega zakona o taksah in pristoj
binah z dno 27. junija 1921., Ur. 1. št. 259, in čle
na 11. pravilnika za izvrševanje določil o taksah in 
pristojbinah z dne 20. julija 1921., Ur. 1. št. 268; 

5.) prenosi zaradi zlaganja kmetijskih zemljišč in 
zaradi očiščanja gozdnega sveta tujih osredkov in 
zaokrožanja gozdnih meja po izmeni kmetijskih in 
gozdarskih zemljišč in vsled delitve skupnih zem
ljišč, če so ti prenosi oproščeni državnih imovinskih 
prenosnin po zakonih z dne 7. junija 1883., drž. zak. 
št. 92, 93 in 94, in z dne 21. aprila 1909., drž. zak. 
št. 131; 

6.) prostovoljna izmena zemljišč v dosego pri
mernejše uravnave stavbišča, če je to dejstvo potr
jeno po pristojnem stavbnem oblastvu in če vrhe 
tega morebitno izplačilo ne preseza 6000 K. 

Ob poznejših prenosih je s prenosi, navedenimi 
pod točko 1.) do 6.), ravnati pri izračunavanju pri
rastka na vrednosti in posestne dobe tako, kako» 
bi se po njih sploh ne bila izvršila nobena pre 
memba posesti. 
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Prirastek na vrednosti. 

§ 5-
Za prirastek na vrednosti velja razlika mod otu-

jilno vrednostjo nepremičnine (deleža nepremičnine), 
t. j . vrednostjo ob prenosu, ki daje povod za odmero 
občinske davščine, in pa pridobitno vrednostjo; za 
pridobitno vrednost je smatrati vrednost ob zadnjem 
prenosu, zavezanem občinski davščini ali pa po §§ 2. 
in 3. oproščenem plačevanja občinske davščine. Po
temtakem je ob otujitvi, ki nastopi za enim izmed 
prenosov, označenih v § 4., točkah 4.) do 6.), odlo
čilna vrednost zemljišča v njegovi prvotni obliki. 

Za otujilne in pridobitne vrednosti veljajo nače
loma ugotovljene otujilne in pridobitne cene, ka
terim je prišteti užitke, pridržane po otujitelju, in 
bremena, prevzeta po pridobi tel ju, nadalje vrednost 
drugih razen cene pogojenih postranskih dajatev 
(storitev), zlasti občinsko davščino od prirastka na 
vrednosti, če je prevzel nje plačilo pridobitelj. Na 
mesto teh cen morajo v primerih, ki so navedeni v 
tej naredbi posebe, stopiti obče vrednosti ob otu
jitvi, odnosno pridobitvi. 

Pri izračunavanju prirastka na vrednosti je vra-
čuniti le ceno (vrednost) nepremičnine same; pridob-
nina in otujilna cena (vrednost) pritekline (§ 296. 
obč. drž. zak.) se ne vpošteva. 

Razliko v vrednosti denarja ob pridobitvi in otu-
jiLvi je zaradi ugotovitve dejanskega vrednostnega 
prirastka vpoštevati tako, da se vzamejo vse vred
nosti in vsi zneski, izraženi v tuzemski veljavi (1 K 
= 0-25 Din), kolikor vplivajo po §§ 5. do 11. na 
izračun vštevnega vrednostnega prirastka, najprej z 
nastopnimi mnogokratniki, in sicer: 
vrednosti (zneski) iz leta 1920. 4-ôkrat, 

» » » 1921 3-4 » 
» » » » 1922. do konca 

meseca julija . . . . 1-7 » 
» » » poznejše dobe pa z onim mno

gokratnikom, ki ga določi za vsak mesec posebe 
komisija, v katero odpošljejo po enega zastopnika: 
mestna občina ljubljanska, pokrajinska uprava v 
Ljubljani ali oblastvo, ki stopi na njeno mesto, po
družnica Narodne banke v Ljubljani in delegacija 
ministrstva financ v Ljubljani. 

Znesek, izračunjen na tej osnovi kot prirastek, je 
potem razdeliti s številom, ki ga določi kot mnogo
kratnik za vrednosti (zneske) iz časa otujitve komi
sija v zmislu prejšnjega odstavka. 

Od tega končnega zneska je po odbitku 10 od
stotkov v zmislu § 12.. drugega odstavka, izračuniti 
davščino po določilih § 13. 

Podrobnejša določila kakor tudi predpisi za po-
etopanje, če so izražene odločilne cene v zlati ve
ljavi ali v inozemski valuti, se pridržujejo pravil
niku. 

Menjalne pogodbe, delitev skupnih zemljišč. 

§6. 
Pri menjalnih pogodbah o nepremičninah (deležih 

nepremičnin), če ležita obe nepremičnini v mestni 
občini ljubljanski, se izračuni prirastek na vred
nosti vsake zamenjane nepremičnine (deleža nepre
mičnine) posebe ter vzame ob odmeri davščine za 
podstavo. 

Prirastek na vrednosti nepremičnin, ki leže izvun 
okoliša, za katerega velja ta naredba, se ne vpo-
iteva. 

Ob prenosih zaradi delitve solastnih nepremičnin 
ee uporablja, če ne obvelja § 4., zmiselno določilo 
§ l.f tretjega odstavka. 

Vštevanje izgub. 

§ 7. 
Če se deli kompleksa nepremičnin, ki so krajev

no in gospodarsko v zvezi, preneso po različnih 
pravnih opravilih istega otujitelja ali pa njegovih 
dedičev, je od prirastka na vrednosti enega dela 
odračuniti dokazno izgubo vrednosti pri drugem ali 
drugih delih, če se je izvršila izgubonosna otujitev 
istočasno ali v dobi treh let pred prenosom, ki je 
savezan občinski davščini od prirastka na vrednosti. 

Pridobitna vrednost. 

§ 8 . 
Ce se svoječasna pridobitna cena ne more zanes

ljivo ugotoviti ali če nastanejo pomisleki, ali ustre
za ugotovljena pridobitna cena obči vrednosti ne
premičnine (deleža nepremičnine) ob pridobitvi, mora 
odmerjajoče oblastvo pri preračunu prirastka na 
vrednosti vzeti za podstavo občo vrednost ob pri
dobitvi. 

če je bila nepremičnina pridobljena na prisilni 
dražbi, velja za pridobitno ceno dosežena največja 
ponudba; čo pa ostane zdražitelj knjižni upnik, velja 
za pridobitno ceno (vrednost) oni višji znesek, s ka
terim bi bil on dosegel pokritje ob času prisilne 
dražbe, kolikor ne preseza obče vrednosti v tem 
času. 

Ob prvem prenosu nepremičnine, ki se izvrši po 
pričetku veljavnosti te naredbe, velja za pridobitno 
ceno (vrednost) cena (vrednost) ob zadnjem pre
nosu, ki se je izvršil pred pričetkom veljavnosti te 
naredbe in Id ne spada v vrsto prenosov, omenjenih 
v § 4.; če se je pa izvršil ta prenos pred dnem 1. ja
nuarja 1920., velja za pridobitno vrednost obča 
vrednost z dne 1. januarja 1920. 

§ 9 . 
Pridobitni ceni (vrednosti) je prišteti zaradi ugo

tovitve i>rirastka na vrednosti, zavezanega občinski 
davščini: 

1.) Vse dokazane izdatke, ki so jih imeli otuji-
telj ali pa njegovi predniki v pravici v dobi, ki jo 
je vzeti pri odmeri davščine za podstavo trajnemu 
povišku vrednosti nepremičnine, torej zlasti stroške 
za nove gradnje, prizidava in prezidave, za izbolj
šavo kulturnega stanja kmetijskih in gozdarskih 
zemljišč in za druge kmetijske melioracije, prikup-
nine za vodovode, stroške ali prispevke k stroškom 
cestnih, trotoarskih, kanalskih in vodnih zgradb, 
prispevke za vodne zadruge, kolikor služijo ti pri
spevki za napravo, ne pa za vzdrževanje vodnih 
zgradb itd. 

Taki izdatki se ne prištejejo pridobitni vrednosti 
tedaj, kadar so se pokrili iz podpor. 

2.) Sedem odstotkov pridobitne cene (vrednosti) 
kot povračilo za posebne izdatke ob svoječasni pri
dobitvi (za prenosnine, plačilo zastopniku itd.). 

3.) Pri kmetijskih in gozdarskih zemljiščih raz
liko med vrednostjo donosa (pridelka), ki je ostal 
ob otujitvi na njih, in donosa, ki je stal ob prido
bitvi na njih. Toda v tem primeru se ne smejo vrhu 
tega še računiti stroški za dosego tega donosa. 

4.) Posebna davščina za nezazidane parcele po 
naredbi pokrajinske uprave za Slovenijo z dne 3. ju
nija 1922., Ur. 1. št. 164. 

Če se je v času, ki je odločilen za preračun pri
rastka na vrednosti, brezplačno odstopil svet za 
javne coste in trge, se vračuni vsa ttvoječasna pri
dobitna cena na ostali del sveta. 

Otujilna vrednost. 

§10. 
Če se otujilna cena ne more zanesljivo ugotoviti 

ali če nastanejo pomisleki, ali ustreza ugotovljena 
otujilna cena obči vrednosti nepremičnine (deleža ne
premičnine), sme odmerjajoče oblastvo pri preračunu 
vrednostnega prirastka vzeti za podstavo občo vred
nost ob otujitvi. 

Delna otujitev enotno pridobljenih nepremičnin in 
enotna otujitev v delih pridobljenih nepremičnin, 

§ И. 
Če se otuji del enotno pridobljenega kompleksa 

nepremičnin, se izračuni pridobitna cena (vrednost), 
ki odpada na ta del, po razmerju njegove površine 
do površine vsega kompleksa. Enako se izračuni ob 
otujitvi idealnega lastninskega deleža pridobitna 
cena (vrednost) po razmerni višini lastninskega de
leža iz pridobitne cene (vrednosti) vse nepremičnine. 
Vštevki, dovoljeni v § 9., veljajo v razmerju, ki se 
je vzelo za podstavo izračunu pridobitne cene. 

Če se enotno otuji nepremičnina, katere realni 
ali idealni deleži so bili pridobljeni ob različnih ča
sih, se mora prirastek na vrednosti, zavezan občin
ski davščini, izračuniti in davščina odmeriti za vsak 
del posebe tako, da se porazdeli otujilna cena (vred
nost) vse nepremičnine na posamezne dele po iz
meri površine, pri idealnih deležih pa po deležnem 
razmerju ter primerja s svoječasno pridobitno ceno 
(vrednostjo) posameznih deležev. 

Slično je postopati, če otuji nepremičnino družba 
in če se je davščina za posamezne deleže nepremič
nine že prej odmerila ob premembi v osebah ali de
ležnem razmerju družbenikov (§ 1-, tretji odstavek). 

Če so deli kompleksa nepremičnin raznovrstne 
kakovosti, je izračuniti vrednost posameznih deležev 
namesto po površini (prvi in drugi odstavek) s po
izvedbo njih obče vrednosti. 

Odmerna podstava. 

§ 12. 
Za izračun prirastka na vrednosti (§§ 5. do 11.) 

in za to odločilne posestne dobe sta odločilna vse

bina in čas otujilnega opravila (razlastilnega rasso
dila, razsodbe), na katerem sloni prenos. 

Od prirastka na vrednosti, izračunjenega po pred
njih določilih, se odračuni 10 % pridobitne cene 
(vrednosti) (§§ 8. in 9.) kot davščine prosti del. 
Ostanek se vzame potem pri odmeri davščine za 
podstavo. 

Izmera občinske davščine. 

§ 1 3 . 
Občinska davščina od prirastka na vrednosti zna

ša v odstotkih zneska, Id ga je vzeti pri odmeri 
davščine za podstavo: 

5 % ob povišku vrednosti za več nego 10 do 
vštetih 15 % pridobitne vrednosti; 

6 % ob povišku vrednosti za več nego 15 do 
vštetih 20%.; 

7 % ob povišku vrednosti za več nego 20 do 
vštetih 25%; 

8 % ob povišku vrednosti za več nego 25 do 
vštetih 30%; 

9 % ob povišku vrednosti za več nego 30 do 
vštetih 35 % ; 

10 % ob povišku vrednosti za več nego 35 do 
vštetih 40%; 

11 % ob povišku vrednosti za več nego 40 do 
vštetih 45 %; 

12 % ob povišku vrednosti za več nego 45 do 
vštetih 50 %; 

13 % ob povišku vrednosti za več nego 50 do 
vštetih 55 %; ' 

14 % ob povišku vrednosti za več nego 55 do 
vštetih 60%; 

15 % ob povišku vrednosti za več nego 60 do 
vštetih 65%; 

16 % ob povišku vrednosti za več nego 65 do 
vštetih 70%; 

17 % ob povišku vrednosti za več nego 70 do 
vštetih 75 %; 

18 % ob povišku vrednosti za več nego 75 do 
vštetih 80%; 

19 % ob povišku vrednosti za več nego 80 do 
vštetih 85 %; 

20 % ob povišku vrednosti za več nego 85 od
stotkov. 

Za izbiro odstotnega postavka občinske davščine 
je odločilen ves prirastek na vrednosti, vštevai dav
ščine prosti del 10 odstotkov (§ 12.). 

Po utržku občinske davščine od prirastka na 
vrednosti po višji stopnji ne sme onemu, ki je za
vezan davščini, ostati od prirastka na vrednosti ni
kdar manj, nego bi mu ostalo od prirastka na vred
nosti, ki bi ne prekoračil najvišjega zneska, še do
pustnega za prvo nižjo stopnjo. 

Znesek davščine, izračunjen po prvem, ia dru
gem odstavku, so znižuje za: 

5 % ob posestni dobi nad 5 do 10 let; 
10 % » * » » 10 » 15 » ; 
20% » » » » 15 » 20 »; 
30% » » » » 20 » 25 »; 
40 % » » » » 25 » 30 » ; 

• 50 % » » » » 30 lei. 

Izvunknjižni prenosi. 

§14 . 
če so izvrši knjižni prenos lastnino do nepre

mičnine (deleža nei>remičnine) na podstavi več za
porednih izvunknjižnih prenosov (§ 22. zemljiško
knjižnega zakona) neposredno od prvega otujitelja 
na zadnjega pridobitelja, je izračuniti občinsko dav
ščino od vsakega prenosa posebe. Tako izracunjene 
davščino je sešteti. 

Pri tem pa je ravnati z onimi izvunknjižnimi pre
nosi, ki so po § 3., točki 1., prosti davščino, tako, 
kakor bi se po njih sploh ne bila izvršila nobena 
prememba posesti (§ 4., zadnji odstavek). 

Plačilna in jamstvena dolžnost, 

§ 15. 
Plačati občinsko davščino od prirastka na vred

nosti je dolžnost otujiteljeva, če pa je nepremičnina, 
(delež nepremičnine), ki se otuji, solastnina, neraz
delna dolžnost vseh solastnikov. 

Če se občinska davščina no more izterjati od 
otujitelja, jamči zanjo pridobitelj. Ta pa smo zahte
vati, naj odmerjajoče oblastvo po najkrajši poli in 
brez obveznosti proti otujitelju izračuni in mu na
znani znesek občinske davščine; za višji znesek se 
od njega nikakor ne sme zahtevati jamstvo. 

V primeru § 14., prvega odstavka, se smatra za 
otujitelja prvi otujitelj in za pridobitelja zadnji pri
dobitelj; toda z zadnjim vred jamčijo nerazdelno 
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tuđi vmeeni pridobitelji po razmerju nanje odpada
jočega deleža vse dolžne davščine: enako jamči, 
kdor prenese pravice, pridobljene po otujilnem opra
vilu, na koga drugega ali pa izjavi naknadno, da je 
pridobil te pravice za koga drugega. 

Priredbeno postopanje. 

O b l a e t va. 

§16. 

Odmera občinske davščine od prirastka na vred
nosti je naložena mestnemu magistratu. 

Naznanilna in pojasnilna dolžnost. 

§ 17. 
Vsakdo, ki je zavezan plačevanju občinske dav

ščine, nadalje vsak otujitelj v primerih § 14. in 
otujitelj v primerih § 3., točki 1., je dolžan, od-
merjajočemu oblastvu v 14 dneh pismeno aH proto
kolarno naznaniti prenos z navedbo vseh okolnosti, 
bistvenih za odmero davščine, in s privitkom vpo-
števnih listin, v izvirniku ali v poverjenem prepisu 
ter na zahtevo odraerjajočega oblastva v primerni 
dobi pojasniti določena dejstva, važna za priredbo. 

Enako naznanilno in pojasnilno dolžnost imajo 
družbe, navedene v § 1., tretjem odstavku, glede 
prememb v osebah in v deležnem razmerju družbe
nikov. 

Tudi pridobitelj nepremičnine je dolžan, dajati 
pojasnila o določenih dejstvih, ki so v zvezi s pri
dobitvijo nepremičnin. 

Ugotovitev vrednosti. 

§ 18. 
Öe ве ni pri odmeri občinske davščine po dolo

čilih to naredbe držati napovedanih cen, mora od
merjajoče oblastvo najprej stranko pozvati, naj na
pove vrednosti, ki se ji zde primerne. 

Co se zde odmerjajočemu oblastvu izpoved.be 
•tränke prave, mora izvršiti odmero, če pa odmerja
joče oblastvo teli izpovedb ne smatra za prave, mora 
stranki povedati, katera cenitev bi bila po njego
vem mnenju primerna. 

Če stranka v roku, ki ga ji je določiti z najmanj 
14 dnevi, ugovarja zoper določitve vrednosti po od-
morjajočem oblastvu in če ee ne doseže sporazum, 
ве mora vrednost ugotoviti po sodni cenitvi, pred 
katero je po potrebi zaslišati osebe, ki dado pojas
nila. 

Ce pa stranka v odrejenem roku ne zadosti po
zivu glede napovedi vrednosti ali glede izjave o 
določitvah vrednosti po odmerjajočem oblastvu jo 
odmeriti davščino na podstavi uradnih določitev 
vrednosti. 

Stroške sodne cenitve plača oni, ki je dolžan, pla
čati občinsko davščino. 

Plačilni nalog, jamstveni plačilni nalog, vročba, 
pravna sredstva. 

§ 19. 
O odmeri občinske davščine je osebo, zavezano 

plačilu, obvestiti s plačilnim nalogom, iz katerega 
morajo biti razvidne odmerne postave (pridobitna 
vrednost, otujilna vrednost, vštevki, porazdelitve, 
ugotovljeni prirastek na vrednosti, razmerje prirast
ka na vrednosti do pridobitne vrednosti, posestna 
doba) in preračun davščine. 

Enako je obvestiti one, ki jih veže jamstvo, da 
so uveljavlja njih jamstvo. 

Vročba plačilnih (jamstvenih plačilnih) nalogov 
se mora vršiti po določilih §§ 267. in 268. zakona 
z dne 25. oktobra 1896., drž. zak. št. 220, o neposred-
njih osebnih davkih. 

§ 20. 
Zoper plačilni (jamstveni plačilni) nalog je v 

15dnevnem roku po vročbi dopustna pritožba na ob
činski svet ljubljanski. 

Pritožba, ki jo je vložiti pri mestnem magistralni 
v Ljubljani, nima odložilne moči. 

Zoper odločbo občinskega sveta je dopusten še 
priziv na pokrajinsko upravo, oddelek za notranje 
zadeve, ki odloča končnoveljavno. 

V ostalem je zmiselno uporabljati določila za
kona z dne 19. marca 1876., drž. zak. št. 28. 

795 
Ce ee občinska davščina ne vplača v tem roku, 

se pobirajo šestodstotne letne zamudne obresti od 
dne dospelosti. 

Povračila. 

§22. 
^ Ce se ugodi pritožbi zoper odmero občinske dav

ščine od prirastka na vrednosti, se povrne nepristoj
no vplačani znesek davščine s 6 odstotki letnih po
vračilnih obresti vred od dne vplačila do dne, ko 
se je stranka obvestila o rešitvi pritožbe. 

Zvišba občinske davščine. 

§ 23. 
Ce oseba, zavezana občinski davščini, ali po njej 

pooblaščeni namestnik opusti naznanilo, predpisano 
v § 17., ali če v teku priredbenega postopanja kaj 
pove, kar utegne provzročiti prikrajšbo davščine, ali 
če pri pojasnjevanju zamolči bistvena dejstva, se 
mu sme brez uvedbe kazenskega postopanja pred
pisati povišek davščine v izmeri 100 odstotkov pri
krajšanega ali pa prLkrajšbi izpostavljenega zneska 
davščine. 

Ce pa oseba, zavezana davščini, dokaže, da je 
opustila predpisano naznanilo, da je kaj napačno 
povedala ali zamolčala v opravičljivi zmoti ali vsaj 
brez namena, prikrajšati davščino, ji je namesto 
lOOodstotnega poviška davščine naložiti manjši po
višek davščine, ki ne sme presezati niti 10 odstot
kov davščine niti 500 K. 

Povišek občinske davščine je predpisati samo 
oni osebi, zavezani davščini, Id ga je provzročila, 
če pa ga je provzročil pooblaščenec več pooblasti-
teljev, nerazdelno zavezanih plačilu, nerazdelno vsem 
pooblasti tel jem. 

Določila §§ 19. do 22. je zmiselno uporabljati za 
postopanje pri poviških davščine. 

Kazensko postopanje. 

§ 24. 
Če oseba, zavezana občinski davščini, neče dati 

pojasnil ali če ledo drugi, ki ima po določilih te na
redbe naznanilno ali pojasnilno dolžnost, to opusti 
ali pa kaj napačno naznani ali pojasni, se sme kaz
novati v denarju do 10.000Д. 

Kazensko postopanj» izvode mestni magistrat. 
Zoper razsodbo mestnega magistrata je dopusten 
priziv na pokrajinsko upravo, oddelek za notranje 
zadeve, ki razsodi končnoveljavno. 

Prisilno izterjavanje. 

§ 25. 

Ce se občinska davščina ne plača v roku, ozna
čenem v § 21., jo je izterjati ali po § 3. cesarskega 
ukaza z dne 20. aprila 1854., drž. zak. št. 96, s poli
tičnim izvršilom ali pa sodno na podstavi izkaza 
zastankov, potrjenega po odmerjajočem oblastvu. 

Letnik IV. 
gacijo ministrstva financ in oddelkom ministrstva 
pravde v Ljubljani. 

§30. 

Ta naredba dobi veljavo z dnem, ko se razglasi 
v Uradnem listu. Pobiranje te davščine pa je takoj 
ustaviti, čim to zahteva finančna uprava. 

V L j u b l j a n i , dne 21. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o železniški voznini za izvoz 

vina iz države.* 
Dno 1. decembra t. 1. stopi v veljavo nova klasi

fikacija za vino, če se izvaža iz države, in sicer: 

Predmet 

Vino, če se izvaža iz države 

Klasifikacija 

pod 
5.000 

II. 

najmanj • 
5.000 110.000 

A | A 

Vplačevanje. 

§ 21. 
Občinsko davščino je vplačati v 14 dneh po 

vročbi plačilnega (jamstvenega plačilnega) naloga 
Pri mestni blagajni. 

Zastaranje. 

§26. 

Glede zastaranja občinske davščine in poviška 
občinske davščine veljajo določila zakona z dne 
18. marca 1878., drž. zak. št. 31, ki se tičejo nepo-
srednjih pristojbin. 

Poraba donosa občinske davščine, poviška občinske 
davščine in denarnih kazni. 

§ 27. 

Donos občinske davščine od prirastka na vred
nosti nepremičnin in poviškov te davščine so steka 
v mestno blagajno v kritje proračunskih potrebščin 
mestne občine. 

Denarne kazni se stekajo v ubožni zaklad mestne 
občine ljubljanske. 

Statistični izkazi. 

§ 28. 

Mestni magistrat mora sestavljati statistične iz
kaze o občinski davščini od prirastka na vrednosti 
ter jih predlagati občinskemu svetu, ta pa na zahte
vo tudi pokrajinski upravi. 

Izvršilni predpis. 

§29. 

Pravilnik za izvrševanje naredbe in o morebit
nem sodelovanju državnih oblastev in uradov izda 
pokrajinska uprava za Slovenijo dogovorno z dele-

Ta klasifikacija se uporablja samo, če se preda 
vino na vožnjo z direktnim tovornim listom za po
etalo v inozemstvu. 

Ce se preda vino z lokalnim tovornim listom 
za našo obmejno postajo zaradi reekspedicije, 
prizna obmejna postaja klasifikacijo samo, ako 
ostane vino do nadaljnjega transportiranja izključ
no v rokah železnice in ako se priloži novemu to
vornemu listu stari tovorni list. 

Istega dne se ukinijo dosedanje klasifikacije za 
vino, če se izvaža iz države. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 14. oktobra 1922.; št, 33.227/22. 

Razglas o sestavi oddelkov državnega 
sveta in o obsegu njih poslov.** 

Na podstavi členov 5., 6. in 7. uredbe o poslov
nem redu pri državnem svetu in upravnih sodiščih 
je izvršil državni 6vet porazdelitev svojih članov v 
oddelke ter odredu obseg poslov svojim oddelkom. 

I. 

Sestava oddelkov državnega sveta. 

I. oddelek: 
Predsednik: Milutin Marković. 
Člani: dr. Al. Stanišić, Dim. Karić, dr. Štefan 

Sagadin in I. Škarja. 
Namestnika: P. Petrovič in L. Jankulovič. 

II. oddelek: 
Predsednik: dr. Tugomir Alaupović. 
Člani: Dim. Popovič, dr. Nik. Gjurgjević, dr. V. 

Potočnjak in dr. M. Rošič. 
Namestnika: dr. M. Polićević in dr. S. Vukano-

vič. 
III. oddelek: 

Predsednik: Živ. Živanović. 
Člani: dr. M. Polićević, II. Čukanović, Živ. Aran-

djelović in dr. R. Sardelić. 
Namestnika: M. Rajčević, M. Radivojevió. 

IV. oddelek: 
Predsednik: Jov. Stanković. 
Člani: P. Petrovič, Vel. Vulović, dr. Dominko 

Mazzi in dr. M. Mušicki. 
Namestnika: dr. A. Stanišić, di'. M. Rošić. 

V. oddelek: 
Predsednik: Rad. Filipović. 
Ciani: M. Rađivojević, Ibrahim Defterđarević, 

dr. R. Jovanović in L. Jankulovič. 
Namestnika: Vel. Vulović in D. Ćukanović. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 238, izdanih dne 25ega 
oktobra 1922. 

** Priobčen v «Službenih NDvinah kraljevino 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 240, izdanih dne 27oga 
oktobra 1922. 
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VI. oddelek: 
Predsednik; Miloš Paunović. 
Člani: M. Rajčevič, M. Cerovič, J. Bogdanov in 

dr. S. Vukanović, 
Namestnika: Dim. Popović, Dim. Karić. 

II. 
Obseg poslov posameznih oddelkov državnega sveta. 

L o d d e l e k pretresa in rešuje predmete finanč
nega značaja. 

I I . o d d e l e k pretresa razsodbe upravnega so
dišča v Sarajevu, predloge in administrativne od
ločbe ministrov za gradbe, promet, narodno zdravje 
in poljedelstvo in vode in pritožbe zoper ukaze iz 
resorta teh ministrov. 

I I I . o d d e l e k pretresa razsodbe upravnega 
sodišča v Beogradu in v Skoplju, predloge in ad
ministrativne odločbe predsednika ministrskega 
sveta in ministrov za zunanje posle, notranje posle, 
šume in rudnike, pošto in brzojav kakor • tudi pri
tožbe zoper ukaze iz resorta teh ministrov. 

IV. o d d e l e k pretresa razsodbe upravnega so
dišča v Dubrovniku, predloge in administrativne 
odločbe ministrov pravde, za pros veto in finance 
kakor tudi pritožbe zoper ukaze iz resorta teh mini
strov. 

V. o d d e l e k pretresa razsodbe upravnega so
dišča v Celju, predloge in pritožbe zoper administra
tivne odločbe ministrov za vojno in mornarnico, 
trgovino, agrarno reformo, vere, socialno politiko in 
izenačitev zakonov kakor tudi pritožbe zoper ukaze 
iz resorta teh ministrov. 

VI. o d d e l e k pretresa razsodbe upravnega so
dišča v Zagrebu, rešuje predmete po zakonu o ure
ditvi okrožij in srezov, po zakonu o okrožnih, sre-
sldh in občinskih proračunih, zakonu o občinah in 
zakonu o monopolih. Nadzira samoupravne enote 
in rešuje spore o pristojnosti (točki 3. in 4. člena 
103. ustave) ter pretresa po pritožbah razsodbe nad
zorstvenega oblastva po zakonu o poroti. 

To se objavlja po členu 6. uredbe o j>oslovnem 
redu pri državnem svetu in upravnih sodiščih. 

Iz pisarne državnega sveta v Beogradu, 
dne 17. oktobra 1922.: št. 4879. 

Razglas o kurzu listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto, za čas od dne 1. do 

vštetega dne 30. novembra t. L* 
Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 

taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
nadalje zato, ker se vrednost listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto proti dinarju menjava, je dolo
čil gospod minister za finance z odlokom z dne 
20. t. m., I br. 20.712, nastopne kurze, po katerih ie 
morajo preračunavati na vrednost dinarja vse listi
ne, ki 6lovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor Din 235-—• 
1 turška lira » 266— 
1 angleški funt » 275-— 
1 ameriški dolar » 6 1 — 

100 francoskih frankov . . . . » 4 5 1 — 
100 švicarskih frankov . . . . » l i l o — 
100 grških drahem » 167— 
100 italijanskih. Ur » 256— 
100 nemških mark » 2 — 
100 češkoslovaških lir on . . . » 202-50 
100 madžarskih kron . . . . » 2-50 
100 romunskih lejev » 4 0 — 
100 bolgarskih levov . . . . » 40-— 
100 španskih pezet * 90S-— 
100 nizozemskih goldinarjev . . » 231C-— 
100 danskih kron > 1202— 
100 avstrijskih kron » 0-09 
100 poljskih mark » 0-70 
Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do všte

tega dne 30. novembra 1922. 

Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 20. oktobra 1922.; I br. 20.712. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 238, izdanih dne 25ega 
oktobra 1923. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 37.635, 37.636, 37.876 in 37.879. 

^ „ Razpust društev. 
Društva: r 

a) «Verband deutschvölkischer Gehilfen CillLs und 
Umgebung des Bundes deutscher Arbeiter .Ger
mania'», podružnica v Celju, 

b) «Ortsgruppe Cilli des deutschnationalen Hand
lungsgehilfen-Verbandes in Wien», 

c) krajevna organizacija «Kmetskodelavske zveze» 
v Ormožu in 

č) «Napredno politično in gospodarsko društvo» v 
Litiji 

so razpuščena, in sicer pod a), b) in č) zato, ker že 
več let ne delujejo in ker zaradi nezadostnega šte
vila članov nimajo pogojev za pravni obstoj, pod 
c) pa zato, ker se sploh ni konstituiralo. 

V L j u b 1 j a n i, dne 25. oktobra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddolek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenlek e. r. 

Odobritev šolskih knjig. 
Št, 4209, z dne 25. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
je odobrila z razpisom z dne 25. oktobra 1922., 
št. 4209, šolsko knjigo: «Računica za obče ljudske 
šole». Zvezek L, oddelek B, števila 1—100. Sestavil 
A. Č r n i v e c . Peta bistveno neizpremenjena izdaja. 
Cena broširani knjigi 5, poltrdo vezani 6 Din. V 
Ljubljani 1923. V kr. zalogi šolskih knjig in učil. 

Št, 4176, z dne 26. oktobra 1922. 
Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 

je odobrila z razpisom z dne 26. oktobra 1922., 
št. 4176, šolsko knjigo: «Katoliški verouk za višje 
razrede srednjih šol, III. knjiga,: Življenje po kato
liški veri. Spisal dr. GrtegOTij P e č j a k . 2. izdaja. 
Cena vezani knjigi 20 dinarjev. V Ljubljani 1922. 
V založbi Jugoslovanske knjigarne.» 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka : dr. Skabernè н. r. 

St. 7311/22. 

Razglas glede sladkanja letošnjega 
vinskega mošta. 

Zaradi trajno deževnega, za normalno dozoritev 
grozdja skrajno neugodnega jesenskega vremena, 
se bo letošnja letina v Sloveniji v kvalitativnem 
oziru obnesla bolj slabo. Grozdje namreč ni moglo 
popolnoma dozoreti in razen tega je pričelo povsod, 
z malimi izjemami, močno gniti, zlasti belo grozdje, 
kar je vinogradnike ponekod prisililo k.prezgodnji 
trgatvi. In tudi ono grozdje, ki ostane še nadalje, 
morda do konca tega meseca, na trti, ne bo do
seglo zbog prenizke temperature sladkobe. lanskega 
letnika. Letošnji mošti, odnosno letošnja vina, bodo 
zaradi tega šibkejša, kislejša in tudi precej nestano
vitna. Popravijo pa se lahko prav dobro s sedanjim 
sladkan jem mošta. 

Spričo teh nedostatkov dovoljuje le vinskim pro
ducentom pokrajinska uprava, oddelek za kmetijstvo 
v Ljubljani, po zaslišbi državnih kletarskih in vinar
skih strokovnjakov in na podstavi § 5. vinskega 
zakona z dne 12. aprila 1907., drž. zak. št. 210, 
prosto in splošno sladkanje letošnjih vinskih mostov 
v vsej Sloveniji, in sicer z 2—4 % (2—4 kg na 100 
litrov mošta) k r i s t a l n e g a ali k o c k a s t e g a 
sladkorja. Sladkajo naj se le mošti navadnih vrst, 
lei imajo izpod 14 % in oni finejših vrst, ki imajo 
izpod 17 % sladkorja. 

Sladkor, porabljen v ta namen, mora biti po
polnoma čist, brez vsakih primesi. Rjavi (ameriški) 
sladkor se v te namene ne sine rabiti, ker ima ne
prijeten postranski okus in prenizko sladkobo. Isto-
tako se sladkor ne sme raztopiti v vodi, marveč le 
v moštu. 

Sladkor naj se doda po možnosti še kipečemu 
moštu. 

Ker je sladkanje splošno dovoljeno za vso Slo
venijo, ni treba vročati niti posameznih prošenj za 

sladkanje niti posameznih naznanil o izvrženem 
sladkanju. 

V L j u b l j a n i , dne 18. oktobra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Šef: Sanciu д. r. 

Št, 1313/pr. 3—1 
Razpis. 

Razpisujeta se izpraznjeni mesti uradnega iivino-
zdravnika pri okrajnih glavarstvih 

1.) v Konjicah, 
2.) v Črnomlju s sedežem v Metliki. 
Kompetenti za razpisani mesti se morajo izkazati 

z diplomo o dovršenih živinozdravniških študijah 
in z izpriČevalom o opravljenem fizikatnem izpitu; 
dokazati morajo naše državljanstvo z domovinskim 
listom, nadalje duševno zmožnost in fizično spoeob-
nast za službo z izpriČevalom uradnega zdravnika in 
tudi to, da eo sposobni za zunanjo veterinarsko 
službo. 

V ostalem veljajo za namestitev uradnih živi-
nozdravnikov predpisi zakona z dne 27. septembra 
1901., drž. zak. št. 148. 

Prošnje, opremljeno z zgoraj navedenimi doka
zili in pravilno kolkovane (3 Din na prošnjo, 10 Din 
za rešitev, po 1 Din za vsako prilogo), naj se vlože 
do dne 1 5. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem oddelku za kmetijstvo. 

V L j u b l j a n i , dne 25. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Šef: Sancjn e, r. 
Št. 3333. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 28. oktobra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem enači 
število zakužonih krajev, številka *ža dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S 1 i n a, v k a, i n [> a r k 1 j o v le a, 

Ljubljana okolica: Borovnica 12:58, Iška vae 
2:15, Jezica 1:2, Studenec-Ig 3:6, Tomišelj 2:21, 
Vrhnika 2:19. Maribor: Dragučevo 1:3, Zgornji 
Duplek 1: 4, Spodnji Jakobski dol 1: 3, Lajteršberg 
1:1, Sv. Marjeta na Pesnici 1:1, Pekel 1:2, Pes
niški dvor 1:2, Polička vas 1:2, Na Ranci 1:1, 
St. Peter 1:2, Vrtiče 1:1, Vukovski dol 1:1. LJub
ljana mesto 1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Kočevje: Sv. Gregor 1:1. Murska Sobota: Cen-

tiba 1:2, Dolnja Lendava 1:1. 

G a r j e k o n j . 
Brežice: Zagorje 1:1. Črnomelj: Tanca gor* 1:1. 

S t e k l i n a . 
Brežice: Dobje 1:1, Krško: Št. Janž 1:1, Sveti 

Križ 1:1. Ljutomer: Ljutomer 1:1. Maribor: Spod
nja Polskava 1:1. 

S v i n j s k a k u g a , 
Brežice: Mrčna sela 1:1. Maribor: Slovenska la

strica 1:1. Novo mesto: Prečna 1:1, Žužemberk 1:9. 
Radovljica: Bled 1:5. Slovenjgradec: Muta 1:1, 
Vuzenica 1:3. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Litija: Aržišče 1:1, Hotič 1:1. Ljubljana «ko
lica: Dobrova 1:1, Št. Vid 1:1. Murska Sobota: Kr-
plmik 1:3. Ptuj: Ormož 1:1, Pacinje 1:1, TareJÄ 
1:2. Radovljica: Ribno 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 

Preval je: Preval je 1 :1 . 
V L j u b l j a n i , dne 28. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega nam«etoika: 
Paulin i. r. 
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Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 67/31 ex 1922. 

Razglas. 
Z dnenv 1. avgusta t. 1. sc je zvišala taksa po 

post. 5. taksne tarife (za pismene rešitve, odločbe 
itd.) od 5 na 10 Din (Ur. 1. št. 225 ex 1922). Nastalo 
je vprašanje, kateri znesek velja za vloge, ki so bile 
vložene že pred tem dnem, a rešene šele dne 1. av
gusta t. 1. in pozneje. 

Generalna direkcija posrednjih davkov je dala 
z odlokom z dne 10. oktobra 1922., št. 25.157, ta-le 
pojasnila: 

Po splošno ustaljenih načelih zakonodajstva 
nimajo novi zakoni povratne moči, ako tega ne do
loča novi zakon sam. Zato je smatrati vse predmete, 
za katere je bila donesena pred dnem 1. avgusta 
1922. (po takrat veljavnih predpisih) zadostna taksa 
in kateri so bili prevzeti v uradu ali so mu bili po
slani po pošti na predpisani način pred dnem 1. av
gusta 1922. za zadostno taksirane, ker ni krivda 
stranke, ki je vložila prošnjo, pritožbo itd. pred 
dnem 1. avgusta 1922., da je oblastvo ni vzelo v 
pretres in rešilo do tega dne. 

V takih primerih torej ni zahtevati takse v zvi
šani izmeri (10 dinarjev). 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 23. oktobra 1922. 

Delegat: dr. Šavnik s. r. 

St. 4159/pr. ex 1922. 

Razpis. 
V službenem področju podpisane delegacijo je 

namestiti uradnega slugo s prejemki, določenimi v 
zakonu z dno 14. marca 1922., Ur. 1. št, 82 iz leta 
1922., .s pripadajočo draginjsko doklado in s pra
vico do uradne obleke, odnosno do reluta zanjo. 

Razpisano mesto je izrecno pridržano vojnim in
validom, ki so najmanj 20 % nezmožni za delo in 
za tako službo sposobni, in certifikatistom. 

Svojeročno spisane in pravilno kolkbvane pro
šnjo, opremljene z dokazili o starosti, o državljan
stvu, o zdravju (izpričevalo državnega uradnega 
zdravnika), o nravstvenem vedenju, potem z doka
zilom, da so prosilci vešči čitanju, pisanju in ra
čunanju, naposled z dokazilom o invalidnosti, od
nosno s certifikatom, naj se vlože do dne 

1 5 . n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedstvu. 

Za pravnoveljavno legitimacijo invalidu velja 
listina nadpregledne komisije, s katero je bil za 
takšnega spoznan. 

Predsedstvo delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani, 

dne 19. oktobra 1922. 

Za delega ta : Bonač s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
143Ü з -1 Natečaj. 

Pri oblastni direkciji katastra v Novem Sadu so 
oddado nastopna mesta: 

2 inšpektorski mesti z letno plačo 5000 Din; 
1 mesto višjega geometra z letno plačo 4500 Din; 

14 mest geometrov I. razreda z letno plačo 3600 Din; 
15 » » II. » » » » 3000 Din; 
15 mest geometrskih uradnikov z letno plačo 2500 

Din; 
5 mest geometrskih pripravnikov z letno plačo 

2500 Din; 
5 mest geometrskih pripravnikov z letno plačo 

1500 Din; 
3 mesta geometrov arhivarjev z letno plačo 3600 

Din, 3000 Din in 2500 Din; 
3 mesta prepisovalcev z letna plačo 1500 Din; 

32 mest dnevničarjev z letno plačo 1400 Din, 
a pripadajočimi osebnimi in rodbinskimi dokladami. 
Zahteva se kvalifikacija, predpisana po § 10., čle
na I. zakona iz leta 1883., ki je še dandanes v ve
ljavi v županijah Banata, Bačke in Baranje. 

Ce bi se ne prijavili prosilci s predpisano kvalifi
kacijo, se sprejmejo za geometrske pripravnike tudi 
absolventi realne gimnazije z zrelostnim izpitom. 

Ne 1 576/22—1. Proglasitve za mrtve. 1411 

O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešanci 
za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31 . marca 1918-, drž. zak. št. 128, do
mnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to izporoči sodišču 
ali pa skrbniku. Pogrešauce same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj 
mu dado to kako drugače na znanje. 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Franc Pilih, 
roj on dne 29. oktobra 
1883., posestnik v Trnov-

ljah. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen \ 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 
Oklicnl rok 
poteče dne 

Odšel dne 29. septembra 
1914. v Gradec k oskrbo
valnemu odd lku in od
tod na rusko fronto; 
izza leta 1914. ni več gla

su o njem. 

Marko Vidlc. 
rojen dm; 31. marca 1879., 

v Jurkloštru. 

Anton Marinč, 
rojen' dne 2. aprila 1878., 
posestnik v Podsremiču. 

Franc Eler, 
rojen I t a 1892., v Skofji 

vasi, krojač v Leobnu. 

Franc Jezernlk, 
rojen dne 12. d c mbra 
1881., v Spodnji Hudinji, 
pristojjn v celjsko okolico, 
naposled v Hostomicah. 

Odrinil dne 16. avgusta 
1915. k pionirj m v Ptuj 
in zadnjič pisal s Tirol
skega od saperskega ba
taljona št. 14, 10. stotnije, 

dne 16. januarja 1916. 

Odrinil dne 26. julija 1914. 
k 87. pehotnemu polku v 
Celje ter zadnjič pisal 
dne 23. oktobra 1915. iz 

srbskega ujetništva. 

Odrinil začetkom vojne 
leta 1914. k 87. pehot
nemu polku; izza dne 
3. decembra 1914. pogre
šan na srbskem bojišču. 

Žena 
Marija Pilih 
v Trnovljah. 

Žena 
Terezija Vidic, 

zasebnica 
v Velikem Grahu 

ŠL 20. 

Dr. Milan Orožen, 
odvetnik v Celju. 

Žena 
Amalija Marine, 

posestnica 
v Podsremiču. 

Valentin Toča). 
rojen dne 10. februarja 
1884., posestnikov sin v 

Lepi njivi. 
Josip Stare, 

rojen dne 14. marca 1888., 
posestnik v Zgornji Re

čici. 

Josip Krašovec, 
rojen dne 10. marca 1889. 
v Rečici, pristojen k Sve

temu Krištofu. 

Jurij Jančič. 
rojen dne 15. aprila 1870., 

posestnik v Drevcniku. 

Josip Kavčič, 
rojen dne 5. junija 1881. 
v Bukovšku, pristojen v 

Zakot. 

Peter Glinšek, 
rojen dne 29. julija 1890. 
posestnikov sin v Zgornji 

Hudinji. 

Odšel leta 1915. v Art. 
Zeugsabt. Barackenlager 
Bar. Nr. VIII, Wien X., 
Kundratstrasse; zadnji na
slov: Munitions-Fassungs-
stellc der XI. Armee 1224, 
odkoder zadnjič pisal me

seca junija 1916. 

Odrinil leta 1914. neznano 
kam k vojakom; pisal 
zadnjič iz ruskega ujet

ništva leta 1915. 
Odrinil začetkom vojne k 
87. pehotnemu polku na 
rusko bojišče; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Odrinil ob splošni mobili
zaciji leta 1914. k 26. do
mobranskemu pehotnemu 
polku v Celje; izza dne 
6. septembra 1914. pogre
šan na gališkem bojišču. 
Odšel dne 17. januarja 
1915. k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zadnjič 
pisal dne 1. novembra 
1917. iz Drača od 2. pc-

hotnega polka. 
Odšel dne 27. julija 1914. 
k 87. pehotnemu polku; 
baje meseca oktobra 1914. 
padel na Jagodini v Sr-

biji. 
Služil leta 1914. aktivno 
pri 20. lovskem bataljonu 
ter prišel začetkom vojne 
v rusko ujetništvo; od ta
krat nI več glasu o njem. 

Brat 
Anton Eler, 

tvorniški delavec 
v Škofji vasi 

Žena 
.Marija Jezernik 

v Hostomicah 
št. 92 na 

Češkoslovaškem. 

Dr. Walter Riebl, 
odvetnik v Celju 

Dr. A. Rakun, 
odvetnik v Celju 

28. 9. 1922.; 
T157,22-2. 

25. 9. 1922.; 
T1109/2-2. 

25. 9. 1922.; 
TI 110/2—2. 

26. 9. 1922.; 
T l l l l /22—2 

26. 9. 1922.; 
TI 112/22-2. 

Oče 
Gregor Točaj, 

stanovnik 
v Lepi njivi št. 10, 

Brat 
Matevž Stare, 

posestnik 
v Zgornji Rečici 

Žena 
Marija Krašovec 

v Rečici 
pri Laškem. 

Žena 
Jera Jančič. 

Hči 
Neža Kavčič 

v Bukovšku št. 51 

Mati 
Marija Glinšek, 

posestnica 
v Zgornji Hudinji 

2. 10. 1922.; 
TI 113/22—2, 

9. 10. 1922.; 
TI 115 22-2. 

2. 10.1922.; 
TI 116/22-2. 

2. 10. 1922.; 
TI 117/22—2. 

6. 10. 1922.; 
TI 118/22—2. 

10.10. 1922.; 
TI 117/22-2. 

1. maja 
> 1923. 

Prosilci, ki niso v javni službi, morajo predložiti 
]>o pristojnem upravnem oblastvu pravilno kolko-
vano prošnjo, obloženo z veljavnimi dokumenti, zla
sti z izpričevalom javnega zdravnika o zdravstve
nem stanju in sposobnosti za delo na terenu, nrav
stvenim izpričevalom, in izpričevala, iz katerih je 
razvidno, kje so bili zaposleni po končanih študijah. 

Prosilci, zaposleni v javni službi, morajo vložiti 
prošnje po nadrejenem oblastvu. To priklopi prošnji 
izpisek iz službenega lista. 

Prošnje se morajo vložiti pri oblastni finančni di
rekciji v Novem Sadu, in sicer najkesneje v 15 dneh 
od dno zadnje razglasitve v uradnem listu. 

Prošnje, vložene po navedenem roku, se ne bodo 
vpoštevale. 

Oblastna finančna direkcija v Novem Sadu, 
dne 20. septembra 1922. 

Preds. 2458/4/22—1. 3—2 

trn i Razpis. 
Oddado se: 
1.) mesto višjega jetniškega paznika pri okrož

nem sodišču v Mariboru; 
2.) 4 mesta jetniških paznikov pri deželnem 

sodišču v Ljubljani; 
3.) 2 mesti jetniških paznikov pri okrožnem so

dišču v Celju; 

4.) 1 mesto jetniškega paznika pri okrožnem 
sodišču v Mariboru; 

5.) 1 mesto jetniškega paznika pri okrožnem 
sodišču v Novem mestu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 
morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po 
službeni poti najkesneje do dne 

5. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
pri predsedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 112. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 25. oktobra 1922. 

Dr. Rogina s. r. 

Št. 3730/22. 3—3 
Razpis. 

Odda se strojniško (poduradniško) mesto, od
nosno mesto enega ali več višjih paznikov in paz
nikov, v moški kaznilnici v Mariboru. 

Rok za vlaganje prošenj pri podpisanem ravna
teljstvu do dne 

2 5. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 111. 

Ravnateljstvo kr. moške kaznilnice v Mariboru, 
dne 18. oktobra 1922. 



1 1 3 . 798 Letnik IV. 
U 128/22—3. 1429 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Jakob Š u b i c, mesarski pomoćnik 

pri Ludo viku Demšarju na Rakeku, je kriv, da dne 
31. avgusta t. 1. v mesnici svojega gospodarja na 
Rakeku ni imel niti sumarno niti podrobno označe
nih cen mesa — torej življenskih potrebščin. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenjskih potrebščin z dne 
30. decembra 1!)21., «Službene Novine» št. 5 iz leta 
1922., in zato se obsoja po istem členu na 4 dni 
zapora in na 200 K denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnjih 48 ur zapora in po § 389. k. pr. r. 
na povračilo, stroškov kazenskega postopanja in iz
vršitve kazni. 

Po členu 15. tega zakona jamči lastnik pod
jetja, mesar Ludovik Demšar, za gorenje kazni soli
darno г obsojencem. 

Po členu 19. istega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti brez razlogov objaviti v Uradnem 
listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Cerknici, oddelek II., 
dne 28. septembra 1922. 

-1922. 1394 3—2 

C I 83, 84/22, Cb I 14—17/22. 1390 3—3 i g 

Oklic. 
Ivan -Kopušar, posestnik v Savini St. 3, po 

Franu Košenini, notarju v Gornjem gradu, toži na
stopne zapuščine zaradi zastaranja naslednjih pra
vic: 1.) po Francu S l a t i n š k u zaradi zakupnih 
in najemnih pravic; 2.) po Uršuli P l e s n i k o v i 
300 gld.; 3.) po Marku W a n z e r j u 30 gld.; 
4.) po Petru W ö n e g g u 76 gld. 51 kr.; 5.) po 
Pavlu W e n e g g u 210 gld. 75 kr.; 6.) po Neži 
K o n š a k o v i 150 gld. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
10. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču. 
Ker so dediči teh zapustnikov popolnoma ne

znani, se jim postavlja za skrbnika Franc Spende, 
posestnik v Gornjem gradu. 

Okrajno sodišče v Gornjem gradu, oddelek L, 
dne 14. oktobra 1922. 

Ne 546/22—4. 1418 3—2 
Amortizacija. 

Na prošnjo Antona Š t r i t o f a, župnika v Sent 
Vidu pri Lukovici, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnih hranilnih knjižic, ki ju je prosilec 
baje izgubil: Hranilna knjižica Ljudske posojilnice 
v Ljubljani št. 44.525, glaseča se na naslov: «Pred-
stojništvu cerkve v Št. Vidu», z vlogo 12.068 K 86 v, 
in hranilna knjižica Zadružne gospodarske banke v 
Ljubljani št. 287, glaseča se na ime: Matija Štritof, 
z vlogo 2800 K. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dne tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da sta hranilni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek I., 
dne 16. oktobra 1922. 

Št. 337/27/VII. 

Nabava pragov in hrastovega specialnega 
gradiva. 

Ministrstvo za promet razpisuje na podstavi 
členov 82. do 100. zakona o državnem računovod
stvu (izpremembe in popolnitve z dne 27. junija 
1921.) javno ofertalno licitacijo za nabavo: 
a) 1,293.500 pragov, izmed katerih sta lahko dve 

tretjini hrastovih, ena tretjina pa bukovih ne-
impregniranih; 

b) 8,747.006 mn hrastovega specialnega gradiva za 
kretnice in mostove, za potrebe oblastnih di
rekcij državnih železnic. 
Od te količine pragov se potrebuje: 

2-70 m 2-50 m 
94.200 pragov 734.900 pragov 

2-20 m 1-60 m 
354.400 pragov 110.000 pragov. 

Licitacija bo dne 10. n o v e m b r a za nabavo 
pragov in dne 11. n o v e m b r a t. 1. za nabavo 
hrastovega specialnega gradiva. 

Vabijo se vsi oni, ki so voljni prevzeti dostavitev 
celokupne količine tega materiala ali samo delne 
potrebe, naj predlože ob odrejenih dneh do 11. ure 

: ekonomskemu oddelku, Zrinjska (Resavska) ulica 
št. 62, svoje pismene ponudbe, v katerih naj ozna-

| čijo količino pragov po kategorijah, kraj in rok do-
| stavitve, posamezno in skupno ceno za količino, ki 
, jo nudijo, s pripombo, da pristajajo na predpisane 
\ pogoje in da so jim ti pogoji znani. . 
j Pogoji licitacije in seznamki naročila se lahko 
j vpogledajo vsak dan ob uradnih urah v ekonom
skem oddelku ministrstva za promet in vseh oblast
nih direkcij državnih železnic. 

Najmanjša količina, ki se more ponuditi, ne 
sme biti pod 3000 pragi, od katerih se dovoljuje 

• največ 10 % za ozki tir in 150 m3 hrastovega gra
diva ali 20 kompletnih garnitur kretniških pragov 
za normalni tir. 

Z eno in isto ponudbo se ne smejo ponujati hra
stovi in bukovi pragi; ponudbe morajo biti ločene. 

Vsak licitant mora pred dnem ali na dan licita
cije do 10. ure položiti ustrezno kavcijo pri bla
gajni beograjske direkcije železnic. Kavcija se po
laga v zmislu člena 88. zakona o državnem raču
novodstvu. 

Celokupna dostavitev pragov se mora izvršiti 
do konca meseca maja, hrastovega gradiva pa do 
meseca julija 1923. 

Iz pisarne ministrstva za promet (ekonomski od
delek) dne 30. septembra 1922., M. S. br. 31.138 iz 
leta 1922. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. oktobra 1922. 

Ne I 166/22—2. 1421 3—1 

Amortizacija. 
Po prošnji Leona P o t o t s c h n i g a , glavnega 

blagajnika Trboveljske premogokopne družbe v 
Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne listine, ki jo je prositelj baje izgubil: Medju-
timnica št. 85, glaseča se na 10 delnic Trboveljske 
[и-emogokopne družbe. 

Imetnik te listine se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da listina nima več moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 12. oktobra 1922. 

St. Ш . 1401 3—3 

Razpis notarskega mesta. 
Razpisuje se četrto notarsko mesto v Mariboru, 

in tako mesto v drugem kraju, ki bi se po pre
mestitvi izpraznilo v območju i>odpisane zbornice. 

Prošnje naj se vlože lo dne 
11. n o v e m b r a t. 1. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 21. oktobra 1922. 

Št. 4707/I/VI. 1922. 
Natečaj. 

1412 3—2 

Opravljanje carinskih poslov, ki jih mora želez
niška uprava izvrševati po členu 10. bernske kon
vencije in § 65. železniških poslovnih predpisov, 
namerja podpisana direkcija poveriti priznanim ca
rinskim posrednikom, in sicer na carinskih postajah 
v Baloni, na Bistrici-Bohinjskem jezeru, v Brodu, na 
Jesenicah, v Karlovcu, Koprivnici, Kranjski gori, 
Osijeku, Vinkovcih m Zagrebu drž. kol. 

Za opravljanje teh poslov na omenjenih postajah 
se razpisuje zatvorjen natečaj. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti podpisani direkciji najkesneje do 
dne 1 5. n o v e m b r a t. 1. ob 12. uri v zapečatenem 
pismu. Na zavitek je treba postaviti: «Ponudba za 
železniškega carinskega posrednika k št. 4707/3/VI. 
1922.» Ponudbi se mora priložiti potrdilo generalne 
direkcije carin, da je ponudnik pooblaščen carinski 
posrednik, kakor tudi posredniška tarifa. Za var
ščino mora ponudnik do dne 15. novembra t. 1. po
ložiti pri glavni blagajni direkcije državnih železnic 
v Zagrebu 10.000 dinarjev v gotovini; ta. vsota se 
mu povrne, čim se izda pristojna odločba o kon
čanem natečaju. 

Ponudbe, ki se ne ujemajo s tem natečajem ali ki 
dospejo po določenem roku, se ne bodo vpoštevale. 

Natančnejša pojasnila se dobivajo pri podpisani 
direkciji v sobi št. 88. 

Železniški carinski posredniki se izbero svobod
no izmed ponudnikov; sprejmejo se oni, ki jih spo
jna gospod minister za promet za najpovoljnejše, in 
z njimi se potem sklene pogodba. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 20. oktobra 1922. 

Št. 3707 o. š. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
S tem se razpisujejo nastopna nadučiteljska in 

učiteljska mesta v stalno namestitev: 
1.) B a n j a 1 o k a, dvorazrednica, mesto za nad-

učitelja; 
2.) D o I e n j a v a s , petrazrednica, mesto za 

učitelja; 
3.) D r a g a , dvorazrednica, mesto za učiteljico; 
4.) K o č e v j e , šestrazrednica z nemškimi vzpo

rednicami, dve mesti za učitelja in eno mesto za 
učiteljico; 

5.) K o p r i v n i k, slovensko - nemška trirazred-
nica, mesto za nadučitelja in dvo mesti za učitelja 
ali učiteljici; 

6.) L o š k i p o t o k , šestrazrednica, mesto za 
učitelja; 

7.) O s i 1 n i c a, dvorazrednica, mesto za nad
učitelja; 

8.) R i b n i c a, deška šestrazrednica, tri mesta 
za učitelje; 

9.) R i b n i c a, dekliška šestrazrednica, mesto za 
učiteljico; 

10.) R o b , dvorazrednica, mesto za učiteljico; 
11.) S t a r i log , slovensko-nemška trirazrednica, 

mesto za učitelja ali učiteljico; 
12.) S t r u g e , dvorazrednica, mesto za naduči

telja; 
13.) S k r i l j , enorazrednica, mesto za učitelja ali 

učiteljico; 
14.) V e l i k e L a š č e , šestrazrednica, mesto za 

nadučitelja in mesto za učitelja. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vložc do dne 

2 5. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
po predpisani službeni poti pri podpisanem okrajnem 
šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Kočevju, 
dne 20. oktobra 1922. 

Dr. Fr. Ogrin s. r. 

Razne objave. 
1432 Vabilo. 

V zmislu § 41. zadružnih pravil sklicuje podpisa
no nadzorništvo redni občni zbor Splošne gospodar
ske zadiugc za Slovenijo v Ljubljani na dan 5. n o 
v e m b r a t. 1. ob pol desetih v posvetovalnico 
mestnega magistrata. 

Dnevni red: a) Čitanje zapisnika o zadnjem obč
nem zboru, b) Poročilo načelništva o zaključku z 
dne 30. junija t. 1. c) Izprememba pravil, č) Razno
terosti. 

V L j u b l j a n i , dne 27. oktobra 1922. 

Za nadzorništvo: Ivan Tavčar s. r. 

1433 Vabilo na končni občni zbor 
Posojilnice v Pišecah, 
r. z. z n. z . v l ikvidacij i, 

ki bo v nedeljo dne 2 6. n o v e m b r a 1 9 2 2. ob 
desetih v Kostevčevi gostilni v Pišecah s tem 

d n e v n i m r o d o m : 
1.) Čitanje revizijskega poročila. 
2.) Poročilo likvidatorjev; potrditev letnega ra

čuna za leto 1921. in sklepnega računa. 
3.) Sklepanje o izbrisu zadruge iz zadružnega 

registra in o razdelitvi čiste imovine. 
4.) Določitev hranitelja poslovnih knjig za pred

pisano dobo 10 let. 
V P i š e c a h , dne 27. oktobra 1922. 

Za likvidacijski odbor: Jurij Veršec s. r. 

1 4 2 8 Razid društva. 
Društvo «Cillier Männergesangverein ,Lieder-

kranz'» v Celju »e je prostovoljno razšlo. 
G. Gradt «. r., bivši načelnik. 

1434 Razid društva. 
«Pralno društvo v Starem trgu pri Rakeku> se 

je prostovoljno razšlo. 
Ivan Bencina s. r., bivši tajnik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



Poštnina plačana v gotovim. 

114. V Ljubljani, dne 4. novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

NI LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o državnih bankovcih po 1 dinar in 050 dinarja. Zakon o natisku bankovcev po V4 dinarja in o zameni bankovcev Avstro-ogrske banke po I, 2 in 10 kron. 
Zakon o kovanju drobiža iz niklja in game. Zakon o končnem razmerju kronskega bankovca proti dinarskemu. Zakon o kurzu kovanih kron in perperjev. — Uredbe pokrajinske 
uprave za Slovenijo: Odredba o postopanju s ponavljalci na meščanski šoli. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Dopolnitev o ocenianju učiteljstva na osnovnih šolah. 
Izpraševalna komisija za ljudske in za meščanske šole na učiteljiščih v Mariboru. Razpis živinozdravniških mest pri okrajnih glavarstvih v Konjicah in v Črnomlju. — Razglasi 
oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani: Razglas, da so izpremenjena pravila «Tiskarskega in litografičnega zavoda, knjigoveznice in založništva J. Blasnikovl 
nasi., d. d.« v Ljubljani. Razglas, da se sme ustanoviti delniška družba z imenom «Topilnica svinca in srebra ter kemična industrija, d. d.» s sedežem v Litiji. — Razglasi 
zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
366. 

Mi 
Ä l e k e a n d e p I., 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 
130. ustave sklenil v VIII. redni seji, ki jo je 
imel dne 16. novembra 1921. v Beogradu, in da 
smo Mi potrdili in potrjujemo, da je odločbo mini
strskega sveta z dne 5. julija 1921., I br. 18.357, 
soznamka uredb ministrstva za finance št. 103, 
«Službene Novine» št. 195/21. izpremeniti m da se 

glasi: 

Zakon 
o državnih bankovcih po 1 dinar in 

0*50 dinarja.* 
Ölen 1. 

Kronsko-dinarski bankovci po 1 dinar in po 
0-50 dinarja so državni papirni denar. 

Člen 2. 
Papirnatega denarja po 1 dinar in po 0-50 di

narja sme biti največ v znesku 100,000.000 dinarjev. 

Člen. 3. 

Glavna državna blagajna mora sprejemati kron-
«ko-dinarske bankovce po 1 dinar in po 0-50 dinarja 
v neomejeni količini ob izplačilih državni kasi. 

Minister za finance predpiše natančnejše odredbe 
0 izvrševanju tega zakona kakor tudi to, v koliki 
množini smejo ostale državne blagajne sprejemati 
bankovce po 1 dinar in po 0-50 dinarja. 

Člen 4. 

Ob plačilih ni nihče dolžan .sprejeti naenkrat 
več nego 100 dinarjev v bankovcih po 0-50 dinarja 
in več nego 200 dinarjev v bankovcih po 1 dinar. 

Člen 5. 

Tehnični del poslov za izdelavo bankovcev po 
1 dinar in po 0-50 dinarja spada v pristojnost ge
neralnega inspektorata, blagajniški del poslov pa 
spada v pristojnost generalne direkcije državnega 
računovodstva. 

Člen 6. 

Ta zakon, stopi v veljavo takoj po razglasitvi 
v «Službenih Novinah». 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 238, izdanih dne 
25. oktobra 1922. (Prilog XXXII. — 1922.) 

oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. decembra 1921. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nikola P. Pašić s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

367. 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo visem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 
130. ustave sklenil v Vin. redni seji, ki jo je 
imel dne 16. novembra 1921. v Beogradu, in da 
smo Mi potrdili in potrjujemo, da je odločbo mini
strskega sveta z dne 8. marca 1921., I br. 3207, 
seznamka uredb ministrstva za finance št. 100, 

izpremeniti in da &u glasi: 

Zakon 
o natisku bankovcev po */* dinarja in 
o zameni bankovcev Avstro-ogrske 

banke po 1, 2 in 10 kron.* 
Člen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da da takoj 
izdelati državne bankovce po % dinarja, s katerimi 
se izvrši zamena pravilno žigosanih kronskih ban
kovcev po 1 in 2 kroni, nadalje pravilno kolkova-
nih bankovcev po 10 kron. 

Bankovcev po гА dinarja je natisniti 200,000.000 
v znesku 50,000.000 dinarjev. 

Člen 2. 

Minister za finance se pooblašča, da sme skle
niti pogodbo s tiskarnami ali zavodi, ki bi bili naj
ugodnejši, tako za ' izdelavo načrta kakor tudi za 
nabavo materiala in izdelavo bankovcev. 

Člen 3. 

Bankovci po ]/4 dinarja naj se začno izdelovati 
takoj. Potrebna količina mora biti izdelana v treh 
mesecih, ostanek pa v čim krajšem roku. 

Člen 4. 

Izdelam bankovci po yA dinarja so smejo dati 
v promet takoj, čim bodo izdelani. Bankovci po 1 
in 2 kroni in pravilno kolkovani bankovci po 10 
kron se morajo vzeti iz prometa po relaciji: % di-

* Razglašen 
Srba, Hrvata 
25. oktobra 1922. (Prilog ХХХП. — 1922.) 

narja v državnih bankovcih enaka 1 kroni v ban
kovcih Avstro-ogrske banice, žigosanih ali kolko-
vanih po naših oblastnih. 

Člen1 5. 

Vsi kronski bankovci, žigosani s ponarejenim 
žigom, se morajo ob zameni uničiti (obeležiti) z 
žigom «neizpravna». 

Člen 6. 

. Vsi bankovci »̂o 10 kron, kolkovani s ponareje
nimi kolki, se morajo ob zameni uničiti z zigomi 
«neizpravna». 

Člen 7. 

Predložite!jem izda ob zameni državno oblastvo, 
ki izvršuje zameno, o najdenem stanju potrdilo, v 
katerem je označena količina pravilnih in zamenja
nih bankovcev vsake kategorije in količina ne|*ra-
vilnih, z žigom uničenih bankovcev. 

Člen 8. 

Nepravilni bankovci se takoj vrnejo predložite!ju 
z duplikatom obračuna. 

Člen 9. 

Ta zakon stoji v veljavo takoj po razglasitvi 
v «Službenih Novinah». 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi te zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. decembra 1921. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega svota: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

368. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 
130. ustave sklenil v Vili. redni seji, ki jo je 
imel dne 16. novembra 1921. v Beogradu, in da 
smo Mi potrdili in potrjujemo, da je odločbo mini
strskega sveta z dne 23. julija 1920., I br. 21.073, 
seznamka uredb ministrstva za finance št. 99, «Služ
bene Novine» št. 195/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o kovanju drobiža iz niklja in game.* 

v «Službenih Novinah kraljevine * Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
i Slovenaca» št. 238, izdanih dne Srba, Hrvati, i Slovenaca» št. 238, izdanih- dne 

25. oktobra 1922. (Prilog ХХХП. — 1922.) 

CiL-t-
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Člen 1. 
Minister za finance se pooblašča, da sme skovati 

drobiža v nominalni vrednosti, in sicer: 
iz niklja 

za 12,000.000 dinarjev nominalne vrednosti v nov
cih po 25 dinarskih par; 

iz kovine game 
i& 18,000.000 dinarjev nominalne vrednosti v nov
cih po 5 in 10 dinarskih par. 

Minister za finance naj ukrene porazdelitev, 
koliko se skuj novcev po 5 par in koliko po 10 par. 

Člen 2. 
Drobiž po 25 par se mora skovati iz kovinske 

zmesi bakronita, v kateri je 75 % čistega bakra in 
2 5 % čistega niklja. 

Člen 3. 
Drobiž po 10 in 5 par ee mora skovati iz kovin

ske zmesi game. 
Člen 4. 

Drobiž po 25 dinarskih par ima v premeru 
24 mm, debel je 1-40 mm in težak 5-7 g. 

Drobiž po 10 dinarskih par ima v premeru 20-85 
mm, debel je 1-2 mm in težak 34 g. 

Drobiž po 5 dinarskih par ima v premeru 
18-8 mm, debel je 1-3 mm in težak 2-6 g. 

Ta drobiž mora nositi na eni strani grb kralje
vino Srbov, Hrvatov in Slovencev, na drugi strani 
pa številko, ki označuje vrednost tega drobiža v 
dinarskih parah, in na okrog od leve na desno nad-
pis v cirilici «Пара», emblem trgovine v obliki dveh 
eestavljenih trob z denarjem, ki ju deli Merkurjeva 
dvokrila palica, z besedo «para», napisano v lati
nici, pod označeno vrednostjo pa leto kovanja 1920. 

Člen 5. 
Drobiža po 25 dinarskih par niso primorani spre

jemati ne posamezniki ne državne blagajne več 
nego za 20 dinarjev ob istem izplačilu, drobiža po 
10 dinarskih par ne več nego za 10 dinarjev in dro
biža po Г) dinarskih par ne več nego za 5 dinarjev. 

Člen 6. 
Vsi stroški za kovanje drobiža se izplačajo iz 

državne blagajne kot izreden razhodek; dobiček pri 
tem drobižu se vpiše v izredne državne dohodke. 

Člen 7. 
Odobravajo se pogodbe o kovanju drobiža, skle

njene med ministrom za finance na eni in tvornico 
kovin A. Krupp, d. d. v Berndorfu pri Dunaju, na 
drugi strani. 

Člen 8. 
Ta zakon stopi v veljavo takoj po razglasitvi 

v «Službenih Novinah». 
Našemu ministru za finance priporočamo, naj 

razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveti: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

369. 
Mi 

A l e k s a n d e r I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v VIII. redni seji, ki jo je imel dne 
16. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi ^ t r 
dili in potrjujemo, da je naredbo ministra za finance 
z dne 23. novembra 1920., I br. 799, seznamka uredb 
ministrstva za finance št. 90, «Službene Novine» 

št. 195/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o končnem razmerju kronskega ban

kovca proti dinarskemu.* 
Člen 1. 

Za bankovce Avstro-ogrske banice, ki so bili 
sprejeti kot naš nacionalni denar s tem, da so bili 
žigosani, potem kolkovani in nato zamenjani za 
kronsko-dinarske bankovce po razmerju: 4 kolko-
vane krone za 1 dinar, se določa kot stalno in 
končno razmerje krone proti dinarskemu bankovcu: 
4 krone za 1 dinar, po katerem se je tudi zamena iz
vršila. ,-„ 0 

Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo takoj po razglasitvi 

v «Službenih Novinah». 
Našemu ministra za finance priporočamo, naj 

razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni počat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega >veta: 

Nik, P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

370. 
Mi 

Л. l e k ш a. index» I., 
po milosti božji in narodni vol]) 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 
130. ustave sklenil v XXXVHI. redni seji, ki jo je 
imel dne 28. decembra 1921. v Beogradu, in da 
smo Mi potrdili in potrjujemo, da je naredbo mi
nistrstva za finance o kurau kovanih avstro-ogrskih 
kron in črnogorskih perperjev I br. 1284 z dne 
7. maja 1919., «Službene Novine» št. 45/19., se
znamka uredb ministrstva za finance št. 88, «Službe
ne Novine» št. 195/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o kurzu kovanih kron in perperjev.* 

Člen 1. 
Srebrni denar bivše avstro-ogrske monarhije po 

1, 2 in 5 kron in srebrni denar kraljevine Crne 
gore po 1, 2 in 5 perperjev se izenačujeta v vred
nosti s srebrnimi dinarji po 1, 2 in 5 dinarjev. 

Člen 2. 
Prepovedano je kupovati in prodajati srebrne 

krone in perperje in vobče vsak priznani srebrni 
denar kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev za 
drug denar, Id ima v kraljevini zakonski tečaj, nad 
njegovo nominalno vrednostjo ali pod njo. Izjeme 
od tega predpisa sme ministrstvo za finance do
voljevati za odrejeno dobo za državne blagajne ali 
za račun Narodne banke. 

Člen 3. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah». 
Našemu ministru za finance priporočamo, naj 

razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 22. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković e. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić a r . 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca'- št. 238, izdanih dne 
25. oktobra 1922. (Prilog XXXII. — 1922.) 

Uredbe pokrajinske oprave 
za 

371. 
Odredba o postopanju s ponavljalci 

na meščanski šoli. 
Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 

je odredila z razpisom z dne 25. oktobra 1922., 
št. 4212, nastopno dopolnitev "k členu 167. dokonč
nega šolskega in učnega reda z dne 29. septembra 
1905., drž. zak. št. 159: 

Učiteljski zbor sme odkloniti vnovični sprejem 
učenca meščanske šole, ako je dobil učenec kot po-
navljalec razreda ob sklepu zadnjega šolskega leta 
iz dveh ali več obveznih predmetov nezadosten red. 
(Dva izmed predmetov: lepopis, petje, telovadba, 
ženska ročna dela se štejeta v. tem primeru za 
enega.) 

V L j u b l j a n i , dne 25. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka: dr. Skabernè s. r. 

Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

Št. 4246. 

Dopolnitev o ocenjanju učiteljstva 
na osnovnih šolah. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 
dopolnjuje člen 2. odredbe bivšega poverjeništva 
za uk in bogocastje o usposobijenoetnom ocenjuj« 
učiteljev na javnih ljudskih in meščanskih šolah v 
Sloveniji (Ur. 1. št. 194 iz leta 1920.) tako-le: 

Ako poučuje učitelj osnovne šole tudi na me
ščanski šoli, odda okrajni nadzornik za meščanske 
šole službeno oceno tega učitelja pristojnemu okraj
nemu nadzorniku za ljudske šole, da jo navede pri 
ocenjevalni komisiji. 

Oceni obeh okrajnih Šolskih nadzornikov se vpi
šeta v ocenjevalno polo. 

V L j u b l j a n i , dne 26. oktobra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka: dr. Skabernè s. r. 

Št. 4311. 

Izpraševalna komisija za ljudske in za 
meščanske šole na učiteljiščih v Mariboru. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in v.vo, 
je imenovala z razpisom z dne 30. oktobra 1922., 
št. 4311, za triletno poslovno dobo, to jo od šol
skega leta 1922./1923. do konca šolskega leta 1924./ 
/1925., novo izpraševalno komisijo za usposoblje-
nostne preizkušnje na ljudskih in na meščanskih 
šolah na učiteljiščih v Mariboru. 

I. Člani te komisije so: 1.) Franc V o gl ar, rav
natelj državnega ženskega učiteljišča v Mariboru; 
2.) Ivan1 V r e z e , glavni učitelj; 3.) Alfonz V a l e s , 
glavni učitelj; 4.) Anton G v a i z, glavni učitelj; 5.) 
dr. Ljudevit P i v k o , glavni učitelj; 6.) Ivan V e -
s e n j a k, glavni učitelj; 7.) dr. Rudolf P e r h a v c, 
glavni učitelj; 8.) Hinko D r u z o v i č , glasbeni 
učitelj; 9.) Adolf S c h a u p, telovadni učitelj; 10.) 
Miro S i j a n e c, glavni učitelj; 11.) Ivan V r S č a j , 
glavni učitelj; 12.) Anton K o v a č i č , glavni učitelj 
— vsi na državnem moškem učiteljišču v Mariboru; 
13.) Franc F i n k , glavni' učitelj in mestni šolski 
nadzornik v Mariboru; 14.) Matija L i c h t e n -
w a l l n e r , okrajni šokki nadzornik v Mariboru; 
15.) Dragotin P r i b i l , glavni učitelj na državnem 
ženskem učiteljišču v Mariboru; 16.) Ivan S pr i sh
in a nn, glasbeni učitelj na državnem ženskem uči
teljišču' v Mariboru; 17.) Janko L e s k o v š e k , pro
fesor na državni gimnaziji v Mariboru, za nemščino 
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na meščanskih šolah; 18.) Josip R i b a r i ć , pro
fesor na državni gimnaziji v Mariboru, za srbohrva
ščino in italijanščino; 19.) dr. Adolf P e č o v n i k , 
profesor na državni gimnaziji v Mariboru, za pri-
rodoslovje na meščanskih šolah; 20.) Ivan M r a v 
l j a k, profesor na državni gimnaziji v Mariboru, za 
francoščino; 21.) dr. Janko K o t n i k , profesor na 
državni realki v Mariboru, za angleščino. 

II. Predsednik: Matija P i r e , ravnatelj držav
nega moškega učiteljišča v Mariboru. 

III. Podpredsedniki: 1.) Franc V o g l a r , ravna
telj državnega ženskega učiteljišča v Mariboru; 2.) 
Ivan V r e z e , glavni učitelj na državnem moškem 
učiteljišču v Mariboru; 3.) Alfonz V a l e s , glavni 
učitelj na državnem moškem učiteljišču v Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 30. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka: dr. Skabemè s. r. 

Št. 1313/pr. 3—2 

Razpis. 
Razpisujeta se izpraznjeni mesu uradnega živino-

zdravnika pri okrajnih glavarstvih 
1.) v Konjicah, 

2.) v Črnomlju s sedežem v Metliki. 
Prošnje do dne 

%5. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem oddelku za, kmetijstvo. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 113. 
V L j u b l j a n i , dne 25. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Šef: Sancja s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

•St. 6893/22. 
Razglas. 

1445 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je z od
lokom z dne 31. avgusta 1922., VI. št. 4393, odo
brilo izpremembe §§ 8., 15., 18., 19., 23., 31., 37., 

38. in 47. pravil «Tiskarskega in litografičnega za
voda, knjigoveznice in založništva J . Blasnikovi 
nasi., d. d.» v Ljubljani, kakor so bile sklenjene i.a 
rednem občnem zboru delničarjev dne 27. junija 
1922. Izpremembe se nanašajo zlasti na znižbo šte
vila članov načelnižtva, izvršilnega odbora in n:ul-
zorništva. 

Ministrstvo za trgovino In industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 27. oktobra 1922. 

Dr. Mam s. r. 

St. 6967. 
Razglas. 

1455 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je dovolilo 
% odlokom z dne 4. septembra 1922., VI. št. 4451, 
Slavenski banki, d. d. v Zagrebu, ustanoviti delni
š k o družbo z imenom «Topilnica svinca in srebra 
ter kemična industrija, d. d.> s sedežem v Litiji. 

Družba se ustanavlja zaradi prevzema obstoječe 
topilnice svinca in srebra v Litiji z vsemi industrij
skimi in pomožnimi napravami. Nadalje namerja 
družba izdelovati in predelovati kemijske proizvode 
vseh vrst. 

Osnovna delniška glavnica znaša 4 milijone krom 
ter je razdeljena na 10.000 delnic po 400 K, ki so 
v gotovini popolnoma.vplačane in se glase na imet
nika. Ta glavnica se sme s sklepom občnega zbora 
zvišati do 20 milijonov kron brez predhodne odo-

ibritve državne uprave. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dine 28. oktobra 1922. 

Dr. Marn s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 12.357/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 15. do dne 21. oktobra 1922.) 

O k r a j S3 
« .o 
2 o 

> «i 

N 
O 

raX> 

43 S. 

Slovenjgradec 
P a r a t i f u s . 

•I 2 I . | I 2 

T r e b u š n i t i fus (Typhus a b d o m i n a l i s ) . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Krško 
Konjice . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 

i Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec . 

6 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
1 
1 

2 

• 

Griža (Dysenter ia ) . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 

9 
4 
1 
7 
7 
2 
3 
6 

9 

2 

1 
3 
1 

1 
4 
3 

2 
3 

5 

4 

2 

i 
S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kranj 
Krško 
Kočevje . . . . 
Ljubljana mesto. 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . 
Murska Sobota . 

15 
1 
1 
1 
4 

3 
4 

13 
10 

Ù 

3 
5 

3 1 

j i 

1 
3 
3 
5 

i 

2 

2 
3 
2 

1 

1 

Celje okolica . 
| Kranj . . . . 

Ljubljana mesto 
Maribor okolica 
Maribor mesto 

D a T i c a ( D i p h t e r i a ) . 

2 
4 
2 

i 

2 
3 
2 
1 
• 

2 
3 
1 

1 

• 

. 

16 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
5 

14 
9 
6 
3 
5 

2 
4 
3 
1 

T r a h o m . 

2 

i 2 

2» 

i 
1 
. 

• 

2 

2 
2 
1 
2 
. 

Kamnik . . . 
Kranj . . . . 
Konjice . . . 
Ljubljana mesto 
Ptuj okolica . 

1 1 bolnik sprejet iz bolnice v Krškem. — ' 1 bol
nik oddan bolnici v Brežicah. — » 2 bolnika oddana 
bolnici v Ljubljano. 

V ljutomerskem okraju je 6 oseb ugriznil stekel 
pes. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 28. oktobra 1922. 

Sanitetni šef: dr.Katičić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
uso 3-2 Natečaj. 

Pri oblastni direkciji katastra v Novem Sadu so 
oddado nastopna mesta: 

2 inšpektorski mesti z letno plačo 5000 Din; 
1 mesto višjega geometra z letno plačo 4500 Din; 

14 mest geometrov I. razreda z letno plačo 3600 Din; 
15 » » II. » > » > 3000 Din; 
15 mest geometrskih uradnikov z letno plačo 2500 

Din; 
5 mest geometrskih pripravnikov z letno plačo 

2500 Dni; 

5 mest geometrskih pripravnikov z letno plačo 
1500 Din; 

3 mesta geometrov arhivarjev z letno plačo 3600 
Din, 3000 Din in 2500 Din; 

3 mesta prepisovalcev z letno plačo 1500 Din; 
32 mest dnevničarjev z letno plačo 1400 Din, 
s pripadajočimi osebnimi in rodbinskimi dokladamL 
Zahteva se kvalifikacija, predpisana po § 10., čla
na I. zakona iz leta 1883., ki je še dandanes v. ve
ljavi v županijah Banata, Bačke in Baranje. 

Ce bi se ne prijavili prosilci s predpisano kvalifi
kacijo, se sprejmejo za geometrske pripravnike tudi 
absolventi realne gimnazije z zrelostnim izpitom. ' 

Prosilci, ki niso v javni službi, morajo predložiti 
po pristojnem upravnem oblastvu pravilno kolko-
vano prošnjo, obloženo z veljavnimi dokumenti, zla
sti z izpričevalom javnega zdravnika o zdravstve
nem stanju in sposobnosti za delo na terenu, nrav
stvenim izpričevalom, in izpričevala, iz katerih je 
razvidno, kje so bili zaposleni po končanih študijah. 

Prosilci, zaposleni v javni službi, morajo vložiti 
prošnje po nadrejenem oblastvu. To priklopi prošnji 
izpisek iz službenega lista. 

Prošnje se morajo vložiti pri oblastni finančni di
rekciji v Novem Sadu, in sicer najkesneje v 15 dneh 
od dne zadnje razglasitve v uradnem listu. 

Prošnje, vložene po navedenem roku, se ne bodo 
vpoštevale. 

Oblastna finančna direkcija v Novem Sadu, 
dne 20. septembra 1922. 

Prede. 245S/4/22—1. 3—3 

Ođdado se: 
1.) mesto višjega jetniškega paznika pri okrož

nem sodišču v Mariboru; 
2.) 4 mesta jetniških paznikov pri deželnem 

sodišču v Ljubljani; 
3.) 2 mesti jetniških paznikov pri okrožnem so

dišču v Celju; 
4.) 1 mesto jetniškega paznika pri okrožnem 

sodišču v Mariboru; 
5.) 1 mesto jetniškega paznika pri okrožnem 

sodišču v Novem mestu. 
Pravilno kolkovane in opremljene prošnje, ki 

morajo biti svojeročno spisane, naj se vlože po 
službeni poti najkesneje do dne 

5. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri predsedništvu onega zbornega sodišča, v čigar 
okolišu je v prvi vrsti zaprošeno mesto. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 112. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 25. oktobra 1922. 

Dr. Rogina s. r. 

1418 3—3 No 546/22—4. 

Amortizacija. 
Na prošnjo Antona Š t r i t o f a , župnika v Šent 

Vidu pri Lukovici, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnih hranilnih knjižic, ki ju je prosilec 
baje izgubil: Hranilna knjižica Ljudske posojilnice 
v Ljubljani št. 44.525, glaseča se na naslov: «Pred-
stojništvu cerkve v Š t Vidu>, z vlogo 12.068 K 86 v, 
in hranilna, knjižica Zadružne gospodarske banko v 
Ljubljani št. 287, glaseča se na ime: Matija Stritof, 
z vlogo 2800 K. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dne tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da s ta hranilni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče na Brdu, oddelek I., 
dne 16. oktobra 1922. 

Ne I 166/22—2. 1421 3—2 

Amortizacija. 
Po prošnji Leona P o t o t s c h n i g a , glavnega 

blagajnika Trboveljske premogokopne družbe v 
Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne listine, ki jo je prositelj baje izgubil: Medju-
timnica št. 85, glaseča se na 10 delnic Trboveljske 
premogokopne družbe. 

Imetnik te listine se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da listina nima več moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 12. oktobra 1922. 



114. 

Š t 496/6—VIL—1922. 1426 3—2 

Razglas o dobavi graviranih stampili]. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921., njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922.. in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za dobavo graviranih 
štampilij. 

Popis potrebnih štampilij in obči in posebni po
goji za njih dobavo se dobivajo pri ekonomskem 
oddelku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev, vzorci 
teh štampilij pa so na vpogled v sobi št. 12 iste 
direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo štampilij po razpisu 
pod št. 496/6—VII. za dan 1 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
ponudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, Id ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. Vsak 
ponudnik mora ostati v besedi 30 dni po dražbi; 
predložiti sme ponudbo tudi za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 23. oktobra 1922. 

802 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. oktobra 1922. 

Št. 1230. 1440 

Objava. 
Podpisana carinarnica naznanja, da je Marija 

A l b r e h t v Hotedršici št. 87 izgubila svojo dvo-
vlastniško prehodnico in da se proglaša ta prehod-
nica za neveljavno od dne, ko izide ta • objava v 
Uradnem listu. Vsakdo, ki bi se zalotil, da uporablja 
navedeno prehodnico, bo kaznovan. — Mariji Al-
brehtovi se je izdal duplikat prehodnice. 

Iz pisarne carinarnice v Hotedršici, 
dne 28. oktobra 1922. 

Št. 102 ad. 

Razpis. 
1457 3—1 

Podpisano mestno županstvo razpisuje mesto ob
činskega tajnika. 

Prošnje, opremljene z dokazili o sposobnosti in 
dosedanjem službovanju, naj se vlože do dne 

2 0. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
Nastop službe takoj. Plača po dogovoru. 

Mestno županstvo v Novem mestu, 
dno 1. novembra 1922. 

. Letnik IV. 
Plača po dogovoru. 
Prošnje s priloženimi izpričevali naj se vpošljejo 

takoj. 

Združena spodnještajerska bratovska skladnica 
• v Velenju, 

dne 31. oktobra 1922. 

Št. 9. 1449 

Objava. 
«Društvo davčnih uradnikov direktne davčne 

službe za Slovenijo» v Ljubljani se je dne 1. ok
tobra 1922. prostovoljno razšlo, njegovi člani pa 
so pristopili k sekciji «Udruženja poreznih činov
nika za Sloveniju» v Ljubljani. 

Ivo Lavrič s. r., bivši predsednik. 

Št. 496/10/VIL—1922. 1459 3—1 

Razglas o ponovni licitaciji elektro
motorjev. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novhmji» 
z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
ponovno pismeno ofertalno licitacijo elektromotor
jev. 

Popis potrebnih elektromotorjev in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 3 dinarje pri eko
nomskem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 
Ker bodo ti elektromotorji služili za posamezni po
gon malega orodja, ki ga je dobavila firma Vulkan 
A. G. Wien, se priporoča zaradi natančnejše po
nudbe stopiti v stik s to firmo. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo elektromotorjev po 
razpisu pod št. 496/10.—VII. za dan 4. d e c e m b r a 
1 9 2 2. ponudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 4. decembra, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku draž
bene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 diu od draž-
benega dne; predložiti sme tudi ponudbo za delno 
dobavo. 

Razne objave. 
Št. 3264. 1453 2—1 

Razpis službe. 
Pri podpisani bratovski skladnici je takoj na

stopiti službo pisarniške pomožne moči. Vpoäteva 
«e samo prvovrstna moč, vešča tudi strojepisju. 

1 4 4 2 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 22. oktobra 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 422,792.958 27 
Posojila 1.580.997.412-88 
Dolg države 4.567,358.803 '02 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163- — 
Saldo, raznih računov 

p a e i v a . 8.709,526.337-17 

Glavnica 17,366.300- — 
Rezervni fond 2,199.823'92 
Novčanice v tečaju 5.102,771.815-
Razne obveznosti 1.388,894.948-91 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.] 63 — 
Saldo raznih računov 59,916.286-34 

8.709,526.337-17 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč
ne dolžnjke brez razlike . 

6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

Št. 6690/III. T a r i f s k i p o p u s t v t o v o r n e m p r o m e t u . 1446 

Objavo 
razglaša 

Pogodnost se pripoznava 

za predmete 
za 

I prevozno 
i progo 

Družba 
južne 

železnice 
pod 

št, 6690/IH. 

Sadje in jagode vseh 
vrst, ki niso v klasifi
kaciji robe tarife, del 
L, oddelek B, posebe 
navedene, posušene, iz-

vzemši južno sadje 

Grozdje sveže 

Meso sveže, zaklano ži
vino in zaklano perut
nino (izvzemši mrtvo 

divjačino) 

od vseh 
postaj in 
do vseh 

postaj 
južne 

železnice 
v 

kra
ljevini 
Srbov, 

Hrvatov 
in 

Slo
vencev 

ako se izpolnijo ti-le 
pogoji : 

Pogodnost 
velja 

v dobi 

Pripoznani 
vozarinski 

stavek 

Pošiljke morajo biti 
predane v prevoz kot 
sporovozna roba v 
količini po najmanj 
10.000 kg za tovorni 
list in voz, odnosno 
mora se plačati voza
rina najmanj za to 

količino 

Pekmez iz sliv 
pulj) 

(Češ-

Ako se preda v pre
voz kot b r z o v o z n a 

k o m a d n a r o b a 

ako se preda v prevoz 
kot brzovozna roba v 
količini po najmanj 
5.000 kg za tovorni 
list in voz, odnosno 
ako se plača vozarina 

za to količino 

Pošiljke morajo biti 
predane v prevoz kot 
sporovozna roba v 
količini po najmanj 
10.000 kg za tovorni 
list in voz, odnosno 
mora se plačati voza
rina najmanj za to ko

ličino 

od dne 
20. oktobra 

1922. do 
preklica, 

a najdalje 
do konca 

meseca 
decembra 

1922. 

vozarinski 
stavek 

razreda A 

Način 
pro-

izvedbe 

Pošiljke morajo biti 
predane v prevoz kot 
sporovozna roba v 
količini po najmanj vozarinski 
5.000 kg za tovorni stavek 
list in voz, odnosno razreda A 
mora se plačati voza
rina najmanj za to ko

ličino 

Tarifski popust za suhe slive, objavljen pod št. 5275/111 v Uradnem listu 88 iz t. L, odnosno, 
pod št. 5650 J U v Uradnem listu 95 iz t. I., se s tem razveljavlja. 

vozarinski 
stavek 

razreda I 

vozarinski 
stavek 

razreda I I 

vozarinski 
stavek 

razreda A 

Po 
kart i-
ranju 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 8. novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

I LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

• s a b i n a : Ir <Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». - Izpremembe v osebju. — Zakon o obmejnih veterinarskih postajah in o državnih obmejnih veterinarjih 
»kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zakon o pooblastitvi ministrskega sveta, da Izvrši likvidacijo Avstro-ogrske banke. Zakon o zameni perperjev i bonov). Zakon o likvidaciji 
centrale za plačila v inozemstvu Zakon, s Interim se ukinja uredba o poljedelskem kreditu. Zakon o varstvu redkih ali za Slovenijo tipičnih in za znanstvo pomembnih živali 
in raeOts in o varstvu špilj v področju pokraiinske uprave za Slovenijo. Zakon, s katerim se izenačujejo predpisi o prepovedanem lovskem času v območju pokrajinske uprave za 
Sloveaijo. — Uredbe osrednje vlade: Odločba o rabi dinarske veljave v trgovskih knjigah. Odločba glede deviz, nabavljenih izvoznikom za plačilo voznine — Naredba pokra
jinskega namestnika za Slovenijo o pobiranju občinskih doklad v Ljubljani. Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo, s katero se izpreminja naredba deželne vlade za Slovenijo 
z dee 26. decembra 1920. o pravoslovnih in državoslovnlh študijah in teoretičnih državnih izpitih na univerzi v Ljubljani. - Razpisi osrednje vlade: Pojasnilo da ob uvozu 
parafina, cerezina in stearina ni pobirati državne trošarine. Pojasnilo p denarju, pobranem od kuponov in amortiziranih obveznic državnih posojil na rsčun inozemcev. Razpis 
sleibe inšpektorja za nadzorstvo upravnih sodišč. Razglas o izpremembi v pravilniku državne hipotekarne banke. — Razglasi pokrajirtSBF"uprave za Slovenijo: Razglas o izpre-
nenfci v občinskem gerentstvu v Grabah. Razpust društva. Odobritev šolskih knjig Razglas o izpopolnitvi izpraševalne komisije za pravosodni državni izpit v Ljubljani. Razpi» 
živtoozdravniških mest pri okrajnih glavarstvih v Konjicah in v Črnomlju. Izkaz o stan>u živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani 

o izplačevanju 6°/«nih državnih bonov v kronah in v dinarjih. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne obiave. 

iz „Sltibenib Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

številka 242 z dno 30. oktobra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 20. oktobra 1922., s katerim se po
stavlja pri generalni direkciji carin za glavnega re
vizorja Kosta L u k i 6, upravnik I. razreda glavne 
carinarnice П. vrste na Rakeku. 

Številka 244 z dne 1. novembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n -

d i a I. s dne 30. septembra .1922., s katerim se čast
ni adjutant Njegovega Veličanstva Gjuro L. D o -
k i é, do sedaj komandant Dravske divizijske oblasti, 
postavlja za predsednika stalne izpraševalne komi
sije za čin pehotnega, konjiškega, topniškega in 
inženjerekega majorja za leto 1922./1923. 

Številka 245 z dne 2. novembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a 1. z dne 15. oktobra 1922., e katerim se poob
lašča predsednik ministrskega sveta, da sme pred
ložiti narodni skupščini predlog zakona o narodnem 
priznanju onim osebam in njih rodbinam, ki so si v 
poslednjih vojnah pridobile zasluge za narodno 
osvoboditev. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 5. septembra 
1922., s katerim se narodni poslanec Etbin K r i -
B t a n postavlja za izeeljeniškega odposlanca mini
strstva za socialno politiko v New Yorku v činu 
načelnika I. razreda. 

Številka 246 z dne 3. novembra 1922.: ' 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
d r a I. z dne 26, oktobra 1922., s katerim se za čas, 
dokler bo minister za finance dr. Kosta K u m a -
n u d i odsoten od dolžnosti, postavlja za njegovega 
namestnika minister za notranjo posle Kosta L. T i -
m o t i j e v i ć . 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A1 e k s a n -
d r a L z dne 9. avgusta 1922., s katerim se Anton 
H o i e v a r, ravnatelj VI. činovnega razreda pri 
knjigovodstvu pokrajinske uprave za Slovenijo v 
Ljubljani, prevaja v resort ministra za finance v 
istem činovnem razredu. 

Ukaz ministrskega sveta z dne 19. septembra 
1922- e katerim se Hubert S o u v a n, prokurator 
pri finančni prokuraturi v Ljubljani, postavlja za 
prokuratorja v V. činovnem razredu pri isti proku-
catiui, 

Izpremembe v osebju. 
1 »dlokom gospoda ministra za narodno zdravje 

a dne 24. oktobra 1922., št. 341/pov., je bil dr. Jan
ke P o l a j n a r , primarij blaznice na Studencu, 
фмшеесеп k zavodu za oskrbo umobolnih v Ljub
ljani kot hišni zdravnik v dosedanjem činu in z do
sedanjimi službenimi prejemki. 

Dr. Katicté s. r. 

Z odlokom gospoda ministra za prosveto je bil 
Ivan B a j ž e 1 j , referent za telesno vzgojo pri 
zdravstvenem odseku za Slovenijo v Ljubljani, ime
novan za učitelja telovadbe na državnem moSkem 
učiteljišču v Ljubljani. 

Absolvirani agronom inž. Vinko S a d a r je 
sprejet v državno službo v. področju pokrajinske 
uprave za Slovenijo in imenovan za suplenta v 
X. činovnem razredu v provizorni lastnosti na sred
nji kmetijski šoli v Mariboru. 

Višji pisarniški oficial v oddelku za prosveto in 
vere Leopold M l a k a r je imenovan za pisar
niškega adjunkta v IX. činovnem razredu. 

Dr. Baltic s. r. 

Iz državne službe so izstopili: sodnik dr. Jože 
P r e t n a r na Laškem, sodnik dr. Josip L a v r i e 
v Ribnici in sodnik bivsz določenega službenega 
mesta dr. Ivo L u H k. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Zakoni in kraljevske uredbe» 
372. 

№ 

A l e k s a n d e r I . , 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevin© Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave eklenil v ХШ. redni seji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je odločbo ministrskega sveta 
o obmejnih veterinarskih postajah in o državnih ob
mejnih veterinarjih v kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 12. junija 1920., seznamka uredb 
ministrstva za poljedelstvo in vode št. 17, «Službene 

Novine» št. 196/21., izpremcnili in da se glasi: 

Zakon 
o obmejnih veterinarskih postajah in 
o državnih obmejnih veterinarjih v 
kraljevini Srbov, Hrvatov in Sloven

cev.* 
Člen 1. 

Da se prepreči zanašanje živalskih kužnih bolezni ' 
v našo državo z živalmi, živalskimi «rovinami in 
predelki, ki se uvažajo iz inozemstva v našo državo 
ali prevažajo skozi njo, in da se da v tem oziru do
volj jamstva tujim državam, v katere ee izvažajo ži-

Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

vali in omenjeni predmeti iz naše države, je ustano
viti ob mejah kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven
cev obmejne veterinarske postaje, na katerih naj 
opravljajo veterinarsko-policijsko službo državni ob
mejni veterinarji. 

Člen 2. 

Državni obmejni veterinarji se postavljajo z uka
zom na predlog ministra za poljedelstvo in vode. 

Svojo veterinarsko-policijsko službo opravljajo 
po naredbah in navodilih ministrstva za poljedelstvo 
in vode ter so neposredno pod njegovo upravo in 
kontrolo. 

Člen 3. 

Državni obmejni veterinarji morajo imeti najmanj 
osem let državne veterinarske službe; njih čin in 
plača sta isto kakor okrožnih živinozdravnikov v 
Srbiji in Črni gori. 

Obmejne veterinarske postaje se otvarjajo z od
ločbo ministra za poljedelstvo in vode, in sicer po 
potrebi. 

Vzdrževanje teh postaj kakor tudi plače in ostali 
denarni prejemki državnih obmejnih veterinarjev 
obremenjajo proračun oddelka za veterinarstvo pri 
ministrstvu za. poljedelstvo in vode. 

Člen 5. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča odločbo ministrskega sveta 
o obmejnih veterinarskih postajah in o državnih ob
mejnih veterinarjih v kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev z dne 10. avgusta 1920., seznamka uredb 
ministrstva za poljedelstvo in vode št. 17, «Službene 
Novine» št. 195/21. 

Našemu ministru za poljedelstvo in voVte priporo
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo iz
vrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj ee mu •pokora
vajo. 

V B e o g r a d u, dne 30. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega svela, 
minister za zunanje posle: 

Nik. P. Paš« s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

373 
Mi 

A l e k s a n d e r I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 243, izdanih dne 31ega zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr-
oktobra 1922. (Prilog ХХХ1П. — 1922.) ! bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 180. 
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uetave sklenil v Vin. redni seji, ki jo je imel due 
16. novembra 1921. v Beogradu, in da «no Mi potr
dili in potrjujemo, da je uredbo z dne 27. junija 1921. 
seznamka uredb ministrstva za finance št. 101, «Služ
bene Novine» et. 195/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o pooblastitvi ministrskega sveta, da iz
vrši likvidacijo Avstro-ogrske banke.* 

Cle* i . 
Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

ee pooblašča, da emc ukreniti vse, česar je treba, da 
se čim prej izvrši likvidacija Avstro-ogrske banke. 

V to svrho sme vlada skleniti potrebne sporaz
ume in pogodbe z likvidatorji Avstro-ogrske banke. 

Člen 2. 
Izvršitev tega zakona se poverja ministru za 

finance. 
Člen 3. 

Ta zakon etopi v veljavo, čim ee razglasi v «Služ
benih Novinah». 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj raz
glasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, ob-
lastvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem 
in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u, dne 31. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje posle: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

374. 
Ml 

A l e k e a n d e p I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel dne 
28. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je odločbo ministrskega sveta 
O sameni perperjev I br. 7864 z dne 27. junija 1921., 
eeenamka uredb ministrstva za finance št. 94. «Služ
bene Novine» št. 195/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o zameni perperjev (bonov).* 

Člen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da izvrši zame
no crnogorskih perperjev (bonov) po 1, 2, 10, 50 in 
100 edink za dinarske bankovce in da predpiše na
tančnejše odredbe o načinu zamene. 

Člen 2. 
Zamena se izvrši samo onim osebam, pravnim 

osebam in napravam, ki pravočasno prijavijo per-
pereke bone. 

Člen 3. 
Razmerje perperja proti dinarju, ki ga je uporab

ljati ob zameni perperjev, ee določa: 
1.) za imetnike do 5000 perperjev: 1 perper za 

1 dinar; 
2.)za imetnike preko 5000 perperjev: prvih 5000 

perperjev se zamenja v razmerju: 1 porper za 1 di
nar, ostanek vsote preko 5000 perperjev pa po 
razmerju: 2 perperja za 1 dinar. 

Člen 4. 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem razglasitve v 
«Službenih Novinah». 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj raz
glasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, ob-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 243, izdanih dne Slega 
oktobra 1922. (Prilog XXXIU. — 1922.) 
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laetvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, vsem 
in vsakomur pa, naj ee mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 22. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić e. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

375. 
Mi 

A l e k s a n d e r I-, 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev -na podstavi člena 
130. uetave sklenil v XXXIV. redni seji, ki j 0 je 
imel dne 24. decembra 1921. v Beogradu, in, da 
smo Mi potrdili in potrjujemo, da je odločbo с!чо 
nomsko - finančnega komiteta o likvidaciji devizne 
centrale I br. 8239 z dne 22. julija 1921., «31užbnne 
Novine» št. 165/21.,* seznamka uredb ministrstva 
za finance št. 91, «Službene Novine» š t 195/21., 

izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o likvidaciji centrale za plačila 

v inozemstvo.** 
Člen 1. 

Minister za finance se pooblašča, da izvrši likvi
dacijo centrale za plačila v inozemstvu. 

Člen 2. 
Likvidacijo zaostalih poslov je IzvrSitl tako, 

da se država odreče pravici, odkupiti devize po 
vseh starili obveznostih, ki so bile dane centrali za 
plačila v inozemstvu in katerim so roki potekli. 
Položene kavcije se pridržujejo v korist državne 
blagajne. 

Člen 3. 

Letnih IT. 

376. 
Mi 

A l e k s a n d e p I . , 
po milosti božji ш narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 180. 
uetave sklenil v XXXVni. redni seji, ki jo je imel dne 
28. decembra 1921. v Beogradu, in da emo Mi potr

dili in potrjujemo 

Zakon, 
s katerim se ukinja uredba o polje

delskem kreditu.* 
Člen 1. 

Ukinja se in prestane veljati uredba o poljedel
skem kreditu z dne 25. marca 1921., razglašena v 
«Službenih Novinah» št. 74/91.,** seznamka uredb 
ministrstva za poljedelstvo in vode št. 13, «Službene 
Novine» št. 195/21. 

Cled 2. 
Ta zakon stopi v veljavo takoj po razglasitvi v 

«Službenih Novinah>. 
Našemu ministru za poljedelstvo in vode priporo

čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo iz
vrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj ce mu pokora
vajo. 

V B e o g r a d u , dne 12. februarja 1922. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega- pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

377. 
Ml 

A l e k s a n d e p I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

Minister za finance se pooblašča, da sme polo- „ ,„v . , . ,. 
žene kavcije vrniti in položitelje kavcij, o d n « n o , p 7 g U ^ . m * , a v ï j a n i

1
0 v s c m l n ™*отиг, <la je 

izdatelie obveznic, deloma ali nonnlnnm. „««Јин Г л к о п £ а а № 1 odbor narodne skupščine kraljevino fir-izdatelje obveznic, deloma ali popolnoma razrešiti 
odgovornosti za obveze, če dokaže izdatelj obveze, 
da ni sam zakrivil neizpolnitve svoje obveze. 

To odgovornosti se sme izdatelj obveze razrešiti 
samo, če niso državni interesi oškodovani 

Člen 4. 
Za obveze, katerim rok še ni potekel, se morajo 

kavcije vrniti položiteljem, odnosno izdateljem 
obvez. 

Člen 5. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko se razglasi 

v «Službenih Novinah», ter nadomešča odločbo 
ekonomsko-finančnega komiteta z dne 22. julija 
1921., I br. 8239, seznamka uredb ministrstva za 
finance š t 91, «Službene Novine» št. 195/21. 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblaatvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković e. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje posle: 

Nik. P. Pašić e. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Uradni list pod št. 247 iz leta 1921. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 238, izdanih dne Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 238, izdanih dne 26ega 
25. oktobra 1922. (Prilog XXXH. — 1922.) | oktobra 1922. (Prilog XXXII. — 1922.) 

bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIII. redni seji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je naredbo deželne viale za 
Slovenijo o varstvu redkih ali za Slovenijo tipičnih 
in za znaustvo pomembnih živali in rastlin m o var
stvu špil j z dne 19. februarja 1921., Uradni list àt. G4, 
eeznamka uredb ministrstva za šume in rudnike 
št. 16, «Službene Novine» št. 195/21., izpremeniti 

in da se glasi: 

Zakon 
o varstva redkih ali za Slovenijo tipičnih 
in za znanstvo pomembnih živali in rastlin 
in o varstvu špilj v področju pokrajinske 

uprave za Slovenijo.*** 

§ i . 
Ne smejo se loviti, pokončavati, prodajati, |»oan-

jati v nakup in izvažati te-le živali: 
1.) sesalci: kozorogi obeh vrst (C, cretensia in 

C. ibex L.); 
2.) ptiči: vir ali velika uharica (Bubo bub» L.), 

sokol selec (Falco peregriiuis Tunst), rjasti škarnjak 
(Milvus milvua L.), kostanjasti škarnjak (Mflvus 
Korschun Gmel), ribji orel (Pandion haliaetus L.), 
belorepec (Haliaetus albicilla L.), sršenar (Pernis 
apivorus L.), kraljevski orel (Aquila malanae-tus L.), 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 243, izdanih dne 81ega 
oktobra 1922. (Prilog XXXIII. — 1922.) 

** .Uradni list pod št. 105 iz leta 1921. 
*** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
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planinski orel (Aquila chrysactus L.), ldinkač ali 
ruski orci (Aquila pomarina Brehm), mišar (Butoo 
buteo L.), kocasta kanja (Archibuteo lagopus Br.), 
rjavi lunj (Circus aeruginosus L.), pepelasti splinec 
(Circus cyancus L.), lunj dolgorepec (Circus macro-
urus Gm.), lunj bcloritcc (Circus pygargus L.), ore-
har (Nucifraga caryocacactos L.), krokar (Corvus 
corax [,.), rjava caplja (Ardca purpurea L.), capi j i ca 
(Ardetta minuta !-<•), bobnarica (Botaurus stellaris 
L.) in kvakač (Nycticorax nycticorax L.); 

3.) želva sklcdnica (Emys orbicularis L.); 
4.) brczvietenčarji: vsi jamski hrošči, pajkovci 

in mehkužci, planinski kozliček (Rosalia alpina L.), 
orjaški krošič (Procerus gigas Creutz) in metulj 
apolon (Parnassius apollo L.). 

§ 2. 
Jajca ptičev, naštetih v § 1. pod točko 2., se ne 

smejo uničevati ali pobirati, mladi ptiči ne jemati 
iz gnezd in gnezda ne razdirati. 

§ 3. 
Ne smejo se trgati, rvati, prodajati, ponujati v 

nakup in izvažati te-le rastline: 
1.) košutnik ali rumeni svišč (Gentiana lutea L. 

et var. symphandra Mrb.); 
2.) Fi'öhlichov svečke ali Fröhlichov svišč (Gen

tiana Fröhlichii Hladn.); 
3.) panonski svišč (Gentiana pannonica); 
4.) Kluzijcv svišč (Gentiana Clusii); 
5.) Stenibergov klinček (Dianthus Sternbergii); 
6.) strupena zlatica (Ranunculus Thora); 
7.) murka ali zamorček (Nigritella nigra L. in 

Nigritella rubra Rieht,); 
8.) lepi čeveljc ali lepi ceptec (Cypripedium cal-

ceolus L.); 
9.) Blagajev vol čin (Daphne Elagayana Frey or): 

10.) dišeči volčin (Daphne cneorum L.); 
11.) progasti volčin (Daphne striata Tratt.); 
12.) lovoroHstni volčin ali volčji koren (Daphne 

laureola L.); 
13.) planinska možina (Eryngium alpinuni L.); 
14.) kranjski jeglič (Primula carniolica Jacq.); 
lö.) lepi jeglič ali avrikel (Primula auricola); 
16.) Cojzova vijolica (Viola Zoisii); 
17.) Coj/.ova zvončića (Campanula Zoisii); 
18.) rogata vijolica (Viola carnuta L.); 
19.) cesarski silj ali cesarski koren ali jaščeriea 

ali aškerca (Peucedanum oetrothium L.); 
20.) božje drevce ali božji les (Ilex aquifolium L.); 
21.) planika ali očnica ali pečnica (Leontopodium 

alpinuni Can.). 
Trgovsko ukoriščanje alpsko flore sploh je pre

povedano. 
§ 4 . 

Na živali, ki ne žive pod milim nebom, in na 
rastline, ki se goje po vrtih, se prepoved §§ 1. do 3. 
oe nanaša. Kdor se zaloti v posesti takih živali in 
rastlin, mora njih izvor dokazati s' potrdilnico do
mače občine. 

§ 5 . 
V znanstvene svrhe sme okrajno politično ob

lastvo po zaslišanju Muzejskega društva za Slove
nijo dovoliti izjeme od prepovedi §§ 1. do 3. 

§ 6. 

Naravne jame (špilje) so pod nadzorstvom po
krajinske uprave za Slovenijo, gozdarskega oddelka, 
ter se smejo oskrbovati in ukoriščati le na način, 
ki ga odobri nadzorstveno oblastvo po zaslišanju 
Muzejskega društva za Slovenijo. 

§ 7. 
Župani in orožnistvo kakor tudi vsi javni nad-

aorstveni organi, sosebno pa gozdno, lovsko in polj-
sko-varstveno osebje in tržna policija so zavezani, 
da nadzirajo izvrševanje tega zakona in da ovajajo 
prestopke političnemu okrajnemu oblastvu. 

§ ». 
Prestopke tega zakona kaznuje okrajno politič

no oblastvo v denarju od 20 do 4000 K ali z za
porom do 14 dni; v obtežilnih primerih se sme poleg 
denarne kazni naložiti še zapor. 

Razen tega je izreči zaplembo vseh živali, gnezd, 
jajc in rastlin, ki so se zoper prepoved dobile v po
sest ali ponujale v nakup, nadalje vsega orodja, ki 
je služilo za lovljenje ali pokončavanje živali, za 
uničevanje ali pobiranje gnezd, jajc ali mladičev, 
brez razločka, ali so ti predmeti last obsojenčeva 
ali ne. 

Ako se določena oseba no more zasledovati, se 
smejo predmeti, omenjeni v prejšnjem odstavku, za
pleniti tudi samostojno. 

§ 9-
Zaplenjeno orodje se sme na dražbi prodati za

nesljivim osebam, žive živali se smejo takoj izpu
stiti, ako bi spričo tega ne trpele škode, druge živali 
pa in gnezda, jajca in rastline se morajo izročiti 
Muzejskemu društvu za Slovenijo, kolikor so še po-
rabne. Stroške za začasno oskrbovanje živali in pre
voz predmetov trpi obsojenec. 

§ 10. 
Denarne kazni in izkupila zaplenjenega orodja 

se stekajo v ubožni zaklad občine, v katere območju 
se je izvršila prekršitev, odnosno zaplemba. 

§ H. 
Pritožbe zoper odloke političnih okrajnih obla-

stev gredo na pokrajinsko upravo, gozdarski odde
lek, ki odloča končnoveljavno. 

§ 12. 
Vsi dosedanji zakoni in vse naredbe, ki obrav

navajo isti predmet, se razveljavljajo. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpise, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah», ter nadomešča naredbo deželne 
vlade za Slovenijo o varstvu redkih ali za Slovenijo 
tipičnih in za znanstvo pomembnih živali in rastlin 
in o varstvu špilj z dne 19. februarja 1921., Uradni 
list št. 64, seznamka uredb ministrstva za-šume in 
rudnike št. 16, «Službene Novine» št. 195/21. 

Našemu ministru za šume in rudnike priporoča
mo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvr
ševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Markovič" s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

. (Podpisi ostalih ministrov.) 

378. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljano vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIII. redni seji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo mi potr
dili in potrjujemo, da je naredbo deželne vlade za 
Slovenijo, s katero se izenačujejo predpisi o prepo
vedanem lovskem času v območju deželne vlade za 
Slovenijo do končne zakonite ureditve, z dne 25ega 
decembra 1919., Ur. 1. št. 827/1919., seznamka uredb 
ministrstva za šume in rudnike št. 15, «Službene 

Npvine» št. 195/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon, 
s katerim se izenačujejo predpisi o pre. 
povedanem lovskem času v območju po

krajinske uprave za Slovenijo.* 

§ 1 -
Pri izvrševanju lova je vpoštevati nastopni pre

povedani lovski čas: 

I. Za dlakasto divjačino: 
l .a) za jelene iti dam jake (samce) od dne 1. no

vembra do vštetega dne 30. junija; 
b) za košute jelenov in damjakov in za i;ji! 

jelencke in košulice od dne 1. februarja do 
vštetega dne 30. septembra; 

2.) a) za kozoroge od dne 1. novembra do všte
tega dne 30. septembra; 

' * "Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 243, izdanih dne -Slega 
oktobra 1922. (Prilog ХХХШ. — 1922.) 

b) za kozorožke in kozorožčke (koze in koz
ličke) vse leto; 

3. a) za divje kozle od dne 1. januarja do všte
tega dne 31. julija; 

b) za divje koze, kozličke in kozice od dne 
1. decembra do vštetega dne 15. avgusta; 

4. a) za srnjake od dne 1. januarja do vštetega 
dne 31. maja; 

b) za srne, srnjačke in srnice od dne 1. janu
arja do vštetega dne 15. oktobra; 

5.) za poljske in planinske zajce od dne 16. ja
nuarja do vštetega dne 31. avgusta. 

II. Za divjo perutnino: 
6. a) za divje peteline od dne 1. junija do vote-

tega dne 31. marca; 
b) za ruševce od dne 15. junija do vštetega 

dne 31. marca; 
c) za divje kokoši in ruševke za vse leto; 

7.) za fazane od dne 1. januarja do vštetega dne 
31. avgusta; 

8. a) za gozdne jerebe, za bele in planinske je
rebe in jerebice od dne 1. decembra d» 
vštetega dne 31. avgusta; 

b) za gozdne jerebice vse leto; 
9.) za poljske jerebice in.prepelice od dne 15ega 

novembra do vštetega dne 15. avgusta; 
10.) za sloke (kljunače) od dne 1. aprila do vite-

tega dne 15. avgusta; 
11.) za velike divje race od dne 1. marca do všte

tega dne 31. julija; 
12.) za druge divje race, za divje gosi, za moč

virne in povodne ptice od dne 16. aprila do všrMega 
dne 30. junija. 

Pri jelenih, potem pri srnah in divjih kozah fe 
smatra za jelenčka ali košutico, za srnjačka ali srni
co, za kozlička aH kozico mlada divjačina do dne 
1. julija leta po porodu. 

§2. 
Ob prepovedanem lovskem času se prepoveduje 

streljanje, pokončevanje ali lovljenje divjih živali, 
navedenih v § 1. Prav tako je prepovedano po pre
teku 14 dni, ko je nastopil prepovedani lovski čas, 
in še dalje, dokler traja, to divjačino v celih kosih, 
razdejano ali pripravljeno kjersibodi prodajati ali 
ponujati v nakup. 

Za dobo od dne 16. januarja do dne 21. avgusta 
je vsako brakiranje prepovedano. 

§3. 
Izjeme § 2., prvega odstavka, more dovoljevati 

okrajno politično oblastvo le v teh primerih: 
a) ako je dokazano, da je divjačina ubita v zako

nitem času ali da je uvožena iz inozemstva; 
b) ako okrajno politično oblastvo zaradi zaščite 

kmetijskih ali gozdarskih koristi odredi v pre
povedanem času streljanje take divjačine, ki se 
je prekomerno razpasla. 
V obeh primerih mora prodajalec divjačine var

nostnim organom na zahtevo pokazati pismeno do
volilo okrajnega političnega oblastva. 

Konserve v dozah so od tega izvzete. 

§ 4 . 
Jajca divje perutnine se ne smejo uničevati ali 

pobirati, mlade živali ne jemati iz gnezd in gnezda 
ne razdirati. 

Izjemoma sme okrajno politično oblastvo lov
skemu upravičencu ali njegovemu pomožnemu oseb
ju dovoliti pobiranje jajc za to, da jih da izvaliti po 
domači perutnini, in v zuanstvene svrhe. 

§5-
Na streljanje divjačine v zagrajenih lovskih go

jiščih se ta zakon ne nanaša; vendar se mora pro
dajalec divjačine izkazati z dovolilom, predpisani!* 
v § 3 . 

§ 6 . 
Prestopke tega zakona kaznuje okrajno politične 

oblastvo z denarno kaznijo od 20 do 1000 kron, ki 
se sme, če se je prestopek ponovil ali če je z njira. 
nastala občutna oškodba na stanju živali, zvišati de 
2000 K. 

Ob neizterljivosti se izpremeni denarna kaze« v 
zapor 24 ur za vsakih 20 K. 

§7-
Polovico denarnih kazni in izkupnin tistih za

plenjenih predmetov, ki se po zakoni t ili določilih 
zdraže pri okrajnem političnem obla:--tvu, se к-U'ka 
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r deželni lovski zaklad, draga polovica pa v ubožni 
naklad občine, v katere območju se jo izvršila pré
traite v, odnosno zaplemba. 

§8. 
Ostali zakoniti predpisi v posameznih delih Slo-

Tenije ostanejo do nadaljnjega ukrepa v veljavi. 

§ 9 -
Ta zakon etopi v veljavo, ko ga kralj podoiše, 

obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah», ter nadomešča naredbo deželne 
Tlade za Slovenijo, s katero se izenačujejo predpisi 
o prepovedanem lovskem času v območju deželne 
rlade za Slovenijo do končne zakonite ureditve, z 
dine 25. decembra 1919., Ur. 1. št. 827/1919., s-eznam-
ka uredb ministrstva za šume in rudnike št. 15, 
«Službene Novine» št. 195/21. 

Našemu ministru za šume in rudnike priporoča-
•к», naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrše-
тапје, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Tidel in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega «veta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

381. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju občinskih doklad v Ljubljani. 

Mestni občini ljubljanski se dovoljuje v zmhlu 
§§ 40. in 81. mestnega občinskega reda, da sme po
birati za dobo od dne 1. julija 1922. do dne 30. ju
nija 1923. v delno pokritje občinskih potrebščin na
slednje doklaie na vse direktne davke razen onih, 
ki so po zakonu prosti doklad, in sicer: 
a) na hišnonajemni davek 35%; 
b) na zemljiški davek in na splošno pridob-

nino 4. razreda davčnih zavezancev . . 50 <?c\ 
c) na vse ostale davke 85%. 

V L j u b 1 j a n i, dne 30. oktobra 1922. 

Uredbe osrednje vlade. 

379. 
Odločba o rabi dinarske veljave v trgov

skih knjigah.* 
Gospod minister za trgovino in industrijo je od

redil z odločbo VI. št. 4493 z dne 30. septembra t. 1. 
na podstavi člena 11. uredbe o ustroju ministrstva 
ta trgovino in industrijo: 

Vsi zavodi, ki so zavezani javnemu polaganju 
računov, morajo voditi svoje knjige in zaključne 
račuue (bilanco in račun izgube in dobička) v dinar- i 
jih, in sicer izza dne 1. januarja 1923. I 

Razmerje: 1 dinar za 4 krone velja tudi za vso 
aktivno in pasivno imovino, izraženo v kronah, brez 
ozira na datum njenega nastanka. 

le ministrstva za trgovino in industrijo v Beogradu, 
dne 30. septembra 1922.; VI. br. 4193. 

380. 
Odločba glede deviz, nabavljenih izvoz

nikom za plačilo voznine.* ' 
Gospod minister za finance je odredil z odločbo j 

I br. 22.304 to-le: 
Pooblaščeni zavodi, ki opravljajo zavarovanje 

valute za izvoz, smejo dotičnim izvoznikom nabav- ; 
ljati brez posebnega dovolila odborov devize, po
trebne za plačilo voznine za izvozno blago; toda od 
izvoznika morajo vzeti obvezo, po kateri izpriča iz
voznik kesneje pri tem zavodu, da je uporabil de
vizo za voznino, in po kateri izpriča obenem zava
rovanje valute. Devize, kupljene za plačilo voznine, 
•e ne smejo uporabljati za nič drugega nego za pla
nilo voznine. 

Is pisarne generalnega inspektorata v Beogradu, 
dne 25. oktobra 1922.; I br. 22.304. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 243, izdanih dne 31ega 
oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

382. 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo, 
s katero se izpreminja naredba deželne vlade 
za Slovenijo z dne 26. decembra 1920., Ur. 1. 

št. 12 iz leta 1921. 

Na predlog juridične fakultete univerze kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani se 
izpreminjajo nekatera določila naredbe bivše de
želne vlade za Slovenijo o pravoslovnih in državo-
slovnih izpitih na univerzi kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v Ljubljani z dne 26. decembra 
1920., Ur. 1. št. 12. iz leta 1921., tako-le: 

§ 24. naredbe celoirapne deželne vlade za Slo
venijo z dne 1. aprila 1920., Ur. 1. št. 172, se glasi: 

«Kandidat mora priti k izpitu tistega dne, ki 
je zanj določen. Izkazati se mora najkesnejc pred 
tem dnem pri predsedniku dotične izpraševalno 
komisije o plačilu izpraševalnine, ki znaša za vsak 
državni izpit za vse tuzemce in za inozemce slo
vanske narodnosti 50 dinarjev, ali pa o tem, da je 
bil izpraševalnine oproščen. Inozemci neslovanskih 
narodnosti plačajo za vsak izpit 100 dinarjev. O 
izvrševanju tega predpisa in o uporabi izpraševal-
nin izide posebno navodilo pokrajinske uprave za 
Slovenijo, oddelka za prosveto in vere. 

Izpraševalnine se vrnejo samo, ako odstopi kan
didat od izpita ob času, ko se še lahko pravočasno 
obvestijo vsi udeleženci. Položena izpraševalnina 
zapade, ako izostane kandidat brez tehtnega, ver
jetno izkazanega vzroka. Razen tega preti kandi
datu, ki iz kakršnegakoli razloga ne pride k izpitu 
na določeni dan, nevarnost, da ne bo več pri-
puščen k pravnozgodovinskemu državnemu izpitu 
v istem roku, odnosno da pride pri pravosodnem 
in državoslovnem državnem izpitu na vrsto šele, 
ko se izprašajo vsi ostali kandidati. O tem, ali je 
kandidat izostal upravičeno, odloča dotična izpra-
ševalna komisija končnoveljavno. Kandidati, kate
rim je bila izpraševalnina izrečena za zapadlo, iz
gube ob ponovni pripustitvi k istemu izpitu more
bitno pravico do oprostitve. 

Za popolno oprostitev ali oprostitev do polovice 
od izpraševalnine morajo kandidati zaprositi: 
a) pri pravnozgodovinskem državnem izpitu fakul

tetni svet juridične fakultete, čigar končno-
veljavna odločba ima moč tudi za prihodnje 
državne izpite, v kolikor se opravijo najkesneje 
v enem letu po končanih študijah; glede izpitov, 
opravljenih po preteku tega roka, je oprostitev 
izključena; 

b) pri pravosodnem in državoslovnem državnem 
izpitu, v kolikor ni odločil že fakultetni svet v 
zmislu določila pod a) tudi za ta izpita, dotično 
izpraševalno komisijo, ki odloča končnoveljavno 
v zboru treh članov pod predsedstvom predsed
nika izpraševalne komisije, ali njegovih namest
nikov— podpredsednikov. Ta odločba ima moč 
samo za dotični izpit. 

O rešitvi prošnje za oprostitev prejmejo kandi
dati v primerih, označenih pod a), odlok dekanata, 
ki ga je priložiti prošnji za pripustitev k nadaljnjim 
izpitom, ako želi biti kandidat oproščen tudi pri 
drugih izpitih. 

Prošnji za popolno oprostitev ali za oprostitev 
do polovice se sme ugoditi samo v toliko, v kolikor 
je dokazal kandidat svojo ubožnost z javno listino, 
ki jo je priložiti prošnji za oprostitev. Za pripustitev 
k izpitu in za oprostitev od izpraševalnine se prosi 
v eni in isti vlogi. 

Za ponovljeni izpit se mora plačati brezizjemno 
vsa izpraševalnina.» 

§ 2 . 
S to naredbo se razveljavlja § 3. naredbe bivše 

deželne vlade za Slovenijo z dne 26. decembra 
1920., Ur. 1. št. 12. iz leta 1921. 

§3. 
Ta naredba stopi v moč dne 1. novembra 1922. 
Velja tudi za kandidate, ki so sicer že pred tem 

dnem zaprosili za pripustitev k izpitu, a jim je dan 
izpita določen na čas izza dne 31. oktobra 1922. 

V L j u b l j a n i , dne 2. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka: dr. Skabernè ». r. 

Razglasi osrednje vlade. 

Pojasnilo, da ob uvozu parafina, cerezraa 
in stearina ni pobirati državne trošarine. 

Na vprašanje, ali je ob uvozu parafina pri cari
narnicah pobirati trošarino, če da uvoznik na dekla
raciji izjavo, da bo iz njega izdeloval sveče, dajem 
to-lo pojasnilo: 

Ker parafin, cerezin in stearin niso trošarinski 
predmeti, nego sirovine za izdelavo trošarinskih 
predmetov, naj carinarnice ustavijo pobiranje dr-
žavme trofiarine ob uvozu omenjenih predmetov; o ..— 
vsaki izvršeni uvozni ekspediciji pa morajo obvestiti 
finančno kontrolo, odnosno trošarinsko oblaatvo в 
označbo, kdo, kdaj, po kateri deklaraciji in koliko 
blaga je uvozil in da se nanje ni pobrala državna 
trošarina. 

V B e o g r a d u , dne 4. oktobra 1922.; 
C br. 60.744. 

Državni podtajnik za finance: 
dr. Svetislav Popović ». r. 

Pojasnilo o denarju, pobranem od kuponov 
in amortiziranih obveznic državnih posojil 

na račun inozemcev.* 
Gospod minister za finance je izdal s I br. 80.839 

nastopno pojasnilo: 
Denar, pobran od kuponov in amortiziranih ob

veznic državnih posojil r.a račun inozemskih korist-
nikov, se sme odobriti svobodnemu računu inozem
skih koristnikov brez predhodnega dovolila general
nega inspektorata. 

Banke prevzemajo jamstvo, da so ti kujxnii in 
te amortizirane obveznice državnih posojil ree l**t-
nina inozemskih oseb. 

Iz pisarne generalnega inspektorata v Beogradu, 
dne 21. oktobra 1922.; I br. 20.339. 

Razpis službe/* 
Na podstavi člena 61. uredbe o poslovnem redu j 

pri državnem svetu in upravnih sodiščih z dne 
5. septembra 1922. je izbrati inšpektorja za nadzor
stvo upravnih sodišč. 

Za inšpektorja sme biti postavljen samo oni, ki 
ima diplomo o dovršeni pravni fakulteti in najmanj 
10 let ukazne službe v sodni ali administrativni 
stroki. 

* Priobčeno v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 241, izdanih dne 2&:£а 
oktobra 1922. 

** Priobčen . v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 244, izdanih dne 1. no
vembra 1922. 
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Ta inspektor ima čin in plačo z dokladami pred

sednika upravnega sodišča. 
Prošnje 6 potrebnimi dokumenti naj ee vlože v 

8 0 d n e h po objavi tega natečaja v «Službenih 
Novinah». 

1B pisarne ministrstva pravde v Beogradu, 
dne 23. oktobra 1922.; St. 56.384. 

Razglas o izpremembi v pravilniku državne 
hipoiekarne banke.* 

Upravni odbor državne hipotekam« banke je 
diie 10. oktobra 1922. izpreinenil člen 71. svojega 
pravilnika. Ta člen se glasi sedaj: 

Ce dolžnik ne položi ob roku obresti in od
plačila, ga banka takoj opomni na njegovo obvez
nost ter ga pozove, naj ji v desetih dneh položi za
ostalo anuiteto. 

Za ta opomin se pobere od dolžnika 20 dinarjev. 

Is pisarne državne hipotekarne banke v Beogradu; 
št. 20.391. 

Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

St. 89.120. 

Razglas. 
Namesto odstopivšega Alojzija B r e z n i k a je 

imenovan za občinskega gerenta v Grabah Friderik 
R i e g 1 e r, posestnik istotam št. 4. 

Dosedanji gèrent Alojzij B r e z n i k je imeno-
тав za prisednika gerchtskega sosveta. 

T L j u b 1 j a n i, dne 30. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 

dr. Baltic s", r. 

- £ l . &9.035. 
Razpnst društva. 

Podružnica za župnijo St. Vid pri Stični «Slo-
reneke Straže» v Ljubljani je razpuščena, ker že 
reo let ne deluje in ker zaradi nezadostnega šte-
•ûa članov nima pogojev za pravni obstoj. 

T L j u b 1 j a n i , dne 2. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika. 
Kremenček s. r. 

Odobritev šolskih knjig. 
it'. 4216, z dne 29. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere 
je odobrDa z razpisom z dne 29. oktobra 1922., 
žt. 4216, kot šolsko knjigo /-a nižje razrede srednjih 
iol, za meščanske šole in 7. in 8. razred ljudskih 
iol knjigo: «Kratka zgodovina katoliške cerkve za 
iole». Spisal Alojzij S t r o j , stolni kanonik v Ljub
ljani. Druga izdaja. Odobril škofijski Ordinariat v 
Ljubljani dne 7. septembra 1922., št. 3367. Cena ve
zani knjigi 26 Din. V Ljubljani 1922. Založila Jugo
slovanska knjigarna. 

St. 4301, z dne 1. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 

je Ђ razpisom z dne 1. novembra 1922., št. 4301, odo
bril» šolsko knjigo: «Računica za meščanske šole. 
Ш. del, episal Fr. H a u p t m a n n . Drugi predelani 
aatisk. Cena broširani knjigi 13 Din, poltrdo vezani 
4 i Dia. Ljubljana. Kr. zaloga šolskih knjig in učil.» 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka: dr. Skabernè s. r. 

* Priobčen v «.Službenih Novinah kraljevine 
fcrba, Hrvata i Slovenaca» št. 237, izdanih dno 24ega 
oktobra 1922. 

St. 4224. 

Razglas o izpopolnitvi izpraševalne komi
sije za pravosodni državni izpit v Ljub

ljani. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo je imenovala 

univerzitetnega profesorja drja. Metoda D o l e n c a 
za II. podpredsednika izpraševalne komisije za pra
vosodni državni izpit v Ljubljani. 

V L j u b l j a n i , dne 3. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka: dr. Skabernè 6. r. 

St. 1313/pr. 3—3 

Razpis. 
Razpisujeta se izpraznjeni mesti uradnega živino-

zdravnika pri okrajnih glavarstvih 
1.) v Konjicah, 
2.) v Črnomlju s sedežem v Metliki. 
Prošnje do dne 

.15. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem oddelku za kmetijstvo. 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 113. 
V L j u b l j a n i , dne 25. oktobra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Šef: Sancjn s. r. 
Št. 3411. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 4. novembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

R I i u a. v k a in p a. r k 1 j <> v k a. 
Ljubljana okolica: Borovnica 12:58, Jezica 1:2, 

Studenec-Ig 3:6, Tomišelj 2:21. Maribor: Zgornji 
Duplek 1:4, Spodnji Jakobski dol 1:3, Lajteršberg 
1:1, Maina 1:1, Sv. Marjeta na Pesnici 1:1, Pekel 
1:2, Pesniški dvor 1:2, Na Ranci 1:1, Št. Peter 
1:2, Vrtiče 1:1, Vukoveki dol 1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murska Sobota: Čentiba 1:2, Dolnja Lendava 

1:1, Kapca 1:1. 
G a r j e k o n j . 

Brežice: Zagorje 1:1. Črnomelj: Tanca gora 1:1. 

S t e k l i n a . 
Celje: Sv. Pavel pri Preboldu 1:1. Ptuj: Miha-

lovci 1:1. . . 
S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Mrčna sela 1:1, Maribor: Slovenska Bi
strica 1: 3. Novo mesto: Prečna 1:1, Žužemberk 1: 2. 
Radovljica: Bled 3:9, Lesce 1:1, Ribno 1:1. Slo-
venjgradec: Muta 1:1, Vuzenica 1:3. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Kranj: Kranj 1:1. Litija: Aržišče 1:1, Hotič 1:1. 

Ljubljana okolica: Devica Marija v Polju 1:1, Do
brova 1:1, Št. Vid 1:1. Ljutomer: Logarovci 1:1, 
Ptuj: Ormož 1:1. 

P e r u t n i n s k a k o l e r a . 
Prevalje: Prevalje 1 : 1 . 
V L j u b 1 j a n i, dne 4. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
Paulin s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 1419/V./Val. ex 1922. 

Razglas o izplačevanju 6°/0mh državnih 
bonov v kronah in v dinarjih. 

Izplačevanje 6%nih državnih bonov v k r o n a h 
i n Y d i n a r j i h £e bo v VII. roku, t. j . v času cd 

dne 1. novembra 1922. do dne ,30. aprila 1923., vr
šilo — kakor doslej — pri finančni deželni blagajni 
v Ljubljani ob teh-le pogojih: 

1.) D i n a r s k i boni se bodo izplačevali tudi v 
tem roku, v kolikor niso bili že izplačani v čaeu 
od dne 1. maja do dne 31. oktobra 1922. v zmislu 
tukajšnjega razglasa z dne 28. aprila 1922., 
št. 656/V./Val. (Ur. 1. 46 iz leta 1922.). Zanje ве ne 
priznavajo nobene dekurzivne obresti. Tudi se ne 
morejo več prolongirati 

2.) Dospeli k r o n s k i boni se t u d i n e b o d o 
v e č p r o l o n g i r a l i , marveč samo izplačevali, i n 
s i c e r s a m o v č a s a o d d n e 1. n o v e m b r a 
1 9 2 2 . d o d n e 3 0. a p r i l a 1923. , k e r s e po
t e m v z a m e j o iz p r o m e t a . Zanje se ne pri
znavajo nobene dekurzivne obresti, izvzemši za one 
bone, ki so büi prodani do dne 16. oktobra 1У19. 
Samo tem se priznavajo 6%ne dekurzivne obresti 
za 6 mesecev, ker so bili v prvem roku molče po
daljšani. 

3.) Premije za k r o n s k e bone in za izdana po
trdila o zadržanih premijah se izplačajo, ako ima ge
neralna direkcija državnih dolgov v Beogradu že 
dokaz v rokah, da so bili dotični boni kupljeni v 
času od dne 15. maja do dne 15. junija 1919. 

Če tega dokaza še ni, kar lahko pove finančna 
deželna blagajna, naj imetnik potrdila zaprosi za iz
plačilo premije p r i g e n e r a l n i d i r e k c i j i 
d r ž a v n i h d o l g o v v B e o g r a d u z obraz
loženo, n e k o l k o v a n o vlogo, kateri nai priloži 
prepis potrdila. 

Ko direkcija ugotovi, da ima dotični bon pravico 
do premije, izda naknadno naredbo za izplačilo pre
mije. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 31. oktobra 1922. 

Za delegata: dr. Supnik e. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
1430 3-3 N a t e č a j . 

Pri oblastni direkciji katastra v Novem Sadu se 
oddado nastopna mesta: 
2 inšpektorski mesti z letno plačo 5000 Din; 
1 mesto višjega geometra z letno plačo 4500 Din; 

14 mest geometrov I. razreda z letno plačo 3600 Din; 
1 5 , » » II. » » » » 3000 Din; 
15 mest geometrskih uradnikov z letno plačo 2500 

Din; 
5 mest geometrskih pripravnikov z letno plaöo 

2500 Din; 
5 mest geometrskih pripravnikov z letno plačo 

1500 Din; 
3 mesta geometrov arhivarjev z letno plačo 3600 

Din, 3000 Din in 2500 Din; 
'3 mesta prepisovalcev z letno plačo 1500 Din; 

32 mest dnevničarjev z letno plačo 1400 Din, 
s pripadajočimi osebnimi in rodbinskimi dokladami. 
Zahteva se kvalifikacija, predpisana po § 10., čla
na I. zakona iz leta 1883., ki je še dandanes v ve
ljavi v županijah Banata, Bačke in Baranje. 

Če bi se ne prijavili prosilci s predpisano kvalifi
kacijo, se sprejmejo za geometuske pripravnike tudi 
absolventi realne gimnazije z zrelostnim izpitom. 

Prosilci, ki niso v javni službi, morajo predložiti 
po pristojnem upravnem oblastvu pravilno kolko-
vano prošnjo, obloženo z veljavnimi dokumenti, zla
sti z izpričevalom javnega zdravnika o zdravstve
nem stanju in sposobnosti za delo na terenu, nrav
stvenim izpričevalom, iu izpričevala, iz katerih je 
razvidno, kje so bili zaposleni po končanih študijah. 

Prosilci, zaposleni v javni službi, morajo vložiti 
prošnje po nadrejenem oblastvu. To priklopi prošnji 
izpisek iz službenega lista. 

Prošnje se morajo vložiti pri oblastni finančni di
rekciji v Novem Sadu, in sicer najkesneje v 15 dneh 
od dne zadnje razglasitve v uradnem- listu. 

Prošnje, vložene po navedenem roku, se ne bodo 
vpoštevale. 

Oblastna finančna direkcija v Novem Sadu, 
• dne 20. septembra 1922. 

Tov. ät. 3401/1922. 1485 

Razglas o novi monopolni taksi, odnosno 
o maksimalni prodajni ceni za vžigalice 

iz domačih tvornic. 
Z odločbo upravnega odbora samostalne mono

polske uprave z dne 21. oktobra t. 1., M br. 14.891, 

fc*.v-, 
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in z odobritvijo gospoda ministra za finance z dne 
28. oktobra 1922., Pov. br. 1015, se je monopolna 
talasa na vžigalice zvišala tako-le: 

na škatlico parafinskih vžigalic s 100 do 120 
klinčki od 0-35 na 0-45 Din; 

na škatlico parafinskih vžigalic s 100 do 110 
•.klinčki od 0-32 na 0-41 Din; 

na škatlico parafinskih vžigalic s 70 do 80 
kliački od 0-22 na 0-26 Din; 

na škatlico parafinskih vžigalic s 50 do 60 
klinčki od 0-20 na 0-24 Din: 

na škatlico žveplenih vžigalic s 120 do 130 
klinčki od 0-32 na 0-42 Din; 

na škatlico švedskih normalnih vžigalic s 60 do 
65 klinčki od 0-30 na 0-42 Din; 

na škatlico švedskih malih vžigalic s 50 do 55 
klinčki od 0-28 na 0-40 Din. 

Poleg tega so se z istim odlokom in z odobritvijo 
gospoda ministra za finance odredile nastopne ma
ksimalne cene za vžigalice iz domačih tvornic: 

za škatlico parafinskih vžigalic s 100 do 120 
klinčki 0-75 Din; 

za škatlico parafinskih vžigalic s 100 do 110 
klinčki 0-75 Din; 

za škatlico parafinskih vžigalic s 70 do 80 
klinčki 0-50 Din; 

za škatlico parafinskih vžigalic s 50 do 60 
klinčki 0-50 Din; 

za škatlico žveplenih vžigalic s 120 do 130 
klinčki 0-75 Din; 

za škatlico švedskih normalnih vžigalic s 60 do 
65 klinčki 0-75 Din; 

za škatlico švedskih malih vžigalic s 50 do 55 
klinčki 0-75 Din. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne 3. novembra 1922. 

Direktor: Mandelj s. r. 

Preds. 3140/5/20—5. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je imenovalo 

Alojzija K u h a r j a , zasebnega uradnika v Dolnji 
Lendavi, tolmačem za madžarski jezik pri tamoš
njem okrajnem sodišču ter ga obenem razrešilo 
istega posla pri okrajnem sodišču v Murski Soboti. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 3. novembra 1922. 

Dr. Rogina s. r. 
1452 U 120/22-^1. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrajno sodišče v Brežicah, oddelek П., je o 

obtožbi opravitelja državnega pravdništva kot jav
nega obtožitelja zoper Jožefa Gregi zaradi prestop
ka po členu 8. zakona o pobijanju draginje živijen-
skih potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., vpričo 
opravitelja državnega pravdništva Grubiča kot jav
nega obtožitelja in prostega obdolženca Jožefa 
Gregla po danes dognani glavni razpravi na pred
log obtožiteljev, naj se obdolženec kaznuje, razso
dilo tako: 

Obdolženec Jožef G r e g i , rojen dne 15. marca 
1886. v Gorenji Sušici, pristojen na Bizeljsko, rim-
sko-katoliške vere, oženjen, čevljarski mojster v Bre
žicah št. 37, nekaznovan, je kriv, da je nekega dne 
meseca marca 1922. v Brežicah kot obrtnik zahteval 
za popravilo enega para otroških čeveljčkov 50 K, 
torej za svoje obrtniško delo pretirano ceno; s lem 
je zakrivil prestopek po členu 8. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brezvestne spe
kulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 
1922., in zato se obsoja po členu 8. citiranega za
kona z uporabo §§ 266. in 260. b k. z. na 12 ur za
pora, poostrenega z enim postom, in na 50 dinarjev 
denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti po § 266. 
k. p. r. in členu 16. citiranega zakona o pobijanju 
draginje na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 389. 
k. p. r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Brežicah, 
dne 5. aprila 1922. 

9. aprila 1922. in nekaj dni prej kot prodajalec mesa 
na stojnici na novomeškem trgu ni imel ne sumar
no ne podrobno označenih cen mesa tako, da bi jih 
bil vsakdo razločno videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
se obsoja po členu 6. tega zakona z uporabo § 266. 
k. z. na en dan zapora in na sto dinarjev denarne 
kazni, nadalje po § 389. k. p. r. na povračilo stro
škov kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. navedenega zakona je to razsodbo 
objaviti v Uradnem listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek Ш., 
dne 22 aprila 1922. 

Cb 14/22—1. 

Oklic. 
1427 

Franc Hole, posestnik v Peščenem vrhu, je vlo
žil zoper Blaža R a n t a š o v Terbegovcih tožbo 
zaradi izbrisa zastavne pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
16. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. IV. 
Ker je bivališče Blaža Rantašo neznano, se mu 

postavlja za skrbnika Martin Kukovec, posestnik v 
Andrencih. 

Okrajno sodišče v Gornji Radgoni, 
dne 22. oktobra 1922. 

C 162/22—1. 1436 
Oklic. 

Gustav Henigsmann, čevljar v Metliki, je vložil 
zoper Jožefa H e n i g s m a n n a , posestnika v 
Metliki, sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 
zemljiške lastnine pto. 4000 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
13. n o v e m b r a 19 2 2. 

ob osmih pri tem sodišču v sobi št. 20. 
Ker je bivališče Jožefa Henigsmanna neznano, 

se mu postavlja za skrbnika njegov oče Jožef He
nigsmann. posestnik v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek II., 
dne 25. oktobra 1922. 

T 128/22—4. 1477 
Amortizacija. 

sicer po tem roku izreklo, da potrdilo ni več ve
ljavno. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek II., 
18. oktobra 1922. 

Ne I 166/22—2. 1421 3—3 
Amortizacija. 

Po prošnji Leona P o t o t s c h n i g a, glavnega 
blagajnika Trboveljske premogokopne družbe v 
Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne listine, ki jo je prositeli baje izgubil: Meclju-
timnica št. 85, glaseča se na 10 delnic Trboveljske 
premogokopno družbe. 

Imetnik to listine se pozivlje, naj uveljavi evoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da listina nima več moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 12. oktobra 1922. 

E 560/22—16. 
Dražbeni oklic. 

1435 

Dne 2 8. n o v e m b r a 1 9 2 2 . ob devetih bo 
pri tem sodišču v sobi št. 6 prisilna dražba zem
ljiških polovic: 1.) vi. št. 57 katastralne občine Ja-
ngžovskega vrha; 2.) vi. št. 161, 162 katastralne 
občine Vintarovcev; 3.) vi. št. 98 katastralne občine 
Levajncev; 5.) vi. št. 271 katastralne občine Trnov
ske vasi. 

Zemljišče je kmetovalstveno ter meri 2 ha, 16 a, 
35 m2. 

Cenilna vrednost: 42.000 K. 
Najmanjši ponudek: 28.000 K. 
Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je prijaviti 

vsaj pri dražbenem naroku. 
Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 

dne 23. oktobra 1922. 

Na-4 prošnjo f i n a n č n e p r o k u r a t u r e v 
L j u b l j a n i kot zakonite zastopnice bivšega c. kr. 
erarja se uvaja postopanje za amortizacijo nastopne 
srečke, ki je bila med vrednostnimi papirji, kateri i 
so bili davčnima kot depozitnima uradoma v Boznu ; 
in Meranu ukradeni: Srečka ljubljanskega mesta j 
št. 72.455 v vrednosti 20 gld. 

Imetnik te srečke se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dno tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
srečka brez vrednosti. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 26. oktobra 1922. 

T 193/22—1. 1443 
Amortizacija. 

Po prošnji m a r i b o r s k e p o d r u ž n i c e 
C e n t r a l n e b a n k e , d. d. v Z a g r e b u , se 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopnih kupo
nov, ki jih je prosilka baje izgubila: Kuponi delnic 
Splošne stavbne družbe v Mariboru št. 34.476 do 
34.500, 34.501 do 34.525, 34.526 do 34.550, 7391 do 
7395, 7396 do 7400, 7401 do 7405, 7406 do 7410, 
7411 do 7415. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 16. oktobra 1922. 

U 168/22—3. 1487 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Anton K o n c i 1 j a, rojen dne 7. marca 1897. v 

Gorenji Straži, pristojen v Prečno, samski, mesar v 
Novem mestu št. 14, nekaznovan, je kriv, da dne 

T 201/22—4. 1444 
Amortizacija. 

Po prošnji Frica Z e m l j i c a , veletržca v Lju
tomeru, se uvaja postopanje za amortizacijo nastop
nega potrdila, ki ga je prosilec baje izgubil: Začas
no potrdilo o podpisu državnih bonov v znesku 
1000 Din z dne 30. maja 1919., št. 136, izdano po 
mariborski podružnici Ljubljanske kreditne banke 
in glaseče se na ime: Fric Žemljic. 

Imetnik tega potrdila se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se 

Uradni popravek. 
V Uradnem listu 91 z dne 4. septembra 1922. 

(stran 613) se glasi v objavi št. 803 ime družbeni-
kovo pravilno Peter B e v k (ne Berg). 

Okrožno kot trgovinsko sodišče v Celju, 
dne 3. lovembra 1922. 

Št. 496/9—VIL—1922. 1468 3—1 

Razglas o licitaciji za dobavo raznega 
orodja. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» a 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertaln« licitacijo raznega orodja. 

Popis potrebne količine orodja in obči pogoji za 
dobavo blaga se dobivajo za 5 dinarjev pri ekonom
skem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije, skic» 
in natančnejša oznaka tega inventarja pa so na vpo
gled v zagrebški delavnici. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, ee 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo inventarja po razpisu pod 
št. 496/9—VII. za dan 2. d e c e m b r a 1 9 Ï 3 . po
nudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sioor med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 
Licitacija bo ob 11. uri v sobi št. 13 j>odpisane di
rekcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesnej« do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi r 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsediuku dražben« 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davönega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Vsak ponudnik moia ostati v besedi najmanj 39 
dni od dražbenega dne; predložiti sme ponudbo indi 
za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabav»: 
in da pristajajo dražiti po njih. 



11». 809 Letnik IV. 
Onim Ucitantom, ki pridejo na dan licitacije po 

11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila Kcitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kratjevtae Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagret», 

dne 27. julija 1922. 

Š t 337/27/Vn.—1922. 1394 3 - 3 

Nabava pragov in hrastovega specialnega 
gradiva. 

Ministietvo za promet razpisuje na podstavi 
členov 82. do 100. zakona o državnem računovod
stvu (izpremembe in popolnitve z dne 27. junija 
1921.) javno ofertalno licitacijo za nabavo: 
a) 1,293.500 pragov, izmed katerih sta lahko dve 

tretjini hrastovih, ena tretjina pa bukovih ne
un pregniranih; 

b) 8,747.006 m8 hrastovega specialnega gradiva za 
kretnice in mostove, za potrebe oblastnih di
rekcij državnih železnic. 
Od te količine pragov MS potrebuje: 

2-70 m 2-50 m 
94.200 pragov 734.900 pragov 

2-20 m 1-60 m 
364.400 pragov 110.000 pragov. 

Licitacija bo dne 10. n o v e m b r a za nabavo 
pragov in dne 11. n o v e m b r a , t. L za nabavo 
hrastovega specialnega gradiva. 

Vabijo ве vsi oni, ki so voljni prevzeti dostavitev 

Natančnejša pojasnila so dobivajo pri podpisani 
direkciji v sobi š t 88. 

Železniški carinski posredniki se izbero svobod
no izmed ponudnikov; sprejmejo se oni, ki jih spo
zna gospod minister za promet za najpovoljnejše, in 
z njimi se potem sklene pogodba. 

Direkcija državnih železnic v Zagreba, 
dne 20. oktobra 1922. 

St. 496/10/VIL—1922. 1459 3—2 

Razglas o ponovni licitaciji elektro
motorjev. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» 
z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
ponovno pismeno ofertalno licitacijo elektromotor
jev. 

Popis potrebnih elektromotorjev in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 3 dinarje pri eko
nomskem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 
Ker bodo ti elektromotorji služili za posamezni po
gon malega orodja, ki ga je dobavila firma Vulkan 
A. G. Wien, se priporoča zaradi natančnejše po
nudbe stopiti v stik s to firmo. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 

celokupne količine tega materiala ali samo delne ' o z n a . k o : ^ T S A / I O * ^ V ° J
e l e k t r o r a o t o r i e v P« 

razpisu pod «t 496/10.—-VII. za dan 4. d e e e m b r a 
19 2 2. ponudnika N. N.» 

8.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 69, davčna občina Selšček, sodni okraj 
cerkniški; 

9.) uredbe užitnih in gospodarskih, pravic na 
skupnem svetu, vpisanem pod vi. št. 84, davčna 
občina Lese, sodni okraj radovljiški; 

10.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. š t 129, davčna občina Crmošnjice, eodni 
okraj novomeški; 

11.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 81, davčna občina Ulaka, sodni okraj 
cerkniški. 

Z dnem, ko se objavi to razglasilo, prestane gle
de teh agrarekih operacij pristojnost agrarsldh 
oblaetev, tako da ostanejo le-ta odslej pristojna 
samo še za razsojanje zahtev, vzetih v misel v § 100. 
zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. » 2 iz 
leta 1888. 

Pokrajinska komisija za agrarske operacije 
v Ljubljani, 

dne 20. oktobra 1922. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
kot predsednika komisije: 

Detela s. r. 

potrebe, naj predlože ob odrejenih dneh do 11. ure 
ekonomskemu oddelku, Zrinjska (Resavska) ulica 
š t 62, svoje pismene ponudbe, v katerih naj ozna
čijo količino pragov po kategorijah, kraj in rok do-
etavitve, posamezno in skupno ceno za količino, ki 
jo nudijo, s pripombo, da pristajajo na predpisane 
pogoje in da so jim ti pogoji znani. 

Pogoji licitacije in seznamki naročila se lahko 
vpogledajo vsak dan ob uradnih urah v ekonom
skem oddelku ministrstva za promet in vseh oblast
nih direkcij državnih železnic. 

Najmanjša količina, ki se more ponuditi, ne 
«me biti pod 3000 pragi, od katerih se dovoljuje 
največ 10 % za ozki tir in 150 m" hrastovega gra
diva ali 20 kompletnih garnitur kretniških pragov 
za normalni tir. 

Z eno in isto ponudbo se ne smejo ponujati hra
stovi in bukovi pragi; ponudbo morajo biti ločene. 

Vsak lichant mora pred dnem ali na dan licita
cije do 10. ure položiti ustrezno kavcijo pri bla
gajni beograjske direkcije železnic. Kavcija se po
laga v zmialu člena 88. zakona o državnem raču
novodstvu. 

Celokupna dostavitev pragov se mora izvršiti 
€o konca meseca maja, hrastovega gradiva pa do 
meseca julija 1923. 

Ir. pisarne ministrstva za promet (ekonomski od
delek) dne 30. septembra 1922., M. S. br. 31.138 iz 
leta 1922. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreba, 

dne 17. oktobra 1922. 

S t 4707/WI. 1922. 1412 3 - 3 

Natečaj. 
Opravljanje carinskih poslov, ki jih mora želez

niška uprava izvrševati po členu 10. bernske kon
vencije in § 65. železniških poslovnih predpisov, 
naraorja podpisana direkcija poveriti priznanim ca
rinskim posrednikom, in sicer na carinskih postajah 
v Bakru, na Bistrici-Bohinjskem jezeru, v Brodu, na 
Jesenicah, v Karlovcu, Koprivnici, Kranjski gori, 
-Osijeku, Vinkovcih m Zagrebu drž. kol. 

Za opravljanje teh poslov na omenjenih postajah 
fie razpisuje zatvorjen natečaj. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
se morajo izročiti podpisani direkciji najkesneje do 
dno 15. n o v e m b r a t. 1. ob 12. uri v zapečatenem 
pismu. Na zavitek je treba postaviti: «Ponudba za 
železniškega carinskega posrednika k št. 4707/3/VI. 
1922.» Ponudbi se mora priložiti potrdilo generalne 
direkcije carin, da jo ponudnik pooblaščen carinski 
posrednik, kakor tudi posredniška tarifa. Za var
ščino mora ponudnik do dne 15. novembra t. 1. po
ložiti,pri glavni blagajni direkcije državnih železnic 
v Zagrebu 10.000 dinarjev v gotovini; ta vsota se 

mu povrne, čim ee izda pristojna odločba o kon-
бапет natečaju. 

Ponudbe, ki se ne ujemajo s tem natečajem ali ki 
'dospejo po določenem roku, se ne bodo vpoštevale. 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 4. decembra, in sicer mod 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna rerverz, ki se mora pokazati predsedniku draž
bene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od druž
benega dno; predložiti sme tudi ponudbo za delno 
dobava 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. oktobra 1922. 

S t 441 do 451 a, o. 

Razglasilo. 
Po § 106. zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. 

zak. št. 2 iz leta 1888., se razglaša » tem sklep po
stopanja, ki se tiče nastopnih agrarskib. operacij, 
ker so te operacije popolnoma izvršene: 

1.) nadrobne razdelbe skupnega sveta vpisanega 
pod vi. št. 72 in 194, davčna občina S*uda, sodni 
okraj kamniški; 

2.) nadrobne razdelbe skupnega sveta vpisanega 
pod vi. š t 147 in 274, davčna občina Trzin, eodni 
okraj kamniški; 

3.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 425, davčna občina Hmelčič, in vi. št. 596, 
davčna občina Ornuška vas, sodni okraj novomeški; 

4.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, parcele 
š t 783, davčna občina Studenec, sodni okraj ljub
ljanski; 

5.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. št. 1128 in 170, davčna občina Žerovnica, 
eodni okraj cerkniški; 

St. 22.531/ref. Vin. 1476 

Razpis. 
Pri mestni občini ljubljanski je popokati dve 

mesti mestnih babic s prejemki letnih 2400 K. 
Prošnje za te službi, opremljene z rojstnim li

stom, z izpričevalom o nravnosti, z izpričevalom 
mestnega fizikata o telesnem zdravju in z diplomo, 
eventualno z dokazili dosedanjega poslovanja v ba-
bištvu, naj se vlože do dne 

16. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri mestnem magistratu v Ljubljani 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 20. oktobra 1922. 

ä t 102 ad. 

Razpis. 
1457 S—2 

Podpisano mestno županstvo razpisuje mesto ob
činskega tajnika. 

Prošnje, opremljene z dokazili o sposobnosti in 
dosedanjem službovanju, naj se vlože do dne 

2 0. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
Naetop službe takoj. Plača po dogovoru. 

Mestno županstvo, v Novem mestu, 
dne 1. novembra 1922. 

1448 Št 15.943. 

Razglas. 
Dne 14. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob desetih se bo 

na uradnem dnevu v Zagorju oddajal na javni draž
bi v zakup lov občine kotredeške za petletne lobo, 
t j . od dne 16. januarja 1923. do dne 15. januarja 
1928. 

Izklicna cena 50 dinarjev. 

Okrajno glavarstvo v Litiji, 
dne 30. oktobra 1922. 

1480 St. 16.795. 
Razglas. 

Tukajšnji razglas š t 15.948 z dne 14. oktobra 
1922. (uradni liet 112) se popravlja v tem, d» ee 
bodo lovi, navedem v razglasu, oddajali v zakup na 
uradnem dnevu v Višnji gori d n e 6. (ne S.) d e 
ce m b r a in na uradnem dnevu v Zagorju d н e 1 4. 
(ne 9.) d e c e m b r a L I . 

Okrajno glavarstvo v Litiji, 
dne 2. novembra 1922. 

Vladni svetnik: Podboj s. r. 

Natečaj za sprejem rednih slušateljev v 
višjo pedagoško šolo v Beogradu.* 
Po členu 6. uredbe o višji pedagoški šoli in po 

odločbi gospoda ministra za prosveto z dne 23. ok-
п о Л ^ п Г Л ^ ^ Т З 5 ? 8 r e t a ' *&"?& tobra 1922., P br. 7007, ee sprejme v I. letnik te 
pod vi. š t 100, davčna občina Vrhnika, sodni okraj g o l e d o ( 8 0 ) osemdeset redn^smšatel je, (60 uči-

i\ i K ^ ». , t d J e v i n 2° učiteljic). /.) nadrobne razdelbe skupnega sveta, vpisanega 
pod vi. š t .226, davčna občina Krška vae, sodni * Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
okraj krški, in vi. št. 187, davčna občina Drnovo, Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 243, izdanih dne 31ega 
sodni okraj krški; | oktobra 1922. 

:Šv?S 



115. 810 Letnik IV. 
Vsak kandidat, ki ee hoče vpkati v višjo peda

goško šolo za rednega slušatelja, ee mora najkes-
neje do dne 2 5. n o v e m b r a t. 1. obrniti s prošnjo 
na rektorja te iole. Prošnji mora priložiti: 

I.) Izpričevalo o opravljenem učiteljskem zrelost
nem izpitu; 

2.) izpričevalo o opravljenem praktičnem učitelj
skem izpitu; 

3.) potrdilo, da je učiteljeval najmanj tri leta ne 
osnovni, odnosno meščanski šoli z odUčnim uspe
hom; 

4.) izpisek iz kretne matice, če pa ga ne more 
đobki, po zakonu predpisano potrdilo o rojstnem 
dnevu in kraju (kandidat ne sme biti starejši nego 
38 let); 

5.) kratek življenjepis, v katerem označi, kje in 
koliko časa je učiteljeval, ali je oženjen ali ne (uči
teljic« ali je omožena ali ne); 

6.) zdravniško izpričevalo o zdravstvenem stanju. 
Msak kandidat naj navede, v kateri skupini pred

metov se hoče izobražati. Poleg skupine, v kateri 
se želi prvenstveno izobražati, sme kandidat navesti 
tudi drugo skupino zaradi eventualnega sprejema v 
to skupino, ko bi Jbila prva skupina, za katero se je 
javil, že polna. 

Skupine so te-le: 
I. skupina-, narodni jezik, narodna književnost, 

zgodovina in geografija; 
П. skupina: tuj jezik (nemščina ali francoščina), 

narodni jezik, narodna književnost in zgodovina; 
Ш. skupina: prirodopisje (zoologija, botanika, 

mineralogija in geologija), kemija in zemljepis; 
IV. skupina: matematika, deskriptivna geome

trija in fizika. 
Poleg tega poslušajo slušatelji vseh skupin pe

dagoške in druge skupne predmete. 
Kandidati, ki se hočejo izobražati v П. skupini 

predmetov, naj označijo, v katerem izmed obeh na
vedenih tujih jezikov se hočejo izobražati. 

Za vsako skupino se sprejme po 20 slušateljev. 
Na natečaj se smejo javiti kandidati iz vse kra

ljevine Srbov, Hrvatov >n Slovencev. 
Kandidati, ki se sprejmejo, se obveste uradoma 

o sprejemu in začetku predavanj. 
Po členu 7. uredbe o višji pedagoški šoli obdrže 

sprejeti kandidati in sprejete kandidatinje, ako sw 
v državni službi, pravico do plače in ostalih pre
jemkov, ki jih dobivajo od države, dokler se izobra-
žajo na tej šoli. 

Iz pisarne rektorja višje pedagoške šole v Beogradu, 
dne 25. oktobra 1922.; št. 156. 

1441 Razpis. 
Podpisani krajni šolski svet je sklenil v seji dne 

13. oktobra 1922., podreti staro .šoteko poslopje, ker 
je toriko poškodovano, da ni več porabno za učne 
namene. 

Ponudniki, ki bi hoteli prevreti to delo, se va
bijo, naj vroče podpisanemu krajnemu šolskemu 
svetu pismene ponudbo do dne• 1. d e c e m b r a t 1. 

Krajni šolski svet v Hrastniku, 
dne 18. oktobra 1922. 

M. Babic s. r., načelnik. 

at 507. 
Razpis nadučitel jske službe. 

V zmifclu odloka višjega šolskega sveta z dne 
11. oktobra 1922., št. 11.837, se razpisuje nadučit.slj-
ska služba na šestrazredni osnovni ôeli s trîici 
vzporednicami v S e v n i c i v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje raj ee vlože po 
predpisani službeni poti najkesneje do dne 

3 0. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem okrajnem šotekem arvetu. 

Okrajni šolski svet eevniški v Brežicah, 
dne 28. oktobra 1922. 

Št. 2364. 
Razpis. 

V krškem okraju se razpisujejo nastopne učitslj-
ske službe v etalno namestitev: 

1.) voditel^ske službe na trorazrednicah v T r e -
b e l n e m in V e l i k e m T r n u , na dvorazrednicah 
v K a 1 u pri St Janžu in na enorazrednicah v č a -
d r e ž a h , Č r n e č i v a s i , D o b o v c u in v Z i -
m e š k e m z naturalnim stanovanjem; 

2.) po ena služba za učitelja na osemrazrednici v 
M o k r o n o g u in na štirirazrednici v B o š t a n j a; 

3.) dve službi za učitelja in ena služba za uči
teljico na petrazrednici v Š t J a n ž u ; 

4.) po ena služba za učitelja in za učiteljico i a 
oeemraerednici v R a d e č a h . 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do <inß 
2 8. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

po predpisani službeni poti. 
Okrajni šolski svet v Krškem, 

dne 28. oktobra 1922. 
Predsednik: P. Svetec s. r. 

Razne objave. 
1488 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

. Stanje dne SI. oktobra 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 421,284.080-20 
Posojila 1.579 146.236-46 
Dolg države 4.602,358.803 02 
Vrednost državnih domen, nalože

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . . —-

Pasiva: 8.74l,i6«.282-67 
Glavnica 17,366.300* — 
Rezervni fond 2,199.823 92 
Novčanice v tečaju 6.118,070.470 — 
Razne obveznosti 1.4<»2,410 072*36 
Terjatve državo za založene domene 2.13*,377.)63 — 
Saldo raznih računov . . . . 62.742.4ft3'39 

8.741,16ti.282 67 
Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč

ne dolžnike brez razlike 
6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

1461 Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

Stavbena in gostilniška zadruga 
„Delavski dom" v Trbovljah, 

r. z. z o. z., 
v nedeljo dne 1 9. n o v e m b r a 1 9 2 2. ob pol šest

najstih v društveni pisarni. 

D n e v n i r e d : 
1.) Čitanje zapisnika o zadnjem občnem zboru. 
2.) Izprememba pravil. 
3.) Raznoterosti. 

* * * 
Ce ne pride ob določeni uri zadosti članov na 

občni zbor, se bo vršil pol uro pozneje drugi občni 
zbor, ki bo sklepčen ob vsaki udeležbi. 

Načelnlštvo. 

1484 Vabilo n a izredni občni zbor, 
ki ga bo imela 

„Kovina.", 
prva jugoslovanska metalurgična industrija, 

d. d. v Mariborn, 
dne 2 3. n o v e m b r a l 9 2 2. ob šestnajstih v druž
benih prostorih v Mariboru, Prešernova ulica š t 2, 

z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Sklepanje o zvišbi delniške glavnice od 
10,000.000 K na 15,000.000 K in o načinu izdaje no
vih delnic. 

2.) Izprcmemba pravil (§ 6., žvišba glavnice, na
čin izdaje delnic in kritja glavnice). 

3.) Slučajnosti. . . . 

Delničarji, ki hočejo izvrševati pravico glaso
vanja, morajo svoje delnice polcžiti najma»j 4 dni 
pred sestankom občnega zbora proti položnicam pri 
družbeni blagajni v Mariboru. Posest vsakih 10 del
nic daje pravico do enega glasu. Glasuje se.osebno 
ali pa po pooblaščencih, ki se izkažejo e pooblasti
lom upravičenčevim. 

V M a r i b o r u , dne 5. novembra 1922. 
Upravni svet. 

1462 Vabilo na izredni občni zbor 
Tiskarskega in litografičnega za
voda, knjigoveznice in založništva 

J. Blasnika nasi., 
delniške družbe v Ljubljani, 

ki ba v soboto dne 2 5. n o v e m b r a 1 9 3 8 . ob 
petnajstih v tiskarni J. Blasnika naslednikov v Ljub

ljani, na Bregu št. 12. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo načelništva in ravnateljstva. 
2.) Volitev načelništva in nadzorništva v snmsru 

sklepov zadnjega občnega zbora z dne 27. junija 
1922. in določb § 27. družbenih pravil. 

3.) Sklepanje o zvišbi delniškega kapitala v zmi-
alu § 8. družbenih pravil. 

4.) Raznoterosti. 
» * * 

Občnega zbora so sinejo udeležiti po § 26. pravil 
le oni delničarji, ki eo položili pri družbemi blagajni 
šest dni pred zborovanjem vsaj 10 delnic. 

V L j u b l j a n i , dne 3. novembra 1922. 

Albin Ргеремк &r. Mihael Rožanec s. r. 

1466 St. 6651/m. ex 1922. 
Družba južne železnice. 
Z v i š b a s t o j a r i n e . 

Na podstavi odobritve ministrstva za grämet 
št. 810 z dne 21. januarja 1922. zvišujemo z dnem 
15. novembra 1922. stojarino (kolsko dangubino) na 
vseh južnoželezničnih postajah naše države na Din 
10-— za vagon in uro pri vseh onih vozovnih pošilj
kah, ki se ne iztovorijo v 48 urah. 

S to naredbo ni izpremenjen rok, prost le&arine. 
Zato veljajo za rok do 48. ure dosedanji pnedpjai za 
plačevanje stojarine (kolske dangubine). Pri pošilj
kah, ki imajo 24 ur stojarine prostega roka, se ra
čuni po preteku te dobe," torej od 24. do 48. ure, do
sedanja stojarina, za nadaljnji čas pa Din 1 0 — za 
vagon in uro; pri pošiljkah, ki imajo 48 ur atoja
rme prostega roka (carinske pošiljke), ee takoj po 
tem roku računi zvišana etojarina Din 1 0 — aa va
gon in uro. 

V L j u b l j a n i , dne 30. oktobra 1922. 

S t 3264. MB9 2 - 2 
Razpis službe. 

Pri podpisani bratovski skladnici je takoj na
stopiti službo pisarniške pomožne meči. Vpoitcva 
se samo prvovrstna moč, vešča tudi strojepisja. 

Plača po dogovoru. 
Prošnje s priloženimi izpričevali naj ee •pošljejo 

takoj. 
Združena spodnještajerska bratovska skladadca 

v Velenju, / 
dne 31. oktobra 1922. 

S t 196/22. I486 
Prodaja l esa . 

Uprava mokriškega veleposeetva* bo prodajala 
dne 15 . n o v e m b r a t 1. ob enajstih r pisarni 
upraviteljstva v Mokricah na javni dražbi 212-21 plmc 

posekanih smrekovih in maoesnovih enegolomov, le
žečih v gozdnem okolišu Škarjicah. 

Prodajni pogoji so na vpogled veak dan ob urad-

Državno upravrtelfetvo. 

Jugoslovanski poslovni koledar 
za leto 1923., IV. letnik, v obiiki trdoveaane knjige 
18 X 23 cm, je izšel ter se začne prihodnje dni raz
pošiljati. Cona 20 Din. Preprodajalci dobe običajni 
popust Po pošti 1-25 Din več. Pri naročim najmanj 
10 izvodov poštnine prosto. — Naroča ee т papirni 
trgovini Ivana G a j š k a v Ljubljani, BY. Petra 
cesta š t 2. ***5 

St. 207. Ибб 

Razid društva. 
«Gradbeno društvo za zidavo novega srroMka pri 

Sv. Jožefu v Studencih» je prestalo poslrratt, ker 
ni več za to potrebnega odbora. 

Kapucinski hospic v Studencih pri Maribora. 

P. Ladislav Hazemall e. r., t. б.. pr#é*tobrik» 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani 



Pcštnma piaôana v goioviai 

116. V Ljubljani, dne 11. novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Veebina Uprcmembc v osebiu. Zakon, s katernn se začasno izdajajo nekaiere gozdnopolicijske in vodnopolicijske odiedbe za pudročje pokrajinske uprave za Slovenijo. 
- ka/.Kl^i оГ..-d.ije vlade: Pojasnila k členoma 2. in 5 prav.ln ka o carinskih posrednikih. - Kazglas. pokrajinske uprave za Slovenijo Ra/glas o izpremembi v gerenlsk. m 
sosvetu okrajnem zastopa v Celju Razglas o imenovanju obònskeg, gerentsUa v Libel.čah. Razšla» o vidiranju potnih listov albanskih državljanov Razpus. društev Razglas, 
đa smejo naši izselieniki prestopati državno mejo tudi p.eko železniške postale na Jesenicah. - Razzasi delegacne mimsirslva financ v LjubUam: Razglas glede legi-nn-cii. s 
kate.imi se nabavljalo inozemska plačilna sredstva za vzdrževanje študentov, bolnikov ali sorodnikov. Razglas o tečajih, ki so pri odmer, taks in pristojbin m pri duhodarst*enem 
postopanju veljavni za Č..S od dne I do dne 30. novembra 1922. - Razglasi zdravstvenega odsek» za Sloveni).. Tedensk. izkaz o p.enosmh huleznih na ozemlju (.ок.ацпчке 
uprav« za Slovenijo Razglas o sprejemu sester v čakovsko šolo za pobijanje trahoma. Razglas o otvoritvi stalne bakteriološke slanice v Ljubljani. - Razglasi vojaških oblastev. 

Razglas o dobavi kovaškega premoga. — Razglas, raznih uradov in oblastev. — kazne obiave. 

izorem°m4 v osebju, 
Gospod minister pravde je: 
a) i m e n o v a l : 
t.) sa deželnosodne «svetnike deželnosodna svet

nika In predstojnika oktajnega sodišča Frana P e o 
n i k a v Šmarju in Janka S e r n e c a v Šoštanju 
za Maribor, okrajnega sodnika drja. Alojzija 
G r a d n i k a za deželno sodišče v Ljubljani; 

2.) za deželnosodne svetnike in predstojnike 
okrajnih sodišč okrajne sodnike in sodne pred
ato jnike drja. Arnolda P e r n a t a v Laškem, drja. 
Frana K a l a n a v Velikih Laščah, drja. Milka 
K r a n j c a v Kranjski gori in drja. Frana K o v 
co v Murski Soboti — vse na dosedanjih službenih 
mestih; 

3.) za okrajne sodnike in sodne predstojnike 
okrajnega sodnika preko sistemiziranega stanja 
drja. Josipa ä a š 1 a na Prevaljah za Šmarje, sod
nike drja. Toma T u r a t a v Gornji Radgoni za 
Gornjo Radgono in Antona P o t o č n i k a v Or
možu za Šoštanj; 

4.) za okrajna sodnika sodnika drja. Mile J e n 
k a v Litiji in Nika Ivana V r a b 1 j a v Mariboru 
za Maribor; 

5.) za sodnike na določenih službenih mestih: 
sodnike broz določenega službenega mesta drja. 
Leopolda M a s t n a k a in Borisa K e n k a za 
višje deželno sodišče v Ljubljani, Josipa V e j -
n a r j a za Maribor, Valentina E r ž e n a za Krško, 
drja. Luko K r a v i n o za Mursko Soboto, drja. 
Franja M a c a r o l a za deželno sodišče v Ljub
ljani, drja. Petra J e r e b a za Maribor, drja. Jo
sipa. Š m i d a za Laško, Janka C o r č k a za 
Metliko, drja. Bogdana P e t e l i n a , drja. Viktor
ja V o v k a in Maksa J u v a n c a za daželno 
sodišče v Ljubljani, Karla I v a n c a za Mursko 
Soboto, drja. Frana M u h i č a za Ormož, drja. 
Ivana M a k a za Mursko Soboto, Franca č e -
S a r k a sa Črnomelj, Frana O r o ž n a za Sev
nico, Josipa B a r i č e v i č a za Cerknico, Vladi
mira V e l u š č k a za Litijo, Antona R a d e j a za 
Vransko, Arturja M r e v 1 j e t a za Kozje, Av
gusta H a b e i > m u t a za Gornjo Radgono, izpra
šana avskultanta Frana F a r k a š a za Mursko 
Soboto In Stanka B r e g a r j a za Ribnico; 

6.) za sodnike za okrožje višjega deželnega 
eodišča ljubljanskega izprašana avskultanta Rajka 
L e , d e r h a s a in drja. Ernesta R o s i n o ; 

b) p r e m e s t i l : 
sodnika drja. Franja S t r i ž i č a iz Murske 

Sobote v Ptuj. 
Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Državni živinozdravnik Vojteh B r a b a 1 e k je 
premeščen Iz Kozjega k okrajnemu glavarstvu v 
Celje ter dodeljen v službovanje pri veterinarskem 
referatu. Iv. Hribar s. r. 

Polkovnik v r. Etbin R a v n i h a r jo imeno
van aa poveljnika in upravitelja državne žrebčarne 
na Selu v VII. činovnem razredu državnih urad
nikov. Dr. Vrtačnik s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

3 8 3 . 
Mi 

A l e k s a n d e r » I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 
130. ustave sklenil v VIII. redni seji, ki jo j« imel 
dne 24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi 
potrdili in potrjujemo, da je naredbo celokupne do-
žolne vlade za Slovenijo, s katero so se začasno do 
uroditve ustave in rešitve po zakoniti poti izdals 
nekatere gozdnopolicijske in vodnopolicijske od
redbe, z dne 19. maja 1920., Uradni list št. 241/20., 
seznamka uredb ministrstva za šume in rudnike 
št. 10; «Službene Novimi» št. 195/21., izpremeniti in 

da se glasi: 

Zakon, 
s katerim se začasno izdajajo neka
tere gozdnopolicijske in vodnopolicij
ske odredbe za področje pokrajinske 

uprave 2a Slovenijo.* 
Ozemlje, za katero velja zakon. 

§ L 
Določila tega. zakona veljajo za vse gozdne 

ploskve v Sloveniji, ki imajo po naravnem stanju 
nesporen značaj gozda ali ki jim je oblastvo 
pravnomočno prisodilo ta značaj. 

I. Prijava golosekov in prebiralnih sečenj. 

Predmet prijave. 

§ 2. 
Preden kdo začne sekati, mora to v zmislu 

§§ 3., 5. in 6. prijaviti pristojnemu okrajnemu po
litičnemu oblastvu: 

1.) Ce namerja posekati gozd do golega na 
ploskvi, ki meri sama zase ali s sosednjo do golega 
posekano, pa še ne dovolj pogozdeno ploskvijo 
istega posestnika skupaj 1 hektar ali več; 

I 2.) če namerja pri prebiralni sečnji posekati 
polovico ali več dreves glavne gozdne vzrasti, po
trebne za popolno obrast, ako meii ploskev 1 hektar 
ali več, in 

3.) če hoče posekati eno četrtino ali še več 
gozda, na vsem kmetijskem posestvu zrelega za 
posek (§ 8., točka 5.).-

I Razen teh določil j« pri sekanju v varstvenih 
gozdih in v gozdih, ki so v prepovedi, vpoštevati 
vse posebne predpise, oblastveno izdane za njih 
oskrbovanje. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 247, izdanih dne 
4. novembra 1922. (Prilog XXXIV. — 1922.) 

Pri gozdih pod javno upravo ali pod posebnim 
javnim nadzorstvom (§ 20.) je vpoštevati tudi še 
morebitne posebne predpise ali potrebe, ki se tičejo 
vztrajnega gospodarstva. 

§ 3. 
Sečenj, ki se izvršujejo točno po načrtu, odobre

nem JK> gozdnopolitičnem oblastvu za dobo največ 
d<!set let, ni treba prijavljati. 

§ 4 . 
Sečnje, ki so potrebne spričo elementarnih 

poškodb (vihar, sneg, žužki, požar i. dr.), se smejo 
pričeti takoj, četudi presezajo omejitve, postavljene 
v § 2. Vendar je istočasno vložiti prijavo, ako je 
predpisana v § 2. V gozdih, omenjenih v § 3., je 
v tem primeru sorazmerno omejiti po načrtu pred
pisane redne sečnje. 

Kdo mora prijaviti sečnjo; vsebina prijave. 

§ 5 -
Prijaviti sečnjo je dolžan' lastnik, odnosno po

sestnik gozda ali njega zakoniti zastopnik. 
V prijavi mora navesti: 
1.) svoje ime in bivališče; 
2.) davčno občino, številko in izmero parcele, 

morebitno domače ime gozda, izmero in pri delnem 
j>oseku gozdne parcel« tudi ležo prostora, na kate
rem namerja sekati; 

3.) način namerjane sečnje (golosek, prebiranje); 
4.) površino vseh gozdov, ki so last doticnega, 

gospodarja; 
5.) ime in bivališče tistega, ki les kupi, kakor 

tudi tistega, ki je morda prevzel sekanje ali sprav
ljanje lesa; le-to poslednje tudi lahko naznani 
naknadno, toda najpozneje osem dni, preden se 
prične sekanje; 

6.) ali je dotična ploskev obremenjena s služ
nostnimi pravicami in s katerimi; 

7.) ali namerja izsekati eno četrtino ali še veö 
gozda, zrelega za posek, kar ga je na vsem kme
tijskem posestvu. 

Na zahtevo se prijavniku potrdi, kdaj je prijavil 
sekanje. 

Rok za prijavo. 

§ 6-
Prijava sđčnje se lahko vloži ali naravnost na 

okrajno politično oblastvo ali pa po županstvu, v 
čigar območju je dotična gozdna parcela. 

Pri okrajnem političnem oblastvu se morajo 
sečnje, ki se namerjajo izvršiti, prijaviti pismeno 
ali ustno v času od dne 1. januarja do dne 31. marca 
ali pa v mesecu avgustu vsakega leta. 

i Pri županstvih se končujo prijavni rok z dnem 
, 20. marca, odnosno 20. avgusta. Po tem dnevu 
I ne sme županstvo več »prejemati prijav, že pred
loženo pa mora brez odloga predložiti pristojnemu 
političnemu oblastvu. 

Prijave sečnje so proste pristojbin. 
Prijave sečenj, ki so bile vloženo izvun gorenjih 

rokov, rešuje okrajno politično oblastvo, če jo po
trebna poizvedba na kraju samem, le ob stroških 
prijavnikovih. 



116. 812 Letnik IV. 
Pri prebiralnih sečnjah sme okrajno politično] Če posestnik gozda prijavi sečnje na podstavi 

oblastvo odrediti izkazovanje drevja ob stroških načrta za sečnje za 2 do 10 let v naprej (§ 3.). ne 
etranke po svojih gozdarskih organih, če se gozdni velja čakalni rok, marveč mora stranka počakati na 
posestnik ne ravna po izdani sečni dovolitvi. 

Pregled načrta za sečnje za dobo 2 do 10 let 
(§ 3.), ki ga je treba zaradi odobritve, se izvrši vse
lej ob stroških stranke. 

Predlaganje lesnih kupnih pogodb. 

§ 7. 
Okrajno politično oblastvo ane vsak čas zahte

vati, da se mu predloži kupna pogodba o prodaji 
lesa, ter sme prepovedati prijavljeno sečnjo, če 
pogodba ogroža javni intere? na ohranitvi gozdnega 
ali kmetijskega gospodarstva ali če je v nasprotju 
z državnopravnimi odnošaji med našo državo in 
državo inozemskega kupca lesa. 

Poizvedbe na licu mesta. 

§ 8. 
O vsaki prijavi sečnje mora okrajno politično 

oblastvo odrediti i>oizvedbe na licu mosta po svojih 
gozdarskih organih, v kolikor jim niso i>oložaj in 
druge okoliščine prijavljene sečne ploskve itak na
tančno znane. 

Pri teh poizvedbah naj se ugotovi: 
1.) ali ima dotična ploskev značaj varstvenega 

gozda ali gozda v prepovedi (§§ 6., 7. in 19. gozd
nega zakona z dne 3. decembra 1852.. drž. zak. 
št, 250); 

2.) ali bi mogla prijavljena ,-ečnja ob danih raz
merah provzročiti opustošitev dotičnega gozda 
(§ 4. drž. gozd. zak.); 

3.) ali bi prijavljena sečnja resno otežkočila 
redno pogozditev dotične sečne ploskve, bodisi 
zaradi leže ali sestavine tal ali velikosti goloseka, 
bodisi zaradi razsežnosti drugih, še nepogozdenih 
gozdnih ploskev istega posestnika: 

4.) ali bi prijavljena sečnja sosednji gozd sprav
ljala v očitno nevarnost viharja (§ 5. cit. drž. zak.); 

5.) ali ne ogroža sečnja obstoja kmetijskega 
gospodarstva (drva za gorivo, les za vzdrževanje 
in morebitno obnovo gospodarskih poslopij i. dr., 
§§ 2., 7.), ne glede na to, kdo je tačasni lastnik 
dotične kmetije; 

6.) ali namerjano sekanje ne ogroža splošnih 
javnih interesov. 

Posestnik gozda je dolžan, službenim organom 
pomagali pri poizvedbah ter jim na zahtevo poka
zati obstoječe gospodarske, načrte in druge pri
pomočke. 

Dovolitev, odnosno prepoved sečnje. 

§ «. 
Ce se izkaže, da je namerjano sekanje v zrnislu 

§§ 7. in 8. v celem ali delnem obsegu nedopustno, 
prepove okrajno politično oblastvo namerjano se
kanje v celem ali delnem obsegu ter nemudoma 
obvesti o tej prepovedi prijavnika. 

Ce ee izkaže, da ni po določilih §§ 7. in 8. no
bene zapreke za sekanje, da pa je ogrožena varnost 
oseb in tujih objektov v zrnislu § 19. drž. gozd. zak., 
mora okrajno politično oblastvo sekanje prepo
vedati in uvesti razpravo, predpisano za gozde v 
prepovedi. 

Če ni nobenega teh pomislekov in nobene teh 
ovir, mora okrajno politično oblastvo prijavniku 
nemudoma izdati dovolitev za sekanje. 

Če se sečnja, dovoljena iziečno ali molče (§ 10.), 
ne izvrši v petih letih po dovolitvi, izgubi dovolitev 
veljavnost glede še neposekanega gozda in sečnja 
ee mora iznova prijaviti. 

rešitev. 
Komisija ob prepovedi sečnje. 

§ H. 

Ш. Sekanje, spravljanje in zlaganje leea 
v okoli&n hudournikov. 

Določitev hudourniškega okoliša. 

§ 16. 
Pristojno politično oblastvo določi za vsak pri-

Oe okrajno politično oblastvo prijavljeno sečnjo m e r I ) 0 s e b e obiieS hudourniškega okoliša po zakonu 
z dne 30. junija 1884., drž. zak. št, 117. prepove ali dovoli le deloma, lahko zahteva po

sestnik gozda, ki se pritožuje zoper to (§ 24.), ob 
svojih stroških komisionalen ogled na licu mesta. 
K ogledu mora okrajno politično oblastvo pritegniti 
dva, v manj važnih zadevah tudi le enega izvedenca 
in posestnika gozda. 

Za izvedence se smejo uporabljati le strokov
njaki, ki imajo predpisano usposobljenost. Okrajno 
politično oblastvo mora najmanj osem dni pred 
ogledom ua licu mesta imenovati izvedence stranki, 
ki sme v treh dneh enega izvedenca odkloniti in 
predlagati drugega. Politično oblastvo pa ni vezano 
na predlog stranke. 

Okrajni gozdarski inženjer, ki je sodeloval pri 
prvi rešitvi, se ne sme pritegniti k temu ogledu 
niti kot vodja komisije niti kot izvedenec. 

junija 
Okrajno politično oblastvo pa razglasi tudi vse 

do sedaj pravnomočno že določene hudourniške 
okoliše. 

Predpisi §§ 1.7., 18. in 19. veljajo za hudourniške, 
okoliše, določene in razglašene v zrnislu prvih dveh 
odstavkov tega paragrafa. 

Posebne odredbe. 

§ П. 
Za vse sečnje v hudourniškem okolišu veljajo 

razen splošnih določil §§ 2. do 15. še ti-le posebni 
predpisi: 

V hudourniških okoliših se mora les vobče se
kati, spravljati in zlagati kar najoprezneje, da se 

_ | obvarujejo tla, bregovi in morebitne zagradbene na-
Po ogledu na licu mesta se predloži instruirani j prave vsako poškodbe, odnosno ogrozitve. 

pnziv gozdarskemu oddelku pokrajinske uprave Okrajno politično oblastvo naj izda po potrebi 
za% Slovenijo v odločitev, če okrajno politično ob- L, , , 1 1 0 г а г ш и z uradom za zagradbe hudournikov, 
lastvo že samo ne ugodi prizivu v zrnislu miai-\uQ dovoljuje sečnjo, vse potrebne predpise, in pre-
strske naredbe z dne 30. avgusta 1868., drž. zak. , ) 0 v e d i ш izvršitev sekanja in spravljanja lesa v 
s t - *'*'*• takih ležali na najmanj škodljivi način. 

Posestnik gozda, kupec lesa, kakor tisti, ki je 
prevzel sečnjo ali spravljanje lesa, so solidarno 
obvezani, da po vsakokratnem sekanju in oprav
ljanju lesa [«pravijo vse zaradi tega nastale po
škodbe tal in naprav, odnosno da trpe stroške za 
njih popravo. 

Dolžnosti, ki jih imata kupec lesa in podjetnik 
sečnje. 

§ 12. 
Kupec lesa in podjetnik sečnjo se morata, pre

den se prične sekanje, prepričati o dovolitvi sečnje 
(§ 10.) in o položitvi predpisanih kavcij (§ 13.) ter j 
sta s posestnikom gozda vred soodgovorna za iz
vršitev vseh dotičnih predpisov. 

Pogozditev in pospravljanje sečne ploskve. Kavcije. 

§ 13. 

Sečne ploskve se morajo v rokih, določenih ob 
dovolitvi sečnje, odnosno v zakonitem roku (§§ 3. 
in 6. drž. gozd. zak.), na predpisani način pospraviti 
in zopet pogozditi. 

Če okrajno politično oblastvo dvomi, ali bo 
gozdni posestnik izpolnil te obveznosti redno in 
pravočasno, mu sme predpisati primerno kavcijo 
in dati dovolitev za sekanje le ob pogoju, da prej 
položi kavcijo. 

Tudi za pravilno spravljanje lesa sine okrajno 
politično oblastvo predpisati še posebno kavcijo. 

Če ni posestnik gozda, odnosno drugi obveza-
nec, pravočasno izvršil pogozditve ali pospravil 
sečnih prostorov, odnosno pravilno spravil poseka
nega lesa, sme okrajno politično oblastvo po brez-, 
uspešnem poteku ponovnega poziva izvesti ta dela 
ob stroških zamudnikovih in na njegovo nevarnost 
ter v ta namen porabiti v prvi vrsti kavcijo. 

Postopanje s kavcijami. 

§ 14. 
mora položiti pri okrajnem 

Dvomesečen čakalni rok. 

§ 10. 

Kdor je prijavil sečnjo v času od dne 1. janu
arja do dne 31. marca in ni prejel rešitve do dne 
31. maja, sme sečnjo izvršiti. 

Prav tako sme sečnjo izvršiti, kdor jo je pri
javil meseca avgusta in do dne 31. oktobra ni pre
jel rešitve. 

Prijavnik pa mora vpoStevati vse veljavne 
gozdne predpise. 

Za prijave sečenj ob drugih časih velja dvo
mesečen čakalni rok od dne, ko je prijava došla 
okrajnemu političnemu oblastvu. 

Če prijava sečnje ne navaja vseh podatkov, ne
izogibno potrebnih za rešitev (§ 5.), ter je bila 
vrnjena vlagatelju v izpopolnitev, teče gorenji ča
kalni rok šele od časa, ko je vnovična popolna 
prijava dospela k okrajnemu političnemu oblastvu. 

Kavcija se mora položiti pri okrajnem poli 
tičnem oblastvu v vrednotah, ki se vsak čas lahko 
spravijo v denar. Morebitne v gotovini plačane 
kavcije mora okrajno politično oblastvo pupilarno-
varno plodonosno naložiti. Kavcijo je hraniti kot 
administrativen depozit. 

Kavcija se vrne vlagatelju ali upravičencu šele, 
ko so so izpolnile predpisane obveznosti in ko je 
uspela popolna pomladitev sečnih prostorov, ne 
oziraje se na to, ali je morebiti v tej dobi gozdno 
zemljišče premenilo lastnika ali posestnika, proti 
nekolkovanemu potrdilu in povračilu originalne 
sprejemnice, in sicer na zahtevo stranke takoj, 
brez take zahteve pa najdalje v dveh letih. 

II. Sekanje in požiganje gozda ob vegetacijski 
gozdni meji. 

Sekanje rušja. 

§ 15. 
Za sekanje rušja na ploskvi, ki meri eno četrtino 

hektara ali več, se uporabljajo, ne da bi se vpošte-
vale kulturno vrste dotičnega zemljišča po zemlja-
rinekem katastru, primerno določila §§ 2. do 14. 
tega zakona. 

Okrajno politično oblastvo srne predpisati se
kanje na golo pri rušju v vodoravnih pramenih. 

Pož'ganje rušja je prepovedano. 

Za sekanje lesa, stoječega v profilu hudourniške 
struge, t, j . na pobočju in bregu hudournika, do 
kamor seza vpliv visoke vode, je treba posebne 
dovolitve okrajnega političnega oblastva. 

Spravljati les po zemljatih drčah, grapah z 
mehkim dnom, meliščih in vodotokih hudourniškega 
okoliša sploh ter uporabljati hudourniške struge za 
spravljanje lesa je dovoljeno le po snegu ali zamrzlih 
tleh, dokler se ne napravijo potrebne gozdne poti. 
Izjeme sme dovoljevati okrajno politično oblastvo 
sporazumno z uradom za zagradbo hudournikov. 

Za plavbo lesa v teh okoliših veljajo predpisi 
§§ 26. do 43. gozd. zak. z dne 3. decembra 1852., 
drž. avstr. zak. št, 250. 

Po drčah, gTapah in vodotokih se ne sme 
puščati noben les, da bi ležal ondod; tudi se morajo 
odstraniti zač.isric lesene naprave, ki so služile pri 
spravljanju lesa, sicer se tak lee zapleni in odstrani 
ob stroških lastnikovih. 

V poplavnem okolišu hudournikov kakor tudi 
na nevarnih strmih obronkih je dopuščeno zlagati le» 
ali napravljati ogljenice (kope) le z dovolitvijo 
okrajnega političnega oblastva, 

§ 19-
Za točno izpolnitev določil, navedenih т §§ 17. 

3 oblast 
in z njo ravnati po predpisih 

in 18., sme okrajno politično oblastvo predpisati 
primerno kavcijo 
§§ 13. in 14. 

IV. Gozdi pod javno apravo ali pod posebnim 
javnim nadzorstvom. 

§20. 
Državne in po državi upravljane gozde gozde 

ustanov, nadarbin, cerkva, sajnostanov, nadalje 
gozde občin, podobčin, vasi, agrarnih skupščin, rud
nikov, delniških dražb, pridobitnih in gospodarskih 
zadrug, potem gozde oseb, ki so pod varuštvom 
ali skrbstvom, in naj>osled služnostne in vse javne 
gozde (kraške nasadbe, zasadbe hudournikov, regu
lacije vodâ, javne parke) mora državno gozdarsko 
oblastvo posebno nadzirati. 

Za te gozde ne veljajo le splošne odredbe gozd
nih zakonov, marveč tudi načela in potreba vztraj
nega gospodarstva. 

Oskrbovanje teh gozdov se mora v ta namen 
izvrševati po primernem gospodarskem, načrtu, po
trjenem po okrajnem političnem oblastvu, odnosno 
po krajnem-komisarju za agrarske operacije. 

V. Kazn?, pritožbe in zaključna določila. 

KaznL 

§ 21. 
Gozdni posestniki, kupci lesa, nadalje tisti, ki 

prevzamejo sečnjo ali spravljanje lesa, se kaznujejo 
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zaradi prestopka te naredbe kakor tudi odredb in 
predpisov, izdanih po oblastvu na njeni podstavi, 
kolikor ne prihaja v poštcv splošni kazenski zakon, 
po okrajnem političnem oblastvu v denarju do 
20.000 kron ali z zaporom do treh mesecev; v 
obtežujočih primerih se sme ]>oleg denarne kazni 
naložiti še zapor. Razen tega sme okrajno politično 
oblastvo izreči del lesa ali tudi ves les, posekan, 
spravljen ali zložen zoper predpise, za zapadlega; 
istotako smo takoj prepovedati nadaljevanje vsa
kega dela. 

Ob neizterljivosti se izpremeni denarna kazen v 
zapor 24 ur za vsakih 20 kron, vendar k večjemu 
do celotnega zapora treh mesecev. 

Razeu kazni je v razsodbi predpisati tudi od-
žkodnino za poškodbe, provzročene vsled prestopka, 
če niso potrebne nadaljnje ugotovitvo, zaradi ka
terih se mora napotiti odškodninska terjatev na 
civilnopravno pot. Zoper odškodninske razsodbe 
političnega oblastva je udeležencem prosta civilno
pravna pot. 

Pokrajinski gozdni zaklad. 

§ 22. 

Denarne kazni in izkupila za zasežene predmete 
se »tekajo v pokrajinski gozdni zaklad, ki ga 
upravlja gozdarski oddelek pokrajinske uprave za 
Slovenijo. 

Zastaranje prestopkov. 

§ 23. 

Prestopki te naredbe zastarajo, če ni bila tekom 
enega leta po izvršenem prestopku uvedena pre
iskava. 

Pritožbe. 

§24. 

Pritožbo zoper odloke, izdane po okrajnih poli
tičnih oblastvih na podstavi tega zakona, rešuje 
gozdarski oddelek ..pokrajinske uprave za Slovenijo 
končnoveljavno, razen nastopnih pritožb in pri-
zivov, v katerih si pridržuje ministrstvo za šume 
in rudnike (glavna direkcija šum) odločitev v zadnji 
instanci: 

1.) v vseh zadevah glede uporabe .kavcij; 
2.) v vseh spornih zadevah med organi državne 

gozdne policije in državne gozdne uprave; 
3.) v vseh spornih zadevali med organi državne 

gozdne policije in organi uradov za zagraditov 
hudournikov; 

4.) v vseh spornih zadevah po § 7., čo je kupna 
pogodba v nasprotju z državnopravnim! odnošaji 
med našo državo in državo inozemskega kupca lesa. 

Pritožbe zoper odloke, izdane po okrajnih poli
tičnih oblastvih, je vlagati v 14 dneh izza dne, ko 
jo bil vročen odlok, pritožbe zoper odloke, izdane 
po gozdarskem oddelku pokrajinske uprave za Slo
venijo, pa v štirih tednih izza dne, ko je bil vročen 
odlok, vsekdar pri okrajnem političnem oblastvu. 

§ 2 5 . 
Pritožba zoper prepovedi, izdane na podstavi 

toga zakona po okrajnem političnem oblastvu, nima 
odložilne moči; pritožba zoper druge odredbe pa 
samo, če je to v odločbi izrecno povedano. 

Končna določila. 

§26 . 
Razlastitveni zakoni in predpisi (železnice, ceste, 

»agradbe hudournikov, melioracije, rudniki), nadalje 
sakoni o varstvu planin in poljedelskih zemljišč t-e 
s tem zakonom ne izpreminjajo. 

§27. 

Zakon z dne 28. julija 1911., dež. zak. za Ko
roško št. 30 iz leta 1912;, kakor tudi zakon z dne 
88. julija 1898., dež. zak. za Štajersko St. 14 iz leta 
1899., sta razveljavljena. 

§28. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah», ter nadomešča naredbo celo
kupne deželne vlade za Slovenijo, s katero so se 
Eačasno do ureditve ustave in rešitve po zakoniti 
poti izdale nekatere gozdnopolicijske in vodno-
policijske odredbe, z, dne 19. maja 1920., Uradni 
ust St. 241/20., seznamka uredb ministrstva za šume 
io rudnike št. 10, «Službene Novine> št. 195/21. 

Našemu ministru za šume in rudnike priporo-
öamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 

izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu poko
ravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Razglasi osrednje vlade. 
Pojasnila k Členoma 2. in 5. pravilnika 

o carinskih posrednikih. 
Zaradi enakega uporabljanja odredb iz členov 2. 

in 5. pravilnika o carinskih posrednikih sem odločil 
po zaslišanju carinskega sveta in «Udruženja carin
skih posrednika-špeditera» na podstavi člena 273. 
carinskega zakona: 

1.) Odredbe iz člena 2. pravilnika o carinskih po
srednikih je ometi tako, da je poslovanje vsake ca
rinske posredovalnice kot posebno strokovno po- j 
elovanje vezano na osebo, ki mora imeti stalni sedež j 
tam, kjer opravlja posredovalnica svoje posle. J 

Na podstavi razloženega tolmačenja odrejam: j 
a) En carinski posrednik sme imeti posredovalnico j 

samo v enem kraju, ker po členili 32. in 35. carin-1 
skega zakona «Deklaracijo podpisuje in predlaga j 
oni, čigar je blago, ali zanj priznani carinski po-1 
srednik»; ta zakonska odredba pa se ne more iz- J 
vrševati, če ni posrednik v istem kraju, kjer je 
carinarnica. 

Zato morajo posredniki, ki so do sedaj na svoje 
ime vodili carinske posredovalnice istočasno v 
raznih krajih kraljevine, najkesneje do konca te
kočega leta 1922. predložiti generalni direkciji 
carin izjavo, pri kateri carinarnici hočejo obdržati 
posredniške posle, ker se jim po tem roku do
pusti poslovanje samo pri eni carinarnici, ki jo 
odredi generalna direkcija carin. 

b) Trgovske firme ali pravne osebe (društva, druž
be, zadruge, železniške uprave, agenture itd.) 
smejo opravljati pri eni ali več carinarnicah po
sredniške posle samo po členu 35. carinskega za
kona t. j . zraven naslova firme mora stati pod
pis (ne faksimile) priznanega carinskega posred
nika, in sicer za vsako carinarnico posebnega po
srednika, v zmislu gorenje točke pod. a); poleg 
tega so moralo že v istem kraju sodno protoko-
lirati posredovalnico. 

Vse zgoraj omenjene trgovske firme, odnosno 
pravne osebe; se morajo do- konca tekočega leta pri
lagoditi tej moji naredbi, sicer jim carinarnica po 
tem roku ustavi poslovanje. 

Občine, cerkve, samostani in ostale pravne osebe, 
imenovane v drugem odstavku člena 35. carinskega 
zakona, ne smejo za ocarinjanje svojih predmetov 
pooblaščati svojih uradnikov ali drugih oseb razen 
priznanih carinskih posrednikov. 

2.) S členom 5. pravilnika o carinskih posrednikih 
sem odobril, da smejo imeti carinski posredniki pri 
opravljanju svojih poslov pri carinarnicah svoje p o -
m o č n i k e, če so jih predhodno kot tako prijavili 
pri dotični carinarnici. 

V dopolnitev tega člena predpisujem ta-le po
stopek: 

Carinske posredovalnice smejo prijavljati cari
narnicam svoje pomočnike samo s pismenimi vlo
gami. Vlogi, Iti mora biti opremljena s taksami iz 
tar. post. 1. in iz tar. post. 225. taksne tarife, je treba 
priložiti: izpričevalo o dobrem vedenju onega, ki 
se prijavlja; izpričevalo, da je prijavljenec naš dr
žavljan; da je plačal davek za vsa minula in za 
tekoče poluletje, in potrdilo, da ga je dotični po
srednik prijavil «Udruženju carinskih posrednika». 
Ce se za pomočnika prijavlja kdo, ki je bil državni 
uslužbenec, ali kdo, ki je bil prej pomočnik v službi 
pri carinskem posredniku, je treba vlogi priložiti iz
pričevalo dotičnega oblastva ali špediterja, kjer je 
bil prijavljenec naposled v službi; iz tega izpričevala 
mora biti razvidno, da je oni, ki se prijavlja za po
močnika, neoporečno opravljal prejšnjo 6lužbo. 

Na podstavi vročene vloge in dokazov mora ca
rinarnica izdati odločbo najkesneje v treh dneh, Ö« 
je prijavljenec po predloženih đokazih vreden, da 
se mu dovoli dostop in poslovanje pri carinarnici, 
izda carinarnica o tem dovolilo (odobrilo), na katere 
se pritisne položena taksa iz tar. posi. 225. taksne 
tarifi'. V dovolilu mora carinarnica označiti: ime po-
močnikovo in njega priimek, rojstni kraj, leLa sta
rosti, na račun čigave spediterske poslovalnice se 
mu dopušča poslovanje pri carinarnici, nadalje 
kakšne pomočniške posle sme opravljati pri carinar
nici za svojo posredovalnico. 

Ta dovolila morajo nositi pomočniki carinskih 
posrednikov s seboj ter jih pri poslovanju v cari
narnici na zahtevo carinskega osebja takoj poka
zati. 

Carinski uradnild ali osebje, ki opravlja uradni 
posel e pomočniki carinskih posrednikov, naj za
hteva od pomočnikov vselej na vpogled to dovolilo, 
preden prične kakršenkoli posel z njimi, ter naj se' 
uveri iz dovolila, ali je bil pomočnik prijavljen ca
rinarnici, da sme za carinskega posrednika oprav
ljati posle, zaradi katerih je prišel na carinarnico. 

Ce pomočnik' carinskega posrednika s svojim po
slovanjem in vedenjem v carinarničnih prostorih ka
korkoli ovira poslovanje, mu carinarnica z odločbo 
prepove prihod in poslovanje v carinarničnih pro
storih ter o tem obvesti njegovo posredovalnico. 
Zoper odločbe te vrste smejo vlagati pritožbe na 
višje oblastvo v 10 dneh, in sicer po .carinarnici, ki 
je izdala odločbo, samo carinske posredovalnice. 

Carinske posredovalnice morajo carinarnicam 
prijavljati tudi, če je kdo izmed prijavljenih pomoč
nikov izstopil iz njih službe; pri tem se morajo dr
žati odredb iz tar. post. 225. taksne tarife. Tudi te 
prijave se izvršujejo s pismeno vlogo, opremljeno s 
takso iz tar. post. 1. taksne tarife, če posredoval
nice tega ne store o pravem času, so še nadalje od
govorne za poslovanje takih oseb. 

3.) Obenem opozarjam carinarnice na točko 3. 
člena 11. pravilnika o carinskih posrednikih ter od
rejam, da ne smejo carinskim posrednikom dovolje
vati poslovanja, če jim posredniki predhodno ne 
predlože dokazov, da so plačali davek za vsa mi
nula in za tekoče poluletje. Razen tega morajo imeti 
carinarnice na vidnem prostoru nabit seznamek vseh 
priznanih carinskih posrednikov in njih pomočnikov, 
da se ve carinsko osebje ravnati pri sprejemanju 
deklaracij in pri drugih poelih. 

To 'se priobčuje tako carinarnicam kakor tudi 
interesentom s priporočilom, naj sprejmejo ta po
jasnila na znanje, da so bodo odslej ravnali po njih, 

V B e o g r a d u , dne 1. novembra 1922.; 
C br. 60.492. 

Državni podtajnik za financej 
dr. Svetislav Popović s. r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 39.804. 
Razglas. 

Namesto odstopivšega Josipa G o r j a n c a je 
imenovan Valentin L e b i č v Gabrju za prisednika 
gerentskega sosveta okrajnega zastopa v Celju. 

V L j u b l j a n i , dne 7. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 

Št. 39.952. 
Razglas. 

Za občinskega gerenta v Libeličah je imenovan 
Janez S t a n d e k e r , bivši župan in posestnik i&to-
tam; za prisednike gerentskega sosveta pa so ime
novani poleg Ivana V e r ž u n a še: Ignacij U r a n -
š e k (obenem gerentov namestnik), Ivan S t a n a , 
Boštjan V e r n c k a r , Janez S r e b o t n i k , Peter 
R i n g in Janez S1 e b n i k — vsi posestniki v Li
beličah, in Josip R o z m a n , župnik v Črnečah. 

V L j u b 1 j a n i, dne 7. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar ». r, 
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l t . 36.998. 

Razglas. 
Ministrstvo za notranje zadeve je odredilo z raz

pisom z dne 4. oktobra 1922., D. Z. br. 13.804, da 
je v zmislu reciprocitete zahtevati odslej od alban
skih državljanov za vidiranje potnih listov, dokler 
ee ne odredi drugače, 10 (deset) zlatih frankov po 
dnevnem kurzu. 

V L j u b l j a n i , dne 4. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Kremenšek s. r. 

Št, 39.568 in 39.569. 

Razpust društev. 
Društvi: r 

«Cillier Geselligkeits- und Leseverein> v Celju in 
«Deutscher Casinoverein» v Celju 

»ta razpuščenl, ker že več let ne delujeta in ker za
radi nezadostnega števila članov nimata pogojev za 
pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 4. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek «. r. 

©pr. št. XIII. 20.231/22. 

Razglas. 
Dodatno k § 9. pravilnika za izvrSevanje zakona 

« izseljevanju (Ur. 1. št. 306/1922.) je odredilo mini
strstvo za socialno politiko, da je našim izseljeni-
i o m dovoljeno, prestopati državno mejo tudi preko 
ielezniške postaje na Jesenicah. 

V L j u b l j a n i , dne 4. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za socialno politiko. 

Šef oddelka: Rihnikar s. r. 

fazglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

i t . 1427/VI/Val. ex 1922. 

Razglas. 
Ministrstvo za finance, generalni inspektorat, je 

objavilo z razpisom z dne 2. oktobra 1922., J broj 
20.138, kot dopolnitev k odločbi z dne 29. septembra 
1922., J br. 16.364 (Ur. 1. št. 329 ex 1922.) to-le: 

Vsi oni, ki potrebujejo legitimacijo, s katero bi 
mogli mesečno nabavljati inozemska plačilna sred
stva za vzdrževanje študentov, bolnikov aH sorod
nikov, morajo v dokaz, da potrebujejo legitimacijo, 
priložiti prošnji potrdila šolskih oblastev, sanatorija 
ali zdravnikov ali oblastev, kjer bivajo sorodniki, 
in o tem, koliko časa ostanejo tamkaj. 

Legitimacije se dobivajo le na podstavi teh do
kazov, potrdilo naših policijskih (političnih) ali ob
činskih oblastev pa se ne smatra za dokaz. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 6. novembra 1922. 

Za delegata: dr. Rant s. r. 

» ' 
St. 2886Л'. ex 1922. 

Razglas o tečajih, ki so pri odmeri taks 
in pristojbin in pri dohodarstvenem po
stopanju veljavni za čas od dne 1. do dne 

30. novembra 1922. 
1 napoleondor Din 2 2 0 — 

100 francoskih frankov . . . . » 4 5 0 — 
100 belgijskih frankov . . . . » 4 3 2 — 
100 grških drahem » 1 6 0 — 
100 italijanskih lir » 2 5 5 — 
100 švicarskih frankov . . . : » 1 1 0 0 — 
100 pezet » 9 2 0 — 
100 nizozemskil» goldinarjev . . » 2 3 2 0 — 
100 danskih kron » 1 2 0 0 — 
100 švedskih kron » 1 6 0 0 — 

100 rabljev Din 1 0 — 
1 angleški funt » 2 7 5 — 
1 amerikanski dolar . . . . » 6 2 — 

100 nemških mark » 2-50 
100 romunskih lejev » 4 0 — 
100 bolgarskih levov » 4 0 — 
100 češkoslovaških kron . . . » 204-— 

1 papirnata turška lira . . . » 50-— 
100 turških papirnatih piaïtrov . » 5 0 — 
100 avstrijskih kron . . . . . . 0-12 
100 poljskih mark » 0-70 
100 ogrskih kron » 3 — 

(Odločba ministrstva za finance, generalne direk
cije državnega računovodstva, z dne 25. oktobra 
1922., D R br. 149.634.) 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 6. novembra 1922. 

Za delegata: dr. Rant s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 12.707. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 22. do dne 28. oktobra 1922.) 

O k r a j . «i 
ra.o 

I "i 
«a 

« 3 

a ! 
SS. 

P a r a t i f n e . 

Slovenjgradec . . i 2 | . | 2 | . | 

T r e b u š n i t i f n s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 

Celje pkoüca . . 
Krško . . . . . 
Ljubljana okolica 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 

4 
3 
2 
2 
2 
4 

^2 

2 

2 

3 
3 
2 
1 
. 
3 
1 

, 
, 
. 
. 
. 
, 
• 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 

i Kranj 
Krško 
Konjice . . . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 

j Ptuj okolica . . 

7 
8 
1 
3 
8 

2 
2 
7 
4 
7 

6 
2 

6 
1 1 
1 
2 
8 

1 
. 

3 
4 : 2 

Š k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 

Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kranj 
Krško 
Kočevje . . . . 
Ljubljana mesto. 
Ljutomer. . . . 

j Maribor okolica. 
Maribor mesto . 

j Ptuj okolica . . 
Radovljica . , . 
Murska Sobota , 

16 
2 
1 
1 
4 
1 
2 
5 

14 
9 

£ 6 
3 

Ш 

3 

i 
3 
, 
, 
1 

2 

3 

i 
1 
3 
. 
. 

3 

2 
. 
• 

2 

i 
, 
1 
2 
. 
• 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Kočevje . . . . 
Ljubljana mesto. 
Maribor okolica . 
Radovljica . . . 
Murska Sobota . 

2 
4 

3 

3 
1 
1 

i 
5 

2 
3 

i 

14 
2 

1 
1 
3 
7 

11 
8 
3 
3 
7 

Št. 12.586. 

Tra 
2 
2 
l 1 

2 

bom. 
I 1 

t 

, 
• 

. 

. 

. 
• 

t 

, 
, 
• 

Kamnik . . . . 
Kranj 
Konjice . . . . 
Ljubljana mesto. 

I l Oddan bolnici v Ljubljani. 

V celjski okolici je eno osebo ugriznil stekel pes, 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 2. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r 

Razglas. 
Gospod minister za narodno zdravje je odredil s 

z odlokom z dne 11. oktobra 1922., št. 35.605, da se 
dne 1. januarja 1923. otvori v Čakovcu šola, v ka
teri se bodo izobražale sestre za pobijanje trahoma. 

V to šolo se sprejmejo osebe, ki niso prekora
čile 24. leta in ki so dovršile najmanj štiri razrede 
srednje šole. 

V šolo ee sprejmeta dve učenki iz Slovenije. 
Sola bo trajala leto dni. 
Učenke bodo prebivale v internatu, urejenem v 

čakovsiki bolnici, kjer bodo imele popolno oskrbo. 
Razen popolne oskrbe bodo dobivale učenke še 

200 Din mesečno in jx>vrnejo se jim TK>tni stroški za 
Ш. razred do Čakovca. 

Po uspešno dovršenih študijah bodo te sestre 
nastavljene stalno ali provizorno v ustanovah za 
pobijanje trahoma z letno plačo 2000 Din in dra-
ginjskimi dokladami. 

Prosilko morajo predložiti kolkovane prošnje, 
opremljene z izpričevali, do dne 

3 0. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 3. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

St. 12.765. 

Razglas. 
Stalna bakteriološka stanica v Ljubljani je bik. 

dne 2. n o v e m b r a 1 9 2 2. otvorjena ter je pri
čela z rednim poslovanjem. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 4. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Razglasi vojaških oblastev» 
St. 5946. 1498 3—1 

Razglas o dobavi kovaškega premoga. 
Po odredbi komandanta IV. armijske oblasti A. 

br. 7041 z dne 16. "septembra 1922. se bo vršila pri 
upravi armijske artiljerijske delavnice IV. armijske 
oblasti v Zagrebu (kompleks kasarne kralja Petra I.) 
dne 2 7. n o v e m b r a 1 9 2 2. prva ofertalna lici
tacija za nabavo 380.000 kg kovaškega premoga (za 
potrebo komand in ustanov na ozemlju IV. armijske 
oblasti). 

Premog mora biti čist prsti, peska in temu podob
nega, imeti mora debelino drobnega oreha, ogrevno 
vrednost v kalorijah 7500 do 8500 itd. 

S, ponudbo vred je poslati kemijsko' analizo dr
žavnega kemijskega laboratorija in 25 do 30 kg pre
moga zaradi praktične poizkušnje. 

Kavcija se polaga v gotovini, državnih aH držav
no garantiranih vrednostnih papirjih, in sicer pola
gajo domači ponudniki 5 %, inozemski pa 10 % 
celokupne ponujene vsote. Kavcija se polaga istega 
dne s ponudbo vred komisiji. 

Ponudbe se vlagajo na golici z vtisnjenim kol
kom za 20 dinarjev označenega dne od 10. do H . 
ure. 

Ponudbe se vlagajo v zaprtem in zapečatenem 
zavitku na naslov: «Upravniku armijske artilerijske 
radionice IV. armijske oblasti u Zagrebu» z oznako: 
«Ponudba za premog». 

Dostavitev franko: Zagreb postavna železniška 
postaja južni kolodvor 180.000 kg (za armijsko ar
tiljerijsko delavnico) — Varaždin 20.000 leg, postav
na železniška postaja (artiljerijsko delavnico Savske 
divizijske oblasti) — Ljubljana 100.000 kg, postavna 
železniška postaja (za Dravsko divizijsko oblast) — 
Osijek 70.000 kg, postavna železniška postaja (za 
Osiješko divizijsko oblast) in Slovenska Bistrica 
10.000 kg, postavna železniška postaja (za remonta 
ski depot P/, armijske oblasti). 

Rok dostavitve 120 dni od podpisa pogodbe v 
štirih obrokih: prvi obrok 100.000 kg v 30 dneh, in 
sicer: Zagreb 40.000 kg, Varaždin 10.000 kg, Ljub
ljana 20.000 kg, Slovenska Bistrica 10.000 kg in 
Osijek 20.000 kg; drugi obrok 100.000 kg v drugih 
30 dneh, in sicer: Zagreb 40.000 kg, Varaždin 10.000 
kilogramov, Ljubljana 30.000 kg in Osijek 20.000 kg; 
tretji obrok 100.000 kg v tretjih 30 dneh, in sicer: 
Zagreb 60.000 kg, Ljubljana 30.000 kg in Osijek 
10.000 kg; četrti obrok 80.000 kg v četrtih 30 dneh, 
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in sicer: Zagreb 40.000 kg, Ljubljana 20.000 kg in 
Osijek 20.000 kg. 

Dražitelji morajo imeti izpričevalo, odnosno potr
dilo in legitimacijo o sposobnosti in zmožnosti te 
dostavitve, potrjeno po- pristojnem oblastvu, ki ju 
pokažejo komisiji na dan licitacije. 
fa pisarne uprave armijske artiljerijske delavnice 

IV. armijske oblasti v Zagrebu, 
dne 18. septembra 1922. 

815 Letnik IV. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
4t. 496/9—VIL—1922. 1468 3—2 

Razglas o licitaciji za dobavo raznega 
orodja. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo raznega orodja. 

Popis potrebne količine orodja in obči pogoji za 
dobavo blaga se dobivajo za 5 dinarjev pri ekonom
skem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije, skice 
in natančnejša oznaka tega inventarja pa eo na vpo
gled v zagrebSki delavnici. 

Ponudba, opremljena e kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo inventarja po razpisu pod 
it. 496/9—VIL za dan 2. d e c e m b r a 1 9 2 2 . po
nudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 
Licitacija bo ob 11. uri v sobi št. 13 podpisane di
rekcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 %' (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
"vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
"urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni od dražbenega dne; predložiti sme ponudbo tudi 
za delno dobavo. 

Zlasti so opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer so bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 27. julija 1922. 

Stpov. 38. Razglas. 
Uprava državnih monopolov, oddelek prodaje v Beogradu, je določila z odredbo z dne 4. novem-

1497 
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Razglas o dobavi graviranih štampilij. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

ëlenov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
B dne 6. marca 1921., njegovih izprememb, odnosno 
dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za dobavo graviranih 
žtampilij, * 

Popis potrebnih štampilij in obči in posebni po
goji za njih dobavo se dobivajo pri ekonomskem 
oddelku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev, vzorci 
teh štampilij pa so na vpogled v sobi št. 12 isto 
direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
ee mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo štampilij po razpisu 
pod št. 490/6—VIL za dan 11. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
ponudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roko predsedniku dražbene komi-
eije. Licitacija so bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisano direkcije. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
10. 

17. 

Najfinejši turški v kartonih po 100 g . . 
Najfinejši hercegovski v kartonih po 100 g 
Fini turški v zavojčkih po 25 g , 
Fini hercegovski v zavojčkih po 25 g . . . 
Srednjefini turški v zavojčkih po 25 g . . 
Najfinejši ogrski v zavojčkih po 25 g . . , 
Domači tobak v zavojčkih po 25 g . . . 
Dunavski tobak v zavojčkih po 50 g . . . . 

I I . C i g a r e t e : 
Makedonska specialiteta. „Extra" . . 
Makedonska specialiteta 
Narentske 
Egiptovske 
Moeris 
Damske 
Sportke 
Ogrske . . 

Klobase 
I I I . T o b a k za ž v e č e n j e : 

250-
160-
140* 
120-

75-
60' 
50-
50-

400 •— 
300 •— 
260 • — 
200- — 
100- — 
75" — 
GO' — 
GO* — 

Cena za 1000 cigaret 
500 •— 
325 • — 
4 5 0 - -
325- — 
250- — 
150- — 
120' — 

80- — 

Cena za 

GO"— I 

700 •— 
450 •— 
G00- — 
450- — 
350- — 
270- — 
150- — 
100 • — 

1 kg 
70-

Cene smotkam ostanejo neizpiemenjene. 

Pokrajinska monopolska direkcija v Ljubljani, 
dne П. novembra 1922. _. 

Direktor : Mandelj s. r. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
uro na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. Vsak 
ponudnik mora ostati v besedi 30 dni po dražbi; 
predložiti sme ponudbo tudi za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 23. oktobra 1922. 

Št. 496/10/VIL—1922. • 1459 3—3 

Razglas o ponovni licitaciji elektro
motorjev. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, od
nosno dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» 
z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
ponovno pismeno ofertalno licitacijo elektromotor
jev. 

Popis potrebnih elektromotorjev in obči pogoji 
za dobavo blaga se dobivajo za 3 dinarje pri eko
nomskem oddelku (soba št. 8) podpisane direkcije. 
Ker bodo ti elektromotorji služili za posamezni po
gon malega orodja, ki ga je dobavila firma Vulkan 
A. G. Wien, se priporoča zaradi natančnejše po
nudbe stopiti v stik s to firmo. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo elektromotorjev po 
razpisu pod št. 496/10.—VII. za dan 4. d e c e m b r a 
19 2 2. ponudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dno 4. decembra, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komi
sije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo б % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi r 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku draž
bene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 
Vsak ponudnik mora ostati v besedi 30 dni od draž
benega dne; predložiti sme tudi ponudbo za delno 
dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 24. oktobra 1922. 

Št. 331/28/VII. 1922. 1511 3—1 

Razglas o nabavi hrastovega kretniškega 
lesa. 

Na podstavi naredbe gospoda ministra za pro
met z dne 27. oktobra 1922., M. S. br. 34.140/22., ia 
v zvezi z odredbo člena 94. zakona o državnem ra
čunovodstvu priredi ekonomski oddelek ministrstva 
za promet, Zrinjskova ulica št. 62, dne 18. n o 
v e m b r a 19 22. ob 11. uri drugo javno ofertalno 
licitacijo za nabavo hrastovega kretniškega lesa, in 
sicer: 

a) za direkcijo v Beogradu . . 657.350 m*, 
b) za direkcijo v Zagrebu . . . 524.160 m*. 
Pogoji in seznamki te nabave se lahko vpogle-

clajo vsak dan med uradnimi urami pri ekonomskem 
oddelku ministrstva za promet in omenjenih direkcij, 
na katerih račun se ÌZVTÈÌ nabava. 

Ponudbe morajo biti v zapečatenem zavitku s 
kolkom za 20 dinarjev, na zunanji strani pa bodi 
označeno ime ponudnikovo. 

Ponudbe se sprejemajo za vso količino, pa tudi 
za manjšo, vendar ne sme biti količina manjša nego 
dvajset kompletnih garnitur 117.060 m8. 

Po členu 88. zakona o državnem računovodstvu 
mora vsak ponudnik položiti kavcijo 5 %, če pa je 
tuj državljan, 10 % vrednosti ponujene kohčine, in 
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•icer najkesnejo do 10. ure pri blagajni beograjske 
ielezniške direkcije. 

Iz pisarne ekonomskega oddelka ministrstva za 
promet v Beogradu, dne 1. novembra 1922.; M. S. 
br. 34.140/22. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. novembra 1922. 

Uvedba postopanja v dokaz smrti. 1471 

Pristojni sodni dvor, d e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i , je uvedel glede spodaj navedenih po
grešancev postopanje v dokaz smrti po zmislu § 24. o. d. z., ker je verjetno izkazano, da so umrli. 
Po preteku spodaj označenega roka in po sprejemu dokazov razsodi Bodišče o dokazu smrti. 

Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to naznani sodišču ali skrbniku_ 

Preds. 2253/13/22—5. 

Razglas. 
Gospod minister pravde je v zmislu § 19. a no

tarskega reda sprejel odreko notarja Josipa S ra o -
d e j a na notarsko mesto v Ribnici. 

Zaradi tega razrešuje višje deželno sodišče v 
Ljubljani imeuovanca notarske službe z dnem 15ega 
novembra 1922. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 4. novembra 1922. 

Dr. Rogina s. r. 

U 835/22—3. 1437 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Frančiška K r a j n e , rojena dne 

10. oktobra 1886. v Kalobju, pristojna v občino 
Loko pri Zidanem mostu, trgovka v Loki št. 31, 
rimsko-katoliške vere, omožena, nekaznovana, je 
kriva, da dne 23. septembra 1922. na Zidanem 
mostu ni imela v svoji prodajalnici označenih ceu 
špecerijskega in manuiak turnega blaga, torej pred
metov življenjskih potrebščin. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., 
«Službene Novine» št. o iz leta 1922., in zato ÏC 
obsoja po členu 6. navedenega zakona na 24 ur 
zapora in na 200 dinarjev denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa na nadaljnje 4 dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob stroških 
obsojenkinih. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek III., 

dne 9. oktobra 1922. 

Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogrešancev 

Matija Ažman, 
rojen leta 1892., sam
ski posestnikov sin na 

Lancovem. 

Anton Černe, 
| rojen leta 1873., ože-
Ì njen posestnik na Blej-
i ski Dobravi. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Uvedbo 'Razvezaj 
, . zakona i 

postopanja j s c ; 
predlaga jpredlajja' 

Ime 
in bivališče 

skrbnika 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Oklicni rok 
poteče dne 

Odrini! začetkom vojne 
s 27. domobranskim pe
hotnim polkom na gališko 
fronto, prišel v rusko ujet
ništvo, zbolel in dne 22ega 
oktobra 1918. umri v Na

ro vča du. 

Prišel kot desetnik v ita
lijansko ujetništvo ter zad
njič pisal dne 13. oktobra 
1918. iz Genove. Po po
ročilu poveljništva ujel-
niškega tabora v Terazini 
dne 18. avgusta 1919. v 
tem taboru umrl za mala

rijo. 

Brat 
Simon Ažman. 

I 

j Žena j 
jRozalija Černe.! 

Ivan Stienc, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani. 

1. 11. 1922.; 
T 148/22-3. 

15. februarja 
1923. 

1. 11. 1922.; 
T 169/22-3. 

15. februarja 
1923. 

U VI 3S4/22—2. 1506 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Jernej G l a v i č , rojen dne 17. av

gusta 1877. v Dolskem, pristojen v Ljubljano, ože
njen, trgovec v Spodnji Šiški, Celovška cesta št. 23, 
je kriv, da ni imel dne 1. marca 1922. kot proda
jalec življenskih potrebščin v svoji trgovini v Spod
nji Šiški, Celovška cesta št. 23, niti sumaruo niti po
drobno označenih cen posameznim predmetom tako, 
da bi jih bil vsakdo lahko razločno videl, in sicer 
cen jajcem, metlam, vrvicam, otrobom, svečam, milu 
in zdrobu. 

S tem je zagrešil prestopek po člena 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
se obsoja po istem členu citiranega zakona na 24 ur 
zapora in 100 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa še na nadaljnja dva dni zapora in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja. 

Po členu 19. citiranega zakona je to razsodbo po 
• pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob stroških 
obdolženčevih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne 1. aprila 1922. 

Proglasitve za mrtve. 1 4 7 9 

D e ž e l n o s o d i š č e v L j u b l j a n i je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni po-
grešanci za mrtve, ker se more o njih po § 24.-0. d. z., odnosno po § 1. cesarske naredbe z due 
31. m a r c a 1918., drž. zak. št. 128, domnevati, da so umrli . Pogrešance pozivlje sodišče, naj se zglase 
pri njem, ako še žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. 

Cg Ш 537/22—1. 1508 

Oklic. 
Elizabeti S t u š k o v i, kurjačevi ženi v Retju 

št. 107, sedaj neznanega bivališča, je vročiti v prav
ni stvari Antona Stuška, kurjača v Retju št, 107, po 
drju. J . Hrašovcu, odvetniku v Celju, zoper Eliza
beto Stuškovo zaradi ločitve zakona narok s tožbo 
s dne 30. oktobra 1922. 

Ker je bivališče toženke Elizabete Stuškovo ne
znano, se ji postavlja za skrbnika Adolf Bervar, sod
ni oficiant pri okrožnem sodišču v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 30. oktobra 1922. 

i Ime in rojstni dan, Bistvene okolnosti, Uvedbo 
j stan in zadnje biva- j na katere se opira j postopanja 

lišče pogrešancev j predlog predlaga 

i 1 
l 1 

j Mihael Čelesnik, 
rojen leta 1887., ože-

; njen oskrbnik v v̂ rni 
i vasi. 

Franc Kozjek, 
i rojen leta 1896., sain-
, ski posestnikov sin v 
'. Babni gori. 

Gašper Tlšler, 
' rojen leta 1884., ože

njen posestnik v Do-
: lini, pristojen kSv. Ka

tarini pri Tržiču. 

Anton Brank, 
• rojen leta 1887., sam

ski posestničin brat na 
Vojskem. 

Blaž Kermelj, 
: rojen leta 1874., ože

njen posestnik v Ho-
tovljah. 

; 

Andrej Konjar, 
! rojen leta 1886., ože

njen posestnik v Do
lch. 

Franc Srna, 
rojen leta 1889., sam
ski delavec v Zagorici. 

Ivan Juvan, 
rojen leta 1885., sam
ski posestnik v Kose

zah. 

Franc Ažman, 
rojen leta 1879., sam
ski posestnikov sin na 

j Lancovem. 
i 

i 
i 

! Mihael Rudman, 
j rojen leta 1878., ože

njen delavec v Kolo
vratu. 

Razveza 
zakona 

se 
predlaga 

Ime 1 
in bivališče i 

skrbnika 

Odrinil začetkom vojne | i 
s 17. pehotnim polkom na i ! 
gališko fronto ter bil dne ! | j Ivan Stienc, 
16. oktobra 1914. blizu | Žena : D i davčni pristav 
Nowega miasta pri sovraž- -Marija Čelesnik. i v p. 
nem napadu zaboden; od ! | ; v Ljubljani, 
takrat ni več glasu o j 

njem. ; ' | 
Odrinil spomladi leta 
1915. s 37. domobranskim 
pehotnim polkom na ga
liško fronto ter baje me
seca junija 1915. padel 
pri Dukli; od takrat vsaj 

ni VLČ glasu o njem. 

Odrinil dne 15. junija 
1915. s 17. pehotnim pol
kom na gališko fronto; 
dne 4. septembra 1915. 
ga je baje v zakopih za
dela krogla. Od takrat po

grešan. 

Odšel začetkom vojne s 
17. pehotnim polkom na 
gališko fronto; od takrat 

neizvesten. 
Bil leta 1915. dodeljen 
lovskemu bataljonu št. 9 
na soški fronti; izza bojev 
pri Boschinih dne 28. no
vembra 1915. pogrešan. 

Odrinil začetkom vojne s 
7. lovskim bataljonom na 
gališko fronto ter dne 
10. oktobra 1914. baje pa
del blizu Nowega miasta; 
od takrat vsaj ni več gla

su o njem. 

Odrinil začetkom vojne 
na rusko bojišče, odkoder 
pisal zadnjič dne 15. ja
nuarja 1915.; od takiat 

pogrešan. 

Odrinil ob splošni mobi
lizaciji s 17. pehotnim pol
kom na gališko fronto ter 
spotoma pisal dopisnico, 
oddano dne 16. avgusta 
1914. v Budimpešti; od 
takrat ni več glasu o njem. 
Odrinil ob splošni mobi
lizaciji s 27. domobran
skim pehotnim polkom 
na gališko fronto, koncem 
meseca oktobra 1914.zbo
lel blizu Nowega miasta 
in baje še isti dan umrl; od 
takrat vsaj ni več glasu 

o njem. 

Odrinil začetkom vojne s 
27. domobranskim pehot
nim polkom kot četovodja 
na rusko fronto ter prišel 
potem na soško fronto; v 
bojih pri Hudem logu v Ča
su od dne 31. oktobra do 
dne 3. novembra 1916. ba
je padel. Od takrat vsaj ni 

več glasu o njem. 

Oče. 
Janez Kozjek. 

Žena 
Frančiška 

Tišler. 

Sestra 
Marija Robida. 

Žena 
Marija Kermelj. 

Zeua 
Ivana Konjar. 

Sestra 
Ivana Grahovec. 

Sestri 
Marijana Juvan 

in Marija 
Babnik. 

Brat 
,Simon Ažman. 

Žena 
Ana Rudman. 

Da. 
Ivan Stienc, 

davčni pristav 
v p. 

v Ljubljani. 

1 ~~ 

Da. 

Da. 

— 

— 

— 

— 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani. 

— 

— 

1 Nadaljeval 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

1. 11. 1922.; 
T 112/22-6. 

1. 11. 1922.; 
T 117/22—4. 

1. 11. 1922.; 
T 122/22-3. 

1. 11. 1922.; 
T 123/22—3. 

1. 11. 1922.; 
T 126/22—2. 

1. 11. 1922.; 
T 129/22—3. 

1. 11. 1922.; 
T 135/22-3. 

1. 11. 1922.; 
T 141/22—3. 

1. 11. 1922.; 
T 149/22—3. 

1.11.1922.; 
1 150/22—2. 

je na prihodi 

Oklicni rok 
poteče dne 

15. maja 
1923. 

14. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

ìji strani. 
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Ime in rojstni dan, 
stan in zadnje biva

lišče pogrešanccv 

817 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Uvedbo 
postopanja 
predlaga 

Razveza 
zakona 

se 
predlaga 

Ime 
in bivališče 

skrbnika 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Josip Petrič, 
rojen leta 1897., po
sestnik v Gomnišah. 

Josip Šmid, 
rojen leta 1876., ože

njen kočar v Sori. 

Josip Stucfn, 
rojen leta 1881., ože
njen delavec v Tržiču. 

Odrinil jeseni 1915. s27im 
domobranskim pehotnim 
polkom na gališko fronto 
ter se dne 13. avgusta 
1916. udeležil napada pri 
Kolomejl; od takrat po-
__^ grešan. 

Služil naposled pri 47. pe
hotnem polku na tirolski 
fronti, odkoder pisal zad
njič dne 22. avgusta 1918.; 
od takrat ni več glasu o 

njem. 

Franc Bernot, 
rojen I ta 1896., sam
ski posestničin sin in 
organist v Zgornjih Pa-

lovčah. 

Franc Stare, 
rojen leta 1887., ože
njen posestnik na Bo

hinjski Češnjici. 

Franc Osolin, 
rojen leta 1884., sam
ski posestnik v Noži-

cah. 

Odrinil začetkom vojne 
s 17. pehotnim polkom 
na gališko fronto ter se 
udeležil dne 26. avgusta 
1914. bitke pri Goli gori; 

od takrat pogrešan. 

Oklicnl rok 
poteče dne 

Brat 
Mihael Petrič. 

Žena 
Frančiška Šmid. Da. 

Žena 
Ivanka Štucin. 

Odrinil leta 1915. k voja
kom ter naposled bil na 
gališki fronti prideljen 
20. domobranskemu pe
hotnemu polku; zadnjič 
pisal dne 5. avgusta 1915.; 
izza dne 13. septembra 
_ _ pogrešan. 
Odrinil začdkom vojne 
na gališko fronto, se ude
ležil s 27. domobranskim 
pehotnim polkom bojev 
pri Nowem miastu ter bil 
dne 21. oktobra 1914. te
žko ranjen; od takrat po-

grešan. 

Mati 
KatarinaBernot, 

Mati 
Mina Stare. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani. 

1. 11. 1922.; 
T 153/22-3. 

15. maja 
1923. 

1. 11. 1922.; 
T 144/22—4. 

1.11.1922.; 
T 154/22—6. 

1. 11. 1922.; 
T 159/22-3. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

Franc Kermavner, 
rojen leta 1882., ože
njen strojarski pomoč
nik, pristojen v Št. Vid 

nad Ljubljano. 

Josip Florjančič, 
rojen leta 1873., ože
njen kočar v Podsmre-

čju. 

Odšel leta 1910. v Ame
riko, od k ed er zadnjič pi
sal dne 3. septembra 1912. 
iz Romboltana Calum ta; 

od takrat ncizvesten. 
Odrinil ob splošni mobi
lizaciji s 17. pehotnim 
polkom na gališko fronto 
ter dne 11. septembra 
1914. baje padel pri Grod-
ku; od takrat vsaj ni več 

glasu o njem. 
Odrinil začetkom vojne 
s 27. domobranskim pe
hotnim polkom na gališko 
fronto ter zadnjič pisal 
dne 14. avgusta 1918.; od 

takrat pogrešan. 

Brat 
Jakob Osolin. 

Žena 
Marija 

Kermavner. 

Žena 
Rozallja 

Florjančič. 

Da. 

Da. 

Ivan Stiene, 
davčni pristav 

v p. 
v Ljubljani. 

1. 11. 1922.; 
T 162/22—3. 

15. maja 
1923. 

1. 11. 1922.; 
T 167/22-2. 

1.11. 1922.; 
T 143/22-6. 

1. 11. 1922.; 
T 158/22-3. 

15. novembra 
1923. 

15. maja 
1923. 

15. maja 
1923. 

_ _ Letnik IV. 
Namestitev je provizorna; po dvoletnem zadovo

ljivem službovanju se uvrsti uslužbenec v kategorijo 
e l u £ - Direkcija šum v Ljubljani, 

rine 3. novembra 1922. 

St.. 102 ad. 1457 3 - 3 

Razpis. 
Podpisano mestno županstvo razpisuje mesto ob

činskega tajnika. 
Prošnje, opremljene z dokazili o sposobnosti in 

dosedanjem službovanju, naj se vlože do dne 
2 0. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

Nastop službe takoj. Pla-ба po dogovoru. 

Mestno županstvo v Novem mestu, 
dne 1. novembra 1922. 

St. 15.065. 

Razpis. 
Za drugo poluletje eolskega leta 1922./192S. se 

razpisuje stalno r a v n a t e l j s k o m e s t o na dr
žavni realni gimnaziji v Ptuju. 

Prošnje, opremljene po predpisih in naslovljene 
na pokrajinsko upravo za Slovenijo, oddelek za pro-
sveto in vere, naj se vlože po uradni poti pri višjem 
Šolskem svetu v Ljubljani najkesneje do dne 

1 5 . d e c e m b r a . 1 9 2 2. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 6. novembra 1922. 

Predsednik: dr, Beuk ». r. 

2—1 

1467 P 160/22. 

Razglasitev preklicev. 
Preklicani so büi: 
1.) s dklepora z dne 10. septembra 1920.. L 8/20—S, 

Josip A m b r o ž , posestnik v Tolstem vrhu š t 55, 
zaradi zapravljivosti (omejeno); 

2.) s sklepom z dne 29.' junija 1922., L 2/22—16, 
Viktor in Marija P o d g r a j š e k , posestnika v Sla
kovi, zaradi pijančevanja iz navade in zapravljivosti 
(omejeno); 

8.) e sklepom z dne 14. novembra 1920., P 26/21, 
Anton M r a v 1 j a k, ]x>sestnik v Korplah št. 25, za
radi slaboumnosti (popolnoma). 

Skrbnik, odnosno pomočnik: k 1.) Anton Jelen-
ko, posestnik v Tolstem vrhu; k 2.) Jakob Jančič, 
posestnik v Dobravi pri Zrečah; k 3.) Juri j Pliber-
бек, posestnik v Korplah. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek I., 
dne 24. oktobra 1922. 

Skrbnica mu je njegova žena, Terezija Baloh. 

Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek I., 
dne 21. avgusta 1922. 

St. 2781 ad/m. š. sv. 

Razpis katehetske službe. 
Na javnih mestnih osnovnih in meščanskih šolah 

ljubljanskih je po naročilu višjega šolskega sveta z 
dne 13. oktobra 1922., št. 10.622, s t a l n o p o p o l 
n i t i i z p r a z n j e n o k a t e h e t s k o m e s t o » 
eistemiziranimi službenimi prejemki. 

Prosilci morajo dokazati, d a so usposobljeni za 
poučevanje na osnovnih in meščanskih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti ]m podpisanem mestnem šolskem 
svetu najkesneje do dne 

2. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Mestni šolski svet ljubljanski 
dne 4. novembra 1922. 

P 63/22. 145-1 

Razglasitev preklica. 
Zaradi uraobolnosti s ta bila popolnoma pre

klicana: Jožef S r e b r n j a k , posestnik v Rojah pri 
St. Jerneju, in Josip B u č a r , usnjar in posestnik 
v Kostanjevici — prvi s sklepom z dne 11. julija 
1922., L 4/22, drugi s sklepom z dne 22. avgusta 
1922., L 8/22. Skrbnik prvemu je Janez Košak, po
sestnik v Drami, dragemu pa Leoj>old Bučar, usnjar 
v Kostanjevici. 

Zaradi zapravljivosti omejeno preklican jo bil 
» sklepom z dne 10. junija 1922., L 2/22, Franc 

St. 857/22. 1 4 9 0 

Objava. 
Po zmislu § 7. odvetniškega reda se objavlja, da 

je gospod dr. Alojzij K l e m e n č i č z današnjim 
dnem vpisan v tukajšnji imenik odvetnikov s sede
žem v Mariboru. 

V L j u b l j a n i , dne 6. novembra 1922. 

Za odbor odvetniške zbornice v Ljubljani: 

predsednik: dr. D. Majaron s. r. 

S t e f a n i č , posestnik v Orehovcu št. 15; nj.igov 
pomočnik je Jožef Čučnik, posestnik v Orehovcu. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 24. oktobra 1922. 

L 5/22—5. 

Razglasitev p eklica. 
1463 

Andrej B a l o h , kočar v St. Vidu pri Stični 
St. 87, je bil zaradi umobolnosti ]x>polnoma preklican. 

St. 1874. " 2 _ 1 

Razpis službe provizornega pomožnega 
gozdnega Čuvaja. 

Za gozdnogospodarstveni okraj bohinjekobistri-
ški, eventualno blejski, se razpisuje mesto provizor
nega pomožnega gozdnega čuvaja s pripadajočimi 
službenimi prejemki. 

Pravilno kolkovane, svojeročno spisane prošnje 
naj se vlože najkesneje do dne 

2 0 . n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
pri direkciji šum v Ljubljani (Križanke). 

Prošnji je priložiti: 
1.) krstni list; 
2.) domovnico; 
3.) nravstveno izpričevalo; 
4.) izpričevalo uradnega zdravnika, da je prosi

lec telesno zdrav in za službo gozdnega čuvaja, zla
sti tudi za službovanje v goratih krajih, popolnoma 
sposoben in da sta mu vid in posluh popolnoma nor
malna; 

5.) izpričevalo o šolski in eventualno strokovni 
izobrazbi; 

6.) dokaz o dosedanjem službovanju. 
Prednost imajo prosilci, ki so z -dobrim uspehom 

dovršili tečaj za gozdne čuvaje. 

Si. 2940. ' 

Razpis stalnega učiteljskega mesta. 
S privolitvijo višjega šolskega sveta š t 14.530 

z dne 3. novembra 1922. ee razpisuje v stalno na
mestitev služba za učitelja na deški osnovni šoli IV. 
v M a r i b o r u . 

Pravilno opremljene prošnje je treba poslati 
podpisanemu šolskemu svetu najkesneje do dne 

4. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
Mestni šolski svet v Mariboru, 

dne 4. novembra 1922. 

Predsednik: Grčar s .r. 

14GÜ Razglas. 
Gradbena sekcija užiškega okrožja bo imela 

dne 2 0. n o v e m b r a t. 1. v svoji pisarni v Užici 
od 11. do 12. ure II. ponudbeno dražbo za gradnjo 
državnih uradnih poslopij v Užici. 

Proračunska vsota znaša 5,090.057-06 Din. Kav
cijo 255.000 Din v gotovini ali v vrednostnih papir
jih po členu 88. zakona o državnem računovodstvu 
je položiti že pred licitacijo pri blagajni katerekoli 
finančne uprave. Resto do 16.669 po splošnih po
gojih. Reverz o položeni kavciji je pokazati komisiji 
na dan licitacije. 

Podjetniki morajo prinesti s seboj potrdilo o 
prijavi podjetniškega posla kakor tudi dokazila o 
izpolnitvi člena 87. zakona o državnem računo
vodstvu. 

Ponudbe morajo biti po členu 19. zakona o 
državnem računovodstvu zapečatene in kolkovane z 
20 Din. 

Proračun in pogoji se lahko vpogledajo vsak 
delavnik od 8. do 12. ure dopoldne in od 2. d o 
5. ure popoldne. 

Gradbena sekcija v UžlcL 
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Razne objave. 
1501 š t . 673e/m. 

Avetrijeko-jadranekl tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a . 
Razglas, ki je bil priobčen v Uradnem listu 105 

pod našo št. 6059/III. in izpopolnjen v Uradnem 
listu 110 pod našo št. 6Ó57/IIL, se dopolnjuje 
tako-le« 

V odstavku П. c) je vstaviti za besedo: «za» še 
besede: «obiöno brzovozno blago». 

V L j u b l j a n i , dne 2. novembra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1605 

1502 St. 6865ДП. 

Avetrijeko-jadranekl tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a 
g l e d e z n i ž a n i h v o z n i n s k i h s t a v k o v 
z a k o p r o ( s u š e n a j e d r c a k o k o s o v i h 
o r e h o v v k o s i h) i n z a j e d r c a p a l m o v i h 

o r e h o v i z T r s t a . 
S takojšnjo veljavnostjo ee Dopolnjuje razglas, 

priobčen v Uradnem listu pod пабо &t. 6556ДИ., pod 
A «Kopra (sužena jedrca kokosovih orehov v kosih) 
in jedrca palmovih orehov» s sprejemom postajo»: 
W k n Handelskai z vozninskim stavkom 864 cente
simov za 100 kg. 

V L j u b l j a n i , dne 2. novembra 1922. 

Družba Južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

St. 6945/Ш. 

Avstrijsko-jadraneki tovorni promet. 

Z n i ž a n i v o z n i n s k i s t a v e k z a k o p r o i z 
T r a t a v B r e g e n z. 

Z veljavnostjo izza dne 3. novembra 1922. do 
preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, se računi 
v okviru «Provizorne železniške tovorne tarifo» (z 
due 1. februarja 1921.) za kopro od Trsta do Bre-
genza ob prodaji v množinah po najmanj 10.000 kg 
za tovorni list in voz, odnosno ob plačilu za to koli
čino, vozninski stavek 1077 centesimov za 100 kg. 

Ta vozninski stavek se, proti določbi v razglasu, 
priobčenem v Uradnem listu 105 pod št. 6оо9/Ш., 
uporablja brez odbitka. 

S tem se je nadomestil, odnosno razveljavil, voz
ninski stavek 1077 centesimov za 100 kg za postajo 
Bregenz, priobčen v Uradnem listu 17 pod na-So 
št. 1079/111. 

V L j u b l j a n i , dne 4. novembra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Prednost imajo prosilci, ki eo že službovali pri 
okrožnem ali osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev. 

Svojeročno spisane in pravilno opremljene proš
nje naj se vlože pri tem uradu najkesneje do dne 

3 0. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
Pozneje dospele prošnje se ne bodo vpoßtevale. 
Okružni ured za osiguranje radnika v Splitu, 

dno 31. oktobra 1922. 

1503 St. 6865/111. 

Avetrijsko-jadraneki tovorni promet. 

I z p r e m e m b a p r i o b č e n e g a r a z g l a s a o 
r e g u l a c i j i t a r i f e . 

Z veljavnostjo izza dne 1. novembra 1922. do 
preklica ee je črtal v razglasu, piiobčenom v Urad
nem listu 105 pod št. 6059/IIL, odsek II. ter se 
nadomešča tako-le: 

П. Pri drugih postajah, obseženih v tarifi (vključ
no Bleiburg in Volkîrmarkt-Kubnedorf): . 
a) za obično brzovozno robo, za zaprcmno robo, za 

robo, ki tarifira po razredih I. in II., po izjemnih 
tarifah 2 A in 2 B (zapremna roba in roba po j 
razredih I. in II.) in 27 A (vino v sodih itd.), za 
predmete, imenoma navedene v izjemni tarifi 
11 A, B in C (žito, in sicer za ajdo itd., sočivje, 
tudi luščeno itd. in sladin), veljajo vozninski stav- j 
ki, določeni v tarifi, brez pribitka; j 

b) za znižano brzovozno robo, za robo po razredu; 
C, po specialnih tarifah 1 (izvzemši predmete p o l ; 
a) imenoma navedene, žito itd., sočivje itd. in 1 

eladiu), 2 in 3 in za robo po izjemni tarifi 2 C s 
pribitk'om 30 % (trideset odstokov); I 
za vso drugo robo s pribitkom 20 % (dvajset 
odstotkov).* j 
Razglasa, priobčena v Uradnem listu t. 1. pod 

št. 6557/Ш. in žt. 673(5/Ш., so e tem nadomeščata, 
odnosno razveljavljata. 

V L j u b l j a n i , dne 3. novembra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

c) 

Res. br. 12/22. 1498 3—1 

Natečaj. ! 
Po sklepu ravnateljstva podpisanega urada z 

dne 30. oktobra 1922. je pri tem uradu izpolniti 
mesto ravnatelja v začasnem svojstvu s prejemki 
2500 Din na mesec. Ti prejemki ostanejo v veljavi, 
dokler se prejemki nameščencev ne urede s pragma-
tiko po osrednjem uradu za zavarovanje delavcev 
v Zagrebu. 

Obči i>ogoji za namestitev so: Prosilec mora do
kazati, 
a) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovence-« in da - je popolnoma vcsČ hrvatske-
srbskemu ali slovenskemu jeziku v govoru in 
pl-smu; 

b) da ni v konkurzu ali pod skrbstvom, da ni s 
pravnomočno sodno obsodbo obsojen in tudi ne 
v preiskavi zaradi kaznivih dejanj, učinjenih iz 
dobičkarstva ali zoper javno nravnost, da ni -s 
pravnomočno obsodbo obsojen na izgubo službe 
ali ustavitev političnih pravic, seveda, dokler 
trajajo tako posledice obsodbe, nadalje da ni za
radi kazni izpuSčen iz javne službe ali iz službe 
osrednjih uradov za zavarovanje delavcev v Za
grebu ali njegovih krajevnih org:uiov. 
Posebni pogoji za namestitev so: Prosilec mora 

dokazati, 
a) da je dovršil 24. leto starosti, da pa ni prekora

čil 40. leta; 
b) da ni v rodbinskem razmerju ali svaštvu s člani 

ravnateljstva ali ostalimi nameščenci urada ka
kor tudi ne s takimi uradniki osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev v Zagrebu; 

c) da je zdrav, kar mora dokazati z izpričevalom 
zavednega zdravnika; 

č) da je opravil zrelostni izpit za srednje šole ali 
da je z dosedanjim delovanjem v institucijah so
cialnega zavarovanja usposobljen za (o službo. 

•510 O b j a v a . 

Delničarji Slovenske eskomptne banke eo na iz
rednem občnem zboru, ki je bil dne 20. maja 1922. 
v Ljubljani, soglasno sklenili razdružitev Slovenske 
eskomptne banke po združitvi (fuziji) s Trgovsko 
banko, d. d. v Ljubljani. 

Ta sklep je odobrilo ministrstvo za trgovino in 
industrijo z odlokom z dne 17. julija 1922., VI. 
št. 2806. in fuzija je bila po sklepu deželnega kot 
trgovinskega sodišča v Ljubljani z dne 25. oktobra 
1922., opr. št. Firm. 1999/Rg. B I 96—40, vpisana v 
trgovinski register pri deželnem sodišču v Ljubljani. 

Obenem s to objavo pozivljemo vse upnike Slo
venske oskomptne banko v zmislu členov 243., točko 
2., in 247., točke 2., trg. zak., naj prijavijo terjatve 
in zahtevke, ki jih imajo proti Slovenski oskomptni 
banki, v treh mesecih od dne, ko se ta objava tretjič 
natisne. 

Sočasno obveščamo vso delničarje Slovenske 
eskomptne banke, da se izvrši izmena delnic Sloven
ske eskomptne banke za delnice Trgovske banke v 
zrnislu določil fuzijske pogodbe z dne 11. maja 1922. 
po preteku treh mesecev od tretja objavo tega raz
glasa v Uradnem listu. 

Slovenska eskomptna banka v LJubljani, 
dne 8. novembra 1922. 

144' R a z i d d r u š t v a . 

«Mali turist» v Kranju se jo prostovolj-Društvo 
no razšlo. 

V K r a n j u , dne 3. novembra 1922. 

Fr. Stirn s. r., bivši predsednik-

, 1 4 8 9 O b j a v a . 

| Dividenda Kollnsko tovarne kavnih primeei, tr-
j govskoga delniškega podjetja, jo bila za upravno 
' leto 1921./1922. določena na občnem zboru dne 

31. oktobra 1922., in sicer: za kupono delnic l i t . 
A p o K č. 3 2 — in za kupone delnic l i t . B p o 
K č. 1 6 — . Predloženi kuponi so izplačujejo pri Ko-

' Hnski tovarni v Ljubljani in pri vseh drugih blagaj
nah podjetja kakor tudi pri Živnosteneki banki in 
Češki banki v Pragi in njenih podružnicah. 

V P r a g i , dne 6. novembra 1922. 

Em. Placek s. r., predsednik upravnega eveta.. 

1504 

i n 
v 

v o t l o 

192-2. do 
se popol-

Št. 6944ДН. 

Avstrijsko-jadraneki tovorni promet. 

P o p o l n i t e v p r i o b č e n e g a r a z g l a s a 
i z j e m n i t a r i f i 1 2 z a s t e k l o 

s t e k l e n o r o b o . 

Z veljavnostjo izza dne 10. novembra 
preklica, odnosno do proizvedbe v tarifi, 
njuje razglas, priobčen v Uradnem listu 110 pod 
št6321/III. , s sprejemom postaje: Oberdorf, in sicer: 

pod a) z vozninskim stavkom 1083 centesimov, 
pod b) z vozninskim stavkom 738 centesimov 

za 100 kg. 
Pribitki. odnosno odbitki, ki so bili v okviru te 

tarife priobčeni drugod, ee vpoštevajo tudi pri teh 
vozninskih stavkih. 

V L j u b l j a n i , dne 3. novembra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

* Nadalje naj se popravi v predzadnjem odstavku 
označba odseka II. a) in b) v označbo: II. b) in c). 

Holinsha tovarna bavn b primesi, frpvsho delnišho podjetje v Pr gi — podružnica v Ljubljani. 
B i l a n c a z a u p r a v n o l e t o 1 9 2 1 . / 1 9 2 2 . Pas iva . Akt iva. 

Gotovina: 
blagajna 
poštna hranilnica . 

Naročniki . . . . 
Denarni zavodi . . 
Zaloge In prenosi 
Nepremičnine . . . 
Premičnine . . . . 
Vrednostni papirji 
Kavcije 

9.166-26 
56.216-64 

108.088-
1.000-

65.382 90 
1,509.340 5 i 
4,197.525 8,c 

21,404.887 2t 
2,736.311 5i 
2,660.208-It 

109.088 — 

32,682.744-12 

Obratovalni kapital . . . . 
Naročniki 
Dobavljateljl 
Fondi: 

za kritje izgub valute pri na
kupu . 

za kritje pri vrednosti strojev 
starostni sklad uradnlštva . 
podporni sklad delavstva . 

Čisti dobiček . . . 

80.000 •— 
50.0DO • 
67.122-40 

100.660 30 

K 

8,oo().ooo-—: 
418.483 97 

23,910.445-94 

130,000 — 

167.782 70 
56.031 51 

32,682.744-12 

I 

Ima dati . R a č u n i z g u b e i n d o b i č k a . Dal . 

Upravni in prodajni stroški 
Davki in trošarina . . . 
Odpisi 
Čisti dobiček 

_ K 

1,888.870 89 
1,979.331 \9 

248.508-64 
56.031 -51 

4,172.742 11 

1496 

Po poročilu in predlogu računskih preglednikov odobreno na občnem zboru dne 31. oktobra 1922. 

Em. Placek s. r., predsednik upravnega sveta. 

Natisnila in založila Delniška t iskarna, d. d. v Ljubljani. 
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117. 

Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 14. novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

LIST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». - Ukaz o otvoritvi rednega zasedanja narodne skupščine. — Naredbi pokrajinskega namestnika za Slo
venijo: o najemu posojila 960.000 Din mestne občine ljubljanske; o zvišbi občinske naklade na vino v Mariboru. - Razglasi vojaških oblastev: Razglas o dobavi kovaškega 

premoga. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „ M e n i h Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 247 z dne 4. novembra 1922.: 
Ukaz ministrskega »veta z dne 31. avgusta 1922.,-

s katerim se Maks B r a d a 8 k a, inspektor general
ne direkcijo neposrednjih davkov, postavlja za in
špektorja generalne direkcije posrednjih davkov. 

? Številka 249 z dne 7. novembra 1922.: 
Ukaz ministrskega svela, z dne 19. septembra 

1922., s katerim se Milan C i n g e r l e , revizor I. raz
reda mariborske carinarnice, na svojo prošnjo po
stavlja v stanje pokoja. 

Številka 250 z dne 8. novembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n -

d r a I. z dne 6. novembra 1922., s katerim so spre
jema ostavka, ki jo jo podal minister za vojno in 
mornarnico general Miloš V a s i c , in se postavlja 
za ministra za vojno in mornarnico general Peter 
P e S i ć , načelnik glavnega generalnega štaba. 

Odločba ministra za finance, da sme firma: Braća 
M a t k o v i ć v Splitu poslovati z devizami in valu
tami. 

Številka 251 z dne 9. novembra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 23. avgusta 1922., 

s- katerim se postavljata po službeni potrebi: pri 
ministrstvu za pošto in brzojav za kontrolorja I. raz
reda po uredbi Miloš K a t i c , kontrolor lil. razreda 
direkcije pošte in telegrafa v Ljubljani; pri direkciji 
pošte in telegrafa v Ljubljani za kontrolorja Ш. raz
reda Adolf K a f f o u, kontrolor I. razreda po starom 
ministrstva za pošto in brzojav. j 

Odločba ministra z a finance, da sme firma: A. j 
Š i t i č v Splitu poslovati z valutami. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
384. 

Mi 
A l e k s a n d e r I«, 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

smo odredili in odrejamo na predlog predsednika 
Našega ministrskega sveta, in sicer na podstavi čle
na 32. ustave in po zaslišanju Našega ministrskega 

sveta: 
Seje narodne skupščine, sklicane na redno za

sedanje dne 20. oktobra 1922., je otvoriti dne 6. no
vembra 1922. s čitanjem tega ukaza. 

Prodscdnik Našega ministrskega sveta naj izvrši 
ta ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 6. novembra 1922. 

Aleksander s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Ta ukaz je razglašen v «Službenih Novinah 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev» št. 250, iz
danih dne 8. novembra 1922. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

385. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o najemu posojila 950.000 Din mestne občine 

ljubljanske. 

Na podstavi § 81. občinskega reda za mesto 
Ljubljano dovoljujem sporazumno z delegacijo mini
strstva financ v Ljubljani, da sme najeti mestna ob
čina ljubljanska zaradi preureditve..mestne plinarne 
posojilo v znesku 950.000 Din, vračljivo v 10 letih. 

V L j u b l j a n i , dne 8. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

3P6, 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo, 
s katero se zvišuje občinska doklada na vino 

v Mariboru. 
Na podstavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., 

staj. dež. zak. št. 41, dovoljujem sporazumno z dele
gacijo ministrstva financ v Ljubljani, da sme pobi
rati mestna občina mariborska po vsem mestnem 
obsegu v pokritje primanjkljaja v občinskem pro
računu za leto 1922. od dne, ko se razglasi ta na
redba v Uradnem listu, do konca tekočega leta zvi
šano občinsko doklado na državno trošarino na vino 
v iznosu 300 %. 

V L j u b l j a n i , dne 11. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 

Razglasi vojaških oblastev 
St. 5946. 1498 8—2 

Razglas o dobavi kovaškega premoga. 
Po odredbi komandanta Г7. armijske oblasti A. 

br. 7041 z dne 16. septembra 1922. se bo vršila pri 
upravi armijske artiljerijske delavnice IV. armijske 
oblasti v Zagrebu (kompleks kasarne kralja Petra I.) 
dne 2 7. n o v e m b r a 1 9 2 2. prva ofertalna lici
tacija za nabavo 380.000 kg kovaškega premoga (za 
potrebo komand in ustanov na ozemlju IV. armijske 
oblasti). 

Premog mora biti čist prsti, peska in temu podob
nega, imeti mora debelino drobnega oreha, ogrevno 
-vrednost v kalorijah 7500 do 8500 itd. 

S ponudbo vred jo poslati kemijsko analizo dr
žavnega kemijskega laboratorija in 25 do 30 kg pre
moga zaradi praktične poizkušnje. • 

Kavcija se polaga v gotovini, državnih ali držav
no garantiranih vrednostnih papirjih, in sicer pola
gajo domači ponudniki 5 %, inozemski pa 10 % 

celokupne ponujene vsote. Kavcija se polaga istega 
dne s ponudbo vred komisiji. 

Ponudbe se vlagajo na golici z vtisnjenim kol
kom za 20 dinarjev označenega dne od 10. do 11. 
ure. 

Ponudbe se vlagajo v zaprtem in zapečatenem 
zavitku na naslov: «Upravniku armijske artilerijske 
radionice IV. armijske oblasti u Zagrebu» z oznako: 
«Ponudba za premog». 

Dostavitev franko: Zagreb postavna železniška 
postaja južni kolodvor 18P.000 kg (za armijsko ar
tiljerijsko delavnico) — Varaždin 20.000 kg, postav
na železniška postaja (artiljerijsko delavnico Savske 
divizijske oblasti) — Ljubljana 100.000 kg, postavna 
železniška postaja (za Dravsko divizijsko oblast) — 
Osijek 70.000 kg, postavna železniška postaja (za 
Osiješko divizijsko oblast) in Slovenska Bistrica 
10.000 kg, postavna železniška postaja (za remont-
ski depot IV. armijske oblasti). 

Rok dostavitve 120 dni od podpisa pogodbe v 
štirih obrokih: prvi obrok 100.000 kg v 30 dneh, in 
sicer: Zagreb 40.000 kg, Varaždin 10.000 kg, Ljub
ljana 20.000 kg, Slovenska Bistrica 10.000 kg in 
Osijek 20.000 kg; drugi obrok 100.000 kg v drugih 
30 dneh, in sicer: Zagreb 40.000 kg, Varaždin 10.000 
kilogramov, Ljubljana 30.000 kg in Osijek 20.000 kg; 
tretji obrok 100.000 kg •> tretjih 30 dneh, in sicer: 
Zagreb 60.000 kg, Ljubljana 30.000 kg in Osijek 
10.000 kg; četrti obrok 80.000 kg v četrtih 30 dneh, 
in sicer: Zagreb 40.000 kg, Ljubljana 20.000 kg in 
Osijek 20.000 kg. 

Dražitelji morajo imeti izpričevalo, odnosno potr
dilo in legitimacijo o sposobnosti in zmožnosti te 
dostavitve, potrjeno po pristojnem oblastvu, ki ju 
pokažejo komisiji na dan licitacije. 

Iz pisarne uprave armijske artiljerijske delavnice 
IV. armijske oblasti v Zagrebu, 

dne 18. septembra 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preds. 257/5/22—22. 3—1 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Celju se razpisuje mesto 

pogodbenega jetniškega zdravnika z letno nagrado 
2000 Din. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože do dne 

1. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedništvu, kjer je tudi na vpo
gled vsebina pogodbe. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 10. novembra 1922. 

Pr VII 106/22—2. 
Razsodilo. 

1526 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano sodišče je razsodilo na predlog dr

žavnega pravdništva: 
Vsebina tiskovine «Delavske novice» št. 45 v 

Ljubljani z dne 9. novembra 1922. utemeljuje v član
ku: «Protestni shod jugoslovanskih dijakov na Du
naju proti barbarstvu nad Keroševičem» v vsem ob
segu hudodelstvo po § 65. a k. z. in pregrešek po 
§ 103. s. k. z. 



117. 8 20 Letnik IV. 
Po členih 15. in 138. ustave potrjuje sodišče pre- [ se obsoja po istem členu na 12 ur zapora in 200 di-

poved razširjanja in prodajanja navedene tiskovine, narjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na na-
izvršeno po varstvenem oblastni v Ljubljani, ter 
odreja, da je uničiti vse izvode tiskovine. 

Deželno kot tiskovno sodišče v Ljubljani, 
oddelek VIL, 

dne 10. novembra 1922. 

U 836/22—3. 1438 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 

Obdolženka Jožefa S e n i c a , rojena dne 20. fe
bruarja 1890. v Zabukovju, pristojna istotja, tr
govka v Loki št. 27 pri Zidanem mostu, rimsko
katoliške vere, samska, že kaznovana, je kriva, 
da dne 23. septembra 1922. na Zidanem mostu v 
evoji prodajalnici ni imela označenih cen življenskih 
potrebščin. 

§ tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
•i pobijanja dragulje z dne 30. decembra 1921., 
«ftiuzuene Novine» š t 5 iz leta 1922., in zato se 
obsoja po istem členu na 48 ur zapora in 600 K 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnje 
tri dni zapora, in po § 389. k. рт. r. na povračilo 
Rtroškov kazenskega postopanja. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob stroških 
obsojenkinih. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek III., 
dne 9. oktobra 1922. 

daljnje 4 (štiri) dni zapora. 
Po členu 19. citiranega zakona je to razsodbo po 

pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob stroških 
obdolženčevih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 22. aprila 1922. 

1512 

U 837/22—3. 1439 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Obdolženka Marija J e n č i č , rojena dne 27. no
vembra 1882. v Smledniku, pristojna v občino Loko 
pri Zidanem mostu, trgovka, v Loki št. 37, rimsko
katoliške vere, omožena, nekaznovana, je kriva, da 
dne 23. septembra 1922. v svoji prodajalnici na Zi
danem mostu ni imela označenih ceu življenskih 
potrebščin. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 

Ne VII 45/22—1. 
Sklep. 

Na predlog Franca Volkarja pri Št. Lenartu nad 
Laškim po notarju Basu v Celju se uvaja amorti
zacija zastavne pravice, ki je vknjižena pri vi. št. 40 
in 232 katastralne občine Sv. Neže, glede teh stav
kov: 

1.) po ženitni pogodbi z dne 11. januarja 1804. 
za Jerneja Petka (Pettek) in Nežo Golouhovo (Gol-
luchin) 120 gld.; 

2.) po ženitnem pismu Neže Petatscheve z dne 
19. januarja 1816. za razne pravice; 

3.) po zadolžnici z dne 5. septembra 1829. za-
tstavna pravica za terjatve Mihaela Greschagga, Ur
šule in Helene Greschaggove za vsakega 194 gld. 
52 kr. s pripadla. 

Rok za prijavo pravic glede navedenih terjatev 
se določa na dan 

1. n o v e m b r a 1 9 2 3., 
in sicer e pridevkom, da se izreče po preteku da
noga -roka amortizacija imenovanih stavkov in do
voli njih izbris. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek VIL, 
dne 8. oktobra 1922. 

1513 P 117/19—115. 

Podaljšava varstvene oblasti. 
Na podstavi odobritve okrožnega sodišča v No

vem mestu, podeljene s sklepom z dne 7. novembra 
1922., opr. št. Ne 82/22—1, se glede Antona (Mirka) 

. . . . , , ,.... . , . Z u p a n č i č a , rojenega dne 13. decembra 1901., 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin m brez-j . ^ pomočnika in posestnika iz Radeč, se-
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921, : d a j 8 t a > n u j o 5 e g a v Mariboru, Slovenska ulica št. 22, 

Službene Novine» st. 5 iz leta 1922., in zato *e. v a r u g t V o podaljšuje za nedoločen čas. 
i teoia no eUmn h- na.v<xlfinp.rra. 7Akona n a 'ZA u r i 

Okrajno sodišče v Radečah, 
dne 8. novembra 1922. 

obsoja po členu 6. navedenega zakona na 24 ur j 
zapora in na 200 dinarjev denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa na nadaljnje 4 dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega! 
postopanja. ! 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po ' ^ 0 0 A. Vpisi V trgovinski r e g i s t e r . 
pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob stroških ! . , . . . 
obsojenkinih. ! L ^ P i s a l o s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek III., ; % 8 ' Sedež: Genterovci 
. , Q 9 9 ! Besedilo firme: Rochlitz & drug, paromlin v Gen-

ttne 9. oktobra 1»л. ; ̂ ^ ^ . Gòterhazi görmalon Rochlitz es tarsa. 
. j Obratni predmet: Firma prevzema in nakupuje 

U VI 497/22. 1469 ; žito vsake vrste, da ga predeluje v razne mlinske 
V »menu Njegovega Vel ičanstva kralja! izdelke, ter razpečava te izdelke. 

- I Družbena oblika: javna družba izza dne 1. maja 
Obdolženka Angela C e s n o v a r , posestnica,- 1921 

trgovka in gostilničarka v Ljubljani v Kolodvorski Družbenika: Lajoš Rochlitz, imetnik parnega 
ulici št. 33, je kriva, da m imela dne 1. marca 1922. m U n a v G e n t e r o v c i n i n dr_ Armin Straber, odvet-
kot gostilničarka v svoji gostilni v Ljubljani ozna- n i k v Ј З 0 | П Ј , Lendavi 
cenili cen življenskim potrebščinam, in sicer pijači P r a v i c o zastopanja ima vsak družbenik zase. 
in jedilom, taki, da bi jih bil lahko vsakdo razločno1 

videl. 
Firmo podpisujeta družbenika veak zaso tako, 

da pristavlja vsak družbenik njenemu po komerkoli 
L ^ ^ ^ f ! 1 ^ ! ^ . ^ napisanemu ali natisnjenemu ali s štampiljo odtisnje

nemu besedilu svoj podpis. 
M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., iti zato 
se obsoja po istem členu na 12 ur zapora in 150 di
narjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na na
daljnje tri dni zapora, in po § 389. k. p. r. na po
vračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Po členu 19. citiranega zakona je to razsodbo 

969. Sedež: Ljutomer. 
Besedilo firme: Martinušič in drug, tovarna usnja 

v Ljutomeru. i 
1 Obratni predmet: izdelovanje usnja na tvor.niški 

po pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob stro- : n a y n 1 
j Družbena oblika: javna družba izza dne 21. fe- ! 
j bruarja 1921. 
i Družbenika: Zagrebačka banka, delniška družba 
I v Zagrebu, in Gjuro Martinušič, usnjar v Ljutomeru. 

Pravico, zastopati firmo in jo podpisovati, ima
ta družbenika vsak zase tako, da pristavlja besedilu 

V i m e n u Njegovega V e l i č a n s t v a kralja ! firme svoj podpis aH družbenik Gjuro Martinušič ali 
Obdolženec Svetozar K os e r je kriv, da ni imel | > a z a «Zagrebačko banko» njen ravnatelj Juraj Bu-

ških obdolženkinih. 
Okrajno sodišče v Ljubljani, 

dne 22. aprila 1922. 

U VI 498/22. ~ 1470 

dne 1. marca 1922. kot prodajalec življenskih po
trebščin v svoji izložbi, odnosno trgovini v Ljub
ljani, Kolodvorska ulica št. 24. niti sumarno niti po
drobno označenih cen posameznih predmetov, in 
sicer klobukov, ovratnikov, srajc, hlač in dežnikov, 
tako, da bi jih bil vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne a) nakupuje in prodaja, uvaža In izvaža deželne 
30. decenibia 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato pridelke vsake vrste; 

kinac. 
M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

970. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: «Agraria», veletrgovina z dežel

nimi pridelki, družba z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: Družba 

b) uvaža in izvaža, nakupuje in prodaja vse po
trebščine in sirovine, spadajoče v področje pod
jetja; 

c) ustanavlja, izdeluje, nakupuje in zakupuje skla
dišča, tvorniška in druga podjetja, ki se bavijo 
s predmeti, naštetimi pod a) in b), ter so udele
žuje pri takih podjetjih. 
Družbena pogodba z dne 10. junija 1922. z iz-

premembami z dne 16. septembra 1922., sklenjena na 
nedoločen čas. 

Višina osnovne glavnice: 1,000.000 K, ki so v 
gotovini popolnoma vplačane. 

Poslovodji: Petar J. Miović, posestnik in trgovec 
v Mariboru, Tomšičeva ulica št. 30; Vinko Plaskan, 
bančni ravnatelj v Maribora. 

Pravico zastopanja imata kolektivno oba poslo
vodji ali pa en poslovodja kolektivno z enim pro-
kuristom. 

Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
oba poslovodji ali pa en poslovodja in en prokurist 
tako, da pristavljata njenemu napisanemu, odtisnje
nemu ali natisnjenemu besedilu svojeročno svoja 
podpisa, prokurist s pristavkom «p. p.». 

M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

971. Sedež: Ptuj. 
Besedilo firme: Rudolf Wibmer & Karo! Haerdtl, 

gojišče trt, sadnega in gozdnega drevja, družba e 
o. z. v Ptuju; Rudolf Wibmer & Karl Haerdtl, Reb-, 
Obst- und Waldbaumschule, Gesellschaft m. b. H. 

i in Ptuj. 
I Obratni predmet: Družba a) kultivira in vzgaja 

vinske trte, sadno in gozdno drevje; b) zakupuje 
zemljišča v dosego namena pod a); c) trguje s sadi
kami trt, sadnega in gozdnega drevja. 

Družbena pogodba z dne 26. avgusta 1D22., posi. 
št. 2158, sklenjena na nedoločen čas. 

Višina osnovne glavnice: 100.000 K, ki so v goto
vini popolnoma vplačane. 

Poslovodji: Rudolf Wibmer, veleposestnik v 
Ptuju, Prešernova ulica št. 17; Karel Haerdtl, eko
nom na gradu Turnu, Velenje. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji samo
stojno vsak zase. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja eden iz
med poslovodij pod njeno natisnjeno, odtisnjeno ali 
napisano besedilo evojeročno «voje ime in svoj pri
imek. 

Vabila na občni zbor morata poslovodji pošiljati 
družbenikom s priporočenimi pismi osem dna prod 
občnim zborom. Vabilo mora navajati dan in dnevni 
red občnega zbora. 

M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

972. Sedež: Gornja Radgona. 
Besedilo firme: Champagner, und Welnkellereiea 

Clotar Bouvier, Weingutsbesitz Ober-Radkersburg — 
Šampanjske in vinske kleti Clotar Bouvier, posest
nik vinogradov Gornja Radgona: 

Izbrisal se je dosedanji imetnik Clotar Bouvier, 
vpisala pa sta se kot nova imetnika Clotar Bouvier 
jun. in Friderik Bouvier; zato javna trgovska druž
ba izza dne 1. januarja 1922. 

Prokura Bertolda Bouvierja in Clotarja Bouvier-
ja ml. se je izbrisala, vpisala pa se je prokura Clo
tarja Bouvierja st. 

Pravico zastopanja imata oba družbenika samo
stojno vsak zase. 

Firma se podpisuje tako, da pristavlja eden fu
med družbenikov njenemu napisanemu, natisnjenemu 
ali odtisnjenemu besedilu svojeročno svoj podpiß. 

Prokurist podpisuje besedilo firme z označbo pn>-
kure. 

M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

973. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Trgovska banka, d. d. v Ljub

ljani: 
Po sklepu izrednega občnega zbora Trgovske 

banke, d. d. v Ljubljani, z dne 20. maja 1922. in 
Slovenske eskomptne banke, d. d. v Ljubljani, istega 
dne se je zadnja združila s prvoimenovano družbo 
v firmo: «Trgovßka banka, d, d. v Ljubljani,» na 
temelju fuzijske pogodbe z dne 11. maja .1922.; v 
zvezi s tem se je zvišala delniška glavnica Trgovske 
banke od 30,000.000 K na 60,000.000 K. 

Sklenila se je zaradi tega z odobritvijo ministr
stva za trgovino in industrijo z dne 17. julija 1922., 
VI. št. 3806, po odloku ministrstva za trgovino in 
industrijo, oddelka v Ljubljani, z dne 11. avgusta 
1922., št. 1963, z dodatkom z dne 30. avgusta 1922., 
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St. 6621., izprememba §§ 5., 8. in 27. družbenih pra
vil; § б. se glasi: 

Delniška glavnica, ki je znašala prvotno 10 mili
jonov kron in je bila razdeljena na 25.000 v goto
vini popolnoma vplačanih delnic po 400 K, se je po 
sklepu izrednega občnega zbora z dne 25. marca 
1922. zvišala na 30 milijonov K ali 7,500.000 Din 
ter je bila razdeljena na 75.000 v gotovini popol
noma vplačanih delnic po 400 K ali 100 Din. 

Ta delniška glavnica je po sklepu izrednega obč
nega zbora z dne 20. maja 1922. vsled združitve s 
Slovensko eskomptno banko v Ljubljani zvišana od 
30 milijonov kron na 60 milijonov kron ali 15 mili
jonov Din ter .sestoji sedaj iz 150.000 delnic v nomi
nali po 400 K ali 100 Din, od katerih je bilo prvot
nih 75.000 delnic v gotovini popolnoma vplačanih, 
nadaljnjih 75.000 delnic pa izdanili po sklepu izred
nega občnega zbora z dne 20. maja 1922. v svrho 
fuzije v odkup celokupne imovine Slovenske 
eskomptne banke, katere delniška glavnica je zna
šala 20 milijonov kron, razdeljenih na 50.000, v 
gotovini popolnoma vplačanih delnic po 400 K ali 
100 Din. 

Delničarji Slovenske eskomptne banke dobe za 
dve svoji delnici tri delnice Trgovske banke, d. d. 
tretje emisije, Id so popolnoma enakovredne delni
cam prve in druge emisije Trgovske banke, d. d. 

Za nadaljnjo zvišbo delniške glavnice je potreb
na državna dovolitev. 

§ 8., prvi stavek 1. odstavka, se glasi: Upravni 
avet sestoji iz 12 in največ 20 članov. 

Novi člani upravnega sveta so: dr. Friderik Lu-
kan, agrarni direktor v Ljubljani; inženjer Oskar 
Dračar, pod jetnik v Mariboru; dr. Janko Kersnik, 
ravnatelj Kmetske posojilnice ljubljanske okolice v 
Ljubljani; Ivan Rakove, tvorničar v Kranju; doktor 
Erich Mosche, industrijec na Dunaju; dr. Alojzij 
Kobal, odvetnik v Ljubljani; Vinko Resman, trgovec 
v Radovljici. 

Vpisali so se ravnatelji in prokuristi: Milan Bo-
gady kot generalni ravnatelj; Franjo Rus kot na-

' mestnik generalnega ravnatelja; prokurist centrale 
Beno Gregorio z naslovom «ravnatelj»; prokurist 
centrale Dragotin Polič — vsi doslej ravnatelji, od
nosno prokuristi Slovenske eskomptne banke v 
Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 25. oktobra 1922. 
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Licitacija bo ob 11. uri v sobi št, 13 podpisane di
rekcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni od dražbenega dne; predložiti sme ponudbo tudi 
za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo,' kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. julija 1922. 

Letnik IV. 

974. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Anton Tonejc in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

deželnimi pridelki na drobno in na debelo: 
Besedilo firme odslej: Tonejc in Rozman. 
Firma se podpisuje tako, da pristavlja eden iz

med družbenikov njenemu napisanemu, odtisnjenemu 
ali natisnjenemu besedilu svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

III. I z b r i s a l a s e j e n a s t o p n a f i r m a : 
975. Sedež: Maribor. 

Besedilo firme: «Triglav», prvo mariborsko po
sredovalno in ekspedicijsko podjetje Tihomir S. Mi
losevic, družba z o. z. v likvidaciji. 

Obratni predmet: carinsko posredništvo, uvozna, 
izvozna in prevozna ekspedicija: 

Vsled razdružitve po končani likvidaciji. 
M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

St. 496/9—VIL—1922. 1468 3—3 

Razglas o licitaciji za dobavo raznega 
orodja. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
•členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. inarca 1921. in njegovih izprememb. odnos
no dppolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno (liCit'iliic. lii'iiiicijo raznega orodja. 

Popis potrebne količine orodja in obči pogoji za 
dobavo blaga se dobivajo za 5. dinarjev pri ekonom
skem oddelku (soba št. 8j podpisane direkcije, skice 
in natančnejša oznaka tega inventarja pa so na vpo
gled v zagrebški delavnici. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo inventarja po razpinu pod 
št. 496/9—VII. za dan 2. d e c e m b r a 1 9 2 2 . po
nudnika N. N.» 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
aH njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 

-10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Št. 353/28—VIL—1922. 1499 3 _ i 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podetavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., ponovno pismeno ofertal-
no licitacijo za nabavo materiala na dan 3 0. n o 
v e m b r a 19 2 2. 

' Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

j Ponudba, oi>rem]jena s kolkom za 20 dinarjev, 
j se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
; oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
j pod št. 353/28—VII. za dan 30. novembra 1922. po-
! nudnika N. N.». 
! Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 

i 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 
! Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

i Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr-
j žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos-
i no 10 %., ako je tuj 'državljan) ponujene vsote, in 
1 sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
i 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
! vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj

na revera, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

j Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 

i trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
; urada, da je plačal davek z a tekoče trimesečje. 
j Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
i licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
! in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
l l . u r i , ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železn'c 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 29. oktobra 1922. 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 28. decembra 1.1., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti sme 
ponudbo tudi za delno dobavo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in-
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrodnostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek z a tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne.bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 5. novembra 1922. 

1511 3—S St. 331/28/Vn. 1922. 

Razglas o nabavi hrastovega kretniškega 
lesa. 

Na podstavi naredbe gospoda ministra za pro
met z dne 27. oktobra 1922., M. S. br. 34.140/22;, in 
v zvezi z odredbo člena 94. zakona o državnem ra^ 
čunovodstvu priredi ekonomski oddelek ministrstva 
za promet, Zrinjskova ulica št. 62, dne 1 8. n o -
v e m b r a 1 9 2 2. ob 11. uri drugo javno ofertaln© 
licitacijo za nabavo hrastovega kretniškega lesa, in 
sicer: 

a) za direkcijo v Beogradu . . 657.350 m», 
b) za direkcijo v Zagrebu . . . 524.160 m». 
Pogoji in seznamki te nabave se lahko vpogle-

dajo vsak dan med uradnimi urami pri ekonomskem 
oddelku ministrstva za promet in omenjenih direkcij, 
na katerih račun se izvrši nabava. 

Ponudbe morajo biti v zapečatenem zavitku s 
kolkom za 20 dinarjev, na zunanji strani pa bodi 
označeno ime ponudnikovo. 

Ponudbe se sprejemajo za vso količino, pa tudi 
za manjšo, vendar ne sme biti količina manjša ncgO' 
dvajset kompletnih garnitur 117.060 m». 

Po členu 88. zakona o državnem računovodstvu 
mora vsak ponudnik položiti kavcijo 5 %, če pa je 
tuj državljan, 10 % vrednosti ponujene količine, in 
sicer najkesneje do 10. ure pri blagajni beograjske 
železniške direkcije. 

Iz pisarne ekonomskega oddelka ministrstva za 
promet v Beogradu, dne 1. novembra 1922.; M. S. 
br. 34.140/22. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. novembra 1922. 

Št. 496/11—VIL—1922. 1523 3—1 

Razglas o dobavi strojev. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., ponovno pismeno ofertal-
no licitacijo za nabavo strojev. 

Popis potrebnih strojev in obči in posebni pogoji 
za dovabo blaga se dobivajo pri ekonomskem od
delku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo strojev po razpisu pod 
št. 496/11—VII. za dan 2 8. d e e e m b r a 1 9 2 2. po
nudnika N. N.». 

Št. 1874. - g _ 2 

Razpis službe provizornega poniožnega 
gozdnega čuvaja. 

Za gozdnogospodarstveni okrij bohinjekobistri-
ški, eventualno blejski, se razpisuje mesto provizor
nega pomožnega gozdnega čuvaja s pripadajočimi 
službenimi prejemki. 

Pravilno kolkovane, svojeročno spisane prošnje 
naj se vlože najkesneje do dne 

2 0. n o v e m b r a 1 9 2 2. 
pri direkciji šum v Ljubljani (Križanke). 

Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 106. 
Direkcija šum v Ljubljani, 

dne 3. novembra 1922. 

VI. št. 1510/22. 1527 

Razglas o ponovni licitaçiji-razprodaji. 
Gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo 

v Ljubljani razprodaja v svojem skladišču v Ljub
ljani na Friškovcu; 

1.) tri lesene barake; 
2.) ola-og 100 m normalnega železniškega tira; 
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3.) tri osebne avtomobile; 
4.) en tovorni avtomobil; 
5.) nekatere drobne predmete. 
Ti predmeti se lahko ogledajo v ekladižču na 

Friškovcu, cenilne vsote pa se izvedo v pisarni Go
spodarske komisije, Sodna ulica št. 1, med uradnimi 
urami vsak dan. 

Reflektanti naj vlože kolkovane pismeno oferte 
v 1 5 d n e h pri Gospodarski komisiji za stvarno 
demobilizacijo v Ljubljani. 

Gospodarska komisija za stvarno demobilizacijo 
v Ljubljani. 
Vladni komisar: dr. Rutar e. r. 

Si. 783/22. 1516 3—1 

Razglas o ofertalni licitaciji dobav 
za bolnico. 

Za drugo polovico proračunskega leta 1922./1923. 
se razpisuje po odloku zdravstvenega odseka v 
Ljubljani z dne 28. avgusta 1822., št. 9451/22—B, in 
na podstavi zakona in pravilnika o državnem raču
novodstvu pismena ofertalna licitacija na dan 
16. d e c e m b r a 1 9 2 2. za dobavo: 

1.) mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
3.) kruha (belega in črnega); 
4.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, olja, 

riža, soli itd.) za občo javno bolnico v Celju. 
Popie potrebnih količin navedenega blaga, na

dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se 
dobivajo v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
ee morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oanako: «Ponudba za dobavo po razpisu 
z dne 9. novembra 1922., št. 783/22, ponudnika N. 
N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni upra-
viteljstva javne bolnice v Celju najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v pred
pisanih vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda 
blagajna potrdilo, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku dražbene ko
misije izpričevalo o dražiteljski Siposobnosti, ki ga 
je izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim lieitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Obča javna bolnica v Celju, 
dne 9. novembra 1922. 

4.) S e l a, enorazrednica, služba za šolskega vo- j navaja poleg izprememb in popravkov izenačitev ta-
ditelja. rifnih stavkov za brzovoz in sporovoz z onimi držav-

5.) K a m n i k , deška šestrazrednica, služba /a ! ne železnice, dovoljeno s št. 22.875 ministarstva sa 
učitelja (prednost imajo prosilci, kvalificirani za obraćaja. 

uči-
obrtae in trgovske nadaljevalne šole), 

6.) K o m e n d a , petrazrednica, služba za 
telja in za učiteljico; 

7.) Č e m š e n i k , Št. G o t a r d , B l a g o v i c a , 
Š m a r t n o , Z a l o g , dvorairednice, po ena služba 
za učiteljico; 

8.) V o d i c e , trirazrednica, služba za učiteljico. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti do dne 
15. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 
Okrajni šolski svet v Kamniku, 

dne 28. oktobra 1922. 

Razne objave. 

Dodatek se lahko naroči pri obratnem ravnatelj
stvu južne železnice, pododdelku V/5. Cena 2 Din.. 

V L j u b l j a n i , dne 11. novembra 1922. 

St. 2731 ad/m. š. sv. 2—2 

Razpis katehetske službe. 
Na javnih mestnih osnovnih in meščanskih šolah 

ljubljanskih je po naročilu višjega šolskega sveta z 
dne 13. oktobra 1922., št. 10.622, s t a l n o p o p o l -
n i t i i z p r a z n j e n o k a t e h e t s k o m e s t o s 
eistemiziranimi službenimi prejemki. 

Prosilci morajo dokazati, da so usposobljeni za 
poučevanje na osnovnih in meščanskih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti pri podpisanem mestnem šolskem 
svetu najkesneje do dne 

2. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
Mestni eolski svet ljubljanski, 

dne 4. novembra 1922. 

Š t 2217. 

Razpis učiteljskih služb v stalno namestitev. 
1.) Č e m š e n i k , dvorazrednica, služba za nad-

\iČitelja. 
2.) S k a r u č n a , dvorazrednica, služba za nad-

učitelja. 
3.) P e č e, enorazrednica, služba za šolskega vo

ditelja. 

Vabilo na I. redni občni zbor družbe 
Julio Meint, d. d. v Ljub Jani, 

ki bo dne 2 8. n o v e m b r a 1 9 2 2 . ob 10. uri v 
sejni sobi Kreditnega zavoda za trgovino in indu

strijo v Ljubljani, Prešernova ulica št. 50. e tem 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Poročilo upravnega sveta o poslovanju druž
be in predložitev bilance z dne 31. decembra 1921. 

2.) Poročilo računskih preglednikov. 
3.) Odobritev bilance in podelitev absolutorija. 
4.) Sklepanje o predlogu upravnega sveta glede 

razdelitve čistega dobička. 
5.) Potrditev kooptacije članov upravnega sveta. 
6.) Volitev računskih preglednikov in njih na

mestnikov in določitev njih nagrade. 
7.) Eventualia. 1515 

* * * 
V zmislu §§ 21. in 22. družbenih pravil smejo 

glasovati na občnem zboru oni delničarji, ki založe 
najkesneje šest dni pred občnim zborom, delnice, 
utemeljujoče njih glasovalno pravico, e fie nezapad-
limi kuponi vred pri Kreditnem zavodu za trgovino 
in industrijo v Ljubljani ali pa pri Jadranski banki, 
podružnici v Ljubljani. Posest 25 delnic upravičuje 
do enega glasu. 

V L j u b l j a n i , dne 10. novembra 1922. 
Upravni svet. 

1519 Vabilo na izredni občni zbor 
Mariborska tiskarna, d. d. v Mariboru, 

ki bo v ponedeljek dne 4. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob 
11. uri v ravnateljskih prostorih tiskarne v Mari
boru, Jurčičeva ulica št. 4,1, nadstropje, z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
Sklepanje o zvišbi delniške glavnice od 3,000.000 

krom na 5,000.000 kron in o načinu izdajo novih 
delnic. 

* * * 
Ta sklep je odobrilo ministrstvo za trgovino in 

Glasovalno pravico na občnem zboru imajo oni j industrijo z odlokom z dne 17. julija 1922., VI. 
delničarji, ki založe najkesneje tri dni pred oljčnim j §t. 2806, in fuzija je bila po sklepu deželnega kot 
zborom delnice pri mariborski podružnici Slavenske j trgovinskega sodišča v Ljubljani ž dno 25. oktobra 
banke, d. d., ali pa pri ravnateljstvu Mariborske j 1922., opr. št. Firm. 1999/Rg. B I 96—40, vpisana v 
tiskarne, d. d. v Mariboru. Vsakih deset delnic daje j trgovinski register pri deželnem sodišču v Ljubljani. 
pravico do enega glasu. Glasovalno pravico na obč-1 Obenem s to objavo pozivljemo vse upnike Slo-

Res. br. 12/22. 1493 3—2 
Natečaj. 

Po sklepu ravnateljstva podpisanega urada z 
dne SO. oktobra 1922. je pri tem uradu popolnitl 
mesto ravnatelja v začasnem svojstvu s prejemki 
2500 Din na mesec. Ti prejemki ostanejo v veljavi, 
dokler se prejemki nameščencev no urede e pragma-
tiko po osrednjem uradu za zavarovanje delavcev 
v Zagrebu. 

Obči pogoji za namestitev so: Prosilec mora do
kazati, 
a) da je državljan kraljevino Srbov, Hrvatov in 

Slovencev in da je popolnoma vešč hrvatske-
srbskemu ali slovenskemu jeziku v govoru in 
pismu; 

b) da ni v konkurzu ali pod skrbstvom, da ni e 
pravnomočno sodno obsodbo obsojen in tudi ne 
v preiskavi zaradi kaznivih dejanj, učinjenih iz 
dobičkarstva ali zoper javno nravnost, da ni e 
pravnomočno obsodbo obsojen na izgubo službe 
ali ustavitev političnih pravic, seveda, dokler 
trajajo tako posledice obsodbe, nadalje da ni za
radi kazni izpuščen iz javne službe ali iz službe 
osrednjih uradov za zavarovanje delavcev v Za
grebu ali njegovih krajevnih organov. 
Posebni pogoji za namestitev so: Prosilec mora 

dokazati, 
a) da je dovršil 24. leto starosti, da pa ni prekora

čil 40. leta; 
b) da ni v rodbinskem razmerju aH sva-štvu s Člani 

ravnateljstva ali ostalimi nameščenci urada ka
kor tudi n« s takimi uradniki osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev v Zagrebu; 

c) da je zdrav, kar mora dokazati z izpričevalom 
zavodnega zdravnika; 

č) da je opravil zrelostni izpit za srednje šole ali 
da je z dosedanjim delovanjem v institucijah so
cialnega zavarovanja usposobljen za to službo. 
Prednost, imajo prosilci, ki so že službovali pri 

okrožnem ali osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev. 

Svojeročno spisane in pravilno opremljene proš
nje naj se vlože pri tem uradu najkesneje do dne 

3 0. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 
Pozneje dospele prošnje se ne bodo vpoStevale, 
Okružni ured za osiguranje radnika v Splitu, 

dne 31. oktobra 1922. 

1510 3-2 Objava. 

Delničarji Slovenske eskomplne banke so na iz
rednem občnem zboru, ki je bil dne 20. maja 1922. 
v Ljubljani, soglasno sklenili razdružitev Slovenske 
eskomptne banke po združitvi (fuziji) s Trgovsko 
banko, d. d. v Ljubljani. 

nem zbora izvršuje vsak delničar osebno ali pa po 
pooblaščencu, ki se izkaže s pooblastilom upravičen
čevim. 

V M a r i b o r u , dne 11. novembra 1922. 

Mariborska tiskarna, d. d. v Mariboru. 
Hinko Pogačnik s. r. Dr. Fr. Lipoid s. 

Št. 4688/V/5 ex 1922. 1518 
Družba južne železnice. 

Lokalne železnice: Ljubljana-Vrhnika, Grobelno-
Rogatec, Poljčane-Konjice-Zreče in Slovenska Bi
strica j . k.-Slovenska Bistrica mesto. Izpremembe 
in vozarinske tablice k tarifam za zgoraj imenovane 
lokalke. 

Dne 1. decembra 1922. stopi v veljavo dodatek II 
k izpremembam in vozninskim tablicam za lokalke: 
Ljubljana-Vrhnika, Grobelno-Rogatec, Poljčane-Ko
njice-Zreče in Slovenska Bistrica j . k.-Slovenska Bi
strica mesto, izdaja z dne 1. aprila 1922. Ta dodatek 

venske eskomptne banke v zmislu členov 243., točke 
2., in 247., točke 2., trg. zak., naj prijavijo terjatve 
in zahtevke, ki jih imajo proti Slovenski eskomptni 
banki, v treh mesecih od dne, ko se ta objava tretjič 
natisne. 

Sočasno obveščamo vse delničarje Slovenske 
eskomptne banke, eia se izvrši izmena delnic Sloven
ske eskomptne banke za delnice Trgovske banke v 
zmislu določil fuzijske pogodbe z dne 11. maja 1922. 
po preteku treh mesecev od tretjo objavo tega raz
glasa v Uradnem listu. 

Slovenska eskomptna banka v Ljubljani, 
dne 8. novembra 1922. 

1 5 2 2 Razid društva. 
Krajevna organizacija «Kmetisko-delavskc zveze» 

v Čirčičah pri Kranju so je prostovoljno razzia. 
Prane štrekelj e. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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118. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 17. novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

UST 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Zakon o uvrstitvi gozdnih čuvajev v kategorijo slug. — Uredbe osrednje vlade: Pravilnik o sestavi, poslovanju in področju nadzorstvenega sveta poštne hranilnice. 
Pravilnik o ustroju.generalnega izseljenskega komisariata kraljevine S bov, Hrvatov in Slovencev. Naredba o poslih, odre.enih upravi finančne kontrole (poreskemu odseku) iri 
oddelkom finančne kontrole v Srbiji in Črni gori Odločba o ustanovitvi kazenskega oddelka pii generalni direkciji caiin. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas 
O izpremembah v gerentskem sosvetu v Murski Soboti. Razpust društev. Razglas o študijah na visokih šolah v Nemčiji. Dražbeni (.klic. Razglas o imenovanju izprašev;>lne ki.mi-
sije za veterinarje. Izkaz o stan u živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglas delegaciie ministrstva financ v Ljubljani o podaljšavi гока za žigosanje predvojnih posojil bivše 
avstro-ogtske monarhije. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razpisa mest okrajnih babe v Brodeh in v Krškem. Tedenski izkaz o pienosnih boleznih na ozemlju 

pokrajinske uprave za Slovenijo. - Razglasi vojaških oblastev: Razglas o dobavi kovaškega premoga. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
387. 

Ml 
A l e k s a n d e r I., 

po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr-
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
uetave sklenil v XIII. redni seji, ki jo je imel dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in.da smo Mi po
trdili in potrjujemo, da je naredbo o uvrstitvi gozd
nih čuvajev v kategorijo slug na ozemlju Dalmacije 
In Slovenije z dne 26. avgusta 1919., št. 7413,* 
eeznamka uredb ministrstva za šume in rudnike 
fit 13., «Službene Novine» St. 195/21.," izpremeniti 

in da se glasi: 

Zakon 
o uvrstitvi gozdnih čuvajev v kate

gorijo slug.* 
§ i . 

Gozdni čuvaji, ki imajo vsaj dve leti zadovoljive 
službe pri oskrbništvih državnih gozdov ali gozdov 
verakega zaklada, se uvrščajo v kategorijo slug. 

§ 2. 
Dosedanja služba ee všteva gozdnim čuvajem 

v dosego prejemkov višje plačilne stopnje v zmislu 
naredbe bivšega celokupnega avstrijskega ministr
stva z dne 25. januarja 1914., drž. zak. št. 19. 

§3. 
Službeni naslov za čuvaje do dveh službenih let 

je: pomožni gozdni čuvaj, za one, ki so uvrščeni 
med eluge: gozdni čuvaj. 

§ 4. 
Ta zakon velja za ozemlje Slovenije in Dalma

cije ter stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, ob
vezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča naredbo ministra za šume 
in rudnike z dne 26. avgu9ta 1919., St. 7418, o uvr
stitvi gozdnih čuvajev v kategorijo slug na ozemlju 
Dalmacije, in Slovenije, seznamka uredb ministrstva 
za šume in rudnike št. 13, «Službene Novine» 
It, 195/21. 

Našemu ministru za šume in rudnike priporo
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo iz-
vrSevanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj ee mu poko
ravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. Lazar Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 

* Uradni list pod št. 680 iz leta 1919. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 247, izdanih dne 4. no
vembra 1922. (Prilog XXXIV — 1922.) 

388. 
Izvrševaje člen 5. zakona o poštnohranilnom, 

čekovnem in virementskem prometu z dne 30. ok
tobra 1921.,* predpisujemo, nastopni 

Pravilnik o sestavi, poslovanju in področju 
nadzorstvenega svee*sjpoštne hranilnice.** 

Člen 1. 

Naloga nadzorstvenega sveta poštne hranilnice 
je dvojna: ,. 

1.) kot kontrolni odbor kontrolira poslovanje 
postne hranilnice in čekovnih zavodov; 

2.) kot posvetovalni odbor se posvetuje ter od
daja svoja mnenja in svoje predloge o vseh vpra
šanjih, katerih rešitev je z zakonom o poštno-
hranilnem, "čekovnem in virementskem prometu z 
dne 80. novembra 1921. pridržana sporazumu mini
strov za pošto in brzojav, za finance in za trgovino 
in industrijo, kakor tudi o onih vprašanjih, o kate
rih zanteva njegovo mnenje minister za pošto in 
brzojav ali direktor poštne hranilnice. 

Ölen 2. 

Nadzorstveni evet sestoji iz šestih članov. Vsak 
član ima svojega namestnika. 

Sedež članom nadzorstvenega sveta je v Beo
gradu. 

Člani in istotako namestniki ee postavljajo s 
kraljevskim ukazom, in sicer: dva na predlog mini
stra za pošto in brzojav, dva na predlog ministra za 
finance in dva na predlog ministra za trgovino in 
industrijo. Vsaj trije člani morajo biti vešči poslom 
denarnih zavodov. 

Člani, ki niso državni uradniki, se zaprisezajo, 
da bodo izvrševali svoje dolžnosti zvesto in vestno 
po ustavi in veljavnih zakonih in predpisih. 

Člen 3. 

Člani nadzorstvenega sveta se postavljajo za 
pet let 

Prva štiri leta izstopa po en član koncem vsa
kega leta, in sicer po žrebanju, potem pa izstopi 
oni, ki je najstarejši po času, prebitem v članstvu 
nadzorstvenega sveta. 

Ce se izprazni mesto posameznega člana ali če 
je član zadržan, da bi ee odzval pozivu na sejo, 

* Uradni list pod št. 130 iz leta 1922. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 247, izdanih dne 4. no
vembra 1922. (Prilog XXXIV. _ 1922.) 

ga nadomešča namestnik, če pa se izprazni tudi 
mesto namestnikovo, popolni pristojni minister z 
novo volitvijo izpraznjena mesta najkesneje v enem 
mesecu. 

Člen 4. 

Nadzorstveni svet si izvoli izmed sebe predsed
nika za leto dni. Ce je predsednik zadržan, ga na
domešča član, ki je najstarejši po času, prebitem v 
članstvu. 

Člen 5. 
Nadzorstveni svet se sestaja na poziv svojega 

predsednika. V pozivu obvešča predsednik člane, 
o katerih predmetih jim bo razpravljati v sklicani 
seji. Razen tega se smejo postavljati brez pred
hodnega obvestila na dnevni red predmeti, katerih 
nujnost podpirajo vsaj trije člani v seji. 

Ko je dnevni red izčrpan, imajo člani pravico, 
zastavljati vprašanja in interpelacije na predsednika 
ali na direktorja poštne hranilnice. 

Predsednik skliče redno sejo vsak mesec, iz
redno pa, kadar se mu zdi potrebno; vendar jo mora. 
vsekakor sklicati, 5e to zahteva eden izmed pri- " 
stojnih ministrov ali direktor poštne hranilnice. 

Poslovni red sestavi nadzorstveni svet, odobri 
pa ga minister za pošto in brzojav. 

Člen 6. 

Sejam prisostvuje direktor poštne hranilnice, 
odnosno njegov namestnik, ki ima pravico glaso-

1 vanja samo v vprašanjih, katera se ne tičejo kon
trole poslovanja. Dolžan je, dajati nadzorstvenemu 

' svetu vsa pojasnila in vse podatke, ki jih ta 
zahteva. 

Glavni tajnik poštne hranilnice prisostvuje vsem 
sejam nadzorstvenega sveta kot poslovodja. Ce je 
zadržan, ga nadomešča eden izmed inšpektorjev ali 
tajnikov poštne hranilnice. 

Clou 7. 
Nadzorstveni svet ima to-le posebno nalogo: 
1.) redno vsako leto, a tudi izredno, kadar ee 

mu zdi potrebno, pregleduje delo in poslovanje 
poštne hranilnice; 

2.) občasno revidira blagajne poštne hranilnice, 
da se uveri, kam se nalaga gotovina, istotako pa 
tudi o stanju vseh aktiv in pasiv poštne hranilnice; 

3.) preizkuša in overja letno bilanco z računom 
o dobičku in izgubi vred ter jo predlaga najkesneje 
do konca meseca maja po koncu poslovnega leta 
s evojim poročilom pristojnim ministrom (glej 
člena 36. in 39., tretji odstavek, zakona o poštno-
hranilnem, čekovnem in virementskem prometu z 
dne 30. novembra 1921.) v odobritev in glavni kon
troli v pregled; 

4.) preizkuša osnovo proračuna poštne hranil
nice s čekovnimi zavodi vred kakor tudi predloge 
za njegovo naknadno izpremembo ter poroča o tem 
pristojnim ministrom za pošto in brzojav, za fi
nance in za trgovino in industrijo; 

5.) posvetuje se in oddaja mnenje o vseh vpra
šanjih, ki so z zakonom o poštnohranilnem, čekov
nem in virementskem prometu pridržana sporazum
ni rešitvi ministrov za pošto in brzojav, za finance 
in za trgovino in industrijo, kakor tudi o onih vpra
šanjih, o katerih zahteva njegovo mnenje minister 
za poŠto in brzojav ali direktor poštne hranilnice; 
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6.) oddaja mnenje o predlogih direktorja poStne 
hranilnice; 

7.) oddaja mnenje o mednarodnih pogodbah, 
ki ee tičejo poštnohranilne, čekovne in virementske 
elužbe; . . 

8.) oddaja mnenje o pogodbah, ki jih naraerjajo 
skleniti poštna hranilnica in čekovni zavodi z de
narnimi zavodi v državi in izvun nje; 

9.) oddaja mnenje ministru za pošto in brzojav, 
če ni jasno določeno, ali spada predmet v področje 
direktorja poštne hranilnice ali pa v področje di
rektorjev čekovnih zavodov; 

10.) preizkuša predloge o številu osebja poštne 
hranilnice in čekovnih zavodov ter poroča o tem 
pristojnemu ministru za pošto in brzojav; 

11.) podaja iz svoje iniciative pristojnim mini
strom predloge, ki se nanašajo na poštnohranilno 
službo in na poslovanje poštne hranilnice in čekov
nih zavodov. 

Nadzorstveni svet je upravičen, po potrebi pok
rivati na svoje seje za važna vprašanja strokov
njake, ki pa nimajo pravice glasovanja. Nagrado 
jim odreja nadzorstveni evet. 

Člen 8. 
O vsakem izvršenem pregledu poroča nadzor

stveni svet ministrom za pošto in brzojav, za fi
nance in za trgovino in industrijo. 

Ta poročila vroča v prepisu direktorju poštne 
hranilnice. 

Člen 9. 
Ce nadzorstveni svet dvomi, ali direktor poštne j 

hranilnice pravilno nadzira delo čekovnih zavodov, 
je upravičen, odposlati dva svoja člana, ki pregio- i 
data na licu nesta delo dotičnoga čekovnega! 
zavoda. O učinjenem pregledu poroča pristojnim 
ministrom, v prepisu pa vroči svoje poročilo 
direktorju poštne hranilnice. 

Ce se zdi nadzorstvenemu svetu potrebno, da se 
po členu 5. zakona o poštnohranilnem, čekovnem 
in virementsk«m prometu postavijo nadzorstveni 
Bveti tudi pri čekovnih zavodih, poda dotične pred
loge pristojnim minktrom. 

Člen 10. 
Nadzorstveni svet sme izvrševati svojo nalogo, 

če so s predsedujočim članom vred prisotni vsaj 
trije člani, odnosno namestniki. Nadzorstveni svet 
sklepa z večino glasov; ob enakosti glasov odloča 
glas predsedujočega člana. 

- Člen 11. 
Člani nadzorstvenega sveta, odnosno njih na

mestniki, prejemajo nagrado za vsako sejo nadzor
stvenega sveta, kateri prisostvujejo. 

Višino nagrade odreja minister za poŠto in brzo
jav sporazumno z ministroma za finance in za trgo
vino in industrijo. Te nagrade ee jim izplačujejo 
na podstavi overovljenega zapisnika o sejah koncem 
vsakega meseca. 

Razen tega prejemajo člani nadzorstvenega 
sveta, odnosno njih namestniki, letno nagrado, 
določeno s členom 35., tretjim odstavkom, točko 1., 
zakona o poštnohranilnem, čekovnem in virement-
skem prometu. 

Člen 12. 
Odposlanci nadzorstvenega sveta imajo v času, 

ko so odposlani po členu 9. tega pravilnika, pravico 
do popolnega povračila stroškov, kakršno je pred
pisano za višje uradnike e plačo od 7000 dinarjev 
navzgor. 

Člen 13. 
Člani nadzorstvenega sveta eo državi isolidarno 

odgovorni za škodo, ki bi nastala, če se poslovanje 
poštne hranilnice nadzira protizakonito ali nepra
vilno. Te odgovornosti so razrešeni, če pristojni mi
nistri dokončno odobre predloženo bilanco z raču
nom o dobičku in izgubi (člen 39., tretji odstavek 
zakona). 

Člen 14. 
Ta pravilnik stopi v veljavo takoj, čim se po

etavi direkcija poštne hranilnice v Beogradu. 
Za izvrševanje tega pravilnika skrbita predsed

nik nadzorstvenega sveta in direktor poštne hra
nilnice. 

Br. 1430. D- R- br. 6417. 

Beograd, 15. VII. 1922. 

Minister za pošto 
in brzojav: 

dr. Ž. Miladinović e. r. 

824 Letnik IT. 

VI. Nr. 3169. 

Beograd, 12. VI. 1922. 
Za ministra za trgovino in industrijo 

minister pravde: 
dr. L. Marković s. r. 

389. 

v katere se naši ljudje selijo, statistiko o pregreeklb, 
ki so v zvezi z migracijo, in statistiko zasebno-
pravne zaščite. 

§ 5 . 
Generalnemu izseljeniškemu komisariatu na-

čeluje načelnik v činu ministrskega načelnika. Po
stavlja se s kraljevskim ukazom ter je neposredno 
podrejen ministru za socialno politiko. Njegova 
dolžnost je, vzdrževati tesne zveze z izseljeniškira 

Na podstavi pooblastila v členu 107. finančnega odsekom ministrstva za socialno politiko in izeelje-
zakona za leto 1922./1923. predpisujem nastopni niškimi odposlanci ministrstva kakor tudi z gene

ralnimi izseljeniškimi komisariati, izseljeniškimi 
Pravilnik o ustroju generalnega izselje-
niškega komisariata kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev.* 

§ 1 . 
Po členu 1. zakona o izseljevanju in členu 107. 

finančnega zakona za proračunsko leto 1922./1923. 
se ustanavlja generalni izseljeniški komisariat kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev kot drugo
stopno izseljeniško oblastvo. Generalni komisariat 
prične poslovati dne 25. novembra 1922. 

§ 2 . 
Generalni izseljeniški komisariat je neposredno 

podrejen ministrstvu za socialno politiko ter pre
jema od njega navodila in naloge. 

§ 3 . 
Dokler se ne otvori promet izseljenikov iz do

mačih luk, je sedež generalnemu komisariatu v 
Zagrebu, 

uradi in podobnimi izseljeniškimi institucijami Uljih 
držav. 

Njegova dolžnost je tudi, voditi in nadzirati vee 
posle generalnega izseljeniškega komisariata in skr
beti za izvrševanje vseh nalog, ki spadajo v pod
ročje tega oblastva. 

Načelnik generalnega izseljeniškega komisariata 
sme polnoveljavno podpisovati: 

1.) vse odloke, ki imajo za posledico izdatek iz 
izseljeniškega fonda do meje odobrenih kreditov; 

2.) dovolila dopusta uradnikom in ostalim usluž
bencem do enega meseca; 

3.) kaznovanje uradnikov in ostalih uslužbencev 
z ustnim in pismenim ukorom za kazniva dejanja ia 
zakona o civilnih uradnikih, kjer so te kazni do
ločene; 

4.) vse administrativne rešitve, ki bi jih moral 
generalni izseljeniški komisariat izdajati na zahtevo 
privatnih oseb; 

5.) začasno angažiranjo strokovnega in pomož
nega osebja v mejah proračuna izseljeniškega fonda. 
Za začasno angažiranjo se smatra angažiranje moči 

Ko še prične prevoz izseljenikov iz domačih za specialne posle na določeni čas najdalje šestih 
luk in čim to zahtevajo interesi izseljeniške službe, mesecev. 

Načelnika generalnega izseljeniškega komisari
ata nadomešča, če je odeoten, po rangu najstarejši 
konceptni uradnik tega oblastva. 

se prenese sedež generalnega izseljeniškega komi
sariata v eno izmed teh luk. 

§4. 
Po členu 3. pravilnika za izvrševanje zakona 

o izseljevanju spada v pristojnost generalnega iz
seljeniškega komisariata to-le: Ta komisariat 

1.) nadzira celokupno poslovanje zastopništev 
parnižkih družb, kolikor se tičo izseljeniškega posla; 

2.) nadzira promet izseljenikov in povratnikov; 
3.) rešuje pritožbe kot drugostopno oblastvo zo

per razsodbe luškega ali prvostopnega policijskega 
(političnega) oblastva v vseh pregreških §§ 35. in 
36. zakona; 

4.) upravlja po svojih organih državno preno
čišče izseljenikov in povratnikov v Zagrebu; 

5.) rešuje prošnje za izseljeniške potne liste iz o o e 0 i e m -
področja vseh oblasti po naredbi, ki jo izda mini- _ '_ 
stretvo za socialno politiko sporazumno z ostalimi 
prizadetimi ministrstvi v zmislu § 8. izseljeniškega 
zakona; 

6.) neposredno nadzira delovanje vseh izvrše-
valnih organov izseljeniške službe v državi (luški j r u g é m u svetovnemu "tujemu jeziku (francoskemu, 

iški komisariati, železniški, ladijski izselje- italijanskemu, nemškemu, španskemu, portugaleke-

§ 6. 
Načelniku generalnega izseljeniškega komisa

riata je dodeljeno določeno število ukaznih in ne-
ukaznih (konceptnih in manipulacijskih) uradnikov. 
Rang, odnosno zvanje in plača, se jim odreja в dr
žavnim proračunom. 

§ 7 . 
Ukazno namestitev v izseljeniški službi pri ge

neralnem izseljeniškem komisariatu emejo dobiti 
samo oni državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, ki ustrezajo občim predpisom zakona o 
civilnih uradnikih in ki razen tega zadoščajo naatop-

I. V k o n c e p t n i s l u ž b i : 
1.) da imajo fakultetno izobrazbo in da so opra

vili vse predpisane izpite za diplomo; 
2.) da so vešči angleškemu ali pa, če temu ne, 

izseljeniški 
niški komisarji itd.); 

7.) vodi evidenco o matičnih izpremembah dr
žavljanov kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
ki so v inozemstvu, in tujcev v področju vseh ob
lasti države; 

8.) vrši zasebnopravno zaščito s primerno inter
vencijo zlasti glede zapuščin, zavarovanj in od
škodnin po izvunevropskih državah v korist naših 
izseljenikov, odnosno njih rodbino v domovini, 
opravljaje v teh poslih tudi prevode listin iz tujih 
jezikov in obratno; 

9.) opravlja informacijsko službo z obveščanjem 
interesentov, zlasti glede razmer v državah izselje
vanja, na podstavi evidence o strokovnem doma-

, čem in izvunevropskem javnem tisku, nadalje na 
podstavi arhiva informacijskih pol o naših izselje-
nikih, arhiva zapisnikov, sestavljenih z izkušenimi 
inteligentnimi povratniki, podatkov o prometu na 
kopnem in na morju, podatkov o tarifah in cenah 
prevoza zlasti z ozirom na najnižje razrede, študij na 

j licu mesta, korespondence s sorodnimi uradi, ugled-
| nimi podjetji, izseljeniškimi organizacijami in po
samezniki; 

10.) vodi migracijsko statistiko za vse oblasti 

mu) z obvezo, da se v enem letu nauče angleškega 
jezika. 

I I . V m a n i p u l a c i j s k i s l u ž b i : 
1.) da imajo večletno prakso v tej službi; 
2.) da so razen uradnega jezika vešči angleške

mu ali drugemu tujemu svetovnemu jeziku, z ob
vezo da se v enem letu nauče angleškega jezika. 

Za neukazno namestitev, odnosno namestitev po
sebnih strokovnjakov kakor tudi za angažiranjo 
začasnega osebja po § 5., točki 5., tega pravilnika 
se ne zahtevajo prej omenjeni pogoji. 

Vse ukazno in neukazno osebje generalnega iz
seljeniškega komisariata se postavlja na predlog 
načelnika generalnega izseljeniškega komisariata. 

§ 8 . 
Posli generalnega izseljeniškega komisariata ee 

dele na stalno število referatov, ti pa na posametae 
referate po naredbi načelnika tega oblastva. 

Referenti so načelniku generalnega izseljeniške
ga komisariata odgovorni za delo, disciplino in 
točnost v vseh poslih, in zadeva jih popolna odgo-

potem komparativno migracijsko statistiko, zbiraje vornost za pravilni tek poslov v obsegu njih pn-
statistični material o migraciji po tujih državah, stojnosti. «Po naredbi načelnika generalnega ìzeelje-
gospodarstveno statistiko kraljevine Srbov, Hrvatov niškega komisariata» smejo s pooblastilom, prejetim 
in Slovencev in komparativno gospodarstveno sta-

Beograd, 20. H. 1922. 

Minister za finance: 

dr. K. Kumanudi s. r. 

tistiko, zbiraje statistični material tudi o državah, 
od šefa, podpisovati manj važno akte. 

Pisarniške in manipulacijsko posle vodi šef ar
hiva. Njemu je podrejeno vse manipulacijsko in 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine služiteljsko osebje generalnega izseljeniškega ko-
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 247, izdanih dne 4. no- misariata. Odgovoren je za pravilni tek pisarniSkm 
vembra 1922. I poslov. 
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§ 9 . 

Dokler obstoje pokrajinske uprave, skrbe oddelki 
га aocialno politiko, da se izvršujejo nalogi ministra 
ea socialno politiko in navodila generalnega izselje
niškega komieariata v nastopnih izseljen iških vpra
šanjih: 

1.) o delovanju področnih zastopništev parniških 
dražb, kolikor se tiče izseljeniških poslov; 

2.) o prometu izseljenikov in povratnikov v pod
ročju dotične oblasti; 

8.) 6odelujejo po prejetih navodilih generalnega 
izseljeniškega komieariata pri zasebnopravni zaščiti 
zapuščin, zavarovanj in odškodnin po izvunevrop-
ßkih državah v korist naših izseljenikov, odnosno 
njih rodbine v domovini; 

4.) sodelujejo po navodilih generalnega izselje
niškega komisariata pri vodstvu matičnih izprememb 
tujcev in državljanov kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev; 

6.) eodelujejo po prejetih navodilih pri vodstvu 
informacijske migracijske in gospodarstvene sta
tistike in naposled 

6.) vzdržujejo tesne zveze z generalnim izselje-
mškim komisariatom glede vseh izseljeniških vpra
šanj, obveščaje to oblastvo o vseh opazbah v pod
ročju dotične oblasti. 

Z likvidacijo pokrajinskih uprav preide ta obseg 
poslov na velike župane posameznih oblasti. 

§10. 
Luška poglavarstva (odposlanstva), kotarska 

(okrajna) oblastva, sreska načelništva ali pogla
varstva so prvostopna kazenska oblastva o vseh 
pregreških zoper §§ 85. in 36. zakona o izseljevanju. 

Pritožbe zoper razsodbe teh oblastev se morajo 
vlagati neposredno pri generalnem izseljeniškem 
komisariatu kot drugostopnem kazenskem oblastvu. 

Zoper odločbe generalnega izseljeniškega komi
eariata je dopustna pritožba na ministrstvo za social
no politiko, in sicer v zadnji instanci. 

V vseh teh primerih se smejo vlagati pritožbe 
v 14 dneh po priobčitvi razsodbe, odnosno odločbe. 

Prvostopna policijska (politična) oblastva morajo 
razen tega v svojem področju izvrševati naloge, 
omenjene v § 9. (tojSkah 1. do 6.) tega pravilnika. 

Glede njih sodelovanja pri izdajanju potnih li
stov se izda na podstavi § 8. izseljeniškega zakona 
posebna naredba ministrstva za socialno politiko. 

§ 11. 
Ta pravilnik stopi v veljavo po razglasitvi v 

«Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 11. oktobra 1922.; 

št 29.447. 
Minister za socialno politiko: 

dr. G. Žerjav s. r. 

390. 
Naredba o poslih, odrejenih upravi finančne 
kontrole (poreskemu odseku) in oddelkom 
finančne kontrole v Srbiji in Črni gori.* 

Ker se je uvedla finančna kontrola za kontrolno 
elHžbo o točnem izvrševanju predpisov zakona o 
taksah in zakona o državni trošarini, odrejam na 
podstavi členov 8. in 26. zakona o državni trošarini, 
taksah in pristojbinah, da morajo finančna uprava 
(poreski odsek) in oddelki (uprave) finančne kon
trole v Srbiji in Črni gori opravljati te-le posle: 

I. Po zakonu o taksah: 
1.) Po tar. poet. 8. taksne tarife: 

A. F i n a n č n a k o n t r o l a . 
a) Opravlja kontrolo o plačani taksi za etalne in 

začasne reklame v mestu. 
b) Vodi po obvestilih, prejetih od finančne uprave 

(poreskega odseka), stalno evidenco o stalnih re
klamah, na katere je taksa plačana. 

e) Sestavlja referate o začasnih in stalnih reklamah, 
na katere taksa iz tar. post. 8. ni plačana, ter 
pošilja te referate v nadaljnje poslovanje finanč
ni upravi (poreskemu odseku). 

i) Postopa po predpisih člena 6. taksnega in pri
stojbinskega pravilnika, kolikor se nanašajo na 
kontrolo, vodstvo evidence in sestavljanje refe
ratov (začetkom preiskave). 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
SrtKL Hrvata i Slovenaca» št. 243, izdanih dne Slega 
^oktobra 1922. 

B. F i n a n č n a u p r a v a ( p o r e s k i o d s e k ) . 
a) Vodi register in evidenco vseh reklam in oglasov 

ter pobira takso po njiju. 
b) Obvešča o vsakem primeru, ko pobere takso, 

istega dne finančno kontrolo zaradi vodstva evi
dence po finančni kontroli in zaradi pravilnej-
šega kontroliranja. 

c) Vodi po referatu finančne kontrole o nepravil
nostih iz te tar. post. 8. nadaljnjo preiskavo ter 
izreka razsodbe. 

č) Postopa v vsem po predpisih te tarifne postavke 
in člena 6. taksnega in pristojbinskega pravil
nika, kolikor niso posamezne dolžnosti dodeljeno 
finančni kontroli. 
2.) Po tar. post. 98.: 

A. F i n a n č n a k o n t r o l a . 
a) Opravlja kontrolo o prijavi in plačani taksi iz te 

tarifne postavke. 
b) Vodi evidenco o taksi, plačani v času, ki je od

rejen z zakonom, na biljarde po obvestilih finanč
ne uprave (poreskega odseka). 

c) Pri občuje finančni upravi (poreskemu odseku) z 
referatom kazniva dejanja iz te tarifne postavke. 

B. F i n a n č n a u p r a v a ( p o r e s k i o.dsek). 
a) Pobira te takse ter vodi register o tem. 
b) Obvešča istega dne o predloženi prijavi in pla

čani taksi finančno kontrolo. 
c) Vodi po predloženih referatih finančne kontrole 

nadaljnjo preiskavo in izreka razsodbe. 
3.) Po tar. post. 99. a: 

A. F i n a n č n a k o n t r o l a . 
a) Opravlja kontrolo o taksi, plačani na zabavah, 

koncertih in drugih prireditvah, in o lokalih, ki 
plačujejo to takso pavšalno, po priznanicah, iz
danih po finančni upravi (poreskem odseku). 

b) Žigosa vstopnice po predpisu tar. post. 99. a in 
členu 47. taksnega in pristojbinskega pravilnika. 

To se vrši tako, da predlagajo prireditelji po 
predpisu člena 47. taksnega in pristojbinskega 
pravilnika finančni kontroli prijavo in vstopnice. 
Finančna kontrola mora izračuniti na prijavi zne
sek takse in ta izračun s podpisom in ob odgo
vornosti starejšine oddelka finančne kontrole ta
koj odpremiti k finančni upravi (poreskemu od
seku), da pobere takso in takoj pošlje poročilo o | 
tem. Po prejetem obvestilu, da je taksa plačana, 
izroči finančna kontrola žigosane vstopnice last
niku proti reverzu. 

c) Predlaga, finančni upravi (poreskemu odseku), če 
ta zahteva, po točki 16. člena 47. taksnega in 
pristojbinskega pravilnika poročilo, ki je potreb
no za izračun pavšalne takse; istotako poroča o 
vsaki izpremembi glede velikosti lokala, števila 
miz, o obisku, zvišanem sorazmerno s sezono, o 
uporabi vrta itd. 

Č) Kontrolira zabave, kjer se plačuje prostovoljen 
prispevek, iz točk 5., 6., 7.} 8. in 9. V tem pri
meru se morata na licu mesta sestaviti dva se-
znamka, ki ju overita kontrolni organ in prire
ditelj. En seznamek z denarjem vred vzame kon
trolni organ ter oboje drugi dan izroči finančni 
upravi (poreskemu odseku). 

d) Predlaga finančni upravi (poreskemu odseku) re
ferate e nepravilnostih iz tar. post. 99. a ter 
opravlja vse drugo, kar je predpisano v členu 47. 
taksnega in pristojbinskega pravilnika in kar te 
tiče kontrolnih organov. (Voditi mora evidenco 
stalnih in začasnih podjetij itd.) Ob kontroliranju 
bioskopov mora paziti, ali so na filmih tudi za
sebne svetlobne reklame. 

B. F i n a n č n a u p r a v a ( p o r e s k i o d s e k ) . 
a) Prevzema in pobira takso iz tar. post. 99. a na 

vstopnice in pavšalno takso. 
b) Obvešča finančno kontrolo o taksi, plačani za 

vstopnice in drugo, takoj po plačilu, da finančna 
kontrola lahko izroči žigosane vstopnice. 

c) Odreja višino pavšalnih taks po poročUih finanč
ne kontrole in po. predpisih člena 47. omenjenega 
pravilnika. 

č) Vodi o kaznivih dejanjih iz t« tarifne postavke 
po predloženem referatu nadaljnjo preiskavo in 
izreka razsodbe. 

d) Izvršuje povračila in vse druge posle, predpisa
ne v tar. post. 99. a in členu 47. taksnega in pri
stojbinskega pravilnika, ki se ne tičejo kontrol
nih organov. 
4.) Po členu 6. zakona o proračunski dvanajstim 

za mesec julij 1922.: 
A. F i n a n č n a k o n t r o l a , 

a) Izvršuje vs"e ono, kar je s pravilnikom za izvrše
vanje predpisov gorenjega člena o barih in osta

lem («Službene Novine» št. 217 iz leta. 1922.*) 
naloženo kontrolnim organom, t. j . opravlja kon
trolo, žigosa vstopnice, programe, garderobne 
karte in vse drugo, kar je predpisano e pravilni
kom, ravnaje se pri tem po tukaj danih navodilih 
za tar. post. 99. a. 

B. F i n a n č n a u p r a v a ( p o r e s k i o d s e k ) . 
Pobira te takse, vodi preiskavo, izreka razsodbe 

in opravlja vse ostalo, kar je predpisano v zgoraj 
omenjenem pravilniku, in po navodilih, danih za tar. 
post. 99. a. 

6.) Po tar. post. 99. b: 

A. F i n a n č n a k o n t r o l a . 
a) Sprejema prijave za te prireditve. 
b) Opravlja kontrolo o plačilu te takse in jo pobira 

po točki 4. člena 48. taksnega in pristojbinskega 
pravilnika. 

Po končani prireditvi je sestaviti kratek zapis
nik o skupni vsoti pobrane takse v dveh izvodih, 
ki ju podpišeta prireditelj (ali član uprave) in 
kontrolni organ. En izvod ostane pri prireditelju 
poleg potrdila o pobrani taksi, drugega pa vzame 
z denarjem vred s sabo kontrolni organ. Kon
trola mora takoj prihodnji dan denar z zapisni
kom vred poslati finančni upravi (poreskemu ouV 
seku), ki potrdi prejem; prireditelj pa mora isto
tako duplikat zapisnika poslati finančni upravi 
(poreskemu odseku), ki ga primerja z zapisni
kom, prejetim od kontrole, ter ga združi z njim. 

c) Predlaga referate finančni upravi (poreskemu 
odseku) o nepravilnostih ter postopa po ostalih 
predpisih člena 48. omenjenega pravilnika, koli
kor se tičejo kontrolnih organov. 

B. F i n a n č n a u p r a v a ( p o r e s k i o d s e k ) . 
a) Prevzema, od kontrole pobrano takso ter po pre

vzemu takse o tem obvešča kontrolo. 
b) Postopa po predpisih člena 48. taksnega in pri

stojbinskega pravilnika, kolikor se ne tičejo kon
trolnih organov. 
6.̂  Po tar. post. 100.: 

A. F i n a n č n a k o n t r o l a . 
Opravlja kontrolo, ali je ta taksa plačana, ter 

priobčuje, če je kaj nepravilnega, kaznivo dejanje 
z referatom policijskemu oblastvu, odnosno finančni 
upravi (poreskemu odseku). 

B. F i n a n č n a u p r a v a ( p o r e s k i o d s e k ) . 
Vse ostalo po predpisih tar. post. 100. in člena 

49. takenega in pristojbinßkega pravilnika mora 
opravljati finančna uprava (poreski odsek), kolikor 
se tičejo ti predpisi finančnih oblastev. 

7.) Po tar. post. 236.: 

A. F i n a n č n a k o n t r o l a . 
Opravlja kontrolo o plačilu te takse in pošilja, 

če je kaj nepravilnega, referat finančni upravi (po
reskemu odseku), prilagaje referatu tudi objekt kaz
nivega dejanja. 

B. F i n a n č n a u p r a v a ( p o r e s k i o d s e k ) . 
Vse ostalo mora opravljati finančna uprava (po

reski odsek) po predpisih tar. poet. 236. in člena 83. 
taksnega in pristojbinskega pravilnika. 

II. Po zakonu o državni trošarini. 

A. F i n a n č n a k o n t r o l a . 
a) Vodi seznamek proizvajalcev in prodajalcev. 
b) Sprejema prijave, kakor je to predpisano s tro-

šarinskim pravilnikom. 
c) Opravlja kontrolo o točnem pobiranju trošarine, 
č) Obeležuje trošarineke predmete v svojem oko

lišu. 
d) Vodi preiskavo o trosarinskih kaznivih deja

njih ter priobčuje popolnoma ugotovljena kazniva 
dejanja finančni upravi (poreskemu odseku) za
radi razsodbe. 

e) Opravlja vse, kar je predpisano z zakonom in 
pravilnikom za trošarino ter se nanaša na kon
trolo in zaščito državnih interesov. 

B. F i n a n č n a u p r a v a ( p o r e s k i o d s e k ) . 
a) Pobira državno trošarino. 
b) Izreka razsodbe o trosarinskih kaznivih dejanjih. 
c) Postopa po predpisih zakona in pravilnika, koli

kor niso ti naloženi finančni kontroli. 
Ta naredba velja od dne 1. novembra 1922. 

Državni podtajnik za finance: 
dr. Svetislav Popović s. r. 

* Uradni list pod št. 827. 
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3 9 1 . 
Odločba o ustanovitvi kazenskega oddelka 

pri generalni direkciji carin.* 
Z odločbo gospoda državnega podtajnika za fi

nance C br. 59.229 z dne 25. septembra 1922. se je 
po odredbi člena 196. finančnega zakona za prora
čunsko leto 1922./1923. pri generalni direkciji carin 
ustanovil kazenski oddelek z načelnikom in dvema 
inšpektorjema, ki sestavljajo kolegij za pretresanje 
odločb, katere izdajajo carinska oblastva o kaznivih 
dejanjih po uredbah carinskega, finančnega in dru
gih zakonov, katerih uporabljanje je naloženo carin
skim oblastvom. 

Odločbe tega kolegija, ki se morajo izdajati naj-
kesneje v desetih dneh po prejemu predmeta v ka-
Efinskem oddelku, dobivajo pravno veljavo, ko jih 
odobri minister za finance. 

Iz pisarne generalne direkcije carin v Beogradu, 
dne 4. novembra 1922.; C br. 59.229. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 40.057. 
Razglas. 

Namesto odstopivših Antona H u p k a in An
tona K o d r a sta imenovana za prisednika občin-
ekega gerentekega sosveta v Murski Soboti Josip 
K o s e d m a r , posestnik v Murski Soboti št. 26, in 
inž. Franc F i s c h e r , vodja okrožne gradbene sek
cije v Murski Soboti. 

V L j u b l j a n i , dne 10. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Št. 39.797. 
_, „ Razpust društev. 
Društva: r 

«Zweigverein Loitsch des Landes- und Frauen-
Hflfsvereines vom Roten Kreuze», 

«Ortsgruppe Rakek ded allgemeinen Rechtsschutz-
und Gewerkschaftsvereines Österreichs», 

«Ortsgruppe ,Krainer Karst' des Vereines ,Süd-
mark' in Planina», 

«Ortsgruppe Schneeberg des österreichischen 
Flottenvereines in Wien in Schneeberg», 
6o razpuščenu, ker že več let ne delujejo in ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev 
za pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 10. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

Kremenšek s. r. 
St. 4378. 

Razglas o študijah na visokih šolah 
v Nemčiji. 

Dijaki naSc kraljevine, ki žele študirati na uni
verzi, višji tehnični ali trgovski šoli v Nemčiji, se 
opozarjajo v zmislu odloka ministrstva za pro.iveto 
z dne 31. oktobra 1922., št. 7167, naj ne hodijo v 
Nemčijo, preden se ne pozovejo. Prošnje za vpis na 
nemški šoli se morajo naslavljati na našega častne
ga konzula v Berlinu (G. John Wiener, Berlin, 
Mohrenstrasse 33) s temi prilogami: 
a) šolsko izpričevalo, ki je iste vrednosti kakor 

zrelostno izpričevalo nemške devetletne šole, 
z uradnim dokazom, da se prosilcu na osnovi 
tega izpričevala dovoljuje brez ovire vpis na do
mači visoki šoli (za izrednega slušatelja treba 
predložiti dokaz o zadostni šolski izobrazbi). 

b) Potrdilo.o vedenju izza končanih študij. 
c) Dokaz, da je prosilec dovolj vešč nemškemu je

ziku, kar se posebno smatra za dokazano, ako 
ima v zrelostnem izpričevalu inozemske šole po
trdilo, da je v najvišjih razredih prisostvoval naj
manj tri šolska leta pouku nemškega jezika z 
dovoljnim uspehom. 

č) Dokaz o potrebnih sredstvih za šolanje. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 251, izdanih dne 9. no
vembra 1922. 

d) Svojeročno spisani življenjepis, ki navaja po
polno ime, dan in kraj rojstva, vero, državljan
stvo, bivališče in poklic staršev, šolanje, vo
jaško razmerje itd. 

e) Inozemci, ki bivajo v Nemčiji, morajo predložiti 
potni list, ki se po vpogledu takoj vrne. 
Vsa potrdila, ki niso izdana po pristojnem nem

škem konzulu, mora ta overiti. Potrdilu v tujem 
jeziku je treba priložiti overovljen prevod. 

Omenjeni konzulat porazdeljuje sporazumno s 
pristojnimi ministrstvi začetkom vsakega šolskega 
leta prijavljene dijake na posamezne nemške šole, 
pri čemer se ozira po možnosti na njih želje. Iz
recno se pristavlja, da odloča o pripustitvi na nem
ško šolo pristojno ministrstvo. 

Dijaki se pravočasno obveščajo, ali in kateri šoli 
so prideljeni. 

V L j u b l j a n i , dne 6. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef odd elica: dr. Skabernè s. r. 

Opr. st. III 27.133/22. 1525 

Dražbeni oklic. 
Dne 6. d e c e m b r a 1 9 2 2 . ob 10. uri se bo 

prodajalo v državni protezni delavnici v Ljubljani, 
Aškerčeva ulica št. 3, nasproti tehnične srednje šole, 
51 m3 suhega lipovega lesa, in sicer 32-7 m8 žaganih 
brun (hlodov) 13—17 cm debeline in 18-3 m8 desak 
20 mm debeline. Les je uporaben za rezbarje in 
mizarje. 

Udeleženci morajo položiti pred začetkom dražbe 
varščino 500 dinarjev. 

Interesenti si lahko ogledajo les v državni pro
tezni delavnici (vsak delavnik od 9. do 12. ure) in 
dobe potrebna pojasnila pri upraviteljstvu te de
lavnice. 

V L j u b l j a n i , dne 10. novembra 1922. 

Oddelek za socialno politiko pokrajinske uprave 
v Ljubljani. 

Invalidski odsek. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

dr. Goršič s. r. 
St, 1309/pr. 

Razglas. 
Gospod minister za poljedelstvo in vodo je ime

noval z odlokom z dne 18. oktobra 1922., Vet, 
št. 8881, za izpraševanje veterinarjev v zmislu pred
pisa § 3. naredbe bivšega avstrij. ministrstva za 
notranje zadeve z dne 21. marca 1873., drž. zak. 
št. 37, in v zvezi svojega odloka z dne 17. aprila 

Zgornji Duplek 1 :4, Spodnji Jakobski dol 1 :8 , 
Maina 1 :1, Pesniški dvor 1:2, Na Ranci 1 :1, 
Vosek 1 : 1 . 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Konjice: Žice 1 :1 . Kranj: Tržič 1 : 1 . Ljutomer: 
Ljutomer 1 :1 . Murska Sobota: Centiba 1 :2, Dolnja 
Lendava 1:1, Kapca 1 :2. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Zagorje 1:1. Črnomelj: Tanča gora 1:1. 

S t e k l i n a . 
Maribor: Sv. Marjeta na. Dravskem polju 1 : 1 , 

Radvanje 1 : 1 . Murska Sobota: Večeslavci 1 : 1 . 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Mrčna sela 1:1, Maribor: Slovenska Bi

strica 1: 3. Novo mesto: Prečna 1:1, Žužemberk 1: 2. 
Radovljica: Bled 3:9, Lesce 1:1, Ribno 1:1. Slo-
venjgradec: Muta 1:1, Vuzenica 1:3. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Kamnik: Županje njive 1 :1 . Kranj: Kranj 1 : 1 . 
Litija: Aržišče 1 : 1 , Polšnik 1 : 1 . Ljubljana okolica: 
Brezovica 1 : 1 , Dobrova 1 : 1 , Vrhnika 1 : 1 . Ptuj: 
Bukovci 1 : 1 , Sv. Lenart pri Veliki Nedelji 1 : 1 . 
Ptuj mesto: 1. 

V L j u b l j a n i , dne 11. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

1921., Vet. št. 2413, s katerim so se izdala za Slo
venijo navodila o opravljanju fizikata za veteri
narje v Ljubljani, izpraševalno komisijo za dobo 
od dne 1. novembra 1922. do dne 1. novembra 1923. 

Za predsednika te komisije, je imenovan Alojzij 
P a u l i n , predstojnik veterinarskega odseka v 
oddelku za kmetijstvo tukajšnjo pokrajinske uprave. 
— Nadalje 60 imenovani: 

za člana-izpraševatelja dr. Josip S t e g u , ve
terinarski nadzornik in uradni veterinar pri okraj
nem glavarstvu v Celju, in Hugon T u r k , veteri
narski nadzornik pri oddelku za kmetijstvo tukaj
šnje pokrajinske uprave; 

za namestnika članov - izpraševateljev Viktor 
Z a j e , veterinarski nadzornik pri oddelku za 
kmetijstvo tukajšnje pokrajinske uprave, in Otmar 
S k a l e , veterinarski nadzornik in uradni veterinar 
pri okrajnem glavarstvu v Novem mestu. 

Obenem jo odredil gospod minister za polje
delstvo in vode, da morajo kandidati pred izpitom 
polagati izpitno takso v znesku 25 dinarjev. 

V L j u b l j a n i , dne 4. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Sef oddelka: Sancin e. r. 

St. 3494. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 11. novembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev In mestnih ma
gistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin pa 
z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem znači 
število zakuženih krajev, številka za dvopičjem šte

vilo zakuženih dvorcev v občini. 

S 1 i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Brežice: Kozje 1 : 1 . Ljubljana okolica: Borov

nica 12 : 58, Jezica 1 : 6, Studenec-Ig 3 :6. Maribor: 

azglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 1493/V./Val. ex 1922. 

Razglas o podaljšavi roka za žigosanje 
predvojnih posojil bivše avstro-ogrske 

monarhije. 
Gospod finančni minister je odredit z odločbo 

D br. 25.585 z dne G. novembra t. 1.: 
1.) Do d n e 15. d e c e m b r a 1 9 2 2. se smejo 

v zmislu pravilnika D br. 4019 iz leta 1920. (Ur. 1. 
št. 313 iz leta 1920.) še popisovati in žigosati ob
veznice predvojnih posojil bivše avstro-ogrske mon
arhije, ki jih lastniki doslej še niso dali žigosati. 

Popisovale in žigosale so bodo tudi obveznice 
predvojnih posojil, ki so bile deponirane in so se 
hranile v inozemstvu ter so bile vrnjene lastnikem 
in vnesene v našo državo, brez ozira na to, ali so 
žigosane z inozemskim žigom ali ne. Vse obveznice, 
ki so bile vnesene v našo državo, pa doslej še niso 
žigosane z našim žigom, s e m o r a j o predložiti 
zaradi žigosanja. 

2.) Obveznice v o j n i h posojil se n e bodo 
več popisovale in žigosale; zato naj se ne predla
gajo več. 

3.) Gorenji rok za žigosanje se ne bo po poro
čilu reparaeijske komisije več podaljšal. Lastniki 
nežigosanih obveznic predvojnih posojil, ki ne dado 
žigosati obveznic do gorenjega roka, bodo trpeli 
škodo, ker se take obveznice ne bodo vpoštevale 
pri razdelitvi dolgov in jih naša država tudi ne bo 
mogla zamenjati. 

4.) Prošnje za naknadno žigosanje je % o b 
v e z n i c a m i v r e d predložiti g e n e r a l n i di
r e k c i j i d r ž a v n i h d o l g o v v B e o g r a d u . 

5.) Prošnje je opremiti s kolkom po zakonu o 
taksah. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 11. novembra 1922. 

Za delegata: dr. Rupnik s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 12.940/22. 
Razpis. 

V Brodeh, občina Zminec (nad Skofjo Loko), je 
namestiti okrajno babico e prejemki letnih 550 K. 



118. 827 Letnik IV. 
Pravilno kolkovane prošnje, opremljene z diplo

mo, z rojstnim listom, nravstvenim izpričevalom in, 
če so bile prosilke doslej že nameščene v javni 
službi, z izpričevalom pristojnega uradnega zdrav
nika, naj ee vlože pri okrajnem glavarstvu v Kranju 
do dne 1 0 . d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 8. novembra 1922. 

Sanitetni Sef: dr. Katičić s. r. 

St. 12.991/22. 
Razpis. 

V Krškem tie je izpraznilo mesto okrajne ba
bice, 8 katerim je združena letna nagrada 1000 K. 
Prosilke naj vlože pravilno opremljene prošnje do 
dne 1 0 . d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri okrajnem glavarstvu v Krškem. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 11. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

et 13.112/22. 

Tedenski izkaz o prenosnik boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 29. oktobra do dne 4. novembra 1922.) 
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I * Vsi v ljubljanski državni bolnici 

V Celjski okolici in v Ljutomeru je ugriznil ste 
kel pee po eno osebo. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 10. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r, 

. Razglasi vojaških oblastev, 
St. 6946. 1498 3—3 

Razglas o dobavi kovaškega premoga. 
Po odredbi komandanta Г7. armijske oblasti A. 

br. 7041 z dne 16. septembra 1922. se bo vršila pri 
upravi armijske artiljerijske delavnice IV. armijske 
oblasti v Zagrebu (kompleks kasarne kralja Petra I.) 
dne 2 7. n o v e m b r a 1 9 2 2. prva ofertalna lici
tacija za nabavo 380.000 kg kovaškega premoga (za 
potrebo komand in ustanov na ozemlju rv . armijske 
oblasti). 

Premog mora biti čist prsti, peska in temu podob
nega, imeti mora debelino drobnega oreha, ogrevno 
vrednost v kalorijah 7500 do 8500 itd. 

S ponudbo vred je poslati kemijsko analizo dr
žavnega kemijskega laboratorija in 25 do 30 kg pre
moga zaradi praktične poizkušnje. 

Kavcija se polaga v gotovini, državnih ali držav
no garantiranih vrednostnih papirjih, in eicer pola
gajo domači ponudniki 5 %, inozemski pa 10 % 
celokupne ponujene vsote. Kavcija se polaga istega 
dne s ponudbo vred komisiji. 

Ponudbe se vlagajo na golici z vtisnjenim kol
kom za 20 dinarjev označenega dne od 10. do 11. 
ure. 

Ponudbe se vlagajo v zaprtem in zapečatenem 
zavitku na naslov: «Upravniku armijske artilerijske 
radionice Г7. armijske oblasti u Zagrebu» z oznako: 
«Ponudba za premog». 

Dostavitev franko: Zagreb postavna železniška 
postaja južni kolodvor 180.000 kg (za armijsko ar
tiljerijsko delavnico) — Varaždin 20.000 kg, postav
na železniška postaja (artiljerijsko delavnico Savske 
divizijske oblasti) — Ljubljana 100.000 kg, postavna 
železniška postaja (za Dravsko divizijsko oblast) — 
Osijek 70.000 kg, postavna železniška postaja (za 
Osiješko divizijsko oblast) in Slovenska Bistrica 
10.000 kg, postavna železniška postaja (za remont-
ski depot TV. armijske oblasti). 

Rok dostavitve 120 dni od podpisa pogodbe v 
štirih obrokih: prvi obrok 100.000 kg v 80 dneh, in 
Sicer: Zagreb 40.000 kg, Varaždin 10.000 kg, Ljub
ljana 20.000 kg, Slovenska Bistrica 10.000 kg in 
Osijek 20.000 kg; drugi obrok 100.000 kg v drugih 
30 dneh, in sicer: Zagreb 40.000 kg, Varaždin Ì 0.000 
kilogramov, Ljubljana SD.OOO kg in Osijek 20.000 kg; 
'tretji obrok 100.000 kg v tretjih 30 dneh, in sicer: 
Zagreb 60.000 kg, Ljubljana 30.000 kg in Osijek 
10.000 kg; četrti obrok 80.000 kg v četrtih 30 dneh, 
in sicer: Zagreb 40.000 kg, Ljubljana 20.000 kg in 
Osijek 20.000 kg. 

Dražitelji morajo imeti izpričevalo, odnosno potr
dilo in legitimacijo o sposobnosti in zmožnosti te 
dostavitve, potrjeno po pristojnem oblastvu, ki ju 
pokažejo komisiji na dan licitacije. 

Iz pisarne uprave armijske artiljerijske delavnice 
IV. armijske oblasti v Zagrebu, 

dne 18. septembra 1922. 

fikatisti pa na zakon z dne 19. aprila 1872., 8t. 60 
drž. tak. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 13. novembra 1922. 

Preds. 1022/4/22—1. : 3—1 
Razpis. 

Odda se mesto okrajnega «odnika VIII. činov-
nega razreda pri deželnem .sodišču v Ljubljani, 
odnosno tudi mesto, ki se utegne izprazniti po 
premestitvi ali kako drugače tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj 
se vlože po službeni poti najkesneje do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsednlštvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 13. novembra 1922. 

Preds. 257/5/22—22. g _ 2 

Razpis. 
Pri okrožnem sodišču v Celju se razpisuje mesto 

pogodbenega jetniškega zdravnika z letno nagrado 
2000 Din. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože do dne 

- 1. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, kjer je tudi na vpo
gled vsebina pogodbe. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 10. novembra 1922. 

3—1 Preds. 1647/4/22—1. " ( 

Razpis. 
Odda ee mesto deželnosodnega svetnika v VIL 

činovnem razredu pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu, odnosno mesto, ki ee utegne izprazniti po 
premestitvi ali kako drugače tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodigča v Novem mestu, 

dne 14. novembra 1922. 

Razglasi drugih uradov in ohlastev. 
Št. 2888/22. 3—1 

Razpis. 
Na moški kaznilnici mariborski se odda mesto 

kaznilniškega preglednika v X., odnosno kaznil-
niškega pristava v XI. činovnem razredu. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože najkesneje do dne 

2 8. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

na podpisanem uradu. Prosilci, ki so že v državni | ka7šn[e"dežeino" i ro7"vzkHcno'šodiščrz^Kodbo ' 

U VII 510/22-4. 1521 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Podpisano sodišče je razpravljalo danes vpričo 

opravitelja državnega pravdništva avskultanta De
tele in obtoženke Alojzije Fisterjeve, o. obtožbi, ki 
jo je vložil javni obtožitelj zoper Alojzijo Fisterjevo 
zaradi prestopka po členu 6. zakona o pobijanju dra
ginje, ter je na predlog obtožiteljev, naj se obto-
ženka kaznuje po zakonu, razsodilo tako: 

Obdolženka Alojzija F i s t e r, rojena dne 3. sep
tembra 1873. v Spodnjih Lapnicah, pristojna v Ljub
ljano, rimsko-katoliške vere, «samska, trgovka v 
Ljubljani, Sv. Florijana ulica št. 28, že kaznovana, 
je kriva, da ni imela dne 7. marca 1922. v svoji trgo
vini v izložbi označenih cen kranjskim klobasam v 
prodajalnici pa ne prekajeni .slanini in domačim sa
lamam tako, da bi jih bil vsakdo laKko razločno 
videl. 

S tem je zakrivila prestopek p 0 členu 6. zakona-
o pobijanju draginje in zato se obsoja po citiranem 
členu na en dan zapora in 100 Din denarne kazni, 
odnosno ob neizterljivosti na nadaljnja dva dni 
zapora, in po 389. k. pr. r. na plačilo kazenskega po
stopanja in eventuelne izvršitve kazni, ki jo je tu-

službi, morajo vložiti prošnjo po službeni poti. I dne 22. aprila 1922., BI 417/22—4,.mižalo na 12 ur 
Vsakdo mora dokazaü, da je prebil s povoljnim ^ „ r a m 50 Din denarne kazni, ob neizterljivosti pa 

uspehom preizkušnjo za službo upravnega uradnika ш 24 ur zapora. 
v zmislu naredbe bivšega justičnega ministrstva z 
dne 21. januarja 1889., št. 10 drž. zak. Prosilci, ki 
še niso v državni službi, morajo tudi dokazati znanje 
slovenskega jezika v govoru in pisavi ter prošnji 
priložiti rojstni in domovinski list, zadnje šolsko 
izpričevalo, nravstveno izpričevalo in izpričevalo 
uradnega zdravnika, da so za zaprošeno mesto 
sposobni. Končno morajo vsi prosilci dokazati, da 
so izpolnili aktivno vojaško dolžnost ali da so je 
trajno oproščeni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek Vil., 
dne 4. maja 1922. 

U VI 847/22—7. 1438 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek ХП., kot 

vzklicno sodišče o prestopkih je razsodilo v ne-
I javni seji po zaslišanju državnega pravdnika dne 

Vojni invalidi se opozarjajo na naredbo celo- 28. septembra 1922. v kazenski stvari zoper Petra 
kupne Narodne vlade z dne 20. novembra 1918., P i c i j a , peka v Ljubljani, zaradi prestopka pO 
Ur. 1, št. 115, vojni dobrovoljci na zakon z dne členu 8. zakona o pobijanju draginje vsled vakliea 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 90 iz leta 1922., certi-, javnega obtožitelja zoper razsodbo okrajnega, 60* 



wm чпшп^пкруррмтчнтв« 

118. 828 Letnik IY. 

dišca z dne 9. avgusta 1922., opr. it. U VI847/22—4, 
s katero je bil obtoženi Peter Picelj zaradi citira
nega prestopka obsojen po istem členu na 12 ur 
zapora in 100 Din denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnja dva dni zapora: 

Vzklicu je ugoditi in zato ee izpodbijana raz
sodba o izreku kazni izpreminja tako, da se zvišuje 
kazen na 24 ur zapora in 200 Din, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnje 4 dni zapora. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne 17. oktobra 1922. 

U Vu 1613/22—5. 1520 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Frančiška E1 i k a n, rojena v Lesič-

jem nad Škofljico, pristojna v Dobrunje, rimsko-ka-
toliške vere, omožena, posestnikova žena, pismena, 
ima жекај imovine, stanujoča v Rudniku Št. 60, oče 
Jože, mati Uršula, skrbita za sedem otrok, nekazno
vana, je kriva, da je dne 4. avgusta 1922. v Ljub
ljani ponudila za liter mleka, katerega tržna cena je 
bila 10 K, Marjeti Velepičevi 12 K, torej zato, da 
bi si zagotovila prvenstvo med drugimi kupci, po
nudila ceno, ki je vižja od tržne cene. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 12. zakona 
o pobijanju draginje z dne 31. decembra 1921., Ur. 1. 
St. 6 iz leta 1922., in zato se obsoja po istem členu 
na 24 ur zapora in 50 dinarjev denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega po
stopanja. 

Razsodbo je po členu 19. navedenega zakona ob
javiti ob stroških obsojenkinih v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 26. oktobra 1922. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov v. Uradnem 
listu ob stroških obdolženkinih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, 
dne 28. oktobra 1922. 

Cg I.b 416/22—1. 
Oklic 

1482 

U 66/22—в. 1372 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je razpravljalo dne 14. aprila 1922. pod predsedstvom 
višjega deželnosodnega svetnika drja. Kaiserja vpri
čo deželnosodnega svetnika drja. Mohoriča, deželno
sodnega svetnika drja. Skabemeta in okrajnega eod-
nika drja. Gradnika kot sodnikov in avskultanta 
drja. Peterima kot zapisnikarja o vzklicu obtoženca 
Janka S u m r a d e zoper razsodbo okrajnega sodi
šča v Ložu z dne 10. marca 1922., opr. št. U 66/22/3, 
e katero je bil obtoženec Janko Šumrada spoznan 
za krivega prestopka po členu 6. zakona o pobijanju 
draginje z dne 30. decembra 1921., Ur. 1 Št. 6/22., 
ter obsojen po istem členu z uporabo § 260. b k. z. 
na 4 dni zapora, poostrenega z enim postom, in na 
1000 Din denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti 
na nadaljnjih 20 dni zapora, potem po § 389. k. pr. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja in iz
vršitve kazni in na objavo te razsodbe po nje prav
nomočnosti v Uradnem listu. Rečeno sodišče je raz
sodilo po glavni razpravi, opravljeni dne 14. aprila 
1922. vsled odredbe z dne 30. marca 1922., opr. 
št. BI 103/22, vpričo deželnosodnega svetnika Veho-
varja kot javnega obtožitelja, prostega obtoženca in 
zagovornika drja. Vertačnika, na predlog, podan 

a) po vzklicatelju obtožencu, naj se vzklicu ugodi, 
on sam pa oprosti vsake krivde in kazni, 

b) po javnem obtožitelju, naj se vzklic kot neute
meljen zavrne: 
Vzklicu obtoženca Janka Sumrade zoper razsodbo 

okrajnega sodišča v Ložu, opr. št. U 66/22/3, je 
deloma ugoditi, in zato se razsodba izpreminja tako, 
da se izločajo iz sodnega izreka oranže, svetiljke in 
etekleriice; kazen 6e odmeri na novo na 1 dan za
pora in 200 Din, ob neizterljivosti pa na 4 dni za-

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek IL, 
dne 9. oktobra 1922. 

U VE 947/22—2. 1447 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Terezija S o v i č , branjevka v Mari

boru, Glavni trg št. 5, je kriva, da dne 7. junija 
1922. v Mariboru na svoji stojnici na Glavnem trgu 
ni imela označenih cen sira, sirovega masla in gob. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
z dne 30. decembra 1921., cSlužbene Novine» št. 5 
iz leta 1922., in zato se obsoja po členu 6. na 24 in
sapora in 150 Din denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnje 3 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja in iz
vršitve kazni. 

Beltinska hranilnica za mesto in okolico, d. d. v 
Beltincih, je vložila zoper Matjaža V u č k a , posest
nika v Gornji Bistrici, sodni okraj Dolnja Lendava, 
sedaj neznanega bivališča, tožbo zaradi 6000 K e 
pripadki. 

Prvi narok za ustno razpravo ee je določil na dan 
2 4. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Matjaža Vučka neznano, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik v Mari
boru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I.b, 
dne 30. oktobra 1922. 

C 77, 78, 79/1/22. 1607 
Oklic. 

Franc Rovinšek, posestnik v Kumpolju, je vložil 
zoper Martina S i m o n č i č a , posestnika v Lisičjih 
jamah, tožbe zaradi 3000 K, 2000 K in 1800 K 6 
pripadki. 

Narok za ustno razpravo se jo določil na dan 
27. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 1. 
Ker je sedanje bivališče Martina Simončiča ne

znano, se mu postavlja za skrbnika Bogomir Tre-
pečnik, višji sodni oficial v Radečah. 

Okrajno ' sodišče v Radečah, 
dne 7. novembra 1922. 

Cg I. a 192/22—1. 1495 
Oklic. 

Marija Bukovec v Semiču, po drju. Globevni-
ku, toži Jožeta P l u t a mL, posestnikovega sina iz 
Črešnjevca št. 6, sedaj neznanega bivališča, zaradi 
15.600 K s pripadki. 

Prvi narok bo dne 
2 2. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob pol devetih v sobi št. 58. 
Tožencu se postavlja za skrbnika dr. Ivan Vasic, 

odvetnik v Novem mestu. 
Okrožno sodišče v Novem mestu, oddelek L a., 

dne 5. novembra 1922. 

C II 276/22—1. 
Oklic. 

1509 

Anton Bernik, posestnik na Brezovici št. 13, je 
vložil zoper Viljema F r i t s c h a in Julija S c h u 
s t e r j a, oba neznanega bivališča, tožbo zaradi pri
znanja lastninske pravice. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 4. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 15. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika dr. Krivic, odvetnik v Ljub
ljani. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek IL, 
dne 2. novembra 1922. 

C 133/22—1. 
Oklic. 

1431 

Mihael Irt, posestnik na Prežganju št. 6, zasto
pan po drju. Mazku, odvetniku v Litiji, je vložil 
zoper Franca J e r i h o , posestnika s Prežganja št. 3, 
in Pavla J e r i h o , neznano kje v Srbiji, tožbo za
radi plačila odškodnine za dve posekani jelši. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 2. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 19. 
Ker je bivališče Pavla Jerihe neznano, ee mu 

postavlja za skrbnika Mihael Gale v Trebeljevem. 
Okrajno sodišče v Litiji, oddelek IL, 

dne 20. oktobra 1922. 

C 246/22—2. 1464 
Oklic. 

Terezija Fartele, rojena Sukič, posestnica v Gor
njih Slavečih št. 38, je vložila zoper Franca S u -
k i č a , kmeta v Gornjih Slavečih št. 38, sedaj ne
znanega bivališča, tožbo zaradi plačila 1060 K e 
pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2 4. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 18. 
Ker je bivališče Franca Sukica neznano, ee mu 

postavlja za skrbnika dr. Josip Goljevšček, odvet
nik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek IL, 
dne 28. oktobra 1922. 

C 54/22—1. 139& 
Oklic. 

France Bizjak, trgovec v Ljubljam, Sv. Florijana 
ulica št. 28, je vložil zoper zapuščino po Karlu 
M e r h a r j u , posestniku v Prigorici št. 79, tožbo 
zaradi izpolnitve najemne pogodbe. 

Sporna razprava se je določila na dan 
2 0. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

ob pol enajstih pri tem sodišču v sobi št. 7. 
Ker se k toženi zapuščini niso priglasili dediči, 

se ji postavlja za skrbnika Ignacij Mrhar, posestnik 
v Prigorici št. 3. 

Okrajno sodišče v Ribnici, oddelek II., 
dne 19. oktobra 1922. 

T 203/22—7. 1629 

Uvedba postopanja za dokaz smrti. 
Antonija V e r d o n i k, posestnica v Selnici ob 

Dravi, rojena dne 29. aprila 1863. v Spodnji Kapli, 
pristojna v Selnico ob Dravi, je začela leta 1920. po 
samomoru 3voje nekaj tednov prej omožene hčere 
bolehati na umu. Zdravniško lečenje .je imelo izpo-
četka uspeh, toda meseca maja 1922. je postala An
tonija Verdonik zopet umobolna; lotila se je je huda 
otožnost, tarnala je venomer za hčerjo ter vedno go
vorila, da pojde za njo v Dravo. 

Dne 1. ali 2. junija 1922. je ree izginila z doma 
in «e ni več vrnila. 

Dne 10. junija 1922. so pokopali na pokopališču 
pri St. Vidu niže Ptuja žensko, ki jo je prinesla 
Drava. Po izpovedbah. prič, ki so bile navzočne pri 
pokopu te utopljenke, .je dognano, da je bila utop
ljenka identična s pogrešano Antonijo Verdonikovo. 

Ker je potemtakem verjetno, da je Antonija Ver
donik umrla, se uvaja na prošnjo njenega moža, 
Lovrenca Verdonika, posestnika v Selnici ob Dravi, 
postopanje za dokaz emrti. 

Vsakđo se pozivlje, naj naznani podpisanemu 
sodišču do dne 1. marca 1923., kar bi vedel o po-
grešanki. 

Po tem roku in po sprejemu dokazov ee odloči 
o predlogu. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek V., 
dne 3. novembra 1922. 

E 208/22—10. 
Dražbeni oklic. 

1Ö14 

Dne 18. d e c e m b r a 1 9 2 2 . ob pol enajstih 
bo pri tem sodišču v sobi št..4 dražba zemljišča vi. 
št. 152 davčne občine trnovske, sestoječega iz ene 
parcele (njive, 1 ha 6 a 65 m2) in ene parcele (gozda, 
12 a 55 m2). Priteklin ni. 

Cenilna vrednost 23.840 K, najmanjši ponudek 
15.893 K 32 v. Vadij 2384 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, ee morajo 
oglasiti pri sodišču najpozneje pri dražbenem naro
ku, sicer bi se glede nepremičnine ne mogle veö 
uveljavljati v škodo zdražitelja, ki je ravnal т dobri 
veri. 

Okrajno sodišče v Ormožu, oddelek IL, 
dno 7. novembra 1922. 

Öt. 251/22. 1537 8—1 
Razpis notarskega mesta. 

Podpisana notarska zbornica razpisuje notareko-
mesto v R i b n i c i , odnosno drugo notarsko mesta, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj ee vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

B . d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

Notarska zbornica v LJubljani, 
dne 14. novembra 1922. 

Predsednik: Hudovernik & r.. 
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št. 881/28/VII. 1922. 1611 3—3 

Razglas o nabavi hrastovega kretniškega 
lesa. 

Na podstavi naredbo gospoda ministra za pro
met z dne 27. oktobra 1922., M. S. br. 84.140/22., in 
V zvezi z odredbo člena 94. zakona o državnem ra
čunovodstvu priredi ekonomski oddelek ministrstva 
za promet, Zrinjskova ulica St. 62, dne 18. n o 
v e m b r a 1 9 2 2 . ob 11. uri drugo javno ofertalno 
licitacijo za nabavo hrastovega kretniškega lesa, in 
sicer: 

a) za direkcijo v Beogradu . . 057.350 m», 
b) za direkcijo v Zagrebu . . . 524.160 m". 
Pogoji in seznamki te nabave se lahko vpogle-

dajo vsak dan med uradnimi urami pri ekonomskem 
oddelku ministrstva za promet in omenjenih direkcij, 
na katerih račun se izvrši nabava. 

Ponudbe morajo biti v zapečatenem zavitku s 
kolkom ta 20 dinarjev, na zunanji strani pa bodi 
označeno ime ponudnikovo. 

Ponudbe se eprejemajp za vso količino, pa tudi 
ка manjšo, vendar ne sme biti količina manjša nego 
dvajset kompletnih garnitur 117.060.m8. 

Po členu 88. zakona o državnem računovodstvu 
mora V6ak ponudnik položiti kavcijo 5 %, če pa je 
tuj državljan, 10 % vrednosti ponujene količine, in 
.sicer najkcsneje do 10. ure pri blagajni beograjske 
železniške direkcije. 

Iz pisarne ekonomskega oddelka ministrstva za 
promet v Beogradu, dno 1. novembra 1922.; M. S. 
br. 84.140/22. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. novembra 1922. 

St. 788/22. 1516 3—2 

Razglas o ofertalni licitaciji dobav 
za bolnico. 

Za drugo polovico proračunskega leta 1922./1923. 
ee razpisuje po odloku zdravstvenega odseka v 
Ljubljani z dne 28. avgusta 1822., št. 9451/22—B, in 
na podstavi zakona in pravilnika o državnem raču-
Bovodstvu pismena ofcrtalna licitacija na dan 
16. d e c e m b r a 1 9 2 2. za dobavo: 

1.) mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
3.) kruha (belega in črnega); 
4.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, olja, 

riža, soli itd.) za občo javno bolnico v Celju. 
Popis potrebnih količin navedenega blaga, na

dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga *e 
dobivajo v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
ee morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo po razpisu 
z dne 9. novembra 1922., št. 783/22, ponudnika N. 
N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni upra
viteljstva javne bolnice v Celju najkesneje do 10. 
ш-е na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v pred
pisanih vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda 
blagajna potrdilo, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbeno komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku dražbene ko
misije izpričevalo o dražiteljski sposobnosti ki ga 
je izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
"vršila licitacija. 

Obča javna bolnica v Celju, 
dne 9. novembra 1922. 

St. 214/36/VIL—1922. 1535 3—1 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. in 86. zakona o državnem računovodstvu in do

polnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» št. 161 
z dne 22. julija 1921., pismeno javno ofertalno lici
tacijo za dobavo tračniških žebljev raznih sestavov 
na dan 3. j a n u a r j a 1 9 2 3 . ob 11. uri. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi izkaz potreb
nega materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dno 11. novembra 1922. 

ât. 6456. 3_-i 
Razpis. 

V področju gradbene direkcije za Slovenijo v 
Ljubljani je popolniti 

50 mest državnih cestarjev, 
in sicer v okrožni gradbeni sekciji 

1.) v L j u b l j a n i eno mesto: 
na Zagrebški cesti km 15/19; 
2.) v K r a n j u 11 mest: 
na Ljubeljski cesti km 28/32, 32/36, 43/45, 
na Korenski cesti km 8/12, 16/20, 24/27, 27/29, 

31/35, 35/40, 43/47, 
na Jezerski cesti km 0/3; 
3.) v N o v e m m e s t u 9 mest: 
na Zagrebški cesti km 62/66, 94/98, 98/102, 

102/106, 106/110, 110/114, 
na Karlovški cesti km 0/4, 4/8, 8/12; 
4.) v M a r i b o r u 3 mesta : 
na Trojanski cesti lun 136/138, 
na Podravski cesti km 3/7, 11/15; 
5.) v M u r s k i S o b o t i 26 mest: 
na državnih cestah 10, 
na komitatskih in vicinalnih cestah 16, 

z mesečno mezdo 15 do 17-5 Din, s pravico do osem 
štiriletnic po 10 % temeljne plače mesečno in s pri
spevkom k stanovanju v letnem znesku 25 Din za 
one, ki niso nastanjeni v državni cestarski hiši. 
Poleg tega dobivajo cestarji do preklica draginjsko 
doklado zase po 14 Din, za rodbino po 3 Din. dnevno, 
maksimirano v zmislu naredbe ministrstva z dne 
8. aprila 1922. 

Pravilno s 3 Din kolkovane prošnje naj se vlože 
pri okrožni gradbeni sekciji, kamor pripada mesto, 
za katero prosijo, do dne 

15. d e c em b r a 1 9 2 2 . 
Prošnji je treba priložiti: 
1.) rojstni (krstni) in domovinski list; 
2.) spise o dovršeni vojaški službi; 
8.) uradno zdravniško izpričevalo o telesni spo

sobnosti za cestarsko službo; 
4.) nravstveno izpričevalo; 
5.) dokazilo, da je prosilec vešč slovonščini v 

besedi.in pisavi; 
6.) dokazilo o dovršeni osnovni šoli. 
Prednost imajo prosilci, izurjeni v kateremkoli 

stavbnem obrtu, nadalje om, ki so bili že pri vzdrže
vanju cest zaposleni kot stalni delavci, potem do
brovoljci in vojni invalidi, ki so sicer sposobni za 
tako službo, kakor tudi taki, ki imajo zagotovljena 
stanovanja na progi, za katero prosijo. 

Vsa ta mesta se oddado, do ureditve avtonomnih 
cestnih zastopov, le provizorno. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 11. novembra 1922. 

Zastopnik gradbene direkcije: inž. Hanuš s. r. 

St. 23/700. 

Razglas. 
Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 

31. oktobra 1922. 
1 pompadura iz črnega žameta s 50 K in želez

niško legitimacijo na ime: Perkavc Marija; 1 nata-
karska ročna torbica s 40 K drobiža; 1 bankovec za 
100 Din; 1 črna usnjata listnica s 50 Din, železniško 
legitimacijo in približno 140 K; 1 potni list na ime: 
Hubad Jožica; 1 črn površnik s karirano podlogo in 
žametastim .ovratnikom in 1 rjav klobuk z rjavim 
trakom; 1 rjava usnjata listnica z 800 do 900 Din, 
1 potnim listom na ime: Geza Wellner, 1 domovnico, I 
1 orožnim listom, 1 pooblastilom s sliko in več raz
ličnimi slikami; 1 zlata verižica; 1 srebrna ura; ena; 
platnena listnica z manjšo vsoto denarja; 1 listnica в 
125 Din in 1 ključkom; 1 legitimacija za vozilo na 
ime: Meznarič Josip; 1 papirnat ovitek s 1800 Din; 
1 rjava usnjata obrabljena listnica s 30 do 35 Din in 
1 računom za 12 Din, glasečim ee na borzo dela; ena 
rjava usnjata denarnica s 75 Din; 1 nizek črn če-

| velj št. 36; 1 rjava usnjata listnica e približno 35 
Din in 1 izkaznico o vozilu na ime: Skale Ivana; 
1 črn svilnat obnošen dežnik z ravno palico, okovan 
na koncu z medeno kapico; 1 bankovec za 100 Ùïfy 
1 temnorjava usnjata listnica s približno 575 Din, 
4 lirami in 1 potnim listom na ime: Viktor Sošič; 
1 zlata širokočlenasta zapestnica z 2 belima in enim 
rdečim kamenom; 1 črna usnjata listnica z 1 nidp-
sledno legitimacijo in različnimi računi na ime: Spfc-
rovec Anton; 1 črna usnjata denarnica s 125 Din in 
2 računoma na ime: Franc Peneš; 1 usnjata listnica 
s približno 175 Din in 2 vizitkama na ime: Slava 
Nadalič; 1 češki potni list na ime: Gärtner Viktor; 
1 črno popleskano kolo brez prednjega blatnika, z 
navzdol obrnjenim krmilom in lesenima ročajema; 1 
siva konjska odeja; 1 listek o popravilu moškega 
dežnika; 1 ročna torbica z rjavo denarnico, 226 
Din, 1 belim robcem in nekaj cigaretami; 1 rjav 
Èolski nahrbtnik z različnimi šolskimi potrebščinami; 
1 rjava usnjata listnica s 5 Din, 1 legitimacijo iz
dano po topniškem arzenalu, in z vojaško odpust-
nico na ime: Rapi ja Anton; 1 moški črn dežnik z 
vijakasto izrezljano palico; 1 damski črn dežnik % 
okroglim ročajem; 4 m dolg ribiški čoln, zeleno 
popleskan, spodaj s katranom pomazan; 1 zlata za
pestnica v obliki ozke verižice; 1 črna usnjata 
ročna torbica s 300 do 350 Din in 2 mitniškima 
listkoma; 1 črna denarnica z več listki, med njimi 
eden s firmo Iglic, Slomškova ulica; 1 srebrna dam
ska ura na sidro; 1 italijanski potni list na ime: Ka
rel Vorša in 1 temnorjava usnjata listnica; 1 ban
kovec za 100 Din; 1 stara črna usnjata denarnica 
s 15 Din; 1 pompadura iz črnega, belopikastega 
blaga z 8 Din in železniško legitimacijo na ime: 
Rus Julija; 1 briljantni uhan z 1 večjim in 1 manj
šim kamenom; 1 črna usnjata listnica s 40 lirami, 
10 srebrnimi lirami, 13 Din in nekaj listinami; 1 
rjava damska ročna torbica z 200 Din, 2 žepnima 
robcema, nekaj listki in 1 zlato damsko uro; 1 
zlat prstan; 1 asnjata ročna torbica si približno 257 
Din; 1 temnorjava listnica s 340 Din, 1 sokolsko 
legitimacijo na ime: Franc Merčun in drugimi listi
nami; 1 platnice koledarja s 700 Din; 1 lovski pes, 
rjave barve z znamko: «Borovnica L 22 št. 89» (ali 
90); 1 srebrna cigaretna doza z emailirano rjavo 
volčjepasjo glavo. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dne 31ega 

oktobra 1922. 
1 manjša vsota denarja; 1 manjša vsota denarja; 

1 italijanski potni list na ime: Forella Anton s 100 
lirami; 1 ponošene spodnje moške hlače; 1 pes 
volčje pasme; 1 večja vsota denarja; 2 moška dež
nika; 2 čepici; 1 palica; 1 zlat moški prstan z 
diamanti; 1 ženski klotast predpasnik; 1 poselska 
knjižica na ime: Zabukovec Alojzij; 1 železna po
steljna mreža; 1 srednja vsota denarja; 1 črna pom
padura; 1 plišasta odeja, tigraste barve; 1 denarnica 
z manjšo vsoto denarja; 1 denarnica z manjšo vsoto 
denarja; 1 moški dežnik; 1 ščipalnik; 1 svilnata 
moška ovratnica; 1 športna čepica; 1 rjava dežna 
pelerina in 1 usnjata ročna torbica; 1 lovski pes 
rjave barve z vrvico okrog vratu; 1 moška športna 
čepica; 1 žepni robec z manjšo vsoto denarja. — 
V železniških vozovih so se našli ti-le predmeti: 
1 moški dežnik; 1 prazna košara; 1 šal; 1 pelerina; 
lvrečica za kruh; 1 torbica; 3 zavitki perila; 1 
moški klobuk; 1 suknjič; 1 moški dežnik; 4 piščanci; 
1 prazna denarnica; 1 ženski dežnik; 1 ročna tor? 
bica; 1 merilo; 1 košarica; 1 pompadura z večjo 
vsoto denarja; 1 galoša; 1 ročka; 2 ruti; 1 moški, 
klobuk; 1 zaboj sukna in orodja; 1 star dežnik; 1 
stara metla; 1 stara preproga. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 4. novembra 1922. 

St, 2874/m. s. sv. 2—1 

Razpis katebetske službe. 
Na I. mestni deški meščanski šoli v Ljubljani je 

po naročilu višjega eolskega sveta z dne 4. novem
bra 1922., št. 11.596, Btalno popolniti izpraznjeno 
katehetsko mesto s sistemiziranimi službenimi pre
jemki. 

Prosilci morajo dokazati, da so usposobljeni za 
poučevanje na osnovnih in meščanskih šolah; 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti pri podpisanem mestnem šolskem 
svetu najkesneje do dne 

7. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 9. novembra 1922. 
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118. 830 Letnik IV. 

Razpis učiteljskih služb. 
Z dovolitvijo višjega eolskega eveta se razpisu

jejo v etalno namestitev nastopne nadučiteljske, od
nosno učiteljske službe: 

1.) A p a č e , deška štirirazrednica: nadučiteljska 
elužba; 2 službi za učitelja. (Vei prosto stanovanje.) 

2.) L o k a v e c, dvorazrednica: nadučiteljska 
ehižba in elužba za učiteljico. (Prosto stanovanje.) 

3.) M i e t h s d o r f , štirirazrednica: nadučiteljska 
služba; 1 služba za učitelja in 1 služba za učiteljico. 
(Vsi prosto stanovanje.) 

4.) N e g o v a, štirirazrednica: nadučiteljska 
elužba; 1 služba za učitelja ali za učiteljico. (Prosto 
stanovanje.) 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

1 6 . d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni Šolski svet v Gornji Radgoni, 

dne 11. novembra 1922. 

S t 2312/0. б. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
V litijskem okraju ee razpisujejo nastopne nad-

učiteljeke in učiteljske službe v stalno namestitev: 

Kraj 

Sola 
ima 

ë § l 'S •a-a -a 
g S i O 

Razpisano 
je mesto 

V kraju 
se I 

dobiva ; 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Dole . . . . 
Kolovrat . . 
Sv. Križ. . . 
Krka . . . . 
Št. Lambert . 
Polje . . . . 
PoISnik . . . 
Primskovo . 
Šmartno . . 
Toplice . . . 
Vače . . . . 
Veliki Gaber 
Višnja gora . 
Zagorje . . . 

2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
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po 

' Prav primerno za zakonsko učiteljsko dvojico. 
* Obrtna nadaljevalna šola. Samo za učitelja. 
• Eno za učitelja. 
* Samo za učitelja. 
• Samo za učitelje. 

Pravilno opremljene prošnje naj ee vlože 
predpisani službeni poti do dne 

1 5 . d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Kdor prosi za več služb obenem, mora vložiti za 
•vsako službo posebno prošnjo, opremljeno z osebno 

P^™8 1 ' Okrajni šolski evet v Litiji, 

dne 10. novembra 1922. 

St. 4Ö10/O. š. sv. 

Razpis učiteljskih služb. 
V šolskem okraju ljubljanske okolice se raz

pisujejo po odredbi višjega šolskega sveta z dne 
10. novembra 1922., št. 14.628, nastopne službe v 
stalno popolnitev: 

B e v k e : 1 elužba za učiteljico; 
B o r o v n i c a : 2 službi za učitelja; 
D e v i c a M a r i j a v P o l j u : 2 elužbi za uči

telja; 
D o b r o v a : 1 služba za učitelja in 1 elužba za 

učiteljico; 
D o 1: 1 elužba za učitelja; 
G o r n j e P i r n i č e : služba za nadučitelja; 
H o r j u l j : 1 služba za učitelja; 
H r u š i c a : 1 služba za učitelja; 
N o t r a n j e g o r i c e : 1 služba za učiteljico; 
P o d i i p a : 1 služba za učiteljico; 
P r e s k a : 1 služba za učitelja; 
R a k i t n a : elužba za nadučitelja in 1 elužba za 

učiteljico; 
8 o a t r o : 2 službi za učitelja; 
S k o c j a n : elužba za nadučitelja in 1 služba 

za učiteljico; 
Š m a r j e : služba za nadučitelja in 1 služba za 

učitelja; 
Š m a r t n o p o d S m a r n o g o r o : 1 elužba za 

učitelja; 

S t . J u r i j : služba za nadučitelja; 
T o m i š e 1 j : 1 elužba za učiteljico; 
V r h n i k a : 2 službi za učitelja; 
Ž e l i m i j e : elužba za nadučitelja. 
Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 

iz]K)lnjeno natančno po vseh rubrikah (število služ
benih let je naveeti), naj se vlože po predpisani služ
beni poti do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Ljubljani, 
dne 14. novembra 1922. 

Razne objave. 
1538 Vabilo na izredni občni zbor 
Jugoslovanskega kreditnega zavoda 

v Ljubljani, 
r e g i s t r o v a n e z a d r u g e z o m e : e n o zavezo, 

ki bo dne 8. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob devetih v po
svetovalnici na magistratu v Ljubljani. 

D n e v n i r e d : 

1.) Razsoja prepirov o razlaganju pravil v zmislu 
§ 35. zadružnih pravil. 

2.) Izprememba pravil. 
3.) Eventualne dopolnilne volitve v upravni svet. 
4.) Pristop h kaki zadružni zvezi. 

v * * 

Po § 31. je občni zbor sklepčen, če je zastopana 
veaj ena petina vseh vplačanih deležev. Ako bi tega 
ne bilo, se vrši pol ure kesneje na istem prostoru s 
prvotnim sporedom drug občni zbor, ki je sklepčen 
brez ozira na število udeležencev. 

Za upravni evet: 
Karel Urbančič e. r., predsednik. 

Res. br. 12/22. 1493 3—3 
Natečaj. 

Po sklepu ravnateljstva podpisanega urada z 
dne 30. oktobra 1922. je pri tem uradu popolniti 
mesto ravnatelja v začasnem svojstvu e prejemki 
2500 Din na mesec. Ti prejemki ostanejo v veljavi, 
dokler se prejemki nameščencev ne urede s pragma
tiku po osrednjem uradu za zavarovanje delavcev 
v Zagrebu. 

Obči pogoji za namestitev eo: Prosilec mora do
kazati, 
a) da je državljan kraljevine Srbov, Hrvatov in 

Slovencev in da je popolnoma vešč hrvatsko-
srbskemu ali slovenskemu jeziku v govoru in 
pismu; 

b) da ni v konkurzu ali pod skrbstvom, da ni s 
pravnomočno sodno obsodbo obsojen in tudi ne 
v preiskavi zaradi kaznivih dejanj, učinjenih iz 
dobičkaretva ah zoper javno nravnost, da ni e 
pravnomočno obsodbo obsojen na izgubo službe 
ali ustavitev političnih pravic, seveda, dokler 
trajajo take posledice obsodbe, nadalje da ni za
radi kazni izpuščen iz javne službe ali iz službe 
osrednjih uradov za zavarovanje delavcev v Za
grebu ali njegovih krajevnih organov. 

Posebni pogoji za namestitev eo: Prosile« mora 
dokazati, 
a) da je dovršil 24. leto starosti, da pa ni prekora

čil 40. leta; 
b) da ni v rodbinskom razmerju ali evaštvu в člani 

ravnateljstva ali ostalimi nameščenci urada ka
kor tudi ne s takim} uradniki- osrednjega urada 
za zavarovanje delavcev v Zagrebu; 

c) da je zdrav, kar mora dokazati z izpričevalora 
zavodnega zdravnika; 

č) da je opravil zrelostni izpit za srednje šole ali 
da je z dosedanjim delovanjem v institucijah so
cialnega zavarovanja usposobljen za to službo. 
Prednost imajo prosilci, ki so žo službovali pri 

okrožnem ali osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev. 

Svojeročno spisane in pravilno opremljene ргоб-

nje naj se vlože pri tem uradu najkesneje do dne 
3 0. n o v e m b r a 1 9 2 2. 

Pozneje dospele prošnje ee ne bodo vpoštevale. 
Okružni ured za osiguranje radnika v Splitu, 

dne 31. oktobra 1922. 

1510 3 - 3 Objava. 
Delničarji Slovenske eskomptne banke eo na iz

rednem občnem zboru, ki je bil dne 20. maja 1922. 
v Ljubljani, soglasno sklenili razdružitev Slovenske 
eskomptne banke po združitvi (fuziji) s Trgovsko 
banko, d. d. v Ljubljani. 

Ta sklep je odobrilo ministrstvo za trgovino in 
industrijo z odlokom z dne 17. julija 1922., VL 
št. 2806, in fuzija je bila po sklepu deželnega kot 
trgovinskega sodišča v Ljubljani z dne 25. oktobra 
1922., opr. št. Firm. 1999/Rg. B I 96—40, vpisana v 
trgovinski register pri deželnem sodišču v Ljubljanu 

Obenem s to objavo pozivljemo vse upnike Slo
venske eskomptne banke v zmislu členov 243., točke 
2., in 247., točke 2., trg. zak., naj prijavijo terjatve 
in zahtevke, ki jih imajo proti Slovenski eskomptni 
banki, v treh mesecih od dne, ko se ta objava tretjič 
nadene. 

Sočasno obveščamo vse delničarje Slovenske 
eskomptne banke, da se izvrši izmena delnic Sloven
ske eskomptne banke za delnice Trgovske banke v 
zmislu določil fuzijske pogodbe z dne 11. maja 1922. 
po preteku treh mesecev od tretja objave tega rai-
glasa v Uradnem listu. 

Slovenska eskomptna banka v Ljubljani, 
dne 8. novembra 1922. 

1 5 3 0 Objava. 
Podravska podružnica akademičnega društva 

«Proevete» v Mariboru ee je na izrednem občnem 
zboru dne 6. novembra 1922. prostovoljno razšla za
radi fuzije z «Društvom jugoslovanskih akademi
kov» v Mariboru. 

M. Brolih, abe. iur. s. r., t. č. načelnik. 

1 5 3 2 Razid društva. 
Po sklepu zadnjega občnega zbora ee je podruž

nica «Slovenske Straže» v Šenčurju razšla. Imovina 
pripade «Slovenski Straži>. 

Anton Kreč e. r., bivši predsednik. 

T a r i f s k i p o p u s t v t o v o r n e m p r o m o t u . 1528 

Objavo 
razglaša 

Pogodnost se priznava 

za 
pred
mete 

za prevozno 
progo 

Družba 
južne 

železnice 
pod 

št. 6854/III 
iz leta 
1922. 

vino od 
vseh 

postaj 
južne 
želez
nice 

do 
vseh 
pre

hodnih 
postaj 
južne 
želez
nice 

v kraljevini 
Srbov, Hrvatov 

in Slovencev 

ako se izpolnijo 
ti-le pogoji: 

Pogodnost 
velja v dobi 

Pripoznani vozarinski stavek 
pri plačilu vozarine za količino 

pod 
5.0U0 kg 

Pošiljke morajo 
biti predane v 
prevoz kot sporo
vozna r o b a z di
rektnimi tovor
nimi listi na ino
zemske posta
je. Za pošiljke, 
ki bi se morale 
po naknadni od
redbi izročiti na-
slovljencu na po
staji naše kralje
vine, je t a po
godnost izklju

čena. 

od dne 
1. decembra 

1922. 
do preklica, 

a najdalje 
do konca 

meseca 
decembra 

1923. 

stavki 
razreda 

II 

najmanj po 
5.000 kg 110.000 kg 

stavki 
razreda 

A 

stavki 
razreda 

A 

Način 
pro-

izvedbe 

Po 
kart i-
ranju. 

Natisnila in založila Delniška t iskarna, d. d. v Ljubljani. 



119. 
PoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 20. novembra 1922 Letnik IV 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Veenlna: Izpremembe v osebiu. — Zakon o ureditvi državne hipotekarne banke kr ljetine Srbov, Hrvatov in Slovencev. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas 
o izpremembi v občinskem gerentstvu v Trbovljah. Razglas o imenovanju geientskega .«-osveia (krajntga 7;st(,pa v Slo*entki PiMrici. Nah čaj za n.esto policijskega k;ncJista 

pri policijski direkciji v Ljubljani. Razpis upravniškega mesta pri državni žrebiarni na Selu pri Ljubljani. — Razglasi raznih uradov in oblasiev. — Razne objave. 

Izpremembe v osebju, 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja je bil 

Ivo S a n c i n , šef oddelka za kmetijstvo pokra
jinske uprave za Slovenijo, pomaknjen v IV. činovni 
razred državnih uradnikov. 

Na podstavi pooblastila Njegovega Veličanstva 
kralja je pomaknil ministrski svet vladnega svet
nika Alojzija P a u l i n a , predstojnika veterinar
skega odseka pri oddelku za kmetijstvo v Ljubljani, 
v V. činovni razred državnih uradnikov. 

Dr. Baltic s. r. 

Podpolkovnik v r. Etbin R a v n i h a r , povelj
nik in upravnik državne žrebčarne na Selu, je na 
lastno željo upokojen. 

. Sancin s. T. 

Zakoni in kraljevske uredbe, 
3 9 2 . 

Zakon 
o ureditvi državne hipotekarne banke 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Sloven-

cev. 
I. oddelek. 

Člen 1. 
Dosedanja uprava fondov kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev ima naslov: «Državna hi
potekama banka kraljevine Srba, Hrvata i Slo
venaca». 

Francoski naziv državne hipotekarne banke 
je: «Credit foncier du royaume des Serbes, Cro
ates et Slovènes». 

Državno hipotekarno banko upravlja upravni 
odbor, sestavljen po predpisih tega zakona. 

Člen 2. 
Državno hipotekarno banko podpisujeta 

polnoveljavno upravnik ali njegov namestnik in 
dežurni član upravnega odbora. 

Člen 3. 
Glavni sedež državne hipotekarne banke je v 

Beogradu, po potrebi pa se smejo ustanavljati 
tudi podružnice v notranjščini države. 

Člen 4. 
Za vse obveznosti državne hipotekarne banke 

jamči kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

* Ta zakon je tuka] priobčcn po zakonu o ureditvi 
uprave fondov z dne 8. julija 1898.. ki je veljal za bivšo 
kraljevino Srbijo, ki pa se je po členu 117. f zakona o 
Izpremembah in dopolnitvah v zakonu o ureditvi uprave 
fondov — sedanji državni hipotekami banki — («Služ
bene Novine» št. 87/22. — Uradni list št. 276/22.) raz
širil na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev. — 
Omenjene izpremembe in dopolnitve so se prevzele v 
tukaj razglašeno besedilo. 

П. oddelek. 

A. O b s e g p o s l o v . 

Člen 5. 
Državna hipotekama banka je upravičena iz

vrševati te-le posle: Državna hipotekama banka 
1.) upravlja vse državne in druge javne fonde, 

nadalje pupilarne in depozitne glavnice; 
2.) upravlja občinske, sreske, oblastne (okrož

ne) glavnice, ki se ji izročajo v upravljanje, isto-
tako pa vse one glavnice in denarje cerkvâ, samo
stanov »in drugih korporacij, ki se pobirajo v do-
kladah in se v šestih mesecih ne uporabijo za to, 
čemur so namenjeni ; 

3.) sprejema proti obrestim glavnice v goto
vini na vložne knjižice, na blagajniške zapise, ki 
nosijo obresti, in na tekoče račune; 

4.) daje posojila proti zastavi nepremične 
imovine — posestev (hipoteke) na ozemlju kra
ljevine; 

5.) daje posojila za gradnje na menice in za
stavljeno vrednost zgradbe, ki jo je postaviti iz 
odobrenega kredita; 

6.) daje posojila oblastim, okrožjem, srezom 
in občinam i proti zastavi doklad in dohodkov, 
odobrenih po pristojnem oblastvu; 

7.) daje posojila za melioracijo zemljišč vod
nim zadrugam na dohodke, zajamčene z za
konom ; 

8.) daje posojila na kopališka zemljišča in ko
pališke zgradbe iz trdega materiala, ako so v ko
pališkem okolišu in ako so zgradbe postavljene 
ali se postavljajo po načrtu kopališke ureditve; 

9.) daje posojilo državi za postavljanje zgradb 
na hipotekizirano terjatev in s proračunom za
jamčeno anuiteto; 

10.) daje posojila na državne ali državno za
jamčene vrednostne'papirje (lombard); 

11.) eskontira in reeskonhra menice in devize 
s tremi podpisi, izmed katerih je eden domačega 
zavoda, ali s tremi podpisi, a brez podpisa do
mačega denarnega zavoda, ako je dana poleg 
meničnega jamstva za dolg tudi zastava v nepre
mični imovini; 

12.) na podstavi gotovine, menic ali vrednost
nih papirjev sme izvrševati žirovne posle in posle 
tekočih računov, izdajati čeke, nakaznice ali akre
ditive; depot menic, na katerega podstavi se 
otvarja tekoči račun, mora biti za 25 % večji nego 
znesek otvorjenega kredita; 

13.) kupuje in prodaja vrednostne papirje za 
tuj račun; 

14.) izvršuje plačila in izplačila za tuj račun 
kakor tudi plačila in izplačila kuponov, ako jim 
je rok za izplačilo potekel, pa niso še zastarani; 

15.) sprejema v hranjenje gotovino, vrednost
ne papirje in druge vrednote; 

16.) sme na podstavi posojil, o katerih se go
vori v točkah 4.) in 8.), izdajati zastavnice; 

17.) sme na podstavi posojil, o katerih se go
vori v točkah 6.), 7.) in 9.), izdajati obveznice; 

18.) kupuje in prodaja za svoj in za tuj račun, 
svoje zastavnice in obveznice po dnevnem kurzu; 

19.) eskontira svoje izžrebane zastavnice in 
obveznice, istotako njih kupone, katerih izplačilni 
rok je najkesneje v pol leta; 

20.) daje posojila poljedelskim zadrugam in 
njih zvezam po njih pravilih, potrjenih na pod
stavi zakona o poljedelskih in obrtnih zadrugah. 

V posle pod 10.), 11.) in 12.) sme državna 
hipotekama banka po pravilu vlagati samo de
narna sredstva, nabavljena v obliki hranilnih vlog 
ali kratkoročnih zapisov. Te posle opravlja dr
žavna hipotekama banka ločeno od hipotekarnih 
poslov. 

Člen 5. a. 
Pogoje, ob katerih naj državna hipotekama 

banka opravlja te posle, uredi upravni odbor s 
posebnim pravilnikom, katerega odredbe morajo 
biti utemeljene v zakonu o ureditvi državne hipo
tekarne banke. 

Upravni odbor odreja za vse te posle višino 
obrestne mere in provizije, uvaževaje pogoje de
narnega trga. Nadalje odreja višino obrestne 
mere za emitiranje zastavnic in obveznic po § 86., 
točki 6., zakona o ureditvi državne hipotekarne 
banke. Upravnik poroča ministru za trgovino in 
industrijo pismeno o odločbi upravnega odbora 
glede obrestne mere. 

Ako odloči upravni odbor, da bodi obrestna 
mera za posojila večja nego VA%, na vložene 
javne fonde in pupilarne mase pa manjša r.ego 
5 %, si mora za take odločbe izposlovati odobri
tev ministra za trgovino in industrijo. 

Člen 6. 
Razen poslov, naštetih v prejšnjem členu, ne 

sme opravljati državna hipotekama banka nika
kršnih drugih poslov. 

B. D a j a n j e p o s o j i l na n e p r e m i č n i n e . 

Člen 7. 
Državna hipotekama banka daje posojila na 

nastopne nepremičnine: 
1.) na stavbišča, in sicer samo v mestih in 

trgih; 
2.) na zemljišča z zgradbami iz trdega ma

teriala ob določeni regulacijski črti; 
3.) na poljedelska zemljišča (njive, travnike, 

vinograde, sadovnjake, gozde v prepovedi, vrto
ve in temu podobno), računaje samo vrednost 
čistega sveta. 

Člen 8. 
Državna hipotekama banka ne sme dajati po

sojil : 
1.) na zgradbe, postavljene iz mešanega ali 

slabega materiala; 
2.) na zgradbe, ki po svoji uporabi ne dajo 

dohodkov ali ki se jim dohodki ne morejo stalno 
določiti, kakršne so: bolnice, gledališča, zborišča, 
šole, razstavne zgradbe in temu podobno; 

3.) na rudnike in rudišča kakršnekoli vrste 
kakor tudi ne na zgradbe, ki služijo rudarskim 
podjetjem; 

4.) na otoke in na zemljišča kraj rek, rečic in 
potokov, ki so izpostavljena poplavam, kvari, 
usedanju in prenašanju na drug kraj; 

5.) na obcestne in selske krčme. 

Člen 9. 
Državna hipotekama banka daje posojila 

proti zastavi predmetov, navedenih v členu 7. 
pod 1.), 2.) in 3.), največ do polovice njih vred
nosti. 

Člen 10. 
Posestvo, na katero želi kdo vzeti posojilo 

pri banki, oceni banka po posebnih svojih zaup"-
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nikih in organih, in sicer v zmislu odredb, pred
pisanih v njenih pravilih za ocenjanje posestev. 

Člen 11. 
Zgradbe, na katere daje banka posojila, mo

rajo biti zavarovane zoper požar pri zavaroval- j 
niči, ki si je pridobila pravico, da sme v državi i 
izvrševati te posle. Višino zavarovanja ceni 
upravni odbor. 

Vse pravice iz police in zavarovanja se pre
našajo na banko, polica pa se izroči banki ter 
ostane pri njej ves čas, dokler traja posojilo. 

Zavarovalno premijo plačuje banka, na račun 
dolžnikov, zavarovalnici. Z izplačanimi zneski 
obremenja banka začasno dolžnika, pobere pa 
jih ob prvi priliki, ob pologu poluletnega obroka, j 

Za zgradbe, zastavljene pri banki, ki jih uniči 
požar, izterja banka od dotične zavarovalnice 
pripadajočo odškodnino ter jo izroči dolžniku 
ali naenkrat, če spravi dolžnik zastavljeno pose
stvo v prvotno stanje, ali pa v obrokih po tem, 
kakor napreduje zidanje. 

Dolžnikom, ki v dveh letih od dne, ko je 
prejela banka odškodnino za zavarovanje, ne 
spravijo zastavljenega posestva v prvotno stanje, 
odpove banka posojilo ter pridrži prejeto od
škodnino za poplačilo svoje terjatve, za ostanek 
pa zahteva plačilo od dolžnika. Če je prejeta od
škodnina večja nego je terjatev banke, se pošlje 
prebitek sodišču. 

Banka ima še pravico, dokler ji zavarovalnica 
ne izplača zavarovalnine, zahtevati popolno 
zavarovanje ali plačilo svoje terjatve tudi iz dru
ge dolžnikove imovine. 

Člen 12. 
Banka daje posojila na nepremično imovino 

proti vknjižbi (hipoteki) samo na prvo mesto, 
z obrestmi največ do 6 % na leto. 

Člen 13. 
Rok posojila ne sme biti daljši nego dva-

intrideset let. Krajši sme biti. 
V odrejenem roku se mora vrniti vse posojilo 

z obrestmi vred. Plačevanje se vrši poluletno v 
naprej do popolnega poplačila, vselei v enakem 
znesku (anuiteti), ki ustreza roku in obrestim. 

Člen 14. 
Posojilo ne sme biti manjše od 1000 dinarjev 

na poses-va v mestih in trgih in od 500 dinarjev 
na posestva v selih. 

Posojila se dajo po oni vrsti, v kateri se 
zahtevajo; za to mora skrbeti upravnik. Toda 
izmed posojil, prijavljenih v enem mesecu, se 
rešujejo in dajo prvenstveno ona, za katera pro
sijo zemljedel i, če ne preseza zaprošeno poso
jilo 1000 dinarjev. 

Če se tudi v dveh mesecih, odkar je bil dolžnik 
obveščen z odlokom, da mu je posojilo dovoljeno 
in da se je poslala sodišču obligacija v potrditev 
in vknjižbo, po dolžnikovi krivdi obligacija ne 
potrdi in ne vknjiži, ali če dolžnik po tem izvr
šenem poslu in po pozivu, naj sprejme posojilo, 
niti v enem mesecu ne sprejxe posojila, se do
volitev posojila razveljavi, dolžnik pa je zavezan, 
na dovoljeno posojilo plačati obresti tako za ta 
minuli čcs od rečenega obvestila do razveljavitve 
kakor tudi še za mesec dni od razveljavitve v 

naprej. 
Člen 15. 

Državna hipotekama banka daje hipotekama 
posojila v gotovini. 

Člen 16. 
Kdor želi od banke dobiti posojilo proti za

stavi svojih nepremičnin, se mora zaradi tega 
obrniti na banko s prošnjo, ki ji priloži vse po
datke in listine ter izpolni vse pogoje, predpisane 
s pravili banke za dajanje posojil na nepre
mičnine. 

Dolžnik mora razen tega priložiti svoji 
prošnji izvirno tapijo* za dokaz o lasti svojega 

* Pod «tapijo» se umeje po drju. Lazarju Marko-
viču («Qradjansko pravo», str. 370) posebna listina o 
lastninski pravici na določeni nepremičnini, ki jo izdaja 
občinsko oblastvo, potrjujeta pa jo policijsko oblastvo 
in prvostepeni sud. Tapija ni pogodba, in pod njo se 
tudi ne umeje spis, v katerem je sklenjena pogodba o 
prenosu. Tapija je posebna listina, ki ima samostalno 
vrednost, nezavisno od vsakega prenosa. To je last
ninska listina ali listina, s katero se dokazuje v Srbiji 
lastninska pravica. 

posestva, istotako pa tudi dokaz, kdaj in kako si 
je pridobil last posestva, če to ni razvidno iz 
tapije. 

Poljedelci, ki se prijavijo banki zaradi poso
jila, morajo predložiti popoln dokaz tudi o tem, 
da jim je poleg posestva, ki ga ponujajo banki 
v zastavo, ostalo še toliko imovine, kolikor se jim 
je po predpisu § 471., točki 4., civilnosodnega 
postopka izvzema od izvršbe in prodaje. Na to 
imovino banka ne daje posojil, pač pa se vknji-
žuje tudi nanjo. 

Vsi ti dokazi ostanejo pri banki ves čas, 
dokler se ji posojilo popolnoma ne izplača. 

Če dolžnik želi, mu sme banka izdati prepis 
njegove izvirne tapije kakor tudi ostalih pred
loženih listin, na katerih se označi, da je izvirnik 
pri banki zaradi posojila, ki mu ga je dala. 

Tapija in ostale listine, priložene prošnji 
onega, ki prosi za posojilo, se mu vrnejo, če se 
mu zaprošeno posojilo ne dovoli. 

Člen 17. 
Če želi dobiti posojilo kdo, ki živi v (rodbin

ski) zadrugi, se morajo predhodno neposredno 
pred pristojnim prvostopnim sodiščem izjaviti 
vsi polnoletni zadrugarji, za maloletne pa njih 
varuhi, da žele najeti posojilo, in šele, ko se dobi 
njih pristanek, se sme dovoliti posojila. 

Če je kaj vdov ali drugih oseb, ki imajo po 
zakonu pravico užitka na istih posestvih, se mo
rajo istotako tudi te izjaviti, da odobrujejo to 
obremenitev. 

Če prosijo varuhi za posojilo maloletnikom, 
morajo predhodno od pristojnega varstvenega 
sodnika izposlovati dovolilo, po katerem smejo 
obremeniti nepremičnine maloletnikov. 

Člen 18. 
Dolžnik lahko plača posojilo tudi pred po

gojenim rokom, samo obvestiti mora pismeno o 
tem banko šest mesecev pred plačilom ali pa, če 
tega ne stori, mòra plačati banki na dolg obresti 
za mesec dni v naprej od dne plačila. 

Člen 19. 
Banka ima pravico, dolžniku tudi pred rokom 

odpovedati posojilo ter zahtevati plačilo, če bi 
se vrednost zastave zmanjšala in dolžnik ne bi 
mogel dati banki zahtevane dopolnitve zastave. 

Člen 20. 
Lastnik zastavljenega posestva mora pred

hodno obvestiti banko o vsaki znatnejši izpre-
metnbi, ki jo namerja učiniti na posestvu in ki 

: bi izpremenila vrednost njega zastave. Če banka 
j ugotovi, da bi se z namerjeno izpremembo 
I zmanjšala vrednost zastavljenega posestva, ima 

pravico zahtevati ali dopolnitev zastave ali pa 
plačilo vsega dolga. Isto velja, če izvrši dolžnik 

1 izpremembo, banke pa ne obvesti o tem. 

Člen 21. 
Stroške za ocenitev posestva kakor tudi vse 

ostale izdatke, ki bi jih imela banka ob odločanju 
o prošnji za posojilo, trpi oni, ki prosi za po
sojilo. V ta namen mora vsakdo, ki prosi za po
sojilo, s prošnjo vred položiti banki tudi izvesten 
znesek denarja, določen po banki, iz katerega 
pokrije banka vse svoje stroške. Če se dolžniku 
ne dovoli posojilo, se mu vrne iz tega zneska le 
teliko, kolikor ga je ostalo, ko so se pokrili vsi 
stroški banke. 

Člen 22. 
Če hoče dolžnik prodati zastavljeno posestvo, 

izposluje prvostopno sodišče, ki je pristojno za 
potrditev prenesa, od banke izvirno tapijo in po
trdi na njej prenos; razen tega pa vzame od 
kupca, ki prevzema posestvo z bremenom banke 

| vred, izjavo, da postane dolžnik banke za vso 
' vsoto in da prevzema vse obveznosti prvega 

dolžnika, ter pošlje to izjavo, overovljeno po so-
| dišču, v izvirniku banki s tapijo vred. 
!' Če je pesestvo, zastavljeno banki, prodati na 

javni dražbi na račun, koga drugega, ne pa na 
račun banke, izposluje izvršilno oblastvo od 
banke prepis tapije, vzame po njem posestvo v 
popis ter ga proda. Ko postane prodaja izvršna, 
postopa prvostopno sodišče, ki bi moralo izro
čiti kupcu tapijo, po odredbi prve točke tega 

I člena, če ne odredi banka drugače. 

Če pa kupec v obeh spredaj omenjenih pri
merih plača kupljeno posestvo takoj, se izroči 
izvirna tapija njemu. 

C. Z a s t a v n i c e . 

Člen 23. 
Z zastavnico se zavezuje banka, da bo nje

nemu imetniku redno plačevala obresti in da mu 
izplača imenovano vrednost ob pogoju, ozna
čenem na zastavnici. 

Člen 24. 
Zaradi nabave potrebnih denarnih sredstev 

za dajanje hipoiekarnih posojil sme banka svoje 
zastavnice prodajati ali pa jih zastavljati. 

Člen 25. 
Banka izdaja svoje zastavnice nâ podstavi 

posojil, danih na nepremičnine. 
Potemtakem banka ne sme imeti v obteku več 

zastavnic, nego znaša vsota danih hipotekarnih 
posojil. 

Člen 26. 
Banka izdaja zastavnice na prinosnika. 
Zastavnice morajo biti opremljene s polu-

letaimi kuponi in talonom za kupone. 

Člen 27. 
Obliko zastavnic državne hipotekarne banke 

predpisuje upravni odbor. 
Zastavnice overovlja in potrjuje, da so izdane 

na osnovi hipotekarne zastave, predsednik kon
trolnega odbora. 

Člen 28. 
Obresti na zastavnice se računijo poluletno 

ter se izplačujejo po preteku vsakega poluletja. 
Obrestno mero odreja upravni odbor. 

Člen 29. 
Zastavnice banke smejo nositi izvesme pre

mije — dobitke. 
Za koliko vsoto je ob posameznih žrebanjih 

izžrebati teh zastavnic, kakor tudi način in na
črt žrebanja in žrebanja sama določa upravni 
odbor sporazumno z ministrom za trgovino in 
industrijo. 

Člen 30. 
Banka izplačuje svoje zastavnice po žrebanjih, 

ki se morajo vršiti ali po naprej določenem amor
tizacijskem načrtu ali pa tako, da se samo v na
prej odredi skrajnji rok, do katerega morajo biti 
vse zastavnice izplačane, in da upravni odbor 
odreja potrebno vsoto za posamezna žrebanja. 

Člen 31. 
. 2rebanje zastavnic opravlja javno komisija 

treh članov upravnega odbora, ki jih odredi 
upravni odbor, in sicer vpričo upravnika. ^ 

Številke izžrebanih zastavnic se objavljajo v 
«Službenih Novinah», razen tega pa tudi v dru
gih listih, ki jih upravni odbor izbere za to. 

Člen 32. 
Izžrebane zastavnice se izplačujejo čez mesec 

dni od dne, ko so se izžrebale. 
Obresti na te zastavnice teko samo do dne 

žrebanja. 
Za izplačilo se morajo razen zastavnic pred

ložiti tudi vsi kuponi, katerim še ni potekel rok 
za izplačilo, kakor tudi dotični talon za kupone. 

Drugače se odbije od vsote, ki jo je izplačati 
na zastavnico, vrednost vseh onih kuponov, ka
terim rok še ni potekel in ki se ne predlože z za
stavnico vred. 

Izplačane zastavnice se ne dajo več v promet, 
nego se uničujejo tako, kakor določajo pravila 
banke. 

Člen 33. 
Banka izdaja zastavnice, razdelne s 100. 

Člen 34. 
Za točno plačevanje obresti in izplačilo za

stavnic jamčijo vse terjatve banke, vse njene pre
mične in nepremične imovine in potem, po čle
nu 4. tega zakona, tudi država. 

Člen 35. ' 
Za plačilo svojih terjatev prevzema banka iz

žrebane zastavnice in njih kupone, katerim je 
rok za izplačilo potekel, v njih popolni vrednosti. 
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Člen 36. 
Zastavnice banke se smatrajo povsem za dr

žavne vrednostne papirje ter so s kuponi vred 
oproščene vseh taks in davščin. 

Za kavcijo se sprejemajo zastavnice pri vseh 
državnih blagajnah po popolni imenski vrednosti. 

C. D a j a n j e p o s o j i l o b č i n a m , s r e z o m 
in o k r o ž j e m . 

Člen 37. 
Banka sme dajati posojila občinam, srezom 

in okrožjem proti zastavi nepremične imovine ob 
istih pogojih kakor zasebnikom. 

Istotako jim sme dajati posojila proti zastavi 
doklad in dohodkov; toda v obeh teh primerih 
morajo, imeti dovolilo pristojnega državnega 
oblastva, da se smejo zadolžiti. 

Če občine, srezi in okrožja najsi tudi za eno 
poluletje ne plačajo banki pripadajočega odpla
čila in obresti, vzame minister za finance na za
htevo banke v svoje roke izterjatèv zastavljenih 
doklad in dohodkov, ter pokriva iz njih banki 
obresti in odplačilo. 

Člen 38. 
Za dajanje posojil občinnm, srezom in okrož

jem proti zastavi doklad in dohodkov veljajo od
redbe členov 13., 14., 15., 18., 19. in 21. tega 
zakona. 

Rok tem posojilom sme znašati vkljub odred
bi prvega odstavka člena 13. tega zakona do 
50 let. 

Člen 39. 
Istotako veljajo za obveznice, ki jih izdaja 

banka na podstavi teh posojil, odredbe členov 
23., 24., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 
35. in 36. tega zakona. 

Vsota obveznic v obteku ne sme biti večja od 
vsote posojil, danih proti zastavi doklad in do
hodkov. 

D. N a l a g a n j e g l a v n i c . 

Člen 40. 
Vsi državni fondi, istotako pa tudi oblastne, 

okrožne, sreske in občinske glavnice, kolikor niso 
deponirane v samoupravnih hranilnicah, cerkvene 
in samostanske glavnice in glavnice drugih jav
nih naprav pod nepcsrcdnjim državnim nadzor-
6tvom in njih denarji, ki se pobirajo v doMadah, 
a se ne uporabijo v šestih mesecih za to, čemur 
so namenjeni; vsi depoziti pri sodiščih, policij
skih (političnih) oblastvih in vseh ostalih držav
nih uradih, nadalje denarji pupilarnih in kon-
kurznih mas se morajo dajati v upravljanje dr
žavni hipotekami banki, če ne zahteva varo-
vančeva korist, da se naloži pupilarni denar na 
večje obresti po varstvenem zakonu. 

Vse te glavnice in vsi ti fondi se smejo na
lagati tudi v državne obveznice in v papirje, ka-

, terim se daje po zakonu ta pravica, pupilarni de
nar pa tudi v hranilnice, ki jim priznava zakon 
pupilarno varnost, toda samo največ do 20.000 
dinarjev iz ene pupilarne mase. 

Člen 41. 
Če se po prejšnjem členu ne pošlje denar niti 

v enem mesecu, ko bi se moral poslati, plačajo 
državni organi in osebe, ki so odgovorne za to, 
na ta denar 12% obresti za ves čas, ko je ležal 
denar brezplodno. 

E. P r e v z e m a n j e d e n a r j a n a o b r e s t i . 

Člen 42. 
Banka sme sprejemati denar od vsakogar na 

obresti, na vložne knjižice. 
Najmanjši znesek, ki ga sprejema banka na 

obresti na vložne knjižice, je 1 dinar. 

Člen 43. 
Obresti na denar, ki ga sprejema banica, od

reja upravni odbor. 
Obresti se računijo od prvega delavnika, ki 

pride za dnem, ko se je vloga položila. 
Obresti se računijo do dne 30. junija in do 

dne 31. decembra, ob izplačilu glavnice pa do 
dne izplačila. 

Nedvignjene obresti se kapitaliziraju dne 
1. januarja in dne 1. julija vsako leto. 

Člen 44. 
Vložne knjižice se lahko glase na ime ali pa 

na prinosnika. 
Člen 45. 

Vlagatelj sme svoje vloge dvigati po lestvici 
odpovedi, ki jo določa upravni odbor. 

Tudi banka ima pravico, vlagateljem odpove
dovati njih vloge najmanj 15 dni v naprej, s to 
posledico za vlagatelje, da jim prestanejo, če 
svojih vlog ne dvignejo v odpovednem roku, 
obresti po tem roku. 

Člen 46. 
Na vložne knjižice, ki se glase na prinosnika, 

izplačuje banka glavnico in obresti prinosniku. 
Istotako jih izplačuje banka vsakomur, ki pri

nese vložno knjižico, katera se glasi na ime, 
brez nadaljnjega dokaza ter ga smatra za pra
vega lastnika. Tega pravila se ne drži samo, če 
se je vlagatelj drugače pogodil z banko ali če se 
je ukrenila odredba za amortizacijo knjižice ali 
če je postavilo sodišče prejemanje na laijižico 
pod prepoved. 

III. oddelek. 
P r a v i c e in p o g o d n o s t i . 

Člen 47. 
Knjige državne hipotekarne banke in izpiski 

iz njih, overovljeni po členu 2. tega zakona; imajo 
veljavo javnih listin. 

Člen 48. 
Banki gre v vsakem primeru pravica, prven

stveno izterjati terjatev iz posestva, ki ji je za 
terjatev zastavljeno. 

Davek in doklade se smejo iz posestva, za
stavljenega pri banki, izterjevati pred poplačilom 
njene terjatve samo za eno leto in samo toliko, 
kolikor jih spada na dotično zastavljeno posestvo. 

Člen 49. 
Z zastavljeno nepremično imovino vred se 

smatra za zastavo pri banki tudi vse, kar je ka
korkoli združeno z njo ali kar je postranskega 
pri njej, kakor: vse zgradbe, ki so že stale, ko se 
je posestvo zastavilo; vse zgradbe, ki so se po
stavile pozneje; vse, kar je popravljeno ali do
delano; vse, kar je spojeno z zastavami: gozdi, 
nasadi in vsi mogoči dodatki in pripadki. 

Člen 50. 
Na anuitete, ki se ne polože v roku, zahteva 

banka tudi obresti po oni meri, ki se računi na 
glavnico njenega posojila. Istotako pobira ban
ka od dolžnikov stroške za opomine. 

Člen 51. 
Če dolžnik ne položi niti enih obresti in od

plačila v pogojenem času, ima banka pravico, za
htevati plačilo vsega dolga. 

Člen 52. 
Preden izterja banka svojo terjatev, mora ali 

neposredno ali pa po pristojnem policijskem 
(političnem) oblastvu pozvati dolžnika, naj po
ravna njeno terjatev. Ta poziv se sestavi po 
obrazcu, ki ga predpiše banka sama. 

Če dolžnik v enem mesecu od dne, ko se mu 
je priobčil poziv, ne poravna terjatve, jo izterja 
banka s prodajo zastavljenega posestva. 

Člen 53. 
Plačila iz zastavljenega posestva izterjuie 

banka po svojih organih ali pooblaščencih, in 
sicer po predpisih tega zakona. 

Če ji je pri tem treba tudi sodelovanja poli-: 
cijskega in občinskega oblastva, se morajo njega 
organi takoj odzvati ter izvršiti naredbe banke 
ali njenih pooblaščencev. 

Člen 54. 
Banka ima pravico, svojemu nerednemu dolž

niku odvzeti upravo zastavljenega posestva. 
Tako odvzeto posestvo upravlja banka ali po 

skrbniku, ki ga odredi sama, ali pa ga upravlja 
sama tako, da ga odda v zakup. 

V tem časti ima banka pravico, pobirati vse 
pridelke in dohodke zastavljenega posestva ter 
jih uporabljati za poravnavo neplačanega odpla
čila in neplačanih obresti po odbitku stroškov za 
vzdrževanje in čuvanje zastavljenega posestva 

kakor tudi državne davke in doklade, kolikor je 
posestvo obremenjeno z njimi. 

Člen 55. 
Vkljub predpisom zakona o sodnem postop

ku v civilnih pravdah o izterjevanju plačil ima 
banka še te-le pogodnosti: 

1.) Zastavljeno posestvo, ki ga hoče prodati, 
sme sama oceniti. 

2.) Zastavne upnike obvešča banka s pripo
ročenim pismom ali po oblastvih. 

3.) Če s ceno, izlicitirano na prodaji zastav
ljenega posestva, ne more popolnoma pokriti 
svoje terjatve, sme banka prodajo odložiti ter 
vzeti zastavljeno posestvo po členu 54. v svojo 
upravo, sme ga pa tudi sama kupiti, če spozna, 
da to zahtevajo njeni interesi. 

4.) Terjatve banke in predmeti, ki se tičejo 
banke, se smatrajo za nujne in sodišča jih obrav
navajo kot take (§ 102. civ. post.). 

Člen 56. 
Prodaja, ki jo odredi banka, se mora trikrat 

objaviti v «Službenih Novinah». Od dne prve 
objave do dne prodaje mora miniti najmanj 30 
dni; pri tem se ne vštevata dan objave in dan 
prodaje. 

Prodaja se priobči dolžniku ali njegovemu 
namestniku proti podpisu. 

Prodaja se izvrši v okolišu, kjer je zastava, 
in v kraju, ki ga banka odredi in objavi. 

Prodajo opravi organ banke; zaključiti se ne 
sme na odrejeni dan pred 4. uro popoldne. 

Če je terjatev banke na prodaji popolnoma 
pokrita in prestane draženje licitantov, se sme 
posestvo odstopiti kupcu brez ozira na število 
licitantov. 

Člen 57. 
Pritožba zoper tako izvršeno prodajo se sme 

vložiti pri pristojnem prvostopnem sodišču v 10 
dneh od dne, ko se je prodaja izvršila. 

Pritožbo sme vložiti samo oni, ki je s pro
dajo oškodovan. 
• Ko odda banka o taki pritožbi svojo izjavo, 
izda sodišče razsodbo, ki je izvršna. 

Tapije tako prodanih posestev se izdajajo 
tako, kakor je razloženo v členu 22. tega zakona. 

Člen 58. 
Če ima banka za svoje terjatve razen za

stave v nepremični imovini v zastavi tudi pre
mičnine, ki so ji neposredno vročene, sme iz take 
zastave pokriti svoje terjatve s prodajo na borzi 
ali z javno licitacijo, ki jo izvrši sama po svojih 
organih. 

Člen 59. 
Razen zastave v nepremični imovini in ročne 

zastave, navedene v prejšnjem členu, ima banka 
pravico, v poravnavo njej dolžnega odplačila in 
obresti kakor tudi stroškov, a po potrebi tudi 
glavnice, ukoriščati vsa ostala sredstva za za
varovanje. Člen 60. 

Če kaj ostane, ko so terjatve banke iz nepre
mične imovine poravnane, pošlje banka ta pre
bitek pristojnemu prvostopnemu sodišču v na
daljnje poslovanje. 

Člen 61. 
Vse stroške za plačilo svojih terjatev pokriva 

banka začasno sama, odškoduje pa se zanje od 
dolžnika ali iz njegovega prodanega posestva. 

Člen 62. 
Imovine dolžnika, ki pride v konkurz in na 

katere je banka vknjižena, ne spadajo v konkurz-
no maso; tudi se jih ne tičejo predpisi zakona 
o konkurznem postopanju, nego obravnavajo se 
po odredbah tega zakona. 

Samo če nastop/i konkurz, mora banka dati 
zastavo na prodaj ter poslati sodišču prebitek 
izkupička, ako ga je kaj po njenem poplačilu; 
drugače pa mora postopati po členu 54., če ne 
doseže na prodaji popolnega poplačila svoje 
terjatve. 

IV. oddelek. 

a) U p r a v n i o d b o r . 

Člen 63. 
Upravni odbor sestavlja 11 članov, in sicer: 
(pet) 5 članov, ki jih izvoli narodna skup

ščina; 



IF 

119. 834 Letnik TV. 

(en) 1 član izmed trgovcev, "ki ga izvoli Na
rodna banka; 

(dva) 2 člana, ki ju izvoli pridobitni svet; 
dokler pa se ta svet ne ustanovi, izvoli ta dva 
člana glavna zveza poljedelskih zadrug; 

(en) 1 član državnega sveta, ki ga izvoli dr
žavni svet; 

(en) 1 član pravne fakultete beograjske uni
verze, ki ga izvoli univerzitetni svet; in 

upravnik državne hipotekarne banke. 

Člen 64. 
Upravni odbor voli izmed sebe predsednika 

in podpredsednika. 

Člen 65. 
Člani upravnega odbora se volijo za štiri leta. 
Po prvih štirih letih poslovanja državne hi

potekarne banke odstopita vsako leto po dva 
člana, ki se izžrebata, in njiju mesti se popolnita 
z novo volitvijo tako, kakor je bil izvoljen odsto-
pivši član. 

Ko so na ta način odstopili vsi prvič izvoljeni 
Sani, odstopata po vrsti po dva najstarejša člana, 
t j . ona, ki sta odslužila po štiri leta. 

Odstopivši člani smejo biti zopet izvoljeni. 

Člen 66. 
Člani upravnega odbora se potrjujejo s kra

ljevskim ukazom. 
Člen 67. 

Če kdo izmed članov odbora, preden poteče 
rok njegove dolžnosti, umre ali odstopi ali če je 
drugače trajno zadržan, opravljati dolžnost, se 
izvoli namesto njega nov član tako, kakor je bil 
izvoljen odstopivši član. 

Član, ki se izvoli namesto člana, kateri je umrl 
ali odstopil drugače, ostane član samo toHko 
časa, kolikor bi ga bil moral praviloma odslužiti 
umrli ali odstopivši član. 

Člen 68. 
Za člana upravnega odbora sme biti izvoljen 

m postavljen samo oni, ki je državljan kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev ter živi stalno v 
Beogradu. 

Člen 69. 
Upravni odbor ima te-le dolžnosti: 
1.) uravnava vse poslovanje banke v mejah 

zakona in pravil; 
2.) odloča o dajanju posojil po vseh poslov

nih granah banke; 
3.) odloča o potrebnih ukrepih za plačilo zo

per neredne dolžnike, o poravnavi in o prodaji 
nepremičnih imovin, zastavljenih na račun banke, 
in vobče o vsem, s čimer naj se interesi banke 
zaščitijo in obvarujejo; 

4.) odreja pogoje in določa obrestno mero, 
tako za posojila, ki jih daje, kakor tudi za ona, 
ki jih najema, in vse ostalo po vseh poslovnih 
granah banke; 

5.) odloča o nakupu in prodaji zastavnic in 
obveznic banke na njen račun; 

6.) sestavlja in določa letni proračun stroškov 
državne hipotekarne banke, ki tudi ne spada v 
sestavo občega državnega proračuna; 

7.) odreja osebe, ki dajo pri posameznih di
rekcijah in podružnicah državne hipotekarne 
banke s svojim podpisom priznanice za vrednote, 
prejete za državno hipotekamo banko. Izdaja po
oblastila za posle, ki se opravljajo za banko, ter 
izdaja specialna pooblastila šefom direkcij in 
upravnikom glavnih podružnic, da ti sami kot 
odgovorni nakazovala po odločbah upravnega 
odbora opravljajo posel pri direkcijah in glavnih 
podružnicah. Kot taki podpisujejo naloge za iz
plačilo in vplačilo vsot pri dotičnih blagajnah; 

8.) daje navodila za sestavo letne bilance dr
žavne hipotekarne banke; 

9.) predpisuje obliko zastavnic, obveznic, na
kaznic, priznanic, pogodb itd. državne hipote
karne banke; 

10.) voli oskrbnike za upravljanje posestev 
nerednih dolžnikov; 

11.) sestavlja in predlaga ministru za trgovino 
in industrijo potrebne izpremembe in dopolnitve 
v tem zakonu; 

12.) izdeluje pravila za izvrševanje tega za
kona in poslovnike o notranjem poslovanju ban
ke in njenih podružnic; predpisuje pravila o vod
stvu blagajn kakor tudi o odgovornosti računo-
dajnikov in nakazovalcev; 

13.) voli po predpisih tega zakona uradnike 
in postavlja zvaničnike banke in njenih podruž
nic; jim odreja plačo ter odloča tako o njih na
predovanju kakor tudi o njih upokojanju in od
puščanju iz službe; 

14.) odloča o otvarjanju in ukinjanju posa
meznih podružnic banke kakor tudi o tem, kako 
naj se te podružnice organizirajo; 

15.) odloča o izdajanju (emitiranju) zastavnic 
in obveznic banke in o njih izplačilu (amorti
zaciji); 

16.) odreja potrebno število zaupnikov za 
ocenjanje vrednosti nepremičnih imovin, na ka
tere daje banka posojila; 

17.) odloča o nakupu nepremičnin in o po
stavljanju zgradb, potrebnih za banko in za njene 
podružnice; 

18.) daje uradnikom banke dopust; 
19.) ima pravico, kaznovati uradnike banke z 

izgubo plače do treh mesecev. 
Njegove odločbe so izvršne. 

Člen 70. 
Upravni odbor se sestaja na seje, kadarkoli 

to zahtevajo posli banke, najmanj pa vsak mesec 
po enkrat. 

Odbor se sestaja na poziv predsednikov ali 
pa, če je predsednik zadržan, na poziv podpred
sednikov. 

Odbor se sklicuje na način, ki ga v naprej 
predpiše odbor sam; vselej pa se morajo pozvati 
vsi člani odbora pismeno na sejo, za katero mora 
biti določen in označen dnevni red. 

Člen 71. 
Odbor je sklepčen, če je prisotnih pri seji 

najmanj pet članov. 
Odbor odloča z večino glasov; ob enakosti 

glasov se smatra predlog za odklonjenega. 

Člen 72. 
Člani upravnega odbora morajo izmenoma 

dežurati v banki po redu in na način, ki ga do
loči upravni odbor. 

Za ta dežuranja dobivajo člani upravnega 
odbora nagrade po 40 dinarjev na dan. 

Člen 73. 
Člani upravnega odbora so državni hipote

kami banki z vsem svojim imetkom solidarno 
odgovorni za škodo, ki bi nastala iz protizako
nitega ali nepravilnega izvrševanja njih dolžnosti 
ali pa zato, ker prekoračijo obseg svojih poslov, 
ki ga jim, odrejajo zakon in pravila, in s tem 
oškodujejo banko. 

Ta odgovornost ne sme zadeti onega člana 
upravnega odbora, ki je takoj protestiral zoper 
odločbo in naredbo odbora ali ki ni sodeloval 
pri opravilu, s katerim se je banki prizadela 
škoda. 

Člen 73. a. 
V zmislu odredb člena 2. in člena 86., točk 2.) 

in 3.), zakona o ureditvi uprave fondov in na 
podstavi sklepov in odločb upravnega odbora 
upravlja in vodi posle državne hipotekarne banke 
glavna direkcija banke, ki je sestavljena iz uprav
nika državne hipotekarne banke in dežurnega 
člana. V imenu upravnega odbora izvaja in upo
rablja direkcija te njegove odločbe, sklenjene v 
zmislu § 71. zakona o ureditvi uprave fondov. 

Vse te odločbe imajo moč naredbe in glavna 
direkcija jih mora brezpogojno izvrševati. Kot 
nakazovalec je odgovoren ves upravni odbor z 
omejitvijo v členu 78., odstavka II., zakona o 
ureditvi uprave fondov. 

b) U r a d n o o s e b j e . 

Člen 74. 
Državna hipotekama banka ima za opravlja

nje svojih poslov uradnike, zvaničnike in sluge, 
katerih število odreja upravni odbor po potrebi. 

Člen 74. a. 
Za opravljanje posameznih poslov ustanavlja 

upravni odbor posamezne poslovne direkcije, ki 
jih upravlja šef direkcije po naredbah in odloč
bah glavne direkcije. 

Vsaka direkcija ima potrebno število oddel
kov, ki jih upravlja odgovorni šef oddelka. Na

tančnejše odredbe o poslovanju teh direkcij ra 
oddelkov predpiše upravni odbor s posebnim 
statutom. 

Člen 74. b. 
Za opravljanje svojih poslov izvun sedeža 

banke otvarja upravni odbor s svojo odločbo v 
posameznih krajih kraljevine glavne podružnice 
in agenture državne hipotekarne banke. 

Organizacijo, področje in poslovno razmerje 
glavnih podružnic in agentur proti hipotekami 
banki predpiše upravni odbor s statutom, uva-
ževaje zakonske naredbe zakona o ureditvi upra
ve fondov in predpise tega zakona. 

Člen 74. c. • 
Zaradi kontrole nad poslovanjem pri posa

meznih poslovnih direkcijah, glavnih podružnicah 
in agenturah, tako računske kontrole kakor tudi 
glede pravilnega uporabljanja zakonov, zakon
skih predpisov in naredb se ustanavlja pri držav
ni hipotekami banki inspektorat kot poseben od
delek glavne direkcije. 

Temu oddelku načeluje glavni inspektor. Dolž
nosti glavnega inšpektorja predpiše upravni od
bor s pravilnikom. 

Člen 75. 
Uradniki banke se postavljajo s kraljevskim 

ukazom. 
Upravnik se postavlja za pet let na predlog 

ministra za trgovino in industrijo, ostali urad
niki pa na predlog upravnega odbora. 

Noben uradnik ne sme napredovati, ne sme 
biti upokojen ali odpuščen iz službe državne hi
potekarne banke brez predloga upravnega od
bora, poslan na drugo službo ali premeščen pa 
ne brez pristanka upravnega odbora. 

Člen 76. 

Uradnike porazdeljuje pri banki in podruž
nicah upravni odbor. 

Člen 77. 

Za upravnika banke sme biti postavljen samo 
oni, ki je dovršil fakulteto ali višjo trgovsko šolo 
z zrelostnim izpitom ter ima 35 let. 

Člen 78. 
Za glavnega tajnika sme biti postavljen samo 

oni, ki je dovršil fakulteto ali višjo trgovsko šolo 
v tuzemstvu ali v inozemstvu in ki je bil vsaj pet 
let uradnik pri večjem denarnem zavodu. Prven
stveno pravico ima oni, ki je poleg tega vešč 
poslom in organizaciji hipotekarnih naprav. 

Glavni tajnik zastopa upravnika, kadar je ta 
zadržan, opravljati svojo službo. Vsem sejam 
upravnega odbora prisostvuje kot poslovodja. 

Člen 79. 
Pri državni hipotekami banki so ta-le ukazna 

zvanja: upravnik, glavni tajnik, pravni zastopnik 
banke, glavni inspektor, šefi direkcij, upravniki 
glavnih podružnic, šefi oddelkov, uradniki, iz
vrševalci, blagajniki, šefi agentur, arhivarji in 
korespondenti. 

Uradnik banke sme biti samo oni, ki je do
vršil najmanj trgovsko šolo, vso gimnazijo ali 
realko in ki opravi predpisani uradniški izpit pri 
državni hipotekami banki. Od te šolske kvalifika
cije smejo biti izvzeti blagajniki, izvrševalci in 
arhivarji banice. 

Pravila o izpitu uradnikov predpiše uprayni 
odbor. 

Tega izpita so oproščeni: • 
a) upravnik in glavni blagajnik; 
b) uradniki pravnozastopniškega oddelka držav

ne hipotekarne banke, od katerih se zahteva, 
da so dovršili pravno fakulteto v tužen stvu 
ali v inozemstvu in da so službovali pri so
dišču kot uradniki najmanj tri leta; šef tega 
oddelka pa sme biti samo oni, ki je služboval 
najmanj pet let v sodni stroki ali pri tem 
oddelku; 

c) izvrševalci in arhivarji; 
č) uradniki, ki so dovršili najmanj trgovsko šolo, 

enakopravno s srednjo šolo, vso gimnazijo 
ali realko in ki so prebili najmanj pet let pri 
denarnem zavodu ali državni hipotekami 
banki kot zvaničniki, m 

d) korespondenti. 
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Člen 80. 
Plače uradnikom so na leto v srebru: 

a) upravniku Din 8000-— 
b) glavnemu tajniku po teh razredih: 

III. razreda Din 5000-— 
H. „ „ 6000-— 
I. , • „ 7000--

c) Sefom oddelkov in šefom podružnic: 
V. razreda Din 4000-— 

IV. „ ,, 4500— 
Ш. „ „ 5000— 
И. „ „ 5500— 
I- „ „ 6000— 

<č) za vse ostale uradnike veljajo ti-le razredi: 
V. razred Din 2000— 

IV. „ „ 2500— 
HI- „ , 3000— 
H- ., „ 3500— 
I ,, „ 4000— 

člen 80. a. 
Pravni zastopnik banke, šefi poslovnih direk

cij, upravniki glavnih podružnic in glavni inspek
tor imajo te-le letne plače v srebru: 

III. razreda Din 5000— 
И. „ „ 6000— 
I- „ „ 7000— 

Glavni inspektor, šefi poslovnih direkcij in 
upravniki glavnih podružnic morajo imeti kvali
fikacijo, ki je predpisana v členu 78. zakona o 
ureditvi uprave fondov, pravni zastopnik banke 
pa kvalifikacijo, ki se zahteva v členu 79. istega 
zakona za šefa pravnozastopniškega oddelka. Na 
ta ukazna zvanja smejo biti kljub predpisu tega 
člena postavljeni dosedanji uradniki uprave fon
dov, ki so si že pridobili čin in plačo, katera 
imajo šefi oddelkov in podružnic po členu 80., 
točki c), omenjenega zakona. 

Člen 80. b. 
Šefi agentur imajo plače in se dele-na razrede, 

določene v točki c) člena 80.; korespondenti in 
arhivarji pa imajo plače in se dele na razrede, 
določene v točki č) člena 80. zakona o ureditvi 
uprave fondov. 

Sedanji arhivarji uprave fondov, ki so z uka
zom že dobili plače preko 4000 dinarjev, obdrže 
te plače. 

Za korespondente se smejo izjemoma in po 
odločbi-upravnega odbora postavljati tudi oni, 
ki nimajo šolske kvalifikacije, določene v členu 79. 
zakona o ureditvi uprave fondov in predpisanih 
uradniških izpitov. 

Člen 80. c. 
Vrhu plače, določene v členu 80. zakona o 

ureditvi uprave fondov, sme upravni odbor po 
potrebi in sposobnosti odrejati uradnikom držav
ne hipotekarne banke letne doklade kot poviške 
plače razen draginjskih doklad, katere imajo ka
kor drugi državni uradniki. Ta povišek velja, če 
ga odobrita minister za trgovino in industrijo 
in minister za finance. 

če ne odločita ta ministra v enem mesecu o 
tem ničesar, stopi odločba upravnega odbora v 
veljavo. 

Te doklade ne vplivajo na višino pokojnine 
uradnikov državne hipotekarne banke, ki se 
upokoje. 

Člen 81. 
Uradniki banke ne morejo napredovati, če 

niso prebili v enem razredu vsaj leto dni. 

Člen 82. 
Zvaničnike pri državni hipotekami banki po

stavlja, jim odreja plače ter jih odpušča upravni 
odbor. Njih letne plače odreja upravni odbor 
banke. 

Člen 83. 
Sluge pri banki postavlja in odpušča upravnik 

banke, ki jim tudi odreja višino letne plače. 

Člen 84. 
Uradnikom in zvaničnikom, ki potujejo ali 

opravljajo posle banke zunaj svojega stalnega 
kraja, odreja upravni odbor pome in ostale 
stroške. ^ nt. 

Člen 85. 
Dopuste uradnikom in zvaničnikom, daljše 

od 10 dni, daje upravni odbor, do 10 dni pa 
-•«pravnik. 
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Člen 86. 
Upravnik ima te-le dolžnosti: 
1.) Predseduje sejam upravnega odbora ter 

jih vodi. -
2.) Izvršuje sklepe upravnega odbora. 
3.) Izdaja v nujnih primerih z dežurnim čla

nom naredbe in odreja vse ukrepe, ki jih zahte
vajo interesi banke, o čemer mora naknadno v 
prvi seji poročati upravnemu odboru. 

4.) Sestavlja in predlaga vsaj osem dni pred 
začetkom vsakega leta upravnemu odboru v 
proučevanje in odobritev proračun stroškov za 
prihodnje leto. 

5.) Nadzira osebje banke in skrbi, da se po 
pisarnah banke vzdržuje red in disciplina. 

6.) Nadzira, da se v vseh poslovnih strokah 
banke točno izvršujejo predpisi zakona, pravil 
in navodil. 

Če spozna, da je sklep upravnega odbora 
protiven zakonu o državni hipotekami banki ali 
drugim pravilom in predpisom za posle te banke, 
mora ustaviti izvršitev takega sklepa in jo za
držati, dokler ne predloži o tem svojega pisme
nega poročila ministru za trgovino in industrijo 
in dokler od tega ne dospe odločba o tej stvari. 
Upravnik mora predložiti ministru svoje poročilo 
najkesneje v dveh dneh od dne dotičnega sklepa, 
minister pa mora izdati o tem predmetu svojo 
odločbo in o tem obvestiti banko najkesneje v 
desetih dneh od dne, ko je upravni odbor storil 
sklep; drugače se sme dotični sklep upravnega 
odbora izvršiti. 

7.) Zlasti skrbi za to in vodi nadzorstvo, da 
vrednost zastavnic in obveznic državne hipote
karne banke, ki so v obteku, ne prestopa od
rejenih mej. 

8.) Skrbi, dà se žrebajo ti papirji točno po 
določenem načrtu in da se ti papirji, izplačani in 
vzeti iz obteka, uničujejo tako, kakor je to pred
pisano. 

9.) Prisostvuje vsem žrebanjem zastavnic in 
obveznic državne hipotekarne banke kakor tudi 
uničevanju teh papirjev. 

10.) Referira ministru za trgovino in indu
strijo o vseh poslih državne hipotekarne banke. 

V. oddelek. 
K o n t r o l n i o d b o r . 

Člen 87. 
Nadzorstvo v državni hipotekami banki 

opravlja kontrolni odbor. 

Člen 88. 
Kontrolni odbor sestoji iz petih članov. 
Ti se postavljajo s kraljevskim ukazom na 

predlog ministra za trgovino in industrijo. 

Člen 89. 

Za člana kontrolnega odbora sme biti po
stavljen samo oni, ki je vešč poslom denarnih 
zavodov. 

Člen 90. 
člani kontrolnega odbora se postavljajo za 

pet let. 
Prva štiri leta izstopi po eden, ki se izžreba. 

Po petem letu odstopi tudi oni poslednji član, 
pozneje pa odstopi vselej oni, ki je po službi naj
starejši, t. j . ki je odslužil popolnih pet let. 

Če se mesto enega izmed članov izprazni 
spričo smrti ali drugače pred odrejenim časom, 
popolni minister za trgovino in industrijo to 
mesto z novo volitvijo najkesneje v enem mesecu. 

Člen 91. 
Kontrolni odbor si izvoli zaradi izvrševanja 

svoje naloge izmed sebe predsednika. 

Člen 92. 
Kontrolni odbor se sestaja na poziv svojega 

predsednika zaradi izvrševanja svoje naloge. 
Kontrolni odbor ima to-le nalogo: 
1.) Redno vsak mesec, pa tudi izredno, kadar 

se mu zdi potrebno, pregleduje poslovanje uprav
nega odbora, knjigovodstva in računovodstva 
državne hipotekarne banke. 

2.) Opravlja občasno revizije blagajn državne 
hipotekarne.banke; uverja se o stanju gotovine 
in o stanju zastavnic, obveznic, kuponov in osta
lih vrednot pri banki. 

Letnih IV. 

3.) Pregleduje in overja letno bilanco kakor 
tudi račun izgube in dobička. 

4.) Predsednik kontrolnega odbora-overja po 
členu 27. zastavnice banke. 

Člen 93. 
O vsakem izvršenem pregledu poroča kon

trolni odbor ministru za trgovino in industrijo. 
Svoje poročilo vroča v prepisu tudi upravnemu 
odboru. 

Člen 94. 

Kontrolni odbor sme izvrševati svojo nalogo, 
če so prisotni vsaj trije člani z onim članom 
vred, ki predseduje. 

člen 95. 
Člani kontrolnega odbora imajo za vsako na

vzočnost ob pregledih v banki nagrade po 40 di
narjev na dan. Ta nagrada se jim izplačuje kon
cem, vsakega leta. 

VI. oddelek. 

B i l a n c a , p o r a z d e l i t e v d o b i č k a , r e 
z e r v n i fond. 

Člen 96. 
Državna hipotekama banka vodi svoje knjige 

po dvojnem knjigovodstvu. > 
Knjige banke potrjuje ministrstvo za trgovino 

in industrijo. 
Člen 97. 

Koncem vsakega leta — dne 31. decembra — 
mora banka sestaviti obči popis vse svoje imo
vine — aktiv — in vsega svojega dolga — pasiv 
— ter na podstavi tega izvesti bilanco celokup
nega stanja z računom izgube in dobička vred. 

Člen 97. a. 
Glavna kontrola ima po svojih organih pri 

banki med poslovnim letom, kljub odredbam za
kona o njeni ureditvi, te-le dolžnosti: 

1.) Pregleduje vse prejemke in izdatke pri 
vseh državnih in javnih fondih, ki jih upravlja 
državna hipotekama banka po členu 5., točki 1., 
zakona o svoji ureditvi. 

2.) Kontrolira vse prejemke in izdatke -pri 
vseh glavnicah in denarjih občinskih, sreskih, ob
lastnih, okrožnih, cerkvenih, samostanskih in dru
gih korporacij, ki jih upravlja državna hipote
kama banka po točki 2., člena 5. zakona o svoji 
ureditvi, kolikor niso te glavnice in ti denarji 
čisto privatnega značaja. 

3.) Kontrolo o rednih izplačilih pokojnin iz 
pokojninskih fondov, ki jih upravlja državna hi
potekama banka po pooblastitvi in specialnih 
zakonih (uradniških, duhovniških in učiteljskih 
fondov), opravljajo organi glavne kontrole tako
le: Državna hipotekama banka sestavi točen se-
znamek vseh pokojnin, ki se sedaj izplačujejo pri 
njeni blagajni. Ko ga krajevna kontrola pregleda 
in overi, izplačuje državna hipotekama b.anka 
odslej vsakega mese:a redno pokojnine v znesku, 
označenem v tem seznamku, brez predhodne 
specialne overitve posameznih nalogov, dokler ne 
nastopi izprememba, ki vpliva po dotičnem za
konu na višino, in na trajanje pokojnin. Če na
stopi taka izprememba, se vpiše po predhodnem 
pregledu in predhodni overitvi krajevne kontrole 
y omenjeni seznamek. Vsa ostala izredna izpla
čila iz teh fondov, najsi bi bila utemeljena v pri
stojnih odločbah, so zavezana predhodnemu pre
gledu in predhodni overitvi krajevne kontrole. 

Če zahteva stanje poslov, odredi glavna kon
trola pri krajevni kontroli državne hipotekarne 
banke več računskih preglednikov, ki jim obenem 
opredeli obseg poslov z ozirom na tu razloženo 
svojo pristojnost. 

Nadzorstvo nad vsem ostalim delom in vsemi 
ostalimi posli državne hipotekarne banke, dolp-
čeno v členu 5., točkah 3.) do 20.), izvršuje^kon
trolni odbor banke po členih 87. Дп 92. zakona,o 
ureditvi uprave fondov. 

Člen 98. 
Bilanco in račun izgube in dobička potrdi 

upravni odbor v svoji seji, ko ga je predhodno 
pregledal in primerjal z glavnimi knjigami. 

Tako potrjeno bilanco in račun izgube in do
bička izroči upravni odbor v pregled kontrolnemu 
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odboru najkesneje do konca meseca marca pri
hodnjega Jeta. Kontrolni odbor mora bilanco v 
30 dneh od dne, ko jo je prejel, pregledati ter jo, 
če jo spozna za pravilno, overiti s svojim pod
pisom. O tem svojem pregledu poroča pismeno 
upravnemu odboru ter mu vrne bilanco zaradi 
popravka. 

Člen 99. 
Tako pregledano in potrjeno bilanco in račun 

izgube in dobička priobči upravni odbor v 
•«Službenih Novinah» ter ju predloži skupno s 
svojim poročilom o poslovanju banke v dotičnem 
letu ministru za trgovino in industrijo. 

Istotako predloži upravni odbor bilanco in 
račun izgube in dobička tudi glavni- kontroli v 
pregled. 

Člen 100. 
Glavna kontrola mora pregledati bilanco in 

račun izgube in dobička najkesneje v štirih me
secih od dne, ko ji je upravni odbor predložil 
račane. 

Ta pregled izvrši glavna kontrola v banki. Če 
se glavna kontrola uveri, primerjaje knjige in ra
čune banke s predloženo bilanco in računom iz
gube in dobička, da je vse točno in pravilno, da 
upravnemu odboru takoj razrešnico. 

Glavna kontrola da to razrešnico vkljub 
točki 3. člena 97. zakona o svojem ustroju z na
vadnim potrdilom svojih odposlancev, da se je 
bilanca primerjala s knjigami in da je pravilna. 

To potrdilo zapišejo in podpišejo odposlanci 
glavne kontrole na bilanci v dveh izvodih. Enega 
pridrže odposlanci za glavno kontrolo, drugi pa 
se shrani v banki. 

Če glavna kontrola v štirih mesecih od dne, 
ko so ji bili računi poslani v pregled, ne pregleda 
bilance in računa izgube in dobička, je smatrati 
omenjena računa banke za pravilna in upravni 
odbor za razrešenega, glavno kontrolo pa zadeva 
odgovornost, ker ni izvršila svoje dolžnosti. 

Člen 100. a. 
Vsi razhodki pri poslih banke obremenjaio 

kosmati dohodek banke za dotično poslovno leto, 
razen izdatkov, ki se omenjajo v členu 103. a 
tega zakona. 

Člen 101. 
Od čistega dobička državne hipotekarne ban

ke, ki ga je prevestì na zlato denarno vrednost, 
s? uporabljajo: 
a) 3 % kot nagrada — tantiema — upravniku 

in članom upravnega odbora; 
b) 4 % kot nagrada službenemu osebju banke, 

izvzemši izvrševalce; 
c) 2% kot nagrada izvrševalcem banke; 
č) cd preostanka čistega dobička se vlaga 2 0 % 

v rezervni fond, ostanek pa pripada glavni 
državni blagajni kot delež države pri čistem 
dobičku državne hipotekarne banke. 
Teh 20% se vlaga v rezervni fond toliko časa, 

dokler ne doseže ta fond vsote deset milijonov 
dinarjev. 

Po tem; času pripada ves preostanek čistega 
-dobička glavni državni blagajni. 

Tantiema upravnega odbora se porazdeljuje 
med člane tega odbora sorazmerno z njih na
vzočnostjo pri sejah. 

Tantiema za uradnike se porazdeljuje soraz
merno z njih plačo in časom, ki so ga prebili v 
službi banke, o čemer predpiše upravni odbor 
poseben pravilnik. 

Člen 102. 
Rezervni fond državne hipotekarne banke 

služi v prvi vrsti za kritje izgub, ki bi jih utegnila 
banka imeti pri poslovanju. 

Rezervni fond tvorijo: 
a) polovica preostanka čistega dobička državne 

hipotekarne banke, po členu 101.; 
b) dohodki njegove glavnice; 
c) nedvignjene vsote amortiziranih zastavnic in 

obveznic državne hipotekarne banke kakor 
tudi njih kuponov, ki so zastarane; 

č) nepričakovani dohodki. 
Glavnica rezervnega fonda državne hipote

karne banke se vodi v zlatu ter se nalaga na dr
žavne vrednostne papirje, ki nosijo obresti, in na 
delnice Narodne banke kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev. 

VII. oddelek. 
O b č e o d r e d b e . 

Člen 103. 
Vsi stroški za izvrševanje tega zakona se po

krivajo iz blagajne banke ter se amortizirajo po
stopno po sklepu upravnega odbora. 

Člen 103. a. 
Državna hipotekama banka se pooblašča, da 

sme otvoriti v svojih knjigah poseben račun, v 
katerem vknjižuje vsote, izdane za nabavo in iz
delavo materiala: za izdelavo zastavnic in obvez
nic, posojilnih in vložnih knjižic in za kritje dru
gih materialnih potrebščin, ki se trosijo -na daljšo 
vrsto let; toda banka mora za to število let po
stopno izvrševati amortizacijo tega računa, po-
stavljaje v svoj proračun vsako leto potrebne 
vsote. 

Člen 103. b. 
Stroški za izvrševanje tega zakona, kolikor se 

ne morejo pokrivati iz vsot, preliminiranih z red
nim proračunom državne hipotekarne ba*ike za 
tekoče proračunsko leto, se pokrivajo iz blagajne 
banke v breme posebnega računa za reorganiza
cijo državne hipotekarne banke; ta račun se mora 
postopno amortizirati po odločbi upravnega od
bora, ki postavlja redno vsako leto v svoj prora
čun stroškov potrebne vsote za njegovo amorti
zacijo. 

Člen 104. 
Državna hipotekama banka sme po sklepu 

upravnega odbora in z odobritvijo ministra za 
trgovino in industrijo postavljati zgradbe tako 
zase kakor tudi za svoje podružnice. V ta namen 
srne najeti potrebno posojilo ter ga z amortiza
cijo izplačati iz svojih dohodkov. 

Minister za finance se pooblašča, da sme 
banki brezplačno odstopati zemljišča, potrebna 
za njene zgradbe. 

Člen 105. 
Ponarejanje zastavnic in obveznic, kuponov 

ali kakršnihkoli listin banke kakor tudi sama pri
prava in poizkušnja za to se kaznuje po odred
bah kazenskega zakona. •. 

Člen 106. 
Izplačilo izžrebanih zastavnic in obveznic batv 

ke zastara čez šest let od dne odrejenega izplačila' 
Kuponi zastavnic in obveznic banke zastarajo 

čez pet let od izplačilnega roka. 

Banka mora 
sati svoje mesečno stanje 

Člen 107. 
v «Službenih Novinah» razgla-

Člen 108. 
Pravila in navodila za izvrševanje vseh po

slov v državni hipotekami banki predpisuje 
upravni odbor. 

Člen 109. 
Nepremične imovine, ki jih je do sedaj uprava 

fondov odkupila od svojih dolžnikov, upravlja 
državna hipotekama banka tako, kakor se ji zdi 
najkoristneje, dokler ne clobi možnosti, da jih 
razproda. 

VIII. oddelek. 

P r e h o d n e o d r e d b e . 

Člen 110. 
Upravi fondov se nalaga, da mora izvršiti 

postopno lakvidacijo okrožnih hranilnic (okruž
nih štedionica), ki so ukinjene z zakonom z dne 
3. januarja 1894. V ta namen prevzame uprava 
fondov od okrožnih hranilnic vsa njih aktiva in 
pasiva po popisu, ki ga mora izvršiti na dan 
prevzema, nadalje vse akte, listine, knjige in vso 
ostalo administracijo ter stopi v vse njih pravice 
in vse obveznosti. 

Člen 111. 
Dosedanjim dolžnikom uprave fondov in 

okrožnih hranilnic, ki so zaostali z izplačilom 
odplačil in obresti, se smejo dovoliti olajšave, če 
upravni odbor spozna, da se to srne storiti z 
ozirom na interese banke. 

Olajšave smejo biti: podaljšava posojilnega 
roka in kapitaliziranje neplačanih obresti. V vsa
kem primeru mora biti posojilo zadostno zava
rovano. 

Če stara nepremična zastava ne zadošča in če 
dolžnik ne more dati popolnoma zadostne nepre
mične zastave, se sme kot dopolnitev zastave pre
vzeti tudi premična zastava, in sicer v dobrih 
vrednostnih papirjih, v stalnih dohodkih ali na
posled tudi v varnem osebnem jamstvu. 

Člen 112. 
Ko prične uprava fondov poslovati po tem 

zakonu, izvrši v kolikor mogoče kratkem roku 
popis vseh svojih aktiv kakor tudi aktiv okrožnih 
hranilnic, v katerega je vpisati vsako terjatev po 
dejanski vrednosti zastave, da se morejo na ta 
način ugotoviti eventualne izgube. 

Ugotovljeno izgubo postavi uprava fondov v 
breme državi po členu 5. zakona o upravi fondov 
,z dne 16. avgusta 1862. in člena 6. zakona o 
okrožnih hranilnicah z dne 21. oktobra 1871. 

Država izda za to vsoto upravi fondov za-
dolžnico, s katero se zavezuje, da bo plačevala 
na to vsoto 5Уг% na leto kot obresti in odpla
čilo; za to služi v prvi vrsti letni delež države 
pri čistem dobičku; kolikor bi pa ta vsota ne za
doščala, pokrije država izgubo v gotovini. 

Karkoli se izterja od zgornjih dvomljivih ter
jatev, se postavi v razbremenitev te državne za-
dolžnice. 

Člen 113. 
Z dosedanjimi uradniki uprave fondov, ki jih 

upravni odbor ne izvoli, je postopati po zakonu 
o civilnih uradnikih. 

Člen 114. 
Posojila, rešena pred tem zakonom, pridrže 

vrstni red prijave, če oni, ki prosi za posojilo, 
naknadno izpolni predpise tega zakona; stroške 
ponovne ocenitve pa trpi uprava fondov sama. 

Člen 115. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 

podpiše. 
Člen 116. 

Ko stopi ta zakona veljavo, se na poziv mini
stra za trgovino in industrijo takoj izvoli in kon
stituira upravni odbor, ki izvoli potrebno število 
uradnikov ter ukrene takoj vse, da lahko začne 
uprava po tem zakonu poslovati najkesneje v 
šestih mesecih. 

Pričetek poslovanja se objavi v «Srpskih No
vinah». 

Do tega dne se opravljajo vsi posli v dose
danji upravi in okrožnih hranilnicah, izvzemši 
dajanje posojil in sprejemanje prijav za posojilo. 

Člen 117. 
S tem zakonom se ukinjajo: 
1.) zakon o upravi fondov z dne 16. av

gusta 1862. (Zbor. 15, str. 87), z vsemi njego
vimi izpremembami in dopolnitvami; 

2.) zakon o dajanju denarja na obresti iz bla
gajne uprave fondov z dne 24. avgusta 1862. 
(Zbor. 15., sir. 93) z vsemi njegovimi izpremem
bami in dopolnitvami; 

3.) zakon o zastavnicah uprave fondov z dne 
15. januarja 1874. (Zbor. 26., str. 67); 

4.) zakon o okrožnih hranilnicah z dne 
21. oktobra 1871. (Zbor. XXIV., str. 87) z vsemi 
njegovimi izpremembami in dopolnitvami; 

5.) ostali zakoni, ki nasprotujejo temu zakonu. 

člen 117. a. 
Glavna državna blagajna povrne državni hi

potekami banki po zakonu o povračilu vojnih 
škod ali drugače razliko v kurzu, ki bi se poja
vila v bilancah za leta 1915., 1916., 1917., 1918., 
1919., 1920. in 1921. kot izguba med vsotami, ki 
so položene in ki se bodo odslej polagale v fran
coskih frankih ali v drugih valutah po pogodbah 
o posojilih na 41/L>%ne zastavnice uprave fondov 
iz leta 1910. na 4У2%пе obveznice uprave fondov 
iz leta 1911. in na 6%ni predjem iz leta 1913., 
in anuitet po posojilih v zlatu, ki jih plačajo dolž
niki državne hipotekarne banke, na podstavi čle
na 28. zakona o likvidaciji moratorija, v dinarjih 
po srednjem kurzu beograjske borze, izračunje-
nem za čas od dne 12. aprila do dne 12. ju
lija 1914. Glede vknjiževanja razlike v kurzu za 
anuitete izza leta 1922. poda minister za trgovino 
in industrijo sporazumno z ministrom za finance 
predlog za rešitev tega vprašanja. Te razlike ni 
računiti za čisti dobiček pri porazdelitvi tantieme. 
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Člen 117. b. 
Odredbe člena 28. zakona o likvidaciji mora

torija z dne 24. aprila 1920. veljajo samo za za
ostale, neplačane anuitete pri hipotekarnih poso
jilih, sklenjenih pri upravi fondov, katere anuitete 
se morajo plačati ob rokih, določenih v členu 
1. in členu 3. zakona o likvidaciji moratorija, in 
samo na redne tekoče anuitete, ki jim je plačilni 
rok najkesneje dne 24. marca 1923., ko potečejo 
tudi vsi roki, določeni s členom 1. in 3. zakona o 
likvidaciji moratorija. 

Člen 117. c. 

Kljub členu 97. zakona o tej ureditvi izvrši 
uprava fondov dne 31. decembra 1919. bilanci-
ranje za leta 1915., 1916., 1917., 1918. in 1919. 
z ozîrom na zakon o likvidaciji moratorija z dne 
24. aprila 1920., držeč se odredb tega zakona, 
z eno bilanco, ne pa za vsako leto posebe. 

Člen 117.6. 

Izračun obresti pri hipotekarnih posojilih ka
kor tudi pri fondih in glavnicah za leta 1915., 
1916, 1917, 1918. in 1919. se izvrši tako kakor 
z dosedanjimi bilancami uprave fondov za vsako 
leto posebe; toda skupni rezultat za pet let obre
sti pri hipotekarnih posojilih in obresti pri fon
dih in glavnicah se postavi v bilanco za čas od 
leta 1915. do leta 1919. 

Člen 117. d. 

Po tekočem računu državne hipotekarne ban
ke pri ministrstvu za finance tako pri depozitih, 
prejetih na Krfu in v Solunu na račun banke, 
kakor tudi pri anuitetah, izplačanih v inozemstvu 
na račun banke, se ne računijo nobene obresti 
od dne 1. januarja 1915. do dne 1. julija 1920. 

Člen 117. e. 

Za prihodnje 1922. leto se ne vstavi proračun 
državne hipotekarne banke v sestavo občega dr
žavnega proračuna v celoti, nego samo kot aneks 
k temu proračunu, pri čemer prijavi- upravni od
bor samo verjetni čisti dobiček državne hipote
karne banke za to leto. 

Člen 117. f. 

Zakon o ureditvi uprave fondov z dne 8. ju
lija 1898. z vsemi izpremembami in dopolnitvami 
se razširja na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. 

Odredbe člena 53. zakona o ureditvi uprave 
fondov imajo obvezno moč samo za dosedanjo 
kraljevino Srbijo. V ostalih pokrajinah uživajo 
hipotekarne terjatve državne hipotekarne banke 
pravico prvenstva in neodložnega izplačila po 
administrativni poti, tako da je državna hipote
kama banka upravičena, dospela plačila izvrše- i 
vati eksekutivno po pristojnih oblastvih. 

V novih- pokrajinah se dajo posojila na listine, 
ki se izdajajo kot dokaz o lastninski pravici na 
podstavi knjig, urejenih z zakonom, in katastral-
mih posestnih listov, ki veljajo v novih pokraji
nah še nadalje. 

Na ozemlju izvun Srbije in Črne gore je odr 
redbe členov 16, 17. in 22. zakona o ureditvi 
uprave fondov uporabljati analogno, uvaževaje 
pravne predpise dotičnih ozemelj. 

Člen 117. g. 

Zavodi in naprave v novih pokrajinah, ki so 
do sklenitve tega zakona sprejemali na vloge in 
v hranjenje denar, o katerem se govori v členu 5, 
točkah 1.) in 2.), tega zakona, morajo najkesneje 
v desetih letih položiti ta denar pri državni hipo
tekami banki. Nove vloge tega denarja smejo 
omenjeni zavodi sprejemati še 5 — pet — let; 
potem pa se mora ves denar po členu 5, točkah 
1.) in 2.), pošiljati državni hipotekami banki. 

Člen 117. h. 

Ves novi upravni odbor se mora izvoliti v 
dveh mesecih, ko stopi ta zakon v veljavo. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 40.489. ~ r 

Razglas. 

Franc M e r e i n a je razrešen dolžnosti občin
skega gerente v Trbovljah. Na njegovo mesto je 
imenovan za gerenta te občine Robert P1 a v S a k , 
učitelj v Trbovljah. 

V L j u b l j a n i , dne 11. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 

St. 40.839. 
Razglas. 

Na mesto Petra N o v a k a , ki je umrl, je ime
novan za gerenta okrajnega zastopa v Slovenski 
Bistrici Alojzij P i n t a r st., trgovec v Slovenski 
Bistrici. 

Za prisednike gerentskega sosveta so imenovani: 
Hinko G r i l , , hišni posestnik v Slovenski Bistrici; 
Pavel Z a f o š n i k, posestnik v Spodnji Novi vasi; 
Jakob V e h o v a r , posestnik in župan v Spodnji 
Ložnici; Franc K um er, posestnik v Spodnji Lož-
nici (obenem gerentov namestnik); dr. Josip P u č 
n i k , odvetnik v Slovenski Bistrici; Jakob P a h i č, 
posestnik v Lukanji vasi; Alojzij B r a č i č , po
sestnik v Vrhlogi; Ivan K o s , trgovec v Slovenski 
Bistrici. 

V L j u b l j a n i , dne 14. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski naniestnik: Iv. Hribar s.r. 

št. 10.523. 
Natečaj. 

Pri policijski direkciji v Ljubljani se razpisuje 
mesto policijskega kanclista s plačo XI. činovnega 
razreda državnih uradnikov. 

Za to mesto se jemljejo v poštev orožniški in vo
jaški podčastniki (naredniki in podnaredniki) v sta
rosti pod 40 letom, Id so že dovršili šestmesečno 
pisarniško prakso pri policijskem oblastvu, even^ 
tualno jugoslovanski dobrovoljci podčastniki, ki 
izpolnjujejo navedene pogoje. 

Prošnje, opremljene: 
1.) z rojstnim in krstnim listom, 
2.) z izpričevalom o državljanstvu kraljevine 

Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
3.) z nravstvenim izpričevalom, 
4.) z uradnim zdravniškim izpričevalom in 
5.) z dokazilom o dovršeni pisarniški praksi, 

naj se vlože do dne 5. d e c e m b r a t. 1. pri poli
cijski direkciji v Ljubljani. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
v Ljubljani, 

dne 14. novembra 1922. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar e. r. 

St. 1395/pr. 3—1 
Razpis. 

Pri državni žrebčarni na Selu pri Ljubljani je 
izpraznjeno upravniško' mesto. 

Prosilci za to mesto morajo imeti strokovno kva
lifikacijo, zahtevano v zakonu o ustroju državnih 
kobilarn z dne 30. novembra 1921, Ur. 1. št. 62 
iz leta 1922. Namestitev je izprva provizorna. 

Poleg plače, določene v citiranem zakonu, pre
jema upravnik pripadajočo draginjsko doklado. S 
tem mestom je združeno brezplačno stanovanje na 
zavodu s prosto kurjavo in razsvetljavo vred; vrhu 
tega pristoje upravniku eventualni zavodski pri
delki v količinah in cenah, ki se določijo posebe. 

Pravilno kolkovane prošnje naj se vlože do dne 
10. d e c e m b r a t. 1. pri pokrajinski upravi za 
Slovenijo, oddelku za kmetijstvo v Ljubljani, in pri
ložiti jim je razen dokazila o zgoraj predpisani stro
kovni kvalifikaciji še ta-le dokazila: domovinski 
list, izpričevalo uradnega zdravnika o fizični in du
ševni zmožnosti in sposobnosti ?a službo, potrdilo 
političnega, odnosno vojaškega oblastva o moral
nem in političnem vedenju (neoporečnosti) in even
tualno študijska izpričevala. 

V L j u b l j a n i , dne 15. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Šef oddelka za kmetijstvo: Sancln s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 2888/22. з _ 2 

Razpis. 

Na moški kaznilnici mariborski se odda mesto 
kaznilniškega preglednika v X, odnosno kaziùì-
niškega pristava v XI. činovnem razredu. 

Rok za vložitev prošenj na podpisanem uradu, 
do dne 28. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 118. 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 13. novembra 1922. 

Preda. 1022/4/22—1. š—2 
Razpis. 

Odda se mesto okrajnega sodnika VHI. čir.ov-
nega razreda pri deželnem sodišču v Ljubljani, 
odnosno tudi mesto, ki se utegne izprazniti po 
premestitvi ali kako drugače tekom razpisa. 

Rok za vložitev prošenj do dne 
2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 118. 

Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 13. novembra 1922. 

Preds. 257/5/22—22. s _ â 
Razpis. 

Pri okrožnem sodišču v Celju se razpisuje mesto 
pogodbenega jetniškega zdravnika z letno nagrado 
2000 Din. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje иај se 
vlože do dne 

1. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu, kjer je tudi na vpo
gled vsebina pogodbe. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Celju, 
dne 10. novembra 1922. 

Preds. 1647/4/22—1. S—2 
Razpis. 

Odda se mesto deželnosodnega svetnika v VIL 
činovnem razredu pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu, odnosno mesto, ki 6e utegne izprazniti po 
premestitvi ali kako drugače tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 
Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 

dne 14. novembra 1922. 

Cg I a 798/22—2. 1550 

Oklic. 

Zoper Antona P i l i h a , zidarskega mojstra v 
Pečovju pri Celju, čigar bivališče je neznano, je 
podala pri deželnem sodišču v Ljubljani Marija 
Zgonc, gpstilničarka v Ljubljani, zastopana po drju. 
Šviglju, odvetniku v Ljubljani, tožbo zaradi 9844 K 
50 v. 

Na podstavi tožbe se določa prvi narok na dan 
23. n o v e m b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 124. 
V obrambo pravic Antona P i 1 i h a se postavlja 

za skrbnika dr. Ivo Benkovič, odvetnik v Ljubljani. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I. a, 

dne 14. novembra 1922. 

Št. 251/22. 1537 3—2 
Razpis notarskega mesta. 

Podpisana notarska zbornica razpisuje notarsko 
mesto v R i b n i c i , odnosno drugo notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj ee vlože pri podpirani zbornici naj
kesneje do dne 

5. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Notarska zbornica v Ljubljani, 
dne 14. novembra 1922. 

Predsednik: Hudovernik s.r. 

. Д . | . Ј . _ Ц . Д | 
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St. 783/22. 1516 3 - 3 

Razglas o ofertalni licitaciji dobav 
za bolnico. 

Za drugo polovico proračunskega leta 1922./1923. 
se razpisuje po odloku zdravstvenega odseka v 
Ljubljani z dne 28. avgusta 1822., št. 9451/22—B, in 
na podstavi zakona in pravilnika o državnem raču
novodstvu pismena ofertalna licitacija na dan 
16. d e c e m b r a 1 9 2 2. za dobavo: 

1.) mesa in drobovine raznih vrst; 
2.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
3.) kruha (belega in črnega); 
4.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, olja, 

riža, soli itd.) za občo javno bolnico v Celju. 
Popis potrebnih količin navedenega blaga, na

dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga ee 
dobivajo v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, 
ве morajo izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo po razpisu 
z dne 9. novembra 1922., št. 783/22, ponudnika N. 
N.» Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične, ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovorjene 
vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni upra
viteljstva javne bolnice v Celju najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v pred
pisanih vrednostnih papirjih. O poioženi kavciji izda 
blagajna potrdilo, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku dražbene ko
misije izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga 
je izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Obča javna bolnica v Celju, 
dne 9. novembra 1922. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 29. oktobra 1922. 

-1922. 1535 3 - 2 Št. 214/3G/VII 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. in 86. zakona o državnem računovodstvu in do
polnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah> št. 161 
z dne 22. julija 1921., pismeno javno ofertalno lici
tacijo za dobavo tračni.ških žebljev raznih sestavov 
na dan 3. j a n u a r j a 1 9 2 3 . ob 11. u;i. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi izkaz potreb
nega materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
oddelku podpirane direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 

dne 11. novembra 1922. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti pri podpisanem mestnem Šolskem 
svetu najkesneje do dne 

7. d e o e m b r a 1 9 2 2 . 
Mestni šolski svet ljubljanski, 

dne 9. novembra 1922. 

Razne objave. 
1543 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 8. novembra 1922 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 396.372 223 ' 14 
Posojila 1.5K7 01.4 091-52 
Dolg države 4.665,317.2 2 7 8 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčunic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . — 

8.667,dh7.70() 42 

St. 353/28—VIL—1922. 1499 3—2 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., ponovno pismeno ofertal
no licitacijo za nabavo materiala na dan 3 0. n o 
v e m b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in Došebni uosoii za dobavo tega materiala se , „ . ! - - • * - -
«ou ш poginu pubuji , " %..- v ...u: izdajat v n enem. področju stanujocim samostojnim 
dobivajo pn ekonomskem oddelku direkcije v SODI J J •> J , . , . . , 
št. 8 za 2 dinarja . voznikom onih vozu z eksplozijskim motorjem (av-

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, \ tomobilov, motornih koles koles z motorjem tako 
ee mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo zvanih «motoret», motornih vlakov), ki niso iz-

St. 6456. . 3—2 
Razpis. 

V področju gradbene direkcije za Slovenijo v 
Ljubljani je po[K)lniti 

50 mest državnih cestarjev, 
in sicer v okrožni gradbeni sekciji 

1.) v L j u b l j a n i eno mesto: 
na Zagrebški cesti km 15/19; 
2.) v K r a n j u 11 mest: 
na Ljubeljski cesti km 28/32, 32/36, 43/45, 
na Korenski cesti km 8/12, 16/20, 24/27, 27/29, 

31/35, 35/40, 43/47, 
na .Jezerski cesti km 0/3; 
3.) v N o v e m ni e s t u 9 mest: 
na Zagrebški cesti km 62/66, 94/93, 98/102. 

102/106, 106/110, 110/114, 
na Karlovški cesti lem 0/4, 4/8, 8/12; 
4.) v M a r i b o r u 3 mesta: 
na Trojanski ceati km 136/138, 
na Podravski cesti km 3/7, 11/15; 
5.) v M u r s k i S o b o t i 26 mest: 
na državnih cestah 10, 
na komitatskih in vicir.alnih cestah 16. 
Prošnje do dne 

15. d e c e m b r a 192 2. 
Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 118. 

Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 11. novembra 1922. 

Zastopnik gradbene direkcije: inž. Hamiš s. r. 

Št, 509/2 preda. " 
Razglas. 

Podpisana policijska direkcija bo pričela v 
zmislu §§ L, 22., 25. naredbe ministrstva za no
tranje zadeve z dne 28. aprila 1910., št. 81 drž. zak., 

17.833.300- — 
2.2H2.747-87 

5.146.949 160 — 
1.305,7«« 917-41 

Pasiva : 
Glavnica 
H^zervni fond 
Novčanice v tečaju . . . . 
Razne obveznosti 
Tet j atve države za založene domene 2.1 3>",377.1 63 — 
Saldo raznih računov . . 55.906.412-14 

8.667.067 700 42 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse bana
ne dolžnike brez razlike 

6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

1546 Vabilo na izredni občni zbor 
Nabav i ja lne zadruge javn ih n a m e -

| š č e n c e v in u p o k o j e n c e v v Ljubljani, 
r e g i s t r o v a n e z a d r u g e z o m e j e n o z a v e z o , 

ki bo v dvorani Mestnega doma v Ljubljani 
dne 14. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob 20. uri. 

D n e v n i r e d ; 

1.) Izprememba pravil. 
2.) Dopolnilne volitve 

nadzorstvenega odbora. 
3.) Slučajnosti. 

upravnega, eventualno 

oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 353/28—VII. za dan 30. novembra 1922. po
nudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. iu 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz. ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti še opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

vzeta v § 1. omenjene naredbe, «Vozna dopustila», 
določena v navedenih paragrafih. 

V to svrho se jim je zglasiti s svojo fotografijo 
v formatu 4 Vi X 6 cm in z izkaznico o opravljenem zorništvo 

Za ta izredni občni zbor je potrebna prisotnost 
polovice vseh zadružnikov, sicer se skliče v 8 dneh 
drugi občni zbor z istim dnevnim redom, ki sme 
pravnomočno sklepati brez ozira na število prisotnih 
zadružnikov. U p r a v n l o d b o r > 

Vabilo na drugi izredni občni zbor 
Pletarne v Strn šču, 1 5 4 9 

registrovane zadruge z omejeno zavezo, 
ki bo v četrtek dne 2 4. d e c e m b r a 1 9 2 2 . ob 

enajstih v ravnateljstvu z nastopnim 
s p o r e d o m : 

1.) Čitanje zapisnika o zadnjem izrednem ob
čnem zboru z dne 14. januarja 1922. 

2.) Poslovno poročilo načelnikovo. 
3.) Nadomestne volitve v Bačelništvo in nad-

t. 13, podpisane direkcije 

3 di-

šoferskem izpitu v sobi 
(II. nadstropje, desno). 

«Vozno dopustilo» je zavezano kolkovini 
narjev, tiskovina pa stane 1 dinar. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 14. novembra 1922. 

sv. Št. 2874/m. б 

Razpis katehetske službe. 

2—2 

4.) Izprememba pravil. 
5.) Slučajnosti. 
V S t r n i š č u , dne 16. novembra 1922. 

Načelništvo: 
Josip Beranič s. r. Mirko Ogorelec e. r. 

Opr. št, 3499. 1548 2—1 
Razpis službe. 

Pri podpisani bratovski skladnici je takoj nasto
piti službo pisarniške pomožne moči. Vpošteva se 

Na I. mestni deški meščanski Boli v Ljubljani je ' » o prvovrstna moč, vešča tudi strojenju, 
po naročilu višjega šolskega sveta z dne 4. novem-

i bra 1922., št. 11.596, stalno popolniti izpraznjeno 
katehetsko mesto s sistemiziranimi službenimi pre
jemki. 

Prosilci morajo dokazati, da so. usposobljeni za 
poučevanje na osnovnih in meščanskih šolah. 

Plača po dogovoru. 
E-ošnje s priloženimi izpričevali naj se vpošljcjo 

takoj. 
Združena spodnještajerska bratovska skladnica 

v Velenju, 
dne 31. oktobra 1922. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 23. novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov is Slovencev. 

URADNI U S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Uredbe osrednje vlade: Protokol o poravnavi vzajemnih terjatev jugoslovanskih in češkoslovaških upnikov in dolžnikov. Objava ministrstva za finance o popisu 
terjatev in dolgov, zaključenih v starih avstro-ogrskih kronah med kraljevino S;bov, Hrvatov in Slovencev in češkoslovaško republiko. — Razglasi osrednje vlade: Razglas o 
razveljavitvi licitacij za nabavo bolniških potrebščin. Razglas o predložitvi seznamka onih izvoznikov, ki niso izpričali danih obvez. — Razglasi pokrajinske uprave za Slove
nijo: Razglas glede potovanj v Nemčijo. Razglas o vidiranju potnih listov italijanskih državljanov. Razpis upravniskega mesta pri državni žrebčami na Selu pri Ljubljani. Raz
glas o priglasitvi zasebnih žrebcev k licenciranju. Izkaz o staniu živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. — Razglas oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v Ljubljani, da se 
sme v firmi: «Lignum», gozdna industrijska delniška družba v Ljubljani, izpremeniti beseda «Lignum» v besedo «Kras». — Razglasi delegacije ministrstva financ v Ljubljani: 
Razglas o taksi za otvoritev in objavo oporoke. Razglas glede prijavljanja ustnih kupnih pogodb o nepremičninah. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Razglas o 
poslovnem obsegu prve stalne bakteriološke stanice za Slovenijo v Ljubljani. Razpis službe okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Radeče pri Zidanem mostu. — Razglasi 

drugih uradov m oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
393. 

Na podstavi odločbe ministrskega sveta z dno 
11. marca 1922., I br. 3103, s katero je bil odobren 
sporazum, dosežen med delegati vlade kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in delegati vlade če
škoslovaške republike na drugi strani, note ministr
stva za zunanje posle češkoslovaške republike z dne 
20. junija 1922., št. 140.441, (Ш.) 22., in člena 278. 
saintgermainske mirovne pogodbe se objavlja 

Protokol o poravnavi vzajemnih terjatev 
jugoslovanskih in češkoslovaških upnikov 

in dolžnikov.1" 
I. Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev in vlada republike Češkoslovaške proglašata, 
da se bo razpravljalo o veeh vzajemnih doslej obsto
ječih terjatvah med češkoslovaškimi in jugoslovan
skimi upniki in dolžniki, katerih krog se podrobneje 
določi kesneje, kolikor se glase te terjatve na stare 
avstro - ogrske krone in kolikor so obstajale dno 
26. februarja 1919., a niso regulirane v eni izmed 
naslednjih točk, čim se višina teh terjatev točno 
ustanovi s popisom, ki ga odredita obe vladi. Raz
pravljalo ee bo o njih v seji delegatov obeh vlad v 
Beogradu ali v Pragi v prvi polovici meseca janu
arja 1922. Določa se načelo, da se bo vršilo razprav
ljanje, kolikor se tiče bank in lanškrounsko hranil
nice, na temelju češkoslovaške krone. 

П. 1.) Kar se tiče nespornih ostankov na konto-
korentnih računih, ki so pod zaporo po vladni na
redbi z dne 1. aprila 1919., št. 167, Zb. i. n., so iz
javile na odločni poziv češkoslovaške vlade one 
banke, ki jim je glavni sedež v češkoslovaški repu
bliki, in tuzemske podružnice inozemskih bančnih za
vodov pripravljenost, omogočiti upnikom, da dispo-
airajo takoj, odnosno ko poteče pogojeni odpovedni 
rok, na posebnih novih debetnih računih v Kč. do vi
zine 60 % nespornega salda svojih terjatev ob isti 
obrestni meri in ob istih pogojih kakor na njim pri
padajočih kreditnih računih, če so izpolnjeni ti-le po
goji: 
a) To mora biti terjatev, ki je obstajala že dne 

26. februarja 1919. 
b) Upnik mora biti oseba, ki je imela dne 26. febru

arja 1919. bivališče ali sedež na onem ozemlju 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je 
prej pripadalo bivši avstro-ogrski monarhiju 

c) Pri obračunavanju 50 % odloča stanje z dne 
1. marca 1919. 

Ä) Razpolaganje po teh novih debetnih računih ee 
eme vršiti eamo, če se zahteva a posredovanjem 
»veze denarnih zavodov («Saveza novčanih zavo
da») v Zagrebu, ki mora potrditi pogoj, naveden 
pod l i t b). 
2.) Z ozirom na pripravljenost, ki so jo izjavili 

zgoraj navedeni češkoslovaški denarni zavodi, opro
sti vlada češkoslovaške republike, če so izpolnjeni 

• Razglašen v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 256, izdanih dne 16ega 
Novembra 1922, 

zgoraj omenjeni pogoji, brez odlaganja ostanke na 
kontokorentnih računih, ki so pod zaporo po vladni 
naredbi z dne 1. aprila 1919., št, 167, Zb. Z. i. n. dr., 
50 %. 

3.) Kar se tiče ostanka teh terjatev, ki se določi 
z razpravami, navedenimi pod št. L, se dajo direktive 
pod št. III. 

III. V zmislu načela, izraženega na koncu št. L, 
se ustanavljajo za razprave, omenjene pod št. L, di
rektive glede prihodnjega udovoljevanja češkoslova
ških bančnih zavodov in tuzemskih podružnic ino
zemskih bank tako-le: 

1.) Kar se tiče ostankov terjatev, navedenih pod 
št. II., ki so ugotove z razpravami, omenjenimi pod 
št. I., ukrene vlada češkoslovaške republike odredbe, 
da se vplačajo ostanki leh terjatev pri plačilnicah, ki 
jih odredi vlada ter priobči jugoslovanski vladi. 

2.) Bankam, ki imajo glavni sedež v češkoslova
ški republiki, kakor tudi tuzemskim podružnicam ino
zemskih bank se poplačajo njih terjatve, ki so ob
stajale že dne 26. februarja 1919.: 
a) iz ostankov terjatev, navedenih pod št. II., ki se 

ugotove z razpravami, navedenimi pod št. I., in 
iz drugih terjatev, ki jih imajo jugoslovanske 
banke v češkoslovaški republiki; 

b) iz starokronskih terjatev bank, ki imajo glavni 
sedež v češkoslovaški republiki, in tuzemskih po
družnic inozemskih bank proti dolžnikom, ki 
imajo svoje bivališče ali svoj sedež na onem 
ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
ki je prej pripadalo bivši avstro-ogrski monarhiji. 
Vlada kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
ukrene odredbe, da se vplačajo te terjatve pri 
centralnih plačilnicah, ki jih odredi sama ter pri
obči češkoslovaški vladi. 

c) Jamstva za pravilnost in izterljivost terjatev po 
odredbah civilnega prava se te direktive ne do
tikajo. 
IV. 1.) Kar se tiče nespornih ostankov po računih 

vlog pri češkoslovaških hranilnicah, ki so pod za
poro po vladni naredbi z dne 1. aprila 1919., št. 167 
Zb. i. n., izjavlja predseebištvo zveze češkoslovaških 
hranilnic pripravljenost, omogočiti upnikom, kolikor 
je to zavisno od njega, da se jim poravnajo terjatve,, 
ki izhajajo iz teh računov, tako, da se jim izplačajo 
nesporni saldi na dan realizacije, in sicer: 
a) 50 % v gotovim v češkoslovaških kronah; 
b) ostanek v vrednostnih papirjih, izdanih na ozem

lju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
glasečih se na krone, in sicer tako, da dobe za 
vsakih 85 K vloge vrednostne papirje v nominali 
100 K. 
To se tiče papirjev, ki so v rokah češkoslovaških 

hranilnic po priloženem seznamku. 
2.) Za izvršitev te transakcije se ustanovi s pri

stankom obeh vlad na vsaki strani po ena centrala» 
poslovalnica, ki si jo priobčita vzajemno obe stranki. 

3.) Češkoslovaške hranilnice smejo vršiti na te 
račune izplačila samo v roke češkoslovaške central
ne poslovalnice, ki tudi zbere v svoje roke omenjene 
vrednostne papirje. 

4.) Jugoslovanski upniki smejo zahtevati popla
čilo svojih terjatev samo pri srbskohrvatskosloven-
ski centralni poslovalnici, ki ee mora, kar se tiče 
gotovine in prevzemanja vrednostnih papirjev, di

rektno sporazumeti s češkoslovaško centralno poslo
valnico. 

5.) Kolikor se vrednostni papirji, zbrani v češko-
slovaški centralni poslovalnici in omenjeni v odstav
ku 1.), ne izčrpajo po lit. b), prevzame ostanek erb-
skohrvatskoslovenska centralna poslovalnica po kur-
zu 85 K. 

6.) Ta pogodba se nanaša glede dolžnikov na te
le češkoslovaške hranilnice: 

v Dolnjem Einsiedlu, Hanšpachu, Marianskih laž
nih, Sluknovu, Warnsdorfu in Moravskih Budëjovi-
cah. glede upnikov pa na te-le srbskohrvatskoslo-
venske denarne zavode: 

na Katoliško hranilnico in posojilniško društvo v, 
Konjicah, hranilnico v Ormožu in hranilnico v Ko
čevju. 

7.) Z ozirom na to dovoli češkoslovaška vlada iz
plačila iz računa vlog pri češkoslovaških hranilni
cah, postavljenih pod zaporo po naredbi z dne 1. apri
la 1919., št. 167, Zb. Z. i. n., čim se izjavijo inter
esenti na obeh straneh, da pristanejo na odredbe y; 
odstavkih 1. do 6. 

8.) Vložne terjatve iz računov pri češkoslovaških1 

hranilnicah, ki se jih ne dotika ta pogodba, se po
plačajo v češkoslovaških kronah; toda pridržano je 
sporazumu obeh centralnih poslovalnic, vključiti v. 
dogovor, naveden v odstavkih 1. do 6., tudi druge 
jugoslovanske denarne zavode, katerih vložna ter
jatev zraša nad 20.000 K. 

Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za; 
finance v Beogradu, 

dne 11. novembra 1922.; I br. 25.214. 

3 9 4 . 
Objava ministrstva za finance o popisu 
terjatev in dolgov* zaključenih v starih 
avstro-ogrskih kronah med kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev in češko

slovaško republiko.1" 
Na podstavi člena I. protokola o poravnavi vza

jemnih terjatev in dolgov med jugoslovanskimi in 
češkoslovaškimi upniki in dolžniki, ki BO ga podpi
sali jugoslovanski in češki delegati v Pragi dne 
2. novembra 1921., ee odreja tako-le: 

Člen 1. 
Vsi prebivalci kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo

vencev so dolžni, prijaviti vse one svoje terjatve in 
dolgove proti prebivalcem češkoslovaške republike, 
ki se glase na stare avstro-ogrske krone in obstoje 
iz časa pred dnem 26. februarja 1919. 

Prijave se predlagajo generalnemu inspektoratu 
ministrstva za finance. 

Člen 2. 
Pod prebivalci te države v zmislu § 1. je' treba 

umeti osebe, ki so imele dne 26. februarja 1919. svoje 
stalno bivališče v tej državi, pravne osebe, ki so 

• Razglašena т «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» š t 256, izdanih dne 15ega 
novembra 1922. 
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imele tukaj svoj sedež, in podružnice inozemskih de-1 34.281, 34.285, 34.283, 34.288, 34.280, 34.268, 34.287 | Nemčiji pa pred odhodom pri potniških poslovaL-
S S Ä J S Î Ï Ï o d u M o Pri M - , pa ne spadajo in 34.292 (za novo perilo); Ap. br. 32.134 in 32.135 mcah. 
med prebivalce te države, podružnice naših denar- ( (za razkužila). 
nih zavodov v inozemstvu, toda njih dolgov in ter- I z p } S a r n e ministrstva za narodno zdravje v Beogradu, 
jatev ni treba prijavljati, ker se ne bodo vpoStevak. A p b r 37.179/1922. 

Člen 3. 
Istotako je treba umeti pod prebivalci češkoslo

vaške republike fizične in pravne osebe, ki so imele 
dne 26. februarja 1919. v češkoslovaški republiki 
6voje stalno bivališče, odnosno svoj sedež, in po
družnice inozemskih denarnih zavodov v Češkoslo
vaški. Semkaj ne spadajo podružnice češkoslovaških 
denarnih zavodov, ki poslujejo izvun meja češko
slovaške republike. 

Člen 4. 
Med ostale pravne osebe, ki morajo prijaviti svoje 

fstare kronske dolçove in terjatve proti češkoslova
škim prebivalcem, spadajo javnopravne korporacije, 
okrožja, srezi, kotari (okraji), občine itd., pravne 
oeebe po trgovinskem zakonu, kakor delniške druž
be, družbe z omejeno zavezo, zadruge itd. 

'Prijaviti je treba tudi stare kronske terjatve in 
dolgove proti navedenim pravnim osebam, ki imajo 
eedež v češkoslovaški republiki. 

Člen 5. 

Prijavljati ni treba vrednostnih papirjev, razen 
vložnih knjižic denarnih zavodov, ki se morajo pri
javiti. Nadalje ni treba prijavljati dolgov in terjatev, 
ki 60 že poplačani na osnovi poravnave med stran
kami. 

Člen 6. 
Dolgove in terjatve je treba prijaviti po stanju 

z dne 26. februarja 1919. Mimo tega je treba nave-
Bti stanje z dne 30. junija 1921. in sedanje stanje. 

Člen 7. 
Za vsako terjatev in vsak dolg je treba sestaviti 

posebno prijavo na posebnem listu 

Člen 8. 

V vsaki prijavi je treba navesti: 
1.) ali ee prijavlja dolg ali terjatev; 
2.) ime (firmo), tofcni naslov, pokrajino, okrožje, 

kotar (okraj), srez, občino, kraj (selo), ulico, hišno 
Številko, in državljanstvo tukajšnjega upnika ali 
dolžnika; 

3.) ime (firmo), točni naslov in državljanstvo če
škoslovaškega dolžnika ali upnika; 

4.) stanje (iznos) dolga ali terjatve s pripadki: 
a) dne 26. februarja 1919.; 
t) dne 30. junija 1921.; 
c) poslednje stanje (navede naj se tudi datum); 

5.) pogojeno obrestno mero. 

Člen 9. 
Te prijave se morajo predložiti v 14 dneh od dne 

te razglasitve v «Službenih Novinah». 

Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 11. novembra 1922.; I br. 25.214. 

Razglas o predložitvi seznamka onih iz
voznikov, ki niso izpričali danih ohvez.* 

Gospod minister za finance je odredil z odločbo 
z dne 10. novembra t. 1., I br. 25.270: 

Vsi oni pooblaščeni zavodi, ki «o izdajali potrdila 
o zavarovanju valute za izvoz, morajo predložiti ge
neralnemu inspektoratu najkesneje do dne 3 0. n o 
v e m b r a t. 1. najtočnejši seznamek vseh onih iz
voznikov, ki niso v določenem roku izpričali obvez, 
danih po členu 16. pravilnika. 

Seznamek mora navajati ime izvoznikovo in nje
gov priimek, znesek zavarovane valute, številko po
trdila iii datum izdanega potrdila. 

Iz pisarne generalnega inspektorata v Beogradu, 
dne 10. novembra 1922.; I br. 25.270. 

Razglasi osrednja vlade. 
Razglas o razveljavitvi licitacij za nabavo 

bolniških potrebščin.* 
Gospod minister za narodno zdravje je izdal pod 

Ap. br. 37.179 z dne 3. novembra 1922. nastopno od
ločbo: 

Odrejam, da so razveljavljene ve© licitacije za 
nabavo bolniškega perila, bolniških postelj in raz
kužil, razpisane do sedaj v tem proračunskem letu z 
mojimi odločbami pod nastopnimi številkami: Ap. 
br 33.555, 33.658, 33.548, 33.559, 33.552, 33.554, 
33.556, 33.549, 33.553, 33.545, 33.543, 33.550, 
83.547, 33.546, 33.657 (za perilo); Ap. br. 33.541, 
83.544 in 33.542 (za postelje in mizice); Ap. 
br. 34.294, 34.284, 34.291, 34.290, 34.286, 34.266, 
34.295, 34.298, 34.289, 34.282, 34.266, 34.267, 34.274, 
84.279, 34.275, 34.277, 34.273, 34.276, 34.278, 34.272, 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St 40.250. 
Razglas glede potovanj v Nemčijo. 
Ministrstvo za zunanje posle opozarja z odlo

koma z dne 28. oktobra 1922., D. Z. br. 14.422 in 
14.423, na nastopne predpise nemške vlade, odnosno 
nasvete našega ministrstva za zunanje posle, ki se 
tičejo potovanj v Nemčijo: 

Nemškim konzularnim oblastvom je naročeno, 
pri vidiranju inozemskih potnih listov paziti na to, 
da tujcem brez dokazane potrebe ne dovoljujejo 
potovanj v Nemčijo. Kar se tiče potnih dovolil za 
trgovce in dijake, ki potujejo po trgovskih poslih, 
odnosno zavadi študij, ostanejo v veljavi dosedanji 
predpisi. 

Vsak'ihozèmëc mora Imeti potni list opremljen 
z nemškim vizom tako ob dohodu v Nemčijo kakor 
ob odhodu iz Nemčije. Ce ima inozemec v Nemčiji 
stalno bivališče, se mora ob odhodu iz republike iz
kazati tudi s potrdilom finančnega oblastva, da nima 
davčnih zaostankov. Viza dajo v inozemstvu diplo
matska in konzularna predstavništva, v notranjščini 
države pa politična oblastva (Polizeipräsidium, 
Landratsamt, Bezirksamt itd.). 

Ob dohodu naj zahtevajo potniki, ki imajo s 
seboj več nego 20.000 mark v bankovcih, čekih, me
nicah ali tuje valute, odnosno kovinastega denarja 
v isti vrednosti, od nemških carinskih oblastev po
trdilo o vsoti in vrsti denarja, ki preseza gorenji 
znesek. Ob odhodu se sme namreč kovani denar 
vzeti čez mejo samo na podstavi takega potrdila. 

se 

V L j u b l j a n i , dne 16. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Tekavtič e. r. 

St. 40.009. 
Razglas. 

Za vizum potnih listov italijanskih državljanov, 
se zahteva odslej v zmislu reciprocitete taksa 160 
Din. 

V L j u b l j a n i , dne 16. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika! 

Tekavčlč s. r. 
Št. 1395/pr. 8—a 

Razpis. 
Pri državni žrebčarni na Selu pri Ljubljana je 

izpraznjeno upravniško mesto. 
Prosilci za to mesto morajo imeti strokovno kva

lifikacijo, zahtevano v zakonu o ustroju državnih 
kobilarn z dne 30. novembra 1921., Ur. 1. š t 62 
iz leta 1922. Namestitev je izprva provizorna. 

Poleg plače, določene v citiranem zakonu, pre
jema upravnik pripadajočo draginjsko doklado. S 
tem mestom je združeno brezplačno stanovanje na 
zavodu s prosto kurjavo in razsvetljavo vred; vrhu 
tega pristoje upravniku eventualni zavodski pri
delki v količinah in cenah, ki se določijo posebe. 

Pravilno kolkovane prošnje naj se vlože do dne 
10. d e c e m b r a t. 1. pri pokrajinski upravi za 
Slovenijo, oddelku za kmetijstvo v Ljubljani, in pri
ložiti jim je razen dokazila o zgoraj predpisani stro
kovni kvalifikaciji še ta-le dokazila: domovinski 
list. izpričevalo uradnega zdravnika o fizični in du
ševni zmožnosti in sposobnosti za službo, potrdilo 
političnega, odnosno vojaškega oblastva o moral
nem in političnem vedenju (neoporečnosti) in even
tualno študijska izpričevala. 

V L j u b l j a n i , dne 15. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Sef oddelka za kmetijstvo: Sandn s. t, 

St. 8317. 
Razglas. 

Na podstavi zakonitih predpisov o licenciranju 
Žrebcev se razglaša, da morajo lastniki žrebcev, ki 
namerjajo v prihodnji plemenilni dobi spuščati svoje 
žrebce za plemenitev tujih kobil, priglasiti te žrebce 
najpozneje do dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 2. pri 
onem okrajnem glavarstvu (politični, ekspozituri, 
mestnem magistratu), v čigar okolišu je žrebec po
stavljen. 

J Ob priglasitvi žrebca, ki se izvrši pismeno ali 
ustno, je obenem naznaniti: Ostale vrste plačilnih sredstev in tuje valute ~~. . .. , . , . ,.,„ x , „ . . ., „ 

smejo svobodno izvažati le do zneska 20.000 mark, ; g ™ ^ priimek^ in bivališče žrebčevega lastnika; 
v večjih količinah pa le s potrdilom, ki ga je izdalo K r v o ' " v " ' 

* Priobčen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 257, izdanih dne 16ega 
novembra 1922. 

carinsko oblastvo ob dohodu. 
Ob dohodu v Nemčijo sme vzeti potnik s seboj 

brez posebnega dovolila le one predmete, ki jih 
osebno potrebuje, dokler potuje ali biva v Nemčiji. 

Ob odhodu iz Nemčije se smejo izvoziti brez po
sebnega dovolila ti-le predmeti: 

1.) Predmeti, ki jih je prinesel potnik ob dohodu 
s seboj. Oblastva smejo zahtevati dokaz o tem; zato 
se priporoča potnikom, naj zahtevajo ob dohodu po
trdilo carinskih oblastev, zlasti za predmete večje 
vrednosti, kakor n. pr. za nakit. 

2.) Poleg tega predmeti, ki jih potrebuje potnik 
na potovanju ali pri izvrševanju poklica na poto
vanju. Nove predmete za dnevne potrebe, ki so 
kupljeni, dokler biva v Nemčiji, je treba ob pregledu 
pokazati, da ne nastane sum skrivanja ali prevare. 

V vseh drugih primerih je treba za predmete, ki 
jih je prepovedano izvažati, izvoznega dovolila. 
Uvozna in izvozna dovolila dajo pristojna oblastva 
za zunanjo trgovino (Aussenhandelsstelle). 

Te odredbe se seveda večkrat izpreminjajo. Zato 
se priporoča potnikom, naj se ob dohodu mformirajo 
o njih pri carinskih oblastvih, ob daljšem bivanju v 

* Priobčen v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 258, izdanih dne 17ega 
novembra 1922. 

b) pasmo in rod, starost in barvo kakor tudi kraj, 
kjer stoji žrebec. 
Za žrebce toplokrvnih pasem pod štirimi leti in 

za mrzlokrvne žrebce pod tremi leti se vobče- ne 
dajo dopustila za spuščanje. 

Ob svojem času se razglasi, kje in kdaj bo pre
gledovala komisija priglašene žrebce in dajala do
pustila (licence). 

V L j u b l j a n i , dne 15. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka: Sancin s. r. 

St. 3573. vet. 

Izkaz o stanja živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 18. novembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Brežice: Kozje 1 : 1 . LJubljana okolica: Borovr 

niča 12 :58, Jezica 1:6, Studenec-Ig 8 :6. Maribor: 
Zgornji Duplek 1 :4, Spodnji Jakobs ki dol i : 8» 
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Maina 1 :1 , Pesniški dvor 1:2, Na Ranci 1 :1 , 
Vosek 1 :1 . Maribor mesto 1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Črnomelj: Dragatuš 1:1, Vinica 1 :1 . Kranj: 

Tržič 1 : 1 . Ljubljana: Šmartno 1 : 1 . Murska Sobota: 
'Centiba 1 : 2, Dolnja Lendava 1 : 1 , Kapca 1 :2. 

G a r j o k o n j . 

Brežice: Zagorje 1:1. Črnomelj: Tanča gora 1:1. 
Litija: Polšnik 1 :1 . 

S t e k l i n a . 
Murska Sobota: Moščanci 1 :1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Mrčna sela 1:1, Maribor: Slovenska Bi

strica 1 : 3 . Novo mesto: Prečna 1 :1 . Radovljica: 
Bled 8 :9, Lesce 1 : 1 , Ribno 1 : 1 . Slovenjgradec: 
Janžev vrh 1:1, Vuzenica 1 : 3 . 

S v i n j s k a , r d e č i c a . 
Brežice: Zakot 1 : 1 . Litija: Polšnik 1 : 1 . Ljub

ljana okolica: Brezovica 1 :1, Dobrova 1 :1, Vrh
nika 1 : 1 . Ptuj: Bukovci 1 : 1 , Sv. Lenart pri Veliki 
Nedelji 1 : 1 . Radovljica: Ritmo 1 :1 . 

Y L j u b l j a n i , dne 18. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu {»krajinskega namestnika: 

Paulin s. r. 

št. B Ц 1013/1. 
Razglas. 

Št. 13.217/22. 

Razpis. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

K It. 7124. 1545 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je dovolilo 
z odlokom z dno 28. septembra 1922., "VI. št. 4632, 
gg. inž. Francu D o m 1 a d i š u in Slavku B o h u 
v Ljubljani kot konceeionarjema, da se sme v firmi: 
«Lignum», gozdna industrijska delniška družba v 
Ljubljani, izpremeniti beseda «Lignum» v besedo 
«Kras». 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 14. novembra 1922. 

-, Dr. Mara s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

St B П 945/5. 

Razglas o taksi za otvoritev in objavo 
oporoke. 

Na vprašanje, ali se mora taksa iz postavke 149. 
taksne tarife, ki velja za vso kraljevino, pobirati 
tudi v Sloveniji, kjer se mora otvoritev in objava 
oporoke izvršiti oradoma, je dala generalna direkcija 
posrednjih davkov v Beogradu z razpisom z dne 
31. oktobra 1922., št. 27.135, nastopno pojasnilo: 

Ker je v tarifni postavki 149. predpisano, da se 
mora ta taksa pobirati «za z a h t e v o , d a s e 
o p o r o k a o t v o r i i n o b j a v i » , i n e e v členu 
60. taksnega m pristojbinskega pravilnika določa, 
da ee ta taksa plačuje v kolkih, k i s e p r i l e p -
l j a j o n a p r o š n j o , je jasno, da se ta taksa ne 
plačuje, kjer ni take prošnje. 

Ker mora v Sloveniji po §§ 61. in 65. cesarskega 
patenta z dne 9. avgusta 1854., drž. zak. št. 208, 
s o d i š č e u r a d o m a b r e z v s a k e z a h t e v e 
otvoriti in objaviti oporoko, bodisi ustno ali pisme
no, se ta taksa v Sloveniji tudi ne pobira, kadarkoli 
ee otvoritev in objava oporoke vrši uradoma brez 
zahteve privatnih oseb. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 15. novembra 1922. 

Delegat: dr. Savnlk e. r. 

Ker so se ponekod' pojavili dvomi, ali je pri
javljati u s t n e kupne pogodbe o nepremičninah še 
v zmislu § 44. avstrijskega pristojbinskega zakona 
iz. leta 1850. in pobirati povišek po § 80. tega za
kona ali pa je povsem postopati po členu 131. taks
nega in pristojbinskega pravilnika (Ur. 1. št. 268 iz 
leta 1921.), je dala generalna direkcija posrednjih 
davkov z odlokom št. 24.430 z dne 14. oktobra 1922. 
ta-1 e pojasnila: 

Z odločbo člena 131. taksnega in pristojbinskega 
pravilnika je nadomeščen rok osmih dni za prijavo 
po § 44. avstrijskega pristojbinskega zakona z ro
kom 15 dni la. vse listine in pravne posle, zavezane 
taksam iz člena 10. zakona o taksah in pristojbinah 
(Ur. 1. št. 259/1921.), torej tudi za kupne pogodbe 
o nepremičninah. 

Iz tega izhaja, da se morajo tudi t a k e u s t n e 
pogodbe prijaviti v tem roku (15 dni) in da ima 
prekoračitev za posledico kazen v petkratnem iz
nosu redne takse, ne pa one po § 80. avstrijskega 
pristojbinskega zakona (pobiranje dvakratne pri
stojbine). 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 30. oktobra 1922. 

Delegat: dr. šavnik s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 12.719. 
Razglas. 

Dne 2. novembra t. 1. se je otvorila prva stalna 
bakteriološka stanica za Slovenijo, s sedežem v 
Ljubljani, javna bolnica (poslopje prosekture). Od 
tega dne se sprejemajo preiskave bakteriološkega, 
serološkega in klinično-diagnostičnega značaja v 
uradnih urah od 9. do 12. in od 15. do 18. ure. Ob 
nedeljah in praznikih popoldne ni uradnih ur. 

Preiskovala se bo kri na malarijo, recurens, 
sepso, tifus, z aglutinacijo na tifus, razne vrste 
paratifusa in exanthematicus. Serodia gnoza na luos 
iz krvi in likvorja ee bo vržila dvakrat na teden, 
in sicer v torek in petek; material naj se pošilja en 
dan prej (v ponedeljek in četrtek). V primerih, ko 
zdravnik ne vzame krvi v ordinaciji, 6e bo jemala 
kri v zavodu, in sicer vsak ponedeljek in četrtek 
ob uradnih urah. Kri za krvne razmaze se jemlje 
vsak dan. Kri se bo pregledovala tudi mikroskop
sko z ozirom na štetje erythrocytov in leukocytov 
in diferencialno štetje belih krvnih telesc. 

Preiskoval se bo eputum — pljuvača — na tu
berkulozo, bakterije pnevmonije, elastične niti i. dr.; 
urin na tuberkulozo, tifus, gonokoke in druge 
bakterije — tudi z biološkimi poizkusi na živalih, 
samo na izrecno zahtevo! — in na klinično-diagno-
stične sestavine: beljakovino, sladkor, urobilin, ace
ton, diago itd.; blato na tifus, paratifus, dizenterijo 
in ostale vpoštevne bakterije, razen tega na kri, 
neprebavljene ostanke hrane, na parazite in njih 
jajčeca; želodčni eok na aciditeto, kvalitativno in 
kvantitativno; gnoj na koke; bacile in za prirejanje 
autovaccine; razni punktati; sekret grla na difterijo, 
Plaut-Vincentsko angino itd. Preiskovala se bo voda 
na infekciozne mikroorganizme, posebno na tifus, 
kolero. 

Zdravnikom se dostavijo posodice za vpošiljanje 
infekcijoznega materiala (blato, kri, sekret grla) po 
želji na dom. Istotako se vpošlje sterilni žolč (za kul
turo na tifus), bouillon in agar (za preiskavo krvi 
na sepso) po naročilu. Po potrebi gre tudi zdravnik 
iz zavoda, da vzame material za bakteriološko pre
iskavo. Stanica bo imela vedno v zalogi diagnosti
cum na tifus, paratifus in exanthematicuä, ki ga bo 
oddajala na željo bolnicam in privatnim zdravnikom. 
Razna cepiva in sera ima začaeno še v zalogi le
karna javne bolnice v Ljubljani in zato ee je v tem 
oziru obračati nanjo. 

Pojasnila in navodila, kako vpošiljati material, 
kakor tudi vsa ostala navodila, spadajoča v to 
stroko, daje rade volje vodstvo bakteriološke sta
nice, ki je vedno pripravljeno, zavode in zdravnike 
podpirati z nasvetom in pomočjo v vseh dotičnih 
vprašanjih. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LJubljani, 
dne 12. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić e. r. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje alužbo 
okrožnega zdravnika za zdravstveno okrožje Radeče 
pri Zidanem mostu z letno plačo 2000 Din in pripa
dajočimi draginjskhni dokladami državnih urad
nikov. 

Prošnje, opremljene s potrebnimi svedočbami o 
kvalifikaciji, o dosedanjem službovanju in o fizični 
sposobnosti, naj se vlože do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
pri podpisanem odseku. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić e. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 9160/1922. 1568 3—1 

Razglas o ofertalni licitaciji. 
Pomorsko oblaetvo v Bakru razpisuje pismena 

javno licitacijo za nabavo 212 (dvestodvanajst) krat
kih zimskih kaputov pomorskega kroja iz modro-
temnega sukna za svoje luške pilote. 

Licitacija bo dne 
20. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

ob desetih pri ekonomatu pomorskega oblastva. 
Ponudbe se morajo vročiti pri vložnem zapisniku 

urada v zapečatenem zavitku, opremljenem s kol
kom za 20 dinarjev. 

Na zavitku mora biti razločno napisano: «Ponud
ba za izdelavo 212 zimskih kaputov za luške pilote». 

Natančnejša pojasnila o kroju in drugem daje 
ekonomat rečenega oblastva. 

Pomorsko oblaetvo v Bakru, 
dne 16. novembra 1922. 

Preds. 2516/18/22—4. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče razglaša, da ee bodo vršila 

redna porotna zasedanja v l e t u 1 9 2 8 . po nastop
nem redu: 

I. p r i d e ž e l n e m s o d i š č u v L j u b l j a n i : 
prvo dne 5. marca, 
drugo dne 4. junija, 
tretje dne 10. septembra, 
četrto dne 10. decembra; 

П. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v C e l j u : 
prvo dne 5. marca, 
drugo dne 4. junija, 
tretje dne 10. septembra, 
četrto dne 3. decembra; 

Ш. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v M a r i b o r ni 
prvo dne 5. mar^a, 
drugo dne 11. junija, 
tretje dne 17. septembra, 
četrto dne 10. decembra; 

Г7. p r i o k r o ž n e m s o d i š č u v N o v e m 
m e s t u : 

prvo dne 5. marca, 
drugo dne 4. junija, 
tretje dne 3. septembra; 
četrto dne 26. novembra. 

Predsednlstvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 18. njvembra 1922. 

Dr. Rogina e. r. 

Preds. 2581/4/22—2. 
Razpis. 

3—1 

Razpisujejo se ta-le mesta sodnikov v IX. čioov-
nem razredu: dve mesti pri okrožnem sodišču v Ma
riboru, po eno mesto pri deželnem sodišču v Ljub
ljani, pri okrožnem sodišču v Celju in pri okrajnih 
sodiščih v Brežicah, Črnomlju, Dolnji Lendavi, Gornji 
Radgoni, Litiji, Logatcu, Metliki, Ptuju, Radečah, 
Trebnjem in na Vrhniki. Oddado ee tudi mesta, ki 
se morda izpraznijo tekom razpisa ali pa po pre
mestitvi na eno zgoraj imenovanih mest. 

Prosilci naj vlože pravilno kolkovane in oprem
ljene prošnje po službeni poti najkesneje do dne 

2 6. d e c e m b r a 1 9 2 2., 
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in sicer pri onih zbornih sodiščih I. stopnje, v ka
terih okolišu žele biti nameščeni. Izvirne in popol
noma opremljene prošnje naj vlože pri predsed-
ništvu onega zbornega sodišča, v čigar okolišu žele 
biti nameščeni v prvi vrati; predsedništvom drugih 
zbornih sodišč, v katerih okolišu prosijo v drugi 
vrsti, pa morajo poslati prepis piošnje s prepisom 
kvalifikacijske razpreglednice brez ostalih prilog. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 17. novembra 1922. 

Dr. Rogina s. r. 

St. 2888/22. 3—3 
Razpis. 

Na moški kaznilnici mariborski se odda mesto 
kaznilniškega preglednika v X., odnosno kaznil-
niškega pristava v XI. činovnem razredu. 

Rok za vložitev prošenj na podpisanem uradu 
do dne ^ 2 8. d e e e m b r a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 118, 

Višje državno pravdništvo v Ljubljani, 
dne 13. novembra 1922. 

Preda. 1022/4/22—1. 3—3 
Razpis. 

Odda se mesto okrajnega sodnika VIII. čir.ov-
nega razreda pri deželnem sodišču v Ljubljani, 
odnosno tudi mesto, ki se utegne izprazniti po 
premestitvi ali kako drugače tekom razpisa. 

Rok za vložitev prošenj do dne 
2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 118. 
Predsedništvo deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 13. novembra 1922. 

Preds. 1647/4/22—1. 3 - 3 
Razpis. 

Odda se mesto deželnosodnega svetnika v VII. 
činovnem razredu pri okrožnem sodišču v Novem 
mestu, odnosno mesto, ki se utegne izprazniti po 
premestitvi ali kako drugače tekom razpisa. 

Pravilno kolkovane in opremljene prošnje naj se 
vlože po službeni poti najkesneje do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem predsedništvu. 

Predsedništvo okrožnega sodišča v Novem mestu, 
dne 14. novembra 1922: 

U 638/22. 1491 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Franc M i k o 1 a, rojen dne 10. avgusta 1883. v 

Halmoš goricah, pristojen v Dolnjo Lendavo, evan
gelijske vere, oženjen, mizar v Dolnji Lendavi, ne
kaznovan, je kriv, da je dne 23. septembra 1922. v 
Dolnji Lendavi zahteval kot mizarski mojster za 
popravo mize pretirano ceno 950 K, ki je višja od 
pristojnega zaslužka. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona o 
pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
š t 6 iz leta 1922., in zato se obsoja po omenjenem 
členu z uporabo § 260. b k. z. na 2 dni zapora, po
ostrenega z enim trdim ležiščem, in na 100 Din de
narne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja dv.i 
dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo kazen
skih stroškov. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek ПЦ 
dne 3. novembra 1922. 

U 692/22—3. 1524 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Aleksander R e i c h e n f e l d je kriv, da do 

dne 21. oktobra 1922. ni imel v svoji mesnici v 
Dolnji Lendavi niti sumarno niti podrobno označenih 
cen za klobase tako, da bi jih bil vsakdo lahko raz
ločno videl; s tem jo zakrivil prestopek po členu 
6. zakona o pobijanju draginje življenskih potreb
ščin in brezvestne spekulacije z dne 30. decembra 
1921. Ur. L št. 6 ex. 1922., in zato se obsoja po 
istem' členu na en dan zapora in 200 dinarjev de
narne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnje 4 
dni zapora, in po § 369. k. p. r. na plačilo kazenekih 
etroškov. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 12; novembra 1922. 

U 330/22—8. 1492 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obtoženka Terezija M a č e k , gostilničarka na 

Hebenstreitu pri Konjicah, je kriva: 
1.) da je meseca junija 1922. v svoji gostilni na 

Hebenstreitu pri Konjicah prodajala liter vina po 
52 K in 62 K, dasi ga je kupila po 28 K, odnosno 
po 45 K, da je torej za življenske. potrebščine (pi
jačo) zahtevala višjo ceno, nego je običajna in nego 
je ona, ki zajamčuje običajni dovoljeni trgovski do
biček, ki ne sme biti nikoli višji nego 25 %; s tem 
je zakrivila prestopek po členu 8. zakona o pobi
janju draginje in brezvestne spekulacije z dne 30ega 
decembra 1921., Ur. 1. št. 6 Iz leta 1922.; 

2.) da istočasno v svoji obratovalnici ni imela 
niti sumarno niti podrobno označenih cen posamez
nim vrstam vina, da torej kot obrtnica-gostilničark.a, 
ki prodaja življenske potrebščine — pijačo — ni 
označila v svoji obratovalnici cen niti sumarno niti 
podrobno tako, da bi jih bil vsakdo lahko videl. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., in zato se obsoja po členu 8. 
navedenega zakona z uporabo § 260. b k. z. in § 267. 
k. z. na 3 dni zapora, poostrenega z enim postom in 
enim trdim ležiščem, in v denarju na 100 Din, od
nosno ob neizterljivosti na nadaljnjih 48 ur zapora, 
in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. zakona o pobijanju draginje in brez
vestne spekulacije je to razsodbo po pravnomočno
sti objaviti v Uradnem listu ob stroških obtožen-
kinih. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddeiek III., 
dne 1. novembra 1922. 

U VII 422/22—7. 1471 

U VII 425/22—8. 1555 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Ivana P e t r o v c i č , 71 let stara, ro

jena na Dobrovi in tja pristojna, rimsko-katoliške 
vere, .samska, prodajalka semen, pismena, brez imo
vine, stanujoča na Karlovški cesti št. 8, je kriva, da 
ni imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen življen-
ekim. potrebščinam, in. sicer «©menam, na evoji Stoj
nici sumarno ali podrobno označenih tako, da bi jih 
bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na 1 dan zapora, znižanega s sodbo 
deželnega sodišča v Ljubljani z dno 13. oktobra 
1922., BI 225/22—4, na 12 ur zapora, in 100 dinarjev 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa po členu 16. ci
tiranega zakona na nadaljnja dva dni zapora, in po 
§ 389. k. p. r. na povračilo stroškov kazenskega po
stopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 27. marca 1922. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je dne 29. septembra 1922. pod predsedstvom de
želnosodnega svetnika drja. Modica, vpričo deželno
sodnega svetnika drja. Mohoriča, deželnosodnega 
svetnika drja. Golie in okrajnega sodnika Kralja 
kot sodnikov in avskultanta Turka kot zapisnikarja 
razpravljalo o vzklicu, ki sta ga vložila obtoženka 
Tinca G r o š e l j in javni obtožitelj zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 13. aprila 1922., 
opr. št. U VII 422/22—4, s katero je bila obtoženka 
po členu 6. zakona o pobijanju draginje obsojena na 
1 dan zapora in 200 dinarjev denarne kazni, odnos
no ob neizterljivosti na nadaljnje 4 dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja in izvršitve kazni. 

Po glavni razpravi, opravljeni dne 29. septembra 
1922. vsled odredbe z dne 3. septembra 1922. vpričo 
državnega pravdnika Lavrenčaka kot javnega obto-
žitelja, proste obtoženke Tince Grošljeve in zago
vornika drja. Puca, je rečeno sodišče na predlog za
govornikov, naj se obtoženkinemu vzklicu ugodi, 
vzklic javnega obtožitelja pa zavrne, in na predlog 
javnega obtožitelja, naj se obtoženkin vzklic zavrne, 
njegovomu vzklicu pa ugodi, dno 29. septembra 
1922. razsodilo tako: 

Obtoženkin vzklic zaradi izreka o krivdi in jav
nega obtožitelja zaradi izreka o kazni zoper raz
sodbo okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 13. aprila 
1922., opr. št. U VII 422/22—4, se zavračata kot 
neutemeljena z ozirom na razloge razsodbo prvega 
sodnika. 

Obtoženkinemu vzklicu, kolikor gre zoper izrek 
o kazni, je ugoditi in prvotno določena zaporna ka
zen 24 ur se znižuje na 12 ur zapora, ker je vzklicno 
sodišče v višji meri vpoštevalo olajšujoče okolnosti. 

Vzklicateljica se obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 2. novembra 1922. 

U VU 353/22-4. 1556 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razsodilo o obtožbi 

opravitelja državnega pravdništva zoper Ivano Ma-
roltovo zaradi prestopka po členu 6. zakona o pobi
janju draginje vpričo opravitelja državnega pravd
ništva avskultanta Bregarja, proste obtoženke in 
zagovornika drja. Krejčega po danes dognani glavni 
razpravi na predlog obtožiteljev, naj se obtoženka 
kaznuje po zakonu, tako: 

Obdolženka Ivana M a r o 11, rojena dne 26. ma
ja 1875. v Sodražici, pristojna v Ljubljano, rimsko
katoliške vere, samska, trgovka s sadjem, Poljanski 
nasip št. 4, nekaznovana, je kriva, da ni imela dne 
13. marca 1922. na svoji stojnici na Pogačarjevcm 
trgu cen življenskim potrebščinam, t. j . čebuli, ore
hom, hruškam in orehovim jedrcem, označenih tako, 
da bi jih bil vsakdo razločno videl. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 6. zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., 
in zato se obsoja po členu 6. citiranega zakona na 
en dan zapora, znižanega po sodbi deželnega sodišča 
v Ljubljani z dne 13. oktobra 1922., BI 238/22—4, 
na 12 ur zapora, in 200 dinarjev denarne kazni, od
nosno ob neizterljivosti na nadaljnje 4 dni zapora, 
in po § 389. k. p. r. na plačilo stroškov kazenskega 
postopanja in eventualne izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 10. aprila 1922. 

U VII 443/22—7. 1472 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodiSče v Ljubljani kot vzklicno «odižče 

je dne 29. septembra 1922. pod predsedstvom de
želnosodnega svetnika drja. Modica, vpričo deželno
sodnega svetnika drja. Mohoriča, deželnosodnega 
svetnika drja. Golie in okrajnega sodnika Kralja 
kot sodnikov in avskultanta Turka kot zapisnikarja 
razpravljalo o vzklicu obtoženke Amalije C a d o -
ž c v c zoper razsodbo okrajnega sodišča v Ljubljani 
z dne 8. maja 1922., opr. št. U VII 443/22—4, e ka
tero je bila obtoženka zaradi prestopka po členu «5. 
zakona o pobijanju draginje obsojena na 1 dan za
pora in 50 dinarjev denarno kazni, odnosno ob neiz
terljivosti na nadaljnjih 24 ur zapora. 

Po glavni razpravi, opravljeni dne 29. septembra 
1922. vsled odredbe z dne 4. septembra 1922. vpričo 
državnega pravdnika Lavrenčaka kot javnega obto
žitelja in zagovornika drja. Stanovnika, je rečeno 
sodišče na predlog zagovornikov, naj se obtožen
kinemu vzklicu ugodi, vzklic javnega obtožitelja pa 
zavrne, in na predlog javnega obtožitelja, naj se ob
toženkin vzklic zavrne, njegovemu vzklicu pa ugodi, 
dne 29. septembra 1922. razsodilo tako: 

Obtoženkin vzklic zaradi izreka o krivdi in jav
nega obtožitelja zaradi izreka o kazni zoper îaz-
sodbo okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 8. maja 
1922., opr. :št. U VII 443/22—4, so zavračata kot 
neutemeljena z ozirom na razloge prvega sodnika. 

Obtoženkinemu vzklicu, kolikor gre zoper izrek 
o kazni, je ugoditi in zaporna kazen se znižuje od 
24 ur na 12 ur zapora, ker je vzklicno sodišče v 
višji meri vpoštevalo olajšujoče okolnosti. 

Vzklicateljica so obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 2. novembra 1922. 

U Vn 452/22—8. 1473 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je dne.29. septembra 1922. pod predsedstvom de
želnosodnega svetnika drja. Modica, vpričo deželno
sodnega svetnika drja. Mohoriča, deželnosodnega 
svetnika drja. Golie in okrajnega sodnika Kralja 
kot sodnikov in avskultanta Turka kot zapisnikarJA 
razpravljalo o vzklicu, ki sta ga vložila obtoženec 
Julij M o i n a r in javni obtožitelj zoper razsodbo 
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okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 24. aprila 1922., 
opr. št. U VII 452/22—5, s katero je bil obtoženec 
zaradi prestopka po členu 6. zakona o pobijanju dra
ginje obsojen na on dan zapora in 200 dinarjev 'To
narne kazni, odnosno ob neizterljivosti na nadaljnje 
4 dni zapora. 

Po glavni razpravi, opravljeni dne 29. septembra 
1922. vsled odredbe z dne,4. septembra 1922. vpričo 
državnega pravdnika Lavrenčaka kot javnega obto
žitelja in zagovornika drja. Lokarja, je rečeno so
dišče na predlog zagovornikov, naj se obtoženčeve-
mu vzklicu ugodi, vzklic javnega obtožitelja pa za
vrne, in na predlog javnega obtožitelja, naj so ob
tožencev vzklic zavrne, njegovemu vzklicu zaradi iz
reka o kazni pa ugodi, dne 29. septembra 1922. raz-
eodilo tako: 

Obtožeačev vzklic zaradi izreka o krivdi in jav
nega obtožitelja zaradi izreka o kazni zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 24. aprila 1922., 
opr. št. U VII 452/22—5, se zavrača kot neutemeljen 
z ozirom na razloge razsodbe prvega sodnika. 

Obtoženčevemu vzklicu, kolikor gre zoper izrek 
o kazni, je ugoditi in zaporna kazen se znižuje od 
24 ur na 12 ur zapora, ker je vzklicno sodišče v višji 
meri vpoštevalo olajšujoče okolnosti. 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dno 2. novembra 1922. 

1474 U VB 464/22—7. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodeče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je dne 29. septembra 1922. pod predsedstvom de
želnosodnega svetnika drja. Modica, vpričo deželno
sodnega svetnika drja. Mohoriča, deželnosodnega 
svetnika drja. Golie in okrajnega sodnika Kralja 
kot sodnikov in avskultanta Turka kot zapisnikarja 
razpravljalo o vzklicu, ki sta ga vložila obtoženec 
Franc J a k i 1 in javni obtožitelj zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 18. aprila 1922., 
opr. št. U VII 464/22—4, s katero je bil obtoženec 
po členu 6. zakona o pobijanju draginje obsojen na 
1 dan zapora in 200 dinarjev denarne kazni, odnosno 
ob neizterljivosti na nadaljnje 4 dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na plačilo stroškov kazenskega po
stopanja in izvršitve kazni. 

Po glavni razpravi, opravljeni dne 29. septembra 
1922. vsled odredbe z dne 4. septembra 1922. vpričo 
državnega pravdnika Lavrenčaka kot javnega obto
žitelja, prostega obtoženca Franca Jakila in zago
vornika drja. Puca, je rečeno sodišče na predlog za
govornikov, naj se obtoženčevemu vzklicu ugodi, 
vzklic javnega obtožitelja pa zavrne, in na predlog 
Javnega obtožitelja, naj se obtožencev vzklic zavrne, 
njegovemu vzklicu pa ugodi, dne 29. septembra 1922. 
razsodilo tako: 

Obtožencev vzklic glede izreka o krivdi in jav
nega obtožitelja glede izreka o kazni zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 18. aprila 1922., 
opr. št. U VII 464/22—4, se zavrača kot neutemeljen 
z ozirom na razloge razsodbe prvega sodnika. 

Obtoženčevemu vzklicu, kolikor gre zoper izrek 
o kazni, je ugoditi in zaporna kazen se znižuje od 
24 ur na 12 ur zapora, ker je vzklicno sodišče v višji 
meri vpoštevalo olajšujoče okolnosti. 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 2. novembra 1922. 

sodišče na predlog obtožencev, naj se njegovemu 
vzklicu ugodi, vzklic javnega obtožitelja pa zavrne, 
in na predlog javnega obtožitelja, naj se obtožencev 
vzklic zavrne, njegovemu vzklicu pa ugodi, dne 
29. septembra 1922. razsodilo tako: 

Obtožencev vzklic glede izreka o krivdi in jav
nega obtožitelja glede izreka o kazni zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 1. junija 1922., 
opr. št. U VII 740/22—4, se zavrača kot neutemeljen 
z ozirom na razloge razsodbe prvega sodnika. 

Obtoženčevemu vzklicu, kolikor gre zoper izrek 
o kazni, je ugoditi in zaporna kazen se znižuje na 
12 ur zapora, denarna kazen pa na 200 dinarjev, od
nosno na nadaljnje 4 dni zapora, ker je vzklicno so
dišče v višji meri vpoštevalo olajšujoče okolnosti. 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 2. novembra 1922. 

1533 U 361/22—6. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obdolženec Alojzij R i t on ja, rojen dne 31ega 

maja 1877. v Precetincih, pristojen v Radoslavce, 
rimsko-katoliške vere, oženjen, mesar v Križevcih, 
nekaznovan, je kriv, da je koncem avgusta 1922. v 
Križevcih prodajal življenske potrebščine, in sicer 
goveje meso kilogram po 58 K, da je torej zahteval 
višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski čisti dobiček. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
š t 6 iz leta 1922., in zato se obsoja po členu 8. tega 
zakona na 3 dni zapora in 500 Din denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 10 dni zapora, in 
po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo brez razlogov objaviti v Uradnem listu ob 
stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek II., 
dne.3. novembra 1922. 

Ne I 392—395/22. 1558 
Oklic. 

(Grofom) Beli, Žigi, Ivanu in Gaborju B a 11 h y a-
n y j e m, katerih veleposestva v Gornji Lendavi, v 
Tišini, v Hodošu in Matjaševcih spadajo pod agrar
no reformo in Id imajo pravico, da se pritožijo zoper 
izvajanje agrarne reforme, je v teku agrarnoreform-
nega postopanja vročiti odloke in rešitve agrarno-
reformnih uradov. 

Ker je njih bivališče neznano, se jim postavlja za 
skrbnika, in sicer Beli Batthyanyju v Gornji Len
davi in Žigi Batthyanyju v Tišini dr. Slavko Vesnik, 
odvetnik v Murski Soboti, Ivanu Batthyanyju v Ho
došu in Gaborju Batthyanyju v Matjaševcih pa 
dr. Josip Goljevšček, odvetnik v Murski Soboti. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, oddelek L, 
dne 8. novembra 1922. 

E 684/22—22. 1542 
Dražbeni oklic. 

U VU 740/22—6. 1475 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

jo dne 29. septembra 1922. pod predsedstvom de
želnosodnega svetnika drja. Modica, vpričo deželno
sodnega svetnika drja Mohoriča, deželnosodnega 
svetnika drja. Golie in okrajnega sodnika Kralja 
kot sodnikov in avskultanta Turka kot zapisnikarja 
razpravljalo o vzklicu, ki sta ga vložila obtoženec 
Ivan R o d e in javni obtožitelj zoper razsodbo okraj
nega sodišča v Ljubljani z dne 1. junija 1922., opr. 
Št. U VH 740/22—4, B katero je bil obtoženec po 
členu 6. zakona o pobijanju draginje, obsojen na en 
dan zapora in 300 dinarjev denarne kazni, odnosno 
ob neizterljivosti na nadaljnjih 6 dni zapora. 

Po glavni razpravi, opravljeni dne 29. septembra 
1922. vsled odredbe z dne 4. septembra 1922. vpričo 
državnega pravdnika Lavrenčaka kot javnega obto
žitelja in prostega obtoženca Ivana Rodeta, je rečeno 

Cg I. b 434/22. 1536 
Oklic. 

Franc Stiebler, trgovec v Mariboru, je vložil zo
per Dragiša V u k a d i n o v i č a , sedaj neznanega 
bivališča, tožbo zaradi 900 lir in 400 Din. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dan 
6. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 27. 
Ker je bivališče Dragiša Vukadinoviča neznano, 

se mu postavlja za skrbnika dr. Juro Jan, odvetnik 
v Mariboru. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek I. a,. 
dne 10. novembra 1922. 

Na predlog državnega zaklada kraljevine Srbof, 
Hrvatov in Slovencev, zastopanega po finančni pro-
kuraturi v Ljubljani, bo dne 

15. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 4 na. podstavi 
obenem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepre
mičnin, vpisanih v zemljiško knjigo za mesto Celje, 
vi. št. 517: 

Označba nepremičnin: hiša v Celju, Zrinjsko-
Frankopanska št.2, cenilna vrednost 243.311 K 25 v, 
najmanjši ponudek 121.655 K i 63 v; zemljišče, ce
nilna vrednost 50.225 K, najmanjši ponuđek 33.483 
kron 32 v; skupna cenilna vrednost 293Л336>K> 25 v, 
skupni najmanjši ponudek 155.138 K 95 v. 

Priteklin ni. 
Poslopje meri 1 a 64 m2, zemljišče pa 14 a -36 m«, 

celotna površina 15 a 99 m2. 
Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 

Vadij znaša 29.353 K 63 v. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek IIL, 
dne 7. novembra 1922. 

C II 183/22—1. 1451 
Oklic. 

Ana Klarič, vdova in preužitkarica v Fari št. 19, 
je vložila zoper Matijo M a r i n č a in Nežo Ma
r i n č e v o, rojeno Mihelčičevo, posestnika iz Fare 
št. 19, sedaj nekje v Ameriki, tožbo zaradi 27.000 ^K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
5. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v sobi š t 3. 
Ker je bivališče obeh tožencev neznano, se jima 

postavlja za skrbnika Ivan Bogataj, zasebnik v 
Kočevju št. 32. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 21. oktobra 1922. 

E 276/22—3. ШО-

Dražbeni oklic. 
Dne 19. d e c e m b r a l 9 2 2. ob devetih ;bo pri 

podpisanem sodišču v sobi št. 18 dražba nepremič
nin, vpisanih v zemljiško knjigo za Kniplivnik, vi. ч 

št. 89, 228; cenilna vrednost: 27.400 K, najmanjši 
ponudek: 18.266 K 66 v. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Murski Soboti, 
dne 2. novembra 1922. 

E 188/22—6. 1565 
Dražbeni oklic. 

C П 177/22—1. 

Oklic. 
1450 

Ndl. Ivan Jaklitsch, zastopan po varuhu Andreju 
Hutterju, sodnem kanclistu v Kočevju, je vložil zo
per Ivana M i h e 1 i t s c h a, posestnika iz Stalcer-
jev št. 3, tožbo zaradi očetovstva in preživnine. 

Narok v tej tožbi se je določil na dan 
5. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

ob pol desetih pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 3. 
Ker je bivališče Ivana Mihelitscha neznano, se 

mu postavlja za skrbnika Ivan Bogataj, zasebnik v 
Kočevju. л 1 . „ . . „ „, v , 

'' Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 24. oktobra 1922. 

Dne 2 9. n o v e m b r a 1 9 2 2. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobv š t 30 dražba nepremič
nin: vinograda z zidanico pare. št. 1565 zemljiška 
knjiga za Belo cerkev, vi. št. 209; cenilna vrednost: 
11.520 K, vrednost pritekline: 30 K, najmanjši po
nudek: 7700 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti 
pri sodišču najpozneje pri dražbenem naroku pred 
začetkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljav
ljati glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je 
ravnal v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, 
dne 25. septembra 1922. 

A 168/22—10. 1Ö6&-

Dovolilo prostovoljne sodne dražbe. 
Pri podpisanem sodišču se dovoljuje na prošnjo 

dedičev po Tomažu G a b e r š k u iz Gaberc prodaja 
na javni dražbi zemljišča vi. št. 120 davčne občine 
platske, sestoječe iz 2 njiv, 2 travnikov in 1 pašnika» 
v cenilni vrednosti 1134 K, nadalje premičnin: ene 
omare in 1 postelje v vrednosti 450 K. 
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Dražba sc bo vršila dne 
«b enajstih. 7. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

Ponudbe pod izklicno ceno ee ne sprejemajo. 
upnikom, zavarovanim na posestvu, ostanejo njih 

sastavne pravice brez ozira na prodajno ceno. 
Dražbeno izkupilo je položiti v gotovini v sodno 

ihrambo v enem mesecu po pravnomočnosti domika. 
Dražbene pogoje je mogoče vpogledati pri pod

pisanem sodišču v sobi št. 4. 
Zemljišče je nezadolženo. 

Okrajno sodišče v Rogatcu, oddelek L, 
dne 14. novembra 1922. 

Preda. 1224/26/22—1. 15-10 

Razglas. 
1.) S sklepi okrajnega «sodišča v M a r i b o r u so 

bili popolnoma preklicani: 
a) s sklepom z dne 8. marca 1922., L VI 3/22—2, 

Čila T e r t i n e k, sedaj v zavodu za oskrbo umo
bolnih na Studencu pri Ljubljani, prej stanujoča 
v Pekrah, zaradi umobolnosti; skrbnik: Jožef 
Tertinek, posestnik v Pekrah; 

b) & sklepam z dne 25. maja 1921., L VI 15/21—2, 
Alojzija L i p n i k, posestnikova hči v Račju 
št, 80, sedaj v zavodu za oskrbo umobolnih na 
Studencu pri Ljubljani, zaradi slaboumnosti; skrb
nica: Antonija Lipnik, posestnica v Račju št. 80; 

e) e sklepom z dne 16. maja 1922., L V 12/22—1, 
Karel F i a s k o , dninar, prej stanujoč v Polički 
vasi, sedaj v zavodu za oslcrbo umobolnih v Ljub
ljani, zaradi umobolnosti; skrbnik: Ivan Golob, 
posestnik v Polički vasi št. 40: 

č) e sklepom z dne 6. julija 1922., L VI 8/22—1, 
Anton P a h o 1 e, brez stalnega bivališča, sedaj v 
hiralnici Sv. Jožefa v Ljubljani, zaradi slaboum
nosti; skrbnica: Elizabeta Pahole, služkinja v 
Mariboru, Wolfova ulica št. 7; 

d) e sklepom z dne 7. septembra 1922., L VI 13/22, 
Anton C e h n e r, delavec v Razvanju št. 57, za
radi slaboumnosti; skrbnik: Martin Pukl, gostil
ničar v Razvanju. 
2.) S sklepoma istega sodišča sta bila omejeno 

preklicana: 
a) s sklepom z dne 30. novembra 1921., L VII 

20/21—5, Valentin P r e v o 1 š e k, delavec v 
Naraplah, zaradi slaboumnosti; pomočnik: Ivan 
Mojzer, najemnik v Novi vasi; 

b) e sklepom z dne 3. februarja 1922., L V 23/21—i, 
Franc S c h ö n w e t t e r , posestnikov sin v Sel
nici ob Muri št. 26; pomočnik: Jožef Gornik, po-
eestnik v Selnici ob Muri. 
8.) S sklepoma okrajnega sodišča v M a r e n -

b e r g u sta bila popolnoma preklicana: 
a) s sklepom z dne 11. maja 1922., L 5/22—6, Va

lentin G e r a r d (tudi Gerhold), posestnikov sin 
v Sv. Janžu I, zaradi slaboumnosti; skrbnik: Si
mon Gerard (tudi Gerhold), posestnik v Sv. Jan
žu I; 

b) e eklepom z dne 21. septembra 1922., L 8/22—6, 
Antonija H r i b e r n i k, dekla v Marenbergu, za
radi slaboumnosti; skrbnik: Franc Gigerl, posest
nik v Marenbergu. 
4.) S sklepoma okrajnega sodišča v G o r n j i 

R a d g o n i sta bila omejeno preklicana: 
-a) s sklepom z dne 8. septembra 1922., L 6/22—13, 

Alojzija G e r h o 1 d, posestnikova hči v Lešanah 
št. 25, zaradi slaboumnosti; pomočnik: Vincenc 
Žemljic, posestnik v Lešanah št. 26; 

V) 8 sklepom z dne 1. septembra 1922., L 5/22—7, 
Franc N o v a k , posestnik v Boračovi, zaradi za-
pravljivosti; pomočnik: Fran Bračič, posestnik v 
Boračovi 

Predeedništvo okrožnega sodišča v Maribora, 
dne 15. novembra 1922. 

L 8/22—5. 1567 

Oklic. 
8 tusodnim eklepom z dne 9. oktobra 1922., 

L 8/22—5, je bila Katarina I v e c, rojena Gornik, 
poeestnica v Metliki št. 133, pravnomočno delno pre
klicana. 

Za pomočnika ji je postavljen Jožef Kambič, po-
Beetnik in gostilničar v Metliki. 

Okrajno sodišče v Metliki, oddelek L, 
dne 15. novembra 1922. 

1552 д# Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

976. Sedež: Dolnja Lendava. 
Besedilo firme: Beno Arnstein. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom 

in lesom. 
Imetnik: Beno Arnstein, trgovec v Dolnji Len

davi št. 55. 
M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

977. Sedež: Dolnja Lendava. 
Besedilo firme: Ivan Toplak. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

žganjem. 
Imetnik: Ivan Toplak, trgovec v Dolnji Lendavi. 
M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

978. Sedež: Dravograd. 
Besedilo firme: Nicifor M. Pivljakovič, carinski 

posrednik, Dravograd. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo. 
Imetnik: Nicifor M. Pivljakovič, carinski posred

nik v Mariboru, Aleksandrova cesta št. 25. 
Podpis firme: Podpisanemu, natisnjenemu ali 

odtisnjenemu besedilu firme postavlja imetnik svoje-
ročno svoj podpis: «Nie. Pivljakovič». 

M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

979. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Franc Brumat, manufakturna 

trgovina na debelo in drobno, Maribor, Aleksan
drova cesta št. 23. 

Obratni predmet: trgovina z manufakturnim 
blagom na debelo in na drobno. 

Imetnik: Franjo Brumat, trgovec v. Mariboru, 
Aleksandrova cesta št. 23. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja imetnik 
pod njeno odtisnjeno besedilo svojeroČno svoj pod
pis: «Fr. Brumat». 

M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

980. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Rudolf Rubbia, trgovina z me

šanim, kolonijalnim in špecerijskim blagom, dežel-
.nimi. pridelki in.drvami na debelo. 

Obratni predmet: trgovina z mešanim, kolonial
nim in špecerijskim blagom, deželnimi pridelki in 
drvmi na debelo. 

Imetnik: Rudolf Rubbia, trgovec v Mariboru, 
Vilharjeva ulica št. 6. 

Podpis firme: Pod napisano, natisnjeno ali od
tisnjeno besedilo firme postavlja imetnik svojeročno 
svoj podpis: «Rudolf Rubbia». 

M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

981. Sedež: Šmartno pri Slovenjgradcu. 
Besedilo firme: Ivan Sibila. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Ivan Sibila, trgovec v Šmartnem. 
C e l j e , dne 1. septembra 1922. 

П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

982. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Julius Weinere Nachfolger: 
Besedilo firme odslej: Julija Weinerja naslednik 

— Julius Weiners Nachfolger. 
Izstopil jo družbenik Rudolf Kollenz. 
C e l j e , dne 18. oktobra 1922. 

983. Sedež: Stari trg št. 13 pri Višnji gori. 
Besedilo firme: Mihael Omahena nasi. F. S. 

škrabar. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Besedilo firme odslej: F. S. Škrabar. 
N o v o m e s t o , dne 28. oktobra 1922. 

Ш. I z b r i s a l i s t a s e n a s t o p n i f i r m i : 

984. Sedež: Križevci. 
Besedilo firme: Anton Vrabl. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki: 
Vsled opustitve obrta. 
M a r i b o r , dne 81. oktobra 1922. 

985. Sedež: Novo mesto. 
Besedilo firme: Johan Morauc. 
Obratni predmet: gostilna: 
Vsled opustitve gostilae. 
N o v o m e s t o , dne 28. oktobra 1922. 

1553 B. Vpisi v zadružni register. 
I. V p i s a l i s t a ee n a s t o p n i » a d r u g i : 

9ë6. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Krojaška produktivna nakupo

valna in prodajalna zadruga v Celju, regktrovana 
zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet; Zadruga 
1.) nakupuje za člane in jim prodaja sirovine, 

orodje in druge krojaške potrebščine, nadalje pred
mete, spadajoče v oblačilno stroko; 

2.) ustanavlja in oskrbuje skupne delavnice, v 
katerih se smejo nečlani uporabljati le toliko, ko
likor to dopuščajo določila člena 6. izvršilne na
redbe z dne 18. maja 1897., drž. zak. št. 124 k 
avstr. zak. z dne 25. oktobra 1896., drž. zak. št. 200, 
odnosno poznejši zakoniti predpisi, nadomeščajoči 
ta zakon; 

8.) vnovčuje krojaške izdelke in predmete, spa
dajoče v krojaško stroko. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 1. avgusta 
1922. 

Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim, de
ležem in z njega enkratnim zneskom. 

Oznanila se izvršujejo z objavami v «Novi dobi», 
po izprevidnosti načelništva pa tudi v drugih listih, 
ali z osebnimi vabili. 

Načelništvo sestoji iz 4 zadružnikov; člani na
čelništva so: Josip Tomažič, Alojzij Pugmeister, 
Jakob Fritz in Josip Leon — vsi krojaški mojstri 
v Celju. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništva 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
C e l j e , dne 1. septembra 1922. 

987. Sedež: Trbovlje. 
Besedilo firme: Stavbena, gostilniška, kavar

niška in mesarska zadruga «Rudarski dom», regi-
strovana zadruga z omejeno zavezo. 

Obratni predmet: Zadruga 
1.) nakupuje zazidana in nezazidana zemljišča 

ter gospodari z njimi, nadalje postavlja poslopja na 
zadružnih zemljiščih, da nabavlja s tem po ceni sta
novanja in obrtovališča, ki jih sme oddajati v najem 
le članom zadruge; 

2.) v dosego tega namena uporablja vse «Љо-
nito dovoljene pripomočke, zlasti pa vzdržuje, da 
preskrbuje članom po ceni živila, društveno ku
hinjo, gostilno, kavarno, mesnico in društveni kino. 

Zadružna pogodba (statut) z dne 14. junija 1922. 
Vsak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in z njega enkratnim zneskom. 
Oznanila se izvršujejo po listu, ki ga določi na

čelništvo. 
Načelništvo sestoji iz 5 zadružnikov; člani na

čelništva so: Franc Ule, rudar v Trbovljah Lokah 
št. 191; Vinko Grahner, rudar v Trbovljah Lokah 
št. 197; Matevž Aškerc, rudar v Trbovljah I. Lo
kah št. 86; Karel Veber, kovač v Trbovljah I. Lo
kah št. 333, Antonija Čeč, kontoristinja v Trbovljah 
П. Lokah št. 36. 

Pravico zastopati zadrugo ima načelništvo. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 

dva člana načelništva. 
C e l j e , dne 1. septembra 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 
k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

988. I. produktivna zadruga krojačev v Celju, 
registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Iz načelništva je izstopil Josip Medved, vstopil 
pa je v načelništvo Ivan Orožen, krojaški mojster 
v Celju. 

C e l j e , dne 1. septembra 1922. 

989. Posojilnica v Framu, registrovana zadruga и 
neomejeno zavezo: 

Izbrisala sta se dosedanja člana načelništva 
Franc Pirkmajer in Konrad Zamolo, vpisala pa sta 
se novoizvoljena člana načelništva Janez Böhm, 
posestnik in mlinar v Framu, in Valentin Ivanuš, 
šolski vodja v Framu. 

M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

990. Kellereigenossenschaft Marburg, r. G. m. b.. 
Haftung: 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva dr. Ru
dolf Richter, vpisal pa se je novoizvoljeni član na
čelništva Pij Twickel, posestnik vinogradov; Y 
Mariboru. 

M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 
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991. Nabavljalna zadruga državnih uslužbencev v 

Ptuju, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 
Izbrisali so se člani načelništva Vinko Seron, 

Franc Vuk, Miha Cajzek, Ivan Bambič, Davorin 
Sorman in dr. Jože Krapež, vpieali pa so se novo
izvoljeni člani načelništva: Ladislav Jerše, višji 
davčni upravitelj; Franc Petek, poštni kontrolor; 
Franc Vajda, gimnazijski ravnatelj; Edvard Pra-
protnik, učitelj; Pavla Tobias, soproga višjega 
davčnega upravitelja; Adolf Hudnik, sodnik — vsi 
v Ptuju. 

M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

992. Kmečka hranilnica in posojilnica v Rajhen-
burgu, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Iz načelništva je izstopil Josip Allegro, vstopil 
pa je v načelništvo Martin Cerjak, posestnik v 
Rajhenburgj. 

C e l j e , dne 11. julija 1922.. 

993. Hranilnica in posojilnica pri Sv.. Bolfenku na 
Kogu, registrovana zadruga z neomejeno za
vezo: 

Ypisala se jo izprememba §§ 1., 4. in 16. za
družnih pravil. 

Besedilo zadruge ođslej: Kmetska hranilnica in 
posojilnica pri Sv. Bolfenku pri Središču ob Dravi, 
registrovana zadruga z neomejeno zavezo. 

Načelništvo zadruge sestoji iz načelnika, pod-
načelnika in petih odbornikov. 

Izbrisali so se dosedanji člani načelniltva Josip 
Munda, Ignacij Vrbančič, Ivan Zadravec, Josip Za-
dravec in Alojzij Dolinšek, vpisali pa so se novo
izvoljeni člani načelništva Josip Munda, posestnik 
in župan v Vodrancih; Jožef Breznik, posestnik v 
Kogu; Filip Pokrivač, posestnik v Jastrebcih; Franc 
Planine, župnik pri Sv. Bolfenku; Tomaž Knehtl, 
posestnik v Stanetincili; Mihael Sever, posestnik na 
Vitanu; Ignacij Herman, posestnik v Stanetincib. 

M a r i b o r , dne 18. oktobra 1922. 

994. Mlekarska zadruga v St. Rupertu, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Ivan Strajhar 
in Miha Strah, vpisala pa sta se Peter Natlačen, 
župnik, in Anton Bartol, posestnik na št. 43 — oba 
v št. Rupertu. 

N o v o m e s t o , dn© 14. novembra 1922. 

993. Hranilnica in posojilnica v Žužemberku, regi
strovana zadruga z neomejeno zavezo: 

Izbrisala età se dosedanja člana načelništva To
maž Rožnik in Ivan Vehovec, vpisala pa sta so 
novoizvoljena člana načelništva Ivan Arkar, po
sestnik v Trebči vasi št. 15, in Jožef Glavan, po
sestnik na Rebri š t 1. 

N o v o m e s t o , dno 28. oktobra 1922. 

ЈП. Izbrisala se jo nastopna zadruga: 

996. «Samopomoč», gospodarska zadruga javnih 
nameščencev in upokojencev, r. z. z o. z. za 
sodni okraj Kozje v likvidaciji: 

Veled izvršene likvidacije. 
C e l j e , dne 10. oktobra 1922. 

S t 251/22. 1637 3—3 
Razpis notarskega mesta. 

Podpisana notarska -zbornica razpisuje notarsko 
mesto v R i b n i c i , odnosno drugö notarsko mesto, 
ki bi se morebiti izpraznilo po premestitvi. 

Prošnje naj ee vlože pri podpisani zbornici naj-
kesneje do dne 

5. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
Notarska zbornica v Ljubljani, 

dne 14. novembra 1922. 
Predsednik: Hudovernlk e. r. 

S t 24.694/22. - 1539 3—1 

Razglas o ofertalni licitaciji. 
Na podstavi odloka ministrstva za promet z dne 

18. septembra 1922., št. 30.958, se razpisuje v zmislu 
člena 89. zakona o državnem računovodstvu (določil 
iz oddelka «B. Pogodbe in nabave») javna pismena 
ofertalna licitacija za nabavo železne konstrukcije 
preko reke Drine pri Medjedji km 98-7/8 ozkotirne 
proge (76 cm) od Sarajeva do Uvea obenem z nje 
montažo na že stoječih nabrežnih 6tebrih. 

Licitacija se bo vršila pri železniški direkciji v 
Sarajevu, II. nadstropje, soba št. 98, in sicer dne 
12. j a n u a r j a 1 9 2 3 . ob desetih. 

Železna konstrukcija z razponom 132-7 m se 
mora montirati tako, da se ustavi promet samo za 
malo časa. 

V ponudbi je treba v dinarski veljavi označiti: 
1.) točno edinično ceno izgotovljene neocarinjene 

železne konstrukcije franko vagon na obmejni po
staji državnih železnic kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev; 

2.) ceno za montiranje nove konstrukcije; 
3.) čas, potreben za izdelavo konstrukcije v de

lavnici; 
4.) način in rok dostavitve; 
5.) čas, potreben za montažo. 
Montiranje se mora izvršiti brez velikih in kom

pliciranih gradbenih odrov, ker se stanje vode moč
no in pogostoma izpreminja. 

Ker se položi nova konstrukcija namesto sedanje 
Roth-Waagnerjeve konstrukcije, se pozivljejo po
nudniki, naj obenem postavijo ceno, istotako v 
dinarski veljavi, za odpravo te konstrukcije in dveh 
stebrov pod njo._ Ponudbi je treba priključiti pre
gledni načrt, t. j , vzdolžni pogled, tloris in presek, 
načrt za montiranje in tehnično poročilo. 

Za izdelavo nove konstrukcije so odločilni: «Op-
šti i tehnički propisi za proračun i izradbu željeznih 
željezničkih mostova, izdani od Direkcije za gradnju 
novih željeznica u Beogradu god. 1919». 

Vsi oni podjetniki, ki bi hoteli prevzeti to grad
njo, 60 pozivljejo, naj izroče ali pošljejo do odreje
nega roka svoje ponudbe, podpisane s firmo in za
pečatene, na zavitku opremljene z napisom: «Po
nudba za most preko Drine ponudnika N. N.», v 
vložni zapisnik podpisane železniške direkcije. 

Ponudba mora biti kolkovana z 20 dinarji, vsaka 
priloga pa z 1 dinarjem. 

Nadalje se morajo izpolniti nastopni pogoji: 
A. Za kavcijo morajo položiti najkeeneje do de

setih na dan licitacije pri eni izmed tuzemskih bank 
tuzemski podjetniki 5 %, inozemski pa 10 % skupne 
vsote oferirane vrednosti, in sicer v gotovini ali pa v 
vrednostnih papirjih, Id so po ministrstvu za finance 
priznani za sposobne za kavcije in so pupilarno 
varni. Začasna kavcija se lahko tudi poda z garant
nim pismom enega izmed tuzemskih denarnih zavo
dov, ki mora biti registrirano pri generalnem inspek
toratu ministrstva za finance. Ponudnik^ ki mu 
ostane nabava, mora vsako začasno kavcijo nado
mestiti s stalno kavcijo. 

B. Vsak ponudnik mora predložiti pismen dokaz, 
da je zmožen izvesti gradnjo. 

C. Državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev morajo predložiti komisiji potrdilo, da so 
svoje podjetje prijavili davčnim oblastvom in da so 
plačali davek za tekoče trimesečje. 

Priloge pod A, B, odnosno C, se morajo poslati 
obenem s ponudbo v posebnem zaprtem zavitku z 
napisom: «Priloge A, B, odnosno C, k ponudbi za 
most preko Drine». 

Vpoštevale se bođo samo one ponudbe, ki ustre
zajo navedenim pogojem. Zakesnele, nepopolne in 
brzojavne ponudbe se sploh ne bodo vpoštevale. 

Podloge, potrebne za predložitev ponudb, izdaja 
direkcija državnih železnic v Sarajevu (IL oddelek) 
proti plačilu 150 dinarjev. 

Prispele ponudbe se predlože na vpogled in v 
odobritev ministrstvu za promet, ki odloči o njih 
sprejemu. 

S firmo, katere ponudba se sprejme, se sklene 
pogodba, ostalim ponudnikom pa se takoj vrne 
položena kavcija. — Končno se pripominja, da bo 
morala firma, katere ponudba se sprejme, priznanice 
ob izplačilu zaslužka predpisno kolkovati in da se 
ji od zaslužka po veljavnih predpisih odtegneta 1 % 
na račun davka na poslovni promet in 1 % za po
trošno zadrugo. 

Iz direkcije državnih železnic v Sarajevu, 
dne 7. novembra 1922. 

St. 496/11—VH.—1922. 1523 3—2 

Razglas p dobavi strojev. 
Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 

členov 86. do 93. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., ponovno pismeno ofertal-
no licitacijo za nabavo strojev. 

Popis potrebnih strojev in obči in posebni pogoji 
za dovabo blaga se dobivajo pri ekonomskem od
delku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo strojev po razpisu pod 
št. 496/11—VIL za dan 2 8. d e e e m b r a 1 9 2 2. po
nudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 28. decembra 1.1., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predeeđniku dražbene ko-' 
misije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi š t IS 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti sme 
ponudbo tudi za delno dobavo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene v60fce, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdaja 
trgovska in obrtniška zbornica, -in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

zrasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije p» 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer s£ bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreta, 

dne 5. novembra 1922. 

St. 214/36/VIL—1922. 1585 8—3 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. in 86. zakona o državnem računovodstvu in do
polnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» Џ. 161 
z dne 22. julija 1921., pismeno javno ofertalnp lici
tacijo za dobavo tračniških žebljev raznih eeetavov 
na dan 3. j a n u a r j a 1 9 2 3. ob 11. uri. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi izkaz potreb
nega materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dno 11. novembra 1922. 

St. 207/46—VII—1922. 1571 3—1 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. in 86. zakona o državnem računovodstvu iz leta 
1919. in dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi
nah» št. 161 z dne 22. julija 1921., pismeno javno 
ofertalno licitacijo za dobavo spodaj' navedenega 
materiala na dan 4. j a n u a r j a 1 9 2 3.: -
a) 2000 zavornih kotev za 15tonske in SOtonske vo

zove — model št. 38.693; 
b) 500 zavornih kotev za ozkotirne vozove — mo

del št. 47.700; 
c) 100 zavornih kotev za ozkotirne lokomotive — 

model št. 7700; 
č) 100 zavornih kotev za ozkotirne vozove s 4 oso-

vinami — model št. 47.700 — 8.14. 
- Obče in posebne pogoje kakor tudi načrte dobi

vajo interesenti pri ekonomskem oddelku v sobi 
št. 12 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 13. novembra 1922. 

3 - 3 St. 6456. 
Razpis. 

V področju gradbene direkcije za Slovenijo vr-
Ljubljani je popolniti 

50 mest državnih cestarjev, 
in sicer v okrožni gradbeni sekciji 

1.) v L j u b l j a n i eno mesto: 
na Zagrebški cestì km 16/19} 
2.) v K r a n j u 11 mast
na Ljubeljski cesti km 28/32, 82/86, 43/45, 
na Korenski cesti km 8/12, 16/20, 24/27, 27/29, 

81/35, 35/40, 48/47, 
na Jezerski cesti km 0/3; 



120. 846 Letnik IV. 

3.) v N o v e m m e s t u 9 mest: 
na Zagrebški cesti km 62/66, 94/93, 98/102, 

102/106, 106/110, 110/114, 
na Karlovški cesti km 0/4, 4/8, 8/12; 
4.) v M a r i b o r u 3 mesta: 
na Trojanski cesti km 136/138, 
na Podravski cesti km 3/7, 11/16; 
6.) v M u r s k i S o b o t i 26 mest: 
na državnih cestah 10, 
na komitatskih in vicinalnih cestah 16. 
Prošnje do dne 

15. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
Natančnejši razpis glej v Uradnem listu 118. 
Gradbena direkcija za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 11. novembra 1922. 
Zastopnik gradbene direkcije: inž. Hanuš s. r. 

fit. 15.447. 

Izpisek iz zapisnika seje višjega šolskega 
sveta z dne 26. oktobra 1922. 

Po odobritvi zapisnika o zadnji seji je poročal 
predsednik o tekočih zadevah in o izvršenih sklepih 
izza zadnje zborne seje. Zatem je prijavil došle inter
pelacije in sicer dve, vloženi po stolnem kanoniku 
Nadrahu, in eno po ravnatelju Jelencu, nadalje sa
mostojne predloge, in sicer enega vloženega po prvo-
imenovanem in dva po drugoimenovanem zbornem 
članu. Naposled je omenil odlok višjega šolskega 
eveta s dne 22. junija 1921., št. 7505, glede usposob-
ljenostnih izpitov iz petja in telovadbe. Sklenilo se 
je, da imajo učitelji(ce) e tema izpitoma pri kom-
petencah prednost mimo onih, Id nimajo teh izpitov, 
kar pa velja za one učne osebe, katerih službena 
doba se začenja z letom 1912. 

Nato se je sprejel predlog o izpremembi učnega 
načrta za prirodopis v П. razredu na erednjih šolah. 
— Službi za 1. strokovno skupino in za petje in 
glasbo na 1. mestni deški meščanski šoli v Ljubljani 
se iznova razpišeta. — Nadalje se je podal statistični 
pregled o učnih uspehih učencev erednjih šol kon
cem šolskega leta 1921 ./1922. in se je poročalo o 
ovirah učnega napredka učencev na raznih srednje
šolskih zavodih v Sloveniji. Statistični pregled iz
kazuje na 14 srednjih šolah v Sloveniji v minulem 
šolskem letu 5354 dijakov, med njimi 950 dijakinj, 
vseh razredov pa 154. — Gimnazije je pohajalo 
3715 učencev, med njimi 411 učenk, realke 1152 
učencev, med njimi 52 učenk, ženako realno gimna
zijo (reformno gimnazijo in licej) v Ljubljani 487 
učenk. 

Krajevno sta se izključila po en učenec na 
državni realni gimnaziji v Novem mestu in na 
državni realni gimnaziji s slovenskim in nemškim 
učnim jezikom v Ljubljani. — Zopet sta se sprejela 
krajevno izključena učenca, in sicer eden na državni 
realki v Ljubljani in eden na državni realni gimna
ziji v Novem mestu; vnovični sprejem enega učenca 
na državni realni gimnaziji v Novem mestu se je 
odklonil. — Na osnovnih šolah je od začetka teko
čega šolskega leta do sedaj na bolezenskih dopustih 
85 učnih oseb. Sklenilo se je, pozvati vse učitelje-
(ice), ki prosijo za bolezenski dopust za več nego 
meeec dni, pred zdravstveno komisijo, odnosno na 
nadpregled. — V izpodbudo za nadaljnje prosvetno 
delo v Soli in izvun nje je izrekel višji šolski svet 
pohvalo in priznanje prekmurskemu učiteljstvu, po-
eebe Se nadzorniku Radu J u r k u, ki ee ves žrtvuje 
svojemu poklicu. 

V Šolskem letu 1921./1922. je bilo v Sloveniji 
822 osnovnih in 33 meščanskih šol; na javnih osnov
nih Šolah je službovalo 1286 učiteljev in 1696 uči
teljic, na meščanskih šolah pa 76 učiteljev in 144 
učiteljic; na zasebnih osnovnih šolah je bilo 188 
učnih oseb, skupaj torej 3390. Učencev in učenk je 
bilo na osnovnih Šolah 160.878 in na meSčanskih 
šolah 4796. 

Stalno BO se namestili na bivšem Kranjskem: 
Andrej B e n s a in Franica Z o r e c v St. Vidu pri 
Stični, katehet Fran K o g e j v Št. Vidu nad Ljub
ljano, Gustav L u k e ž i б za nadučitelja v Črnomlju. 
Učiteljica Josipina M i h e l i č - M a j d e se je pri
selila iz Preddvora П. mestni deSki osnovni Soli 
v Ljubljani. PremeSčen je bil stalni učitelj Avgust 
T e o h i n k e l iz Planine (okraj črnomaljski) na 
Suhorje. — Preuredil ee je pouk na enorazrednici 
v Planini. — Sklenilo se je, razpisati v stalno na
mestitev službeno katehetsko mesto na I. mestni 
deški meSčanski Soli v Ljubljani kakor tudi učitelj
sko službo v Radovici. 

Nadalje so bili na bivSem Štajerskem stalno na
meščeni: Пка M e š k o v Trbôvljah-Vodah, Marija 

K o c u v a n za nadučiteljico na dekliški osnovni 
šoli v Ljutomeru, Fran G a b r i j e l č i č za nad
učitelja na Stari cesti, Fran C v e t k o za naduči
telja v Vučji vasi, Fran G o 1 e ž za nadučitelja v 
Vitanju, Marija S a d n e k - V u č n i k na Kapli, 
Andrej V i s o č n i k za nadučitelja in Marija D u -
g a r za učiteljico v Št. Ožbaltu ob Dravi, Martin 
K r a j n č i č za nadučitelja • v Trbonjah, Anton 
P r e d a n za nadučitelja pri Sv. Andražu v Sloven
skih goricah, Armela Š i r o k v Majšpergu, Ignacij 
K a f f o u za nadučitelja v Št. Janžu pri Dravo
gradu, Josip S e r b e c v Slovenjgradcu, Fran 
M a r t i n e in Anton M e t l i k a v Slovenski Bi
strici, Josip Č u č c k na Plešivcu, Martin S o 11 a r 
za nadučitelja na Polzeli, Martin V r e č k o v Šo
štanju in Fran V o g 1 a r za nadučitelja na deški 
okoliški osnovni šoli v Celju. 

Naknadno se je odobrila začasna pridelitev Rože 
Ž o 1 g a r j e v e iz Frama v Št. llj v Slovenskih 
goricah, Helene R a u n i c h e r j o v e iz Št. Ilja v 
Slovenskih goricah v Fram, premestitev Marije 
G o r n i k o v e i z Ruš v Št. Ilj v Slovenskih goricah, 
začasno pridelitev Antonije R a u n i c h e r j e v o 
iz Št. Rja v Slovenskih goricah v Studenec pri Polj-
čanah. Istotako se je odobrila začasna pridelitev 
nadučitelja Antona M o h o r j a od Sv. Marjete na 
Dravskem polju kot šolskega voditelja v Svečino. 
Podeljeni sta bili Roža S e l i š k a r - P a k šoli v 
Reki pri Laškem in Janja S e g u 1 a pri Sv. Le
nartu, premeščena pa je bila Elza T e r n o v i č v 
Št. Janž na Vinski gori. — Zatem se je sklenilo, 
trem učiteljicam v Mariboru naročiti, naj prosijo v 
prvem semestru tekočega šolskega leta za službe 
izvun Maribora. — Disciplinarna zadeva neke uči
teljice se je izrekla za končano. — Odložila se je 
stalna oddaja učnih mest v Artičah, Špitalicu in 
Studencih pri Mariboru. — Iznova naj se razpišejo 
v stalno namestitev nadučiteljska mesta na Bregu 
pri Ptuju, Kapli, Remšniku in Bland in učiteljska v 
Cezanjevcih, Vučji vasi na Kapli, pri Sv. Primožu 
na Pohorju, v Trbonjah pri Framu (samo za uči
telja); razpiš-e naj se tudi služba za učiteljico na 
Polzeli. — Šolska uprava je prevzela dne 30. sep
tembra t. 1. v šolskem okraju prevaljskem osnovni 
šoli v Libeličah in Tunelu. 

Zatem se je sklepalo o preosnovi šolstva v kme
tijskem zmislu ter so se sprejeli ukrepi glede kme
ti jsko - nadaljevalnih in gospodin jsko - nadaljevalnih 
Sol; sklenila se je tudi uvedba rokotvornega pouka 
za dečke na kmetijsko-nadaljevalnih šolah. Nadalje 
ee je sklenilo, predlagati ministrstvu prosvete ne
katere učitelje(ice) v stalno upokojitev. 

Sprejeli KO se predlogi za razširitev osnovnih šol, 
in sicer v Litiji v šestrazrednico, v Zgornji Šiški v 
petrazrednico, v Rakitni v dvorazrednico, v Kropi v 
trirazrednico, v Gornji Polskavi v štirirazrednico, v 
Veržeju v trirazrednico in v Dubrovniku (Prekmurje) 
v petrazrednico. 

Končno se je naknadno odobrila ustanovitev 
meščanskih šol in sistemiziranje učnih mest v Voj
niku in pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah. 

Višji šolski svet v Ljubljani, 
dne 13. novembra 1922. 

Predsednik: dr. Beuk s. r. 

S t 1472/P.—1. 
Razpis nadučiteljske službe. 

V zmislu odloka višjega Šolskega sveta z dne 
17. oktobra 1922., št. 13.846, se razpisuje v stalno 
namestitev nadučiteljska služba na Sestrazredni 
osnovni šoli v S v . V i d u p r i P t u j u . 

Pravilno opremljene proSnje naj se vlože pO 
predpisani poti pri krajnem šolskem svetu v Sv. Vidu 
do dne 12. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Okrajni šolski svet v Ptuju, 
dne 12. novembra 1922. 

St. 615/Ш. 

Razpis utiteljskih služb. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta se razpisu

jejo v stalno namestitev nastopne nadučiteljske in 
učiteljske službe: 

1.) Sv. B e n e d i k t v Slovenskih goricah, pet-
razrednica: 1 služba za učitelja in 1 za učiteljico. 

2.) Sv. J u r i j v Slovenskih goricah, petrazred-
nica.: 1 služba za učitelja ali za učiteljico. 

8.) Sv. L e n a r t v Slovenskih goricah, petraz-
rednica: 2 službi za učitelja in 1 služba za učiteljico. 

4.) M a r i j a S n e ž n a , Stirirazrednica: naduči
teljska služba; 1 služba za učitelja in 1 služba za uči
teljico. 

5.) Sv. R u p e r t v Slovenskih goricah, petrsor 
rednica: 1 služba za učitelja ali za učiteljico. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ
beni poti do dne 

16. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni Šolski evet pri Sv. Lenartu v Slovenskih 
goricah, 

dne 11. novembra 1922. 
Predsednik: dr. Lajn&ic a r . 

Razne objave. 
Št. 7136/HI. 1644 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 
R a z v e l j a v i t e v p r i b i t k a za v i n o . 
Z veljavnostjo izza dne 10. novembra t. 1. da 

preklica se uporabljajo brez pribitka vozninski 
stavki v «Provizorni železniški tovorni tarifi» (z 
dne 1. februarja 1921.) za vino v sodih ali zabojih 
(izvzemši medicinalno vino in šampanjec), proti do
ločbi pod I v razglasu, priobčenem v Uradnem listu 
105 pod št. 6059/П1. 

V L j u b l j a n i , dno 14. novembra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

Opr. št. 3499. 1548 2—2 
Razpis službe. 

Pri podpisani bratovski ekladnici je takoj naeto-
piti službo pisarniške pomožne moči. Vpošteva se 
samo prvovrstna moč, vešča tudi strojepisju. 

Plača po dogovoru. 
Prošnje s priloženimi izpričevali naj se vpošljojo 

takoj. 
Združena spodnještajerska bratovska skladnica 

v Velenju, 
dne 81. oktobra 1922. 

Vabilo na 53. redno glavno skupščino» 
ki jo bo imela 

Kranjska industrijska družba 
v ponedeljek dne 18. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob pet
najstih v Trstu, Via del Lazzaretto Vecchio St. 30. 

D n e v n i r e d : 
a) Poročilo in sklepanje o uspehu minulega poslov

nega leta. 
b) Poročilo preglednikov. 
c) Volitev preglednikov (§ 25. družbenih pravil), 
č) Volitev članov upravnega sveta (§ 17. družbenih' 

pravil), 
e) Izprememba pravil. 1561 

* * * 

Gospodje delničarji naj izvolijo položiti svoje del
nice najkesneje do dne 8. decembra t. 1. pri enem 
izmed nastopnih bančnih zavodov, kjer dobe tudi 
izkaznice (§ 10. družbenih pravil): 

V Ljubljani pri Kreditnem zavodu za trgovino 
in industrijo. 

V Trstu pri bankah: Banca Commerciale Italiana, 
ali Banca Nazionale di Credito. 

Na Dunaju pri zavodih: Allgemeine österreichi
sche Boden-Credit-Anstalt ali Oesterreichische Cre^ 
dit-Anstalt für Handel und Gewerbe. 

Predsednik upravnega «veta.. 

15701 Vabila na 43. redni občni zbor 
rudarskih družbenikov 

rudnika in železarne v Štorah, 
ki ga sklicuje upravni svet na ponedeljek dne 
18. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob enajstih v tvorniSkih 

prostorih v Storah. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo upravnega sveta o obratovanju y 

poslovnem letu 1921./1922. 
2.) Predložitev bilance in računa o dobičku ia 

izgubi z dne 30. junija 1922. 
8.) Sklepanje o uporabi čistega dobička. 
4.) Slučajnosti. U p r a v n i W ( t | 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 24. novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov is Slovencev. 

ukrajinske uprave za Slovenijo. 
I k Ä v , . 2 Г »i Г kraljevme Srba Hrvata i Slovenaca». - Izpremembe v osebiu. - Uredbe osrednje vlade: Pravilnik o izdajanju dovolil za izvrševanje brodar 
skih poslov zaradi zaslužka (v obrlniike namene). - Uredbe pokrajinskega namestnika .za Slovenijo: Pravilnik za izvrševanje določil o uvedbi o S k e davSČ" "' 

na vrednosti nepremičnin v mestni občini ljubljanski. — Razglasi raznih-uradov in oblasiev. - Razne objave. vščine od prirastka 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 252 z dne 10. novembra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dno 31. avgusta 1922., 

s katerim so dr. Alojzij K r a i g h e r , ravnatelj bol
nice v Ljubljani, na lastno prošnjo postavlja v stanje 
pokoja. 

Številka 255 z dne 14. novembra 1922.: 
Ukaz Njegovoga Veličanstva kralja A l e k s a n -

& r a I. z dne 6. novembra 1922., s katerim so izredni 
poslanik in pooblaščeni minister v Pragi dr. Bogumil 
V o i n j a k daje na razpolago kraljevski vladi. 

Številka 257 z due IG. novembra 1922.: 
Odločba ministra za finance, da sme firma: 

Branko S t e f a n o v i ó i komp. v Pančevu poslo
vati z devizami in valutami. 

Odločba ministra za finance, da smeta firmi: 
Kosta A r s e n i c v Zagrebu in Vilim V a g o v 
Somboru poslovati z valutami. 

Številka 258 z dne 17. novembra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta z dne 28. avgusta 1922., 

• katerim se Franjo S i c , suplent na trgovski akaA 
demiji v Ljubljani, postavlja za profesorja na tej 
akademiji. 

Izpremembe v osebju, 
Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 

t dne 30. oktobra 1922., št. 37.905, je bil dr. Albin 
G r e g o r e c imenovan za drugega okrajnega zdrav-
'Uka v IX. či.tmvnom razredu pri okrajnem glavar
stvu v Murski Soboti s sedežem v Gornji Lendavi. 

Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 
E dno 2. novembra 1922., št. 38.990, je bil Franc 
O a m e r c iz službenih razlogov razrešen dolžnosti 
upravitelja bolnice v Murski Soboti ter premeščen 
kot višji pisarniški oficial k upraviteljstvu splošne 
bolnice v Ljubljani; obenem jo bil upravni asistent 
javne bolnico v Celju Anton Go r e c a n imenovan 
Ea upravnega oficiala v X. činovnem razredu in de
finitivnoga upravitelja javno bolnico v Murski So
boti s pravno veljavnostjo izza dno 1. novembra 
i»22. 

Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 
Edne 9. novembra 1922., št. 39.042, j e bil višji okraj
ni zdravnik v VII. činovnem razredu dr. Ivan V e r 
t o n , ki je bil dodeljen sanitetni upravi v Celju, 
postavljen v stanje pokoja. „ ., ..... 

Dr, Katicic s. r. 
Diplomirani živinozdravnik Ludovik F u x je 

sprejet v državno službo, imenovan za provizomega 
državnega živinozdravnika v X. činovnem razredu 
& dodeljen v službovanje veterinarskemu referatu 
pri okrajnem glavarstvu v Črnomlju. 

Anton T o r n i n e c, bivši urednik ljubljanskega 
dopisnega urada, je imenovan za pisarniškega ofi
ciala v X. činovnem razredu pri oddelku za socialno 
Politiko pokrajinske uprave za Slovenijo v Ljubljani. 

Ignacij Z i m a , kanclist pri oddelku za prosveto 
in vere, je imenovan za pisarniškega oficiala ad 
Personam. 

Okrajni tajnik Martin Z e 1 e n k o pri okrajnem 
Stvarstvu v Celju je začasno upokojen. 

Iv. Hribar s. r. 

uredbe osrednje vlade, 
395. 

Pravilnik o izdajanju dovolil za izvrše
vanje brodarskih poslov zaradi zaslužka 

(v obrtniške namene).* 
Kdor zaprosi za dovolilo, da bi na rekah in ka

nalih kraljevine Srbov. Hrvatov in Slovencev oprav
ljal brodarske posle (prevoz potnikov in blaga) kot 
trgovski posel, mora predložiti: 

1.) potrdilo, da je protokoliral firmo pri pristoj
nem oblastvu, da se bo bavi] s to vrsto poslov; 

2.) delniška družba mora predložiti potrdilo, da 
je dala brodarski obrat potrditi po «Pravilih» pri 
ministrstvu za trgovino in industrijo ali da je proto-
kolirala firmo pri pristojnem sodišču; 

3.) potrdilo, da so prešli plovni objekti, s kate
rimi hoče opravljati brodarski obrat, zakonito v nje
govo last; 

4.) potrdilo davčnega oddelka, da je prijavil svoj 
brodarski obrat za odmero ftavka in da je davek 
redno plačal za ves čas do dne, ko prosi dovolila 
za opravljanje brodarskega obrata. 

V B e o g r a d u , meseca oktobra 1922. 

Minister za promet: A. M. Stanič s. r. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

396. 
Na podstavi § 29. naredbe pokrajinskega na

mestnika za Slovenijo z dne 21. oktobra 1922., 
Ur. 1. št. 365, se predpisuj© dogovorno z delegacijo 
ministrstva financ in oddelkom ministrstva pravde 
v Ljubljani nastopni 

Pravilnik 
za izvrševanje določil e uvedbi občinske 
davščine od prirastka na vrednosti ис-
premiČnin v mestni občini ljubljanski. 

1. p o g l a v j e . 
Predmet občinske davščine. 

Oprostitve in izjeme. 

Člen 1. 

(K § 1. naredbe.) 
Primeri, v katerih se pobira občinska davščina 

od prirastka na vrednosti, so uravnani v § 1. v 
zvezi s §§ 2. do 4. naredbe. 

Občinska davščina se razteza na prenose obde
lanih in neobdelanih nepremičnin in na prenose de
ležev nepremičnin; ali se je prenos vknjižil ali ne, 
je brez pomena. 

Občinska davščina od prirastka na vrednosti se 
sme vedno in zlasti tudi pri sklepih menjalnih po-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 257, izdanih dne 16ega 
novembra 1922. 

godb o nepremičninah, ki leže v mestni občini ljub
ljanski in zunaj nje, raztezati samo na nepremičnine 
in na deleže nepremičnin, ki leže v mestni občini 
Ijubljaj^ki. 

Povod, da se pobere ta občinska davščina, daje 
tudi prenos nepremičnine iz imovine posameznega 
družbenika v imovino družbe in prenos iz imovine 
družbe na posameznega družbenika, nadalje pro-
memba v osebnem stanu družbe, v katere posesti 
so nepremičnine ali deleži nepremičnin, ki leže Vj 
mestni občini ljubljanski, naposled prememba v de^ 
ležnem razmerju družbenikov, ne da bi se premeni! 
osebni stan 

Člen 2. 
(K §§ 2. do 4. naredbe.) 

Vzroki osebne ali stvarne oprostitve od občin
ske davščine od vrednostnega prirastka so v §§ 2. 
in 3. naredbe taksativno našteti. 

Oprostitev od občinske davščine v zinislu §§ 2. 
in 3. naredbe se razlikuje od izjemnih določil § 4, 
v tem oziru, da se vzame ob prvem prihodnjem pre
nosu za izmero občinske davščine, zavezanem ob
činski davščini, za podstavo posestna doba od časa 
oproščenega prejipsa,.jlalje iu za pridobitno vrednost 
vrednost ob času tega/prenosa. 

V primerih § 4. naredbe pa ee smatra ob.prvi 
prihodnji otujitvi, zavezani občinski davščini, prej
šnji (od občinske davščine ne zadeti) prenos sploh' 
za neobstoječega; posestna doba in vrednostni pri
rastek se računita torej od časa, ko je pridobil ne
premičnino prejšnji posestnik (ob otujitvah po de
dičih torej od časa, ko je pridobil nepremičnino za
pustnik). 

Stranke, ki se poganjajo za priznanje oprostil
nega naslova po §§ 2. ali 3. naredbe ali izjemnega 
primera po § 4. naredbe v svojo korist, morajo do
kazati, da so izpolnjeni pogoji, določeni v naredbi 

Člen 3. 
(K § 2. naredbe.) 

Osebna oprostitev otujiteljev, navedenih v § 2., 
provzroči, da niso osebe, navedene v točkah 1. do 
8., popolnoma oproščene plačilne dolžnosti samo, če 
se nepremičnina (delež nepremičnine) otuji (§ 15. 
naredbe), ampak da so kot pridobitelji nepremičnin 
ali deležev nepremičnin popolnoma oproščene tudi 
jamstva za občinsko davščino (§ 15. naredbe). 

Člen 4. 
(K § 4. naredbe.) 

Prenosi nepremičnin ali deležev nepremičnin 
po neodplačnih pravnih opravilih (§ 4. naredbe) niso 
zavezani občinski davščini. 

Prenos se ne smo v zmislu naredbe smatrati za 
neodplačenega, če prejme otujitelj v zvezi z njim 
ali zaradi njega povratno odplačilo. Mešanih odplač
nih in neodplačnih pravnih opravil naredba ne pozna 
kot naslovov za oprostitev od občinske davščine. 
Zlasti se kaže iz § 10. naredbe, da nima prenos 
proti odplačilu, ki ne doseza vrednosti predmeta, 
morebiti za nasledek oprostitve vrednostne razlike 
od občinske davščine, temveč preračunu vrednost
nega prirastka je v takih primerih vzeti za podstavo 
preračunjeno občo vrednost ob otujitvi. 

Prenosi zapuščinskih zemljišč na dediče, volilo-
jemnike in one, ki imajo pravico do dolžnega deleža, 
po vzajemni razločitvi (po sporazumu med dediči, 
poravnavi itd.) med zapuščinsko razpravo, t. j . pred 
prisojilom zapuščine (§ 819. pbč. drž. zak.) niša 
predmet davščine. ' 
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Izvzeti so od zavezanosti, plačati občinsko dav
ščino, odplačni prenosi ascendentov na descendente 
ali na zeta-(snaho), a ne obratno, in med zakonci. 

Pod imenom «ascendenti» se uinejejo brez raz
ločka sorodstvenega kolena vsi sorodniki v na-
yzgornji vrsti, pod «descendenti» vsi sorodniki v na-
vzdolaji vrsti (§ 42. obe. drž. zak.). Med zakonskim 
in nezakonskim zarodom zakon ne razlikuje; zato 
tudi prenosi ascendentov na nezakonske descendente 
niso zavezam davščini. 

Ugodnost uživajo nadalje nekateri (pod točko 4. 
do 6. v § 4. naredbe navedeni) odplačni prenosi po 
izmeni ob pogojih, navedenih v naredbi. 

Da 6o dani pogoji točk 4. in Б., mora dokazati 
etranka s tem, da predloži razsodbo finančnega ob-
iastva, da pa to dani pogoji točke 6., e tem, da pred
loži potrdilo stavbnega oblaetva. 

2. p o g l a v j e . 

Odmerna podstava. 
Izmera občinske davščine. 

Člen 5. 
(K § 5. naredbe.) 

Občinska davščina zadeva vrednostni prirastek, 
t. j . razliko med pridobitno vrednostjo in med otu-
Jilno vrednostjo (§ 5. naredbe). 

Za take vrednosti veljajo načeloma cene (prido-
fiitne in otujilne cene), kolikor se dado ugotoviti in 
kolikor ni utemeljenega pomisleka, ali so ugotov
ljene cene primerne obči vrednosti nepremičnine ob 
pridobitvi odnosno oh^tvi. Pri izračunavanju pri
dobitne in otujilne cene ni jemati v račun samo na-
inestka, danega v denarju, ampak tudi v drugačni 
obliki dani namestek (užitki, ki ei jih pridrži otu-
jitelj, bremena, ki jih prevzame pridobitelj, torej pri 
vknjiženih postavkah, če ni dotičnega določila v li
stini, vse vknjižene postavke, postranske dajatve 
itd.). Kot vračunljiva postranska dajatev se jemlje 
v poštev vsaka dajatev v novčni vrednosti, izvršena 
ob prenosu, tako zlasti poleg cene v obliki posredo
valnih pristojbin ali obrestovanja odloženih zneskov 
cene itd. dano odplačilo, naposled morebiti v izpla
čilo prevzeta občinska davščina od vrednostnega 
prirastka sama; posredovalna pristojbina in obre-
Stovanje odloženih zneskov cene pa ee vpožteva,jo 
eamo toliko, kolikor preseza prva Davadno posredo
valno provizijo, druga pa zakonito obrestno mero. 
K pridobitni ceni se prištevajo izdatki, navedeni v 
§ 9. Nasproti pa se vrednost priteklin pri nepremič
ninah (§ 296. obč. drž. zak.) niti pri preračunavanju 
pridobitne vrednosti niti pri preračunavanju otujilne 
viednosti nikakor ne jemlje v poštev. 

Na mesto pridobitne, odnosno otujilne vrednosti 
etopi obča vrednost nepremičnine ob pridobitvi ali 
otujitvi (§ 305. obč. drž. zak.), ki jo izračuni odmer
jajoče oblastvo: 

1.; če se svoječasna pridobitna, odnosno otujilna 
vrednofct ne more ugotoviti; 

2.) če se pokažejo pomisleki, je li ugotovljena 
cena primerna obči vrednosti nepremičnine ob odlo
čilnem času (ob pridobitvi, otujitvi). Torej ee zlasti, 
če obstoji sumnja, da so podale stranke o ceni na
pačne podatke ali vzele za podstavo izmišljene cene, 
vzame za podstavo izračunu vrednostnega prirastka 
obča vrednost, ne krateč pri tem pravnih nasledkov, 
ukazanih v §§ 23. in 24. naredbe; 

3.) če ee pri kompleksu nepremičnin zneski vred
nostnega prirastka, ki spadajo na posamezne deleže, 
ne morejo v zmislu § 11., prvega in drugega od
stavka, naredbe določiti po površini; 

4.) če je ob prvih prenosih, ki ee izvrše po pri-
četku veljavnosti naredbe, po § 8. naredbe za pri
dobitno vrednost vzeti vrednost z dne 1. januarja 
1920. 

Če ni primernih cen, se določi vrednost po § 18. 
haredbe po domnevni vrednosti odmerjajočega ob-
ikkva, ki ji stranka ni ugovarjala, ali po dogovoru 
ali naposled po sodni cenitvi. Dogovor je skleniti 
pismeno. 

Z ozirom na menjavanje denarne vrednosti v le
tih po vojni kaže razlika med pridobitno in otujilne 
ceno (vrednostjo) pač samo računski vrednostni pri 
raetek, ne pa dejanskega. Zaradi tega je treba vzeti 
za dejanski prirastek vrednosti samo tisti znesek, 
za katerega je nepremičnina res več vredna, in iz
ločiti oni del, ki ga je. pripisovati edinolè zmanj
šani vrednosti našega' denarja. D e j a n e k i vred
nostni prirastek se izračuni tako, da se vpoštevne 
vrednosti (zneski) najprej pomnože z določenim 
mnogokratnikom, potem pa znesek, izračunjon na 
tej osnovi kót vrednostni prirastek, razdeli e števi
lom (deliteljem), ki je enako mnogokratniku, dolo-

Ta čenemu za vrednosti (cene) iz časa otujitve. 
mnogokratnik je 
za vrednosti (zneske) iz leta 1920 4-5, 
za vrednosti (zneske) iz leta 1921 3*4, 
za vrednosti (zneske) iz leta 1922. do konca ine-

eeca julija 1*7; 
za vrednosti (zneske) iz poznejše dobe, in sicer za 
vsak mesec posebe, določi mnogokratnik, vpoštevaje 
vsakokratne valutarne razmere, kakor so razvidno 
iz uradnih tečajev zagrebške — čim pa se ustanovi 
— ljubljanske borze posebna komisija, »estoječa iz 

zastopnikov mestne občine ljubljanske, pokrajinske 
uprave v Ljubljani ali oblastva, ki stopi na njeno 
mesto, podružnice Narodne banke v Ljubljani in 
delegacije ministrstva linanc v Ljubljani. Komisija, 
ki jo sklicuje mestni magistrat in ki ji vodi seje za
stopnik mestne občine ljubljanske, eklepa z abso
lutno večino glasov. Mnogokratniki, določeni po ko
misiji, se objavljajo v Uradnem listu. 

Recimo, da je bila nepremičnina kupljena dne 
29. maja 1920. za 100.000 K, dno 15. julija 1922. pa 
prodana za 300.000 K. Brez ozira na padanje vred
nosti našega denarja znaša vrednostni prirastek 
200.000 K. To pa ni dejanski vrednostni prirastek. 
Leta 1920. je bilo 100.000 K vrednih toliko kolikor 
meseca julija 1922. znesek 264.705 K 88 v. (100.000 
X 4-5 : 1-7). Dejanski vrednostni prirastek znaša 
torej samo 35.294 K 12 v. Na enak način kakor pri
dobitno ceno (vrednost) je treba prevesti tudi vštev-
ke (§ 9.), porazdelitve (§ 11.) in izgube (§ 7. nared
be) v dejansko vrednost ob otujitvi nepremičnine. 

Odmerjajoče oblastvo mora stranko obvestiti, 
како je izračunilo dejanski vrednostni prirastek, in 
dotični preračun priložiti plačilnemu (jamstvenemu 
plačilnemu) nalogu. 

P r i m e r . 
Pridobitna cena dne 1. aprila 1920.-. 30.000 K, 

stroški adaptacije leta 1921.: 10.000 K, nepremičnina 
prodana dne 20. oktobra 1922. za 120.000 K. Mno
gokratnik za leto 1920.: 4-5, za leto 1921.: 3-4, za 
mesec oktober 1922: 2*0. 

Kolikšen je d e j a n e k i vrednostni prirastek? 
Koliko je plačati davščine? 

a) Preračun: 
1.) Pridobitna cena: 30.000X4-5 . K 135.000--
2.) 7%ni vStevek p& $:9.s 2100 X 

X4-5 
3.) Adaptacija leta 1921.: 10.000 X 

X3-4 

9.450-— 

34.000— 

4.) Otujilna cena: 
skupaj . 

120.000X2-0 
K 178.450— 
» 240.000— 

razlika . . K 61.550— 
se razdeli e številom (deliteljem) 2-0, 
kar da d e j a n e k i vrednostni pri
rastek K 30.775— 

Isti rezultat se dobi, če se vsota pridobitne vred
nosti, pomnožene z mnogokratniki, in drugih vštev-
kov deli e številom (deliteljem) 2-0 in ta znesek 
potem odšteje od otujilne cene; torej: 120.000 — 
(178.450 : 2-0) = 30.775—. 

b) Odmera davščine: 
1.) Svoječasna pridobitna cena . . K 30.000— 
2.) Vštevki po § 9. naredbo: 

a) etroški adaptacije . , K 10.000— 
b) 7 % pridobitne vred

nosti . . . , . . » 2.100— » 12.100— 

skupaj . . K 42.100— 
3.) Otujilna cena » 120.000— 
Izračunjeni vrednostni prirastek . 
4.) V š t e v n i d e j a n s k i p r i 

r a s t e k v r e d n o s t i po preračunu 
pod a) 

5.) Odštevši 10 % pridobitne vred
nosti 

D a v š č i n i z a v e z a n i v r e d 
n o s t n i p r i r a s t e k K 26.565-— 

6.) Od tega, je z oziròm na zvišbo 
vrednosti za 73-09 % pridobitne vred-

noeti placati davščine 17 % • . ' * . K 4-516-05 

K 77.900— 

30.775— 

4.210— 

če eb odločilne cene izražene v zlatu ali pa v 
inozemski valuti, je treba predvsem dotične zneske 
po povprečnem tečaju prevesti v našo veljavo, po
tem pà s tako dobljenim zneskom ravnati po zgoraj 
navedenih določilih. Povprečni tečaj zlatega denar
ja, odnosno inozemske valute, določi za vsak kon
kretni primer posebe komisija, omenjena v petem 
odstavku. 

Člen 6. 
(K § 7. naredbe.) 

Od vrednostnega prirastka, izračunjenega po do
ločilih člena 5., je najprej odračuniti izgubo vred
nosti, kolikor ee je po določilih § 7. more odračuniti. 

Za izračunavanje take izgube vrednosti veljajo 
ista načela kakor za izračunavanje prirastka vred
nosti; izgubo vrednosti, ki se more všteti, jo torej 
izračuniti, uvaževaje porazdelilna pravila § 11. na- . 
redbe, po primerjanju pridobitne in otujilne cene in 
uvaževaje pristetke, dovoljene v § 9. naredbe; na
mesto pridobitnih in otujilnih cen je ob pogojih, 
določenih v naredbi, vzeti občo vrednost. Izguba 
vrednosti se sme vpoštevati le enkrat; če ee more 
ob delni otujitvi vračuniti le del prejšnje izgube, se 
smo ob poznejši delni otujitvi vračuniti le del izgube, 
ki se prej ni vpošteval. 

Podrobnejši izračun, po katerem vpošteva od
merjajoče oblastvo izgubo vrednosti pri odmeri 
davščine od vrednostnega prirastka kot odetevni 
postavek, je priložiti plačilnemu (jametvenemu pla
čilnemu) nalogu; ta izračun tvori del plačilnega 
naloga. 

Če se ni vpožtevala izguba vrednosti ali če se 
je ta izguba Izračunila drugače, nogo je napovedala 
stranka, je pritožba dopustna le obenem & pritožbo 
zoper odmero občinske davščine od prirastka vred
nosti za delno otujitev, pri kateri ee je pokazal tak 
prirastek. 

Clem 7. 
(K § 12. in 13. naredbe.) 

Vrednostni prirastek, ki se izračuni po določilih 
zgornjih členov 5. in 6., se vzame po odbitka Î9 
odstotkov pridobitno vrednosti pri odmeri za pod
stavo. 

Izmera ee ravna po višini vrednostnega prirastka 
in po posestni dobi. Po odstotkih stopnjevana iz-
mera je določena v § 13. naredbe. 

Da ee prepreči previsoka davščina, ki bi utegnila 
nastati e tem, da se je vrednostna stopnja, odločilna 
za odstotni postavek davščine, prekoračila samo za 
neznaten znesek, je ukazano, da' ne sme z odštetvijo 
davščine od vrednostnega prirastka po višji etopnji 
za osebo, zavezano davščini, od vrednostnega pri
rastka (brez odštetve lOodstotnega zneska, omenje
nega v {Г12. naredbe), nikoli ostati manj, nego bi 
bilo preostalo od vrednostnega prirastka, ki bi ne 
bil presegel najvišjega, za prvo nižjo stopnjo Se do
pustnega zneska. 

Če znaša n. pr. pridobitna vrednost 10.000 K, 
otujilna vrednost 15.020 K, vrednostni prirastek 
5.020 K, davščini zavezani vrednostni prirastek 
4.020 K (15.020 K manj 10.000 K manj 10%. od 
10.000 K = 1000 K), bi bilo davščino, ker se je 
vrednost zvišala za preko 50 % pridobitne vrednosti, 
pravilno izračuniti s 13 %, t. j . z zneskom 522 K 
60 v. Davčnemu zavezancu bi ostalo pri taki odmeri 
od vrednostnega prirastka (5.020 K manj 522 K 
60 v) še 4.497 K 40 v. Ko bi bil pa namesto vred
nostnega prirastka v znesku 5.020 K nastal vred
nostni prirastek v znesku samo 5000 K, t j . 50 %. 
pridobitne cene (10.000 K), torej v najvišjem znesku 
prve nižje davčne stopnje, bi bUo davščino odmeriti 
samo z 12 % (od 5000 K, manj 10 % pridobitne cene 
od 10.000 K, torej) od 4000 K, t. j . z zneskom 480 K; 
od prirastka bi ostal potemtakem po odšteti davščini 
še znesek 4520 K. Dasi znaša pri pridobitni ceni 
10.000 K prirastek 5020 K, vendar ne sme ostati 
po § 13., drugem odetavku, naredbe po odšteti 
davščini manj, nego ostane pri prirastku v znesku 
5000 K. Davščino bi bilo torej v tem zgledu odme
riti s 5020 K manj 4520 K, t. j . s 500 K. Z drugimi 
besedami: davščini v znesku 480 K, ki se jo izraču
nala po najvišjem znesku prve nižje stopnje, je pri
šteti tisti znesek, za katerega vrednostni prirastek 
preseza omenjeni najvišji znesek, v, tem primeru 
torej znesek 20 K. 

3. p o g l a v j e . 

Plačilna in jamstvena dolžnost. 

Člen 8. 
(K § 15. naredbe.) 

Občinska davščina od vrednostnega prirastka ee 
predpiše otujltelju (odnosno več otujiteljem neraz
delno) in plača jo tudi otujitelj. Pridobitelj jamči za 
davščino, toda samo če se ne da izterjati od otuji-
telja. Skladno z nerazdelno plačilno dolžnostjo ve» 
otujiteljev (§ 15., prvi odstavek, naredbe) jamči več 
pridobiteljev nerazdelno. Pridobitelju daje naredba 
(§ 15.) možnost, da zahteva omejitev svojega jam
stva, še preden se ugotovi znesek davščine, in da 
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«e s tem zavaruje pred dalje sezajočimi terjatvami, 
ilasti tuđi, če se izvrže dodatne odmere. 

Pridobitelj sme namreč, ko se pravnoveljavno 
izvrši prenos, zahtevati od odmerjajočega oblastva, 
naj mu naznani znesek občinske davščine, preko 
katerega odmerjajoče oblastvo njegovega jamstva 
nikakor ne sme zahtevati; če je taka prošnja za 

849 
to položitev razglasi mestni magistrat na običajni 
način s pozivom, da se morajo naslovljena žara/Ji 
prejema spisa zglasiti pri njem. 

Vročba velja za izvršeno, če so od razglasa mi
nuli štirje tedni. Če pa se dokaže, da se je spis 
naslovljencu vročil brez njegove krivde šele v 
poznejšem času, velja vročba za pravnoveljavno iz-

pomagali, mora odmerjajoče oblastvo tej prošnji 
ugoditi najkesneje v štirih tednih po nje đospetku, 
drugače pa tudi v enakem roku, ki se računi po 
dospe tku teh pomagal. 

Odmerjajoče oblastvo mora občinsko davščino 
ođ vrednostnega prirastka odmeriti in od otujitelja 
izterjati brez odloga, da se kolikor mogoče prepreči 
•uveljavitev pridobiteljevega eubsidiarnega jamstva 
ta davščino. 

4. p o g l a v j e . 
Priredbeno postopanje. 

Pobiranje občinske davščine. 

Člen 9. 
(K § 16. naredbe.) 

O d m e r j a j o č e o b l a s t v o . 
Odmera davščine od vrednostnega prirastka je 

naložena mestnemu magistratu. Odmero izvršuje 
mestni magistrat po mestnem knjigovodstvu. 

Člen 10. 
(K § 17. naredbe.) 

N a a n a n i l n a i n p o j a s n i l n a d o l ž n o s t . 
Vsakdo, ki je po § 15. naredbe zavezan, plačati 

občinsko davščino, kakor tudi vsak otujitelj v pri
merih § 14. (izvuiiknjižni prenosi) in § 3., točki 1., 
naredbe (oproščeni prenosi zaradi neznatnega pri
lastka na vrednosti) mora prenos naznaniti mest
nemu magistratu v 14 dneh, ki se računijo od dne 
po eklepu pravnega opravila, če pa je zadnji dan 
toka nedelja ali obči praznik, najkesneje prvi pri
hodnji delavnik. 

Istočasno z naznanitvijo, ki se lahko izvrši 
piemeno ali da na zapisnik, je predložiti vse vpo-
Stevne listine, v izvirniku, ali. v poverjenem prepisu 
in v naznanilo je sprejeti vse okolnosti, bistvene za 
odmero. 

Razen navedenih oseb morajo v enakem roku 
družbe, navedene v § 1., tretjem odstavku, naredbe, 
naznaniti mestnemu magistratu premembe v oseb
nem stanu in v deležnem razmerju družbenikov. 

Na zahtevo odmerjajočega oblastva morajo ne 
«uno zgoraj navedene osebe, ampak tudi pridobi
telj vpoštevnih nepremičnin v primernem roku dati 
ipojasnila o določenih dejstvih, ki so odločilna za 
priredbo. 

Zgoraj označena naznanila, vloge o pojasnilih ali 
. na njih mesto stopajoči zapisniki so po tarifni po-

etavki 44., lit. q. zakona z dne 13. decembra 1862., 
drž. zak. št. 89, prosti kolka. Prav tako so prepisi 
in poveritve listin, potrebne za odmero davščine od 
vrednostnega prirastka, po tarifni postaviti 102., 
lit. d, odnosno 117., lit. m, zakona z dne 9. februarja 
I860., drž. zak. š t 50, proste kolkovino ob pogoju, 
da ee na prostoru, kamor je prilepiti kolek, navede 
namen listine in oseba, kateri naj listina služi v ta 
namen. 

člen 11. 
(K § 19. naredbe.) 

N a z n a n i t e v o d m e r e s p l a č i l n i m n a 
l o g o m . 

Odmero občinske davščine od vrednostnega pri
rastka je dati na znanje tistemu, ki jo je dolžan 
plačati (otujitelju), nemudoma po dospotku odmer
kih pomagal s plačilnim nalogom (vzorec A), od
orano če se od tega ne more izterjati, tisitemu, ki 
ga veže jamstvo, z jamstvenim plačilnim nalogom 
(vzorec B). 

Pozive, odloke in razsodbe, zlasti pa plačilne 
oaloge, ki se izdajajo po tej naredbi, vročajo ne
posredno organi mestnega magistrata ali pa se po
šiljajo po pošti. 

Vročajo se ali v svoje roke naslovljencu ali 
njega pooblaščencu proti prejemnemu potrdilu. 

S temi določili niso razveljavljeni posebni zako
niti zaukazi, ki se tičejo vročanja v svoje roke. 

Ce se oseba, ki ji je spis možno veljavno vročiti, 
hrani, prevzeti spis, je spis ostaviti (pustiti) na 
tnestu vročbe. Ostava ima moč vročbe. 

Za davščini zavezane osebe, katerih stanovališče 
in bivališče je neznano, in za tiste naslovljence, ki 
e e jim spie, katerega jim je vročiti, niti po poŠti niti 
Po najmanj dveh vročilnih poizkusih ni mogel vročiti 
<h*ugače, je položiti spis pri mestnem magistratu; 

začasni izračun davščine opremljena s potrebnimi. vršeno šelo od tega zadnjega časa, nikakor pa ne 
~~. i: . j :_.-_ж„ - 1 - 1 -'-- --- —--'-*-• ' kesneje nego šest mesecev po razglasu. 

Vročbe, ki jih je izvršiti zunaj kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev, se smejo opraviti s priporo
čenimi pismi. Vročba se smatra za izvršeno, če je 
po dnevu, ko je bil spis oddan na pošto, minul dvojni 
čas rednega poštnega teka. 

Priporočenim pismom, ki so namenjena zunanjim 
naslovljencem, je prilagati povratni prejemni list, 
kolikor je to po predpisih poštnega urada mogoče. 

Čo osebe, zavezane občinski davščini, ki stanu
jejo zunaj kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
navzlic temu, da so bilo na to pozvane, opuste po
staviti tuzemskega pooblaščenca, se opravljajo na
daljnje vročbe nanje na zgoraj navedeni način s 
položitvijo spisov pri mestnem magistratu. 

Člen 12. 
(K § 20. naredbe.) 

P r a v n i p r i p o m o č k i . 
Zoper plačilni nalog (jamstveni plačilni. nalog) 

pristoji stranki pravica pritožbe na občinski svet, 
zoper odločbo občinskega sveta pa pravica priziva 
na pokrajinsko upravo, oddelek za notranje zadeve 
v Ljubljani. 

Pritožbo, odnosno priziv, je vložiti pri mestnem 
magistratu v 15 dneh, ki so štejejo od dne, ki pride 
po vročbi. Če je zadnji dan roka nedelja ali obči 
praznik, se konča rok prvi delavnik za nedeljo ali 
praznikom. Pritožba (priziv) se smatra za pravo
časno vloženo, če je bila v 15 dneh priporočeno od
dana na pošto. 

Pritožba (priziv) nima odložilne moči in tudi ne 
ustavi izvršitve prisilne izterjave. 

Pritožbe (prizivi) so po tarifni postavki 6. za
časnega zakona o taksah in pristojbinah z dne 
27. junija 1921., Ur. 1. št. 259, in člena 5. taksnega 
in pristojbinskega pravilnika z dne 20. julija 1921., 
Ur. 1. št. 268, zavezano taksi 10 Din. 

Člen 13. 
(K § 21. naredbe.) 

V p l a č e v a n j e . 
Občinsko davščino je placatigli mestni blagajni 

v 14 dneh, ki se štejejo od dne po vročbi plačilnega 
naloga (jamstvenega plačilnega naloga) in, če je 
zadnji dan roku nedelja ali obči praznile, najkesneje 
prvi delavnik potem. 

Če se vplača davščina s poštno nakaznico ali 
po poštni hranilnici, se smatra za plačilni dan dan 
položbe pri poštnem uradu, odnosno (pri vpisih v 
imetek v klirinškem prometu) dan vknjižbe pri pošt
nem čekovnem zavodu. 

Če se davščina ne vplača v omenjenem roku, je 
plačati izza prvega dne po poteklem roku 6 %, letnih 
zamudnih obresti. 

Od zneskov davščine, ki ne presezajo 10 K in 
od ulomkov davščine, ki znašajo 10 K, se ne pla
čujejo zamudne obresti. Zneski zamudnih obresti 
pod 0-20 K se zaokrožajo navzgor na 0-20 K. 

Na kolkovano prošnjo stranke sme mestni ma
gistrat v posebnega ozira vrednih primerih, če je 
vplačilo vse davščine naenkrat za stranko, zavezano 
plačilu ali jamstvu, združeno z znatno škodo ali 
težavo, če je nadalje za davščino dana popolna 
varnost in je torej, kolikor gre pri prošnjah za po-
daljšavo roka tistim, ki so najprej zavezani, plačati 
davščino, izključena uveljavitev jamstva, dovoliti 
odlog vplačila ali vplačevanje davščine v obrokih. 

Če se dovoli odlog za vplačevanje, se to ne 
dotika zavezanosti za poplačilo zamudnih obresti. 

Letnik IV. 
je sicer povod za to dala pritožba, a je bila ukazana 
iz razlogov primernosti ali vsaj ne zato, ker ee je 
ugodilo pritožbi. 

Tek povračilnih obresti se pričn© z (vštevnim) 
dnem, ko se je zgodilo nepristojno plačilo pri mestni 
blagajni (člen 13.), in se konča z (tudi vštevnim) 
dnem, ko se stranki vroči obvestilo o povračilu, 

Če vročilnj dan v dobi zahtevanega povračila 
uradno ni znan in ga tudi stranka ne izkaže, se 
izplačajo povračilne obresti začasno do tistega dne, 
ko dospe blagajni nakazni nalog. 

Od prebitkov, ki so bili (po krivdi stranke) 
zmotno vplačani, nadalje od prostovoljno vplačanih 
zneskov kakor tudi od zneskov, ki so-bili samo 
na prošnjo stranke ali brez prošnje uradoma naka
zani v povračilo, naposled od zamudnih obresti se 
ne računijo povračilne obresti. 

Člen 15. 
(K § 23. naredbe.) 

Z v i š b a o b č i n s k e d a v š č i n e . 
Če se občinska davščina zviša (§ 23.), je to 

zvišbo predpisati stranki v plačilnem nalogu o 
davščini. Če okolnosti, ki provzroče po drugem od
stavku § 23. naredbe znižbo zvišane davščine, 
stranka dokaže med odmernim postopanjem, t. j . 
preden se izda plačilni nalog, je v plačilnem nalogu 
navesti, v koliko se je vpošteval dokaz stranke. 

Če stranka meni, da se ji z zahtevo popolne ali 
znižane zvišbe občinske davščine godi krivica, 
sme plačilni nalog s pravnimi pripomočki (§ 20. na
redbe), eventualno dokazujoč okolnosti, naštete v 
drugem odstavku v § 23., izpodbijati ali pa prositi 
za popolni izpregled ali za znižbo poviška. 

Občinskemu svetu pristoji pravica, da iz ozira 
vrednih vzrokov zvišbe zniža ali pa popolnoma iz-
pregleda. 

Jamstvo pridobiteljevo se ne razteza na zvišba 
davščine (§ 23., tretji odstavek naredbe). 

Člen 16. 
(K § 24._in § 27., drugemu odstavku naredbe.) 

K a z e n s k o p o s t o p a n j e in p o r a b a d e 
n a r n i h k a z n i . 

Kazensko postopanje v primerih, določenih v 
§ 24. naredbe, izvršuje v p n i stopnji mestni ma
gistrat v Ljubljani, v drugi in zadnji stopnji pa 
pokrajinska uprava, oddelek za notranje zadeve. 

Na kazensko postopanje se uporablja ministrska 
naredba z dne 3. aprila 1855., drž. zak. št. 61. 

Denarne kazni se stekajo v ubožni zaklad mestne 
občine ljubljanske. 

Člen 17. 
(K § 25. naredbe.) 

P r i s i l n o i z t e r j e v a n j e . 
Če se občinska davščina ne plača ob dospelem; 

roku in se zanjo ne doseže odlog, jo je prisilno iz
terjati. 

Izterjava se izvrši po § 3. cesarskega ukaza % 
dne 20. aprila 1854., drž. zak. št. 96, ali pa sodno. 

"Člen 14. 
(K § 22. naredbe.) 

P o v r a č i l o . 
2e vplačana .občinska davščina, o kateri ee je 

izreklo v razsodbi o pritožbi, da je nezakonito od
merjena, se povrne uradoma pri mestni blagajni. 
Nepristojno pobrani znesek je povrniti stranki e 
6 % letnih povračilnih obresti in z zamudnimi 
obrestmi vred, ki jih je stranka morebiti že plačala. 
Povračilne obresti pristoje stranki samo, če se je 
prememba ali razveljavitev odmere odredila ekladno 
s točkami pritožbe, ne pa v onih primerih, v katerih 

Člen 18. 

(K § 26. naredbe.) 

Z a s t a r a n j e . 
Pravica, za določen prenos odmeriti občinsko 

davščino od vrednostnega prirastka, zastara v petih 
letih. Zastaranje se prične po preteku upravnega 
leta, v katerem je stranica zadostila svoji dolžnosti, 
da je naznanila, odnosno podala podstave za od
mero. Če je zaradi tega, ker je stranka zanemarila 
dolžnost, odmera občinske davščine izostala docela 
ali deloma, teče zgoraj omenjena doba zastaranj* 
6ele od preteka upravnega leta, v katerem je od
merjajoče oblastvo moglo odmeriti davščino. Če pa 
je, preden je odmerjajoče oblastvo moglo odmeriti 
davščino, minulo 30 let od preteka upravnega leta, 
v katerem je nastala zavezanost, se odmerna pra
vica ne more več izvršiti. 

Pravica, odmeriti zneske, za katere se je spričo 
napačne odmere davščine predpisalo premalo, za
stara v treh letih po preteku upravnega leta, v 
katerem je prvotno odmerjena davščina dospela v 
plačilo. 

Zastaranje odmerne pravice prekinejo uradni 
posli, ki se izvrše zaradi odmere ter naznanijo stran
ki. Od preteka upravnega leta, v katerem ee je iz
vršilo zadnje uradno dejanje te vrste, teče nova 
doba zastaranja. . 

Pravica, poterjati dospele občinske davščine ođ 
vrednostnega prirastka, zastara v šestih letih po 
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preteku upravnega leta, v katerem je davščina do
spela v plačilo. 

Zastaranje dospelih davščin se prekine z vročbo 
plačilnega naloga, ki se izda zoper osebo, zavezano 
davščini, z uvedbo izvršila ali z dovolitvijo plačil
nega roka. -

Od preteka upravnega leta, v katerem je bil 
vročen zadnji plačilni nalog, je bilo izvršeno zadnje 
izvršilo, je potekel zadnji plačilni rok, teče nova 
doba zastaranja. 

Za zvišbe davščine, omenjene v § 23. naredbe, 
veljajo ista določila o zastaranju kakor za davščino 
samo. 

5. p o g l a v j e . 
Sodelovanje državnih oblastev in uradov. 

Člen 19. 

Sodišča v Ljubljani morajo sklepe, s katerimi *>e 
zaukaže, knjižno izvršiti prenos lastnine na nepre
mičninah ali na deležu nepremičnin v okolišu mestne 
občine ljubljanske na podstavi odplačnega pravnega 
opravila, razsodbe ali razlastilnega razsodila, v eni 
izdaji poslati mestnemu magistratu v Ljubljani. 

Naznanitev sklepov o knjižni izvršitvi odplačnih 
prenosov od ascendentov (sorodnikov v navzgornji 
vrsti) na descendente (sorodnike v navzdolnji vrsti) 
ali na zeta (snaho) in med zakonci se eme opustiti. 

Deželno kot trgovinsko sodišče v Ljubljani mora 
vsako promembo v ;tanu ali v deležnem razmerju 
družbenikov družbe z omejeno zavezo, za katero 
zve iz zglasil ali na podstavi naznanil, ukazanih v 
§ 26. zakona z dne 6. marca 1906., drž. zak. št. 58, 
naznaniti mestnemu magistratu v Ljubljani. 

Člen 20. 
Davčni urad Ljubljana-meeto mora o prenosih, 

navedenih v § 1., prvem in drugem odstavku, na
redbe, v 30 dneh po vpisu v pristojbinaki register 
mestni magistrat obvestiti z dopisom po vzorcu C. 
Ta obvestitev sme izostati, če je došel davčnemu 
uradu pred pretekom tega roka sodni sklep, da se 
je tak prenos v zemljiški knjigi že izvršil. Nadalje 
se sme obvestitev opustiti, če gre za odplačne pre
nose od sorodnikov v navzgornji vrsti na sorodnike 
v navzdolnji vrsti ali na zeta (snaho) ali med za
konci (med možem in ženo). 

Nadalje mora davčni urad Ljubljana-mesto mest
nemu magistratu v Ljubljani na njegovo prošnjo o 
nepremičninah, ki so predmet prenosa, naznaniti 
zakoniti davčni mnogokratnik, ki je odločilen za 
odmero pristojbin, kupno ceno, pogojeno ob zad
njem prejšnjem kupnem prenosu, s pripadnimi da
jatvami in zadnjo sodno cenilno vrednost, kolikor 
se dado ti podatki posneti iz pripomočkov (likvida
cijskih knjig, spisov o odmeri pristojbin), ki s-o 
davčnemu uradu na razpolago. Ce spis o odmeri 
pristojbin, ki se tiče prenosa, zavezanega občinski 
davščini od prirastka na vrednosti, ne ohseza na
povedi, ki bi omogočile najti omenjene podatke, 
je dati pojasnitev samo, če naznani odmerjajoči 
organ davčnemu uradu leto, v katerem in osebe, 
med katerimi ee je izvršil prejšnji prenos. Na od-
merne podstave, ki so se prijavile po dogovoru, se 
pojasnilna dolžnost ne razteza. 

Na vprašanja mestnega magistrata o katastral-
nem čistem donosu, o površinski meri, zemljiškem, 
hižnorazrednein, hišnonajemninskem in petodstotnem 
davku je odgovarjati s povratno pošto. 

6. p o g 1 a v je . 

Končna določila. 

Člen 21. 

Občinski svet ljubljanski izdela navodilo, kako 
je vpisovati naznanilne vpisnike, odmerne in vpla
čilne dnevnike, likvidacijske knjige, povračilne 
vpisnike, mesečne in letne obračune, o izkazih za
ostankov, o statističnih izkazih in o vsej notranji 
službi, ki se tiče priredbe in pobiranja občinske 
davščine od vrednostnega prirastka. 

Člen 22. 
Ta pravilnik velja izza dne 21, oktobra 1922., 

ko je bila naredba pokrajinskega namestnika za 
Slovenijo o uvedbi občinske davščine od prirastka 
nia vrednost nepremičnin v mestni občini ljubljan
ski razglašena v Uradnem listu. 

V L j u b l j a n i , dne 11. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar e. r. 

Viorcc A k členu H. 

(Kar ni prikladno, naj se prečrta.) 

N a z n a n i l n i v p i s n i k 1 9 . . 

(Pri vseh vlogah je navesti zgornjo naznanilno po
stavko.) 

Plačilni nalog. 
Prejmi 

v roke 

Na podstavi § § ; . . . naredbe pokrajinskega 
namestnika za Slovenijo z dne 21. oktobra 1922., 
Ur. 1. št. 365, o uvedbi občinske davščine od pri
rastka na vrednosti nepremičnin v okolišu mesitne 
občine ljubljanske in členov pravilnika, 
izdanega k tej naredbi, z dne 11. novembra 1922., 
Ur. 1. št. 396, morate 
od prenosa lastnine na (. . delu) (svoje) nepre
mičnine (nepremičnin), vi. št. . . . (deželne deske) 
(katastralne občine , sodni okraj' ljub
ljanski) na valed kupne pogodbe 
(družbene pogodbe) z dne 
kot plačilu zavezani otujitelj plačati občinsko dav
ščino od vrednostnega prirastka po nastopnem pre
računu: 

1.) (Svoječasna pridobitna cena) 
(Pridobitna vrednost, določena po Va
ših napovedih, po dogovoru izlepa, po 
sodni cenitvi) , K . . v 

2.) Vštevki po § 9. naredbe: 
a) . . . . . K . . v 
b) . • K . . v 
c) K . . v 
č) K . . v K . . v 

K skupaj . . 
3.) (Otujilna cena) (Vrednost, dolo

čena po Vaših napovedih, po dogo
voru izlepa, po sodni cenitvi) . . . 

I z r a č u n j e n J v r e d n o e t n i • 
p r i r a s t e k K . . v 

4.) Porazdelitve ( § 1 1 . naredbe) K . . v 

,. K ., 

5.) Od tega je odšteti izgubo vred
nosti, na katero se je ozirati po § 1. 
naredbe (člen 6. pravilnika) na pod
stavi priloženega računa 

V š t e v n i d e j a n s k i 
s t e k v r e d n o s t i 

K 
p r i r a -

po priloženem 
preračunu K 

6.) Odštevši 10 % pridobitne vred
nosti K 

D a v š č i n i z a v e z a n i v r e d 
n o s t n i p r i r a s t e k 

7.) Od tega je z ozirom na zvišbo 
vrednosti za . . . odstotkov prido
bitne vrednosti plačati . . . odstot
kov 

8.) Od tega je odšteti . . . od
stotkov popusta pri dokazani . . . 
letni posestni dobi 

9.) D a v š č i n a , k i j o j e p l a 
č a t i , z n a š a 

10.) (Zaradi opuščene naznanitve) 
(Zaradi napačne napovedi) zvišbe za 
. . . odstotkov: od 

skupaj . . 
reci: kron 

K 

K 

R 

K 

K 

. . K . . v 
vinarjev. 

Ta znesek morate plačati v 14 dneh, ki se šte
jejo od dne po vročitvi tega plačilnega naloga (brez 
kvare regresne pravice do nerazdelno z Vami pla
čilu zavezanega(ih) (. . , ) 
pri mestni blagajni v Ljubljani, ker bi se drugače 
s 6 % zamudnih obresti po preteku zgoraj navede
nega roka ob Vaših stroških nemudoma izterjal po 
izvršilni poti. (Vplačilo se lahko izvrši tudi s pri
loženo položnico po poštnem čekovnem zavodu v 
Ljubljani; položnica, ki ostane v Vaših rokah, velja 
potem za prejemno potrdilo.) 

Zoper ta plačilni nalog je dopustna pritožba na 
občinski svet; pritožba se mora vložiti pri mestnem 
magistratu v Ljubljani v 15 dneh, ki se štejejo od 
prvega dne po njega vročbi; pritožba pa se ne do
tika zavezanosti, plačati davščino (z zvišbo vred). 

Mestni magistrat v Ljubljani, dne 

Vzorec B k členu 11. 

(Kar ni prikladno, naj se prečrta.) 

N a z n a n i l n i v p i s n i k 1 9 , . 

(Pri vseh vlogah je navesti zgornjo naznanilno po
stavko.) 

Jamstveni plačilni nalog. 

Prejmi 

v roke 

Na podstavi § § . . . . naredbe pokrajinskega 
namestnika za Slovenijo z dne 21. oktobra 1922., 
Ur. 1. št. 365, o uvedbi občinske davščine od pri 
rastka na vrednosti nepremičnin v okolišu mesitne 
občine ljubljanske in členov pravilnika, 
izdanega k tej naredbi, z dne 11. novembra 1922,' 
Ur. 1. št. 396, morate 
od prenosa lastnine na (. . . delu) (svoje) nepre
mičnine (nepremičnin), vi. št. . . . (deželne deske) 
(katastralne občine , sodni okraj ljub
ljanski) na mied kupne pogodbe 
(družbene pogodbe) z dne 
kot jamstveni zavezanec po § 15. navedene naredbe, 
ker je ostala zoper izvršena prisilna 
izterjava brezuspešna 

plačati prvotno omenjenemu otujitelju naloženo ob
činsko davščino od vrednostnega prirastka po na
stopnem preračunu: 

1.) (Svoječasna pridobitna cona) 
(Pridobitna vrednost, določena po na
povedih otujiteljevib, po dogovoru iz
lepa, po sodni cenitvi) K .. v 

2.) Vštevki po § 9. naredbe: 
a) K .. v 
b) . . . . k .. v 
c) . . . . . . , K .. v 
Č) . . . . . . ; K .. v K .. v, 

skupaj K . . v 
3.) (Otujilna cena) (Vrednost, dolo

čena, po napovedih otujiteljevih, po 
dogovoru izlepa, po sodni cenitvi) K .. v 

I z r a č u n j e n i v r e d n o s t n i 
p r i r a s t e k K . . v 

4.) Porazdelitve (§ 11. naredbe) K .. v 

5.) Od tega je odšteti izgubo vred
nosti, na katero se je ozirati po § 7. 
naredbe (člen 6. pravilnika) na podl-
stavi priloženega računa K 

V š t e v n i d e j a n s k i p r i r a 
s t e k v r e d n o s t i po priloženem 
preračunu K .. v 

6.) Odštevši 10 '%, pridobitne vred
nosti K .. v 

D a v š č i n i z a v e z a n i v r e d -
n o s t n i p r i r a s t e k K . . v 

7.) Od tega je z ozirom na zvišbo 
vrednosti za . . . odstotkov prido
bitne vrednosti plačati . . . odstot
kov K 

8.) Od tega je odšteti . . . od
stotkov popusta pri dokazani . . . 
letni posestni dobi K 

9.) D a v š č i n a , k i j o j e p i a - ~ 
č a t i , z n a š a K 

reci: kron . . vinarjev. 
Ker ta znesek preseza jamstveno mejo, ki Vam 

je bila dana na znanje na Vašo pravočasno prošnjo, 
v znesku . . . . K . .v , reci: 
kron . . vinarjev, se terja na podstavi drugega od
stavka § 15 naredbe samo ta zadnji znesek od Vas. 

Ta zneéek morate plačati v 14 dneh, ki se šte
jejo od dne po vročitvi tega plačilnega naloga (brez 
kvare regresne pravice do plačilu zavezanega otu-
jitelja (do nerazdelno z Vami jamstvu zavezanega 

•) (ih) 
pri mestni blagajni v Ljubljani, ker bi se drugače 
s 6 % zamudnih, obresti po preteku zgoraj navede
nega roka ob Vaših stroških nemudoma izterjal po 
izvršilni poti. (Vplačilo se,; lahko izvrši tudi s pri
loženo položnico po poštnem čekovnem zavodu v 
Ljubljani; položnica, ki ostane v Vaših rokah, velja 
potem za prejemno potrdilo.) 
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Zoper ta plačilni nalog je dopustna pritožba na 
občinski svet; pritožba se mora vložiti pri mestnem 
magistratu v Ljubljani v 15 dneh, ki se Štejejo od 
prvega dne po njega vročbi; pritožba pa «e ne do
tika zavezanosti, plačati davščino. 

Mestni magistrat v Ljubljani, dne . . . . . . 

Укогес C k členu 28, 

Davčni urad v, Ljubljani, 
dne 19 . . 

Б. postavka vpisnika iz leta 19 . . 

Prejmi 

mestni magistrat 
v Ljubljani 

Pod zgoraj navedeno postavko je zvedel urad o 
l>renosu lastnine na nepremičnini (delu nepremič
nine) vi. št (deželne deske), (katrastralne ob
čine , ) 
od . n a , 
na podstavi 

To se naznanja po členu 20. pravilnika za iz
vrševanje določil o uvedbi občinske davščine od pri
rastka na vrednosti nepremičnin v mestni občini 
ljubljanske z dne 11. novembra 1921., Ur. 1. št. 396. 

L. S. 

851 

imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani kot prodajalka 
življenskih potrebščin v svoji trgovini v Zeljarski 
ulici št. 11 niti sumarno niti podrobno označenih cen 
posameznih predmetov tako, da bi jih bil vsakdo 
lahko videl, in sicer žitne kave, sirovega masla, 
slanine in kolinske cikorije. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz, leta 1922., in 
zato se obsoja po členu 6. istega zakona na 24 ur 
zapora in 50 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa še na en dan zapora, in po § 389. k. pr. r. 
na povrnitev stroškov kazenskega postopanja in iz
vršitve kazni. 

Po členu 19. navedenega zakona je to razsodbo 
po pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob 
stroških obtoženkinih. 

Okrajno sodišče v LJubljani, oddelek VI., 
dne 9. novembra 1922. 

Letnik IV. 
Narok za ustno razpravo se je določil na daD 

5. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 5. 

Ker je bivališče Franca Logarja neznano ee mai 
postavlja za skrbnika Josip Urbas, posestnik v Do
lenjem Logatcu. 

Okrajno sodišče v Logatcu, 
dne 4. novembra 1922. 

uradni predstojnik. 

kontrolor. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
ât. 9160/1922. 1568 3—2 

Razglas o ofertalni licitaciji. 
Pomorsko oblastvo v Bakru razpisuje pismeno 

javno licitacijo za nabavo 212 (dvestodvanajst) krat
kih zimskih kaputov pomorskega kroja iz modro-
temnega sukna za svojo luške pilote. 

Licitacija lo dne 
2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

ob desetih pri ekonomatu pomorskega oblastva. 
Ponudbe se morajo vročili pri vložnem zapisniku 

urada v zapečatenem zavitku, opremljenem s kol
kom za 20 dinarjev. 

Na zavitku mora biti razločno napisano: «Ponud
ba za izdelavo 212 zimskih kaputov za luške pilote». 

Natančnejša pojasnila o kroju in drugem daje 
ekonomat rečenega oblastva. 

Pomorsko oblastvo v Bakru, 
dno 10. novembra 1922. 

Preds. 2581/4/22—2. 3—2 
Razpis. 

V področju višjega deželnega sodišča v Ljubljani 
je razpisanih več sodniških mest IX. činovnega raz
reda. Prošnje se morajo vložiti do dne 

2 6. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 120. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v LJubljani, 
dne 17. novembra 1922. 

•_ Dr. Rogina s. r. 
Sa 1/22—50. - 1587 

Odobritev poravnave. 
Poravnava, sklenjena pri naroku dne 25. oktobra 

1922. med Friderikom: J a k o w i t s c h e m , regi
striranim trgovcem v Celju, Dečkov trg št. 1 in 
njegovimi upniki, je odobrena. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 8. novembra 1922. 

C II 549/22—5. 1 5 4 1 

Oklic 
Zoper Ivana in Franca O b 1 a k a in Franca K o -

p r i v š k a , katerih bivališče je neznano, je podala 
pri okrajneoi sodišču v Celju Frančiška Žgank, po-
sestnica in gostilničarka v Šeščah št, 39, tožbo za
radi 936 K, 956 K in 702 K 50 v s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
sporno razpravo na dan y 

13. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 6. 

V obrambo pravic omenjenih tožencev se postav
lja za skrbnika Ivan Zupane, občinski tajnik v Žalcu. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek II., 
dne 9. novembra 1922. 

C 62/22-4. " 1 6 7 6 

Oklic. 
Janez in Rozalija Litrop sta vložila zoper Stefana 

D o m i n k a, sedaj bivajočega v Bridgeportu, tožbo 
zaradi priznanja veljavnosti kupne pogodbe. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
2. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

ob pol dvanajstih pri tem sodišču v sobi št. 21. 
Ker tožencu ni bilo mogoče vročiti tožbe, se mu 

postavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne 17. novembra 1922. 

C II 569/22—3. 
Oklic. 

1534 

Feliks Pučko po drju. Ferdu Lašiču, odvetnik«. 
v Mariboru, je vložil zoper Josipa P a s k o l o tožbo 
zaradi 1054 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
12. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 14. 
Ker je Josip Paskola umrL se postavlja za skrb

nika zapuščini dr. Karel Skapin, odvetnik v. Mari
boru. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek IL, 
dne 9. novembra 1922. 

Št. 207/46—VII—1922. 1571 8—2: 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. in 86. zakona o državnem računovodstvu iz leta 
1919. in dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi-
nah» št. 161 z dne 22. julija 1921.. pismeno javno 
ofertalno licitacijo za dobavo spodaj navedenega 
materiala, na dan 4. j a n u a r j a 1 9 2 3 . : 
a) 2000 zavornih kotev za 15tonske in 20tonske vo

zove — model št. 38.693; 
b) 500 zavornih kotev za ozkotirne vozove — mo

del št. 47.700; 
c) 100 zavornih kotev za ozkotirne lokomotive — 

model št. 7700; 
č) 100 zavornih kotev za ozkotirne vozove s 4 oso-

vinami — model št. 47.700 — 8.14. 
Obče in posebne pogoje kakor tudi načrte dobi

vajo interesenti pri ekonomskem oddelku v sobi 
št. 12 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 13. novembra 1922. 

C 259/22. 

Oklic. 
1577 

V pravdi, ki jo ima Franc Biro zoper Terezijo 
G u m i l a r j e v o , naposled v Kapci, zaradi pri
znanja lastninske pravice, se je določil narok za 
ustno razpravo na dan 

2. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 

Ker je bivališče Terezije Gumilarjeve neznano, 
se ji postavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, odvet
nik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavjf&idelek II., 
dne 18. novembra 1922. 

U VI 395/22—6. 1547 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Marija Š k e r j a n c , rojena dne 

30. novembra 1872. v Paradišču pri Šmarju, pri
stojna v Ljubljano, rimsko-katoliške vere, omožena, 
trgovka vi Ljubljani, Zeljarska ulica, je kriva, da :ii 

C 140/22. 1559 

Oklic. 
Matija Bučar na Grmačah je vložil zoper neznano 

cigansko tolpo « J a n k o G o m a n » tožbo zaradi 
1040 K. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dan 
13. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 19. 
Ker je bivališče imenovane ciganske tolpe ne

znano, se ji postavlja za skrbnika Vinko Hrovat, 
sodni kanclist v Litiji. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek II., 
dne 6. novembra 1922. 

C 51/22—1. 

Oklic. 
1494 

Franc Leekovec, gostilničar in posestnik v Lazih 
št. 25, je vložil zoper Franca L o g a r j a , prej ko
vača v Lazih št. 23, tožbo zaradi 753 Din 50 p. 

St. 496/5-VII-1922. 1580 3 - 1 

Razglas o licitaciji za dobavo železnih 
peči in Sčedilnikov. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Služberaih Novinah» 
z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za dobavo želeanih peči. 
in sčedilnikov. 

Popis in vrsta potrebnih peči in sčedilnikov ka
kor tudi obči pogoji za njih dobavo se dobivajo za 
5 dinarjev pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) p o i 
pisane direkcije. — Vpoštevajo se v prvi vrsti oferti, 
v katerih se ponujajo običajne trajno žarne peči s 
samotnim vložkom; torej je treba priložiti sliko ali 
katalog. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo^ 
oznako: «Ponudba za dostavitev železmih peči in. 
sčedilnikov po razpisu pod št. 496/5—VII za dan 
7. j a n u a r j a 1 9 2 3. ponudnika N. N.>. 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 7. januarja 1923., in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi š t 13-
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo б %. (od
nosno 10 %., ako je tuj državljan) ponujene vsote, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkeenejo 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku draž
bene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljeki sposobnosti, ki ga je izdala. 



121. 852 - Letnik IV. 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni po licitaciji; predložiti sme tudi ponudbo za 
delno nabavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vrSila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 14. novembra 1922. 

fit. 363/28—VIL—1922. 1499 3—3 

Razglas o dobavi barv in pokostov 
(firnežev). 

Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 
plenov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
t dne 25. novembra 1921., ponovno pismeno ofertal-
no licitacijo za nabavo materiala na dan 3 0. n o 
v e m b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala ee 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
6t 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
*e mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod St. 353/28—VII. za dan 30. novembra 1922. po
nudnika N. N.>. 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 
10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Penudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
"vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 29. oktobra 1922. 

S t 23/720. 
Razglas. 

Sentamele izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do 

dne 15. novembra 1922. 
1 konjska odeja; 1 listek o popravilu moškega 

dežnika; 1 ročna torbica z 1 denarnico, 900 K, 1 
robcem, nekaj cigaretami in 1 škatlo vžigalic; 1 šol
ski nahrbtnik s šolskimi potrebščinami; 1 listnica a 
6 Din in več legitimacijami na ime: Kaplja Anton; 
1 moški dežnik; 1 damski dežnik; 1 ribiški čoln; 
1 zlata zapestnica; 1 ročna torbica z 1200 do 1300 K 
in 2 mitniSkima listoma; 1 črna denarnica z- več 
listki, med njimi 1 e firmo: Iglic, Slomškova ulica; 
1 srebrna damska ura «Andre»; 1 italijanski potni 
tìst na ime: Verša Karel in temnorjava uenjata list
nica; 1 bankovec za 100 Din; 1 uenjata denarnica s 
€0 K; 1 ročna torbica z manjšo veoto denarja in 
železniško legitimacijo na ime: Rus; 1 briljantni 
uhan z 1 večjim in 1 manjšim briljantom; 1 denar
nic^ v njej 42 lir (10 lir v srebru), nekaj jugoslovan
skega denarja in več listin; 1 ročna torbica z 800 K, 
1 zlato damsko uro, 2 robcema in več listki; 1 zlat 
prstan; 1 ročna torbica z 257 Din; 1 listnica s 1362 
kronami in 1 sokolsko legitimacijo na ime: Franc 
Merčun; 1 platnice koledarja s 700 Din; 1 lovski pes 
z znamko: Borovnica š t 89 ali 90 ex 1922.; 1 srebrna 
cigaretna doza % emajlirano pasjo glavo; 1 ročna 

želenožolta torbica z 1 listnico in 1 bankovcem za 
5 Din; 1 bankovec za 100 Din; 1 knjižica ruske aka
demije, 1 legitimacija mornarniške šole na ime: Lo
boda Serge in 25 Din; 1 bankovec za 1000 Din.; ena 
desna kožnata rokavica rjave barve; 1 ročna torbica 
iz rjavega blaga z okrog 460 K in 1 masno knjigo; 1 
rjava listnica s 43 K; 1 usnjata listnica s 445 K in 1 
listkom z naslovom: «Ljubi Miklavž»; 1 lilasta jopi
ca; 1 črna pompadura s 500 Din in 1 mašno knjižico; 
1 zelen ponočni jopič; 1 ročna torbica iz temnozele-
nega usnja s 160 K; 1 bankovec za 1000 Din; 1 rjava 
denarnica z 82 Din, nravstvenim izpričevalom in 1 po
trdilom firme: A. Reich; 1 stara zelena usnjata de
narnica s 30 Din; 1 črna usnjata denarnica s 177 Din 
in 1 malo denarnico; 1 črna pelerina; 1 srebrn gumb 
z vijoličastim kamenom; 1 črnordeč pa» iz koral; en 
bankovec za 5 dolarjev, 1 usnjata denarnica in več 
papirjev; 1 zlata damska zapestna ura z zlato za
pestnico; 1 denarnica s 300 Din in drobižem; 1 papir
nata, kuverta s 473 K; 1 rdeča usnjata denarnica z 
1 listkom urarja Čudna o popravilu zlate ure; 4 ključi 
na železnem obročku in 1 rjava uenjata cigaretna 
doza. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 

15. novembra 1922. 
2 dežnika; 1 križast rjav pled; 1 par ženskih 

uhanov; 1 volnena otroška čepica; 1 denarnica z 
manjšo vsoto denarja; 1 zlata zapestnica; 1 platnena 
ročna torbica z manjšo vsoto denarja; 1 rjava sjwrt-
na čepica; 1 prazna ročna torbica; 1 damski dežnik; 
1 zavitek; 1 lovska puška; 1 moški dežnik; 1 zavi
tek not; 2 strojni vzmeti; 1 denarnica « 6-40 K in 
1 zastavnim listkom; 1 listnica s srednjo vsoto de
narja in 2 slikama z napisom: Kopric; 3 otroške san
dale; 1 hlevska, odnosno vozniška svetiljka; 1 tor
bica z 1 parom zlatih uhanov, 1 dinarjem in 2 rob
cema; 1 potrdilo na ime: M. Roje in 183 K; 1 ban
kovec za 100 Din; 1 gos; 1 stara pelerina in 1 sport-
na čepica; 1 denarnica, v njej nekaj avstrijskega 
drobiža; 1 bankovec za 100 Din; 1 večja vsota de
narja; 1 manjša vsota denarja; 1 ročna torbica in 
1 denarnica z večjo vsoto denarja in malenkostmi; 
1 ročna torbica in 1 denarnica z manjšo vsoto de
narja in 1 avstrijskim bankovcem za 100 K. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 16. novembra 1922. 

St 24.064/ref. L b. 1551 
Razglas. 

Po določilu § 21. zakona o volitvi v občinska za
stopstva v Sloveniji se daje javno na znanje, da so 
bile za volitev občinskega odbora mestne občine 
ljubljanske, razpisano na dan 3. decembra 1922., 
vložene g t i r i k a n d i d a t n e l i s t e , 
ki jih je pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek 
za notranje zadeve, potrdila po nastopni razporedbi: 

1. Kandidatna lista 
«Jugoslovanske demokratske stranke». 

I. K a n d i d a t i z a o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Dr. Milan Vidmar, univerzitetni profesor, Kar-

lovška cesta 1. 
2. Josip Turk, prevoznik in posestnik, Vidov-

danska cesta 3. 
3. Anton Likozar, nadučitelj, Dolenjska cesta 12. 
4. Dr. Franc Tominšek, odvetnik, Ciril-Metodova 

ulica 16. 
5. Franc Kavčič, gostilničar in posestnik, Pri-

voz 4. 
6. Josip Bekš, višji davčni upravitelj, Dalmati

nova ulica 3. 
7. Rihard Tory, trgovski poslovodja, Stari trg 17. 
8. Anton Merljak, stavbni delovodja, Krakovska 

ulica 27. 
9. Miro Luznar, poštni uradnik, Karlovška cesta 

št. 18. 
10. Mihael Srakar, stavbni polir, Pražakova ulica 

št. 11. 
11. Franc Batjel, trgovec in posestnik, Karlovška 

cesta 4. 
12. Franc Stare, slikar in posestnik, Sodna ulica 

št. 12. 
13. Simon Praprotnik, mizar in posestnik, Jen>-

kova ulica 7. 
14. Alojzij Accetto, stavbnik, Trnovski pristan 14. 
15. Ivan Bajželj, trgovec in posestnik, Gasilska 

cesta 115. 
16. Franc Tumpej, jetniški paznik, Škof ja ulica 10. 
17. Vinko Janežič, višji poštni oficial, Stari trg 28. 
18. Peter Sterk, posestnik in trgovec, Stari trg 18. 

19. Dr. Zivko Lapajne, višji okrožni fizit Kon
gresni trg 14. 

20. Franc Planinšek, železniški nadzornik, Lingar-
jeva ulica 1. 

21. Josip Prime, mesar, Delarnska ulica 8. 
22. Inž. Viktor Turnšek, ravnatelj, Tobačna ulica 

št. 11. 
23. Ivan Gjud, brivec, Stari trg 28. 
24. Leon Macoratti, progovni mojster, Usnjarska 

ulica 1. 
25. Dr. Dinko Pue, odvetnik, Rimska cesta 20. 
26. Edvard Roš, državni uradnik, Zalokarjeva uli

ca 13. 
27. Dr. Joža Bohinjec, tajnik, Trnovska ulica 29. 
28. Miroslav Urbas, trgovec, Slomškova ulica 13. 
29. Anton Bončar, gostilničar in posestnik, Sv. Pe

tra cesta 41. 
30. Gvidon Gulič, višji gradbeni komisar, Gleda

liška stolba 1. 
31. Franc Vrhovnik, profesor, Rimska cesta 23. 
32. Ludovik Stih, knjigovodja, Stari trg 28. 
33. Ivan Zamljen, čevljar, Erjavčeva cesta 4. 
34. Lovro Grčar, gostilničar, Gasilska cesta 219.. 
35. Josip Bizjak, krojač, Bohoričeva ulica 16. 
36. Josip Lovša, posestnik, Pot na Rakovo jelšo 1.. 
37. Ivan Svetina, stavbnik, Gosposvetska cesta 6. 
38. Franc Martinšek, poštni poduradnik, Sv. Petra, 

nasip 37. 
39. Franc Verbič, trgovski sotrudnik, Karlovška 

cesta 32. • 
40. Dr. Josip Plemelj, univerzitetni profesor, Sodna, 

ulica 4. 
41. Franc Breskvar, gostilničar, Cesta na loko 28. 
42. Ivaa Jerančič, poslovodja, Gosposvetska ce

sta 13. 
43. Jožef Gaberjevčič, železniški nadzornik, Ciril-

Metodova ulica 19. 
44. Ferdo Primožič, mizar, Konjušna ulica 2. 
45. Dr. Pavel Pestotnik, profesor, Beethovnova-

ulica 6. 
46. Karel Žerjav, paznik, Dovozna cesta — ba

raka. 
47. Franc Štrukelj, računski revident, Rožna ulica 

št. 5. 
48. Rudolf Geyer, ključaničar, Cesta na gorenjsko 

železnico 10. 
49. Ivan Jakopič, knjigovez, Sv. Petra cesta 67, 

П. K a n d i d a t i z a n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v . 

1. Miroslav Gregorka, višji železniški revident, 
Sv. Petra cesta 11. 

2. Ivan Benkovič, vodja zemljiške knjige in po
sestnik, Veliki stradon 5. 

3. Vinko Zajec, strojni stavec, Sv. Petra cesta 
št. 22. 

4. Anton Kalokira, poštni kontrolor, Kolezijska 
ulica 36. 

5. Pavel Belič, strojni inženjer, Dunajska cesta 8. 
6. Peter Cepuder, krojač, Sv. Petra cesta 42. 
7. Ivan Borko, višji sodni paznik, Cankarjeva 

nabrežje 1. 
8. Romeo Bašin, trgovec, Krakovski nasip 24. 
9. Janko Tavzes, višji poštni oficial, Sv. Petra 

cesta 11. 
10. Ferdo Tušar, pek, Kolodvorska cesta 185. 
11. Ante Pintar, zadružni tajnik, Gosposvetska ce

sta 16. 
12. Ivan Kosec, brivec, Gosposvetska cesta 13. 
13. Josip Erbežnik, železniški kotlar v p., Go

sposvetska cesta 16. 
14. Konrad Brezovšek, gostilničar, Komenskega 

ulica 26. 
15. Ivan Klopčar, železniški poduradnik, Vrtna 

ulica 19. 
16. Karel Kalin, posestnik, Veliki stradon 8. 
17. Karel Seljak, trgovski zastopnik, Židovska 

ulica 1. 
18. Luka Jelene, ravnatelj, Frančiškanska ulica 6. 
19. Alojzij Rus, gostilničar, Pred igriščem 2. 
20. Matko Pogačnik, knjigovez, Sv. Florijana uli-

ca 12. 
21. Franc Štrukelj, tiskarniški faktor, Sv. Flori

jana ulica 33. 
22. Janko Blagajne, strokovni učitelj, Reeljeva 

cesta 9. 
23. Ivan Simončič, trgovec, Celovška cesta 2. 
24. Milan Cimerman, tajnik JDS, Celovška cesta, 

št. 75. 
25. Ivan Strgulc, gostilničar, Gosposvetska cesta 

št. 8. 
26. Emanuel Žagar, davčni poduradnik, Vodovod

na cesta 26. 
27. Jože Jereb, šolski sluga, Gosposvetska cesta 

št. 13. 



m. 
28. Matej Soklič, trgovec, gostilničar in posestnik, 

Jeranova ulica 2. 
29. Karel Laurenčič, tvorniški vratar, Tržaška ce-

tfte 12. 
30. Dr. Oton Fetticb, odvetnik, Miklošičeva cesta 

« t 18. 
31. Lövro Tepina, živinozdravnik, Poljanska cesta 

St. 59. 
32. Anton Virant, trgovski eotrudnik, Vegova uli-

04 8. 
33. Dr. Joeip Klepec, odvetnik. Zrinjskega cesta 

It. 7. 
34. Filip Omladič, novinar, Zalokarjeva ulica 14. 
85. Ivan Planine državni uradnik Japljeva ulica 

A. 2. 
86. Adalbert Jug, trgovski pomočnik, Sv. Flori

jana ulica 31. 
37. Filip Bizjak, krznar, Gósposvetóka cesta 18. 
88. Fran Majcen, učitelj, Ilirska ulica 22. 
89. Milan Volkov, nadučitelj, Gledališka ulica 10. 
40. Miško Reicher, trgovec, Marijin trg 3. 
41. Anton Bučar, poštni uradnik ini posestnik, 

Stari trg 9. 
42. Drago Lunđer, državni uradnik, Poljanska ce-

ite,73. 
43. Stanko Virant, časnikar, Dalmatinova ulica 5. 
44. Dr. Josip Lavrenčič, odvetnik, Vegova ujica 2. 
"48. Franc Vrečar, uradnik, Jenkova ulica 4. 
4в. Ivan Močnik, policijski nadzornik, Zeljarska 

«dica 11. 
47. Ivan Zupane, sluga, Tržaška cesta 4. 
48. Rudolf Rozman, poštni uradnik, Kongresni trg 

WL 13. 
49. Josip Sever, lastnik informacijske pisarne, Go-

«posveteka cesta 14. 

л 2. Kandidatna lieta 
«Zvézé delovnega ljudstva»: 

l K a n d i d a t i z a o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Dr. Ljudevit PeriČ, odvetnik, Miklošičeva ce

t te 16. 
5. Ivan Makuc, železniški uslužbenec, Planinska 

«e ta 273. 
3. Franc Kfemžar, urednik, Kopitarjeva ulica 2. 
4. Dr. Ivan Stanovnik, odvetniški kandidat, Sv. 

Petra cesta 91. 
6. Josip Pire, računski svetnik Cegnarjeva иНза 

A. 10. 
6. Lovro Klemenčič, visokošolec, Sodna ulica 

I t 12. 
7. Ivan Kralj, uradnik bolniške blagajne, Hilšer-

Jeva, ulica 12. 
8. Dr. Valentin Rožič, profesor, Metelkova ulica 

«t 6. 
9. Franc Orehek, posojilniški ravnatelj in posest

nik, Nova ulica 228. 
10.-Peter Leban, železničar, barake pri Kolineki 

tovarni. 
. 11. Rado Čelešnik, zasebni.uradnik, Prisojna ulica 

H. fl. 
12. Josip Rajner, železniški uslužbenec in posest

nik, Kavškova cesta 193. 
13. Mihael Moškerc, urednik, Dunajska cesta 38. 
14. Dr. Milan Lemež, odvetniški kandidat, Can

karjevo nabrežje 1. 
15. Ignacij Mihevc, .iradnik, Škofja ulica 13. 
16. Ivan Srebot, čevljar in posestnik, Ravnikar

je va ulica 15. 
17. Jurij Moser, izvošček in posestnik, Zeljarska 

ulica 4. 
18. Franc Öopeljnilc, železniški strojevodja, Res-

Ijeva cesta 27. 
19. Franc Slovše, izvožček, Kolezijska ulica 20. 
E0. Josip Vidmar, čevljar, Sv. Florijana ulica 23. 
21. Janko Jeglič, šolski ravnatelj in posestnik, 

Ilirska ulica 27. 
22. Anton Krhne, železniški ključaničar, Kolo

dvorska cesta 185. 
23. Ivan Pestotnik, uradnik, Ökofja ulica 8. 
24. Alojzij Zajec, stavec, Ulica na grad. 1. 
25. Dr. Anton Brecelj, zdravnik, Breg 10. 
86. Rajko Osterc, tapetnik, Planinska cesta 195. 
27. Andrej Lah, carinski uradnik, Resljeva cesta 

Št. 8, _.. , „ _ ;. . 
28. Srečko Žumer, strojni stavec, Škofja ulica 3. 
29. Albin Zajec, finančni računski svetaik, Sv. Pe

tra cesta 21. 
30. Franc Novak, mizar, Bohoričeva ulica 30. 
81. Ivan Tokan, uradnik, Ilirska ulica 22. 
82. Anton KerČ, uradnik, Frajïkopànska cesta 152. 
83. Viktor Adamič, železniški uradnik, Sodna uli-

<» 3. 
84. Hinko Glavan, delavec, Sv. Florijana ulica 36. 
86. Josip Rozman, uradnik, Gradišče 13. 
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36. Pavel Keršič, mizar, Ižanska cesta 30. 
37. Karel Gruber, finančni računski svetnik. Sv. 

Petra cesta 51. 
38. Ludovik Miklošič, vlakovodja, Kozlerjeva uli

ca 118. 
39. Alojzij Blatnik, pekovski pomočnik, Emonska 

cesta 10. 
40. Dr. Vinko Sarabon, profesor, Čopova cesta 19. 
41. Matevž Golob, lčnjigovez, Sv. Petra cesta 11. 
42. Alojzij Walla, avtomonter, Tržaška cesta 24. 
43. Karel Kordelič, čevljar, Rimska cesta 5. 
44. Martin Ban, poštni poduradnik, Karlovška ce

sta, 24. 
45. Alfonz Valand, strugar, Hrenova ulica 17. 
46. Štefan Bizovičar, železniški ključaničar, Ce

lovška, cesta 13, 
47. Karel Čaka, kletar, Celovška cesta 104 a. 
48. Franc Terseglav, urednik, Kopitarjeva ulica G. 
49. Dr. Andrej Gosar, narodni poslanec, Zvezdar-

ska ulica 1. 

П. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v . 

1. Josip Gostinčar, posestnik, Karlovška cesta 
št. 18. 

2. Vojteh Ceraj-Cerič, sprevodnik. Železniška uli
ca 267. 

3. Anton Habe, univerzitetni sluga, Stari trg 21. 
4. Franc Rozman, strojni ključaničar, Dunajska 

cesta 41. 
5. Ivan Mazovec, profesor, Komenskega ulica 10. 
6. Josip Rutar, tiskarniški uslužbenec, Wolfova 

ulica 12. 
7. Anton Grobelšek, železniški strojevodja, Res

ljeva cesta 29. 
8. Ivan Erbežnik, delavec, Sv. Petra cesta 53. 
9. Anton Kolesa, železniški skladiščnik, Jenkova 

ulica 14. 
10. Dr. Marko Natlačen, odvetnik, Ciril-Metodova 

ulica 18. 
11. Anton Osolin, zavirač državne železnice, Blei-

weisova cesta 9. 
12. Franc Marn, železniški pristav, Rimska cesta 

št. 17. 
13. Franc Schuller, vlakovodja južne železnice v 

p., Ravnikarjeva ulica 8. 
14. Ivan Jakopič, pisarniški sluga., Dunajska ce

sta 17. 
15. Karel Čenčič, invalid, Sv. Petra nasip 71. 
16. Martin Kralj, čevljar, Cerkvena ulica 21. 
17. Ivan Pate, skladiščnik, Krakovska ulica 15. 
18. Franc Eržen, železniški uslužbenec, Hrenova 

ulica 17. 
19. Jakob Golmajer, šolski sluga, Kongresni trg 2. 
20. Fran Cerar, šofer, Mestni trg 6. 
21. Franc Gorše, višji sprevodnik, Kolodvorska 

cesta 160. ч 

22. Ivan Kranjc, čevljar, Vodnikova cesta 3. 
23. Ivan Marjašič, kurjač, Planinska cesta 169. 
24. Jakob Golar, mizarski pomočnik, Hranilnična 

cesta 2. 
25. Edvard Meze, posestnik, Črna vas 17. 
26. Dr. Josip Puntar, knjižničar, Poljanska cesta 

št, 11. 
27. Ivan Rahne, mizar, barake pri Kolinski to

varni. 
28. Dr. Celestin Jelenec, odvetnik, Aleksandrova 

cesta 9. 
29. Franc Debevec, strojevodja^Frankopanska ce

sta 152. 
30. Anton Bockaj, brivec, Prisojna ulica 1.. 
31. Ivan Stresen, stavec, Karunova ulica 1. 
32. Peter Bučar, železniški vlakovodja, Kolodvor

ska ulica 11., 
'33. Josip Pečan, pósiovód'ja, Sv. Petra cesta 74. 
34. Franc Pavlin, trgovski poslovodja, Poljanska 

cesta 10. 
35. Anton Maver, sprevodnik Sv. Jerneja cesta 

št. 205. 
36. Jožof Mcgušar, pek, Križevniška ulica 2.. 
37. Anton Jegltë, švetiihičair', Sofeka ulica 245.' 
38. Anton Nadižar, mizar, Kmetijska ulica 19Ì. 
39. Franc Neiger, vlakovodja, Kolodvorska cesta 

št. 192. 
40. Martin Dolenc, čevljar, Cerkvena ulica 21. 
41. Josip Jerman, sprevodnik, Nova ulica 206. 
42. Ivan Pregelj, višji sprevodnik, Zalokarjeva uli

ca 7. 
, 43. Jakob Baumkircher, železniški uslužbenec, 
Kamniška ulica 266. 

44. Leopold Kolmah, uradnik, Kolezijska ulita 4. 
45. Matija Sintič, delavec, Dunajska cesta 15. 
46. Peter Leban, pisar, barake pri Kolinski to

varni. 
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47. Alojzij Kanzler, vlakovodja, Kolodvorska oe-
sta 185. 

48. Josip Skorpik, strojevodja v p., KriŽevniška 
ulica 2. 

49. Oroslav Slapar, krojač, Ravnikarjeva ulica 18. 

/3. Kandidatna Usta. 
«Socialistične stranke Jugoslavije»: 

I. K a n d i d a t i z a o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Josip Ogrin, mizar, Sv. Jerneja cesta 72.. 
2. Jakob Bolé, gostilničar, Kersnikova ulice.6. 
3. Karel Kisbvec, železniški uslužbenec, Velika 

čolnarska ulica 8. 
4. Ivan Svetlin, sprevodnik v p. Kavškova ceflt«, 

št. 287. 
5. Ivan Roštan, višji računski svetnik. Stari ti» 

št. 9. 
6. Miha Tarman, sprevodnik v p., Kmetijska uïï-

ca 212. 
7. Ladislav Slosar, mizarski pomočnik, Planinoci 

cesta 198. 
8. Josip Pastorek, kovinski brusilec, Rožna uli

ca 27. 
9. Zvonimir Bernot, centralni tajnik, ValvazorjeV 

10. Anton Miškot, železniški upokojenec, Kóib-
dvorska cesta 160. 

11. Alojzij Brus, sodar, Celovška cesta 104. 
12. Franc Žagar, mizar, Knezova, ulica 123. 
13. Stefan Sußiö, brivski pomočnik Savska uÉfca 

št. 136. 
14. Julij Pirkovič, strojevodja v p., Gasilska 

cesta 134. 
15. Filip Uratnik, tajnik, Kolodvorska cesta 2Ô8. 
16. Ivan Selan, tvorniški delavec, Stari trg 11. 
17. Miloš Trobonjača, kovač, Celovška cesta _68. 
18. Josip Noč, železniški sprevodnik v. p., Erjav

čeva cesta 4. 
19. Avgust Schley, strugar, Hranilnična ceste 7. 
20. Jakob Kovač, višji sprevodnik, Žibertova, 

ulica 188. 
21. Ivo Mežnarič, strokovni tajnik, Kolodvorak* 

cesta 200. 
22. Josip Blatnik, železniški premikač, Knezova 

ulica 235. 
23. Albin Jerin, železničar. Kmetijska nlica 211 
24. Nikolaj Radočaj, stavec, Sv. Martina cesta 14. 
25. Franc Kutnjak, finančnik, Zrinjskega cesta 5. 
26. Anton Belič, strugar, Sv. Jerneja cesta' 80. 
27. Ignacij Kaiser, tajnik, Kopališka ulica 5. 
28. Alojzij Vergelj, Močni sluga, Kmetijska ulic« 

š t 141. 
29. Valentin Vrhunc, zasebni uradnik, Kolodvor

ska cesta 56. 
80. Viktor Gril, železniški strojevodja, Vrhovčev* 

ulica 12. 
31. Sime Jurčič, kontrolor Konöumnega društva, 

Kolodvorska cesta 208. 
32. Josip Lepša, kovač, Sv. Jerneja cesta 35. 

. 83. Anton PodbevšeTt, dijak, Stari trg 3. 
34. Josip Udovč, signalni nadzornik, Gasile!» 

cesta 219. 
35. Josip Umelc, kovač, Reber 11. 
36. Franc Mostar, livar, Ilovica 16. 
37. Milivoj Ostojič, strojni stavec, Zadružna uliea 

št. 4. 
38. Jakob Luteršek, kurjač, Celovška cesta 82. 
39. Josip Zupan, mizarski pomočnik, Hranilnična 

cesta 13. 
40. Jakob Žakelj, mizar, Hranilnična cesta 13. 
41. Anton Arnšek, kolar, Frankopanska ulica 15. 

. 42. Josip Repar, strojni ključariicar, Hrađeckega 
vas 37. 

43. Anton Fischinger, pekovski pomočnik, Reslje
va ceste 13. 

44. Josip KolanČ, pivovar, Celovška cesta 104. 
45. Rudolf De jak, HvaT, Trnovska: ulica 7. 
46. Rudolf Marinšek, strojar, Karlovška cesta 6. 
47. Matija Tfebše, strojnik južne železnice, Že

lezniška utiča 267. 
48. Pavle Kristan, višji sprevodnik, Knezovi 

ulica 225. 
49. Karel Stridinger, natakar Gosposvetska cesta 

št. 10. 

П. K a n d i d a t i z a n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v . 

1. Jože Golmajer, strokovni tajnik, Kmetijska 
ulica 212. 

2. Jakob Kogovšek, nadzornik voz v p., Kmetij 
ska ulica 133. 

3. Franc Zorne, strojni ključaničar, Gosposvet-
ska cesta i 8. 

4. Martin Vrenk, kurjač, Hranilnična cesta 9. 
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5. Matija Mihevc, ključanica*. Hranilnična cesta 
it. 13. 

6. Joeip M]akar, železničar v p.. Železniška 
«lica 146. 

7. Franc Jordan, livar, Bohoričeva ulica 11. 
8. Franc Žniiaršič, premikač v p., Kmetijska 

«lica 212. 
9. Andrej Hofer, železniški uslužbenec, Kar-

Jovška cesta 26. 
10. Josip Bahič, kanclist v p Vodnikova cesta 

•t 88. 
11. Ivan Alič, livar, Ižanska cesta 48. 
12. Karel Hribernik, železniški uslužbenec v p.. 

Gasilska ulica 240. 
13. Josip Karn, strojarski pomočnik, Gledališka 

ulica 10. 
14. Franc Kožar, višji kurjač, Šolska idica 245. 
15. Franc Kosec, kleparski pomočnik, Velika čol

narska ulica 10. 
16. Tomaž Erlich, sprevodnik v p., Maurerjeva 

«lica 288. 
17. Franc Dobrovoljc, višji sprevodnik. Knezova 

ulica 225. 
18. Jakob Zabukovec, posestnik, Hradeckega vas 

It. 6. 
19. Jurij Miklavčič, železniški uslužbenec, Kav-

ikova cesta 193. 
20. Alojzij Vogrič, sprevodnik, Spodnja Šiška — 

baraka. 
21. Ivan Jenko, delavec. Ižanska cesta 38. 
22. Anton Šurk, delavec, Ižanska cesta 38. 
23. Ivan Leskovec, delavec, Dolenjska cesta 5. 
24. Josip Rožanc, raznašalec, Tržaška cesta 21. 
25. Josip Horvat, strojni stavec, Kolodvorska 

«lica 35. 
26. Leopold Kraljic, železniški skladiščnik, Fran-

kopanska ulica 15. 
27. Anton Adamič, železniški sprevodnik, Gospo-

evetska cesta 13. 
28. Franc Dežman, višji sprevodnik. Knezova uli-

e& 254. 
29. Ivan Noč, železničar v p., Lepodvorska ulica 

i t 182. 
30. Vilko Beck, črkostavec, Hranilnična cesta 4. 
31. Franc Požar, policijski agent, Krekov trg 7. 
32. Ivan Kvas, krojač, Miklošičeva cesta 5. 
33. Albin Umnik, strojni modelir, Ilirska ulica 20. 
34. Karel Mirtič, livar, Za gradom 11. 
35. Ivan Havliček, železniški uslužbenec v p., 

Resljeva cesta 22. 
36. Valentin Jerak, železniški delavec, Jenkova 

ulica 8. 
37. Anton Bonča, čevljarski mojster, Velika čol

narska ulica 10. 
38. Josip Janda, višji sodar, Sv. Jerneja cesta 205. 
39. Josip Ogrin, zasebnik, Sv. Jerneja cesta 72. 
40. Franc Zanoškar, kolar, Kmetijska ulica 230. 
41. Štefan Kosirnik, sodar, Kavškova cesta 108. 
42. Jurij Uschan, sprevodnik, Vodnikova cesta 21. 
43. Ivan Potisek, strojevodja, Vodnikova cesta 21. 
44. Franc Pogačnik, sodar, Celovška cesta 104/a. 
45. Jurij Jenko, sodar, Celovška cesta 104/a. 
46. Jakob Pivk, strojar, Sv. Petra nasip 71. 
47. Štefan Dražil, ravnatelj, Kolodvorska cesta 

š t 56. 
48. Josip Kramer, livar, Sv. Florijana ulica 19. 
49. Dr. Milan Korun, odvetnik, Nunska ulica 3. 

4. Kandidatna lista 
«Jugoslovanske zajednice»: 

I. K a n d i d a t i za o b č i n s k e o d b o r n i k e : 
1. Dr. Vladimir Ravnihar, odvetnik, Knafljeva 

ulica 10. 
2. Ivan Tavčar, arhivar agrarne direkcije, Sv. 

Petra cesta 75. 
3. Anton Ferant, vrtnar, Ambrožev trg 3. 
4. Ferdo Podbevšek, železniški kovač, Hranil

nična cesta 12. 
5. Fran Bonač, trgovec, Čopova cesta 16. 
6. Karel Urbančič, višji poštni oficial Gradišče 

6t. 15. 
7. Dr. Rado Kušej, univerzitetni profesor, Gra

dišče 8. 
8. Fran Rupnik, strojnik v p., Dunajska cesta 16. 
9. Dr. Edo Šlajmer, zdravnik in posestnik, Za

loška cesta 9. 
10. Stane Vidmar, trgovski dražbenUc, Sv. Petra 

cesta 75. 
11. Josip Costaperaria, železniški nadzornik, Jur

čičev trg 2. 
12. Jakob Babnik, vodovodni instalater, Kapitelj

ska ulica 3. 
13. Ivan Milller-Petrič, inženjer, Cesta na južno 

železnico 1. 
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14. Dr. Viktor Peterlin, profesor, Blçiweisova 

cesta 5. 
15. Fran Škulj, učitelj, Tržaška cesta 29. 
16. Rudolf Velepič, bančni pomožni uradnik 

(skontist), Šelenburgova ulica 7. 
17. Mihael Presi, profesor, Bleiweisova cesta 16. 
18. Josip Ambrožič, učitelj, Gosposvetska cesta 

št. 14. 
19. Ivan Jelačin, trgovec, Erjavčeva cesta 14. 
20. Tone Malgaj, pleskar, Knezova ulica 235. 
21. Rihard Sušnik, lekarnar, Sv. Petra cesta 2. 
22. Vlado Pelan, knjigovodja, Križevniška ulica 7. 
23. Dr. Josip Hacin; odvetnik. Šubičeva ulica 8. 
24. Friderik Repovš, mestni učitelj, Poljanska 

cesta 19. 
25. Rasto Pustoslemšek, urednik, Sodna ulica 12. 
26. Anton Šircelj, železniški revizor, Prisojna 

ulica 1. 
27. Franc Pogačnik, trgovec. Celovška cesta 91. 
28. Josip Fon, trgovec, Poljanska cesta 12. 
29. Robert Golii, prokurist. Rimska cesta 9. 
30. Jakob Goli, posestnikov «in, Trnovska ulica 1. 
31. Dr. Konrad Vodušek, odvetnik, Vegova ulica 

št. 6. 
32. Uroš Pip, knjigovodja, Zalokarjeva ulica 9. 
33. Joso Zidarič, finančni računski revident. Res

ljeva cesta 1. 
34. Fran Gor-inec, stavbni delovodja, Sv. Martina 

cesta (barake). 
35. Viktor Meden, trgovec, čevljarska ulica 1. 
36. Fran Šalehar, višji poštni oficial, Dunajska 

cesta 63. 
37. Anton Martine, bančni blagajnik, Beethov

nova ulica 16. 
38. Joško Est, natakar, Kongresni trg 3. 
39. Štefan Špeletič, sobni slikar, Rimska cesta 16. 
40. Albin Tomec, polir, Streliška ulica 10. 
41. Ivan Jeras, ravnatelj, Rimska cesta .7. 
42. Ivan Koprivec železničar, Maurerjeva cesta 

št. 277. 
43. Ivan Košak, slikarski mojster, Bleiweisova 

cesta 15. 
44. Vendelin Sadar. učitelj, Poljanska cesta 20. 
45. Vladimir Simončič, knjigovodja Pred škofijo 

St. 15. 
46. Josip Kovač, železniški strugar, Kavškova 

cesta 139. 
47. Ignacij Sega, železniški ravnatelj, Cesta na 

južno železnico 1. 
48. Josip Jesih, postajni odpravnik, Poljska cesta 

št. 25. 
49. Mihael Gabrijelčič, dvorni svetnik, Cigaletova 

ulica 1. 

П. K a n d i d a t i za n a m e s t n i k e o b č i n 
s k i h o d b o r n i k o v . 

Letnik IV. 
25. Anton Vran, železničar, Cegnarjeva ulica 8. 
26. Dr. Fran Zupane, odvetnik, Šelenburgova uli

ca 3. 
27. Anton Brandner, uradnik, Sv. Petra eesta 75. 
28. Ivan Vizjak, stavec, Planinska cesta 273. 
29. Jakob Zadravec, premikač, Dunajska cesta 29. 
30. Janko Dolar, blagajnik, Sv. Petra cesta 43. 
31. Leopold Zorž, kovinski strugar Pred Prulaml 

št. 21. 
32. Tisa Šušterič. bančni uradnik, Kolodvorska 

ulica 34. 
33. Ivo Verbič. državni uradnik, Poljanski nasip 

št. 34. 
34. Karel Sajovic, višji železniški nadzornik, Ce

sta na južno železnico 1. 
35. Janko Kranjc, finančni računski revident, Pri-

voz 3. 
36. Fran Hribar, tiskar v p., Stari trg 28. 
37. Peter Poronla, delavec, Celo\ška cesta 76. 
38. Leon Mencinger, inženjer, Sodna ulica 5. 
39. Ferdo Vrabec, sluga, Gosposka ulica 8. 
40. Dr. Alojzij Kokalj, odvetnik, Marmontova uli

ca 14. 
41. Fran Develak, zidar, Ambrožev trg 3. 
42. Anton Lilek, pivovar, Celovška cesta 104 a. 
43. Alojzij Novak, železniški vozovni mojster, 

Konjušna ulica 12. 
44. Dr. Ivan Jenko, primarij, Dalmatinova ulica 1. 
45. Milan Petek, višji železniški revident, Kolo

dvorska cesta 191. 
46. Viktor Rohrmaim, trgovec in posestnik, Sv. 

Petra cesta 28. 
47. Ludovik Fratina, železniški kanclist, Gospo-, 

svetska cesta 14. 
48. Dr. Ivan Bole, ravnatelj, Gosposka ulica 12. 
49. Ivan Deržič, železniški uradnik, Vrhovčeva 

ulica 1. 
Mestni magistrat v Ljubljani, 

dne 18. novembra 1922. 

Vladni komisar: dr. Bogumil Senekovič 6. r. 

Bazne objave. 
1581 3-1 

1. Karel Zorko, uradni sluga, Stari trg 34. 
2. Robert Walland, trgovski ravnatelj, Slomško- ! 

va ulica 4. 
3. Matej Ivčevič, brivski pomočnik, Ulica. Staro 

pravde 5. 
4. Janko Pintar, trgovec, Celovška cesta 29. 
5. Joško Zupan, bančni uradnik, Vegova ulica 

št. 12. 
6. Avgust Pavle, tapetnik, Vegova ulica 10. 
7. Rudolf Podpac, postajni odpravnik, Dunajska 

cesta 31. 
8. Fran Škafar, mizar in posestnik, Rimska cesta 

št. 16. 
9. Viktor Zajec, stavec, Hrenova ulica 19. 

10. Metod Kačič, gostilničar, Celovška cesta 14. 
11. Drago Vojska, tvorničar, Poljanski nasip 10. 
12. Bogomil Kajzelj,xprokurist, Ciril-Metodova uli

ca 16. 
13. Franc Gale, mestni učitelj, Poljanska cesta 21. 
14. Jernej Glavič, trgovec, Celovška cesta 23. 
15. Franc Rifelj, poštni računski oficial, Barvar

ska steza 6. 
16. Jakob Hrovat, trgovski poslovodja, Poljanska 

cesta 18. 
17. Josip Jermol, progovni mojster, Šolska ulica 

št. 245. 
18. Evgen Križaj, poštni računski svetnik, Rimska 

cesta 5. 
19. Mihael Buli, delovodja, Kolodvorska ulica 34. 
20. Dr. Ciril Pavlin, zasebni uradnik, Bleiweisova 

. cesta 7. 
I 21. Josip Fon, železniški kretnik, Resljeva cesta 
I št. 26. 

22. Fran Tavčar, inženjer, Breg 8. 
23. Davorin Stopar, bančni uradnik, Celovška ce-

| sta 61. 
; 24. Ciril Brajer, trgovski sotrudnik, Trnovski pri 
i stan 14. 

Q!>java. 
«S a v a», lesna trgovska in industrijalna družba 

z o. z. v Ljubljani, Beethovnova ulica št. 10, ob
javlja, da je njen občni zbor dn e 16. septembra 
1922. soglasno eklenil, znižati osnovno glavnico 
družbe v znesku 1,420.000 K za petdeset odstotkov, 
torej na 710.000 K, s tem, da se družbenikom vrne 
petdeset odstotkov njih že plačanih osnovnih vlog, 
ki so potemtakem znižujejo za polovico. Ta sklep jo 
bil po sklepu deželnega kot trgovinskega sodišča v 
Ljubljani z dne 18. oktobra 1922., opr. št. Firm. 1962, 
Rg. C I 46/17, vpisan v trgovinski register pri de
želnem sodišču v Ljubljani. 

Družba je na zahtevo pripravljena, zadostiti ali 
dati varnost vsem upnikom, katerih terjatve obstoje 
na dan zadnje, t. j . tretje, priobčitve te objave. Gle
de upnikov, ki se ne zglase pri družbi v treh mese
cih od označenega dne, bo smatrala družba v zmislir 
§ 55. zakona z dne 6. marca 1906., drž. zak. št. 58, 
da se strinjajo z namerjano znižbo osnovne glavnico. 

«Sava», lesna trgovska in industrijalna družba z o. z. 
v Ljubljani, 

dne 18. novembra 1922. 

Št. 323/11. 

Prodaja lesa. 
157â 

Državna uprava vcleposestva Lamezan v Kokri 
nad Kranjem razpisuje prodajo nastopnega rezanega 
smrekovega lesa, loko Kokra: 

ca. 300 m3 paralelnih desak, 
ca. 250 m8 koničnih desak in 
ca. 80 m3 lat. 

Predpisano kolkovane ponudbo naj se vlože po 
določilih prodajnih pogojev, ki so razpoloženi pri 
upravi, do dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 2. na upravo-
v Koleri. 

Popravek. 
. V vabilo na izredni občni zbor Piotarne v Stf-

nišču, registrovane zadruge z omejeno zavezo (Urad-
j ni list 119 z dne 20. t. m.), se je vrinila tiskovna. 
j pomota. Izredni občni zbor bo v četrtek dne 2 1. df* 
j cembra 1922., ne pa dne 24. decembra 1922. 

Natis;;iia in založila Delniška tiskarna, d. d. v Iijubijani. 
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Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 27; novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov io Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
R8Ä vX^^Z^^^l^tlZS „ l Ä Ä t Ä S ^!stra p^s^rv^'*^* preiti ^ ^ - ^ ; 
n Slovenijo o odmeri in pobiranju občinske davščine odI nosteli za ZÂntev™£ i? J 3 ?ак?пз °, P™?! k o n l r o 1 ' z d n e 30-maja 1922. - Naredba pokrajinske uprave 
^mestnika za Slovenijo o'zvisbi občinske dokïade nav?no v Ma bora?- RazgTas* Sđi inske Z . w T ^ ^ Р ^ " V ^ ' ^ P ° p r 3 V e k k n a r * d b i А З Д 
člnski urad Donačka gora. neveljaven. Razglas o prijavah vojnih in politična o š k o d o v a n a R a Z ß I o ' d a ] e , z e u b , J e n i o W i n s k i pečat z besedilom «Ob-
Selu pri Ljubljani. Izkaz o stanju živalskiAuznihT bolezni v S l o v e n i j i ? - ^ pravniškega mesta pri državni zrebčarni na 

jinske uprave za Slovelo. - J S ^ S ^ ^ ^ Z S T ^ ^ ^ ^ ° P r e n ° S n ' h b ° ' e Z n Ì h м °2 е ш Ч и " ^ 

Zakoni in kraljevske uredbe. 

397. 
Ml 

Aleksander I., 
po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
«akonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v XIII. rodni eeji, ki jo je miei dne 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi po
trdili in potrjujemo, da je naredbo pomorskega ob-
laetva v Bakru z dne 20. oktobra 1919., gt. 1300, 
o vpisu pomorsko - trgovskih brodov in ladij se-
ишпка uredb ministrstva za promet št. 7, «Službene 

Novine» št. 196/21., izpremeniti in da se glasi: 

Zakon 
o vpisu pomorsko-trgovskih brodov 

in ladij.* 

Narodnost pomorsko-trgovskih ladij. 

§ 1. 
Za jugoslovansko pomorsko-trgovsko ladjo, ki 

ima pravico in dolžnost, razvijati zastavo, predpisa
no z zakonom za pomorsko-trgovske ladje, se sma
tra ona, ki je po odredbah tega zakona uvrščena v 
iskaz ladij ali lei ima medčasni potni list. 

§ 2. 
Ladja se uvrsti v izkaz ladij samo, 6e sta vsaj 

dve njeni tretjini last jugoslovanskega državljana. 
Za tako osebe je smatrati tudi delnižke družbe če 
ep ustanovljene v mejah kraljevine Srbov, Hrvatov 
in Slovencev ter imajo sedež v teh mejah. 

§ 3. 
Vsaki jugoslovanski pomorsko - trgovski ladji 

mora poveljevati Jugoslovan; častniki in dve tretjini 
moštva morajo biti državljani kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

Luka pripadnosti. 

§ 4 . 
Vsaka jugoslovanska ladja mora imeti svojo 

luko pripadnosti v območju kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

Za luko pripadnosti ee smatra ona, iz katere 
opravlja dotična ladja pomorsko plovitev. 

Kategorije pomorske plovitve. 

§ 6 . 

V pomorsko-trgovski plovitvi se razlikujejo po 
mejah, v kateri se opravlja, te kategorije: 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 251, izdanih dne 9. no
vembra 1922. (Prilog XXXV. — '1922.) 

a) mala obalna plovitev; 
b) velika obalna plovitev: 
c) dolga plovitev. 

a) M a l a o b a l n a p l o v i t e v . 
§ 6. 

Mala obalna plovitev obseza Jadransko morje, in 
sicer proti zapadu do rta Sante Marie di Leuca, proti 
vzhodu pa do rta Glarenze z Lepantskim zalivom 
in Jonskimi otoki vred; skupno z luko in kanalom 
Zante; naposled tudi reke, ki se izlivajo v te vode. 

b) V e l i k a o b a l n a p l o v i t e v . 
§ 7. 

Velika obalna plovitev obseza Jadransko in Sre
dozemsko morje z Gibraltarsko ožino vred, ki se ne 
sme prepluli; nadalje Črno morje in Azovsko morje, 
Sueški prekop, Rdeče morje, del obale do Adenske 
luke in končno reke, ki se izlivajo v te vode. 

c) D o l g a p l o v i t e v . 

§ 8. 
Dolga plovitev obseza vsa morja in vse vode, ki 

eo pristopne z morske strani. 

§ 9. 

Dopustiti se sme, da opravljajo ladje male ali 
velike obalne plovitve obalno plovitev izvun mej, 
ki so jim nakazane v §§ 6. in 7., vzdolž ižvestne mor
ske obale tudi v vodah, ki se tam izlivajo, in da jim 
pri tem ni treba menjavati svojstva ladij male, od
nosno velike obalne plovitve. 

Točnejši predpisi o tem se še izdado. 

§ 10. 

Odredbe tega zakona se ne razprostirajo na ladje, 
ki ne spadajo v kategorije, navedene v § 5., kakrš
ne so: športne ladje (jahte), ribiške ladje, poljedel
sko - gospodarske ladje, prevoznice in šajke; za te 
ladje veljajo posebni predpisi. 

Vpisovanje ladij. 

§ H. 
Za vsako kategorijo jugoslovanskih pomorsko-

trgovskih ladij se vodi poseben vpisnik. 
Vpisnike ladij dolge plovitve, velike obalne plo

vitve in jaht vodi pomorsko oblastvo, vpisnik ladij 
male obalne plovitve pa vodi ono luško poglavar
stvo, v čigar uradnem okolišu je Inka pripadnosti. 

Vpisnik ladij je javen ter ob uradnih urah vsa
komur na vpogled. 

Uvrstitev v vpisnik. 

§ 12. 
Uvrstitev ladij v vpisnik mora ob&ezati: 
1.) ime in vrsto ladje, vrsto žeblje v in oboja in, 

če ni prirejena samo za jadra, druge premične pri
prave po sistemu in moči; 

2.) prazne mere in tonažo; 
3.) kraj in čas gradnje; 
4.) luko pripadnosti; 

i ^ 5.) ime lastnikovo, njega rojstni kraj in stanova
lišče ali, če obstoji parniška družba, imena, rojstni 
kraj in stanovališče vseh solastnikov; velikost de
leža vsakega izmed njih in oznako onega solastnika, 
ki je upravičen, zastopati družbo pred državno upra
vo v stvareh, katerih se tiče ta zakon; če je lastnik 
ali solastnik delniška družba, je treba uvrstiti firmo 
in kraj, kjer ima družba sedež; 

6.) državno pripadnost lastnika ladje ali solast
nikov; 

7.) pravni naslov, na katerega se opira pridobitey. 
lasti ladje ali posameznih deležev pri njej; 

8.)normalno število moštva, t. j . minimalno šte
vilo moštva, ki ga mora imeti ladja po izjavi nje
nega lastnika na potovanjih, če oblastvo, ki vodi 
vpisnik, ne oporeka tej izjavi; 

9.) ime poveljnikovo, njega rojstni kraj in stano
vališče; 

10.) dan, ko se ladja uvrsti v vpisnik; 
11.) datum in številko vpisnega in eventualnega 

medčasnega potnega lista. 
Razen tega mora biti v vpisniku otvorjen raz-

predelek za slučajne nadaljnje pripombe, n. pr. o za
stavitvi, odstopu in izbrisu zastavitve dotične ladje 
ali ladijskih deležev itd. 

Vsaka ladja se uvrsti v vpisnik pod posebno red
no številko; obenem se navede znak ladje, ki ji pri
pada po mednarodnem kodeksu znakov. 

§ 13. 
Lastniki ladij morajo zaprositi za vpis ladij pis

meno ter pri tem verodostojno dokazati činjenice, ki 
so navedene v § 12., točkah 1. do 7. 

Ime ladje. 

§ 14. 
Imena, ki ga že ima jugoslovanska ladja dolge 

ali velike obalne plovitve, ne sme dobiti druga ladja 
teh kategorij. 

Sprejeto ime se sme izpremeniti samo, če se to 
prijavi onemu oblastvu, v čigar vpisniku je ladja 
uvrščena, in ko to oblastvo dovoli to izpremembo. 

Dokaz lasti. 

§ 15. 
Last ladje, ki je zgrajena v obsegu tega zakona, 

se dokaže z izpričevalom o prostornini, ki ga je 
treba sestaviti po odredbah tega zakona (§ 16.) in 
ki ga potrdi luški urad onega kraja, kjer je bila 
ladja zgrajena; če se izvrše nadaljnji prenosi lasti, 
se to dokaže z dotičnimi listinami. 

Pri ladjah, ki se niso zgradile ali nabavile v ob
segu tega zakona, se dokaže last z izpričevalom o 
prostornini, ki ga i>otrdi pristojni konzularni urad, 
odnosno s prodajno pogodbo, ki je pravilno legali-
zirana. 

Izpričevala o prostornini ladje. 

§ 16. 
Izpričevalo o prostornim ladje mora navajati: 

ime, vrsto, čas in kraj njene zgraditve; njeno dol
žino, Širino in globino; tonažo, navedbo tvarine is 
katere je ladja zgrajena, nadalje ali in s čim je zbita 
in obita; potem ime, rojstni kraj in stanovališče last
nikovo; če je last razdeljena, dele lasti; naposled 
izjavo, kdaj je bila ladja izročena v last. 



122. 
Öe ee je ladja, ko je bila uvrščena v vpisnik, tako 

izpremenila v posameznih svojih delih, da se več ne 
ujema s popisi, ki so navedeni v izpričevalu o mer
jenju in v vpisniku, mora oni, ki je izvršil to izpre-
membo. po odredbah tega paragrafa predložiti nov 
popis, ki ga mora potrditi pristojni luški ali konzu
larni urad. 

Ta popis ee mora izročiti, če je bila izprememba 
izvedena v obsegu tega zakona v eni ali drugi 4uki 
dotičnega okoliša, takoj po dovršenem delu, dru
gače pa po povratku ladje. Ce izpričevalo o merjenju 
ali popis naknadnih izprememb, oba izdana v ino
zemstvu, ne bi navajala vseh gorenjih podatkov, se 
morajo oni podatki, ki jih ni, dokazati z drugimi li
stinami, katere je sestaviti v pravilni obliki in ki 
jih mora potrditi pristojni konzularni urad. 

Prijava o izpremerabah. 

§ 1 7 . 
Ce nastopi v činjeničan, navedenih v § 12., toč

kah 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. in 10., izprenremba, 
ko je bila ladja uvrščena v vpisnik, jo mora lastnik 
ladje ali zastopnik solastnikov (§ 12., točka 5.) za
radi uvrstitve direktno ali, če biva v inozemstvu, s 
posredovanjem pristojnega konzularnega urada do
tično poslaništvo prijaviti in dokazati oblastvu, ki 
vodi vpisnik. 

To velja tudi, če вз zgodi karkoli, kar zahteva, 
da je treba ladjo izbrisati iz vpisnika in ji vrniti 
vpisni list (§ 22.). 

Rok za to prijavo in za ta dokaz znaša šest ted
nov, štetih od dne, ko je za te izpremembe zvedel 
oni, ki jih mora prijaviti. 

Ce pa gre za izpremembe, ki posezajo v vrsto 
ali tonažo ladje, ee mora prijaviti in dokaz pred
ložiti, preden ladja odplove, po luškem ali konzular
nem uradu, v čigar okolišu se ladja ravno mudi 

Obnova uvrstitve. 

§ 18. 
Ladja se mora iznova uvrstiti v vpisnik, če je 

izpremenila ime, če preide iz ene kategorije v drugo, 
pri mali obalni plovitvi pa, če preide v drug po
morski okoliš. 

Izbris. 

§ 19. 
Ladja se izbriše iz vpisnika, če je trajno izločena 

iz pomorske trgovine, če se pogreša ali če več ne 
ustreza zahtevi § 2. 

Plovitvene listine. 

§ 20. 
Vsaka jugoslovanska ladja mora imeti vpisni list 

(odnosno medčasni potni list) in popis moštva. 

Vpisni list 

§ 21. 
Vpisni list izda ono oblastvo, pri katerem je 

ladja vpisana. 
Z vpisnim listom se dokazuje narodnost ladje in 

pravica, da sme pluti v mejah dotične kategorije. 
Zastava, ki je predpisana za jugoslovanske po-

morsko-trgovske ladje, se ne sme razviti, dokler ni 
dobila ladja vpisnega lista, razen v primeru, nave
denem v § 25. 

§ 2 2 . 
Vsako izpremembo, ki se dogodi, ko je ladja že 

dobila vpisni list, in ki se zabeleži v vpisnik, mora 
zapisati v vpisni list ono oblastvo, ki vodi vpisnik, 
ali pa na njegov poziv oni luški ali konzularni urad, 
v čigar okolišu se ladja ravno mudi. 

Luški ali konzularni urad mora uvrščati izpre
membe. ki se tičejo vrste in tonaže, tudi brez po
ziva pristojnega oblaetva, o tem pa ga mora vselej 
nemudoma obvestiti. 

Vpisnemu listu se ne smejo razen teh uradnih 
dodatkov dostavljati nikakršni diugi. 

§23. 
Ce se mora obnoviti vpis ladje (§ 18.), je treba 

istotako obnoviti vpisni list; če pa se mora ladja iz
brisati iz vpisnika (§ 19.), prestane tudi veljavnost 
vpisnega lista in dosedanji lastniki ga morajo vrniti 
onemu oblastvu, ki ga je izdalo, da ga je mogoče 
uničiti. 

To se mora izvršiti v seettedenekem roku, Id 
je naveden v § 17., ali pa je treba verodostojno do
kazati, da to ni mogoče. 

; _856 
§24. 

Ce se je vpisni list izgubil in če je to verodo
stojno dokazano, sme dobiti dotična ladja novega, 
ki se mora izrecno označiti za duplikat Za to ni 
treba plačati vpisnine, določene v § 27., razen če se 
mora izdati nov vpisni list (§§ 18. in 28.). 

Medčasni potni list. 

§25. 

Če je nabavil Jugoslovan v inozemski luki ino
zemsko ladjo v razmerju, ki je navedeno v § 2., mu 
izda dotični konzularni urad na pismeno vlogo last-
nikovo medčasni potni list 

Medčasni potni list se ne sme izdati, če je pri
padala ladja do onega časa, ko je prešla v last jugo
slovanskega državljana, državi, ki je bila do takrat 
v vojni. 

Ta list se mora izdati za oni čas, ki je verjetno 
potreben, da ee izda in vroči ladji vpisni list. Nikoli 
pa ne sme veljati medčasni list dalje nego leto dni. 

Popis moštva. 

§26 . 

V popis moštva je za vsak primer posebe uvr
stiti imena poveljnika, moštva in vseh oseb, ki fo 
zaposlene na ladji. 

Vpisnina. 

§ 2 7 . 
Za vsako ladjo, ki je namenjena pomorski plo

vitvi, so mora takrat, ko se ji izda izvirni vpisni list, 
kakor tudi vselej, ko se ji na podstavi novega vpisa 
izda nov vpisni list, plačati vpisnina, ki znaša za 
ladje dolge plovitve petdeset dinarskih par, za ladje 
velike obalno plovitve petindvajset in za ladje male 
obalne plovitve deset dinarskih par za vsako tono. 

Ladje male obalne plovitve, ki ne presezajo 25 
ton, so oproščene plačila te pristojbine. 

Ce se izvedejo dela, ki povečajo tonažo ladje, pa 
ne zahtevajo, da bi se obnovil vpisni list, nego bi 
se morala samo zabeležiti v vpisnem listu, ki je že 
izdan, se ne plača vpisnina, nego samo toliko, ko
likor je treba, da ustreza skupna vpisnina, ki jo 
mora ladja plačati, povečani tonaži. 

Vpisnina ee mora plačati, preden se izda vpisni 
list, dotičnemu luškemu oblastvu, ki jo izroči v fond 
luške uprave. 

Izbris ladje iz vpisnika no daje pravice do po
vračila vpisnine. 

§ 28. 
Lastniki ladje so solidarno odgovorni za pravo

časno plačilo vpisnine. 

Kazni. 

§29. 
Prekrški odredb tega zakona se kaznujejo, koli

kor ne tvorijo dejanj, ki se kaznujejo po občih ka
zenskih zakonih, z nastopnimi disciplinarnimi kaz
nimi. 

§30. 
Ce plove ladja, ki ni upravičena razvijati zasta

ve, predpisane za jugoslovanske trgovsko-pomorske 
ladje, pod to zastavo, ali če plove ladja, ki je za to 
upravičena, pod inozemsko zastavo, se kaznuje njen 
poveljnik v denarju do 2000 dinarjev ali pa, po raz
merah, z zaporom do šestih mesecev. Istotako se 
sme dekretirati zaplemba ladje. 

§ 31. 
Ce plove ladja, ki po § 21. še ne sme razviti za

stave, predpisane za jugoslovanske trgovsko-pomor
ske ladje, pod to zastavo zato, ker še ni dobila 
vpisnega lista ali medčasnega potnega lista, se kaz
nuje poveljnik v denarju do 1000 dinarjev ali z za
porom do treh mesecev. 

§32. 

Kazni, ki jih določa § 31., zadevajo tudi onega, 
Id v predpisanem času ne izvrši dolžnosti, katera 
ga veže po §§ 17. in 23., če ne dokaže, da ni mogel 
brez svoje krivde zadostiti tej dolžnosti. 

Onemu pa, ki ne zadosti gorenji dolžnosti v na- j 
daljnjih šestih, tednih, štetih od dne, ko je postala 
razsodba pravnomočna, se kazen podvoji. 

§33. 

Neopravičena prekoračitev mej male obalne plo
vitve se kaznuje v denarju do 200 dinarjev; preko-

Letnik IV. 
račitev mej velike obalne plovitve kakor tudi ne
opravičena oprema ladje s posadko, ki je manjša 
od normalne (§ 12., točka 8.), se kaznuje v denarju 
do 1000 dinarjev. Prekrški odredb §§ 3., 20. in 26. 
se kaznujejo v denarju do 200 dinarjev. 

§34. 

Ce prekrši poveljnik ladje odredbe tega zakona, 
se kaznuje, ako je recidiven, a v primerih, ki jih 
navajata §§ 30. in 31., že tudi prvič, tako, da se mu 
začasno odvzame osebna oblast, poveljevati ladji, 
najdalje za tri leta. 

§ 3 5 . 

Prisojena denarna kazen se mora, če je neizter
ljiva, izpremeniti v kazen zapora, in sicer v en dan 
za vsakih 10 dinarjev. 

Postopek. 

§36 . 
Za vse zgoraj navedene prekrške je luški urad, 

v čigar okolišu ima ladja luko pripadnosti ali v 
čigar okolišu se mudi inozemska ladja, prva, po
morsko oblastvo druga, ministrstvo za promet Da 
tretja stopnja. 

Priziv zoper razsodbo ве mora vložiti v 14 dneh. 
Ce druga stopnja potrdi razsodbo prvè stopnje 

in najsi tudi olajša prisojeno kazen, se ne sme vlo
žiti priziv na tretjo stopnjo. 

Razsodbe, ki so bile izrečene na podstavi tega 
zakona in ki so postale pravnomočne, se izvršujejo 
administrativno. 

Izterjane denarne kazni se stekajo v pomorski 
fond. 

Zaključne odredbe. 

§87. 

Odredbe o izvajanju tega zakona izda minister 
za promet. 

Listine, ki so bile izdane na podstavi dosedanjih 
predpisov, veljajo še nadalje za rok, ki je odrejen 
v njih. 

Toda odredbe tega zakona, ki se ne tičejo iz
ključno vpisnega lista, veljajo tudi za one ladje, ki 
še imajo te listine. 

§ 38. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah», ter nadomešča naredbo pomorskega ob
laetva v Bakru z dne 20. oktobra 1919., št. 1800, 
o vpisu pomorsko-trgovskih brodov in ladij, se-
znamka uredb ministrstva za promet š t 7, «Službene 
Novine» št. 195/21. 

Našemu ministru za promet priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe za 
njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 30. marca 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega greta: 
Nik. P. Pašić ». r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
398. 

Naredba ministra pravde 
z dne 16. novembra 1922., št. 55.893, 

o denarnih zneskih, ki jih smejo prevzemati l i-
vrfiilni organi (velja za področje višjih deželnih 

sodišč v Ljubljani in v Spitu). 

Na temelju § 26., zadnjega ocV,tavka, izvršil
nega reda se izpreminja § 333., prvi odstavek, opra-
vilnika (naredba bivšega avstrijskega ministrstva 
za pravosodje z dne 5. maja 1897., drž. zak. št. 112). 
Ta odstavek naj se glasi: «Sodni poduradmiki in 
sluge ne smejo na sedežu sodišča sprejemati de
narnih zneskov preko 10.000 Din, izvun sedeža 
sodišča pa ne preko 5.000 Din.» 
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Ta naredba dobi тоб z dnem objave v «Urad-
ввм listu pokrajinske uprave za Slovenijo>, odnosno 
v «Dalmatinskem Glasniku». 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Babnik 8. r. 

399. 
Na po&stavi člena 95. zakona o glavni kontroli 

K dne 30. maja 1922. («Službene Novine» št. 125 z 
dne 10. junija 1922.*) predpisujem po svoji odločbi 
S. N. br. 13.194 z dne 7. septembra, po pristanku go
spoda ministra za finance D. R br. 126.888 z dne 
T. septembra 1922. in na predlog odrejene strokovne 
komisije za reguliranju upokojanja nastopni 

Pravilnik o postopku pri upokojanju na
stavnikov in uradnikov ministrstva za 
prosveto po členu 95. zakona o glavni 

kontroli z dne 30. maja 1922.** 
Člen 1. 

Kdor prosi za upokojitev, mora predložiti mi
nistru za prosveto prošnjo z vsemi listinami o svo
jem službovanju, na katerih podstavi prosi za upo
kojitev. Vse listine mora predložiti v izvirniku in še 
v dveh vernili prepisih brez talis. 

Člen 2. 
Finančni referent dotičnega oddelka pri ministr

stvu za prosveto vroči prošnjo z vsemi prilogami 
vred statističnemu odseku ministrstva za pro-
«veto, da primerja listine s prosilčevim službenim li
stom, ugotovi netočne navedbe ter jih uradoma po
pravi, zahteva nove potrebne listine in overi, ko vse 
te podatke pregleda in potrdi, prepise listin ter 
vrne izvinrike prosilcu, potem pa izdela na podstavi 
dokumentiranih podatkov jwepise vseh listin, pri-
ioživši rešitov o prosilčevi upokojitvi za podpis 
miidstra za prosveto ali njegovega pooblaščenega 
organa. 

Izvirnik rešitve se priloži k aktom za glavno 
kontrolo in na njeni podstavi se izda razpis za pro-
silčevo razrešitev od aktivne službe in potrdilo za 
prosilca: o priznanih službenih letih, vštevnih za jx)-
kojnino, o poslednji plači, o vsoti pokojnine, Id mu 
pripada, in o dnevu razrešitve od aktivne službe po 
člonu 117., odnosno 119. To potrdilo mora kot pri
stojen podT.isati minister za prosveto ali njegov po
oblaščeni organ ter ga izdati prosilcu; e prepisom 
tega potrdila pa se mora obvestiti glavna kontrola 
po šabloni glavne kontrole. 

Člen 3. 
Prepisi vseh listin v enem izvodu se polože v 

arhiv statističnega odseka, njih drugi izvod s prošnjo 
za upokojitev, e prepisom rešitve o prosilčevi upo
kojitvi, s prepisan potrdila o priznanih službenih 
ietih, vštevnih za njegovo pokojnino, o poslednji 
plači, o vsoti pokojnine, ki mu pripada, in o dnevu 
razrešitve od aktivne službe, pa se vroči računo
vodstvu ministrstva za prosveto, da iznova vse iz
računi na podstavi podatkov iz statističnega odseka 
in listin ter eostavi pokojninsko listo (razpredel
nico). 

Ko računovodstvo vse to izvrši, vroči vse akte 
glavni kontroli v pregled. 

Člen 4. 
Glavna kontrola pregleda na podstavi člena 95. 

evojega zakona vse akte ter poda svoje pripombe, 
če jih je kaj; če jih ni, vrne s to pripombo akte 
ministru za pro&veto, finančni referent dotičnega od
delka v ministrstvu za prosveto pa izdela na pod
stavi vsega nalog za ministra za finance (za gene
ralno direkcijo državnega računovodstva) s prošnjo, 
naj se otvori kredit in prične izplačevanje pokojnine. 
Ta dopis podpiše minister za prosveto, odnosno nje
gov pooblaščeni organ, kot näkazoyalec prve stop
nje, dopisu pa se prilože vsi akti, ki ostanejo potem 
v arhivu ministrstva za finance. 

Ta pravilmk naj ee razglasi v «Službenih Novi-
nah» ter z razpisom priobči vsem pokrajinskim upra
vam v kraljevini, nadalje direktorjem, oblastnim in
špektorjem, šolskim nadzornikom in upraviteljem 
veeh šol v Srbiji, Crni gori in Vojvodini. 

. V B e o g r a d u , dne 6. novembra 1922. 

Minister za prosveto: Sv. Pribicević e. r. 

* Uradni list pod št. 248. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 257, izdanih dne 16ega 
Mvembra 1922. 

Cc je bil med polmesecem pritegnjen v obrt 
prenočevanja nov prostor ali pa č« je bil doslej 
uporabljan prostor opuščen, mora prenočiščar to v 
24 urah javiti županstvu z i n d i v i d u a l n o na
vedbo tega prostora. Otvoritev novega prenočeval-
skega obrta-mora koncesionar, ne glede na določila 
obrtnega reda, županstvu v namene te davščine 
prijaviti v zrnislu prvega odstavka tega paragrafa 
najkesneje tedaj, ko je začel prenočišča dejansko 
oddajati. Enako je poleg obrtne odglasitve v davčne 
nameno naznaniti v osmih dneh tudi pri županstvu 
opustitev obrta ali izmenjavo v osebi prenočiščar-
jevi. 

§ 6 . 
g j Kontrola. 

Davčni objekt. Županstvo ima pravico in dolžnost, da se, če 
' je treba, po svojih organih na licu mesta ali z za-

Na podstavi sklepa občinskega odbora z dne sliševanjem prenočiščarjev, njih osebja in njih 
7. septembra 1922. pobira občina zdravilišče Ro- j najemnikov ali sploh na katerikoli primeren način 
gaška Slatina v korist občinskemu zakladu davščino : prepričuje o pravilnosti podatkov, ki so mu bili v 

namene davščine dani na razpolago po določilih, to 
naredbe ali prostovoljno. 

Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

4 0 0 . 
Naredba pokrajinske uprave za Slovenijo 
o odmeri in pobiranju občinske davščine od 
postelj za prenočevanje tujcev v občini zdravi
lišču Rogaški Slatini v letu 1923. na podstavi 
zakona z dne 18. maja 1894., dež. zak. št. 41. 

od vseh postelj v prostorih, ki se v zmislu § 16., ' 
točke a, obrtnega reda ali v zmislu določila, ki bi 
nadomestilo to določilo, oddajajo obrtoma v zdra
viliškem okrožju, in sicer od vseh prenočevalcev, 
ki plačujejo zdraviliško in goclbeno takso. 

§ 2 . 
Davčni subjekt. 

Davčni zavezanec proti občini je prenočiščar 
(koncesionar ali zakupnik prenočevalskega obrta). 

§ 3. 
Izmera davka. 

Davščina znaša za vsako posteljo v prostoru, 
obrtoma oddajanem v prenočevalne namene, za 
vsakokratno prenočitev vsakega tujca 1 Din. 

Prenočiščar sme k čisti oddajni coni prenoče-
valcu priračuniti 1 Din za davščino od prenočišča. 
Ako je v enem prostoru več istočasnih 
valcev, mora prenočiščar od vsake postelje vsakemu 
prenočevalcu priračunati 1 Din k temu, kar mora 
osebno plačati za prenočišče. 

Ako se odda lokal, zavezan davščini, za dalje 
časa proti pavšalni najemščini za gotovo dobo (te
densko, mesečno), je enodinarski davek za enkratno 
prenočitev računiti po številu dni za vsako posteljo. 
Pavšalirani najem prostora, in pogoje pa mora pre
nočiščar ob sopodpisu najemnikovem v 24 urah po 
pogoditvi naznaniti pri županstvu. 

Ta določila morajo biti v informacijo prenoče
valcev v vsakem obrtoma oddajanem prostoru, ki je 
zavezan tej davščini, na dobro vidnem kraju nabita 
obenem pri ostalih oddajnih pogojih. 

Županstvo ima v vseh primerih pravico da na 
željo prenočiščarjevo ali po lastni iniciativi davščiuo 
pavšalira v sporazumu z obdavčencem. 

§ 4 . 
Začasne oprostitve. 

Ako je oseba, ki jo veže poklic na stalno bi
vanje v občini zdravilišču Rogaški Slatini in ki je 
naš državljan, zase ali z rodbino vred prisiljena 
zgolj zaradi tega, ker nima stanovanja, prebivati 
nepretrgoma več nego teden dni v prenočišču, ki 
je zavezano tej davščini, mora županstvo na kolka 
prosto pismeno prijavo, Id mora navajati tudi poklic 
te osebe in biti podpisana po prizadeti strania in 
po pronočiščarju, dotično prenočišče za čas take 
uporabe davščine oprostiti. O ukrepu pa je obvestiti 
stanovalca in prenočiš carja. 

Dan izselitve mora stanovalec vsaj 24 ur prej 
naznaniti županstvu. Naznanilo mora prenočiščar 
sopodpisati. 

Osebe, ki so prišlo v občino zdravilišče Rogaško 
Slatino le po kupčiji ali kot zastopniki zunanje firme 
in so se za dalje časa nastanile v. hotelu ali pre
nočišču, ne uživajo ugodnosti § 4. 

§ 5 . 

Prijave sob in cen. 

Ko nastopi veljavnost te naredbe, morajo vsi 
prenočiščarji županstvu v osmih dneh prijaviti kraj 
(hišno številko, ime hotela ali prenočišča) prenoče
valskega obrta, število davščini zavezanih prostorov j 
in sicer za vsak posamezni prostor z navedbo šte
vila postelj, kakor tudi skupni dnevni uspeh vseh 
prostorov. 

Prenočiščarji morajo najdalje ob vsakem plačil
nem roku za davščino (§ 7.) županstvu predložiti 
pismen obračun o tem, koliko postelj v že javljenih 
prostorih je bilo oddajanih zadnjega pol meseca. 

Enako mora gojiti paimeren stik z drugimi jav
nimi oblastvi, v katerih področje spada urejanje in 
nadziranje prenočišč, Sitanovanstva in tujskega pro
meta. 

§ 7. 

Plačevanje davščine. 
To davščino mora prenočiščar plačevati dne 

16. vsakega meseca in dne 1. vsakega prihodnjega 
meseca dekurzivno (za nazaj). Ako je davščina pav-
salirana, jo je plačevati za vsak koledarski mesec 
v naprej. Pri pavsaliranih najemih prenočišč pa jo 
je plačevati ob vsakem domenjenem plačilnem roku 
najemnikovem, odnosno koncem pavšaliranega na
jema, če drug rok za plačevanje najema ni bil 
dogovorjen med prenočiščar jem in najemnikom. V 
ta namen mora prenočiščar ob sopodpisu najemni-

._ , kovem najdalje ob prihodnjem plačilnem roku za 
1 , davščino županstvu naznaniti domenjene plačilne 

roke pavšalne najemščine. 
Zakesnelim vplačilom piiračuni županstvo 6 %, 

zamudnih obresti in izterja dolžne zneske po poli
tični izvršbi', ako je bil plačilni opomin brezuspešen. 

§ 8 . 
Zvišba davščine. 

1.) Ce davčni obvezanec opusti predpisano pri
javo ali če v teku postopanja navede podatke, ki 
utegniejo prikrajšati davščino, ali če pri podajanju 
pojasnil zamolči bistvena dejstva, mu mora župan
stvo, ne da bi se zoper njega uvedlo kazensko po
stopanje, predpisati zvišani davek v najvišji izmeri 
100 % prikrajšanega ali prikrajšbi namenjenega 
davčnega zneska. 

2.) Ce pa davčni zavezanec dokaže, da je podal 
napačne podatke ali kaj zamolčal v opravičljivi 
zmoti in no da bi bil s tem nam er jal prikrajšati 
davščino, se zviša davščina do 40 %. 

§ 9 . 
Prizivi. 

V vseh zadevah je zoper odloke in odredbe žu
panstva dopusten priziv na občinski odbor, v drugi 
in zadnji stopnji pa na pokrajinsko upravo, oddelek 
za notranje zadeve. 

Priziv je vložiti pri županstvu v 14 dneh od dne, 
ko se vroči stranki odlok županstva, odredba ali 
obvestilo o sklepu občinskega odbora. 

§ 10. 
Trajanje davščine. 

Ta davščina se pobira v dobi od dne 1. januarja 
1923. do dne 31. decembra 1923. 

Podaljšava te davčne dobe je zaviena od novega 
privolila pokrajinske uprave. 

V L j u b l j a n i , dne* 18. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddels-k za. notranje zadeve. 

Zastopnik pokiajinskega namestnika: 
dr. Baltic a. r. 

401. 
Popravek k naredbi pokrajinskega namest

nika za Slovenijo 
o zvišbi občinske doklade na vino v Maribora, 

V naredbi z dne 11. novembra 1922., Ur. 1. št. 38Ö, 
je treba na koncu dodati nastopni dostavek: 



122. 

T a zviïana doklađa pa velja le ob pogoju, da se 
med tem časom sedanja državna trošarina na vino 
T znesku 35 Din od hI ne zviša. 

V L j u b l j a n i , dne 22. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s. r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 41.398. 

Razglas. 
Občinski uradni pečat z besedilom « O b č i n s k i 

u r a d D o n a č k a g o r a » se je izgubil. Uradni pe
čat je iz kavčuka in besedilo je že slabo čitljivo. 

Ta uradni pečat je neveljaven; kdor bi ga bil 
našel, naj ga odda okrajnemu glavarstvu v Ptuju. 

V L j u b 1 j a n i, dne 20. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnic pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s .r . 

fit Pr. 686/22. 

Razglas o prijavah vojnih in političnih 
oškodovancev iz neosvobojenega Primorja. 

Ministrstvo za socialno politiko zbira podatke o 
škodi, ki so jo pretrpeli naši državljani v vojnem 
času na ozemlju, katero je po rapallski pogodbi 
pripadlo Italiji, kakor tudi o škodi, ki je bila provz-
ročena našim državljanom na ozemlju, katero jo 
zasedla Italija, po političnih nasilstvih in izgredih. 
Vsi oškodovanci, bivajoči v območju pokrajinske 
uprave za Slovenijo, ki še niso prijavili svoje škode, 
naj to store natančno in vestno najkesnejo do dne 
2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2., in sicer po podpisanem 
oddelku. 

Prijave morajo biti potrjene sodno ali po izjavah 
Bvojeročno podpisanih prič in opremljene z vsemi 
dokazilmmi podatki in dokumenti, iz katerih je raz
vidna resničaost njih trditev. 

Oddelek la. socialno politiko pokrajinske uprave 
v Ljubljani, 

dne 20. novembra 1922. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka: A. Ribnrkar e. r. 

St. 1395/pr. 3—3 

Razpis. 
Pri državni žrebčarni na Selu pri Ljubljani je 

izpraznjeno upravniško mesto. l 
Prosilci za to mesto morajo imeti strokovno kva- ' 

lifikacijo, zahtevano v zakonu o ustroju državnih 
kobilarn z dne 30. novembra 1921., Ur. 1. št. 62 
iz leta 1922. Namestitev je izprva provizorna. 

Poleg plače, določene v citiranem zakonu, pre
jema upravnik pripadajočo draginjsko doklado. S 
tem mestom je združeno brezplačno stanovanje na 
zavodu e prosto kurjavo in razsvetljavo \red; vrhu 
tega pristoje upravniku eventualni zavodski pri
delki v količinah in cenah, ki se določijo posebo. 

Pravilno kolkovane prošnje naj se vlože do dn» 
1 0 . d e c e m b r a t. 1. pri pokrajinski upravi za 
Slovenijo, oddelku za kmetijstvo v Ljubljani, in pri
ložiti jim je razen dokazila o zgoraj predpisani stro
kovni kvalifikaciji Še ta-le dokazila: domovinski 
lu t , izpričevalo uradnega zdravnika o fizični in du
ševni zmožnosti in sposobnosti za službo, potrdilo 
političnega, odnosno vojaškega oblastva o moral
nem in političnem vedenju (neoporečnosti) in even
tualno študijska izpričevala. 

V L j u b l j a n i , dne 15. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Sef oddelka za kmetijstvo: Sancin s. r. 

St. 3632. v e t 

Izkaz o stanju Živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 25. novembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov «o natisnjena z debelejšimi, imena občin 
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pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 

Brežice: Brežice 1 : 1 , Kozje 1 : 1 . Zakot 1 : 1 . 
Ljubljana okolica: Jezica 1:6, Studenec-Ig 3:6. 
Maribor: Zgornji Duplek 1:4, Radvanje 1:1, Vosek 
1:1. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Adlešiči 1 : 1 , Vinica 1 : 1 . Kranj: 
Tržič 1:1. Ljubljana okolica: Horjul j 1:1. Murska 
Sobota: Centiba 1:2, Dolnja Lendava 1:1, Kapca 
1:2. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Zagorje 1:1. Črnomelj: Tanca gora 1:1. 
Litija: Polšnik 1 : 1 . 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Mrčna sela 1:1. Maribor: Radvanje 1:1, 
Slovenska Bistrica 1:3. Novo mesto: Prečna 1:1. 

| Radovljica: Bled 3:9, Lesce 1:1, Ribno 1:1. Slo-
venjgradec: Janžev vrh 1:1, Vuzenica 1:3. Maribor 
mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Brežice: Zakot 1:1. Kamnik: Kamnik 1:1. Li
tija: Polšnik 1:1. Ljubljana okolica: Brezovica 1: 1, 
Dobrova 1:1, Vrhnika 1:1. Ljutomer: Stanetinci 
1:1. Ptuj : Bukovci 1:1, Sv. Lenart pri Veliki Ne
delji 1:1. Radovljica: Bled 1:1, Ribno 1:1. Ljub
ljana mesto 1. 

V L j u b l j a n i , dne 25. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu lokrajinskega namestnika: 

Paulin s. r. 

Letnik IV. 
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S.s. 

D a v i c a ( D i p h t e r i a ) . 
Celje okolica . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Murska Sobota . 

V celjski okolici je ugriznil stekel pes eno osebo. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dno 16. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić н, r. 
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Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 18.405/22. — ' 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 5. do dne 11. novembra 1922.) 

O k r a j o 
<c .o 

Z o X3 

O 

s 

«j j i 

3 ŠL, ' 

T r e b u š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s } . 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana okolica 
Litija . . . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Murska Sobota . 
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G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Celje okolica . . 
Kranj 
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Konjice 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Ptuj okolica . . 
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S k r l a t i n k a ( S c a r l a t i n a ) . 
I Brežice . . . . 

Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Kočevje . . . . 

| Ljubljana mesto. 
j Litija 

Ljutomer. . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica , . 
Radovljica . . . 
Murska Sobota . 

Kamnik . . . 
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Razglasi drugi!) uradov in oblastev. 
St. 9160/1922. . 1568 »--8 

Razglas o ofertalni licitaciji. 
Pomorsko oblastvo v Bakru razpisuje pismeno 

javno licitacijo za nabavo 212 (dvestodvanajst) krat
kih, zimskih kaputov pomorskega kroja iz modro-
temnega sukna za svoje luške pilote. 

Licitacija bo dno 
2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

ob desetih pri ekonomatu pomorskega oblastva. 
Ponudbe se morajo vročiti pri vložnem zapisniku 

urada v zapečatenem zavitku, opremljenem s kol
kom za 20 dinarjev. 

Na zavitku mora biti razločno napisano: cPonud-
ba za izdelavo 212 zimskih kaputov za luške piloto». 

Natančnejša pojasnila o kroju in drugem daje 
ekonomat rečenega oblastva. 

Pomorsko oblastvo v Bakru, 
dne 16. novembra 1922. 

Preds. 2581/4/22—2. S—8 

Razpis. 
V področju višjoga deželnega sodišča v Ljubljani 

je razpisanih več sodniških most IX. činovnega raz
reda. Prošnje so morajo vložiti do dne 

2 6. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
Obširnejši razpis glej v Uradnem listu 120. -

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 
dne 17. novembra 1922. 

Dr. Rogina B. r. 

U VII 426/22—3. 1592 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja I 
Obtoženka Marija V i d m a j e r, rojena dne Slega 

marca 1890. na Dobrovi, tja pristojna, rimsko-katoli-
ške vere, omožena, prodajalka semen v Ljubljani, 
Pred Škofijo št. 16, nekaznovana, jo kriva, da ni 
imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen živi jonskim 
potrebščinam, in sicer з-emenom, na svoji stojnici su
marno ali podrobno označenih tako, da bi jih bil 
lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življcnskih potrebščin in brez
vestno spekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na 1 dan zapora, znižanega z raz
sodbo deželnega sodišča v Ljubljani z dne 13. okto
bra 1922., BI 224/22—4 na 12 ur zapora, in 100 di
narjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa po členu 
16. citiranega zakona na nadaljnja dva dni zapora, 
in po § 389. k. pr. r. na i>ovračilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 27. marca 1922. 

U VII 442/22—3. 1593 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja I 
Obtoženka Frančiška K o š i r , rojena meseca av

gusta 1890. v Cepijah, pristojna v Št. Vid nad Ljub
ljano, rimäko-katoliske vere, samska, prodajalka se
men, že kaznovana, je kriva, da ni imela dne prvega 
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Proglasitve za mrtve. 
Letnik IV. 

1583 
O k r o ž n o s o d i š č e v N o v e m m e s t u je uredio postopanje, da se proglase spodaj navedeni 

pogrešam» za mrtve, ker se more o njih po § ]. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918 drž zak 
fit. 128, o pogrešancu, označenem z * pa po § 24., Št. 1. obč. drž. zak., domnevati, da so umrli. Vsakdo' 
ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancev, naj to sporo« sodišču ali p n skrbniku. PogreŠance same 
pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako Se žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Franc Strojln. 
rojen dne 9. novembra 
1880., oženjen posestnik 

v Dobravi št. 7. 

Matija Lesar, 
rojen dne 24. novembra 
1900., samski posestnikov 
sin v Sušju št. 27 pri Rib

nici. 

Janez Bolte, 
rojen dne 11. junija 1882., 
oženjen posestnik v Za-

brdju. 

Odrinil ob mobilizaciji 
leta 1914. s 27. domobran
skim pehotnim polkom v 
Galicijo; od konca mese
ca oktobra 1914. neizve-

sten. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Frančiška, 

rojena 
Hrovat. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Janez Hrovat, 
v Rebri št. 25 

pri Žužemberku. 

Odšel dne 6. februarja 
1918. s 17. pehotnim pol
kom na italijansko fronto, 
prišel v ujaništvo v Alto 
Muro ter spomladi leta 
1919. baje v bolnici umrl. 

Franc Mokotnr, 
rojen dne 19. avgusta 
1891., samski posestnikov 
sin v Holemežu, občina 
Radeče pri Zidanem mo

stu. 
•Anton Uiiučić, 

rojen dne 5. sepkmbra 
1850., oženjen posestnik 
v Žloganjski gori št. 9. 

Odšel kot vojak 7. lovske
ga bataljona v Galicijo 
ter se udeležil bitke pri 
Grodku; izza meseca sep
tembra 1914. neizvesten. 

Prišel leta 1914. kot vojak 
17. pehotnega polka na 
rusko bojišče ter bil blizu 
Gorlic ranjen; od takrat 

neizvesten. 

Odšel pred 31 leti v Ame
riko; že nad 26 let ne

izvesten. 

Oče 
Jakob Lesar. 

Lovrenc Novak, 
posestnikov sin 

v Zabrdju št. 15. 

Brat 
Anton Mokotar. 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Žena 
Neža Unučlč. 

22. 10. 1922. 
T 75/22—4. 

19. 10. 1922. 
T 79/22—3. 

Oklicni rok 
poteče dne 

I. junija 
1923. 

24. 10. 1922.; 
TG9.22—7 

10. 11. 1922. 
T 84/22—5. 

17. 11.. 1922. 
T 73/22—4. 

1. junija 
1923. 

1. junija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. decembra 
1923. 

marca 1922. v Ljubljani cen življenskim potrebšči
nam, in sicer na vrečicah semena na svoji stojnici su
marno ali podrobno označenih tako, da bi jih bil 
lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestno spekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na 1 dan zapora, znižanega z raz-

•eodbo deželnega sodišča v Ljubljani z dne 13. okto
bra 1922., BI 235/22-4, na 12 ur zapora, in 100 di
narjev denarno kazni, ob neizterljivosti pa po členu 
16. citiranoga zakona na nadaljnja dva dni zapora, 
in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 30. marca 1922. 

U VU 461/22—3. !594 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Franja I u g 1 i č, rojena na Vojskem 

dne 29. septembra 1890., pristojna v Šmartno, rim-
sko-katoliško vere, omožena, prodajalka železnine v 
Ämartnem št. 34, nekaznovana, je kriva, da ni imela 
dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen življenskim po
trebščinam, in sicer železmnskim predmetom, v svoji 
trgovini sumarno ali podrobno označenih tako, da bi 
jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacijo in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na 1 dan zapora, znižanega z raz
sodbo deželnega sodišča v Ljubljani z dne 13. okto
bra 1922., BI 223/22, na 12 ur zapora, in 200 di
narjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa po členu 
16. citiranega zakona na nadaljnje štiri dni zapora, 
in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajne sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 30. marca 1922. 

citiranega zakona na nadaljnjih 10 dni zapora, zni
žanega z razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani z 
dne 13. oktobra 1922., BI 206/22—4, na 12 ur zapora, 
in 50 dinarjev denarne kazni, eventualno en dan za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VII. 
dne 30. marca 1922. 

U VII 615/22—3. 1 5 9 6 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Julija P o 1 j a n k o, rojena dne 5ega 

oktobra 1892. v Trbižu, pristojna v Ljubljano, rim-
sko-katoliške vere, ločena, trgovka v Ljubljani, 
Zrmjskega cesta št. 5, je kriva, da je kot trgovka z 
damskimi klobuki v Ljubljani dne 30. marca 1922. 
imela v trgovini v izložbi razstavljene klobuke, ki 
jim niso bile cene označene tako, da bi jih bil lahko 
vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne špekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922., in zato se obsoja po istem členu 
citiranega zakona na en dan zapora, znižanega z 
razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani z dne 13. ok
tobra 1922., BI 340/22, na 12 ur zapora, in 200 dinar
jev denarne kazni, lei se ob neizterljivosti izpremeni 
v štiri dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo 
stroškov kazenskega postopanja. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obsojen-
kinih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 14. novembra 1922. 

Cg I a 292/22—7. 1 6 0 s 

Oklic. 
Zoper Jakoba T r a v n a , prej posestnika T, 

Zgornjih Gameljnih, sedaj nekje v Ameriki, je po
dala pri deželnem sodišču v Ljubljani Ana Traven, 
posestnikova žena v Zgornjih Gameljnih št. 38, Id 
jo zastopa dr. Svigelj, tožbo zaradi ločitve zakona. 

Na podstavi tožbe se določajo spravni poizkusi 
na dni 

7., 14. i n 21 . d e c e m b r a 1922. , 
vselej ob devetih pri tem sodišču v sobi št, 124. 

V obrambo pravic Jakoba Travna se postavlja 
za skrbnika dr. Josip Klepec, odvetnik v Ljubljani 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek I. a, 
dne 16. novembra 1922. 

C II 231/22—1. 1 5 3 6 

Oklic. 
Janez Drganc, posestnik v Cešči vasi št. 19, je 

vložil zoper Franca P a v l i n a iz CešČe vasi &.7 
tožbo zaradi priznanja lastninske pravice. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dae 
14, d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

ob devetih pri tem sodišču v 6obi št. 30. 
Ker je bivališče Franca Pavlina neznano, ee mu 

postavlja za skrbnika Karel Zupančič, vodja zem
ljiške knjigo v p. v Novem mestu. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek IL, 
dne 2. novembra 1922. 

U VII 454/22-3. '• . 1 5 9 5 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Terezija B i z j a k , rojena v Ljubljani 

•dne 7. oktobra 1873., tja pristojna, rimsko-katoliško 
vere, vdova, lastnica pekarno v Ljubljani, Poljanska 
costa št. 25, nekaznovana, je kriva, da ni imela dne 
1. marca 1922. v Ljubljani cen življenskim potreb
ščinam, in sicer kruhu okrog 50 kg, v svoji trgovini 
sumarno ali podrobno označenih tako, da bi jih bil 
lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na 2 dni zapora in 500 dinarjev de
narno kazni, ob neizterljivosti pa po členu 16. 

S 4/22. 

Л 251/22-6. 1689 з _ ! 

Poklic neznanih dedičev. 
Anton Z a j e , hlapec v Konjicah št. 38, je dne 

21. julija 1922. umrl, ne da bi bil zapustil naredbo 
poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini se postavlja Rado Jereb, notar v Konji
cah. 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a o d danes dalje naznaniti eodi-
šču^ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po tom roku 
se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči evoje 
pravice, le-tem, kolikor bi ee pa to ne zgodilo pri
pade zapuščina državi. ' 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 26. oktobra 1922. 

T 173/22-4. ,583 

Amortizacija. 
Na. prošnjo- J a d r a n s k e m o n t a n s k e 

d r u ž b e z o. z. v Ljubljani se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopnega garancijskega pisma, ki ga 
je rečena družba baje izgubila: Garancijsko pismo 
št. 1049 Jadranske banke, podružnice v Ljubljani, 
za 500.000 K proti državni cinkarni v Celju. 

Imetnik tega garancijskega pisma se pozivlje, 
naj uveljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e e e -
e e v od dne tega oklica, ker bi ee sicer po tem roku 
izreklo, da je garancijsko pismo brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III 
dne 17. novembra 1922. 

T 175/22—3. 

Amortizacija. 
1СШ 

Konkurzni oklic. 
1601 

Razglasitev konkurza o imovini Franca B i z j a -
k a , trgovca z manufakturo v Ljubljani, Sv Flori-
jana ulica št. 28. 

Konkurzni komisar: dr. Pavel Skaberne, sodni 
svetnik deželnega sodišča v Ljubljani. 

Upravnik mase : Kristijan Lindtner, mehanični 
mojster v Ljubljani, Sv. Florijana ulica št. 11. 

Prvo zborovanje upnikov pri imenovanem sodi
šču v sobi št. 133 dne 7. d e c e m b r a 1 9 2 2 . ob 
dvanajstih. 

Oglasitveni rok do dne 2 8. d e e e m b r a 1 9 2 2. 
Narok za ugotavljanje pri imenovanem sodišču' 

dne 1 2. j a n u a r j a 1 9 2 3. ob dvanajstih. 
Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 

dne 22. novembra 1922. 

Na prošnjo Vinka J a n a mL, lesnega trgovca 
v Gorjah pri Bledu, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopnega potrdila, Id ga je prosilec baje 
izgubil: Potrdilo št. 100 o vplačilu 7%nega investi
cijskega posojila za 7500 Din, izdano po Slovenski 
eskomptni banki v Ljubljani in glaseče se na ime: 
dr. Ivan Schwegel. 

Imetnik tega po trdila naj uveljavi evoje pra
vice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega 
oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, da je 
potrdilo brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III, 
dne 21. novembra 1922. 

T 210/22-3. ш з 

Amortizacija. 
Na prošnjo, Id jo je vložil Aleksander R i t u p e r 

v Kančavcih št. 58, se uvaja postopanje za amorti
zacijo nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec 
baje izgubil: Hranilna knjižica hranilnic© v Križev-
cih v Prekmurju št. 1/11 z vlogo 2663 K 90 v, 
glaseča ee na ime: Sandor Rituper, Kuštanovci. 
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Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
•pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni vež ve
ljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 9. novembra 1922. 

E 1154/22—8. 1591 
Dražbeni oklic. 

Dne 15. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob devetih bo pri 
podpisanem sodišču v sobi št. 15 dražba nastopnih 
nepremičnin: 

1.) parcele št. 1573/2 (neobdelana njiva), 2.) par
cele št. 1573/3 (pašnik s 5 sadnimi drevesi) kata
stralne občine brezoviške, zemljiška knjiga Ljub
ljana. 

Cenflna vrednost: ad 1.) 2807 K ad 2.) 468 K, naj
manjši ponudek: 2200 K. 

Pravice, ki ne bi pripuščale dražbe, je oglasiti pri 
eodišču naj[)ozneje pri dražbenem naroku pred za
četkom dražbe, sicer bi se ne mogle več uveljavljati 
glede nepremičnine v škodo zdražitelja, ki je ravnal 
v dobri veri. 

Drugače pa se opozarja na dražbeni oklic, ki je 
nabit na uradni deski sodišča. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 28. oktobra 1922. 

E 961/22—7. 1575 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 8. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob desetih se bo 
vršila pri tem sodišču v sobi št. 6 prisilna dražba 
polovice zemljišča vi. št. 59 katastralne občine zgor-
Hjeleskovške. 

Cenilna vrednost zemljišča in pritekline: 24.000 
.kron, najmanjši ponudek: 16.000 K. 

Vadij 2400 K. 
Pravice, ki bi onemogočile dražbo, je uveljaviti 

vBaj pri dražbenem naroku. 
Okrajne sodišče v Ptuju, oddelek IV., 

dne 15. novembra 1922. 

E 896/22—9. 1613 
Dražbeni oklic. 

Dne 2 7. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob devetih se bo 
vršila pri podpisanem eodišču v sobi št. 6 prisilna 
dražba zemljišča vi. št. 222 katastralne občine zgor
nje pristavske. 

Cenilna vrednost: 4560 K, najmanjši ponudek: 
3040 K. 

Pravice, ki bi onemogočile dražbo, je uveljaviti 
теај pri dražbenem naroku. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IV., 
dne 20. novembra 1922. 

1554 дш Vpisi v trgovinski register. 

I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

997. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Fr. & J . Meško. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla

gom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. .septembra 1922. 
Družbenika: Franjo in Jera Meško, trgovca v 

Celju, Aleksandrova ulica št. 3. 
Za zastopanje sta upravičena oba družbenika. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje eden iz

med družbenikov. 
C e l j e , dne 23. septembra 1922. 

998. Sedež: Celje. 
Besedilo firme: Praznik & Novak. 

Obratni predmet: trgovina z manufakturo, galante
rijo, lesom in deželnimi produkti. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. oktobra 1922. 

Osebno zavezana družbenika: Stanko Praznik in 
Rudolf Novak, oba trgovca v Celju, Gosposka ulica 
«t 30. 

Pravico, zastopati družbo, imata oba družbenika 
«kupno. 

Podpis firme : Oba družbenika postavljata skupno 
pod besedilo firme svoje ime. 

C e l j e , dne 18. oktobra 1922. 

999. Sedež: Dolnja Lendava. 
Besedilo firme: Bedič & Kac. 

Obratni predmet: trgovina z manufakturnim 
blagom. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 1. avgusta 1920. 

Družbenika: Franjo Bedič in Franjo Kac, tr
govca v Dolnji Lendari. 

Pravico zastopanja imata oba družbenika samo
stojno, vsak zase. 

Firma se podpisuje tako, da postavlja eden iz
med družbenikov pod njeno natisnjeno, odtisnjeno 
ali napisano besedilo svojeročno svoje ime in svoj 
priimek. 

M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

1000. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Toman & Reich. 
Obratni predmet: trgovina s papirjem, modnim, 

galanterijskim in drobnim blagom in z železnino. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

24. maja 1922. 
Družbenika: Feliks Toman in Josip Reich, tr

govca v Mariboru, Gosposka ulica št. 38. 
Pravico zastopanja ima vsak izmed družbenikov 

samostojno. 
Firma se podpisuje tako, da postavlja eden 

izmed družbenikov pod njeno napisano, odtisnjeno 
ali natisnjeno besedilo svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

1001. Sedež: Meža. 
Besedilo firme: Komauer & Omik. 
Obratni predmet: špedicija. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. septembra 1922. 
Osebno zavezana družbenika: Rudolf Komauer in 

Ludovik Ornik, oba špediterja v Meži. 
Pravico, zastopati družbo, ima vsak družbenik 

samostojno. 
Podpis firme: Pod besedilo firme podpisuje za

stopajoči družbenik svojeročno svoje rodbinsko ime, 
družbenik Ornig pa tudi začetno črko svojega krst
nega imena. 

C e l j e , dne 26. septembra-1922. 

1002. Sedež: Murska Sobota. 
| Besedilo firme: Brata Brumen, trgovina z me

šanim blagom, Mur&ka Sobota, Prekmurjc. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 

drobno. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. decembra 1921. 
Družbenika: Joško Brumen in Ludovik Brumen, 

trgovca v Murski Soboti. 
Pravico zastopanja ima vjak družbenik samo

stojno. 
Firma se podpisuje tako, da pristavlja eden iz

med družbenikov pod njeno natisnjeno, odtisnjeno 
ali napisano besedilo svojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

1003. Sedež: Nova cerkev. 
Besedilo firme: Albert Gril in drug. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

5. avgusta 1922. 
Družbenika: Albert Gril, trgovec, in Martin Gril, 

posestnik in pekovski mojster — oba v Novi cerkvi 
št. 26. 

Za zastopanje sta upravičena oba družbenika. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje eden iz

med družbeirikov. 
C e l j e , dne 15. septembra 1922. 

1004. Sedež: Polzela. 
Besedilo firme: slovensko: Strojilna lesna in ke

mična industrija, d. d.; češko: Kozeluzsky, drevaf-
sky a chemicky prûmyel, akc. spol.; angleško: Tan
ning, Timber and Chemical Industry, J. G.; fran
cosko: Industrie produits pour la tannerie, bois et 
produits chimiques, S. A.; italijansko: Industria pro
dotti per la concia, legnami e prodotti chimici, S. A.; 
madžarsko: Cserzöanyag-Fa, es Vegyi Ipar, R. T.; 
nemško: Gerbstoff-, Holz- und chemische Industrie, 
A.-G. 

Družba je bila ustanovljena na ustanovnem 
občnem zboru dne 6. septembra 1922. na ne
določen čas, na podstavi dovolitve ministrstva za 
trgovino in industrijo z dne 27. februarja 1922., 
VI št. 5565/21., in na podstavi pravil, odobrenih s 
koncesijsko listino ljubljanskega oddelka tega mini
strstva z dne 12. avgusta 1922., št. 5361/22. 

Družba je upravičena, ustanavljati podružnice in 
zastopstva v tuzemstvu in v inozemstvu, vpoštevaje 
pri tem dotične predpise. 

Delniška glavnica znaša 5,000.000 K ter je raz
deljena na 12.500 delnic po 400 K, ki so v gotovini 
popolnoma vplačane. Ta delniška glavnica se eme e 
sklepom občnega zbora zvišati na 10,000.000 K. Za 
nadaljnjo zvišbo je treba še državne dovolitve. 

Namen družbe je: Družba 
a) nakupi podjetje firme Kurka & Wildi v Polzeli 

z vsemi njegovimi industrijskimi in pomožnimi 
napravami, z vsem, kar služi v njega stalno 
uporabo, in z vsemi ondotnimi poslopji, stroji, 
sirovinami, polizdelki in izdelki; 

b) obratuje tehnično in trgovsko to podjetje; 
c) sploh nakupuje in prodaja les in materialije, v 

katerih so strojilne snovi, izdeluje kakršnakoli 
etrojila in trguje z njimi; 

č) nakupuje in prodaja kakršenkoli sirov ali ob
delan les, izdeluje in razpečava kakršnekoli lesne 
izdelke in trguje z njimi; 

d) izdeluje, nakupuje ali prodaja kakršnekoli ke
mijske produkte ter jih razpečava; 

e) proizvaja električno silo v obrtne in industrijske 
namene in za razsvetljavo, ukorišča obrtno vse 
panoge elektrotehnike, gradi nove, obratuje že 
obstoječe in nakupuje ali pridobiva še druge 
elektrarne, vodne kakor tudi druge elektro
tehnične naprave, zlasti gradi elektrovode in 
instalacije za razsvetljavo, pogon ali prenos 
električne sile; 

f) nakupuje in prodaja vodopravne koncesije, zlasti 
pridobiva in nakupuje ter jemlje ali daje v za
kup ali najem kakršnekoli vodne moči in na
prave ter izvršuje vsa trgovska opravila, po
trebna za oddajo električne energije v kakršne
koli namene; 

g) ustanavlja, pridobiva, upravlja, daje in jemlje 
v zakup ali najem podjetja, katerih obratni pred
met je izdelovanje kakršnihkoli strojil, lesnih 
izdelkov, kemijskih produktov ali proizvajanje 
električne sile, in vseh postranskih izdelkov, 
združenih s temi opravili, nadalje obratuje ta 
IKKljetja, se udeležuje pri njih ter zlasti na
kupuje njih delnice; 

h) nakupuje ali prodaja, jemlje ali daje v zakup ali 
najem nepremičnine, ki so potrebne ali ki elužijo 
izvrševanju vseh zgoraj navedenih industrijskih 
obratov, zlasti nakupuje gozde in jih ukorišča 
zaradi pridobivanja potrebnega lesa; 

i) trgovsko izvršuje, odnosno obratuje, vsa opravila, 
in vse obrate, ki služijo za pospeševanje nave
denih namenov — vse to, vpoštevaje zakonska 
določila, veljavna za posamezne kupčijo ali 
stroke. 
Ce hoče družba obratovati taka podjetja ali iz

vrševati take trgovske posle, ki jim je treba posebno 
upravičenosti ali državne dovolitve, si mora pre
skrbeti to upravičenost, ali dovolitev. 

Družba sme izvrševati svoje namene v tuzemstvu 
in inozemstvu. 

Družbi načeluje upravni svet, ki sestoji iz naj
manj 5 ir» največ 9 članov, katere izvoli za dobo 
4 let izmed delničarjev občni zbor. 

Prvič izvoli ustanovni občni zbor upravni svet 
za dobo 5 let. Na ustanovnem občnem zboru je bilo 
za sedaj izvoljenih le 5 članov, ki so: dr. Josip 
Ažman, odvetnik v Ljubljani; dr. Viktor Murnik, 
tajnik trgovske in obrtniške zbornice v Ljubljani; 
Hano Ogoreutz, dirigent Jadranske banke, podruž
nice v Celju; inženjer dr. Siegfried Wildi, tvorničar 
v Polzeli; Hans Wildi, veleinduetrijec v Gradcu, 
Schubertstrasse 62. 

Upravni svetniki imajo pravico, po dva in dva. 
zastopati in podpisovati firmo, in sicer tako, da. 
postavljata po dva kolektivno pod njeno napisano, 
natisnjeno ali štampiljirano besedilo svoji imeni. 

Firma družbe se pravnoveljavno podpisuje tako: 
Pod njeno po komerkoli napisano, natisnjeno ali 
štampiljirano besedilo postavljata svoje ime dva., 
člana upravnega sveta ali en član upravnega sveta 
In en ravnatelj ali dva ravnatelja, en član uprav
nega sveta ali en ravnatelj in en prokurist družbe, 
vedno kolektivno; ravnatelji, ki niso člani upravnega 
sveta, in prokuristi vselej s pristavkom «pp» (por 
procura). 

Uradnikom služijo za legitimacije njih na&tavilni. 
dekreti. 

Pravnoveljavno priobčuje upravni evet družbe 
svoje javne razglase v uradnem listu na sedežu 
družbe, odnosno v uradnih listih na sedežih svojih, 
podružnic. 

C e 1 j e, dne 18. oktobra 1922. 

1005. Sedež: Ptuj, Krekova ulica. 
Besedilo firme: Opekarna A. Treo in drugj^ 

družba z omejeno zavezo v. Janežovcih. 
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Obratni predmet: postavitev opekarne, prido
bivanje opek in njih prodajanje. 

Družbena pogodba z dne 4. oktobra 1922. posi. 
St. 16.539. 

Družbena doba je določena na 30 let. 
Višina oenovne glavnice: 225.000 K, od katerih 

je v gotovini vplačanih 200.000 K; ostanek 25.000 K 
odpada na imovino (apporte) parc. Št 178/4 kata-
etralne občine janežovške, vloženo po družbenici 
Ivani Leberjevi v Janežovcih. 

Poslovodji: dr. Rajmund Sadnik, odvetnik v 
Ptuju, in Anton Treo, etavhnik v Ptuju. 

Imovina družbe nice Ivane Leberjeve sestoji iz 
parcele št. 178/4, vi. St. 285 katastralne občine 
janežovške v vrednosti 25.000 K. 

Pravico zastopanja imata oba poslovodji ko
lektivno. 

Podpie firme: Besedilo firme podpisujeta skupno 
oba poslovodji tako, da postavljata pod njeno na
pisano, odtisnjeno ali žigosano besedilo kolektivno 
evojeročno svoja podpisa. 

Razglasi družbe se izvršujejo e priporočnimi do
pisi, ki navajajo dnevni red zborovanj ter se morajo 
vselej naznaniti posameznim družbenikom 14 dni 
pred občnim zborom. 

M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

1006. Sedež: St. Jur nad Turjem pri Hrastniku. 
Besedilo firme: Brata Hofbauer. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom na 

drobno in z lesom, vinom in jwdjskimi pridelki na 
debelo. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 
28. septembra 1922. 

Družbenika: Jožef in Bogomir Hofbauer, trgovca 
y fit. Jurju nad Turjem. 

Za zastopanje sta upravičena oba družbenika. 
Podpis firme: En družbenik podpisuje svoje ime 

pod njeno besedilo. 
C e l j e , dne 3. oktobra 1922. 

1007. Sedož: Šoštanj. 
Besedilo firme: Pukl & Verce, družba z o. z. 
Obratni predmet: trgovina z lesom, senom in de

želnimi pridelki, proizvajanje apna in trgovina z, 
njim. 

Družbena pogodba z dne 2. oktobra 1922. 
Višina osnovne glavnice: 30.000 K, ki BO v goto

vini popolnoma vplačane. 
Poslovodji: Ivan Verce in Filip Pukl, oba trgovca 

v Šoštanju. 
Pravico zastopanja ima vsak poslovodja posebe. 
Podpis firme: Besedilo firme podpisuje vsak po

slovodja earn. 
C e l j e , dne 18. oktobra 1922. 
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1012. Sedež: Šoštanj. 

Besedilo firme: Kemična tovarna v Šoštanju. 
rt. d.: ^ 

Prokura Ernesta Grätzerja se je izbrisala. 
C e l j e , dne 26. septembra 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b o in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1008. Sedež: Brodi pri Vranskem. 
Besedilo firme: Elektrarna v Brodeh pri Vran

skem, družba z omejeno zavezo: 
Osnovna glavnica se je zvišala od 200.000 K za 

225.000 K, torej na 425.000 K, ki so popolnoma vpla-
čane. 

Izbrisal se je dosedanji poslovodja Josip Kladnik, 
vpisal pa se je novoizvoljeni poslovodja Franc Lon-
-ваг, posestnik na Vranskem, kot načelnikov na
mestnik. 

Izbrisala so je nadalje zaznamba, da je poslo
vodja Mihael Kok načelnikov namestnik. 

C e l j e , dne 3. oktobra 1922. 

1009. Sedež: Črnomelj. 
Besedilo firme: «Zora», lesna industrijska družba 

m tovarna lesenih žebljev, družba z omejeno zavezo: 
Izbrisala sta se poslovodji Ivan Lakner št. 1 in 

Ivan Müller št. 85, oba v Črnomlju. 
N o v o . - n e s t o , dne 14. novembra 1922. 

1010. Sedež: Krško. 
Besedilo firme: Trgovski dom Milan Auman & 

Comp.; francosko: Maison de commerce Milan Au
man & Comp.: 

• Izstopil je iz družbe dr. Ivan Dimnik, odvetnik v 
Krškem, kot javni družbenik. 

N o'v o m e s t o , dne 14. novembra 1922. 

1011. Sedež: Ljutomer. 
"'Besedilo firme: Eksportna in importua družba v 

Ljutomeru, družba z omejeno zavezo: 
. Izbrisal se je poslovodja Josip Babic, ker je 

шш-1. 

M a r i b o r , dne 31. oktobra 1922. 

St 496/11—Vn.—1922. 1523 3-^3 

Razglas o dobavi strojev. 
Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v cSlužbenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., ponovno pismeno ofertal-
no licitacijo za nabavo 6trojev. 

Popis potrebnih strojev in obči in posebni pogoji 
za dovabo blaga se dobivajo pri ekonomskem od
delku direkcije v sobi št. 8 za 5 dinarjev. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: cPonudba za dobavo strojev po razpisu pod 
št. 496/11—VIL za dan 28. d e c e m b r a l 9 2 2 . po
nudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 28. decembra t. L, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbe.ne ko
misije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi š t 13 
podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 80 
dni po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti sme 
ponudbo tudi za delno dobavo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimosečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 5. novembra 1922. 

dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v. eoM 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
š t 363/17—VH. za dan 27. decembra 1922. ponud
nika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno po
nudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž
bene komisije. 

Ponudniki morajo OBtati v besedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji; predložiti smejo tudi samo 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
eicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi т 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreba, 

dne 20. novembra 1922. 

S t 381. 1590 
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Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. in 86. zakona o državnem računovodstvu iz leta 
1919. in dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novi
nah» št. 161 z dne 22. julija 1921., pismeno javno 
ofertalno licitacijo za dobavo spodaj navedenega 
materiala na dan 4. j a n u a r j a 1 9 2 3 . : 
a) 2000 zavornih kotev za-15tonske in 20tonske vo

zove — model št. 38.693; 
b) 500 zavornih kotev za ozkotirne vozove — mo

del št. 47.700; 
c) 100 zavornih kotev za ozkotirne lokomotive — 

model št. 7700; 
č) 100 zavornih kotev za ozkotirno vozove s 4 oso-

vinami — model št. 47.700 — 8.14. 
Občo in posebne pogoje kakor tudi načrte dobi

vajo interesenti pri ekonomskem oddelku v sobi 
št. 12 podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic v Zagrebu, 
dne 13. novembra 1922. 

St, 363/17—VIL—1922. 1597 3 _ i 

Razglas o dobavi vodokaznih stekel in 
steklenih cilindrov. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98 zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licita
cijo za nabavo vodokaznih otekel in steklenih cilin
drov na dan 2 7. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni poboji za dobavo tega materiala se 

Razglas o ponovni ofertalni licitaciji 
dobav za hiralnico v Vojnika. 

Za ostalo dobo proračunskega leta 1922./1923., 
t. j . do dne 30. junija 1923., se razpisuje po naredbi 
zdravstvenega odseka za Slovenijo v Ljubljani z dne 
28. avgusta 1922., št. 9451, in po določilih zakona 
in pravilnika o državnem računovodstvu in njega 
dopolnitvah z dne 22. januarja 1922., Ur. L St 23, 
pismena ofertalna licitacija na dan 2. d e c e m b r a 
19 2 2, Licitacija se bo vršila v upravni pisarni hi
ralnice od 10. do 11. ure, in sicer za dobavo 1 

1.) govejega in telečjega- mesa in drobovine; 
2.) moke in drugih mlevskih izdelkov; , * 
3.) kruha (belega in črnega); • t , , " 
4.) špecerijskega blaga; Г* 
5.) mleka; ';' 
6.) drv 

za hiralnico v Vojniku. 
Ponudnik mora založiti kavcijo v iznosu 6 % 

ponujene vsote najkesneje do 10. ure na dan lici
tacije; predložiti mora izpričevalo o dražiteljski spo
sobnosti in potrdilo davčnega urada, da je plačat 
davke za tekoče četrtletje. 

Ponudba mora biti kolkovana s kolkom za 20 
dinarjev; oddati jo je zapečateno. 

Podrobnejši pogoji in popis potrebnih količin bla
ga so ponudnikom na razpolago v upraviteljski pi
sarni. 

Licitantom, ki bi prišli na dan licitacije po 11. 
uri, udeležba ne bo dovoljena. 

Upraviteljstvo hiralnice v Vojniku, 
dne 24. novembra 1922. 

Št. 1456. ~ 1 5 7 9 

Razglas o oddaji vinskih trt iz državnih 
trtnih nasadov. 

S tem se daje vinogradnikom na znanje, da ee 
bodo spomladi leta 1923. oddajale trte iz državnih 
trtnih nasadov v Sloveniji (podpisano nadzorništvo 
ima na razpolago okoli 50.000 cepljenk, 25.000 ko
renjakov in 200.000 ključev) po nastopnih cenah, in 
sicer: 

1.) cepljenke la, 1000 cepljenk za . Din 1600— 
2.) korenjaki la, 1000 korenjakov za » 800— 
3.) ključi la, 1000 ključev za . . . » 150— 
Pri dodelitvi trt se bodo vpoštevali v prvi vreti 

manj imoviti posestniki, ki predlože dotično potr
dilo pristojne občine. Nadalje veljajo te cene le na 
oddajnem mestu v pristojni državni trinici. Omot in 
dovoz na železnico in pošto se računita poäebe. Trte 
dobe le vinogradniki iz Slovenije, ki se zavežejo da 
jih bodo sadili na lastni zemlji. Pri dodelitvi korenja
kov se bodo vpoštevali v prvi vrsti oni naročniki, 
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ki namerjajo zasaditi lastni matičnjak, in pri dodelit-
TÌ ključev oni, ki cepijo trte za lastni vinograd, ne 
pa za prodajo, in ki predlože dotično potrdilo pri
stojne občine. 

Naročila se sprejemajo pri državnih trtnih nasa
dih in pri podpisanem nadzorništvu, in sicer naj-
keeneje do dne 10. d e c e m b r a t. 1. Po tem roku 
se razdele trte sorazmerno med vse opravičene na
ročnike, katerim ee vroči dotična nakaznica. 

Vsak naročnik, ki se mu nakažejo naročene vrste 
trt, jih je zavezan prevzeti in plačati. Naročniki, ki 
ee jim dodele v nadomestilo drugačne vrste, nego so 
jih naročili, morajo nakaznice, če ne žele dodelje
nih trt^ v 14 dneh s priporočenim pismom vrniti, dru
gače so tudi oni zavezani, nakazane trte prevzeti in 
plačati. 

V M a r i b o r u , dne 21. novembra 1922. 

Državno vinarsko nadzorništvo v Mariboru. 

1 5 8 5 Razglas. 
Obvezni poluletni tečaj ra državni podkovski šoli 

se prične dne 1. januarja 1923. 
Za vstop v tečaj je vložiti pri vodstvu državne 

podkoveke šole v Ljubljani do dne 
10. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

prošnjo ter ji priložiti: 
1.) rojstni in krstni list; 
2.) domovinski list; 
3.) zadnje šolsko izpričevalo; 
4.) učno izpričevalo; 
5.) ubožni list; 
6.) nravstveno izpričevalo. 
Pouk v podkovski šoli je brezplačen; učenci dobi

vajo redno državne podpore ter imajo prosto stano
vanje v zavodu, skrbeti pa morajo sami za hrano 
in potrebne učne knjige. -

Poleg podkovstva se poučuje ko* neobvezen pred. 
met ogledovanje klalne živine in mesa. 

Prošnjo je kolkovati s kolkom za 13 Din., vsako 
prilogo pa s kolkom za 1 Din. 

Vodstvo državne podkovske dole v Ljubljani, 
dne 21. novembra 1922. 

S t 4201/O. š. sv. 
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Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2. 

pri podpisanem okrajnem šolskem ervetu po služ
beni poti. 

Okrajni šolski svet v Novem mestu, 
dne 20. novembra 1922. 

St. 2408. 
Razpis učiteljskih služb. 

Po odredbi višjega šolskega sveta z dne 14. no
vembra 1922., Št. 16.476, ee razpisujejo nastopne 
oadučiteljeke in učiteljske službe v stalno namesti
tev: 

1.) B l e d , osemrazrednica, elužba za nadučitelja 
in po ena služba za učitelja in za učiteljico; 

2.) B o h i n j s k a B i s t r i c a , štirirazrednica, 
služba za učitelja in za učiteljico; 

3.) D o b r a v a pri Kropi, dvorazrednica, služba 
za nadučitelja; 

4.) G o r j e , petrazrednica. služba za nadučitelja; 
5.) J e s e n i c e , šestrazrednica, deška šola, dve 

službi za učitelja; 
6.) J e s e n i c e, šestrazrednica, dekliška šola, 

služba za nadučitelja in dve službi za učiteljici; 
7.) K o r o š k a B e l a , šestrazrednica, služba za 

učitelja in služba za učitelja ali za učiteljico; 
8.) K r a n j s k a g o r a , štirirazrednica, služba 

za učitelja; 
9.) K r o p a , trirazrednica, služba za učitelja in 

služba za učiteljico; 
10.) O v e i s c e. dvorazrednica, služba za .učite

ljico; 
11.) R a d o v l j i c a , osemrazrednica, služba za 

učitelja; 
12.) R a t e č e , dvorazrednica, služba za naduči

telja in služba za učiteljico; 
13.) L e s e , enorazrednica, služba za učitelja; 
14.) K o p r i v n i k, enorazrednica, služba za uči

telja ali za učiteljico. 
Za učiteljske službe na Bledu, Jesenicah, v Kropi 

in Radovljici imajo prednost učitelji z izpitom za 
pouk na obrtnonadaljevalnih šolah. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vložo po 
predpisani poti do dne 

2 4. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Okrajni šolski svet v Radovljici, 
dne 22. novembra 1922. 

Razne objave. 
1588 Narodna banka 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 
Stanje dne 15. novembra 1922. 

Aktiva : Dinarjev 
Metalna podloga 378,544.400- — 
Posojila 1.555,703 555-74 
Dolg države 4.565,317.2^2 76 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov — 

Pasiva: 8.637,942.341 60 

Glavnica 17,833.300* — 
Rezervni fond 2,232.747-87 
Novčanice v tečaju 5.043,225.795 — 
Razne obveznosti 1.370,465 806-51 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov . . . . 65,807.529 12 

8.637,942 341 50 
Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč

ne dolžnike brez razlike 
6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

Št. 6683/1922. 1609 
Natečaj . 

V zmislu razpisa ministrstva za socialno politiko 
St. 8896/IV—1922. in sklepa predsednistva osred
njega urada za zavarovanje delavcev v Zagrebu z 
dne 21. novembra 1922. se razpisujejo nastopna služ
bena mesta pri osrednjem uradu za zavarovanje de
lavcev v Zagrebu: * 

1.) tri mesta, direktorjev z letno sistemizirano pla
čo 7000 dinarjev in mesečno funkcijsko doklado 
3500 dinarjev, in sicer dve mesti direktorjev kon-
ceptne stroke z dovršeno pravno fakulteto in pred
pisanimi izpiti in eno mesto direktorja matematične 
ali inženjerske stroke, ki je ali dovršil matematične 
nauke in dosegel avtorizacijo kot zavarovalni tehnik 
ali pa dovršil tehnično visoko šolo z diplomo; 

2.) sedem mest načelnikov z letno sistemizirano 
plačo 5500 dinarjev in mesečno funkcijsko doklado 
2500 dinarjev, in sicer pet mest konceptne stroke 
z dovršeno pravno fakulteto in predpisanimi izpiti, 
eno mesto inženjerske stroke z dovršeno tehnično 
visoko šolo in diplomo in eno mesto zdravniške stro
ke z zdravniško diplomo in pravico do zdravniške 
prakse; 

3.) dve mesti načelnikov z letno sistemizirano 
plačo 5500 dinarjev in mesečno funkcijsko doklado 
2500 dinarjev, in sicer eno ekonomske stroke z do
vršeno višjo ekonomsko specialno srednjo šolo ali a 
zrelostnim izpitom srednje šolo in eno knjigovod
stvene stroke z dovršeno višjo trgovsko šolo; šolsko 
izobrazbo lahko nadomešča za te dve mesti ustrezna 
uspešna praksa; 

4.) eno mesto referenta z letno sistemizirano pla
čo 4500 dinarjev in mesečno funkcijsko doklado 
2000 dinarjev, in sicer konceptne stroke z dovršeno 
pTavno fakulteto in predpisanimi izpiti; 

5.) pet mest referentov z letno sistemizirano pla
čo 3600 dinarjev, mesečno funkcijsko doklado 1500 
dinarjev in mesečno draginjsko doklado 125 dinar
jev, in sicer dve mesti konceptne stroke z dovršeno 
pravno fakulteto in predpisanimi izpiti, eno mesto in
ženjerske stroke z dovršeno tehnično visoko šolo in 
diplomo in dve mesti retaksatorjev lekarniške stroke 
z diplomo magistra farmacije; 

6.) dve mesti referentov z letno sistemizirano" 
plačo 2800 dinarjev, mesečno funkcijsko doklado 
100 dinarjev in mesečno draginjsko doklado 250 di
narjev, in sicer konceptne stroke z dovršeno pravno 
fakulteto in predpisanimi izpiti; 

7.) dve mesti slug z letno sistemizirano plačo 
900 dinarjev, mesečno funkcijsko doklado 350 dinar
jev in mesečno draginjsko doklado 265 dinarjev. 

Vsem tem uslužbencem se bodo dajale pripada
joče rodbinske doklade kakor državnim uslužben
cem. 

Poleg potrebne izobrazbe ee zahteva od prosil
cev, ki morajo biti državljani kraljevine Srbov, Hr-. 
vatov in Slovencev ter znati srbskohrvatski ali slo
venski jezik, da ustrezajo nastopnim pogojem: 

1.) ne smejo biti, kolikor niso bili prej v službi 
osrednjega urada za zavarovanje delavcev in nje
govih krajevnih organov ali v državni ali drugi 
javni službi, starejši od 40 let, nikakor pa ne mlajši 
od 33 let za mesta pod 1.), od 30 let za mesta pod 
2.) in 3.), od 27 let za mesta pod 4.), od 26 let za 
mesta pod 5.), od 25 let za mesta pod 6.) in mlajši 
od 18 let za mesti pod 7.); 

2.) ne smejo imeti telesnih hib, ki bi jim prepre
čevale izvrševanje službe; 

3.) ne «mejo biti pod skrbstvom ali v konkurzu; 
4.) ne smejo biti v preiskavi zaradi hudodelatva 

ali zaradi prestopka iz koristoljubja, in 
5.) ne smejo biti z obsodbo rednega sodišča prav

nomočno obsojeni zaradi hudodelstva ali zaradi pre
stopka iz koristoljubja ali na zapor, daljši od enega 
leta, ali na izgubo službe, odnosno političnih pravic. 

Zdravje je treba dokazati z izpričevalom zdrav
nika osrednjega urada za zavarovanje delavcev aH 
njegovih krajevnih organov ali zdravnika državnih 
ali samoupravnih oblastev. 

Prejemki in službeni odnošaji se urede, čim odo
bri pristojno oblastvo službeni pravilnik, po dolo
čilih tega pravilnika. 

Svojeročno spisane prošnje, opremljene s potreb
nimi dokazili, naj se vlože pri podpisanem osrednjem 
uradu za zavarovanje delavcev do vštetega dne 

9. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
ob 12. uri. Zakesnele prošnje se ne bodo uvaževale: 

Središni ured za osiguranje radnika v Zagrebu 
(Preradovićeva ulica 44/11.), 

dne 21. novembra 1922. 

issi 3-2 Objava. 

cS a v a», lesna trgovska in industrijalna družba 
z o. z. v Ljubljani, Beethovnova ulica št. 10, ob
javlja, da je njen občni zbor dne 16. septembra 
1922. soglasno sklenil, znižati osnovno glavnico 
družbe v znesku 1,420.000 K za petdeset odstotkov, 
torej na 710.000 K, s tem, da se družbenikom vrne 
petdeset odstotkov njih že plačanih osnovnih vlog, 
ki so potemtakem zuižujojo za polovico. Ta sklep je 
bil po sklepu deželnega kot trgovinskega sodišča v 
Ljubljani z dne 18. oktobra 1922., opr. št. Firm. 1962» 
Rg. C I 46/17, vpisan v trgovinski register pri de
želnem sodišču v Ljubljani. 

Družba je na zahtevo pripravljena, zadostiti ali 
dati varnost vsem upnikom, katerih terjatve obstoje 
na dan zadnje, t. j . tretje, priobčitve te objave. Gle
de upnikov, ki se ne zglase pri družbi v treh mese
cih od označenega dne, bo smatrala družba v zmislu 
§ 55. zakona z dne 6. marca 1906., drž. zak. št. 58, 
da se strinjajo z namerjano znižbo osnovne glavnice. 
«Sava», lesna trgovska in industrijalna družba z o. t 

v Ljubljani, 
dne 18. novembra 1922. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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V Ljubljani, dne 29. novembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
pokrajinske oprave za Slovenijo. 

Vjeban»: Zakon, 9 katerim se Izdajajo za Slovenijo predpisi za trajno gozdno gospodarjenje v gozdih veleposestev, spgdajočih pod agrarno reformo. Zakon za gozdno orož-
jilätvo. Zakon o naxazovanju kuriva in stavbnega lesa v veleposestniških gozdih interesentom agrarne refoime v Sloveniji - Razglasi osrednje vlade: Razglas o emislil novih 
kothov in taksnih znamk. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o izpremembl v obCinskcm gerentstvu v Čentibi. Razpust društev. Odobritev šolskih knite — 
Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo : Razpis službe okrajnega zdravnika pri okrajni sanitetni uprivi v C*lju. — Razglasi drugih uradov in oblastev — Razne objave 

Kadar pa odloča gozdarski oddelek v prvi stop-
»ji (§ 1-, odstavek 2.), j 0 dovoljena pritožba na mi
nistrstvo za Sume in rudnike; v tem primeru se mora 
v 14 dneh ]x> dnevu vročitve vložiti pri gozdarskem 
oddelku. 

§ 5. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
402. 

№ ] 
A l e k s a n d e r I., j 

yo miketi boiji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov In Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je T a / л к о п s U >pi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevino Sr- obvezno moč pa dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ-
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. j ̂ 1 1* 1 1 Noviuah», ter nadomešča naredbo ministrstva 
ustave sklenil v Х1П. redni seji, ki jo je imel dne «*Sume in rudnike, ,9 katero se izdajajo za Slovenijo 

predpisi za trajno gozdno gospodarjenje v gozdih 
veleposestev,- spadajočih pod agrarno reformo, z dne 

Določila glede kazni in pritožb zoper kazenske 
razsodbe obseza ponovno citirani zakon. 

§6-

24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr-
dali m potrjujemo, da je narodbo ministrstva za . . . • 

.Sume in rudnike, <* katero se izdajajo za. Slovenijo, 3 0 - JuHja 1920., Uradni liet St. 307/21., seznamka 
predpiei za trajno gozdno gospodarjenje v gozdih }^db_ ministrstva za šume in rudnike št. 17, «Služ-trajno gozdno gospodarjenje v gozdih 
veleposestev, «padajočih pod agrarao reformo, z dne 
M. junja 1920., Uradni list š t 307/21., seznamka 
uredb ministrstva za lume in rudnike £t 17, «Služ
bene Novine» št. 195/21., izpremeniti -in da so gla-si: 

Zakon, 
s katerim se izdajajo za Slovenijo pred
pisi za trajno gozdno gospodarjenje v goz
dih veleposestev, spadajočih pod agrarno 

reformo.* 
§ i. 

V gozdih onih veleposestev, ki .spadajo, v zmislu 
zakona o prepovedi odsvojitve in obremenitve vele
posestev pod agrarno reformo, je veaka sečnja preko 
letnega etata prepovedana. 

V gozdih brez normalne zaloge se mora letni etat 
zmanjšati v toliko, da -se v petih letih doseže nor
malna zaloga; kjer pa te normalne zaloge v petih 
letih ni mogoč« doseči, določi množino sečnje goz
darski oddelek ]X>krajinßke uprave za Slovenijo. 

bene Novine« št. 195/21 
Našemu ministru za šume in rudnike priporoča

mo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njégovajizvr-
šovanjc, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem. vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B 6 o g r a d u, dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisni] državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašić s. 1. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

403. 
Mi 

Alekeandev I., 
po milosti bo/ji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Sloveucev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevino Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 

lastva in pa glavnega poverjenika ministrstva za. • ustave sklenil v XIII. redni seji, Id jo je imel dne 

V mejah, določenih v § 1., je sečnja dovoljena le 
". privolitvijo pristojnoga okrajnega političnega ob-

agrarno reformo. 
Glede pridobitve -sečnega dovolila se je upravam 

24. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je pravilnik za gozdno orožni 

veleposestev ravnati po zakonu, s katerim se začas- štvo z dne 28. aprila 1918., «Službene Novine» št. 38 
no izdajajo nekatero gozdnopolicijske in vodnopoli- j iz leta 1919.* in odločbo ministrskega sveta z dne 
cijske odredbe za področje pokrajinske uprave za : 4. januarja 1919., št. 18, seznamka uredb ministrstva 
Slovenijo. j za šume in rudnike št. 4 in 5, «Službene Novine» 

§ 3. I 
Okrajno politično oblastvo pošlje prošnjo, rešeno 

v zmislu določil omenjenega zakona, glavnemu po
verjeniku ministrstva za agrarno reformo. Ta v 
okviru dotične rešitve in v zmislu veljavnih pred
pisov za agrarno reformo prosto izvršuje dovoljeno 
sečnjo. O evojih ukrepih obvesti ob vrnitvi spisov 
okrajno glavarstvo, da le-to intimira upravo, ki je 
sečnjo prijavila. 

§ 4 . 
Glede pritožne pravice zoper odloke okrajnega 

političnega oblativa veljajo določila citiranega z;i-
kona. 

* Razglašen v «Službenih Nc-vina.h kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 258, izdanih dne 17ega 
novembra 1922. (Prilog XXXVI. — 1922.) 

št. 195/21., izpremeniti in ria se glasita: 

Zakon 
za gozdno orožništvo.** 

Člen 1. 

Da do čim bolj varujejo državni, gozdi brezprav
nega izsekovanja, je postaviti do dne 31. decembra 
1924. poleg čuvajev državnih gozdov na vsem ozem
lju kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev tudi 
gozdne orožnike, katerih število se odreja vsako 
leto s proračunom. 

* Uradni list pod št. 10 iz leta 1920. 
** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 258, izdanih dne 17ega 
novembra 1922. (Prilog XXXVI. — 1922.) 

Cleu 2. 

V gozdno orožništvo sme biti «.prejet vsak na* 
državljan, samo če je: 

1.) telesno in duševno zdrav; 
2.) če je služil v stalnem kadru; 
3.) če ni star nad 45 let; 
•1.) če je piemen; 
5.) če je dobrega vedenja, kar mora dokazati s 

potrdilom občinskega oblastva in, ako prihaja nepo
sredno iz vojske, tudi s potrdilom vojnih oblastev. 

Člen 3. 

Gozdne orožnike postavlja minister za šume in 
rudnike. .;•' 

Člen. 4. 

Gozdni orožniki, porazdeljeni pri gozdni upravi 
(ali gozdarskem oddelku), so podrejeni njiju nepe-
srednji upravi; odkazujeta jim okoliš in .stalno biva
lišče. 

Ob vstopu v službo «c gozdni orožniki zaprise-
zajo v zmislu člena 34. zakona o gozdih; ob iz
vrševanju službe nosijo orožje in gozdarski znak 
na čepici. 

Člen 5. 

J Gozdni orožniki so pomočniki tietega gozdnega 
! čuvaja, v čigar okolišu poslujejo. Dolžnost jim je, 
čuvati državne gozde ter varovati lov in ribjo lov 
vseh brezpravnih dejanj po dotičnih zakonih. 

To dolžnost izvršujejo tako, da zaprečujejo izvr
ševanje teh dejanj, da podajajo o izvršenih dejanjih 
in njih storilcih pristojnemu preiskovalnemu oblaetvu 
referate, kjer so za to pooblaščeni, in da tam, kjer 
nimajo tega pooblastila, obveščajo svojega predetoj-
nega čuvaja, Л\\ ta nadalje ukrene po zakonu, česar 
je 1reba. 

Člen 6. 

Izvrševaje svojo službo, se ravnajo gozdni orož
niki po predpisih dotičnih zakonov in po navodilih 
in določilih predstojnik gozdarskih oblastev. 

Člen 7. 
Gozdni orožniki morajo: 
1.) dobro poznati vse predpise, ki se tičejo var

stva državnih gozdov kakor tudi zaščite lova in 
ribje lovi; 

2.) skupno s čuvajem ali tudi sami čim pogosteje 
pregledovati svoj okoliš, če treba tudi ponoči, in 
sicer ne samo po znanih potih, nego tudi po brego
vih, višinah in dolinah; 

3.) točno'in redno izvrševati naredbe predstojnih 
oblastev; 

4.) o dejanjih, prepovedanih po zakonu o lovu 
in zakonu o ribji lovi, ki jih zaslede v svojem oko
lišu, poročati pristojnemu preiskovalnemu oblaetvu, 
o dejanjih, prepovedanih po zakonu o gozdih, pa 
obveščali svojega predstojnega čuvaja zaradi na
daljnjega postopanja. 

Člen 8. 
Ce zasledi gozdni orožnik" na obhodu svojega 

okoliša brezpravno dejanje v občinskih, vaških ali 
zasebnih gozdih in gozdih v prepovedi, mora v ob
činskih in vaških gozdih zahtevati tudi sam, v za
sebnih pa na poziv njih lastnika, da ?o krivec pre
žene iz njih in da se mu vzamejo predmeti, ki se 
jih je brezpravno polastil. 
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Clou i). 

Ce gozdni orožnik koga zaloti na brezpravnem 
dejanju, mu mora vzeti tako stvari, ki ве jih Je 
brezpravno polastil (drva, divjačino, ribe), kakor 
tudi predmete, ki jih je uporabil za izvržitev onega 
dejanja, ter mora postopati z njimi po predpisih do-

zakonov. 
.0 t«a mora obvestiti tudi gozdnega čuvaja za-

Zakon 
o nakazovanja kuriva in stavbnega 
lesa v veleposestniških gozdih inter
esentom agrarne reforme v Sloveagi,"* 

Za območje deželne vlade za Slovenijo se odreja 
glede ukoriščanja velikih gozdnih kompleksov, za 

radi na&ljnjega zakonskega postopanja, kjer je to, ^ ш . е v e i j a j 0 določila predhodnih odredb za pri-
potrebtte. j ]>ra,vo agrarne refonne," to-le: 

Člen 10. ! 
t 

Izvrše vaje svojo službo, sme gozdni orožnik :a-; » i-
biti orožje ob prilikah in tako, kakor je to predpisa- ! Interesentom agrarne reforme, in sicer dotaro
no tudi za čuvaje državnih gozdov (člen 134. zakona j voljcem, ubožnim poljedelcem in končno ostalim 
o gozdik 
osebje). 

in člena 59. in 60. pravil za gozdarsko j 

Ciea 11. 

Gozdni orožnik t>e mora ;•• poslovajijem v službi, 
istotako z vedenjem in nastopanjem izvun nje kazati 
vrednega opravila, ki mu je poverjeno. 

V službi mora biti gozdni orožnik marljiv, za
nesljiv, vesten in pošten. 

Kot državljan ne sme biti vdan pijančevanju, 
kvartanju, niti drugim napakam, ki bi škodovale 
njegovemu ugledu kot človeku in kot državnemu 
uslužbencu, ter so mora proti vsakomur vesti do
stojno. 

Člen 12. 

Za kazniva dejanja, ki jih učini gozdni orožnik, 
izrekajo" kazni: starejšina okrožne gozdno uprave, 
odnosno gozdarskega oddelka, v obsegu svoje pri
stojnosti ali pa minister za Sume in rudnike (točka 
4. člena 125. zakona o gozdih). 

O vsaki kazni, ki jo izreče starejéina okrožne j 
gozdne uprave, odnosno gozdarskega odseka, mora ! 
poročati tudi ministrstvu. i 

i 

Člen îa. ! 

Ce gozdni orožnik zboli, moia o tem takoj olivo- ! 
»titi svojega predetojuega čuvaja. 

Bolezen, ki traja dalje nego tri dni, mora opra
vičiti z zdravniškim izpriče valom. 

Clcrr 14. 

Ta zakon stopi v veljavo z duem, ko ga Icralj ' 
podpiže, obvozno moč pa dobi, ko «e razglasi v, 
«Službenih Novinah», ter nadomešča pravilnik za j 
gozdno oroiirištvo, «Službene Nevine» St. 38/19., in ; 
odločbo ministrskega sveta z dne 4. januarja 1919., j 
Ш. br. SI, seznamka uredb ministrstva za šume in j 
rudnike št. 4 in 5, «Službene Novine» st. 196/21. i 
- NaSemu ministru za šume in rudnike priporočamo, ' 
uaj razglasi ta zakon in *krbi za njegovo izvrševa- j 
nje, oblaetvom zapovedujemo, naj postopajo po njem. ; 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. i 

V B e o g r a d u , dne 38. februarja 1922. j 
i 

Aleksander 
V idol in pritisnil državni pečal. 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Markovlć s. r. 

Predsednik ministiskcj 
Nlk. P. Pašić s 

poljedelcem, lei so navedeni v izkazu interesentov 
agrame reforme ped kategorijami Л, B in C tor 
prebivajo v okolišu gozdnega veleposestva, naj se 
nakaže neizogibno potrebni les za kurjavo, kolikor 
ne zadošča za oskrbo lastna gozdna posest ali ko
likor niso bili že prej \к> katerikoli stram preskrb
ljeni ,s potrebnimi dr^mi. Glede potrebe stavbnega 
lesa je postopanje navedeno niže. Potrebo гч> mo
rajo kriti iz rodnega etata. Tam, kjer nimajo gospo
darskega načrta, velja glede obsega sečnje izjava 
okrajnega gozdarskega inženjerja. 

§ 2-
Množina drv za.kurjavo se določa za vsako hišno 

f'ospodarstvo do osem prostornih metrov, za gorsk 

na skladišču itd.), določeno kupnino, rok in mestò' 
plačila. 

Občinski odbor mora po tem poročilu na podstavi 
prejetega izkaza interesentov izpolniti nakaenice z 
imenom interesentov in gozdnega posestnika, ob
enem označiti vrsto in količino materiala in kraj, 
kjer (na panju, ìul skladišču itd.) jo treba les pre
vzeti, ter navesti kupnino, rok in mesto plačila. 
Nakaznice mora takoj razdeliti. 

Takso, ki jo je določil okrajni gozdarski inženjer 
sporazumno, z okrožnim agrarnim uradom, je plačati 
v določenem roku pri upravi veleposestva, iz kate
rega so bila drva ali les nakazana. Lahko pa tudi 
pobere denar občinski odbor, ako je plačilo na ta 
način hitrejše. V osmih dneh po prejemu nakaznic 
se morajo interesenti prijaviti gozdnemu posestoiku. 
odnosno njega upravi, ki mora v dolcčenein roku 
nakazati drva ali les. 

§ 6 -
Ker je ta preskrba občanov z lesom za kurjavo 

in stavbe javnega značaja, mora občinski odbor v 
okviru občinskega reda skrbeti za to, da «e delovna 
in vozne moči, razpoložne za izdelavo in dovoz drv. 
uporabijo tako, da se najprej vpoštevajo interesenti, 
ki nimajo delovnih moči ali dovozne priprave, po 
tem šele ostali interesenti. 

Za modsebojno pomoč pri izdelavi in dovozu dr v 
;ч) ne sme dajati plačilo v drveli ali v lesu. 

Лко kdo ne vpošteva določil občinskega odlwa, 
odnosno pristojnega županstva, o pomoči pri delu 
ali pri dovozu, izgubi pravico do drv ali lesa, ki mu 
je bil prisojen. 

§ 7 . 
Ako drv ali lesa v določenem roku iz tehtnih 

kraje, kjer traja zima dalje nego pet mesecev, pa 
do največ Šestnajst prostornih metrov za eno leto. 

Kjer bi tega letni etat ne dopuščal, naj se taj 
množina skrči sorazmerno z letnim etatom. j 

j vzrokov (slabo vreme, premalo delovnih h> dovoznih 
§ 3. i moči, bolezen itd.) ni bilo mogoče spraviti i/, gozda, 

Ceno za oddajo stavbnega losa in drv za kurjavo i ]<• treba- ta rök primerno podaljšati. 
na panju določa okrajni gozdarski inženjer sporaz
umno z okrožnim agrarnim uradom, ki je zaslišal 
upravo veleposestva. 

Oeuia za navedene interesente mora biti zmerna. 
Pri določanju cene je vpoštovati upravne stroške, 

kulturne stroške, davke in davčne doklade in izve-
sten procent čistih dohodkov za gozdni kapital, ki 
no sme biti večji od 2%. Nadalje se je w.irati na 

Ce kdo drv ali lesa eno leto pO poseka a" 
•sjfl-avi iz gozda, sme razpolagati z njimi gozdni 
posestnik, a brezobrestno mora potem роугпШ pla
čane takse. 

§ 0 . 
Drva iz državnih in po državi upravljanih goz

dov se vobče oddajajo po dosloj veljavnih predpisih. 
Občinski odliori morajo po posvetovanju % občinski 

vrsto lo»a in drv, način oddaje (na i>anju, izdelan) • mi agrarnimi odbori predložiti izkaz interesentov 
in na oddaljenost gozda itd. 

V kalkulacijo naj se jemljejo tudi lokalne cene 
gozdarskemu oddelku pokrajinske uprave za Slove 
nijo, odseku B, ki po razpoloženi zalogi nakaže po-

lesa in drv in dnigih gozdnih pridelkov, dotičnega | trebe in določi ceno. 
jeraja. Interesenti smejo z delom odslužiti kupnino '/a 

§ 4. j drva ali les, ako uprava posestva potrebuje njih 
delo. Za kurjavo se sme po zmerni ceni oddajati le za j 

io spo-.-oben lcf. ki ni za tehnično porabo. ; 

§ 6. 

§ 9 . 

R. V, 

РП.ЛОЈ-

upravi-

sveta: 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

404. 
Mi 

A i e l c « e . x i ć l e x » X., 
po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

j Drva so oddajajo in nakazujejo tako-le: 
• Občinski odbor mora po posvetovanju s 
i aim občinskim agrarnim odborom vse ti.ste 
! čenec, ki nimajo tirv za zimo. vpisati v izkaz posa-
i meznili interesentov. Ta izkaz mora občinski odbor 
j javno razgrniti za dobo osmih dni pri občinskem 
j uradu in to razglasiti, kakor je v občini običajno. 
j vsekakor pa z nabitkom razglasa, a tudi z ustnim 
i in javnim naznanilom. 
j Interesenti, Id niso vpi-:;ani v razglas, imajo pra-
j vico, da se v osmih dneh po razgrnitvi pritožijo 
I na okrožni agrarni urad, ki odloča dokončno. 

Pravnomočni izkaz je v dveh izvodih predložiti 
; pristojnemu okrožnemu agrarnemu uradu. 
I Okrožni agrarni urad v najkrajšem času po «vo-

jem gozdarskem referentu &i>orazumno z državnim 
sekvestrom, ako ga posestvo ima, in z upravo vele-
pose-stva doženo in ustanovi upravičeno potrebo 
prosilcev. Okrožni agrarni urad tudi določi, kako 
naj se primerno razdeli potreba losa in drv soraz
merno na vsa posestva, ležeča v okolišu. 

, Okrožni agrarni urad odda nato potrjeni izkaz 
prosilcev dotični upravi veleposestva v izvršitev, 

, , . , . ,. . , J I drugi izvod izkaza z ustreznim številom praznih 
Р « # ^ . ш o b j a v i ^ občinskemu odboru. Obenem napravi 
zakonodajm -odbor narodne skupščine kraljevine ш - ш o k r a j n o ^ ш ш o W a s t V o ^ ^ v e d n < w t i 

[»oročilo, v katerem ju »umarao navesti lesno po-Srbov, Hrvatov in Slovohcov na podstavi člena 130. 
ustavo sklenil v ХШ. redni seji, ki jo je imel dne ^^0 prosilcev. 
24. novembra 1921. v Beogradu, in da «mo Mi po- j Državni sekvester ali uprava veleposestev na-
trdili in potrjujemo, da je naredbo ministra za J z n a m občinskim odborom po pristojnem okrožnem 
agrarno reformo in ministra za šume in rudarike agrarnem uradu modalitete dobave (vrsto in količine 
o nakazovanju kuriva in stavbnega lesa v vele- j materiala, liraj, kjer se les prevzemi — na panju, 
poaastniškili gozdih in interesentom agrarne reforme j 
v Sloveniji z dne 27. aprila 1921., št. 12.443,": j * Uradni Ust pod št. 154 iz leta 1921. 
.sw-namka uredb ministrstva za žume in rudnike j *«= Razglašen v «Službenih. Novinah kraljevino 
it. 18. «Službene Novine» St. 195/21., izpremeniü j Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 268, izdanjh dne 17ega 

m da se glasi: ! novembra 1922. (Prilog XXXVI. — 1922.) 

Prošnjo za stavbni les, ki ga je treba za popravo 
ali zgradbo hU in gospodarskih poslopij in naprav, 
mora občinski agrarni odbor sestaviti v posebnem 
izkazu ter jih predložiti pristojnemu okrožnemu 
agrarnemu uradu. Poslovanje jo isto, kakor je bilo 
določeno za oddajo drv za kurjavo. 

§ 10. 
Za. posamezno gospodarstvo *e sme za novo 

zgradbo dovoliti kvečjemu 15 m'-' lesa. Le» eo etite 
nakazati šele tedaj, ko prosilec dokaže, da je že 
dobil gradbeno dovolitev in da je piipravil potrebno 
množino drugega materiala (kamenje, apno, opeko 
itd.). Pri upravičenih pogorelcih ta doka« ni po
treben. 

§ H. 
Pri eventualnih sjK)rih, ki se morajo reševati ta

koj, posreduje državni eekvoster, ako ga posestvo 
ima, po potrebi pa gozdarski referent okrožnega 
agrarnega urada. Na zahtevo ene izmed strank mora. 
spor končnoveljavno rešiti okrožni agrarni urad 
.sporazumno z okrajnim gozdarskim inžehjerjem. 
Stroške za posredovanje plača ona stranka, ki je 
spor zakrivila. 

§ 12. 
Okrožni agrarni urad mora voditi in nadzirati 

vsa ta opravila ter posebno paziti na to, da uprave; 
veloposestev in občinski in občinski agrarni odbori 
natančno izvršujejo njim predpisano dolžnosti ih da 
pravočasno prično z delom.' Dolžnost mü je nadalje, 
paziti na to, da «e pravilno in pravično ugotovi 
potreba interesentov in množina razpoloinega mato
naia in da so cene določene zmerno in pravično. 

Organi' gozdnopolitične uprave so na prošnjo 
okrožnega agrarnega urada dolžni, ]wi t«h opravilih 
pomagati, kolikor jim to dopušča redno opravljanje 
lastnih poslov. Dolžnosti nadzorstva in kompetenca 
v gozdnopolicijskem in goznotehničnem ožim osta
nejo s tem neizpremenjene. 
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§ 13. 
Ako potom, ko so se pokrile potrebe agrarnih 

interesentov, še preostane drv ali stavbnega lesa iz 
rodne letne sečnje, se morajo iz tega kriti potrebo 
malega obrta. 

V Prekmurju se mora v okviru etata vpoštevati 
po zmernih dnevnih cenah tudi potreba za kurivo 
in za stavbni los ostalih poljedelcev po njih imo
vinskem stanju in vsega ostalega prebivalstva. Ta 
odredba za Prekmurje pa velja samo za čas, dokler j barvo, 
ne nastopijo normalne prometne razmere gledo za- ; Kolki po 20 par so natisnjeni z modro barvo 

polju, je označena vrednost kolkov, izražena v ste- ; Kolki po 1000 Din so natisnjeni s temnorožasto 
vilkah, nad tem in pod tem pa je v elipsi napisano s i barvo. 
cirilico in latinico: «napa», «para». V spodnjem de', u j Taksne znamke za kvar te in domine so take: 
kolica je na polnem polju napisano s cirilico in lati- ; Taksne znamke za kvarte in domino po 50 Din 

..тшксет м.рка'' ^ K o l e k . hde]aiU v bizantin-j merijo 83 гат/24У2 mm. 
•t ! flKSCnfl ГПЗГКН meo: ,ак5И111 ПШ1ла 

skein slogu"" """*" i Vzdolž vse dolžine zgornjega dela taksme znam-
Označeni kolki so natisnjeni z istimi klišeji. ! ^ Je napisano s cirUico in latinico besedilo: «Таксе-
Kolki po 5 par so natisnjeni s temnomodro barvo. ; на марка за карте и домнне» - «Taksena marki 
Kolki 'po 10 par *o natisnjeni s svetlozeleno ! ^ karte i domine». Sredi kolka, m «cer v krogu, 

I ki predstavlja venec, je na polnem polju državni grb 
' v belem orlu. Na levi strani grba je na praznem pre

laganja tamkajšnjega prebivalstva 
stavbnim lesom. 

Morebiten preostanek se mora prodati po dolo
čilih naredbe z dne 3. septembra 1920., št. 14.082. 

§ H. 

kurivom in i Kolki po 50 par so natisnjeni z rdečo barvo. štoru besedilo: «50 Дииира » na desni «trani pa: 

2.) Kolki po 1, 2, 3 in 5 dinarjev merijo 25 mm/1 « D 1 " „ 50». Taksna znamka je izdelana v bizantin-
35 mm. V zgornjem delu kolka je napisano s cirilico ! skem slogu. 
in latinico: " I " " 1 " "pü'"-- Sredi kolka, in sicer v ! Te taksne znamke »0 natisnjene s «vetlomodro 

lesena marka , b a r v < ) c e n a 50 pa s črno barvo; pri tej priliki se je 
I krogu na polnem polju, je državni grb v belem orlu., ' v y , ' J_\ *_„:*: 6 y i J > J . b . . tudi unieüa prvotna лтednost teh znamk s ornimi 

Spodaj na levi iu na desni strani, in sicer v praz 
Zoper gozdne posestnike, ki bi ovirali izvrSeva- j l i e m feiern ix)lju, je označena vrednost kolkov v ^ „ ^ , 

nje tega zakona, je postopati po predpisih naredbe o j gtevilkah, na prostoru nad Številkami pa je napisano 
državnem nadzorstvu in upravi velepoeestov z dne ; ^ ^ ^ ^ н с Ш т ^ ] & т с о . ^ K ( j l e k j e 

izdelan v bizantinskem slogu. 
„ .._ Označeni kolki «o natisnjeni z istimi klišeji 
§ 15. 

3. septembra 1920., št. 14.082. 

Kolki stare emisije se smejo rabiti do konca me
seca јапиатја 1923.; od tega dne pa prestanejo ve
ljati ter se bodo lahko do vštetega dne 30. aprila 
1923. zamenjavali pri vseh blagajnah, ki prodajajo 

j vrednotniee na račun uprave državnih monopolov 
Kolki po 1 Din so natisnjeni z rumeno barvo. j n a o z e m ] j u v e e kraljevine; talcene znamke za kvarte 

Če kdo premišljeno napravi kaj škodo v gozdu v : Kolki po 2 Din so natisnjeni z rumenkastozeleno j i n domine pa bodo zamenjavale carinarnice pri de-
času, ko se sekajo, spravljajo ali odvažajo drva ali | b a r v 0 . j taksnih znamk uprave državnih monopolov, 
les, ali če poda kdo občinskemu agrarnemu odboru j Kolki po 3 Din so natisnjeni z rožasto barvo. , . . . . . . D л 
neresnične podatke, dalje če za izdelavo ali dovoz j Kolki po 5 Din so natisnjeni z rdečerjavo barvo. J I* generalne direkcije »osrednjih davkov v Beogradu, 
drva ali lesa odstopi del drv ali lesa kot odškodnino j 3 ) K o l k i ^ jo jyin m e r i j 0 2 6 mm/36 mm. V zgor-
ali če les, dobljen po tem zakonu, proda ali na kakr- i n j e m d e l u k o l k a ^ n a p i s a n 0 s cirilico besedilo: 
šenkoli način odtuji, izgubi pravico do drv in lesa; Днн.Р. 1 0 > < gredi kolka, m sicer v krogu j 
po tem zakonu za prihodnji dve leti. ' iyj таксена марка > i 

dne 20. oktobra 1922.; št. 26.137. 

§ 16. 
Razglasi pokrajinske oprave 

za Slovenijo. 
Št. 41.876. 

! na polnem polju, je državni grb v belem orlu, okoli j 
; njega pa ornamentika, izdelana v majhnih kvadrat- ' 

Ako ee zahtevajo poklicani javni službeni organi j •&оМ p Q 1 0 D i n S Q п а 1 1 а п ј е п 1 ,L vijoličasto 
v spornih zadevah na poslovanje na licu mesta, trpe j b a ) . v 0 

stroške za to interesenti. j 4 0 К о 1 И ^ 2 0 D i n ^ ^ 2 5 ш т / 3 5 m m y ^ . 

o 1 7 ; njem delu kolka je napisano s cirilico besedilo: «20 Kazgfla 
,. ' , , ,. . .„ јДниара», v spodnjem delu kolka pa z latinico: N a m e e t 0 Odstopivžih petih prisednikov občinske-

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpise,, < D i n a r a 2 0 ». Sredi kolka, in sicer v krogu, je držav-1 tekega s o s v e t a v Centibi so imenovani za 
obvezno moč pa dobi z dnem ko se razglasi v , l ü ^ v g č i t u . v ^ о г а ј 1 p o l 0 vici kroga je okoli grba i risednike t s o s v e t a : I v a n j 0 j k l i i r In Alekean-
«Službenili Kovinah», ter nadomešča naredbo ministra | n a p i s a n o s с п-ш с 0- : «Таксена марка», v spodnjem K . F u j s _ o b a v Centifcsldh goricah nadalje 
za agrarno reformo in ministra za šume in rudnike ; d e l u k r o g a p a 7, latinico: «Taksena marka». Kolek je j V o D d e ] Q a a i Fran V i d a in Fran H o r v a t — 
o nakazovanju kuriva, in stavbnega leea v vele- ; j 7 y d e i a u . v bizantinskem -logu.. j v s i ^ ; е v Centibi. 
posestniških gozdih interesentom agrarne reforme i Kolki po 20 Din so natisnjeni s lomno modro- "" 
v Sloveniji z dne 27. aprila 1921., št. 12.443, j ,/A,]&U0 barvo. 
seznamka uredb ministrstva za sume in rudnike Kolki'po 50 Din merijo 25mm/35V2mm. V 
št. 18, «Službene Novine» št. 195/21. zgornjem delu kolka je'napisano s cirilico besedilo: 

«Таксена марка», v spodnjem delu kolka pa z lati
nico: «Taksena marka». Sredi kolka, in sicer v elip
sastem krogu, pomaknjenem proti zgornjemu delu 
kolka, je državni grb v belem orlu, pod tem krogom, 
in sicer v spodnjem delu kolka, na prostoru med 
tem delom kroga in besedilom, napisanim z latinico: 
«Taksena marka», je napisano besedilo: «50 D™°pa 

50». Kolek je izdelan v bizantinskem slogu. 

Našemu ministru za šume in rudnike priporo
čamo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo 
po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu poko
ravajo. 

V B e o g r a d u , dno 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 

V L j u b l j a n i , dne 25. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokrajinskega namestnika: 
dr. Baltic s.r. 

Videl in pritisnil državni pečat 
čuvar državnega pečata, 

minister pravde: 
dr. L. Markovlć e. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
minister za zunanje posle: 

Nik. P. PaSić 6.r. 

(Pod jasi ostalih ministrov.) 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o emisiji novih kolkov in taksnih 

znamk.* 
Na predlog uprave državnih monopolov z dne 

16. oktobra 1922., Pr. br. 33.891, je odredil državni 
podtajnik za finance z odlokom z dne 20. oktobra 
1922., št. 26.137: 

Uprava državnih monopolov da z dnem 1. janu
arja 1923. v promet enotne kolke in taksno znamke 
za kvarte in domine za vso kraljevino, in sicer kolke 
po 5, 10, 20, 50 par in po 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50, 100, 
250, 500 in 1000 dinarjev, taksne znamke za kvarte 
in domine pa po 50 dinarjev. 

Kolki nove emisije so taki: 
1.) Kolki po 5, 10, 20 in 50 par merijo 25 mm/ 

35 mm. Sredi zgornjega dela kolka je državni grb v 
ščitu. Srodi kolka samega, in sicer v praznem belem 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št 258, izdanih dne 17ega 
novembra 1922. 

Kolki po 50 Din so natisnjeni s pomarančasto 
barvo. 

6.) Kolki po 100 Din merijo 25 mm/35 mm. V 
zgornjem delu kolka je napisano besedilo: «100 
üüMEi mn, v spodnjem delu pa- " Т а к с с и а ""P""" 100», 

« ZOV Таксена «apna 

z latinico: «250 

Dinara -"-""-s • •<!•——* - —•-- » „Taksena marka" • 

Sredi kolka, in sicer v krogu na polnem polju, jo 
državni grb v belem orlu. Okoli kroga je izdelana 
ornamentika v bizantinskem slogu. 

Kolki po 100 Din so natisnjeni s sajasto baTvo. 
7.) Kolki po 250 Din merijo 26 mm/36 mm. V 

zgornjem delu kolka je napisano s cirilico besedilo: 
£ïï5Eî— 250», v spodnjem delu kolka pa 

, „ p " " " , 250». Sredi kolka, in 
Taksena marka ' 

sicer v krogu na polnem polju, je državni grb — 
krona. Okoli grba je ornamentika v bizantinskem 
slogu. 

Kolki po 250 Din so natisnjeni s temnorjavo (fo-
tografskorjavo) barvo. 

8.) Kolki po 500 Din merijo 26inm/36mm. V 
zgornjem delu kolka je napisano s cirilico besedilo: 
e 5 0 0 —âïïHEi!— 500», v spodnjem delu kolka pa z 

" " Таксена марка i r •> 

500». Sredi kolka, in sicsr 

Dinara 
latinico: «500 ^ , , , m a r k a 

v krogu na polnem polju, je državni grb — krona. 
Okoli grba je ornamentika v bizantinskem slogu. 

Kolki po 500 Din so natisnjeni z rdečevijoličasto 
barvo. 

9.) Kolki po 1000 Din merijo 26 mm/36 mm. V 
zgornjem delu kolka je napisano s cirilico besedilo: 
,1000 Д и и а Р а — 1000», v spodnjem delu kolka pa Таксена марка 

z latinico: «1000 
Dinara , 1000». Sredi kolka, in 

. aksena marka _ ' 

sicer v krogu na polnem polju, je državni grb — 
krona. Okoli grba je ornamentika v bizantinskem 
«logu. 

Razpust društev. 
Št. 41.039, z dne 16. novembra 1922. 

Društvo «Mladeniška družba sv. Jožefa pri Sveti 
Trojici» je razpuščeno, ker že več let ne deluje in ker 
zaradi nezadostnega števila članov nima pogojev za 
pravni obstoj. 
St. 41.600, z dne 22. novembra 1922. 

Društvo «Arbeiter-Turnverein ,Freiheit' in Cilli» 
je razpuščeno, ker že več let ne deluje in ker zaradi 
nezadostnega števila članov nima pogojev za pravni 
obstoj, pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

Tekavčlč s. r. 
Št. 4529 in 4582. 

Odobritev šolskih knjig. 
Pokrajinska uprava, oddelek za prosveto in vere, 

je odobrila nastopni šolski knjigi: 
a) Z razpisom z dne 22. novembra 1922., Št. 4529, 

knjigo: «Čitanka za obče ljudske šole». Izdaja 
v 4 delih. II. del. Za drugo in tretje šolsko leto 
štirirazrednili in večrazrednih ljudskih šol. Sesta
vila Henrik S c h r e i n e r in Fr. H u b a d. Če
trta pregledana izdaja. Oskrbel Ljudevit C e r -
n e j , okrajni šolski nadzornik. Cena vezani knji
gi 8 Din. V Ljubljani 1923. Kr. zaloga šotekih 
knjig in učil. 

b) Z razpisom z dne 22. novembra 1922., št. 4582, 
knjigo: Dr. Fran S t u r m : «Francoska vadnica». 
Drugi letnik. Cena vezani, knjigi 36 Din. V Ljub
ljani 1922. Založila Jugoslovanska knjigarna. 
V L j u b l j a n i , dne 22. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka: dr. Skabernè в. r. 
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123. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 13.532/22 zdr. 

Razpis. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo razpisuje službo 

okrajnega zdravnika pri okrajni sanitetni upravi v 
Celju v IX., odnosno VIII., odnosno VII. činovneui 
razredu državnih uradnikov. 

Prosilci naj predlože pravilno kolkovane prošnje 
do dne 2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Prošnjam naj se prilože doktorski diplom (ali 
njega prepis), izpričevalo o fizikatnem izpitu, dokazilo 
o izobrazbi, dosedanjem službovanju, o starosti o 
državljanstvu iu o fizični sposobnosti. 

Prosilci, ki še nimajo fizikatnega izpita, se na
stavijo provizorno ter se morajo zavezati, da opra
vijo ta izpit vsaj v dveh letih. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 18. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U 468/22—4. 1 6 0 8 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Katarina P o d g o r š e k , mesarjeva 

žena v Trzinu št. 82, je kriva, da dne 2. oktobra 1.1. 
na semnju v Litiji ni imela vidno označenih cen 
življeuskim potrebščinam. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., in zato 
«e obsoja po istem členu citiranoga zakona na tri 
dni zapora in dvesto dinarjev denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa še na nadaljnje 4 dni zapora, in po 
§ 389. k. p. r. na plačilo stroškov kazenskega posto
panja in eventualne izvršbe. 

Po členu 19. navedenega zakona je to razsodbo 
po pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu, in sicer 
ob stroških obtoženkinih. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek IIL, 
dne 31. oktobra 1922. j 

U VI 2177/22-3. l 6 0 6 j 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Julija L a v š , rojena dne 4. decem

bra 1876. v Hrastniku, pristojna v Ljubljano, rim-, 
ako-katcli«ke vere, samska, trgovka v Ljubljani, še \ 
nekaznovana, je kriva, da je imela dno 12. oktobra [ 
1922. v Ljubljani v svoji prodajalni na Tržaški ; 
cesti na prodaj postavljena živila, in sicer zelje' 
v glavah, solato, fižol v stročju, kostanj in hruške, ! 

brez označenih cen, da torej kot prodajalka ž iv in
skih potrebščin v obratovališču ni imela sumarno ali 
podrobno označenih cen posameznim predmetom te
ko, da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922.. in zato! 
se ol>soja po istem členu na 12 ur zapora in 200 K 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 
24 ur zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo -stro
škov kazenskega postopanja. 

Po členu 19. citiranega zakona je pravnomočno 
razsodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških ob
toženkinih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 25. oktobra 1922. 

866 

radi izreka o kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča 
v Ložu z dne 23. marca 1922., opr. št. U 87/22/3, 
s katero je bil obtoženec obsojen zaradi pre
stopka po členu 6. zakona o pobijanju draginje 
po istem členu z uporabo § 260. e k. z. na 3 dni 
zapora, poostrenega z enim postom, in na denarno 
kazen 900 Din, odnosno ob neizterljivosti na na
daljnjih 18 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
povračilo stroškov kazenskega postopanja. Po pred
logu obtoženčevem, naj se vzklicu zaradi izreka o 
krivdi in kazni ugodi, in po predlogu javnega ob-
tožitelja, naj se vzklic obtožencev kot neutemeljen 
zavrne, njegovemu vzklicu zaradi izreka o kazni pa 
ugodi, je razsodilo rečeno sodišče dne 11. oktobra 
1922. tako: 

Vzklic obtoženca Ivana Tomšiča, rojenega leta 
1877. v Knežaku, pristojnega v Stari trg, rimsko
katoliške vere, oženjenega trgovca v Igavasi št. 18, 
še nekaznovanega, zaradi izreka o krivdi in vzklic 
javnega obtožitelja zaradi izreka o kazni zoper raz
sodbo okrajnega sodišča v Ložu z dne 22. marca 
1922., opr. št. U 87/22/3, se zavračate kot ne
utemeljena z ozirom na razloge razsodbe prvega 
sodnika; kolikor pa gre obtožencev vzklic zoper 
izrek o kazni, mu je ugoditi, in zato se kazen zni
žuje na 24 ur zapora in 100 Din denarne kazni, 
odnosno se ob neizterljivosti odmerja z nadaljnjimi 
48 urami zapora. i 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek IL, 
dne 4. novembra 1922. 

_____ Letnik IV. 
6. zakona o pobijanju draginje po členu 6. istega 
zakona obsojen z uporabo § 266. b k. z. na 3 dni 
zapora, poostrenega z enim trdim ležiščem, in; na 
500 Din denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti 
na nadaljnjih 10 dni zapora, in po § 389. k. pa-, r. 
na povračilo stroškov kazenskega izstopanja. Po 
predlogu javnega obtožitelja, naj «e vzklic obto
žencev zaradi izreka o krivdi in kazni zavrne kot 
neutemeljen iz razlogov prvega sodnika, je raz
sodilo rečeno sodišče dne 11. oktobra 1922. talco: 

Vzklicu obtoženca Ivana Palčiča, rojenega leta 
1858. v Markovcu, oženjenega posestnika in gostil
ničarja istotem št. 4, pristojnega v Stari trg, še 
nekaznovanega, zaradi izreka, o krivdi in kazni 
zoper razsodbo okrajnega eodišča v Ložu z dne 
30. marca 1922., opr. št. U 97/22—3, je deloma 
ugoditi. Kolikor gre vzklic zoper izrek o krivdi, 
se z ozirom na razloge razodbe prvega sodnika 
zavrača kot neutemeljen; kolikor pa gre zoper izrek 
o kazni, mu je ugoditi, in zato so kazen zmžuje na 
24 ur zapora in na 500 Din denarne kazni, ob ne
izterljivosti pa «e odmerja z nadaljnjimi 10 dnovi za
pora. 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodjšče v Ložu, oddelek II., 
dne 4. novembra 1922. 

U 89/22—8. l e n 

| V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
j Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 
! je vsled naredbe z dne 26. septembra 1922., s ka-
i tero je büa določena vzklicna razprava, razpravljalo 
j dno 11. oktobra 1922. pod predsedstvom višjega 
; deželnosodnega svetnika Mladiča, vpričo dvomosod-
; nega svetnika Regally.ja, deželnosodnih svetnikov 
j drja. Mohoriča in drja. Skabernete kot sodnikov in 
i avskultonta Rebule kot zapisnikarja in vpričo držav
nega pravdnika drja. Hodžarja, o vzklicu, ki ga je 
vložila obtoženka Neža B r a v e c zaradi izreka o 
krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v 
Ložu z dne 27. marca 192Ü., opr. št. U 89/22—3, 
.< katero je bila imenovana obtoženka zaradi pre
stopka po členu 6. zakona o pobijanju draginje [>o 
istem členu obsojena z uporabo § 260. k. z. na 
3 dni zapora, poostrenega z enim postom, in na 
600 dinarjev denarne kazni, odnosno ob neizterlji
vosti na nadaljnjih 12 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja. Po predlogu obtoženkinem, naj s<> vzklicu 
ugodi in ona sama oprosti vsake krivde in kazni, 
in po predlogu javnega obtožitelja, naj se obto-
ženkin vzklic zavrne kot neutemeljen, je razsodilo 
rečeno sodišče dne 11. oktobra 1922. tako: 

Vzklic obtoženke Neže Bravčeve, rojene letaj 
1855. Branišljeve, v Cerknici, obvdovele gostilni- ' 
čarke v Ložu št. 26, tja pristojne, še nekaznovane.' 
zoper razsodbo okrajnega sodišča v Ložu z dne i 
27. aprila 1922., opr. št. U 89/22—3, se zavrača' 
kot neutemeljen, kolikor gre zoper izrek o krivdi, 
z ozirom na razlogo razsodbe prvega sodnika; ko
likor pa gre zoper -izrek o kazni, je vzklicu ugoditi 
in kazen se znižuje na 24 ur zapora in 50 Din 
denarne kazni, odnosno se ob neizterljivosti odmerja 
z nadaljnjimi 24 urami zapora, ker je sodišče v 
višji meri vpoštevalo olajšujoče okolnosti. 

Vzklicateljica se obsoja po § 390.. k. pr. r. na 
povračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek H. 
dne 4. novembra 1922. 

U 103/22-7. 1564 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled na/edbe z dne 24. aprila 1922., s katero 
je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
11. oktobra 1922. pod predsedstvom višjega de
želnosodnega svetnika Mladiča, vpričo dvornosod-
nega svetnika Regallyja, deželnosodnih svetnikov 

j drja. Mohoriča in drja. Skabemeta kot sodnikov in 
I avskultenta Rebule kot zapisnikarja, vpričo držav
nega pravdnika drja. Hodžarja iu obtoženca Mi
haela M i 1 a v c a o vzklicu, ki ga je vložil javni 
obtožitelj zaradi prenizke kazni in obtoženec za
radi izreka o krivdi in kazni zoper razsodbo 
olerajnega sodišča v Ložu z dno 12. aprila 1922., 
opr. št. U 103/22—3, s katero je bil obtoženec 
Mihael Milavec, rojen leta 1852. na Velikem vrhu, 
oženjen, trgovec s špecerijskim blagom v Danali 
št. 12, pristojen v Novo vas, še nekaznovan, spo
znan za krivega prestopka po členu .6. zakona z 
dne 30. decembra 1921. o pobijanju draginje in \w 
istem členu z uporabo § 360. a k. z. glede zaporne 
kazni obsojen na 2 dni zapora, poostrenega z onim 
postom, in 300 Din denarne kazni, odnosno ob ne
izterljivosti na nadaljnjih 6 dni zapora, in po § 889. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja in razglasitev razsodbe v Uradnem listu. Po 
predlogu obtoženčevem, naj se vzklicu ugodi in 
on sam oprosti krivde in kazni, in po predlogu jav
nega obtožitelja, naj se vzklic obtožencev zavrne, 
njegovemu vzklicu pa ugodi ter kazen zviša, je 
razsodilo rečeno sodišče dne 11. oktobra 1922. tako: 

Vzklic obtožencev o izreku o krivdi in javnega 
obtožitelja zaradi prenizke kazni zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Ložu z dne 12. aprila 1922., 
opr. st. U 103/22—3, se zavračata kot neutemeljena 
z ozirom na razloge razsodbe prvega sodnika. 

Vzklicu obtoženčevemu zaradi izreka o kazni pa 
je v toliko ugoditi, da se prvotna kazen znižuje :w 
24 ur zapora in 50 Din denarne kazni, odnosno ob 
neizterljivosti odmerja' z nadaljnjimi 24 urami zapora. 

Vzklicatelj se obsoja.po § 390. k. pr. r. na iw-
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek II., 
dne 4. novembra 1922. 

U 87/22-9. — 1 5 6 2 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
; Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 
je vsled naredbe z dne 26. septembra 1922., « ka
tero je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo 
dne 11. oktobra 1922. pod predsedstvom višjega 
deželnosodnega svetnika Mladiča, vpričo dvornosod-
nega svetnika Regallyja, deželnosodnih svetnikov 
drja. Mohoriča in drja. Skabemeta kot sodnikov in 
avskultenta Rebule kot zapisnikarja, vpričo držav
nega pravdnika drja. Hodžarja in obtoženca Ivana 
T o m š i č a o vzklicu, ki ga je vložil obtoženec 
zaradi izreka o krivdi in kazni in javni obtožitelj za-

U 97/22-7. i 5 6 3 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 26. septembra 1922., s katero 
je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
11. oktobra 1922. pod predsedstvom višjega de
želnosodnega svetnika Mladiča, vpričo dvomosod-
nega svetnika Regallyja, deželnosodnih svetnikov 
drja. Mohoriča in drja. Skabemeta kot. sodnikov in 
avskultenta Rebule kot zapisnikarja in vpričo dr
žavnega pravdnika drja. Hodžarja o vzklicu, ki ga 
je vložil obtoženec Ivan P a l č i č zaradi izreka .o 
krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča 
v Ložu z dne 30. marca 1922., opr. št. U 97/22—3, 
s katero je bil obtoženec zaradi prestopka po členu 

U VH 1263/22—2. löey 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Marija E e l š a k , rojena dne 1. aprila 1898. v 

Stojncih in tja pristojna, samska, posestnikova hči 
v Stojncih, hči Janeza Belšaka in Antonije Belša-
kove, rojene Bezjakove, je kriva, da je dn 0 4. av
gusta 1922. v Maribora kupila na Glavnem trgu od 
kmetice Antonije Lauferjeve za 80 K hrušk, in sicer 
po tri za 1 K, ter jih hotela takoj nato prodajati po 
tri za 2 K, odnosno po dve za 1 K, da je torej ku
pila življenske potrebščine na trgu zaradi prepro
daje v istem kraju in času. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 9. zakona 
o pobijanju draginje in zato se obsoja po istem členu 
na 24 ur zapora in 200 dinarjev denarne kazni, ob 
neizterljivosti pa na nadaljnje štiri dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na plačilo stroškov postopanja in 
izvršitve kazni. 



123. 
* " ^ — — • . . . 

Po členu 14. citiranega zakona ji je odvzeti za
plenjeno blago in izkupiček (48 K) zapade v korist 
fonda za prehrano siromakov. 

Po členu. 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti brez razlogov objaviti v Uradnem 
listu, 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VII. 
dne 22. avgusta 1922. 
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Sa 8/22-17. Ш ( Ј 

Konec poravnalnega postopanja. 
Poravnalno postopanje dolžnicc Marije H i t t i -

j e v e, protokolirane trgovke v Ljubljani, Martinova 
cesta St. 8. je končano. Poravnava je sodno odo-

Deželno sodišče v Ljubljani, 
dne 22. novembra 1922. 

Poravnalni sodnik: dr. Golia s. r. 

-6. 1615 C JII 99/22-5 in C III 100/22 

Oklic. 
Zoper Karolino S o j č e v o , posoštnico v Cretu 

*t. 89, katere sedanje bivališče je neznano, je po
dala pri okrajnem sodiSču v Celju posojilnica V Ce
lju, ki jo zastopata odvetnika dr. Josip in dr. Gvi-
doD Sernec v Celju, tožbi zaradi 700 K in 1500 K. 

Na podstavi tožbe se je določil narok za ustno 
*poroo razpravo na dan 

2 8. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri podpisanem sodišču v sobi št. 4. 

V obrambo pravic Karoline Sojčeve se postavlja 
za skrbnika Jožef Rebov, župan na Teharjah. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., j 
dne 14. novembra 1922. i 

A 251/22-6. 1 5 8 9 3_2 

Poklic neznanih dedičev. 
Anton Z a j e , hlapec v Konjicah št. 38, je dne 

«L julija 1922. umrl, n e da bi bil zapustil naredbo 
poslednje volje. 

Sodišču ni anano, ali je kaj dedičev." Za skrbnika 
»puSöini ee postavlja Rado Jereb, notar v Konji
cah. . J 

Kdor hoče kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom o n e g a 1 e t a od danes dalje naznaniti sodi
šču ter izkazati svojo dedinsko pravico. Po tem roku 
se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči svoje 
Pravice, le-tem, kolikor bi ee pa to ne zgodilo pri
pade zapuščina državi. ' 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 26. oktobra 1922. 

š t 191: njive, cenilna vrednost 468.359 K; vi. š t 192: 
travniki in pašniki, cenilna vrednost: 669.671 K; 
vi. št. 216: vrtovi, cenilna vrednost 26.475 K; vi. 
št, 217: gozdi, cenilna vrednost 800.834 K; vi. št. 241, 
253 in 312: ribniki, cenilna vrednost 15.645 K — 
skupaj 3,674.284 K. Skupna cenilna vrednost za-
S » " ä 3,994.250 K, najmanjši ponudek 

K nepremičnini vi. št. 126, 142 143 191 192 
216, 217, 241, 253 in 312 spadajo W p r i t e ' k l i n e • 
1 par težkih konj, 2 žrebeti, 5 krav in 3 telice, 4 vo
zovi, 1 navaden voz, 4 brane, 1 brana za travnike, 
1 sejalmca, 1 mlatilnica z motorjem, 1 cirkularna. 
žaga, 1 slamoreznica, 1 obračalnik za seno 1 ko-
siLnd stroj, 1 obračalni p l ug, 2 pluga, 1 osipalnik, 
1 eejalmk za koruzo, 1 vitel (gepelj), 2 konjski opre
mi, 6 sodov, 4 kadi, 10 grabelj, 10 vu, 10 lopat pet 
krampov, 2 žagi, 2 sekiri v cenilni vrednosti 319.950 
kron. 

Pod najmanjšim ponudkom se u e bo prodajalo. 
Vadij znaša 400.000 K. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 20. novembra 1922. 

Letnik IV. 
Družbene objave se razglašajo v «Uradnem Unta 

pokrajinske uprave za Slovenijo» v Ljubljani od
nosno v uradnih listih na sedežih podružnic. ' 

L j u b l j a n a , dne 20. oktobra 1922. 

1 6 0 0 A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

1013. Sedež podružnice: Jesenico. 
Besedilo firme: «Orient», mednarodna trgovsko-

spedicijska in skladiščna delniška družba v Mari
boru, podružnica v Jesenicah. 

Sedež glavnega podjetja: Maribor CMeljska cesta 
št. 12). 

Obratni predmet: 
a) družba se bavi s špedicijo in transportnimi posli 

vsake vrste po suhem in po vodi v tuzemstvu in 
inozemstvu; 

b) posreduje pri ocarinjanju blaga ter izvršuje do
tično kontrolo; 

c) vskladišča raznovrstno blago ter vodi tranzitna 
in javna skladišča; 

č) opravlja inkaso povzetij, na blagu ležečih bre
men in drugih obveznosti za lastni in za tuj 
račun; 

d) izvaja raznovrstno reklama cijsko postopanje za 
lastni in za tuj račun; fc. .. . _ , . , O M 1 № v ^ Ј и ш Ј а ш ; x r a n c „„c imag» tvor-
prevzema m likvidira razna že obstoječa pod- ш'баг v Šoštanju; Mihael Omahen treovec v Vifinii 
letia sliČnA VPS1.A- i rrrm- H«n„S ТГ-„*4„ i. *_ . ' . °. . . .__'' 

E 643/22—13. 
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jetja slične vrste; 
f) opravlja na podstavi potrdila ministrstva za fi

nance, generalne direkcije carin z dne 20 sep
tembra 1922., C br. 56.492, pri carinarnici na 
Jesenicah carinsko posredniške posle. 
Višina osnovne glavnice: 4,000.000 K; po skle

pu občnega zbora z dne 10. julija 1922. se zviša del
niška glavnica na 10,000.000 K. 

Višina, število in značaj posameznih delnic: 
10.000 delnic v nominalnem znesku po 400 K, ki 
se glase na prinosnika in s 0 popolnoma vplačane; 
zvisba se izvrši z izdajo 15.000 delnic nominalne 
vrednosti po 400 K, ki se glase na prinosnika in se 
tudi popolnoma vplačajo v gotovini. 

Imena upravnih svetnikov: inženjer Oskar Dra
gar, industrijski svetnik v Ptuju; Anton Jurca vele-

1014. Sedež: Lesce pri Bledu. 
Besedilo firme: slovensko: Tovarna verig, d. d. v 

Lescah pri Bledu; hrvatsko: Tvornica lanaca, d d 
u Lescah kod Bleda; srbsko: Фабрика ланаца, 
акционо подузеће y Лесцах код Вледа; nem
ško: Kettenfabrik, A. G. in Lesce bei Bled; fran
cosko: Manufacture de chaînes, Société Anonyme, 
Lesce-Bled; angleško: Chain Works Joint-Stock 
Company, Ltd. Lesce by Bled; italijansko: Fabbrica 
Catene, Soeietà .Anonima in Lesce presso Bled. 

Obratni predmet: Družba 
a) izdeluje, nakupuje in prodaja vse vrste verig in 

kovinasüh izdelkov sploh; 
b) ustanavlja, pridobiva, zakupuje in obratuje- dru

ga, bodisi že obstoječa, bodisi nov a podjetja t«; 
vrste ter se udeležuje pri njih, zlasti pridobiva 
njih delnice; 

c) razširja lastna podjetja z ustanavljanjem podruž
nic in zastopstev, poslovalnic, zalog in skladišč 
v tuzemstvu in v. inozemstvu — vse to pa v 
okviru veljavnih predpisov in družbenih pravil. 
Družbena oblika: Delniška družba; ustanovite-v 

delniške družbe dovoljena in pravila odobrena z 
odlokom ministrstva za trgovino in industrijo z dne 
11. maja 1922., št. 2609, in sprejeta na ustanovnem 
občnem zboru dne 26. junija 1922. 

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. 
Delniška glavnica: 2,500.000 Din, razdeljena ua 

25.000 delnic po 100 Din, ki so v gotovini popol
noma vplačane ter se glase na imetnika. 

Podpisovanje firme: Firma se podpisuje kolektiv
no in sicer tako, da postavljata pod njeno po komer
koli napisano, natisnjeno ali štampiljirano besedilo 
svojeročno svoji imeni dva člana upravnega sveta 
ali pa en član in ravnatelj s prokuro, odnosno Pro
kurist, ali pa ravnatelj in prokurist, in sicer zadnja 
dva vedno s prietavkom p. p. (per procura). 

Upravni svet sestoji iz najmanj Šestih in največ 
dvanajstih članov; člani upravnega sveta so: Fran 
Stupica, trgovec v Ljubljani; Fran Bonač, trgovec 
v Ljubljani; inž. Dušan Sernec na Bledu; dr. Janko 
Brejc, odvetnik v Ljubljani; Franc Woschnagg tvor-
mčar v Šoštanju; Mihael Omahen, trgovec v Višnji 
gori; Hanuš Krof ta, bančni ravnatelj v Ljubljani; 
dr. Josef Seligstein, industrijec na Dunaju; Alfred 
Meebold, industrijec v Beli peči. 

Prokurist družbe: Ilinko Haberl, zasebni uradnik 
v Lescah. 

Družba objavlja vse svoje javne razglase po 
upravnem svetu v uradnem listu svojega sedeža in-
v uradnih listih na sedežih svojih podružnic. 

L j u b l j a n a , dne 9. oktobra 1922. 

Na predlog Jerice A n d r en šk o v e , gostilni-
čarke v 2alcu; in Obrtne kreditne zadruge v Slo-
venjgradcu bo dne 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob 
desotih pri tem sodišču v sobi št. 4 na podstavi ob- -> — J — * - — > ̂ u J U , лпкш jurca veie-
enem odobrenih pogojev dražba nastopnih nepremič- ! . t r ž e c hl komercialni svetnik v Ptuju; Janko Tavčar 
ПМЦ vpisanih v zemljiško knjigo za, Latkov0 vas, j mdiustrijec v Mariboru; Albert Pečevnik, trgove 
v l- š t - 328= j \ Mariboru; Franc Guida, trgovec v Mariboru; 

Označba nepremičnin: zidana hiša, cenilna vred- ! ' ' v , g u s t Skaberne, trgovec v Ljubljani; Jaroslav 
nost 30.000 K; lesena hiša, cenilna vrednost 5000. K; I o r ? k i u Vaclav Setunsky — oba upravna 
gospodarsko poslopje, cenilna vrednost 4000 K; i e v c L n i k a «Čehoslavije» v Pragi, I. Ribna ulice 18; 
^emljišča, cenilna vrednost 51.702 K, skupaj 90.702 i ~ v g u s t D w o r s c h a k , špediter na Dunaju, ГУ.. Favo zemljišča, cenilna vrednost 51.702 K, skupaj 90.702, ., , 
kron. Najmanjši ponudek 60.544 K. ntenstrasse 3. 

Površina znaša 1 ha 15 a 16 m2. 
K nepremičnini spadajo te-le pritekline: 2 lopati, 

_ Pravne razmere družbe: Delniška družba; uatano-
. - _ r — , x .„,. u yitev družbe- dovoljena z odlokom ministrstva za 

' vile za seno, 1 grabi je, 2 motiki in 1 kramp v * ' ' g 0 V I n 0 i n "i'Justrijo z dne 15. avgusta 1921., 
UCnilni v r e d n o t i 113 K ' j VI ••* onnr- - — «enilni vrednosti 1.13 K st. 3905, pravila potrjena s koncesijsko listino v u j " " vjcuiiu«Li n o J\. i ~- -"«-', 1'ia.vijd, pui/ijuna t. Koncesijsko listino 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo ! ?£? ( î l k i l tega m i l l i s t l ' s t v a v LJubljani % dne 3. oktobra 
Vadij znaša 9081 K 50 v. 1 9 2 1- , St. 7008/21.; ustanovni občni zbor dne 19 ja-

Okrainn sodišč* v CM« „HA.!.,, m " ü f i a 1 9 2 2 ' ; ustanovitev podružnice sklenjena v Okrajno sodišče v Celju, oddelek III., 
dne 8. novembra 1922. 

E 793/22—10. 
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Na predlog p o s o j i l n i c e v Celju bo dne 
2 8- d e e e m b r a 1 9 2 2. ob desetih pri tem sodišču 
v eobi št. 4 na podstavi obenem odobrenih pogojev 
uražba nastopnih nepremičnin, vpisanDi v zemljiško 
knjigo za Sv. Jungert: 

Označba nepremičnin: vl. št. 126: graščina, cenil-
«a. vrednost 1,284.000 K; vl. št. 142: hiša št, 8, ce
kina vrednost 30.000 K; vl. št. 143: gospodarska in 
d*»ga poslopja, cenilna vrednost 379.300 K; vl. 

,. sklenjena 
seji upravnega sveta z dne 8. septembra 1922. 

Družbena doba ni omejena na določen čas. 
j Eesedilo firme podpisujeta : a) dva člana uprav-
: nega sveta, en član upravnega sveta in en uradnik 
j s prokuro, b) ravnatelj s prokuro in en prokurist; vsi 
I podpisujejo kolektivno, ravnatelji, ki niso upravni 
j svetniki, in prokuristi vselej s pristavkom p. p. 
(per procura). 
_ Prokurist za podružnico na Jesenicah, ki zastopa 
in podpisuje firmo skupno z upravnima svetnikoma 
Albertom Pečevnikom, odnosno Avgustom Skaber-
netom, je družbeni uradnik Franc Sevnik na Jese
nicah. 

Upravni svet sestoji najmanj iz 9 in največ iz 
12 članov. 

1015. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Hipotekama banka jugoslovan

skih hranilnic; odnosno srbsko-hrvateko: Hipote
kama banka jugoslovanskih štedionica; češko: Hipo
tekami banka jugoslovanskih spofitelen; angleško: 
The hypothecary bank of the Jougoslavian savings 
banks; francosko: Banque hypothécaire des caisses 
d'épargne yougoslaves; italijansko: Banca ipotecaria 
delle casse di risparmio jugoslave; nemško: Hypo
thekarbank der jugoslavischen Sparkassen. 

Predmet, namen in poslovni obseg podjetja-
Družba 

_ 1.) pospešuje v interesu jugoslovanskih hranil-' 
me, ustanovljenih po hranilničnem regulativu, med
sebojne poslovne zveze in organizacijo hranilnic; 

2.) uporablja denar, ki ji je zaujjan, zlasti v 
interesu hranilnic, po bančnih predpisih ter opravlja 
v ta namen, vpoštevaje potrebno varnost, nastopne 
posle: 
a) prevzema hranilnične hipotečne terjatve po od

stopu; 
b) dovoljuje hipotečna posojila v okviru pupilar-

nega kritja; 
c) izdaja zastavne liste, izžrebne tekom 55 let, na 

podstavi posojil, navedenih pod a) in b); 
č) dovoljuje posojila državi, oblastim, deželam, 

okrajem, občinam in drugim javnopravnim kor
poracijom, ki imajo pravico, za svoje potrebščine 
pobirati doklade, nadalje javnim fondom, ako 
jamčijo za ta posojila zgoraj navedene korpo
racije, kakor tudi melioracijskim zadrugam, ako 
je plačevanje obresti in glavnice po dolžDikovili 
dohodkih zajamčeno; 

d) izdaja ' komunalne zadolžnice, izžrebne tekojn 
50 let s premijo ali brez nje, ла podstavi posojil, 
navedenih pod č), kolikor temu glede zadolžili c 
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t) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

s premijo ne nasprotuje zakon z dne 28. marca 
1889., drž. zak. St. 32; žrebni načrt mora biti v 
vsakem primeru oblastveno potrjen; 

e) nakupuje nepremičnine za lastno uporabo in za 
zavarovanje lastnih bančnih terjatev; _ 
dovoljuje posojila koncesioniranim železnicam 
nižje vrste (lokalnim, vicinalniin, vlačnim, elek
tričnim, železnicam na žično vrv, tramvajem itd.), 
ako je'z ozirom na garancijske izjave države, 
oblasti dežele ali drugih javnih korporacij, ki 
imajo pravico, pobirati doklade, plačilo obresti 
in glavnico zajamčeno, ob pogoju, da se posojilo 
zemljiškoknjižno zavaruje; 
nakupuje prioritetne obveznice in prioritetne 
delnice tuzemskih železniških podjetij, katerih 
obrestovanje, odnosno prednosna dividenda, je 
po plačilni obljubi ali poroštvu • države, oblasti 
ali dežele zadostno zavarovano; 
izdaja izžrebne železniške zadolžnice na podstavi 
posojil, navedenih pod f), in vrednotnic, navede
nih pod g) — te zadolžnice se morajo izžrebati 
tokom 78 let; . i 
prevzema v zvezi z drugimi statutarnimi posli j 
delitev, arondiranje, komasiranje in upravo zem-j 
i№; ' . . j 
dovoljuje posojila in predjeme proti zastavi nra-1 
nilnih vlog in vrednostnih papirjev, ki se spreje- j 
majo v zastavo od hranilnic, Narodne banke, nje- j 
nih morebitnih naslednic, uprave fondov ali dr-; 
žavne hipotekarne banke; j 
nakupuje in prodaja vrednostne papirje, devize ; 
in valute za lastni in za tuj račun, pri čemer je ; 
vsaka spekulacija izključena; j 
hrani in upravlja vrednotnice in vrednostne \ 
predmete; ! 

m) dovoljuje kredite v tekočem računu nedvomno; 
plačevitim protokoliranim trgovskim firmam, za-j 
drugam, društvom, opravlja čekovni in žirovni; 
promet ter zalaga kavcije; J 
eskontira, reeskontira menice in druge terjatve j 
ter opravlja inkaso menic in nakaznic (čekov); j 
posreduje pri prenoeu hranilničnih terjatev z 
ene liranilnice na drugo; 

p) sprejema denarne vloge na vložne knjižice v te
kočem računu ali na obrestonosnc blagajniško 
liste; 
dovoljuje stavbne kredite; 
začasno nalaga gotovino v drugih akreditiranih 
denarnih zavodih. 
Borznospekulacijski po*li n a , a f t , t n i ^ n a t u J 

račun so izključeni. 
Oblika družbe: delniška druži». 
Ustanovitev družbe dovoljena z odlokom mini

strstva za trgovino in industrijo z dne 14. oktobra 
1921. VI. št 4470, in s koncesijsko listino z dne 
24? avgusta 1922., st. 5528/22,, oddelka tega mini
strstva v Ljubljani, in pravila odobrena z odlokom j 
ministrstva za trgovino in industrijo z dne 14. okto- j 
bra 1921., VI. št. 4470, in oddelka tega ministrstva, 
v Ljubljani z dne 24. avgusta. 1922., št, 5528. 

Ustanovljena dne 16. septembra .1922. 
Delniška glavnica: 2,500.000 Din, razdeljena na 

25.000 delnic po 100 Din, ki so v gotovini popol
noma vplačane in se glase na ime; ta glavnica se 
sme po sklepu občnega zbora zvišati do 12 3/2 mili
jonov dinarjev. 

Za nadaljnjo zvišbo delniške glavnice je treba 
državne dovolitve. 

Firma se podpisuje tako, da se podpisujeta pod 
njeno napisano ali natisnjeno besedilo: dva člana 
upravnega sveta ali en član upravnega sveta z enim 
ravnateljem ali prokuristom ali dva prokurista, ki 
jima je podelil upravni svet pravico, tla podpisujete 
družbo kolektivno; prokuristi morajo postavljati 
pred svoje ime črki p. p. (per prooura). 

' Člani "upravnega sveta so: dr. Vilko Baltic, za
stopnik pokrajinskega namestnika v Ljubljani; Dra
goon Hribar, veleindustrijec, predsednik Kranjske 
hranilnice itd. v Ljubljani; Josip Ogoreutz, trgovec 
v Novem mestu; Ciril Pire, župan v Kranju; dr. Fran 
Cerne, ravnatelj mestno hranilnice v Ljubljani; dr. 
Josip Lavrenčič, odvetnik v Ljubljani; Robert Koll-
mami, trgovec v Ljubljani; dr. Oton Fettich-Frank-
heini,' odvetnik v Ljubljani; dr. Rihard Karba, lekar
nar v Kamniku; Ivan Pipan, posestnik v Vižmarjih. 

Objave družbe se razglašajo v «Uradnem listu 
pokrajinske uprave za Slovenijo». 

L j u b l j a n a , dne 3. oktobra 1922. 

Družbeniki: Josip Medved, trgovec v Ljubljani, 
Sodna ulica št. 7; Viktor Kališ, izdelovalec metel v 
Rožni dolini št. 263; Franc Milavc ml., trgovec v 
Ljubljani, Cigaletova ulica št. 4. 

Družbo zastopata dva družbenika kolektivno. 
Firma se podpisuje tako, da postavljata pod nje

no napisano ali vtisnjeno ime dva družbenika ko
lektivno svojeročno svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 10. oktobra 1922. 

1017. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Pekol», veletrgovina z zobo-

,-eletrgovina z zobotrebci in 

n) 

o) 

r) 

trebci, družba z o. z 
Obratni predmet: 

njih izdelovanje. 
Družbena pogodba z dne 30. septembra 1922. 
Osnovna glavnica znaša 50.000 K ter je v goto

vini popolnoma plačana. 
Poslovodja je Peter Kozina, tvorničar v Tržiču. 
Franju Zorčiču, uradniku firme «Peter Kozina v 

Tržiču» se je podelila posamezna prokura. 
Ce ima družba le enega poslovodjo, zastopa 

družbo le-ta samostojno. Firmo podpisuje samo
stojno ali poslovodja ali pa prokurist tako, da po
stavlja svoj podpis pod njeno odtisnjeno, štampilji-
rano ali i« komerkoli napisano besedilo, prokurist 
s pristavkom, ki označuje prokuro: «p. P-». 

i Ce pa ima družba več poslovodij, podpisujeta 
firmo kolektivno na enak način ali dva poslovodji 
ali pa en poslovodja skupno z enim prokuristom, j 
le-ta s pristavkom «p. p.». 

L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1922 

1018. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: slovensko: Fried. Siemens, pat. 

kurilni in kuhalni aparati, družba z omejeno zavezo; 
srbskohrvatsko: Fried. Siemens, pat. aparati za 
kuvanje i loženje, društvo sa omejenim jamstvom. 

Obratni predmet: izključna trgovina z izdelki 
i firme Fried. Siemens, specialne tvornice patentira-
I nih aparatov za kurilne — kuhalne — in toplovodne 
'j priprave na Dunaju, odnosno njenih pravnih nasled-
j nikov, na ozemlju kraljevine Srbov, Hrvatov in 
i Slovencev, razen na ozemlju, izvzetem v § 1. (v 
! Stari Srbiji, Vojvodini, Crni gori, Bosni in Herce-
igovini), potemtakem trgovina s Siemensovimi kuril-
! nimi, kuhalnimi aparati in napravami za toplo vodo, 
i potem z drugimi dotičniini izdelki za instalacijo ka-
j kor tudi trgovske agende, ki so neposredno ali 
j posredno v etiku z zgoraj imenovanimi prednici 
i ali ki utegnejo biti z njimi v zvezi. 
j Družba temelji na notarski družbeni pogodbi z 
! dne 30. septembra 1922., posi. št. 1469. 

Osnovna glavnica znaša, 500.000 Kj. ter je po
vsem vplačana v gotovini. 

Poslovodje: inž. Max Wessely na Dunaju, XV., 
Fclberstrasse 22, in v Ljubljani pod naslovom Ljub
ljanske kreditne, banke, blagovni oddelek; Alojzij 
Vodnilc, kamenoseški mojster in upravni svetnik 
Ljubljanske kreditne banke v Ljubljani, Kolodvor
ska ulica št. 34; Josip Costaperaria, arhitekt v Ljub
ljani, Jurčičev trg št. 2. 

Družbo zastopata: a) ali tlva poslovodji, in sicer 
eden imenovan izmed poslovodij, predlaganih po 
obeli bankah, skupno s poslovodjo, ki ga je predla
gala firma Fried. Siemens na Dunaju in ki je bil 
i/.voljen, sedaj z inž. Maxom, Wesselyjem; b) ali en 
poslovodja z enim. prokuristom kolektivno. 

Firma se podpisuje kolektivno, in «cer iako, da 
sopodpisuje poslovodja, predlagan po obeh bankah, 
skupno s poslovodjo, ki ga je predlagala firma 
Fried. Siemens na Dunaju in ki je bil izvoljen, se
daj z inž. Maxom Wesselyjem. 

Firma se podpisuje tako, da pristavljata njenemu 
besedilu, ki je lahko napisano, natisnjeno ali štam-
piljirano, svoj podpis ali dva poslovodji, od katerih 
mora biti vedno eden oni, ki ga je predlagala firma 
Fried. Siemens na Dunaju in ki je bil izvoljen, zasedaj 
inž. Max Wessely, ali pa en poslovodja z enim pro
kuristom. Prokurist podpisuje e pristavkom, ki ozna
čuje firmo: p. p. (per procura). — Družba sme ime
novati prokuriste, in sicer s sklepom občnega zbora, 
toda samo s pravico kolektivnega podpisovanja, 
tako da podpisuje prokurist z enim izmed poslovodij. 
— Imenovanje prokuristov se ne-«me izvršiti brez 
privolitve firme Fried. Siemens na Dunaju, odnosno 
njenih ЈИ-avnih naslednikov. 

L j u b l j a n a , dne 24. oktobra 1922. 

LetuJK i.V. 

Besedilo firme odslej: A. Dular. 
Izstopil je družbenik Pavel Fabiani: odslej je 

edini imetnik Alojzij Dular. 
L j u b l j a n a , dne 10. oktobra 1922. 

1020. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Emil Golle & Comp. 
Obratni predmet: galanterijska trgovina. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Družbenika: Frinii Golle in Romeo Basin, trgovca 

v Ljubljani: 
Izstopil je družbenik Emil Golle; odslej je edini 

imetnik firme Romeo Bašin. 
L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1922. 

1021. Sedež glavnega zavoda: Ljubljana. 
Sedeži podružnic: Split, Celovec (v likvidaciji); 

Trst, Sarajevo, Gorica, Celje, Maribor, Ptuj, Brežice. 
Kranj in Novi Sad. 

Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka: 
Vstopil je kot član upravnega sveta Viktor Von 

der Lippe, ravnatelj na Dunaju. 
L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1922. 

1022. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Julio Meinl, d. d.: 
Otvorila so je podružnica firme v Novem Sadu. 
L j u b l j a n a , dne 22. septembra 1922. 

1023. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Orient», mednarodna trgovsko-

spedicijska in skladiščna delniška družba v Mari
boru, podružnica v Ljubljani. 

Sedež glavnega podjetja: Maribor: 
Ministrstvo za financo je izdalo na podstavi čle

na 2. pravilnika o carinskih posrednikih s potrdilom 
z dne 20. septembra 1922., C br. 56.491, podružnici 
firme v Ljubljani dovolitev za izvrševanje carin
skega posredništva. 

L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1922. 

1024. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Sava», lesna trgovska in indu

stri jalna družba z o. z.: 
Vpisal se je sklep občnega zbora z dne 16. sep

tembra 1922., da se znižaj osnovna glavnica, ki zna
ša sedaj 1,420.000 K, za 50 %, torej na 710.000 K. 
in sicer tako, da se družbenikom proti potrdilu vrne 
50 % njih že plačanih temeljnih vlog, ki so torej 
znižane za polovico. 

L j u b l j a n a , due 27. oktobra 1922. 

1025. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Slovenska eskomptna banka: 
Z odobritvijo ministrstva za trgovino in indu

strijo z dne 17. julija 1922., VI. št. 3806, v zvozi z 
odlokom oddelka tega ministrstva v Ljubljani z dne 
11. avgusta 1922., št. 4963, in z dodatkom z dne 
30. avgusta 1922., š t 5621, se jo sklenila na izred
nem občnem zboru dne 20. maja 1922. razdružitev 
družbe spričo fuzije s Trgovsko banko, d. d. v Ljub
ljani. 

L j u b l j a n a , dno 27. oktobra 1922. 

1026. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Textilia», trgovska in industrij

ska delniška družba: 
Izbrisala se je prokura Josipa Sekule, vpisala pa 

se je prokura Stanislava Adamca, ravnatelja v 
Ljubljani, ki podpisuje skupno z enim članom uprav
nega sveta vedno s pristavkom p. p. (per procura). 

L j u b l j a n a , dne 10. oktobra 1922. 

1027. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Žitni zavod, družba z o. z.: 
Družba sloni odslej na družbeni pogodbi z dne 

25. julija 1921., izpremenjeni po sklepu občnega 
zbora z dne 29. septembra 1922. v §§ 13., 20. in 28. 
V § 13. se je prečrtalo besedilo: «Poslovodjo lahko 
nadomešča postavljen prokurist, ki podpisuje tako, 
da označuje svojo lastnost kot prokurist s pristav
kom p. p.». 

Odstopil je poslovodja Franc Knific; za poslo
vodjo je bil imenovan dr. Vekoslav Kisovec, ravna
telj Slavenske banke, d. d., podružnice v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1922. 

1016. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Milavc & drug. 
Obratni predmet: tvornica in prodaja metel. 
Družbena oblika: javna trgovpka družba izza 

dne 1. oktobra 1922. 

II. V p i s a l e eo s e i z p r e m e m b e in 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1019. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Dular & Fabiani. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim bla

gom na debelo: 

III. I z b r i s a l a se je n a s t o p n a 

1028. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Badiura & Co.: 
Zaradi prestanka obrata. 
L j u b l j a n a , dne 10. oktobra 1922. 

f i r m a 



123. 80У I^'tîî'k IV. 

K2Ü jg4 Vpisi v zadružni register. 
L V pi bal a so je nastopna zadruga: 

JÜ29. Sedež: Predoslje. 
Beeedilo firmo: Živinorejska zadruga v Pred-

asijib, registrirana zadruga z omejeno zavezo. 
Obratni predmet: povzdiga živinoreje. 
Zadružna pogodba (statut) z dno 3. julija 1922. 
Veak zadružnik jamči s svojim opravilnim de

ležem in. z njega petkratnim zneskom. 
ÜMiaaila se izvršujejo z razglasom na deski za

druge, z okrožnicami ali na drug običajen način. 
" NaÖölnlStVo sestoji iz 5 zadružnikov; člani na

čelništva BO: Ivan Ovsenik, posestnikov sin v Pred-
osljih St. 44; Janez Skotič, posestnik v Britofu ht. 9; 
Ivan Zupan, posestnikov sin v Srakovlju St. 4; 
ïvàn Žibert, posestnikov sin v Suhi St. 21; Matevž 
Pfčman, posestnik v Tatincu St. 4. 

. Podpis firme: Besedilo firmo podpisu jota skupno 
iiačclnilč al! njegov namestnik in en član načelništva. 

L j tt b i j a n a, dne 27. oktobra 1922. 

IL . V p i s a 1 o s o ,s o i z p r o m e n i b e i n 
tj o d a t le i j) r i n a a t o p n i h. f i r m a h : 

1030. čevljarska gospodarska zadruga na Dobra-
čevi pri Žlreh, reglstrovana zadruga z ome
jeno zavezo: 

Vpisala so jo izprememba §§ 1, 6. in 7. pravil, 
-sklenjena na občnem zboru dne 4. junija 1922. 

Veak član jamči z deležem in še z enkratnim 
zneskom deleža. 

L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. 

1031. • Mlekarska zadruga na Dobrovi, registrovana 
zadruga z omejeno zavezo: 

Mirita! se je član načelništva Peter Novak, po-
*eetnik na Dobrovi • žt. 35, vpisal pa se je novo
izvoljeni član načelnisiva Jožef Novak, posestnik 
v Razorih st. ü. 

L j u b 1 j a n a , dne 7. novembra 1922. 

1032. Kmetijsko društvo za Hrastje In okolico, 
regietrovana zadruga z omejeno zavezo: 

If.brisal ee je član načelništva Janez Mrak, po
sestnik v öiröicah St. 24, frisai pa se je novo
izvoljeni član načelništva Jože Bizjak v Cirčičab. 

-št. 32. 
L j u b l j a n a , dne 8. novembra. 1922. 

1033. Stavbena in gostilniška zadruga Delavski 
dom na Jeseničan, registrovana zadruga z 
omejeno zavozo: 

Vpisala eo je izprememba § 7. zadružnih pravil, 
^•Idenjona na občnem zboru dne 23. aprila 1922. 

L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. 

1034. Hranilnica in posojilnica v Kranju, registro-
vana zadruga z neomejeno zavezo: 

Vpisale so *e nastopne izpremembe, sklenjeno 
na občnem zboru dno 28. avgusta 1922.: 

Izbrisala • eta so člana načelništva Rajko Ma-
renčič, posestnik in trgovec v Kranju, in Vincenc 
Marinko, profesor v Kranju, vpisala pa età se novo
izvoljena člana načelništva Anton Koblar, dekan v 
Kranju, in Jernej Kušlan, trgovoc v Kranju. 

Vpisala se jo izprememba § 24. pravil. 
L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. 

\ 033. Društvena nabavna zadruga v Ljubljani, re
gistrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali »o se člani načelništva dr. Joža Basaj, 
Ludovik Tomažič, Dore (prav Viktor) Masič, An
ton Pestotnik in Rudolf Wagner — vsi v Ljubljani; 
vpisali pa «o so novoizvoljeni člani načelništva 
Ivan Avsenek pri Gospodarski zvezi, Franc Zma
zek pri ravnateljstvu južne železnico, dr. Franc Kržan 
pri Ljudski posojilnici, Jožof Slak pri Zadružni Zvezi 
tri Jernej Hafner — vsi v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 7: novembra 1922. 

1036» Oblačilnlca za Slovenijo, regiatrovana zadru
ga z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Izbrisali so se člani načelništva dr. Ivan (rocto: 
Franc) Petrič, dr. Ivan Slokar in Janko Jovan, 
vpisal pa se je novoizvoljeni član načelništva Josip 
Dular, ravnatelj Gospodarske zveze v Ljubljani. 

L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. 

1037. Osrednja zadruga lesnih producentov in les
nih trgovcev za Slovenijo, registrovana za
druga z omejeno zavezo v Ljubljani: 

Vpisale so se nastopne izpremembe. sklenjene na. 
občnem zboru dne 6. junija 1922.: 

Po § 6. izpremerijenih pravil sestoji načelništvo 
odslej iz načelnika, njegovega namestnika, tajnika, 
ki jo obenem lahko tudi blagajnik, in še 6 odbor
nikov. Nadaljnjo besedilo ostane neizpremenjeno. 

Izbrisal se je član na.čelništva Viktor Grobotek. 
L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. 

1038, Prva delavska pekarna v Ljubljani, rogistro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisala sta se člana načelništva Stanislav Ur
bane in Valentin Vrhunc, vpisala pa sta se novo
izvoljena člana načelništva Valentin Vrhunc, nad
zornik v Ljubljani št. 7, Kolodvorska idica št. 56; 
Karel Tekauc, skladiščni]; v Ljubljani, Cerkvena 
ulica št. 7. 

L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. 

i039. Kmetijska zadruga za Spodnje Štajersko, 
vpisana zadruga z omejeno zavozo s sedežem 
v Račjem ; 

Izbrisali so se dosedanji člani načelništva Franc 
Pišok, Josip Kolman, dr. Anton Jerovšek in Josip 
Trafenik, vpisali pa so se novoizvoljeni člani na
čelništva Jernej Frangež, posestnik v Bohovi; Ja
kob Florjančič, posestnik pri Sv. Miklavžu; Josip 
Kolman mL, posestnik v Slivnici; Josip Greif, po
sestnik v Račjem. 

M a r i b o r , dne. 8. novembra 1922. 

1040. Elektrlčna-strojna zadruga v Smarci, regi
strovana zadruga z omejeno zavezo: 

Vpisala so jo izprememba §§ 10., 13., 14., 22. 
in 24. zadružnih pravil, sklenjena na občnem zboru 
dne 28. maja 1922. 

L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. 

1041. Delavsko konzumno društvo pri rudniku v 
Zagorju ob Savi, registrovana zadruga z ome
jeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Gašper Majdie, 
Jurij Kanka in Jurij železnik, vpisali pa so se 
novoizvoljeni člani načelništva Jakob Grohar, lesni 
mojster v Toplicah št. 123; Franc Peterim II., stroj
nik v Kbovcu št. 72; Rudolf Stibernik, jamnik v 
Kisovcu št. 72. 

L j u b l j a n a , ilne 7. novembra 1922. 

П1. I z b r i s a l i s t a .se n a s t o p n i z a d r u g i : 

1042. Sedež: Mekinje. 
Besedilo firme: Živinorejska zadruga v Mekinjah, 

r. z. z o. por. v likvidaciji: 
Vsled razdružitve. 
L j u b 1 j a n a , dne 8. novembra 1922. 

1043. Sedež: Stara Loka. 
Besedilo firmo: Živinorejska zadruga v Stari Loki, 

r. z-, z o. z. v likvidaciji: 
Vsled razdružitve. 
L j u b 1 j a n a , dno 8. novembra 1922. 

Ker se položi.nova konstrukcija namesto sedanje 
Roth-Waagaerjevo konstrukcijo, so pozivljejo po
nudniki, naj obenem postavijo ceno, istotako v 
dinarski veljavi, za odpravo te konstrukcije in dveh 
stebrov pod njo. Ponudbi je treba priključiti pre
gledni načrt, t. j . vzdolžni pogled, tloris in presek, 
načrt za montiranje in tehnično poročilo. 

Za izdelavo nove konstrukcije so odločilni: «Op-
šti i tehnički propisi za proračun i izradbu željeznih 
željezničkih mostova, izdani od Direkcije za griidnju 
novih željeznica u Beogradu god. 1919». 

Vsi oni podjetniki, ki bi hoteli prevzeti to .grad
njo, se pozivljejo, naj izroče ali pošljejo do odreje
nega roka svojo ponudbe, podpisane s firmo in za
pečatene, na zavitku opremljeno z napisom: «Po
nudba za most preko Drine ponudnika N. N.», v 
vložni zapisnik podpisane žolezniške direkcije. 

Ponudba mora biti kolkovana z 20 dinarji, vsaka 
priloga pa z 1 dinarjem. 

Nadalje se morajo izpolniti nastopni pogoji: 
Л. Za kavcijo morajo položiti najkesneje do .de

setih na dan licitacije pri oui izmed tuzemskih bank 
tuzemski podjetniki 5 %, inozemski pa 10 % skupne 
vsoto oferirane vrednosti, in sicer v gotovini ali pa v 
\Tednostnih papirjih, ki so po ministrstvu za finance 
priznani za sposobne za kavcije in so pupilarno 
varni. Začasna kavcija so lahko tudi poda z garant
nim pismom enega izmed tuzemskih denarnih zavo
dov, ki mora biti registrirano pri generalnem inspek
toratu ministrstva za finance. Ponudnik, ki mu 
ostane nabava, mora vsako začasno kavcijo nado
mestiti s stalno kavcijo. 

B. Vsak ponudnik mora predložiti pismen dokaz, 
da je zmožen izvesti gradnjo. 

C. Državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev morajo predložiti komisiji potrdilo, d«, so 
svoje podjetje prijavili davčnim pbiastvom in da so 
plačali davek za tekoče trimesečje. 

Priloge pod A, B, odnosno C, so morajo poslati 
obenem s ponudbo v posebnem zaprtem zavitku % 
napisom: «Priloge A, B, odnosno C, k ponudbi za 
moet preko Drine». 

Vpoštovale se bodo samo one ponudbe, ki ustre
zajo navedenim pogojem. Zakesnele, nepopolne in 
brzojavne ponudbo se sploh ne bodo vpoštevale. 

Podloge, potrebne za predložitev ponudb, izdaja 
direkcija državnih železnic v Sarajevu (II. oddelek) 
proti plačilu 150 dinarjev. 

Prispele ponudbe se predlože na vpogled in v 
odobrile v ministrstvu za promet, ki odloči o. njih 
sprejemu. 

S firmo, katere ponudba se sprejme, б« eklene 
pogodba, ostalim ponudnikom pa se takoj vrne 
položena kavcija. — Končno se pripominja, da bo 
morala firma, katere ponudba so sprejme, priznanice 
ob izplačilu zaslužka predpisno kolkovati in da ee 
ji od zaslužka po veljavnih predpisih odtegneta 1 % 
na račun davka na poslovni promet in 1 % za po
trošno zadrugo. 

Iz direkcije državnih železnic v Sarajevu, 
dne 7. novembra 1922. 

Št. 24.694/22. 1539 3—2 

Razglas o ofertalai licitaciji. 
Na podstavi odloka ministrstva za promet к dne 

18. septembra 1922., š t 30.958, se razpisuje v zmislu 
člena 89. zakona o državnem računovodstvu (določil 
iz oddelka «B. Pogodbe in nabave») javna pismena 
ofertalna licitacija za nabavo železno konstrukcije 
proko roko Drine pri Modjodji km 98-7/8 ozkotirne 
proge (76 cm) od Sarajeva do Uvea obenem z nje 
montažo na že stoječih nabrežnih stebrih. 

Licitacija se bo vršila, pri železniški direkciji v 
Sarajevu, II. nadstropje, soba št. 98, in sicer dne 
12. j a n u a r j a 1 9 2 3 . ob desetih. 

Železna konstrukcija z razponom 132-7 ni se 
mora montirali tako, da so ustavi promet samo za 
malo časa. 

V ponudbi je treba v dinarski veljavi označiti: 
1.) točno edinično ceno izgotovljene neocarlnjene 

železne konstrukcije franko vagon na obmejni po
staji državnih železnic kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev; 

2.) ceno za montiranje nove konstrukcije; 
3.) čas, potreben za izdelavo konstrukcije v de

lavnici; 
4.) način in rok dostavitvo; 
5.) čas, potreben za montažo. 
Montiranje ee mora izvršiti brez velikih in kom

pliciranih gradbenih odrov, ker se »tanje vode moč
no In pogostoma izpreminja. 

Št. 496/5-VH—1922. 1580-8—2 

Radias o licitaciji za dobavo iel&znih 
peči in ščedilnikov. 

Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» 
z dne 16. februarja 1922, in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za dobavo železnih peči 
in ščedilnikov. 

Popis in vrata potrebnih peči in ščedilnikov ka
kor tudi obči pogoji za njih dobavo ee dobivajo za 
5 dinarjev pri okonomskem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije. — Vpoštevajo s« v prvi vrsti oferti, 
v katerih se ponujajo običajne trajno žarne peä e 
samotnim vložkom; torej je treba priložiti effico ali 
katalog. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
so mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitev železnih peči in 
ščedilnikov po razpisu pod št. 496/6—VH za dan 
7. j a n u a r j a 1 9 2 3 . ponudnika N. N.». 

Ponudbo morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 7. januarja 1928., in eicor 
mod 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene, ko
misije. Licitacija ee bo vršila ob 11. uri v sobi š t 15 
podpisane direkcije. 



1 г-ì. 870 Lettók IV. 
• Veak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr

žavnem rafiimovodstvu položiti kavcijo б % (od
nosno 10' %y ako je tuj državljan) ponujeno vsoto, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure :ia dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla-

.gajna reverz, ki so inora pokazati predsedniku draž-
oene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
orada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Vsak pouudnik mora ostati v besedi najmanj 80 
dni po licitaciji; predložiti «ne tudi ponudbo za 
delno nabavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreba, 

dne 14. novembra 1922. 

ä t 360/35 -VII.—1922. 1622 S—1 

Razglas o dobavi gumijskih cevi za parno 
kurjavo. 

Podpisana direkcija razpisuje н tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah* 
z dne 25. novembra 1921., piemono ofertalno lici
tacijo za nabavo gumijekih cevi za parno kurjavo 
na dan 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob. 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popfe potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
podi št. 360/35—VII. za dan 29. decembra 1922. 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ]x)iiudiiiki ali njih pooblaščenci na dan 
licitacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke 
predsedniku dražbene komisije. Ponudniki morajo 
ostati v besedi najmanj 30 <mi po otvoritvi'dotične 
ponudbe; predložiti smejo tudi delno }>onudbo. 

Veak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
«cer pri blagajni podpisano direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
hodisi v vrednostnih papirjih. 

O j>oloženi kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo i>ogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uriT no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 20. novembra 1922. 

Št. 11.39/1/1,-1922. Ifižl a - 1 

Razpis natečaja. 
V področju podpisane direkcije je popolniti več 

izpraznjenih mest; za prometne uradniško .in-pod-
uradniške pripravnike. 

Pogoji za sprejem so ti-le: 
1.) Prosilec mora dokazati, da je državljan kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, odnosno da 
je optiral, če je slovanske narodnosti. 

2.) Mlajši ne sme biti nego 18 in ne starejši nego 
35 let. 

3.) Prebiti je moral maturo srednje šole (uradniški 
pripravniki) ali pa dovršiti štiri razrede gimnazije ali 
njej slične šole (poduradniški pripravniki); Absolvi-
rani učiteljiščniki morajo predložiti tudi dovolilo mi
nistrstva za prosveto, da se smejo sprejeti v želez

niško službo (naredba ministrstva za. prosveto 
št. 4529 z dne 23. februarja 1922.). 

4.) Biti mora politično in moralno neoporečen. 
5.) Ce je moral po starosti odslužiti redni kadr-

ski rok, mora predložiti potrdilo vojaškega oblastva, 
da ga je odslužil ali da je oproščen 

6.) Biti mora neoženjen. 
7.) Biti mora duševno in telesno zdrav in -spo

soben za prometno službo, kar je treba potrditi z iz-
pričevulom. železniškega zdravnika v Zagrebu. 

Vse to se mora'dokazali's potrdili političnih, šol
skih, vojaških in cerkvenih oblastev. 

Sprejeli prosilci se dodele zaradi jjraktične iz
obrazbe postajnim prediStojništvom. 

j Prejemki ,-ч> ü-lo: Uradniški pripravnik dobiva 
mesečno plačo 80 Din, poduradniški pa 75 Din 'n 
pripadajočo draginjeko doklado po kraju službova
nja (17 do 19 Din na dan). Po opravljenem promet
nem izpitu se zviša mesečna plača na 100 Din, od
nosno 90 Din, draginjska doki ada pa na 18 do 20 
Din. 

Prosilci se izrecno .opozarjajo, naj ne vlagajo 
nedostatno opremljenih jirošenj, ker se s tem reše
vanje prošenj po nepotrebnem otežuje. 

Prošnje, kolkovane s 3 Din, naj se pošljejo pod
pisani direkciji najkesneje do dne 

20. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
Direkcija državnih železnic 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
dne 24. novembra 1922. 

Zagrebu, 

1620 Razpis. 
Pri okrajnem zastopu v Rogatcu se razpisuje 

služba cestnega mojstra. Prednost imajo prosilci z 
dovršeno prakso pri gradbeni direkciji, odnosno 
gradbeni sekciji. 

Objava o izplačevanju življenskih zavaro
valnih pol ic dunajskih zavarovalnih družb» 

Usoda glavnic, zavarovanih pri dunajskih za
varovalnicah, je prizadevala po prevratu zavaro
vancem v naši državi zaradi nizkega tečaja avstrij
ske valute mnogo težkih skrbi. Največji del »avaro 
vanih glavnic, ki so izza leta 1919. aapadle v 
izplačilo, je ostal do danes neizplačan, ker ee niso 
mogli v tem oziru do sedaj na večkratnih med
narodnih razpravah doseči nikakršni pozitivni uspehi 
v zaščito zavarovancev. 

V tem položaju ira, je nastala sedaj bfctvena 
izpremeinba. Podpisana zavarovalna družba je 
namreč deponirala celotno premijske rezervo m 
svoje zavarovance v kraljevim Srbov, Hrvatov in 
Slovencev brez vsake državne pripomoči v zakonite 
predpisanih vrednostnih papirjih jugoslovanske ve
ljave. Lstotako pa je založila premijske rezerve za. 
vse ono zavarovance v naši državi, ki imajo police 
nastopnih zavarovalnih družb: Allianz, Atlae, Allge
meiner Beamtenverein, Oiseiaverein, Janu», Univer
sale, Wiener städtische Versicherungtv-Anstalt (vse 
na Dunaju) in Erste Militanliensvt-Versichenmgs-
anstalt (v Budimpešti). 

Skupne premi jeke rezerve znašajo približno-
20,000.009 .jugoslovanskih kron. 

Zato je v naši državi odpravljen sekvester nad 
imetkom podpisane zavarovalno družbe in njenim 
podružnicam v naši državi se je podelila dovolitev 
za sklopanjo novih življenskih zavarovajij. 

Vsi zavarovanci navedenih zavarovalnih! družb, 
katerih polic« so spričo primerov smrti aH dospe
losti medtem dospele v izplačilo, se pczivljejo, naj 
se zglase pri ravnateljstvu podpisane zavarovalne 
družbo v Ljubljani, Cankarjevo nabrežje St. 1, od
nosno pri njeni začasni poslovalnici v Zagrebu, 
Frankopanska ulica št. 2, kjor se jim na podstavi 

Prošnji je priložiti rojstni list, domovinski list, \ predloženih jwtrobnih listin izplačajo zapadle glav-
nravstveno izpričevalo, izpričevalo gradbene direk
cije, odnosno sekcije, in zdravniško izpričevalo 

Prošnje naj se vlože do dne 
1. j a n u a r j a 1 9 2 3 . 

V R o g a t c u , dne 25. novembra 1922. 
Okrajni zastop rogaški. 

Razne objave. 
Lokalna že lezn ica Ljubljana-Vrhnika. 

1628 Razglas. 
Dvajseti redni občni zbor delničarjev ljubijait-ko-

•vrhniške lokalne železnice bo dno 15. d e c e m b r a 
19 22. ob enajstih v Ljubljani v dvorani Kranjske 
hranilnice v pritličju na desni. 

Gospodje delničarji se s tem vabijo na ta zbor. 

D n e v n i r e d : 
1.) Poročilo o poslovanju v letih 1919.. 1920. 

in 1921. 
2.) Predložitev računskega zaključka za poslov

na leta 1919., 1920. in 1921., odobritev računskega 
zaključka in ix)delitev absolutorija upravnomu svetu. 

3.) Dopolnitev upravnega sveta. 
4.) Izprememba družbenih ]*ravil. 

'* * *' 
Glede udeležitve pri občnem zboru in izvrše

vanja glasovalne pravice kakor tudi glede sklepanja 
o predmetih dnevnega reda se opozarjajo delničarji 
na §§ 15., 16., 17. in 20. družbenih pravil. Delnice, 
ki niso v posesti države, odnosno bivše kranjske 
dežele, okrajnih zastopov, občin ali hranilnic, se 
morajo vložiti najkesneje do vštetega dne 7. de
cembra 1922. v družbenem uradu v Ljubljani, 
Knafljeva ulica št. 9. 

Delnice je položiti s svojeročaio spisano, odnosna 
po firmi potrjeno konsignacijo v dveh izvodih. En 
izvod se vrne s potrdilom in legitimacijskim listom 
deponentu. Po občnem zboru se vrnejo delnice le 
proti vrnitvi konsignacije. 

Glede delnic, ki so v posesti države, odnosno 
bivše deželo kranjske, okrajnih zas.topov, občin ali 
hranilnic, zadošča namesto deponiranja uradno po
trdilo državne blagajne ali dotičnih okrajnih in 
občinskih zastopov, odnosno potrdilo dotičnih hra
nilnic. 

V L j u b l j a n i , dne 28. novembra 1922. 

Upravni svet. 

шее v celoti v jugoslovanskih kronah. 
One police vseh drugih zavarovancev navedenih 

družb, ki še niso dospele v izplačilo, bo podpisana 
zavarovalna družba zamenjala za nove police, gla
seče se na ju gosi ovan.sk o krone, s -»roštvom, d» 
se zavarovane glavnice ob svojem času celotno iz
plačajo v naši državi v domači valuti. 

Ker pa podpisana zavarovalna družba doslej ee 
ni prejela od omenjenih družb vseh podaütov, po
trebnih za izpremembo teh tekočih polic, naj se 
dotični zavarovanci za sedaj no ustno no pismeno 
ne obračajo na družbo. Rok regulacije zgoraj, 
označenih polic se takoj po sprejemu potrebnih 
podatkov objavi po časnikih. 159S 

V L j u b 1 j a n i , due 28. novembra 192& 

Zavarovalna dražba na življenje «Penite». 

i 561 ava. 
«S a v a», lesna trgovska in industrijalna dražba 

z o. z. v Ljubljani, Beethovnova ulica št. 10, ob
javlja, da je njen občni • zbor dne 16. septembra 
1922. soglasno sklenil, znižati osnovno glavnico-
družbe v znesku 1,420.000 K za petdeset odstotkov, 
torej na 710.000 K, s tem, da so družbenikom vrne 
petdeset odstotkov njih- že plačanih osnovnih vlog,, 
ki so potemtakem* znižujejo za polovico. Ta eklep je 
bil po sklepu deželnega kot trgovinskega sodišča v 
Ljubljani z dne 18. oktobra 1922., opr. št. Firm. 1968,, 
Rg. C I 46/17, vpisan v trgovinski register pri de
želnem sodišču v Ljubljani. 

Družba je na zahtevo pripravljena, zadostiti ali-
dati varnost vsem upnikom, katerih terjatve obstoje 
na dan zadnje, t. j . tretjo, priobčitve to objave. Gle
de upnikov, ki se ne zglase pri družbi v treh mese
cih od označenega dne, bo smatrala družba v smislu 
§ 55. zakona z dne 6. marca 1906., drž. zak. St. 58, 
da se. strinjajo z naraerjano znižbo osnovne glavnice. 

«Sava», lesna trgovska in industrijama družba z o. z. 
v Ljubljani, 

dne 18. novembra 1922. 

1590 Razid druStva. 
Mosko-žeinska podružnica «Družbe sv. Cirila in-

Metoda» za Planino -in okolico v Planini pri Ra
keku se je prostovoljno razšla. 

Fran Kjauta ». r., bivši predsednik,. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



124. 
Poitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 5. decembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske aprave za Slovenijo. 

Vsebina: 
— Uredbe 

Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». - Izpremembe v osebiu. - Zakon o izpremembah v zakonu o obči upravi z dne 26~ aprila 1922 — 
osrednje vlade: Pravilnik o olajšavah za prevoz človeške hrane v pasivne krajine. Naredba ministra pravde o trošninah, hodarinah, prenočninah, vročninah. Izore-

zglas o 
izdanih 

^^^n^Sn^^lT^J^ ,° r i b a r s K i h °ЛГЧПШ J a t a a h " ""osvoje'rëvi^jé. Razgiar'gîedel^^^zalivTns^'kJmrpo iniSni'taSnfcrâlî lzkazTsînju 
živalskih kužnih bolezni v Sloveniji. - Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o taksi ob zamenjavi pokvarjeHih monopoliziranih taksnih vrednotnic. - Razglasi 
zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. - Razglasi drugih uradov in obiastev- - Razne obfavt 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srbe, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 261 z dne 21. novembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I, i dne 7. avgusta 1922., s katerim se Vitomir 
V e r s t o v S e k , državni ekonom sreza resarskega, 
okruga moravskega, po službeni potrebi postavlja za 
državnega ekonoma III. razreda sreza kopaoniškega, 
okruga kruševškega. 

Številka 262 z dne 22. novembra 1922.: 
Odločba ministra za finance, da sme firma Lajoš 

L u s t i g v Novem Sadu poslovati z valutami. 

Številka 264 z dne 24. novembra 1922.: 
Odločbi ministra za finance, da smeta firmi: Mi-

lorad O. R i « t i ć v Beogradu in Braća B e g o v 
Splitu poslovati z valutami. 

številka 268 z dne 29. novembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a л -

d r a I. z dne 14. novembra 1922., s katerim se postav
ljata,: pri ministrstvu za zunanje posle dr. Zdrav.ko 
W i g e 1 e, tajnik III. razreda kraljevskega poslani
štva v Pragi, za rajnika istega razreda po uredbi; pri 
kraljevskem konzulatu v Celovcu za. ìjodkonzula 
II. razreda dr. Vladimir R y b â f, tajnik III. razreda 
kraljevskega poslaništva v Berlinu. 

Številka 268 (Prilog XXVII. — 1922.) z dne 
29. novembra 1922.: 

Naredba ministra za socialno politiko z dne 
31. julija 1922., št. 2540, s katero se predpisuje statut 
«Pokojninskega zavoda za nameščence» v Ljubljani. 
(Glej Uradni list poti št. 319/22.) 

Izpremembe v osebni. 
Gospod minister pravde je imenoval avskultante 

Josipa R u s a , drja. Ivana Š1 i b a r j a , Jožka B e r-
g o č a in drja. Stanka Ž i t k a za sodnike za okrožje 
višjega deželnega sodišča ljubljanskega. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

Absolvirani pravnik Angel D e v e s c o v i je 
«prejet v državno službo kot konceptni pripravnik 
pri policijski direkciji v Ljubljani. 

Kanclist Alojzij Č e vii j a je premeščen od okraj
nega glavarstva v Brežicah k okrajnemu glavarstvu 
v Črnomlju. . „ „ 

J Iv. Hribar s. r. 

Laborantinja anatomičnega instituta ljubljanske 
univerze Ivka B u r j a je imenovana za definitivno 
laborantitijo državne bakteriološke stanice v Ljub
ljani v činu in e prejemki državnih poduradnikov. 

Dr. Katičić s. r. 

Ignacij L a m p i č, višji pisarniški oficial pri so-
dižčih v Ljubljani, Jakob Z e v n i k, kanclist pri 
okrajnem sodišču v Kamniku, Ivan R a k o v e c, iz
vršilni uradnik pri okrajnem sodišču, Alojzij P e -

t r i č, jetniški paznik pri deželnem sodišču v Ljub
ljani, in Jurij K o 1 m a n, sodni sluga v Radovljici, 
so z dnem 30. novembra 1922. na lastno prošnjo 
trajno upokojeni. 

Dr. Rogina s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe» 
4 0 5 , 

Mi 
A l e k e a r i d e p I., 

po milosti božji te narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, 
da je sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev v 116. redni seji dne 
17. oktobra 1922. in da smo Mi potrdili m po-

trjujemo 

Zakon 
o izpremembah v zakonu o obči 
upravi z dne 26. aprila 1922.,* 

ki se ylasi: ., 
Člen l. 

Člen 23. se izpreminja ter se glasi: 
Najtesneje do dne 31. decembra t. 1. se izvrši 

imenovanje oblastnih velikih županov. 
Minister za notranje posle mora pripraviti 

vse, česar je treba, da se namesti in prične po
slovati oblastna uprava. 

Člen 2. 
Člen 26. se izpreminja ter se glasi: 
Zvanja velikih županov se dele na tri razrede: 

prvi razred z letno plačo 10.000 dinarjev; drugi 
razred z letno plačo 9000 dinarjev; tretji razred 
z letno plačo 8000 dinarjev. 

Člen 3. 
Prvi odstavek člena 28. se izpreminja ter se 

glasi : 
Za oblastne velike župane se smejo tekom 

prvih treh let postavljati samo oni višji uradniki 
ali javni delavci, ki imajo fakultetno izobrazbo 
in deset let državne službe ali javnega delovanja. 

Člen 4. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem, ko ga kralj 

podpiše, obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v 
«Službenih Novinah». 

Našemu ministru za notranje posle priporo
čamo, naj razglasi ta zakon, vsem Našim mini
strom, naj skrbe za njegovo izvrševanje, obla-

• Razglašen v «Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 266, izdanih 
dne 27. novembra 1922. — Prvotni zakon glej 
v Uradnem listu pod št. 135. 

stvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V Beogradu, dne 27. oktobra 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. Lazar Markcvić s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nikola P. Pašić s. r. 
(Podpisi ostalih ministrov.) 

Uredbe osrednje vlade. 
4 0 6 . 

Pravilnik o olajšavah za prevoz Človeške 
hrane v pasivne krajine na podstavi od
ločbe ministrstva za promet z dne 3. ok

tobra 1922., št. 30.162.* 
Člen 1. 

! Po odločbi ministrstva za promet se dovoljujejo 
i olajšave znižane železniške tarife za 3000 vagonov 

zrnate hrane in mlinskih izdelkov. Za zrnato hrano 
j in mlinske izdelke зе računi tarifa, Ici je veljala do 

dne 30. junija t. 1. (popust 33 %). 

Člen 2. 
Pravico do olajšave znižane tarifo imajo samo

upravna telesa, občina, zadruge in druge ustanove, 
ki se bavijo s presKrbovanjem življenekili potrebščin 
v -pasivnih krajinah ob kontroli vlade v omenjenih 
poslih. 

Člen 3. 

Tarifna olajšava se uporablja samo, če je tovorni 
list naslovljen na ustanovo, ki se bavi s preskrbo-
vanjem pasivnih krajin ter. je pod kontrolo vlade. 

Člen 4. 

Tovornemu listu se mora priložiti potrdilo (uni
kat), izdano po ministrstvu za socialno politiko, v 

, katerem je označeno, da je pošiljka določena za pre-
I skrbovanje pasivnih krajin. Potrdilo mora biti žige-̂  
sano in numerirano tudi po ministrstvu za promet. 
Duplikat potrdila, istotako žigosan in numeriran po 
ministrstvu za promet, mora prejemnik, preden pre
vzame blago, izročiti postaji. 

Člen 5. 
Če unikat potrdila ni priložen tovornemu listu 

ali če se duplikat ne predloži ob izdaji pošiljke, se 
zaračuni celotna vozni na. 

* RazglaSen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 259, izdanih dne 18ega 
novembra 1922. 
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Člen 6. 

Potrdila, predpisana za znižano tarifo, izdajajo: 
za Srbijo in Črno goro ministrstvo za socialno po
litiko (oddelek za javno pomoò), za druge pokrajine 
pa odseki oddelkov za socialno politiko v Zagrebu, 
Sarajevu, Splitu in Ljubljani. 

Člen 7. 

Potrdila za tarifno olajšavo veljajo do dne 1. av
gusta 1923. 

Člen 8. 
Ta pravilnik stopi v veljavo z razglasitvijo v 

«Službenih Novinah». 
V B e o g r a d u , dne 4. novembra 1922.; 

š t 12.776/П. 
Minister za socialno politiko: 

dr. Žerjav s. r. 

4 0 7 . 
Naredba ministra pravde 

z dne 23. novembra 1922., š t 44.679, 
o troSninah, hodarinah, prenočninah, vročninah. 

Na podstavi člena 34. uvodnega zakona k civil
nemu pravdnemu redu z dne 1. avgusta 1895., drž. 
zak. št. 112, odrejam: 

Člen 1. 

Izvršilni uradniki, poduradniki in sluge dobivajo 
za uradna opravila, ki jih vrše izvun uradnega po
slopja kot izvrševalni organi, kot odposlanci sodišča 
ali kot spremljevalci službujočega uradnika, trošni-
no, hodarino in prenočnino. 

Vročbe v civilnopravnih stvareh ne veljajo za 
uradna opravila po prvem odstavku. 

Za samostojna opravila izvrševalnih organov po 
§ 386. opr. r., razen za cenitve premičnin, ki pri
dejo na dražbo (§ 386., št. 7 opr. r., § 275. izvrš. r.), 
ne pristoji posebna pristojbina, ker so le sestavni del 
uradnega opravila, za kateio pristoji pristojbina po ! 
prvem odstavku. j 

Trošnina. i 

Člen 5. 

Člen 2. 
Trošnina pristoji za vsako izvršilno dejanje, 

označeno v členu L, ne glede na to, ali je imelo 
uspeh, po znesku izvršljive terjatve, in sicer: 
do Vštetih 100 Din v znesku 5 Din, 
» » 250 » » » 6 » 

"» » 500 » » » 8 » 
» » 1.000 » » » 10 » 
» » 2.500 » » » . . . . . 16 » 
» » 5.000 » » » 20 » 
» » 10.000 » » » . . . . ! 25 » 
» » 20.000 > > » 32 » 

preko 20.000 » » > . . . . . 40 » 
Ko se določa znesek izvršljive terjatve, ni vpo-

števati postranskih terjatev. Ako pa ee vodi izvršba 
eamo zaradi postranskih terjatev, odloča njih vsota 
ob času, ko je bil vložen izvršilni predlog. Ako 
fie ne vodi izvršba zaradi terjatve v denarju, se do
loči trošnina po vrednosti spornega predmeta, če je 
označena v izvršilnem spisu. Ako izvršilni zahtevek 
ni označen v izvršilnem spisu, pristoji «talna troš
nina po 10 Din. 

Ce je več terjatev v isti izvršilni stvari, ali če 
vodi več zahtevajočih upnikov izvršbo zoper istega 
zavezanca, se določa trošnina po vsoti teh terjatev. 

Izklicatelju pristoji trošnina samo, če spremlja 
uradnika, ki je določen k dražbi izvun uradnega 
poslopja, j 

Ce gre za izterjavo zneskov, ki so označeni v 
§ 104. opr. r., je odločilen za višino trošnine znesek, 
ki naj se izterja. 

Za izvršilna dejanja ob nedeljah in praznikih ali 
ponoči pristoji za 50 % zvišana trošnina. Nočni čas 
za računanje trošnine traja od dne 1. oktobra do 
dne 31. marca od 17. do 7. ure, od dne 1. aprila do 
dne 30. septembra pa od 18. ure do 6. ure pri
hodnjega dne. 

Člen 3. 
^ Izvrševalni organ ne dobi trošnine, ako rubi pre

mičnine le po zaznambi na rubežnem zapisniku, ne 
da bi vršil nove poizvedbe na licu mesta (§ 257. od
stavek 2., izvrš. r.). 

Člen 4. 

Ako traja uradno opravilo, za katero gre pristoj
bina, ne da bi se vračunila pot na kraj uradovanja 
in nazaj, več nego 6 ur, pristoji trošnina za vsakih 
nadaljnjih, četudi le začetih 6 ur, vnovič. 

Za izvršilna dejanja, ki jih opravlja izvrševalni 
organ proti istemu zavezancu v različnih prostorih, 
toda na istem kraju, dobiva trošnino le enkrat. Isto 
velja za izvršilna dejanja proti več zavezancem, ki 
žive ali v skupnem gospodinjstvu ali sicer v skup
nosti, ako se nanaša izvršilno dejanje na njih skup
no imovino. 

Prenočnina. 

Člen 6. 

Ako mora izvrševalni organ prenočiti, da opravi 
uradno opravilo po členu 1., odstavku 1., ali da 
združi več takih uradnih opravil, dobiva prenočnino 
po 10 Din za vsako noč. V potnem dnevniku naj se 
izkaže, da je bilo treba prenočevati. 

Isto pronočnino dobiva izvrševalni organ brez 
izkazila, ako je prehodil peš v enem dnevu poleti 
40 km, pozimi 30 lan na kraj uradnega opravila in 
nazaj (člen 7., odstavek 1.). Poletni in zimski čas 
se računi po zadnjem odstavku člena 2. 

V obeh primerih se mora razdeliti prenočnina po 
enakih delih :ia združena uradna opravila, za katera 
je treba plačati trošnino, ako ni bilo prenočevanje 
očividino provzročeno po enem ali po posameznih 
uradnih opravilih. 

Hodarina. 

Člen 7. 

Hodarina znaša 50 p za vsak km od sedeža so
dišča do kraja uradnega opravila. Ulornki, ki pre-
sezajo pet desetin kilometra, se računijo za cele 
kilometre; manjši ulornki se ne vpoštevajo. 

Ako opravi sodni organ na enem službenem po
tovanju na različnih krajih več uradnih opravil v 
civilnih stvareh, dobiva hodarino po 1. odstavku po 
najkrajši poti za vsako posamezno opravilo. 

Ako pa mora opraviti po naročilu na enem služ
benem potovanju samo eno uradno opravila v civil
nih stvareh aH več uradnih opravil v civilnih stvareh 
v istem kraju, dobiva enkratno hodarino za pot na 
kraj uradnega opravila in nazaj. 

Hodarino dobiva etodni organ tudi, če uporablja 
železnico (parnik) aH druga splošna vozila. Ako pa 
je voznina višja od hodarine, dobiva namesto hoda-
rine povračilo -voznine za najcenejši razred, toda sa
mo, če so mu je dovolilo, uporabljati splošna vozila. 
Hodarina se potem računi od zadnje postaje dalje. 
V potnem dnevniku naj se izkaže, da je bilo na
ročeno sodnemu organu, uporabljati splošna vozila. 

Ako spremlja izvrševalni organ uradnika in upo
rablja njegov voz, si ne sme zaračuniti hodarine. 

Vročnina. 

Člen 8. 
Vročnina v civilnopravnih stvareh v spornem in 

v nespornem postopanju znaša za vsako vročbo iz
vun uradnega poslopja po 1 Din. Ce se izvrši vročba 
istočasno z izvršilnim dejanjem pri isti osebi, ne gre 

! zanjo vročnina. Za vročbo v kazenskih stvareh se ne 
i plačuje vročnina (stalna hodarina). 
i 
j Člen 9. 
I Za vročbe v civilnopravnih stvareh dobiva sodni 
organ hodarino, prenočnino in povračilo voznine na 

i železnicah, parnikih in drugih splošnih vozilih (člena 
I 6. in 7.). 
j Za vročbe ali druga opravila v kazenskem posto
panju dobiva, ne glede na njih število, le enkratno 
hodarino po 50 p za km za pot od sodnega poslopja 
do kraja uradnega opravila in nazaj, prenočnino 
(člen 6.) in povračilo voznine na železnicah, parnikih 

j in drugih splošnih vozUih (člen 7., odstavek 4.). Le 
j v nujnih primerih sme sodni organ iti na pot zgolj 
j v svrho vročb ali drugih opravil v kazenskem posto-
I panju. V tem primeru se razdeli ta hodarina ir pre 
nočnina na posamezne kazenske vročbe (opravila) po 
enakih delih. 

J Ako se združi na istem potovanju več opravil 
(vštevši vročbe) v civilnem in v kazenskem posto-

, panju, se sme izplačevati hodarina (voznina) le za 
vročbe v civilnih stvareh (člen 7., odstavek 2.). Za 
kazenske vročbe (opravila) dobiva sodni organ v 
tem primeru hodarino le za pot, ki jo je prehodil 
zgolj v svrho kazenske vročbe (opravila). Prenočni
na se razdeli v tem primeru le na opravila v civilnih 
stvareh (člen 6., odstavek 3.). 

Povprečnina. 

Člen 10. 

Povprečnina po razpisu bivšega avstrijskega 
jusiičnega ministrstva z dne 24. avgusta 1899., 

ukaznika št. 34, se zvišuje za sluge od 30 K na 
30 Din in od 20 K na 20 Din. 

Člen 11. 

Co mora eno zgoraj navedenih pristojbin v 
civilnih stvareh plačati stranka, ki ima pravico 
revnih ali za katero je postavljen skrbnik v zmislu 
§ 276. o. d. z., aH Če ostane izvršba, ki jo je uvedel 
poganjajoči uradnik (§ 105. opr. r.), brezuspešna, 
se pristojbina začasno ne izplača, temveč zazna-
menuje v seznamku. Izvršbe te vrste, o katerih je 
domnevati, da ostanejo brezuspešne, naj se zdru
žijo po možnosti z drugimi, pri katerih utegnejo 
biti pristojbine izterljive. * 

Zabeležene pristojnine naj se izterjajo (§§ 104. in 
nasi., 134. opr. r.): 

1.) ako se naloži povračilo stroškov nasprotniku 
take stranke; 

2.) ako postane stranka zmožna, da plača; 
3.) ako je obče znano, da ima odsotna stranka v 

tuzemstvu imovino. 
Zabeležene pristojbino naj se izbrišejo, ako jih 

stranka no more plačati tudi po pretoku petih let, 
odkar je bila stvar pravnomočno končana. 

Člen 12. 

Trošnino, prenočnine in hodarine v civilno
pravnih stvareh odmerja in izterjuje po §§ 104. in 
nasi. opr. r. vročevalni uradnik ali vodja vročeval-
nega in izvršilnega oddelka. Pristojbinske liste iz
daja odmerjajoči uradnik. Le-ta. odmerja tudi pri
stojbine v kazenskih stvareh. 

Sodni predstojnik preizkuša občasno, ali so pri
stojbine prav odmerjene, ter primerja v različnih 
primerih potni dnevnik, knjigo izvršb in uradne 
spise. 

Uradna opravila, za katera je treba plačati pri
stojbine, naj se vpisujejo v potni dnevnik samo, če 
je bilo treba plačati zanje v posameznem primeru 
poleg trošnine prenočnino ali hodarino. 

Clcn 13. 

Sodni predstojnik sme pooblastiti izvrševalni 
organ, ki ima pravico samo do trošnine, da jo iz
terja pri zahtevajočem upniku ali pri zavezancu tudi 
izvun primera § 96., odstavka 3., opr. r. To poobla
stilo, ki se mora pokazati stranki, daje sodni pred
stojnik z zaznamkom na spisu ter navede znesek, 
ki se sme izterjati. 

Tako izterjanih trošiun po členu 12. ni treba 
vpisovati v denarno knjigo, pač pa se morajo ug> 
ta vi jati po členu 1.2. 

Člen 14. 

Hodarine- in prenočnine v kazenskih stvareh je 
treba ugotavljati vsak mesec in izplačevati iss za
loge za kazenske stroške. 

Pristojbine za vročbe v kazenskih stvareh naj 
posvedoči vročevalni organ na vročilnici, pisarna 
pa naj jih vpiše v stroškovnik. Ako se pri ugoto
vitvi po prvem odstavku izpremeni pristojbina, ki 
je zapisana v stroškovnik, je treba stroškovnik'po
praviti in vrniti neupravičeno izterjani višji znesek. 

Člen lo. 

Ta' naredba razveljavlja vse dosedanje predpise 
o trošninah, hodarinah, prenočninah in vročninah 
sodnih organov, kolikor ji nasprotujejo. 

Člen 16. 

Naredba dobi veljavo z dnem, ko so razglasi v 
Uradnem listu. Za uradna dejanja, ki so se iavršila 
do tega dne, veljajo dosedanji predpisi 

V B e o g r a d u , dne 23. novembra 1922. 

Minister pravdo: 
dr. L. Markovlć e. г. 

4 0 8 . 
Izprememba Člena 16. v uredbi o postav» 

ljanju davčnih izvrševalcev.* 
Državni podtajnik za finance je odredil s od

ločbo z dne 8. novembra 1922., št. 23.893/G. D. N. P., 
da je člen 16. uredbe ministrstva za finance z dne 
23. novembra 1920., št. 14.335,** izpremeniti ia da 
se glasi tako: 

* Razglašena v cSlužbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 261, izdanih dne 21ega. 
novembra 1922. 

** Uradni list pod š t 5 iz leta 1921. 
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«Co opravlja davčni izvrševalec po potni osnovi 

službo v kraju, ki je najmanj tri kilometre daleč od 
njegovega službenega kraja, ter se mora v službi na 
]H>tovanju muditi najmanj osem ur izvun službenega 
kraja, dobiva dnevnico 50-— kron; če se bavi s 
službenim poslom manj nego osem ur, a več nego 
«tiri ure, mu gre dnevnica 25-— kron; naposled, če 
je opravljal svojo sdužbo izvun svojega okraja (k°" 
tara, sreza), dobiva dnevnico v isti višini in ob istih 
|K>gojih, kakor jo to določeno z uredbo z dne 30ega 
septembra 1920., D R br. 96.000,* za poduradnike, 
manipulante, dnevničarje in pisarniške pomočnike. 

Na službenih potovanjih sme davčni izvrševalec 
zaračunavati vozovnice III. razreda na železnicah in 
II. razreda na ladjah; če traja bivanje v enem kraju 
več dni, se smejo ti potni stroški zaračuniti samo 
enkrat za prihod in za odhod. 

Do povračila kakršnihkoli drugih potnih stro
škov na službenih potovanjih v lastnem okraju (ko-
t.'u-u, srezu) davčni izvrševalec nima pravice. Od 

Razglas. 
Razglas o izdajanju dovolil za nabavo : «t. 42.073. 

premoga.* 
Z ozirom na kapaciteto državnih ]>remogovnikov \ Namesto dosedanjega občinskega gerenta v Р1Ц-

v Bosni kakor tudi na veliko količino premoga — ; vici Karla P o d j a v o r S k a v Lomanoših, ki je od-
blizu 3000 vagonov — ki je v njih založiščih, je ; stopil zaradi bolezni, je imenovan za gerenta te ob-
ukinil gospod minister za šume in rudnike z odio- j čine Fran R o z m a n , posestnik v Lomanoših št 26 
kom z dne 25. oktobra 1922., R br. 8738, vsako iz- •• л г T . , , . . , „„ L ч л _ 
dajanje dovolil za nabavo premoga iz bosenekili pre- : V L J U b ] } a n *' d n e №- n ü v e m b r a 1 9 2 2 -
mogovnikov z dostavkom, da se morajo potrošniki j 
odslej za premog neposredno obračati na rudarski j 
odsek v Sarajevu in da se morajo prvenstveno iz- I 
dajati potrebne količine premoga za promet. ! 
. Ta ukinitev izdajanja dovolil se nanaša na premo- j 
govnik «Vrdnik» s tem, da sprejema uprava tega ; 
premogovnika odslej naročila potrošnikov direktno, j Q - t 

Kar se tiče slovenskih državnih premogovnikov. : 

izdaja dovolila za premog slej ko prej oddelek za j 
premog. I 

Do sedaj izdana dovolila ostanejo v veljavi samo i ** Ç ° d s t * " M e n 0 V 8 6 ' d o 8 9 ' K a k o , u l ° ^ ^ 
1 , , n r " računovodstvu se razpisuje na dan 3 0. d e -

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

KreroenSek e. r. 

Ш 27.895/22. 

Prodaja avtobusa. 

1638 3—1 

tetra nravila so ivvvoU samn ona r ^ t o v ä n ' d i Hh 'l k o f c P r i J a v e z a maksimalno količino 100" vagonov ! u e m , . . „ _ . ._ 
le^a ргалиа so izvzeta samo ona potovanja, ki Јш i ,„,_„„„ "* . c e n i b r a 1 922. ob 12. uri ofcrtalna licitacija za opravlja davčni izvrševalec izvun potne osnove po ! ' и ° 
ekspresnem naročilu, izdanem iz bistvenih uradnih ! 
razlogov. 

Pisarniške potrebščine dobiva davčni izvrševalec 
v naturi. 

Iz pisarne generalne rudarske direkcije v Beogradu, 
dne 7. novembra 1922.; R br. 8738. 

Iz pisarne generalne direkcije neposrednjih davkov 
v Beogradu, 

dne 9. novembra 1922 : št. 23.893/G, D. N. P. 

Razglasi osrednje vlade. 
Razglas o železniški taksi za odjemanje 

vzorcev iz državnih vagonov.** 
Gospod minister za promet je odločil dne 20. t. m., 

da je izza dne 1. januarja 1923. vračunavati in po
birati spodaj označene takse za odjemanje vzorcev iz 
polnih vagonov, natovorjenih z žitom, vinom itd., in 
sicer: 
za prvi odvzetek vzorcev 15 Din, 
za drugi odvzetek vzorcev 30 Din, 
za tretji odvzetek vzorcev 50 Din. 

Vzorci se ne smejo jemati več nego trikrat iz 
istega vagona. Molaico se ne smejo jemati vzorci iz 
vagonov, natovorjenih z državnimi pošiljkami, za 
katere je voznim kreditirana. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 22. novembra 1922.; št, 38.529. 

Razglas o izvrševanju ocarinjanja 
po železnici.** 

Natečaj, Id so ga razpisale oblastne direkcije za 
izvršovanje carinskega posredništva v imenu želez
nice, se podaljšuje do dne 1 5. d e e e m b r a t 1. 

Za ta natečaj ni treba polagati kavcije. Ta se 
položi ob sklepanju pogodbe. 

Refloktantom, ki so že vložili ponudbe, se kav
cija vrne, njih ponudbe pa se bodo vpoštevale. 

Ponudbe so otvorjene. Prijave je treba vložiti pri 
pristojni direkciji. 

Iz ministrstva za promet v Beogradu, 
dne 24. novembra 1922.; št, 39.478/22. 

Št, 34.296/11. 1648 

Razpis vrtnarske službe. 
Na vrtnarski šoli v Novem Sadu je popolniti 

mesto vrtnarja-strokovnjalca. 
Predpisana kvalifikacija: dovršena vrtnarska šola 

in najmanj pet let prakse. ' 
Sistemizirana letna plača po kvalifikaciji do 3000 

Din, brezplačno stanovanje, kurjava in razsvetljava, 
nadalje draginjske doklade po zakonskih predpisih. 

Dokumentirane prošnje naj se pošljejo podpisa
nemu oddelku najkesneje do dne 

1. j a n u a r j a 1 9 2 3 . 

Iz oddelka za poljedelski pouk ministrstva za polje
delstvo in vode v Beogradu. 

* Uradni list pod št. 384 iz leta 1920. 
** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 268, izdanih dne 29. no
vembra 1922. 

Razglas o kurzu listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto, za čas od dne 1. do 

vštetega dne 31. decembra t. 1.** 
Da bi se pravilno pobirale takse po zakonu o 

taksah in pravilno določala pristojnost za sojenje, 
nadalje zato, ker se vrednost listin, izdanih na zlato 
ali inozemsko valuto proti dinarju menjava, je dolo
čil gospod minister za finance z odlokom z dne 
21. t. m., I br. 27.971, nastopne kurze, po katerih se 
morajo preračunavati пд, vrednost dinarja vse listi
ne, ki slovejo na zlato ali inozemsko valuto: 

1 napoleondor ali 20 dinarjev v zlatu Din 237— 
1 turška lira v zlatu » 268-50 
1 angleški funt . . .• » 276-50 

' 1 ameriški dolar » 61-50 
100 francoskih frankov • » 445— 
100 švicarskih frankov » 1140-— 
100 grških drahem » 105-— 
100 italijanskih lir » 280— 
100 nemšldh mark » 1-— i 
100 češkoslovaških kron » 200— 
100 madžarskih kron » 2-50 
100 romunskih lejev » 40-:— j 
100 bolgarskih levov » 42—• 
100 španskih pezet » 975—! 
100 nizozemskih goldinarjev . . . . * 2450-— j 
100 danskih kron » 1250— 
100 avstrijskih kron » 0-09 
100 poljskih mark » 0-50 

. Ti kurzi morajo veljati za čas od dne 1. do vite-
tega dne 31. decembra 1922. 

Po teh kurzih se pobirajo tudi luske takse, o če
mer izda generalna direkcija posreerajih davkov po
trebna navodila. 
Iz pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 

finance v Beogradu, 
dne 21. novembra 1922.; I br. 27.971. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Št. 40.760, 41.681 in 41.682. 

Društva: R a z P u s t ^ U Š t e v . 
«Schützenklub» na Zidanem mostu, 
«Deutscher Verein» v Celju in 
«Cillier Radfahrer-Verein» v Celju 

so razpuščena, ker že več let né delujejo in ker za
radi nezadostnega števila članov nimajo pogojev za 
pravni obstoj. 

V L j u b l j a n i , dne 27. novembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

KremenSek B. r. 

* Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 259, izdanih dne 18ega 
novembra 1922. 

** Priobčen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 266, izdanih dne 27ega 
novembra 1922. 

prodajo šcAtsedežnega Fiat-avtobusa v insanii inva
lidskega odseka v Ljubljani. 

Avtobus je znamke «Fiat» 20/30 HP, št. motorja 
735, je 4400 mm dolg, 1800 mm širok in 2370 m vi
sok; razdalja osi je 3060 mm, teža pa 1750 kg. Avto
bus je že rabljen, toda temeljito popravljen, kar se 
lahko dokaže z izvirnim računom Gorčeve poprav-
ljalnice avtomobilov v Ljubljani. Ogleda se lahko 
vsak dan med uradnimi urami v državni protezni de
lavnici v Ljubljani. 

Prodajna cena 75.000 dinarjev. 
Pismene kolkovane ponudbe naj se vlože najkes

neje do dne 30. decembra 1922. ob 10. uri v pisarni 
invalidskega odseka v Ljubljani (gentpetrska vojafič-
nica), v zapečatenem ovoju z vidno označbo: «Po
nudba po razpisu opr. št. lil 27.895/22». Vsak inter
esent mora do tega časa položiti kavcijo (5% pro
dajne cene, odnosno inozemec 10 %) pri blagajni 
tega odseka, sicer se ponudba ne bo uvaževala. 

V L j u b l j a n i , dne 28. novembra 1922. 

Oddelek za socialno politiko pokrajinske uprave 
v Ljubljani. 

Invalidski odsek. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
dr. Goršič s. r. 

Št. 7563. 
Razglas. 

Na podstavi § 22. kranjskega ribarskega zakona 
z dne 18. avgusta 1888.. dež. zak. št. 16 iz leta 1890., 
je odmeriti ribarsko okrajno takso za samosvoje 
revirje s 15 % onega zneska, ki bi &e dosegel, da 
se obravnava samosvoj revir kot zakupni revir. 
Ker ribarske okrajne takse, odmerjene na ta način 
pred vojno, ne ustrezajo več današnjim razmeram 
in današnji vrednosti denarja, določa pokrajinska 
uprava, oddelek za kmetijstvo, da je dosedanje 
pred vojno določene okrajne takse za samosvoje 
revirje zvišati na lökratni znesek. 

Ribarske okrajne takse za samosvoje revirje, 
dejansko .'lane v zakup, je odmeriti po dejanski 

j zakupnini. 
Ta določitev velja tudi glede taks za leto 1928., 

ki zapadejo meseca decembra. 

V L j u b 1 j a n i , dne 25. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka: Sancin s. r. 

St. 8481. 
Razglas. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za 
kmetijstvo, naznanja, da veljajo potrdila za p r e 
v o z ž i v i n s k e k r m e p o z n i ž a n i t a r i f n i 
c e n i iz Hrvatske, Vojvodine, Srema, Vzhodne 
Slavonije, Podunavja in Bosne za vse proge državne 
in južne železnice izza dne 1. d e c e m b r a t. 1. 

V L j u b l j a n i , dne 27. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka: Sancin e. r. 
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St. 3692. vet. 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezn; 
v Sloveniji z dne 2. decembra 1922. 

0 p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občLn 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k i j e v le a. 

Brežice: Brežice 1:3, Kozje 1:1, Sromlje 1:1, 
Zakot 1:1. Krško: Cerklje 1:3. Ljubljana okolica: 
Jezica 1:6. Maribor: Zgornji Duplek 1:4, Radvanje 
1:1. Vosek 1:3. 

V r a n i č n i p r i s a d . 

Črnomelj: Adlešiči 1:1. Ljubljana okolica; Hor-
julj 1:1. Murska Sobota: Čentiba 1:2, Dolnja Len
dava 1:1, Kapca 1:1. 

G a r j e k o n j . 

Brežice: Zagorje 1:1. Črnomelj: Loka 1:1. Litija: 
Polšnik 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 

Brežice: Mrčna sela 1:1. Kočevje: Videm 1:2. 
Ljubljana okolica: Devica Marija v Polju 1:1. Mari
bor: Radvanje 1:1, Slovenska Bistrica 1:3. Novo 
mesto: Prečna 1:1. Radovljica: Bled 3:9, Lesce 1:1, 
Ribno 1:1. Slovenjgradec: Janžev vrh 1:1, Vuzenica 
1:3. Maribor mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Dobrova 1:1. 
Ptuj: Cvetkovci 1:1, Sv. Lenart pri Veliki Nedelji 
1:1, Veličane 1:1. Radovljica: Bled 1:1. Ljubljana 
mesto 1. 

V L j u b l j a n i , dne 2. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu {»krajinskega namestnika: 

Turk s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljeni. 

St. B II 10/172 ex 1922. 

Razglas. 
Z odlokom gospoda ministra za finance z dne 

11. novembra 1922., št. 6998 (odlok uprave državnih 
monopolov, oddîlka prodaje, odseka za sol, petrolej, 
alkohol in taksne papirje z dne 20. novembra 1922., 
Pr. br. 37.467) se je zvišala, odnosno na novo uvedla 
taksa, ki jo je pobirati v gotovini za stroške ob za
menjavi pokvarjenih monopoliziranih taksnih vred-
notnic. 

Ta taksa znaša: 

za kolke (taksne marke): 
od 0-05 Din do 1 Din 0-05 Din, 
» 1 » » 10 •» 0-20 » 
» 10 » » 100 » 0-50 » 
» 100 » » 1000 » 1-— » 

za menice: 

od O-G0 Din do 2 Din 0-20 Din, 
» 2 >» » 34 » 0-50 » 
» 34 » » 139 » 1 — » 
» 139 » » 760 » 2 — » 

Za vse ostale taktne vralnotnice pa se pobira za 
vsako po 0-50 Din. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 30. novembra 1922. 

Za delegata: Bonač s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseke 
za Slovenijo. 

Št. 13.761/22. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 12. do dne 18. novembra 1922.) 

O k r a j o 

ž« 
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S 
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li 
o-S 

T r e b a š n i t i f u s ( T y p h u s a b d o m i n a l i s ) . 
2 
2 
2 
9 
3 
7 
1 

Brežice' . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Ljubljana okolica 
Litija 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . 
Murska Sobota . 

1 
2 
2 
8 
2 
8 
1 
4 
1 

3 ' 

. . 

. i . 
, , 
, 
, 
1 
, 
, 
t 

1 

G r i ž a ( D y s e n t e r i a ) . 
Celje okolica . 
Celje mesto . 
Kranj . . . . 
Maribor okolica 
Maribor mesto 
Novo mesto . 
Ptuj okolica . 

10 

6 
2 
6 
6 
5 

S k r l a t i n k a 
Brežice . . . . 
Celje okolica . . 
Kranj 
Krško 
Kočevje . . . . 
Ljubljana mesto. 
Litija 
Ljutomer. . . . 
Maribor okolica. 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Radovljica . . . 
Murska Sobota . 

6 
2 
1 

10 
1 
2 

2 
1 
3 ! 
i ! 

( S c a r l a t i n a ) . 
I 7 | 1 i 1 

1 

1 
9 

11 
5 
1 
3 
4 

10 

1 
3 
1 
t 
• 

i 9 
! 1 

D a Y i c a ( D i p h t e r i a ) . 

Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 
Litija 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 

Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 

1 j 1 
1 
3 ! 2 
2 ! . 

? i : 
1 i • 
1 i 1 

T r a h o m . 

3 ' i . 
2 : . 
i ! • 

I 

i l 
i 
i 

10 
9 
2 
7 
3 
7 
7 
2 
2 
1 

1 
» 1 bolnik oddan bolnici v Brežicah. — • V bolnici 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 23. novembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Preda. 2603/13/22—1. 

Razglas. 
Višje deželno sodišče v Ljubljani je sprejelo od

vetniškega kandidata dr ja. Josipa L a v r i č a v 
Ljubljani na njegovo prošnjo v imenik kazenskih za
govornikov svojega okoliša. 

Predsedništvo višjega deželnega sodišča v Ljubljani, 

dne 24. novembra 1922. 

Dr. Rogina s. r. 

U 924/22—3. 1624 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Marija R o z i n - T o m š e, rojena 

dne 21. marca 1884. v Trbovljah, tja pristojna, tr
govka v Trbovljah-Loki št. 98, je kriva, d a dne 
19. oktobra 1922. v Trbovljah ni imela v svoji pro
dajalni označenih cen življenskim potrebščinam. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez

vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., «Služ
bene Novine» št. 5 iz leta 1922., in zato se obsoja 
po členu 6. tega zakona z uporabo § 266. k. z. na 
24 ur zapora in 100 Din denarne kazni, ob neizter
ljivosti pa na nadaljnjih 48 ur zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti ob njenih stroških v Ura-.l-
nem listu. 

Okrajno sodišče v Laškem, oddelek Ш., 

dne 6. novembra 1922. 

U VII 365/22—3. 161» 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obtoženec Anton G r i L rojen dne 23. m a r c i 

1893. v Gorici, tja pristojen, rimwko-kaloliske v v . 
oženjen, trgovec v Ljubljani, Hradeckega va« št. 78. 
nekaznovan, je kriv, da ni imel dne 1. marca 1922. 
v Ljubljani cen življenskim potrebščinam, in sicer 
različnim vrstam s]>ecerije, v svoji trgovini «umarno 
ali podrobno označenih tako, da bi jih bil lahko 
vsakdo razločno \idel. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. citi
ranega zakona na tlva dni zapora in 500 Din denarne 
kazid, ob neizterljivosti pa po členu 16. na nadalj
njih 10 dni zapora (znižanega z razsodbo deželnega 
sodišča v Ljubljani z dne 20. oktobra 1922., BI 160/ 

j /22—4, na 12 ur zapora in 300 Din denarne kazni, 
odnosno na nadaljnjih 6 dni zapora), in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto-
}>anja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VIL, 
dne 25. marca 1922. 

U VI 310/22—11. 1557 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Josip J u v a n c , rojen dne 5. februarja 1865. 

v Cikavi, pristojen v Ljubljano, rimsko-katoliške 
vere, vdovec, železničar v p. v Ljubljani, je kriv, 
da je dne 21. februarja 1922. v Ljubljani na glavnem 
kolodvoru 

1.) kupil jd Ivane Vvcingerlove 892 jajc, da bi 
jih prodal 7, dobičkom; 

2.) kupil od Ivane Weingerlove, ki je prinesla 
892 jajc v Ljubljano, da bi jih prodala v Ljubljani 
na trgu, ta jajca še na poti do trga, <la se je torej 

ad. 1.) zagrešil zoper prepoved večkratne pre
prodaje in nečistu si>ekulacije, ki namerja podražiti 
cene življenskih potrebščin, in da je 

ad 2.) kupil od osebo, ki je nesla življonske po
trebščine na trg, še na j>oti do trga te potrebščine 
zato, da bi jih ne bilo na trgu ali pa da bi jih bilo 
malo in da bi jih -sam lahko drago prodajal. 

S tem je zagrešil ad 1.) prestopek po členu 9., 
ad 2.) pa prestopek po členu 11. št. 2 zakona o po
bijanju draginje z dne 30. decembra 1921. Ur. 1. št. 6 
iz leta 1922., in zato не obsoja zujxjrabo § 267. k. z. 
na teden dni zapora in 100 dinarjev denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnja dva dni zapora, 
in i)o § 389. k. p. r. na povrnitev stroškov kazen
skega postopanja in izvršitev kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek VI., 
dne 9. novembra 1922. 

U VI 429/22—7. 1604 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja i 
Deželno sodižče v Ljubljani kot vzklicno' sodišče 

je vsled naredbe z dne 28. septembra 1922., s katero 
je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo 
v javni seji dne 13. oktobra 1922. pod predsedstvom 
deželnosodnega svetnika drja. Modica, vpričo dežel-
noeodnih svetnikov drja. Mohoriča in drja. Skabsr-
neta in sodnika Morale kot sodnikov in pravnega 
praktikanta drja. Persica kot zapisnikarja, vpričo 
namestnika državnega pravdnika drja. Hodžarja in 
obtoženke Elizabete O e v i r k o v e o vzklicu, ki 
sta ga vložila imenovana obtoženka in opravitelj dr
žavnega pravdništva zoper razsodbo okrajnega so
dišča v Ljubljani z dne 11. aprila 1922., opr. št. U 
VI 429/22—2, s katero je bila Elizabeta Ocvirk spo
znana za krivo in obsojena zaradi prestopka ]w 
členu 6. zakona o pobijanju draginje na 24 ur za
pora in 100 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivo
sti pa na nadaljnja 2 dni zapora in povračilo stro
škov kazenskega postopanja. Po predlogu obtožen-
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kinern, naj se vzklicu ugodi, in po predlogu javnega 
obtožitelja, naj se obtoženkin vzklic zavrne in ugodi 
njegovemu vzklicu. je razsodilo rečeno sodišče dne 
13. oktobra 1922. tako: 

Obtoženkin vzklic, kolikor se tiče krivde, in jav
nega obtožitelja, kolikor se tiče kazni, zoper raz
sodbo okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 11. aprila 
1922., opr. St. U VI 429/22—2, se zavračata kot ne
utemeljena z ozirom na razloge razsodbe prvega 
sodnika; obtoženkincnni vzklicu glede kazni pa je 
ugoditi v toliko, da se ji znižuje zaporna kazen na 
13 ur, ker je sodišče v višji meri vpoštevalo olajšu
joče okolnosti. 

Vzklicateljica se obsoja po § 390. k. pr. r. na 
povračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 23. novembra 1922. 

ü VI 1459/22—9. 1605 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče -v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 30. septembra 1922., e katero 
je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo 
v javni seji dne 27. oktobra 1922. pod predsedstvom 
višjega deželnosodnega svetnika drja. Modica, vpri
čo višjega deželnosodnega svetnika Mladiča, dežel
nosodnega svetnika drja. Molioriča in deželnosodne
ga svetnika Vehovarja kot sodnikov in pravnega 
praktikanta drja. Stanka Toininška kot zapisnikarja, 
vpričo državnega pravdnika drja. Ogoreutza, in ob
toženca Miroslava P a u e r ja, rojenega dne 24. ju
nija 1865., rimsko'-katoliŠke vere, oženjenega, peka 
v Ljubljani, Sv. Petra cesta št, 48, o vzklicu, ki sta 
ga vložila imenovani obtoženec in javni obtožitelj 
/oper razsodbo okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 
18. avgusta 1922., opr. St. U VI 1459/22^-4, s ka
tero je bil obtoženec zaradi prestopka po členu 8. 
zakona o pobijanju draginje obsojen po isti določbi 
na 2 dni zapora in 150 Din denarne kazni, odnosno 
ob neizterljivosti na nadaljnja dva dni zapora, in 
\H) § 389. k. pr. r. na povrnitev stroškov kazenskega 
l>ostopanja. Po predlogu obtoženčevem, naj se vzkli-
i-u ugodi, in po predlogu javnega obtožitelja, naj se 
vzklic zavrne kot neutemeljen in vzklicu opravitelja 
državnega pravdništva ugodi, je razsodilo rečeno so
dišče dne 27. oktobra 1922. tako: 

Vzklic obtožencev zaradi izreka o krivdi in vzklic 
javnega obtožitelja zaradi prenizke kazni zopor raz
sodbo okrajnega sodišča v Ljubljani z dne 18. av
gusta 1922.. opr. št. U VI 1459/22—4. se zavračata 
kot neutemeljena z ozirom na razloge razsodbe pr
vega sodnika, * pristavkom, da izostani iz izreka 
o krivdi besedilo: «prodajal stručke po 32 dkg na
mesto po 33 dkg za 8 K. torej za življenske potreb
ščine zahteva] višjo ceno. nego je ona, ki za jam čuje 
običajni dobiček», pač pa je vstaviti besedilo: «s tem 
zmanjševal porcije življenskib potrebščin»; kolikor 
pa gre obtožencev vzklic /.oper izrek o kazni, mu 
je ugoditi, in zato s« kazen znižuje na 12 ur zapora 
in 100 dinarjev denarne kazni, odnosno se ob neizter
ljivosti odmerja z nadaljnjima dvema dnevoma za
pora. 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na povr.i-. 
čilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 23. novembra 1922. 

I Po predlogu obtožencev, naj se vzklicu ugodi, 
! oni pa oproste vsake krivde in kazni, in po predlogu 
1 javnega obtožitelja, naj se vzklic obtožencev kot ne
utemeljen zavrne, je razsodilo rečeno sodišče dne 
11. oktobra 1922. teko: 

Vzklic obtožencev Franca Simončiča st., rojene
ga na Dobravi pri Skocjanu leta 1857, pristojnega v 
Ljubljano, oženjenega krošnjarja na Ilovici št. 50 pri 
Ljubljani, še nekaznovanega, Franca Simončiča ml., 
rojenega na Dobra vi pri Skocjanu leta 1887., pristoj
nega v Ljubljano, samskega lu-ošnjarja na Ilovici 
št. 50 pri Ljubljani, še nekaznovanega, in Alojzija 
Simončiča, rojenega na Dobravi pri Skocjanu leta 
1896., pristojnega v Ljubljano, samskega krošnjarja 
na Ilovici št. 50 pri Ljubljani, še nekaznovanega, zo
per razsodbo okrajnega sodišča v Ložu z dne 27ega 
marca 1922., opr. št. U 85/22—3, se zavrača kot ne
utemeljen, kolikor gre zoper izrek o krivdi, z ozirom 
na razloge razsodbe prvega sodnika; kolikor pa gro 
zoper izrek o kazni, mu je ugoditi, in zato se kazen 
znižuje vsakemu na 1 dan zapora in na 50 Din de
narne kazni, odnosno se ob neizterljivosti odmerja s 
še enim dnem-zapora. 

Vzklicatelji se obsojajo po § 390. k. pr. r. na 
povračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek H., 
dne 3. novembra 1922. 

Г 85/2,2—8. 1619 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sddišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 20. septembra 1922., s katero 
je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
11. oktobra 1922. pod predsedstvom višjega deželno
sodnega svetnika Mladiča, vpričo deželnosodnih 
svetnikov drja. Molioriča in drja. Skabernota in sod
nika Morale kot sodnikov in avskultanta Rebule kot 
zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika drja. Hod-
žarja, obtožencev Franca S i m o n č i č a s t. in Fran
ca S i m o n č i č a ml. in Alojzija S i m o n č i č a o 
vzklicu, ki so ga vložili obtoženci zaradi izreka o 
krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v 
Ložu z dne 27. marca 1922., opr, št. U 85/22—3, s 
katero so bili obtoženci zaradi prestopka po členu 6. 
zakona z dne 30. decembra 1921. o pobijanju dra
ginje obsojeni po istem členu z uporabo § 260. b k. z. 
vsak na 3 dni zapora, poostrenega z enim postom, in 
na 400 Din denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti 
na nadaljnjih osem dni zapora, in po § 389. k. pr. r. 
nerazdelno na povračilo stroškov kazenskega posto
panja. 

U 88/22-8. 1618 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 26. septembra 1922., s katero 
;]e bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
11. oktobra 1922. pod predsedstvom višjega deželno
sodnega svetnika Mladiča, vpričo dvornosodnega 
svetnika. Regallyja in deželnosodnih svetnikov drja. 
Molioriča in drja. Skabernota kot sodnikov in avs
kultanta Rebule kot zapisnikarja in vpričo državnega 
pravdnika drja. Hodžarja o vzklicu, ki sta ga 
vložila obtoženka Angela K o v a č zaradi izreka o 
krivdi in kazni in javni obtožitelj zaradi izreka o 
kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča v Ložu z 
dire 27. marca 1922., opr. št. U 88/22—3, s katero 
je bila Angela Kovač zaradi prestopka po členu 6. 
zakona o pobijanju draginje obsojena po istem členu 
z uporabo § 260. e k. z. na 5 dni zapora, poostrene
ga z enim trdim ležiščem, in 800 Din denarne kazni, 
odnosno ob neizterljivosti na nadaljnjih 16 dni za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po obtoženkinem predlogu, naj se vzklicu ugodi 
in ona sama oprosti vsake krivde in kazni in po 
predlogu obtožiteljevem, naj se obtoženkin vzklic 
zavrne, je razsodilo rečeno sodišče dne 11. oktobra 
1922. tako: 

Vzklic obtoženke Angelc Kovačeve, rojene Grb-
čeve. rojene dne 20. aprila 1889. na. Igu, omožene 
trgovčeve žene v Ložu, po domače Stožkovke, tja 
pristojne, že kaznovane, zaradi izreka o krivdi zoper 
razsodbo okrajnega sodišča v Ložu z dne 27. marca 
1922., opr. št, U 88/22—3, se zavrača kot neuteme
ljen z ozirom na razloge razsodbe prvega sodnika; 
kolikor pa gre zoper izrek o kazni mu je ugoditi in 
zato se kazen znižuje na 48 ur zapora in 100 Din 
denarne kazni, odnosno se ob neizterljivosti od
merja z nadaljnjimi 48 urami zapora, ker je sodišče 
v višji meri vpoštevalo olajšujoče okolnosti in ker 
je smatralo z ozirom na to, da mora obtoženka! 
slo-beti za slaboumnega očeta in štiri otroke, 
znižano kazen za primerno. 

Vzklicateljica se obsoja p 0 § 390. k. pr. r. na 
povračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek II., 
dne 4. novembra 1922. 

! 27. marca 1922., opr. št. U 78/22—6, s katero je bi] 
i obdolženec zaradi prestopka po § 8. k. z. in členu 
8. zakona o pobijanju draginje obsojen na 3 dni za
pora, poostrenega z enim postom, in na 800 dinarjev 
denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti na nadalj
njih 16 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo 
stroškov kazenskega postopanja. Po predlogu obto
ženčevem, naj so vzklicu ugodi in on sam oprosti 
vsake krivde in kazni, in po predlogu javnega ob
tožitelja, naj se obtožencev vzklic zavrne kot neute
meljen in kazen zviša, je razsodilo rečeno sodišč* 
dne 11. oktobra 1922. tako: 

Vzklic obtoženca Ludovika Ožbolta, rojenega 
dne 27. aprila 1891. v Babnem polju, samskega, 
trgovca z mešanim blagom v Starem trgu št. 18, tja 
pristojnega, še nekaznovanega, zaradi ničnosti -<u 
zavrača kot neutemeljen, kolikor se je uveljavljala 
ničnost. 

Obtožencev vzklic zaradi izreka o krivdi se za
vrača kot neutemeljen iz razlogov prvega sodnika 
s jxipravkom, da je obtoženec zagrešil z dejanjem, 
oznamenovanim v razsodbi prvega sodišča, prestopek 
dovršenega dejanja po členu 8. zakona o pobijanju 
draginje, ne pa samo poizkusa tega prestopka. Vzkli
cu obtoženčevemu in vzklicu javnega obtožitelja za
radi izreka o kazni je pa ugoditi, in zaporna ka
zen se znižuje na 24 ur zapora, a denarna kazen 
zvišuje na 1500 dinarjev, odnosno ob neizterljivosti 
na-nadaljnjih 30 dni zapora. 

Obtoženec se po § 390. k. pr. r. obsoja na povra
čilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek IL, 
dne 8. novembra 1922. 

U 93/22—21. 1614 

U 78/22—11. 1612 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 25. septembra 1922.,' s ka
tero je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo 
dne 11. oktobra 1922. pod predsedstvom višjega 
deželnosodnega svetnika Mladiča, vpričo dvornosod
nega svetnika Regallyja, deželnosodnih svetnikov 
drja. Molioriča in drja. Skaberneta kot sodnikov in 
avskultanta Rebule kot zapisnikarja in vpričo držav
nega pravdnika drja. Hodžarja, obtoženca Ludovika 
O ž b o l t a jn zagovornika drja. Fetticha o vzklicu, 
ki sta ga vložila javni obtožitelj zaradi prenizke 
kazni in obtoženec zaradi izreka o krivdi in kazni 
zoper razsodbo okrajnega sodišča v Ložu z dne 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe z dne 28. septembra 1922., s katero 
je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo 
dne 11. oktobra 1922. pod predsedstvom, višjega, 
deželnosodnega svetnika Mladiča, vpričo dvornosod
nega svetnika Regallyja, deželnosodnih svetnikov 
drja. Molioriča in drja. Skaberneta kot sodnikov in 
avskultanta Rebule kot zapisnikarja, vpričo držav
nega prav<lnika drja, Hodžarja, obtoženca Franca 
Vilarja in zagovornika drja. RavnUiarja o vzklicu, 
ki sta ga vložila javni obtožitelj glede Marije Vi
lar je ve zaradi izreka o krivdi in Franca Vilarja za
radi prenizke kazni, obtoženec j>a zaradi izreka o 
krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča 
v Ložu z dne 12. aprila 1922., opr. št. U 93/22—9, 

s katero j» bil: 
1.) obtoženec Franc V i l a r , rojen dne 20. fe

bruarja 1866. v Pudobu, oženjen, posestnik in go
stilničar istotam št. 26, pristojen v Stari trg, že 
kaznovan, zaradi prestopka po členu 8. zakona o 
pobijanju draginje obsojen na 5 dni zapora, poostre
nega z enim trdim ležiščem in 1000 Din denarne 
kazni, odnosno ob neizterljivosti na nadaljnjih: 20 
dni zapora, in po § 389. k. p.r.na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in s katero se je obenem 
izreklo 7 sodov za zapadle po členu 14. istega za
kona; 

s katero je bila: 
2.) obtoženka Marija V i l a r , rojena dne 23. av

gusta 1872. v Pudobu, omožena, prejšnjega obto
ženca žena, že kaznovana, po § 259., št. 3 k. p. r. 
oproščena obtožbe prestopka po členu 8. istega 
zakona. 

Po predlogu prvega obtoženca, naj se vzklicu 
ugodi, sodba prvega sodnika izpremeiii in on sam 
oprosti krivde in kazni, in po predlogu javnega 
obtožitelja, naj se obtožencev vzklic zavrne in sodba 
prvega sodnika .potrdi vzklicu državnega pravdnika 
ugodi, obtožencu odmerjena kazen zviša in obto
ženka Marija Vilar obsodi, je razsodilo rečeno so
dišč«1, dne 11. oktobra 1922. tako: 

Vzklicu obtoženca Franca • Vilarja zaradi izreka 
o kazni je deloma ugoditi in prvosodbeni izrek o 
zaplembi in izreku zapadlosti sodov se deloma kot 
ničen razveljavlja ter po členu 14. zakona o pobi
janju draginje izreka za veljavno samo zaplemba 
in zapadlost v korist fondu za siromake dveh vin
skih sodov, in sicer po 317 1 in 312 1 s količino 
vina vred, kolikor ga je še ostalo v sodih. 

V ostalem pa se obtožencev vzklic zaradi izreka 
o krivdi in kazni kot neutemeljen zavrača iz raz
logov prvega sodnika. 

Vzklic javnega obtožitelja glede izreka o kazni 
za obtoženca Franca Vilarja in zaradi izreka o 
krivdi glede Marije Vilarjeve se kot neutemeljen 
zavrača iz razlogov prvega sodnika. 
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Vzklicatelj Franc Vilar se obsoja po § 390. k. : 
p. r. na povračilo stroškov vzkJicnega postopanja 

Okrajno sodišče v Ložu, oddelek H., 

dn<> 14. novembra 1922. 

U VII 1693/22. 1684 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Jožefa B1 a ž i č, trgovka v Maribora na Graj

skem trgu št. 4, je kriva, da ni do dne 9. oktobra 
1922. v Mariboru v svoji trgovini s kuhinjskim in 
poljedelskim orodjem niti sumarno niti podrobno 
označila cen posameznim predmetom tako, da bi jih 
bil vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 6. zakona o 
Izbijanju draginje in zato -se obsoja po istem členu 
na 24 ur zapora in na 500 dinarjev denarne kazni, ob 
neizterljivosti pa na nadaljnjih 10 dni zapora, in po 
§ 839. k. i>r. r. na plačilo stroškov kazenskega ix)-
«topanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. draginjskega zakona je razsodbo po 
|.vavBoiiiočno*t.i objaviti v «Uradnem listu pokrajin
ske uprave za Slovenijo» ob stroških obsojenk inih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, oddelek VIL, 
dne 14. novembra 1922. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo 
po pravnomočnosti objaviti v «Uradnem listu pokra
jinske uprave za Slovenijo» ob stroških obsojenče-
vih. 

Okrajna sodišče v Ribnjci, oddelek III., 
dne 17. novembra 1922. 

dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na na
daljnjih 20 dni zapora. 

Obtoženec se )к> § 390. k. pr. r. obsoja na plačilo 
stroškov vzklicnega postojanja. 

Okrajno sodišče v Šoštanju, oddelek H., 
dne 20. novembra 1922. 

U 564/22. 1607 1584 

U 341/22—5. 1517 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklicno so

dišče je razpravljalo dne 19. oktobra 1922. j>od 
j/redsedstvoni višjega deželnosodnega svetnika Rav
nikarja, vpričo deželnosodnih svetnikov Guzelja. 
Posege in Lenarta kot sodnikov in avskultanta Ju- j 
harta kot zapisnikarja o vzklicu obtoženca Andreja, 
H r a s t a zaradi izreka o krivdi in kazni in o vzkli- j 
cu javnega obtožitelja zaradi prenizke kazni zoper ; 
razsodbi okrajnega sodišča na Prevaljah z dne j 
11. avgusta 1922. in z dne 30. avgusta 1922.. opr. 
»t.. U 341/22—3 in U 359/22—3. -s katerima je bil 
obtoženec Andrej Hrast obsojen po členu 6. zakona 
o i-obijanju draginje prvič na 24 ur hišnega zapora 
in 50 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa \ 
na 24 ur zapora, drugič po členu 8. citiranega za- j 
kona na 24 ir hišnega zapora in 50 dinarjev de- j 
narne kazni, ob neizterljivosti pa na 24 ur zapora, ! 
in po § 389. k. p. r. v obeh primerih na plačilo j 
kazenskih stroškov. Rečeno sodišče je po glavni \ 
razpravi, opravljeni dne 19. oktobra 1922. vsled od
redbe z dne 13. septembra 1922., št. BI 529/22 in 
530/22, vpričo državnega pravdnika drja. Jančiča 
kot javnega obtožitelja na predlog državnega pravd
nika, naj se obtožencev vzklic zavrne, ugodi pa 
vzklicu javnega obtožitelja in obtoženec, obsodi na 
višjo kazen, razsodilo tako: 

Vzklic obtoženca Andreja Hrasta zaradi izreka 
o krivdi in kazni zoper razsodbi okrajnega so
dišča na Prevaljah z dne 11. avguste 1922., opr. 
št. U 34/22—3, in z dne 30. avgusta 1922., opr. 
št. 359/22—3, se zavrača kot neutemeljen; ugoditi 
!>a je vzklicu javnega obtožitelja zaradi prenizko 
odmerjene kazni zoper navedeni razsodbi in zato se 
izpreminjata sodbi prvega sodnika o izreku kazni 
tako, da se obtoženec zaradi prestopkov po členu 
6. in členu 8. zakona o pobijanju draginje obsoja 
po členu 8. citiranega zakona na 48 ur zapora in 
1000 (tisoč) dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnjih 20 dni zapora. 

• Po § 390 k. p. r. se obsoja vzldicatelj na povra
čilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 

dne 9. novembra 1922. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu je razpravljalo 

danes vpričo opravitelja državnega pravdništva Ju
rija Lorbeka in obtoženca Leopolda Kurbusa o ob
tožbi, ki jo je vložil javni obtožitelj zoper I^opolda 
Kurbusa zaradi prestopka po členu 9. zakona z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., ter je po pred
logu, podanem po obtožitelju, naj se obtoženec 
kaznuje, razsodilo lako: 

Obtoženi Leopold K u r b u s , posestnike»- sin 
v Župotincih. je kriv. da je prodal dne 4. oktobra 
1922. pri Sv. Lenartu na semnju kravo, kupljeno 
za 6000 K, v istem kraju iii v času. dokler je trajal 
ta semanji dan, za 6200 K. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 9. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6/22., in zato se obsoja po istem členu na 5 dni 
zapora in 500 dinarjev denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnjih 10 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja in izvršitve kazni. 

To razsodbo je po čknu 19. navedenega zakona 
po pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu ob 
stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 
dne 9. novembra 1922. 

U 197/22—3. 1623 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Ignacij H r e n , rojen dne 27. julija 

1891. na Vrhniki, pristojen v občino Vrhniko, okraj 
Ljubljanska okolica, trgovec v Ribnici št. 10, rimsko
katoliške vere, oženjen, nekaznovan, je kriv, da ni 
imel dne 9. 6cptembra 1922. v svoji obratovalnici 
v Ribnici označenih cen življenskim potrebščinam. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6/22., in zato se obsoja po členu 6. citiranega 
zakona na 12 ur zapora in 50 Din denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora, 
in po § 389. k. p. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

U 602/22. 1617 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Franc Š i 1 e c, rojen dne 25. no

vembra 1899. v Spodnji Senarski, posestnikov sin 
v Spodnji Senarski, je kriv, da je dne 7. oktobra 
1522. v Čagoni ponujal Francu Keglu za tele, že 
prodano po 44 K za kg žive teže, kilogram po 48 K. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 9. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., 
«Službene Novine» št. 5/22., in zato se obsoja po 
tem členu na tri dni zapora in 250 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih pet dni za
pora, in po § 389. k. p. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. navedenega zakona je razsodbo 
po pravnomočnosti brez razlogov objaviti ob 
stroških obtoženčevih v «Uradnem listu pokrajin
ske uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 
dne 16. novembra 1922. 

U 166/22. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno eodišče je 

vsled naredbe z dne 16. oktobra 1922., s katero je bila 
določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 31. ok
tobra 1922. pod predsedstvom višjega deželnosod
nega svetnika drja. Bračiča, vpričo višjega deželno
sodnega svetnika drja. Stepančiča, deželnosodnega 
svetnika Levičnika in okrajnega sodnika Nemila 
kot sodnikov in oficianta Kresnika kot zapisnikarja, 
vpričo državnega pravdnika drja. Požarja, obtoženca 
Josipa F o n d e in zagovornika drja. Ogrizka o vzkli
cu, ki ga je vložil javni obtožitelj zoper razsodbo 
okrajnega sodišča na Vranskem z dne 25. avgusta 
1922., opr. št. U 166/22—3, s katero je bil Josip 
Fonda po § 259. e k. pr. r. oproščen obtožbe prestopka 
l)o členu 9. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. decem
bra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922. Po predlogu držav
nega pravilnika, naj se vzklicu ugodi ter obtoženec 
spozna za krivega, in po predlogu zagovornikovem, 
naj se vzklic kot neutemeljen zavrne in prvosodna 
razsodba potrdi, je rečeno sodišče dne 31. oktobra 
1922. razsodilo tako: 

Vzklicu javnega obtožitelja je ugoditi in Josip 
Fonda se obsoja zaradi prestopka po členu 8., odstav
ku L, zakona o pobijanju draginje živijenekiJh potreb
ščin in brezvestne spekulacije z dne 30. decembra 
1921.. Ur. 1. št. 6 iz leta 1922. — ker je dne 24. maja 
1922. v Rezani pri Gomilskoin za konja, ki ga je ku
pil dne 20. maja 1922. za 19.000 K, zahteval 28.000 
kron, torej višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje obi
čajni in dovoljeni trgovski čisti ;dobiček — po čle
nu 8. citiranega zakona na 5 dni zapora in 2000 di
narjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadalj
njih 40 tini zapora, in po § 390. k. pr. r. na povračilo 
stroškov kazenskega postojanja prve in druge stop
nje in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dne 22. novembra 1922. 

Cg I 159/22—5. 

Oklic. 
1630 

BI 399/22—5. 1574 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno sodišče je 

vsled naredbe z dne 20. oktobra 1922., s katero je bila 
določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 4. no
vembra 1922. pod predsedstvom višjega deželnosod
nega svetnika drja. Bračiča, vpričo višjega deželno
sodnega svetnika drja. Stepančiča. dežel no.rodnega 
svetnika Levičnika in okrajnega sodnika drja. Le
narta kot sodnikov in oficianta Kresnika kot zapis
nikarja, vjjričo državnega pravdnika drja. Požarja, v 
odsotnosti obtoženca Franca R o g 1 a in vpričo za
govornika drja. Antona Božiča o vzklicu, ki ga je 
vloži] obtoženec zaradi krivde in kazni, in javnega 
obtožitelja zaradi prenizke kazni zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Šoštanju z dne 19. septembra 
1922., oj)T. št. U 144/22—8, s katero je bil Franc 
Rogl zaradi prestojjka po členu 8. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brezvestne sjieku-
lacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz letaj 
1922., obsojen na 48 ur zaj)ora in na 300 dinarjev j 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih šest 
dni zapora. Po obojestranskem predlogu, ki sta ga 
podala državni pravdnik in zagovornik, naj so ugodi 
lastnemu vzklicu in zavrne nasprotnikov vzklic, je 
razsodilo rečeno sodišče dne 4. novembra 1922. tako: 

Vzklic obtožencev ee glede krivde in kazni kot 
neutemeljen zavrača; pač pa je ugoditi vzklicu jav
nega obtožitelja glede prenizko odmerjene kazni in 
zato se kazen zvišuje na 2 tedna zapora in na 1000 

Giovaimiju R o v i s t i , prej trgovcu v Pulju. 
sedaj neznanega bivališča, je vročiti v j>ravni stvari 
Frana Rebeuschegga, hotelirja v Celju, zoper Gio
vanni ja Rovisa, trgovca v Pulju, sodbo z dne 
21. junija 1922., zaradi 179.120 K s pripadlo, s ka
tero se je razsodilo: Giovanni Rovis mora plačati 
Franu Rebeuscheggu znesek 179.120 K s pripadki 
v i4 dneh pod izvršbo. 

Ker je bivališče Giovannija Rovisa neznano, ^e 
mu postavlja za skrbnika dr. Walter Riebl, odvetnik 
v Celju. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 9. novembra 1922. 

C 270/22. 16-58 

Oklic. 
V pravdi Jožefa Copota, posestnika v Betlehemu 

(Amerika), zoper Ignacija T o m š i č a , posestnika, 
naposled v Kapci, zaradi 585 K 40 v se je določil 
narok za ustno razpravo na dan 

16. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
ob devetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 

Ker je bivališče Ignacija Tomšiča neznano, se 
mu postavlja za skrbnika Karel Šabec, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL. 
dne 30. novembra 1922. 

C II 25/22-2. 
Oklic. 

1655 

Andrej Baškovc, posestnik v Sobenji vasi št. б,-
je vložil zoper Marijo B a š k o v č e v o , posesl-
nico v Mrzlavi vasi št. 14, sedaj nekje v Ameriki, 
tožbo zaradi 3831 K s pripadki. 

Narok za ustno razpravo se je določil na dai 
2 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 4. 
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Ker je bivališče Marije Baškovčeve neznano, se 

ji postavlja za skrbnika Janez Horvat, posestnik v 
Dobenem St. 5. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, oddelek IL, 
dne 25. novembra 1922. 

€ 43/22—5. 

Oklic. 
1657 

Antonu K a 8 t e 1 i c u, posestnikovemu sinu na 
Mirni, je vročiti v pravni stvari, tekoči zoper njega 
pri okrajnem sodišču v Trebnjem, zaradi 4000 K e 
pripadki zamudno sodbo z dne 29. avgusto 1922., 
opr. št. C 43/22—3, e katero je bil Anton Kastelic 
obsojen na plačilo 4000 K s 5%nimi obrestmi izza 
dne 15. marca 1922. in na povrnitev pravdnih stro
škov, odmerjenih z 941 K, v. 14 dneh pod izvršbo. 

Ker je bivališče Antona Kastelica neznano, se 
mu postavlja za skrbnika dr. Ivan Stojan, notar v 
Trebnjem. 

Okrajno sodišče v Trebnjem, oddelek I., 
dne 22. novembra 1922.' 

E 205/22—8. 
Dražbeni oklic. 

1640 

Na predlog drja. Josipa in drja. Gvidona S e r -
n e c a, odvetnikov v Celju, bo dne 

29. j a n u a r j a 1 9 2 3 . 
ob enajstih pri tem sodišču v sobi št. 3 na podstavi 
odobrenih pogojev dražba nastopnih nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo za Stranice: 

Označba nepremičnin: vi. št. 6: gozdne parcele 
1403, 1404, 1405, 1406 in 1407, cenilna vrednost 
6998 K 20 v; vi. št. 99: hiša št. 71 z gospodarskim 
poslopjem, parcela št. 626/1 (travnik) in parcela 

j št. 626/2 (njiva), cenilna vrednost 11.133 K 60 v, 
skupna cenilna vrednost 18.131 K 80 v. Najmanjši 
ponudek znaša 12.162 K. 

K nepremičnini vi. št. 99 spadajo 2 cepina, 3 mo
tike, 2 sekiri in 1 žaga v cenilni vrednosti 110 K. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek II., 

dne 18. novembra 1922. 

A 251/22—6. 1589 3—3 

Poklic neznanih dedičev. 
Anton Z a j e , hlapec v Konjicah št. 38, je dne 

'21. julija 1922. umrl, ne da bi bil zapustil naredbo 
poslednje volje. 

Sodišču ni znano, ali je kaj dedičev. Za skrbnika 
zapuščini so postavlja Rado Jereb, notar v Konji
cah. 

Kdor hočo kaj zapuščine zahtevati zase, mora to 
tekom e n e g a l e t a od danes dalje naznaniti sodi
šču ter izkazati svojo derlinsko pravico. Po tem roku 
se izroči zapuščina, kolikor izkažejo dediči svoje 
pravice, le-tem, kolikor bi se pa to ne zgodilo, pri
pade zapuščina državi. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 26. oktobra 1922. 

T .177/22—1. 1635 

Amortizacija. 
Na prošnjo Josipine R e b o l j e v e , posestnice 

v Ljubljani, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne vložne knjižice, ki jo je prosilka baje izgu
bila: Vložna knjižica št. 142.276 mestne hranilnice 
ljubljanske v nominalni vrednosti 30.000 K, glaseča 
se na ime: Josipina Rebolj. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dno tega oklica, ker bi s© sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljanj, oddelek III., 
dne 24. novembra 1922. 

T 178/22—3. 1636 
Amortizacija. 

š t 360/39—VII. za dan 13. januarja 1923. рошиЈ-
nika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in1 11. uro v roke predsedniku dra£-
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 80 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; vložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. ' 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
Št. 363/17—VII.—1922. 1597 3—2 Ц. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 

Razglas o dobavi vodokaznih stekel in vršua licitaciJa 

Steklenih ci l indrov. , , Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

Podpkana direkcija razpisuje s tem na podstavi d n e 27> n 0 V € m b r a 1 9 2 2 . 
členov 86. do 98 zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licita
cijo za nabavo vodokaznih stekel in steklenih cilin
drov na dan 2 7. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe so bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in | ш pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se '4 dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licita-
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi «jo telefonskega materiala na dan 10. j a n u a r j a 
št. 8 za 2 dinarja. 19 2 3. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se I Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna- j označenega dne v ekonomskem oddelku, 
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod ! Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
št. 363/17—VII. za dan 27. decembra 1922. ponud- j ob& in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
nika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno po-1 dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije za 2 di-
nudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in j narja v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na vpogled, 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž- { Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, ee 
bene komisije. j mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna-

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni | ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
po opravljeni licitaciji; predložiti smejo tudi samo 1 št. 372/12—VII. za dan 10. januarja 1923. ponud-

Št. 372/12—VII.—1922. 1661 3—1 

Razglas o dobavi telefonskega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje в tem na podstavi 

Na prošnjo Petra D o 1 i n a r j a , posestnika na 
Dobrovi, se uvaja postopanje za amortizacijo na
stopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje izgubil: 
Vlažna knjižica št. 129.900 mestne hranilnice ljub
ljanske v nominalni vrednosti 10.893 K 79 v, 
glaseča ee na ime: Peter Dolinar. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dne tega oklica, ker bi sio sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 24. novembra 1922. 

Ne 1 170/22—3. 1646 3—1 
Amortizacija. 

Po prošnji Josipa R a t e j a, posestnika vi Konji
ški vasi št. 37, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, Idi jo je prosilec baje iz
gubil: Vložna knjižica Kmečke hranilnice in posojil
nice v Konjicah št. 1810 v vrednosti 8170 Din 44 p, 
glaseča se na ime: Josip Ratej. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi evoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker 
bi se sicer po tem roku izreklo, da vložna knjižica 
ta več veljavna. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 20. novembra 1922. 

delno ponudbo. 
Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr

žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacija, bodisi v gotovini, bodisi v ' 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisijo. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski-sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 20. novembra 1922. 

Št. 860/39—VII.—1922. 1659 3—1 

Razglas o dobavi gumijskih plošč in gu-
mijskih cevi za Westinghousove zavore. 

Podpisana direkcija razpisuje Б tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo gumijskega materiala na dan 
13. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dno v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 

nika N. N. 
Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 

njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; vložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. novembra 1922. 

Št. 496/13/VII.—1922. 1660 3—1 

Razglas o licitaciji za dobavo telefonskih, 
varnostnih naprav, raznih signalnih pri

prav in aparatov. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» г 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za dobavo telefonskih, var
nostnih naprav, raznih signalnih priprav in aparatov. 
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Popis potrebne količine naprav, priprav in orodja, ! 
nadalje obči pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 
5 dinarjev pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) pod
pisan« direkcije, ustna navodila glede priprav, na
prav in aparatov pa pri oddelku Ш. 7 podpisane di
rekcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo inventarja po razpisu pod 
e t 496/18/VII. za dan 8. j a n u a r j a 1 9 2 3 . po
nudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 8. januarja 1923., in sicer med 
10. in 11. uro na dan licitacije v roke predsedniku 
dražbene komisije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri 
v sobi št. 13 podinsane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 %• (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovim, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti {jredsedniku komisije iz
pričevalo o iražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni od licitacijskega dne; vložiti sme ponudbo tudi 
za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje naoave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic l 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, j 

dne 29. novembra 1922. j 

St. 563. 
Razpis nadučiteljske službe. 

Po pooblastilu višjega šolskega sveta z dne 
10. novembra 1922., št. 12.381, se razpisuje naduči-
teljska služba na dvorazredni osnovni šoli na 
B1 a n c i v stalno namestitev. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vložo po 
službeni poti najkesneje do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet sevniški v Brežicah, 
dne 26. novembra 1922. 

Št. 313. 

Razpis učiteljskih služb v stalno namestitev. 
1.) B o č n a , dvorazrednica, nadučiteljsika služba 

in služba za učitelja ali za učiteljico (posebno pri
pravno za učiteljsko dvojico; prosto stanovanje). 

2.) S o l č a v a , enorazrednica, služba za šolskega 
voditelja (prosto stanovanje). 

3.) Š m a r t n o o b D r e t i , trirazredmca, nad-
učiteljska služba (prosto stanovanje). 

4.) N o v a Š t i f t a , dvorazrednica, nadučiteljska 
služba in služba za učitelja ali učiteljico (oba prosto 
stanovanje). 

Pravilno opremljeno prošnje naj se vložc po 
predpisani službeni poti do dne 

3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet gornjegrajeki v Celju, 
dne 27. novembra 1922. 

St. 344/22. 1650 3—1 

Razglas o ofertalni licitaciji dobav 
za javno hiralnico. 

Za dobo proračunskega leta 1922./1923. se raz
pisuje po odloku zdravstvenega odseka v Ljubljani 
z dne 28. avgusta 1922., š t 9451/22—B, in na pod
stavi zakona in pravilnika o državnem računovod
stvu pismena ofertalna licitacija na dan 10. j a n u 
a r j a 1 9 2 3. za dobavo: 

1.) mesa in drobnine raznih vrst; 
2.) kruha (belega in črnega) in žemelj itd.; 
3.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, olja, 

riža, soli itd.) 
za javno hiralnico v Ptuju. 

Popi* potrebnih količin navedenega blaga, na
dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se do
bivajo v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, se 
morajo i zročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo po razpisu 
z dne 30. novembra 1922., št. 344/22, ponudnika 
N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %-, ako je tuj državljan) skupne dogovor
jene vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni 
upraviteljstva javne hiralnice v Ptuju najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
predpisanih vrednostnih papirjih. O položeni kavciji 
izda blagajna potrdilo, ki se mora pokazati predsed
niku dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku dražbene ko
misije izpričevalo o dražiteljski •sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, m potrdilo 
davčnega urada, da- je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in pristajajo dražiti po njih. -

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila -licitacija. 

Javna hiralnica v Ptuju, 
dne 30. novembra 1922. 

Št. 807. 
Razpis učiteljskih služb. 

Z dovolitvijo višjega šolskega sveta se razpisu
jejo v stalno namestitev nastopne učiteljske službe: 

1.) služba okrajnega pomožnega učitelja za lju
tomerski politični октај; 

2.) Sv. K r i ž blizu Ljutomera, šestrazrednica: 
2 službi za učitelja. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani službeni poti do dne 

3 1 . d e c e m b r a 19 22., 
in sicer za službo pod 1.) pri okrajnem šolskem svetu 
v Ljutomeru, pod 2.) pri krajnem šolskem svetu pri 
Sv. Križu. 

Okrajni šolski svet v Ljutomeru, 
dne 28. novembra 1922. 

Št, 1803Д. 

Razpis učiteljskih služb. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta se razpisu

jejo nastopne učiteljske službe v stalno namestitev: 
1.) F r a m , petrazrednica, služba za učitelja; 
2.) Št. 11 j v S l o v e n s k i h g o r i c a h , . p e t -

razrednica z eno vzporednico, služba za učitelja; 
3.) J a r e n i n a, petrazrednica, služba za uči

telja ali za učiteljico; 
4.) K a m n i c a , petrazrednica, služba za uči

teljico; 
б.) L i m b a š, petrazrednica, nadučiteljska služ

ba, služba za učitelja in učiteljico; 
6.) Sv. L o v r e n c nad Mariborom, petrazred

nica z eno vzporednico, nadučiteljska služba in 
služba za učiteljico; 

7.) P o d V e 1 k o (pošta Brezno ob Dravi), eno
razrednica, služba za učitelja-voditelja; 

8.) It a z v a n j e (pošta Hoče), trirazrednica, 
služba za učiteljico; 

9.) S 1 i v n i c a pri Mariboru, štirirazrednica, 
služba za učitelja. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
službeni poti do dne 

2 8. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Kdor prosi za več služb obenem, moia vložiti za 
vsako službo posebno prošnjo, opremljeno s službeno 
razpredelnico. 

Okrajni šolski svet v Mariboru, 
dne 26. novembra 1922. 

Št. 772/4. 
Razpis učiteljskih služb. 

V prevaljskem šolskem okraju se razpisujejo s 
pooblastilom višjega šolskega sveta nastopne službe 
v stalno namestitev: 

1.) služba za nadučitelja in za učiteljico na triras-
rednici v L i b e l i č a h ; 

2.) voditeljske službe na enorazrednicah na O j 
s t r i c i , S t r o j n i , H o l m c u in v S t. D a n i e l u; 

3.) služba za učiteljico na dvorazrednici v K o t -
l j a h . 

Stanovanje povsod prosto. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vloic po 

službeni poti do dne 
3 0. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 

pri podpisanem okrajnem šolskem svetu. 

Okrajni šolski svet na Prevaljah, 
dne 30. novembra 1922. 

St. 622. 1641 

Razglas. 
V torek dne 2. j a n u a r j a 1 9 2 3 . ob desetih 

se bo vršilo v dvorcu (Kongresni trg) v prostorih 
kranjske deželne blagajnice XXXV. žrebanje obvez
nic 4%nega deželnega posojila bivše dežele Kranjske 
iz leta 1888. 

Odsek za likvidacijo kranjske deželne imovine 
v Ljubljani, 

dne 29. novembra 1922. 

Št. 623. 

Razglas. 
1642 

V torek dne 2. j a n u a r j a 1 9 2 3. ob enajstih 
se bo vršilo v dvorcu (Kongresni trg) v prostorih 
kranjske deželne blagijnice VI. žrebanje obveznic 
4V2%nega deželnega posojila bivšo dežele Kranjske 
iz leta 1917. 

Odsek za likvidacijo kranjske deželne imovine 
v Ljubljani, 

dne 29. novembra 1922. 

Razne objave. 
1 6 4 4 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev* 

Stanje dne 22. novembra 1922. 
Aktiva: Dinarjev 

Metalna podloga 371,797.669-71 
Posojila 1.544 612.038-69 
Dolg države . 4.665,317.2-2-78 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . — 

Paeiva: 8.620,i03.984ie-
Glavnica 17,833.300- — 
Rezervni fond . 2,232.747'87 
Novčanice v tečaju 4.958,574.420 — 
Razne obveznosti 1.4 54,717.799*57 
Terjatve države za založene domene 2.!3«,377.) 63 :— 
Saldo raznih računov . . . . 48,368 563 72 

8.620,103.984-16 

1637 Objava. 
Izredni občni zbor Jugoslovanskega kreditnega 

zavoda, r. z. z o. z. v Ljubljani, sklican na dan 8. de
cembra t. 1. in objavljen v Uradnem listu 118 z dne 
17. novembra t. L, se po sklepu upravnega sveta z 
dne 27. novembra 1922. ne bo_yršil. 

Za upravni svet: 
Karel Urbančič s. r., predsednik. 

1643 R a z i d društva. 
Podružnica «Svete vojske» v Dolenjem Logatcu 

se je prostovoljno razšla. 

Jakob Musc s. r., bivši predsednik. 

1651 Razid društva. 
Društvo «Ortsgruppe Krainburg und Umgebung 

der k. k. Gesellschaft vom österreichischen Silber
nen Kreuze zur Fürsorge für heimkehrende Reser
visten» s sedežem v Kranju se je prostovoljno razšlo. 

D. Majdič a. r., bivši predsednik.-

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



125. 
Foftnina plačana v gdtovìiJ. 

V Ljubljani, dne 7. decembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

VaMMna: Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas glede vidiranja ruskih polnih listov za Nemčijo. Razpust društev. Prodaja avtobusa. — Razglasi oddelka ministrstva 
za trgovino in industrijo v Ljubljani: Razglas, da se sme ustanoviti delniška družba z imenom: «Metra», združene tvornice trakov in pramenov, d. d. s sedežem v Ljubljani. 

Odobritev šolske knjige. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

ÔL 41.909. 
Razglas. 

Ministrstvo za notranje posle naznanja z odlo
kom z dno 9. novembra t. L, D. Z. Br. 21.450, da 
nemška republika ne priznava več ruskih potnih 
listov, izdanih po prejšnji (carski) vladi, ruskih de
legacijah ali poverjeniških uradih. Zato so odslej v 
naši državi taki potni listi za Nemčijo ne bodo več 
vidirali. 

V L j u b l j a n i , dne 30. novembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

St. 42.122, z dne 29. novembra 1922. in št. 42.441, 
» dne 1. decombra 1922. 

Društvi: R a z P u s t društev. 
«Bürgerliche Schützengesellschaft» in 
«Juristenverein», obe v Celju, 

sta razpuščcni, ker že ve-č let ne delujeta in ker za
radi nezadostnega Števila članov nimata pogojev za 
j/ravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokra jinekega nam estui k :t 
Kremenšek s. r. 

Opr. St. Ill 27.895/22". 1038 3—2 

Prodaja avtobusa. 
Na podstavi členov 86. do 89. zakona o držav

nem računovodstvu se razpisuje na dan 3 0. d e 
c e m b r a 19 2 2. ob 12. uri ofertalna licitacija za 
prodajo šestsedežnega Fiat-avtobusa v pisarni inva
lidskega odseka v Ljubljani. 

Avtobus jo znamke «Fiat» 20/30 HP, št. motorja 
735, je 4400 mm dolg, 1800 mm širok in 2370 m vi
sok; razdalja osi je 3060 mm, teža pa 1750 kg. Avto
bus je že rabljen, toda temeljito popravljen, kar se 
lahko dokaže z izvirnim, računom Gorčeve poprav-
Ijalnice avtomobilov v Ljubljani. Ogleda se lahko 
vsak dan med uradnimi urami v državni protezni de
lavnici v Ljubljani. 

Prodajna cena 75.000 dinarjev. 
Pismene kolkovane ponudbe naj se vlože najkes-

nejo do dne 30. decembra 1922. ob 10. urivv pisarni 
invalidskega odseka v Ljubljani (šentpetrska vojašč-
nica), v zapečatenem ovoju z vidno označbo: «Po
nudba po razpisu opr. St. Ill 27.896/22». Vsak inter
esent mora do tega časa položiti kavcijo (5% pro
dajne cene, odnosno inozemec 10 %) pri blagajni 
tega odseka, sicer se ponudba ne bo uvaževala. 

V L j u b l j a n i , dne 28. novembra 1922. 

Oddelek za socialno politiko pokrajinske uprave 
v Ljubljani. 

Invalidski odsek. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
dr. Goršič s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

Št. 7638. 
Razglas. 

1664 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je dovolilo 
z odlokom z dne 7. novembra 1922., VI. št. 5203, 
Slavenski banki, d. d. v Zagrebu, ustanoviti delniško 
družbo z imenom: «Metra», združene tvornice trakov 

; in pramenov, d. d. s sedežem v Ljubljani. 
j Družba namerja izdelovati trakove vseh vrst, 
j pramene, vrvice, zlato in srebrno pozamentno blago, 
I pasove, podloge in vloge za klobuke, zavoje in am
balaže vseh vrst ter prodajati in razpečevati nave
dene predmete. . 

Osnovna delniška glavnica znaša 18 milijonov 
kron ter je razdeljena na 45.000 delnic po 400 K, ki 
so v gotovini popolnoma vplačane in se glase na 
imetnika. Ta glavnica se sme s sklepom občnega 
zbora zvišati na 30 milijonov kron brez predhodne 
državne odobritve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 29. novembra 1922. 

U 693/22—3. 1653 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Adam B o h a r , rojen dne 10. oktobra 1881. v 

Stanevcih, okraj Murska Sobota, pristojen v Dolnjo 
Lendavo, mesar, hišni posestnik in trgovec z živino 
v Dolnji Lendavi, nekaznovan, je kriv, da do 
21. oktobra 1922. ni imel v svoji mesnici v Dolnji 
Lendavi niti sumarno niti podrobno označenih cen 
za klobase, salame, prekajeno meso in slanino tako, 
da bi jih bil vsakdo lahko razločno videl. S tem 
je zakrivil prestopek po členu 6. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brezvestne speku-. 
lacije z dne 30. decembra 1921., Ur. !. št. 6 ex 1922., 
in zato se obsoja po istem členu na en dan zapora 
in 300 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa 
na nadaljnjih 6 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
plačilo kazenskih stroškov. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 27. novembra 1922. 

U 691/22—3. 1652 

Dr. Mam s. r. 
Št, 7587. 

Odobritev šolske knjige. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v 

Ljubljani, je z odlokom št. 7587 z dne 30. novembra 
1922. odobrilo knjigo: «Knjigovodstvo za dvorazred-
ne trgovske šole. Spisal Jakob C e b u 1 a r, profesor 
v p. Cena vezani knjigi 40 Din, broširani 38 Din. 
Ljubljana 1923. Kr. zaloga šolskih knjig in učil.» 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 30. novembra 1922. 
Dr. Mani s. r. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Marija P e r k o , rojena Brundič, rojena dne 

i 13. aprila 1888. v Dubrovniku, pristojna v Dolnjo 
j Lendavo, rimsko-katoliške vere, vdova, mesarica in 
; hišna posestnica v Dolnji Lendavi, nekaznovana, je 
j kriva, da do dne 21. oktobra 1922. ni imela v svoji 
j mesnici v Dolnji Lendavi niti sumarno niti podrobno 
! označenih cen za klobase in salame tako, da bi jih 
bil vsakdo lahko razločno videl. S tem je zakrivila 
prestopek po členu 6. zakona o pobijanju 'draginje 
življenskih potrebščin in brezvestne spekulacije z 
dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 ex 1922., in zato 
se obsoja po istem členu na en dan zapora in 100 

: dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na na
daljnja 2 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na po
vračilo kazûiiskih etroškov. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 28. novembra 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U 572/22—6. 1666 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Pavel B 1 a š k o v i č , 42 let star, rojen v Len-

tivi, rimsko-katoliške vere, oženjen, pristojen v 
Čakovec, delavec v Čakovcu, že kaznovan, je kriv, 
da ni imel dne 4. septembra 1922. na semnju v Bo-
gojini na šotoru svoje žene Viktorije Blaškovičeve 
kot prodajalke klobas in kruha niti podrobno niti 
sumarno označenih cen tako, da bi jih bil lahko 
vsakdo razločno videl. S tem je zakrivil prestopek 
po členu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. de
cembra 1921., Ur. 1. št. 6 ex 1922., in zato se ob
soja po istem členu z uporabo § 260. b k. z. na 
12 ur zapora, poostrenega z enim postom, in na 
100 dinarjev denarno kazni, ob neizterljivosti pa na 
nadaljnjih 48 ur zapora, in po § 389. k. pr. r. na pla
čilo kazenskih stroškov. 

Po členu 15. omenjenega zakona jamči Viktorija 
Blaškovič, rojena Vogrinec, kot lastnica za izrečeno 
kazen solidarno z obsojencem Pavlom Blaškovičem. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 27. novembra 1922. 

U V 774/22—9. 1631 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno sodišče je 

vsled naredbe z dne 20. oktobra 1922., s katero je 
bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
4. novembra 1922. pod predsedstvom višjega dežel-
nosodnega svetnika drja. Bračiča, vpričo višjega de-
želnosodnega svetnika drja. Stepančiča, deželnosod-
nega svetnika Levičnika in okrajnega sodnika drja. 
Lenarta kot sodnikov in oficianta Kresnika kot zapis
nikarja, vpričo državnega pravdnika drja. Požarja, 
v odsotnosti obtoženca Ivana F r i e d r i c h a in 
vpričo zagovornika drja. Gvidona Srebreta o 
vzklicu, ki ga je vložil javni obtožitelj zaradi izreka 
o krivdi zoper razsodbo okrajnega sodišča v Celju 
z dne 9. oktobra 1922., opr. št. U V 774/22—6, 
s katero je bil Ivan Friedrich po § 259/3. k. pr. r. 
oproščen obtožbe zaradi prestopka, po členu 8. za
kona o pobijanju draginje življenskih potrebščin in 
brezvestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., 
Ur. 1. št. 6/22. Po obojestranskem predlogu, ki sta 
ga podala državni pravdnik in zagovornik, naj se 
vzklicu ugodi, odnosno vzklic zavrne in potrdi prvo
stopna razsodba, je razsodilo rečeno sodišče dne 
4. novembra 1922. talco: 

Vzklicu državnega pravdnika je ugoditi; sodba 
prvega sodnika se izpreminja in Ivan Friedrich se 
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obsoja zaradi prestopka po členu 8. zakona o pobi
janju draginje življenskih potrebščin in brezvestno 
špekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz 
leta 1922. — ker je koncem meseca julija 1922. pro
dajal na stojnici v Celju meso krave, kupljene po 
26 K 33 v za kilogram žive teže, prve vrste po 60 K, 
druge vrste po 56 K, meso brez kosti po 80 K za 
kilogram, torej za višjo ceno, nego je ona, ki zajam
čuje običajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček, ki ne 
sme nikoli oiü večji od 25 % — po § 8. citiranega 
zakona, vpóStevaje § 265. k. pr. r., se na 100 dinar
jev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na 48 ur za
pora, in po § 390. k. pr. r. na povračilo etsoškov ka
zenskega postopanja prve in druge stopnje in izvr
šitve kazni. 

Izvršno odločbo je v zmislu člena 19. citiranega 
zakona objaviti v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo» ob stroških obtoženčevih. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 23. novembra 1922. 

U V 775/22—6. -1632 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno sodišče je 

vsled naredbo z dne 20. oktobra 1922., s katero je 
bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dno 
4. novembra 1922. pod predsedstvom višjega dežcl-
nosodnega svetnika drja. Bračiča, vpričo višjega de-
želnosodnega svetnika drja. Stepančiča, deželnosod-
nega svetnika Lovičnika in. okrajnega sodnika drja. 
Lenarta kot sodnikov in oficianta Kresnikakot zapis
nikarja, vpričo državnega pravdnika drja. Požarja, 
v odsotnosti obt oženca Adolfa W o i s k a in vpričo 
zagovornika drja. Jura Skoberneta o vzklicu, ki ga 
je vložil državni pravdnik zaradi izreka o krivdi zo
per razsodbo okrajnega sodišča v Celju z dne 9. ok
tobra 1922., opr. št. U V 775/22—3, s katero je bil 
Adolf Woisk po § 259./3. k. [»r. r. oproščen obtožbe 
zaradi pre-stopka po členu 8. zakona o pobijanju dra
ginje življenskih potrebščin in brezvestne .spekulacije 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22. Po oboje
stranskem predlogu, ki sta ga podala državni pravd
nik in zagovornik, naj se vzklicu ugodi in obtoženec 
primerno kaznuje, odnosno naj se vzklic zavrne in 
potrdi prvostopna oprostilna razsodba, je razsodilo 
rečeno sodižče dne 4. novembra 1922. tako: 

Vzklicu državnega pravdnika je ugoditi; sodba 
prvega sodnika se izpreminja in Adolf Woisk se 
obsoja zaradi prestopka po členu 8. zakona o pobi
janju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
epekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz 
leta 1922. — ker je dne 3. avgusta 1922. v Celju 
prodajal meso krave, povprek kupljene za 9300 K, 
po 60 K prve vrste in 56 K druge vrste za kilogram, 
torej za.višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje obi
čajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček, kateri ne 
eine nikoli biti večji od 25 % — po členu 8. citira
nega zakona, z uporabo § 266. k. z. na 1 teden dni 
zaigra in 1000 (tisoč) dinarjev denarne kazni, ob 
neizterljivosti pa na 20 dni zapora, in po § 390. k. 
pr. r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
prve in druge stopnje in izvršitve kazni. 

Izvršno odločbo je v zmislu člena 19. citiranega 
zakona objaviti v «Uradnem listu pokrajin&ke uprave 
za Slovenijo» ob stroških obtoženčevih. 

Okrajno sodeče v Celju, oddelek V., 
dne 23. novembra 1922. 

ga podala javni obtožitelj in zagovornik, naj se 
vzklicu ugodi in obtoženec primerno kaznuje, odnos
no naj se vzklic zavrne in potrdi prvostopna opro
stilna razsodba, je rassodilo rečeno -sodišče dne 
i. novembra 1922. tako: 

Vzklicu državnega pravdnika je ugoditi; sodba 
prvega «sodnika se izpreminja in Ivan Kolar se 
obsoja zaradi prestopka \x> členu 8. zakona o pobi
janju draginje življenskih potrebščini in brezvestno 
spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz 
leta 1922. — ker je koncem meseca avgusta 1922. 
prodajal v Št. Jurju ob južni železnici meso junca, 
kupljenega po 21 K za kilogram žive teže, po 48 K, 
odnosno po 44 K za kilogram, torej za višjo ceno, 
nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni tr
govski čisti dobiček, kateri ne sme biti nikoli večji od 
25 % — po členu 8. citiranega zakona na 3 dni za
pora in 300 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na 6 dni zapora, in po § 390. k. рт. r. na povra
čilo .stroškov kazenskega postojianja prve in druge 
stopnje in izvršitve kazni. 

Izvršno odločbo je v zmislu člena 19. citiranega 
zakona objaviti v «Uradnem listu pokrajinske upravo 
za Slovenijo» ob stroških obtoženčevih. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 23. novembra 1922. 

U 34/22—6. " " 1483 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

! je v.s,led naredbe z dne 26. septembra 1922., s katero 
je bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
11. oktobra 1922. pod predsedstvom višjega dežeJno-
sodnega svetnika Mladiča, vpričo deželnosodnih 

, svetnikov- drja. Molioriča in drja. Skaberneta in sod-
| nika Merale kot sodnikov in avskultanta Rebule kot 
• zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika drja. Hod-
\ zarja in obtoženca Jakoba J u r č k a, mesarja v 
| Borovnici, o vzklicu, lei ga je vložil obtoženec za-
' radi izreka o krivdi in kazni, javni obtožitelj pa 
j zaradi izreka o kazni zoper razsodbo okrajnega so-
! dišča na Vrhniki z dne 21. marca 1922., opr. 
; št. U 34/22—4, s katero je bil obtoženec Jakob 
' Jurček zaradi prestopka po členu 6. zakona o po-
: bijanju draginje, ker koncem meseca februarja 1922. 
I kot mesar v svoji mesnici ni imel cen masu ozna-
I čenih tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl, 
j obsojen po istem členu na 24 ur zapora in 50 Din 
| denarne kazni, ob neizterljivosti pa na .nadaljnjih 
i 24 ur zapora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo vseh 
: stroškov kazenskega postopanja in obenem na to, 
1 da se sodba po členu 19. po pravnomočnosti objavi 
i ob stroških obtoženčevih v Uradnem listu. Po pred
logu obtoženčevem, naj se njegovemu vzklicu ugodi, 
on sam pa oprosti vsake krivde in kazni, in javnega 
obtožitelja, naj se obtožencev vzklic zavrne, ugodi 
pa njegovemu vzklicu in kazen zviša, je razsodilo 
rečeno sodišče dne 11. oktobra 1922. tako: 

Obtožencev vzklic zaradi izreka o krivdi in kazni, 
in vzklic javnega obtožitelja zaradi izreka o kazni 
zoper razsodbo okrajnega sodišča na Vrhiüii z dne 
21. marca 1922., opr. št. U 34/22—4, se zavračata 
kot neutemeljena z ozirom na razloge razsodbe 
prvega sodnika. 

Vzklicatelj se obäoja po § 390. k. pr. r. na ix>vra-
čilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek II. 
dne 3. novembra 1922. 

čevju, ki sta bili prosilki dne 11. julija 1922. baje' 
ukradeni: Vložna knjižica št. 29.422 z vlogo 4026 K 
83 v, glaseča se na ime: Marjeta Rom, in vložna 
knjižica št. 17.541 z vlogo 454 K 07 v, glaseča se 
na ime: Janez Lore titsch.. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e e e c e v od 
dne tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da sta hranilni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 22. novembra 1922. 

Ne I 170/22—3. 1646 3—2 
Amortizacija. 

U V 822/22—7. 1Ö33 T 213/22-4. 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno sodišče je i 
vsled naredbo z dne 20. oktobra 1922., s katero je ; 
bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne i 
4. novembra 1922. pod predsedstvom višjega dežel- \ 
nosodnega svetnika drja. Bračiča, vpričo višjega de- • 
ielnosodnega svetnika drja. Stepančiča, deželnosod-
nega svetnika Levičnika in okrajnega sodnika drja. • 
Lenarta kot sodnikov in oficianta Kresnika kot zapis- i 
nikarja, vpričo državnega pravdnika drja. Požarja, ! 
v odsotnosti obtoženca Ivana K o 1 a r j a vpričo 
zagovornika odvetniškega kandidata R. Dobi-
viška nomine drja. Antona Ogrizka o vzklicu, 
ki ga je vložil javni obtožitelj zaradi izreka 
o krivdi zoper razsodbo okrajnega sodišča v Celju 
z dne 9. oktobra 1922., opr. št. U V 822/22—4, 
e katero jé bil Ivan Kolar po § 259/3. k. pr. r. 
oproščen obtožbe zaradi prestopka po členu 8. za
kona o pobijanju draginje življenskih potrebščin in 
brezvestne epekulacije z dne 30. decembra 1921., 
Ur. 1. št. 6/22. Po obojestranskem predlogu, ki sta 

Amortizacija. 
1656 

Po prošnji firmo F. .& A. U h e r v Mariboru se 
uvaja postojanje za amortizacijo nastopne povrata 
nice, ki jo je rečena firma baje izgubila-, Povzetna 
povratnica postajnega načelništva južne železnice v 
Mariboru št. 8940 z dne 13. septembra 1922. firme 
F. & A. Uher za 4924 Din glede 3 .sodov ribjega 
olja, poslanega Andreju Haložanu v Središču. 

Imetnik te povratnice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi 
se sicer po tem roku izreklo, da povratnica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 27. novembra 1922. 

Ne I 484/22—2. 1670 3—1 ; 
Amortizacija. j 

Na prošnjo Marjete R o m o v e,' posestnice v Rö- i 
mergrundu št. 1, «e uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopnih vložnih knjižic mestne hranilnice v Ko- ! 

Po prošnji Josipa R a t e j a, posestnika v Konji
ški vasi št. 37, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopno vložne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Vložna knjižica Kmečke hranilnice in posojil
nice v Konjicah št. 1310 v vrednosti 3170 Din 44 p, 
glaseča se na ime: Josip Ratej. 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker 
bi se sicer po tem roku izreklo, da vložna knjižica 
ni več veljavna. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 20. novembra 1922. 

1689 д # Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r m e : 

1044. Sedež: Begunje pri Cerknici. 
Besedilo firme: Franc Meden. 
ObratTii predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Franc Meden v Begunjah št. 104 pri 

Cerknici. 
L ju bi j a n a , dne 21. oktobra 1922. 

1045. Sedež: Bohinjska Srednja vas. 
Besedilo firme: Eia Grobotek. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnica: Eia Grobotek, trgovka v Bohinjski 

Srednji vasi št. 76. 

L j u b l j a n a , dne 10. oktobra 1922. 

1046. Sedež: Brod. . ' 
Besedilo firme: Gregor Tršar. 
Obratni ]/redmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Gregor Tršar, posestnik in tigovoc ж 

lesom na Brodu št. 1, občina Dolenji Logatec. 
L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. 

1047. Sedež: Bučečovci pri Ljutomeru. 
Besedilo firme: Alois Stiblar, eksportna trgovina 

jajec in perutnine, Bučečovci pri Ljutomeru. 
i Obratni predmet: trgovina z jajci in perutnino. 
i Imetnik: Alojzij Stiblar, trgovec v Bučečovcib. 
! Firma se podpisuje tako, da pristavlja imetnik 
njenemu napisanomu, natisnjenemu ali žigosanemu 
besedilu svojeročno svoj podpis. 

| M a r i b o r , dne 8. novembra 1922. 

! 1048. Sedež: Javornik. 
Besedilo firme: Lukan Rudolf. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Rudolf Lukan na Javorniku št. 38. 

! L j u b l j a n a , dne 23. .novembra 1922. 

i 1049. Sedež: Kropa. 
i Besedilo firme: Ignacij Ažinan. 
j Obratni predmet: trgovina z lesom, ogljem, me
šanim blagom in trgovina z vinom na debelo in v 
zaprtih steklenicah... 

Imetnik: Ignacij Ažman, posestnik in trgovec v 
Kropi št. 91. 

L j u b l j a n a , dne 18. novembra 1922. 

1050. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: J. Fon. 
Obratni predmet: trgovina' z mešanim blagom na 

drobno. 
Imetnik: Josip Fon v Ljubljani, Stari trg fit. 6. 
L j u b i j a n a , dne 21. oktobra 1922. 

1051. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Josip Gruntar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in lesenimi 

izdelki. 
Imetnik: Josip Gruntar v. Ljubljani, Sv. Petra 

nasip št. 53. 
L j u b l j a n a , , dne 8. novembra 1922. 



125. • 

Ï052. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: O. Mazuran. 
Obratni predmet: trgovina s tehničnimi predmeti, 

stroji, motorji in njih sestavnimi deli. 
Imetnik: Oskar Mazuran, trgovec v Ljubljani, 

Beethovnova ulica št. 9. 
L j u b l j a n a , dne 21. oktobra 1922. 

1053. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: H. Petrič. 
Obratni predmet: prodaja premoga in cementa. 
Imetnik: Hinko Petrič, Ljubljana, Gosposvetska 

costa St. 16. 
L j u b l j a n a , dne 10. oktobra 1922. 

1054. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Lesna trgovina Šuma, Maribor, 

Antonija Čep. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnica: Antonija Čep, trgovka v Mariboru, 

Mlinska ulica St. 31. 
Prokura se je podelila Emilu Knollu. 
Firma se podpisuje tako, da postavlja lastnica 

ali prokuri»t Emil Knoll pod njeno napisano, natis
njeno ali žigosano besedilo evojeročno svoj podpis. 

Podpis prokuristov mora imeti pristavek, ki kažo 
na prokuro. 

M a r i b o r , dne 15. novembra 1922. 

1055. Sedež: Murska Sobota. 
Besedilo firme: B. Ascher & Sin — B. Ascher & 

Sohn — Ascher B. es fia. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom in 

vsemi poljskimi pridelki na drobno in na debelo. 
Imetnica: Matilda Ascher-Arvai, trgovka v Mur

ski Soboti. 
Firma se podpisuje iako, da pristavlja imetnica 

njenemu natisnjenemu, napisanemu ali žigosanemu 
besedilu svojeročno svoj podpis «Arvai». 

M a r i b o r , dne 8. novembra 1922. 

1056. Sedež: Rakek. 
Besedilo firme: A. Gabrenja. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Alojzij Gabrenja na Rakeku št. 66. 
L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1922. 

'1057. Sedež: Stari trg. j 
Besedilo firme: Leop. Bencina. I 
Obratni predmet: trgovina z lesom. v ! 
Imetnik: Leopold Bencina v Starem trgu št. 47 j 

pri Rakeku. 
L j u b l j a n a , dne 10. oktobra 1922. 

1058. Sedež: Vrhnika pri Starem trgu. 
Besedilo firme: Adolf Zakrajšek. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in žaga. 
Imetnik: Adolf Zakrajšek, trgovec na Vrhniki pri 

Starem trgu št. 12. 
L j u b l j a n a , dne 23. novembra 1922. 

II. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1059. Sedež: Gabrje. 
Besedilo firme: Carl Walzer: 
Prokura se je podelila Katarini Walzerjevi, tr

govčevi soprogi v. Gabrju pri Celju. 
C e l j e , dne 18. oktobra 1922. 

1060. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: I. Premelč. 
Obratni predmet: trgovina s svilenim in modnim 

blagom: 
Prokura se je podelila Ladislavu Premelču v 

Ljubljani, Slomškova ulica št. 4. 
L j u b l j a n a , dne 27. oktobra 1922. 

•III. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 
1061. Sedež: Maribor. 

Besedilo firme: J.- Kokoachinegg. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom: 
Ker se je obrt opustil. 
M a r i b o r , dne 16. novembra 1922. 

881 

St. 496/5—VII—1922. 1580 8—3 

Razglas o licitaciji za dobavo železnih 
peči in šČedilnikov. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v cSlužbenih Novinah» 
z dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega 
v «Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., 
pismeno ofertalno licitacijo za dobavo železnih peči 
in ščedilnikov. 

Popis in vrsta potrebnih peči in ščedilnikov ka
kor tudi obči pogoji za njih dobavo se dobivajo za 
5 dinarjev pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije. — Vpoštevajo se v prvi vrsti oferti, 
v katerih se ponujajo običajne trajno žarne peči s 
samotnim vložkom: torej je treba priložiti sliko ali 
katalog. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dostavitev železnih peči in 
ščedilnikov po razpisu pod št. 496/5—VII za dan j 
9.* j a n u a r j a 1 9 2 3 . ponudnika N. N.». ' i 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki 
ali njih pooblaščenci dne 7. januarja 1923., in sicer 

; med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko-
: misije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri v sobi št. 13 
podpisane direkcije. 

V?ak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, ! 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje • 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda bla
gajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku draž- \ 
bene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni po licitaciji; predložiti sme tudi ponudbo za 
delno nabavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dno 14. novembra 1922. 

Letnik IV. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki ee 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

^ Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ве bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 20. novembra 1922. 

Popravek. 
IM vpisih v trgovinski register, naj se pod 

5t'v1024, Ur. 1. 123 na strani 868, citata zadnji dve' 
rr&Ö pravilno: 50 % njih že plàeàniH vlof, Id se' 
torej znižajo za polovico. 

Št 360/35—VII.—1922. 1622 3—2 

Razglas o dobavi gumijskih cevi za parno 
kurjavo. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo gumijskih cevi za parno kurjavo 
na dan 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popie potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 360/35—VII. za dan 29. decembra 1922. 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nepo-
eredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan 
licitacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke 
predsedniku dražbene komisije. Ponudniki morajo 
ostati v besedi najmanj 30 dni po otvoritvi dotične 
ponudbe; predložiti smejo tudi delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
bodisi v vrednostnih papirjih. 

* Licitacija, izprva določena na dan 7. januarja 
1928,, se je spričo tehničnih težkoč preložila na dan 
9. januarja 1923. 

Št. 1159/1Д.—1922. 1621 3—2 

Razpis natečaja. 
V področju podpisane direkcije je popolniti več 

izpraznjenih mest za prometne uradniike in pod 
uradniške pripravnike. 

Pogoji za sprejem so ti-le: 
1.) Prosilec mora dokazati, da je državljan kra

ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, odnosno da 
je optiral, če je slovanske narodnosti. 

2.) Mlajši ne sme biti nego 18 in ne starejši nego 
35 let. 

3.)- Prebiti je moral maturo srednje šole (uradniški 
pripravniki) ali pa dovršiti štiri razrede gimnazije ali 
njej slične šole (poduradniški pripravniki). Absolvi-
rani učiteljiščniki morajo predložiti tudi dovolilo mi
nistrstva za prosveto, da se smejo sprejeti v želez
niško službo (naredba ministrstva za prosveto 
št. 4529 z dne 23. februarja 1922.). 

4.) Biti mora politično in moralno neoporečen. 
5.) Če je moral po starosti odslužiti redni kadr-

ski rok, mora predložiti potrdilo vojaškega oblastva, 
da ga je odslužil ali da je oproščen 

6.) Biti mora neoženjen. 
7.) Biti moia duševno in telesno zdrav in spo

soben za prometno službo, kar je treba potrditi z iz-
pričevalom železniškega zdravnika v Zagrebu. 

Vse to se mora dokazati s potrdili političnih, šol
skih, vojaških in cerkvenih oblastev. 

Sprejeti prosilci se dodele zaradi praktične iz
obrazbe postajnim predstojništvom. 

Prejemki so ti-le: Uradniški pripravnik dobiva. 
mesečno plačo 80 Din. poduradniški pa 75 Din m 
pripadajočo draginjsko doklado po kraju službova
nja (17 do 19 Din na dan).. Po opravljenem promet
nem izpitu se zviša mesečna plača na 100 Din, od
nosno 90 Din, draginjska doklada pa na 18 do 20 
Din. 

Prosilci se izrecno opozarjajo, naj ne vlagajo 
nedostatno opremljenih prošenj, ker se s tem reše
vanje prošenj po nepotrebnem otežuje. 

Prošnje, kol kovane s 3 Din, naj se pošljejo pod
pisani direkciji najkesneje do dne 

2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreba, 

dne 24. novembra 1922. 

Št. 344/22. 1650 3 - 2 

Razglas o ofertalni licitaciji dobav 
za javno hiralnico. 

Za dobo proračunskega leta 1922./1923. se raz
pisuje po odloku zdravstvenega odseka v Ljubljani 
z dne 28. avgusta 1922., št. 9451/22—B, in na pod
stavi zakona in pravilnika o državnem računovod
stvu pismena ofertaJna licitacija na dan 10. j a n u 
a r j a 1 9 2 3. za dobavo: 

1.) mesa in drobnine raznih vr?t; 
2.) kruha (belega in črnega) in žemelj itd.; 
3.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, olja, 

riža, soli itd.) 
za javno hiralnico v Ptuju. 

PQpis potrebnih količin navedenega blaga, na
dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se do
bivajo v pisarni navedenega upraviteljetva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, ee 
morajo i zročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo po razpieu 
z dne 80. novembra 1922., št. 344/22, ponudnika 
N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in «cer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 



125. 882 Letnik IV. 
Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni ; 

po otvoritvi dotične ponudbe. j 
Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr- j 

žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od-1 
nosno 10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovor- ' 
jene vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni 
upraviteljetva javne hiralnice v Ptuju najkesneje do, 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v ! 
predpisanih vrednostnih papirjih. O položeni kavciji 
izda blagajna potrdilo, ki se mora pokazati predsed
niku dražbene komisije. 

Ponudnik mora izročiti predsedniku dražbene ko
misije izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
m pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po j 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo ( 

vršila licitacija. j 

Javna hiralnica v Ptuju, 
dne 30. novembra 1922. 

St. 1170 in 1414. 

Razglas o razgrnitvi načrtov o nadrobni raz« 
delbi sknpneg-a paSnika in ekvivalenčnega gozda 

posestnikov iz Brezij (sodni okraj cerkniški). 
Načrta o nadrobni razdelbi: 
1.) pašniških parcel, ležečih v katastralni občini 

selški (Selšček) in vpisanih v vi. št. 68 iste kata-
etralne občine; 

2.) gozdnih parcel, ležečih v katastralni občini 
selški (Selšček) in vpisanih v vi. št. 12 iste kata-
stralne občine, 
bosta na podstavi § 96. zakona z dne 26. oktobra 
1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888., od dne 14. de
cembra 1922. do vštetega dne 27. decembra 1922. 
pri županstvu v Begunjah razgrnjena na vpogled 
vsem udeležencem. 

Obmejitev načrtov e kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrta se bosta pojasnjevala dne 20. decembra 
1922. pri županstvu v Cerknici, in sicer v času 
od enajstih do dvanajstih. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh, 
od prvega dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 14. de
cembra 1922. do dne 12. januarja 1923.. pri krajnem 
komisarju vložiti pismeno ali dati ustno na za
pisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 2. decembra 1922. 

Krajni komisar za agrarske operacije: 
dr. Vrtačnik s. r. 

St. 2056. 
Razpis učiteljskih služb. 

V šolskem okraju logaškem se razpisujejo po 
odredbi višjega šolskega sveta z dne 15. novembra 
1922., št. 15.555, nastopne službe v stalno name
stitev: 

B a b i n o p o l j e : služba za nadučitelja in 1 
služba za učiteljico; 

B e g u n j e : 1 služba za učitelja in 1 služba za 
učiteljico; 

B l o k e : 1 služba za učitelja in 3 službe za uči
teljice; 

C e r k n i c a : 1 služba za učitelja in 1 služba 
za učiteljico; 

Sv. D u h : služba za nadučitelja in 1 služba 
za učiteljico; 

G r a h o v o : 1 služba za učitelja in 1 služba 
za učiteljico; 

H o t e d r š i c a : 1 služba za učiteljico; 
I g a v a s : 1 služba za učitelja in 2 službi za 

učiteljici; 
G o r n j e J e z e r o : služba za šolskega vodi

telja; 
D o l e n j i L o g a t e c : 1 služba za učitelja in 

2 službi za učiteljici; 
G o r e n j i L o g a t e c : 1 služba za učiteljico; 
P l a n i n a : služba za nadučitelja, 1 služba za 

učitelja in 2 službi za učiteljici; 
R a k e k : 1 služba za učitelja in 2 službi za 

učiteljici; 
R o v t e : služba za nadučitelja in 2 službi za 

učiteljici; 
S t a r i t r g : 1 služba za učitelja in 1 služba 

za učiteljico; 
Sv. T r o j i c a : 1 služba za učiteljico; 
U n e c : 1 služba za učitelja in 1 služba za uči

teljico; 
Sv. V i d : služba za nadučitelja in 1 služba za 

učiteljico; 
Z i r i : 2 službi za učitelja in 2 službi za uči

teljici. 
Pravilno opremljene prošnje z osebno popisnico, 

izpolnjeno natančno po vseh rubrikah (število služ
benih let je navesti), naj vlože prosilci po predpisani 
službeni poti do dne 

15. j a n u a r j a 1 9 2 3. 
pri podpisanem okrajnem eolskem svetu. 

Okrajni šolski svet v Logatcu, 
dne 29. novembra 1922. 

St. 2012/20. 

Razglas o razgrnitvi načrta o uredbi užitnih in 
gospodarskih pravic na skupnem svetu posest
nikov z Gorenjega Jezera (sodni okraj loški). 

Načrt o uredbi užitnih in gospodarskih pravic 
glede skupnega sveta, vpisanega v vi. št. 28 kata-
stralne občine gorenjejezerske, bo na podstavi § 98. 
zakona z dne 26. oktobra 1887., dež. zak. št. 2 iz 
leta 1888., od dne 14. decembra 1922. do vštetega 
dne 27. decembra 1922. pri podžupanstvu na Go
renjem Jezeru razgrnjen na vpogled vsem udele
žencem. 

Načrt se bo dne 19. decembra 1922. v času od 
enajstih do dvanajstih pojasnjeval na Gorenjem Je
zeru. 

To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo
rajo neposredno kakor tudi posredno udeležene 
srtran-ke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh, 
od prvega dneva razgrnitve dalje, t. j . od dne 14. de
cembra 1922. do dne 12. januarja 1923., pri krajnem 
komisarju vložiti pismeno ali dati ustno na za
pisnik. 

V L j u b l j a n i , dne 2. decembra 1922. 

Krajni komisar za agrarske operacije: 
dr. Vrtačnik s. r. 

Št. 1547—1556. 

Razpis nadučiteljskih in učiteljskih služb. 
Z dovolitvijo višjega šolskega sveta se s1 tem 

razpisujejo v tukajšnjem šolskem okraju v stalno 
namestitev naslednje nadučiteljske in učiteljske 
službe: 

1.) Sv. A n d r a ž v Slovenskih goricah, triraz-
rednica: 1 učiteljska služba; 

2.) B r e g p r i P t u j u , petrazrednica: služba 
za nadučitelja; 

3.) Sv. J a n ž n a D r a v s k e m p o l j u , štlri-
razrednica: nadučiteljska služba in 2 učiteljski službi 
(1 le za učitelja); j 

4.) Sv. M a r j e t a p r i P t u j u , šestrazrednica: I 
3 učiteljske službe (1 le za učitelja); j 

5.) P o 1 e n š a k, trirazrednica: nadučiteljska in 
1 učiteljska služba; 

6.) P t u j s k a g o r a , štirirazrednica: 1 učitelj
ska služba; 

7 . ) S t o p r c e p r i R o g a t c u , trirazrednica: 
1 učiteljska služba; 

8.) Sv. V i d p r i P t u j u , šestrazrednica: 1 
učiteljeka sJužba; 

9.) V u r b e r g , trirazrednica: 2 učiteljski službi; 
10.) Za v r č , štirirazrednica: 2 učiteljski službi 

(1 le za učitelja). 
• Pravilno opremljene prošnje naj se po predpisani 

poti vlože pri dotičnih krajnih šolskih svetih do dne 
3 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Okrajni šolski svet ptujski, 
dne 2. novembra 1922. 

Predsednik: dr. Pirkmaler s. r. 

pošljejo po službeni poti krajnemu šolskemu sveta 
pri Sv. Križu pri Rogaški Slatini do dne 3 1 . d e 
c e m b r a 1 9 2 2. 

Okrajni šolski svet rogaški v Ptuju, 
dne 23. novembra 1922. 

Predsednik: dr. Pirkmaler e. r. 

St. 619/11. 

Razpis učiteljskih služb v stalno namestitev. 
1.) K a p i a , štirirazrednica: nadučiteljska eluŽ-

ba, 1 služba za učitelja in 1 služba za učiteljico; 
2.) R e m š n i k , triratrednica: nadučiteljska. 

služba in 1 služba za učitelja ali za učiteljico; 
3.) Sv. P r i m o ž n a P o h o r j u , enorazred-

nica: služba za šolskega voditelja; 
4.) T r b o n j e , dvorazrednica: služba za uči

teljico; 
5.) V u h r e d, dvorazrednica: aJužba za uči

telja ali za učiteljico. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti do dne 3 1 . d e c e m b r a 
19 2 2. pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet marenberški v Slovenjgradcu, 
dne 30. novembra 1922. 

St. 531/III. 

Razpis učiteljskih služb v stalno namestitev. 
1.) S t. A n d r a ž n a d P o l z e l o , dvorazred

nica: služba za učiteljico; 
2 . ) S k a l s k e C i r k o v c e , enorazrednica:. 

služba za šolskega voditelja; 
3.) V e l e n j e , šestrazrednica. z 1 vzporednico: 

služba za učitelja; 
4.) Z a v o d n j e , enorazrednica: služba za šol

skega voditelja. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti do dne 3 1 . d e c e m b r a 
19 2 2. pri dotičnih krajnih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet šoštanjskl v Slovenjgradcu, 
dne 30. novembra 1922. 

Razne objave. 
1682 

St. 529/R—1. 

Razpis učnega mesta za učiteljico. 
Na štirirazrednici pri Sv. K r i ž u pri Rogaški; 

Slatini se razpisuje učno mesto za učiteljico v stalno i 
namestitev. Pravilno opremljene prošnje naj se ! 

St. 7559/Ш. 

Avstrljeko-jadraneki tovorni promet. 

O p u s t i t e v p r i b i t k a z a m a g n e z i t . 
Z veljavnostjo izza dne 1. decembra 1922. do 

preklica se računijo v «Provizorni železniški toverni 
tarifi» (z dno 1. februarja 1921.) vozninski stavki za 
«magnezit, sirov, tudi žgan ali zmlet» brez pribitka, 
proti določbam, priobčenim v Uradnem listu 105 pod 
št. 6059/111., odnosno v Uradnem listu 116 pod 
št. 6865/III. 

V L j u b l j a n i , dne 30. novembra 1922. 

Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1 6 6 7 Vabilo na občni zbor, 
ki ga bo imelo 

„Društvo za vzdrževanje Elizabetne 
otroške bolnice v Ljubljani" 

v sredo dne 13. d e e e m b r a t. 1. ob osemnajstih 
v posvetovalnici na magistratu. — Poleg običajnih, 
točk je na dnevnem redu izprememba pravil. 

Odbor. 

1665 Vabilo na izredni občni zbor, 
ki ga bo imelo društvo 

„Spar- und Vorschusskassaverein" 
v Laškem 

v ponedeljek dne 18. d e c e m b r a t. 1. ob pet
najstih v uradnih prostorih z nastopnim 

d n e v n i m r e d o m : 
1.) Izprememba pravil. 
2.) Volitev novega načelništva. 
3.) Slučajnosti. 

Ako bi občni zbor ob določeni uri ne bil sklep
čen, ee bo vršil eno uro pozneje občni zbor ob vsa
kem številu družbenikov. „ . . 

Načelništva 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



126. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 13. decembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

VB*01D«. IZ «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Uredbe osrednje vlade: Pravilnik o poslovnem obsegu in ustroju poštne 
hranilnice in čeko\nih zavodov, njih medsebojnem razmerju^ in o stanju osebja. — Razglasi pokrajmsKe u^ravt za Slovenijo: Odobritev šolskih knjig Prodaja avtobusa. — 
R;izgl s oddelka ministrstva pravde v Ljubljani o povračilu za stroSke preiskovalnega zapora in izvršitve kazni v območju višjega deželnega sodišča v Ljubljani. — Razglas 
delegacije ministrstva financ v Ljubljani o tečajih, ki so pri odmeri taks in pristojbin in pri dohodarshenem postopanju veljavni za čas od dne 1. do dne 31. decembra 1922. — 
Razglasi zdravstvenega odseka za Slovenijo: Tedenski izkaz o pienosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. — Razglasi drugih uradov in oblastev. — Razne 

objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 271 z dne 2. decembra 1922.: ! 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k e a n , - : 

d r a I. z dne 18. novembra 1922., s katerim se od
reja, da prejemajo izza dne 1. avgusta 1922. iz dr-: 
žavne blagajne za tri leta letne miloščine: 

Ana P o v n i k, vdova vodje orožniške ]>ostaje v . 
Šoštanju, 1080 Din; Franjo K a d e r š a f k a , vrtnar 
državnega zdravilišča v Rogaški Slatini, 600 Din; 
Marija M a y e r , -sirota zemljiškega knjigovodje v 
Skofji Loki, 600 Din; Ida E k e l , sirota vladnega! 
svetnika v Novem mestu, 600 Din; Marija L e v i n - j 
g er, vdova davčnega uradnika v St. Petni pri No
vem mestu, 480 Din; Matilda B o h i n c , sirota sod
nega kanclista v Mokronogu, 480 Din; Marija K a- j 
l a n , učiteljeva vdova v Mavčičah, 720 Din; Erna 
F r i e d r i c h , sirota vladnega svetnika v Ljubljani, 
600 Din; Hildegarda S c h m i e d , sirota okrajnega 
tajnika v Ljubljani, 600 Din; Kornelija C z e r n y , 
«rota višjega geometra v Ljubljani, 840 Din; Albina 
P1 i c k e r, sirota carinskega oficiala v Ljubljani, 
600 Din; Ana Š t e m b e r g e r , vdova pisarniškega 
pomočnika v Ljubljani, 600 Din. 

Številka 272 z dne 5. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 17. novembra 1922., s katerim se po
oblašča minister za trgovino in industrijo, dà sme 
predložiti narodni skupščini predlog zakona o po
godbi glede vzajemnega prometa z vinom in pivom, 
sklenjeni med kraljevino Srbov, Hrvatov in Sloven
cev in češkoslovaško fepubliko dne 15. septembra 
1922. 

Številka 274 z dne 7. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 22. oktobra 1922., s katerim se Fran 
C i g o j , inspektor HI. razreda pri upravi za zaščito 
industrijske svojine, postavlja za inšpektorja II. raz
reda iatotam. 

Z , Najvišjim ukazom Njegovjega Veličanstva 
kralja z dne 1. decembra 1922., št. 65.049, so bili na 
predlog gospoda ministra pravde odlikovani: 

z redom sv. Save III. vrste: 
dr. Anton R o g i n a, podpredsednik višjega de

želnega .sodišča v Ljubljani; 
da1. Milan Š k o r 1 j , dvornosodni svetnik pri od

delku ministrstva pravde v Ljubljani; 
Andrej J e g l i č , višji državni pravdinik v Ljub

ljani; 
dr. Josip K o t n i k , predsednik okrožnega so

dišča v Celju; 
z redom sv. Save IV. vrste: 
Aleksander R a v n i h ar , svetnik višjega dežel

nega sodišča pri okrožnem sodišču v Mariboru; 
dr. Jakob D o 1 j a n, svetnik višjega deželnega 

sodišča in vodja okrajnega sodišča na Prevaljah; 
dr. Jurij P o 1 e n š e k , predsednik okrožnega so

dišča v Novem mestu; 
Niko D o m i n i k o, prvi državni pravdnik v 

Ljubljani; 
Peter K e r š i č, svetnik deželnega, sodišča v 

Ljubljani; 

dr. Fran S c h a u b a c h, deželnega sodišča svet- ' 
nik v Mariboru; ; 

z redom sv. Save V. vrste: ' 
dr. Milko G a b e r , okrajmi sodnik v Ljutomeru; 
Јглчр K r a š e v e c, pisarniški ravnatelj okrož

nega sodišča v Mariboru;- | 
Silvester F o n n, ravnatelj zemljiške knjige v j 

Celju; 
Anton N o v a k , višji pisarniški oficial okrajnega; 

sodišča v Murski Soboti; 
Ivan H r i b o v š e k, višji pisarniški oficial okraj

nega sodišča v Radovljici; 
Davorin P e n, višji pisarniški oficial okrajnega 

sodišča v Kozjem; 
z zlato svelino'© za državijanske zasJuge: i 
Anton D o k l e r , pisarraški oficial okrajnega so*- : 

dišča v Sevirici; j 
Karel J e g l i č , stražni nadzornik pri deželnem i 

sodišču v Ljubljani; 
« siehrmo svetinjo za državljanske zasluge: 
Alojzij H r i b a r, poòjiradnik okrožnega sodišča j 

v Celju; j 
Fran V i s i n t i n, višji paznik v kaznilnici v Ma- j 

riboru; j 
Anton V o ž e l j , sodni sluga okrajnega sodišča' 

v Višnji gori. 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani. 

nem sodišču v Konjicah Josipa F e r e n c a, do sedaj 
kanclista brez določenega službenega mesta in preko 
sistemiziranega stanja; pri okrajnem sodišču v Žu
žemberku invalida Ferda P a r a d i ž a ; pri okrajnem 
sodišču v Velikih Laščah certifikatista invalida Ma
tijo A. Z o r j a n a; pri okrajnem sodišču v Dolnji 
Lendavi oficianta Evgena M o d a ; 

p r e m e s t i l o : 
višjega pisarniškega oficiala Ivana R o z m a n a 

iz Velikih Lašč k deželnemu sodišču v Ljubljani; 
kanclista Cirila L a v r i č a iz Ribnice k deželnemu 
sodišču v Ljubljani; Antona U k m a r j a iz Žužem
b e r k a k okrožnemu sodišču v Novem mesta; in 
Josijja M e d v e d. a iz Dolnje Lendave k okrajnemu 
sodišču v Ribnico. „ „ . 

Dr. Rogina s. r. 

Izpremembe v osebju. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja A l e 

k s a n d r a I. z dne 6. novembra 1922. je bil revi
zijski zemljemerec Feliks J u s t i n imenovan za 
zemljemerskega inšpektorja v VI. činovnem razredu. 

Iv. Hribar s. r. 

Z odlokom gospođa ministra za narodno zdravje 
z dne 24. oktobra 1922., št. 35.98*, je bil dr. Risto 
J e r e m i ć, ravnatelj bolnice v Sarajevu v p., po
stavljen za honorarnega ravnatelja državnih dobro
delnih zavodov v Ljubljani. 

Dr. Katičić s. r. 

Inž. Primož Si m o n i č , strokovni praktikant od
delka, za kmetijstvo pokrajinske uprave za Slovenijo 
in vežbenik na kriškem veleposestvu pri Kamniku, 
je izstopil iz državne službe. 

Iv. Hribar s. r. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je 
i m e n o v a l o : 
za pisarniške oficiale na določenih službenih me

stih pri deželnem sodišču v Ljubljani Ivana B u d -
n a r j a in Josipa T u r k a , do sedaj pisarniška ofi
ciala brez določenega službenega mesta in preko 
eiistemiziranega stanja; za kanclista pri višjem de
želnem sodišču v Ljubljani Jožka Z i h e r l a , do se
daj kanclista, brez določenega službenega mesta in 
preko sistemiziranega stanja; za kancliste: pri dežel
nem sodišču v Ljubljani Stanka R o z m a n a , inva
lida in pisarniškega pomočnika; pri okrajnem sodi
šču v Kamniku pisarniškega oficianta Josipa M e -
s e c a ; pri okrajnem sodišču v Črnomlju certifikati
sta Nikolaja F u r l a n a ; pri okrajnem sodišču v 
Metliki invalida Franca B 1 a g o t i n š k a; pri okraj-

Uredbe osrednje vlade. 
409. 

Na podstavi pooblastila v členu 2. zakona o 
poštnohramlnem, čekovnem in virementskem pro
metu kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev z dne 
30. novembra 1921.* predpisujem nastopni 

Pravilnik o poslovnem obsegu in ustroju 
poštne hranilnice in čekovnih zavodov, 
njih medsebojnem razmerju in o stanju 

osebja.** 
Člen 1. 

Poštna hranilnica kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev s poštnimi čekovnimi zavodi je samostal
na državna naprava, podrejena neposredno ministr
stvu za pošto in brzojav (člen 2. zakona o poštno-
hranilnem, čekovnem in virernentskem prometu z 
dne 30. Dovembra 1921.). 

Člen 2. 

Z zakonom o poštnohranilnem, čekovnem in vire
mentskem prometu z dne 30. novembra 1921. je od
rejeno, v katerih stvareh je treba izdati sporazumno 
odločbo ministrov za pošto in brzojav, za finance in 
za trgovino in industrijo (glej. člen 1., drugi od
stavek; členu 3., drugi odstavek; člen 5., drugi od
stavek; člen 13., prvi odstavek; člen 23.; člen 24., 
prvi odstavek; člen 34., zadnji odstavek; člen 39., 
tretji odstavek), in v katerih izda odločbo minister 
za pošto in brzojav sam (glej člen 2., drugi in tretji 
odstavek; člen 4.; člen 12., drugi odstavek; člen 17., 
zadnji odstavek; čten 26., drugi odstavek; člen 29., 
prvi odstavek; člen 35., tretji odstavek, točko 2.). 

Člen 3. 
Posle poštne hranilnice in čekovnih zavodov vodi 

direktor poštne hranilnice v Beogradu, ki mu je pod
rejeno vse osebje poštne hranilnice in čekovnih za
vodov. 

* Uradni list pod št. 130 iz leta 1922. 
** Razglašen v cSlužbenih Novinah kraljevine 

Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 268, izdanih dne 29ega 
novembra 1922. (Prilog XXXVH. — 1922.) 
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Poštnim čekovnim zavodom načelujejo direktorji, 
ki so neposredno podrejeni direktorju poštne hranil
nice v Beogradu. i 

CIfn 4. j 

Poslovanje direktorja poštne hranilnice in direk
torjev čekovnih zavodov je pod kontrolo nadzor
stvenega sveta, ki ga je postaviti po členu 5. zakona 
o poštnohranilnem, čekovnem in virementskem pro
metu z dne 30. novembra 1921. Nadzorstveni svet P° pooblastitvi ministra za pošto in brzojav; ] 
je odrejen za posvetovanje v posebno važnih c*tva- 12.) dovoljuje gradbena popravila ter nabavlja in 
reh in za oddajanje mnenj in predlogov, ki se tičejo odreja napravljanje pohištva za poštno hranilnico in 
poštnohranilne, čekovne in virementske službe. i čekovne zavode, kolikor ga za to jwoblasti minister 

Sestavo, poslovanje in poslovni obseg nadzor-.' za pošto in brzojav; j 
etvenega sveta predpisuje pravilnik z dne 15. ju- ! 13.) odreja obliko prometnih obrazcev za pod-j 
lija 1922.,* odobren z odločbo ministra za finance z rejene zavode ter predpisuje sporazumno z general- '• 
dne 20. februarja 1922., D. R. br. 6417, ministra za nim direktorjem pošte in brzojava obrazce za poštno- ! 
trgovino in industrijo z dne 12. junija 1922., VI. hranilnično službo pri poštah; 
br. 31G9, in ministra za pošto in brzojav z dne 15. ju
lija 1922., št. 1430. 

Lptnik IV. 

h) odreja izredno službo ob izrednih prilikah in, na- strankah ali vročeni v upravljanje ter upravlja vae 
grado zanjo v okviru proračuna; navedene efekte. Naposled izvršuje blagajna vse 
10.) pripravlja projekte pogodb s tujimi državami ostale blagajniške posle, s katerimi se bavi poštna 

o izvrševanju poštnohranilne, čekovne in virement- hranilnica po členu 3. zakona o poštnohranilnem če
ške službe; , kovnem in virementakem prometu z dne 30. novem-

11.) zastopa poštno hranilnico proti inozemstvu bra 1921. 
ter sklepa pogodbe z denarnimi zavodi v državi in j Člen 12. 
izvun države po zaslišanju nadzorstvenega sveta in' T, .. , ' . , , ,. 

- - - • ° Knjigovodstvu je dodeljen ekonomat, ki izvršuje 
vse nabave, hrani, upravlja in izdaja vse obrazce in 
pisarniške potrebščine ter vodi obračune o njih, iz
vršuje nabave inventarja in upravlja vse inventarske 
predmete in uporabljane prostore. Ta urad vodi 
upravo hiše. 

Člen 13. 

I. del. 

Sestava in poslovni obseg poštne hranilnice. 

Cleri 5. 
Poštno hranilnico zastopa in jo polnoveljavno 

podpLsujo direktor poštne hranilnice, odnosno nje-
gov pomočnik, čekovne zavode pa njih direktorji, 
odnosno njih pomočniki. 

Za polnoveljavnost denarnih listin (priznanic, če- i 
kov, akreditivov itd.) in dispozicij z denarjem je 
treba najmanj dveh podpisov in odtiska direkcijske-
ga pečata (štampilije). Direktor poštne hranilnice П 1 ш 

odreja, kateri uradniki poštne hranilnice in čekov- s t r o v natančnejša navodila in podrobnejše naredbe; 
nib. zovodov, so jih upravičeni polnoveljavno pod- j ^8-) «krl>i, da se izvršujejo zakoni, uredbe, pra-
pisovati. ; vilniki in predpisi za poštnoiiranilnično službo, ter 

Člen 6. i izvaja vse odločbe pristojnih ministrov; 
19.) opravlja vobče vse posle in odloča o pred-

Prometna uprava izvršuje hranilni, čekovni, vire-
mentski promet poštno hranilnice, vodi hranilno iu 

14.) odloča o vprašanjih materialne odgovornosti Čekovne račune, prevzema dispozicije strank, izvaja 
podrejenega osebja do 1000 dinarjev; | vplačila na kontih ter odreja izplačila pri poštah, 

15.) odloča o pravdanju in o sklepanju poravnav ' N ; 0 S t a v l J a dnevna poročila o izpremembah na kontih 
v pravnih stvareh, kolikor to, kar se opušča ali pri- ; i n ° vplačilih in izplačilih, izvršenih pri poštah, ob-
znava, preseza mero, do katere smejo direktorji če- j v e ^ a stranke o stanju čekovnih računov ter izvaja 
kovnih zavodov v posameznih primerih izdati od- j v l c n J i Ž D C , ki jih odreja knjigovodstvo. Razen tega 
ločbo, a ne preseza vsote 10.000 dinarjev; j sestavlja vsa poročila in vse preglede, kar jih je 

16.) izvršuje disciplinarno oblast nad podrejenim j Podpisanih s poslovnikom ali ki jih. odredi direktor 
osebjem na podstavi zakonov in predpisov, ki ve- j P o S t n e hranilnice, 
ljajo za državne uslužbence vobče; ' Prometni upravi načeluje glavni upravnik pro-

17.) izvršuje dispozicijo z obratnim denarjem, o j m e t a -
plodonosnom nalaganju denarnih presežkov iz j Člen 1 4 -
poštnohranilne in čekovne službe pa izdaja čekov- j p 0 predpLsih poslovnika za poštno hranilnico in 

zavodom na podstavi odločb pristojnih mini- • ад čekovne zavode in po potrebi prometa ee dele 

Direktor poštne hranilnice upravlja in vodi posle 
poštne hranilnice in čekovnih zavodov, kolikor pre-
sezajo ti posli poslovni obseg direktorjev čekovnih 
zavodov; skrbi, da se opravljajo ti |K>sli točno in 
redno, skladno z zakoni, ter je popolnoma odgovo
ren za pravilno poslovanje. 

Zlasti ima te-le dolžnosti: 
1.) izdeluje osnove pravilnikov, predpisov in na-

redb vobče, ki jih izdajajo sporazumno ministri za 
pošto in brzojav, za finance in za trgovino in in
dustrijo; 

metih, ki mu jih nalaga s svojo odločbo minister za 
pošto in brzojav, če ne bi bilo jasno odrejeno, ali 
«pada kaj v poslovni obseg direktorja poštne hranil
nice, odda nadzorstveni svet svoje mnenje, minister 
za pošto in brzojav pa odloči dokončno. 

Clcn 7. 

Direktorju i>oštne hranilnice pomaga pri poslo
vanju direktorjev pomočnik. Če je direktor poštne 
hranilnice odsoten, ga zastopa v službi pomočnik. 

2.) pripravlja osnove pravilnikov, predpisov, odo- ! D r u £ a 6 e opravlja pomočnik vse posle, ki mu jih od-
• britev in vobče odločb ministra za pošto in brzojav; ; r o d l direktor s pismenim ali ustnim naročilom. 

3.) izroča nadzorstvenemu svetu v posvetovanje j 
in za oddajanje mnenj vsa vprašanja in vse pred- j 
loge, ki so občega značaja ali posebne važnosti; j 

4.) izdaja predpise in naredbe za izvrševanje no- ! 
tranje službe pri poštni hranilnici ter odobruje te ; 

predpise za čekovne zavode; ' i 
5.) pripravlja sporazumno z generalnim direktor- • 

jem za pošto in brzojav predpise za izvrševanje hra-1 
nilne in čekovne službe pri poštah; j 

6.) izdeluje proračun poštne hranilnice in čekov- ! 
nih zavodov po predlogih direktorjev čekovnih za- j 
vodov ter izroča ta proračun nadzorstvenemu svetu j 
v pregled; - j 

7.) podaja nadzorstvenemu svetu v izjavo pred- : 
loge o naknadnih kreditih, odnosno virementih; | 

£.) podaja ministru za pošto in brzojav predloge 
glede osebja, kolikor je treba njegove odločbe; 

9.) vodi in izvaja vse personalne posle poštno-
hranilničnega osebja in osebja čekovnih zavodov, 
kolikor spadajo v njegovo pristojnost in kolikor pre-
eezajo poslovni obseg direktorjev čekovnih zavodov, 
zlasti pa: 
a) poilaja predloge za postavljanje in napredovanje 

uradnikov poštnohranilnične stroke; 
b) postavlja, premešča in odpušča neukazno osebje 

poštne hranilnice; 
c) porazmešča in porazdeljuje sistemizirano osebje 

poštne hranilnice in čekovnih zavodov; 
č) daje dopuste podrejenemu osebju do 15 dni, ra

zen dopustov za inozemstvo; 

Člen 8. 

Zaradi primerne porazdelitve dela in pravilnej-
šega in hitrejšega poslovanja ima pošjna hranilnica 
tri oddelke: 

1.) direkcijo z arhivom; 
2.) knjigovodstvo z blagajno in ekonomatom; 
3.) prometno upravo s skontracijo, vknjiževa-

njem, likvidacijo in kontrolo. 

Člen 9. 

Direkcija je urad direktorja poštne hranilnice ter 
opravlja po njegovih navodilih vse posle, ki spadajo 
v njegov poslovni obseg. V direkciji posluje razen 
direktorja in njegovega pomočnika potrebno število 
upravnega, prometnega in pomožnega osebja. Za 
opravljanje pisarniških poslov ima svoj arhiv. 

Člen 10. 

Knjigovodstvo vodi vse računske posle po na
čelih dvojnega knjigovodstva. S preglednim vknjiže-
vanjern spremlja poslovanje poštne hranilnice in če
kovnih zavodov ter mora voditi vse knjige, ki so 
potrebne za sestavo letne bilance. Z vodstvom teh 
knjig kontrolira knjigovodstvo podrejenih čekovnih 
zavodov, nadzira in pregleduje delo prometne upra
ve, blagajne in ekonomata ter opravlja dnevni ob
račun s poštno upravo. 

Knjigovodstvo sestavlja in predlaga proračun 
d) odreja -revizijo podrejenih zavodov ter odloča o I*>štne hranilnice in čekovnih zavodov in letno bi-

izrednih odpošiljanjih podrejenega osebja; I l a n c o z računom izgube in dobička zanje, potem ob-
e) dovoljuje nagrade in podpore т mejah proračuna, i časna poročila po naročilu direktorja poštne hranil-

kolikor preseza to poslovni obseg direktorjev če- I u c e ter opravlja skontracije blagajne in ekonomata, 
kovnih zavodov 

f) skrbi za strokovno izobrazbo osebja, ureja zanje 
strokovne tečaje ter vpliva sporazumno z gene
ralnim direktorjem pošte in brzojava na izobraz
bo poštnega prometnega osebja v poštnohranil-
nični službi; 

g) ukrepa zdravstvene odredbe za osebje in delov
ne prostore podrejenih zavodov; 

* Uradni list pod št. 388 iz leto 1922. 

Vei seznamki o izvršenih skontracijah se morajo vro-
čati knjigovodstvu v pregled. 

Knjigovodstvu načeluje glavni knjigovodja. 

Člen 11. 

Knjigovodstvu je dodeljena blagajna, ki prevze
ma in izdaja gotovino ter jo hrani, opravlja blagaj
niško delo glede efektov, in sicer na lastni račun 
poštne hranilnice in na račun strank, hrani efekte 
poštne hranilnice, pa tudi one, ki so deponirani po 

navedeni oddelki tudi na druge sekcije. 

II. del. 

Sestava in poslovni obseg poštuih čekovnih 
zavodov. 

Člen 15. 

Zaradi hitrejšega razvijanja čekovnega in vire-
mentskega prometa obstoje poštnočekovni zavodi, ki 
so podrejeni poštni hranilnici ter se otvarjajo po 
členu 1. zakona o poštnohranilnem, čekovnem in 
virementskem prometu z dne 30. novembra 1921. 

Člen 16. 

Direktor čekovnega zavoda upravlja in vodi vse 
posle svojega zavoda, kolikor ne spadajo v pristoj
nost ministra za pošto in brzojav ali direktorja pošt
ne hranilnice, skrbi, da se opravljajo ti posli točno 
in redno, skladno z zakoni in prejetimi navodili, ter 
je popolnoma odgovoren za pravilno poslovanje. 

Direktorju so podrejeni vsi uslužbenci čekovnega 
zavoda. 

Direktor ima zlasti te-le dolžnosti: 
1.) izdeluje predpise za izvrševanje notranje služ

be pri čekovnem zavodu ter jih izroča direktorju 
jxjstno luanilnice v odobritev; 

2.) izdaja podrejenemu osebju naredbe za izvrše
vanje notranje službe in porazdeljuje delo; 

3.) podaja direktorju poštne hranilnice predloge 
za pravilnike, predpise in naredbe vobče, ki se tičejo 
hranilnega, čekovnega in virementskega prometa; 

4.) sestavlja predlog proračuna čekovnega za
voda po prejetih navodilih ter ga izroča poštni hra
nilnici; 

5.) podaja poštni hranilnici predloge o izpremem
bah osebja, kolikor prestopajo lastni poslovni obseg; 

6.) vodi in izvaja vse personalne posle čekovnega 
zavoda, kolikor ne spadajo v pristojnost ministra za 
pošto in brzojav ali direktorja poštne hranilnice, 
zlasti pa: 
a) podaja predloge za postavljanje in napredovanje 

ukaznega osebja; 
b) postavlja v mejah proračuna ter odpušča но-

ukazno osebjo čekovnega zavoda in poroča o 
tem poštni hranilnici; 

c) porazmešča uradnike svojega zavoda po sekcijah 
in odsekih; 

č) daje dopuste podrejenemu osebju, in sicer urad
nikom skupno na leto do 10 dni, neukaznerau 
osebju pa do 14 dni; 

d) izvršuje in odreja revizijo blagajne in ostalih 
podrejenih odsekov in pisarne; 

e) dovoljuje v mejan proračuna nagrade in podpore 
podrejenemu osebju, in sicer v enem letu enkrit 
uradnikom (razen pomočniku) največ po 200 di
narjev, pomožnemu osebju pa največ po 100 di
narjev; 

f) odreja izredno službo ob izrednih prilikah kakor 
tudi vselej, kadar to zahteva interes službe; vob
če velja za delo pri čekovnih zavodih načelo ia 
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morajo biti prevzete dispozicije strank veak dan 
izvržene in provedene', 
7.) zastopa čekovni zavod proti tuzemskim denar

nim »avodom ter sklepa z- njimi pogodbe po prejeti 
odobritvi direktorja poštne hranilnice; 

8.) dovoljuje gradbena popravila ter nabavlja in 
odreja napravljanje pohištva za čekovni zavod v 
okviru dovoljenih kreditov, kolikor izdatki v vsa
kem posameznem primeru ne presezajo zneska 2000 
dinarjev; 

9:): odreja obliko prometnih obrazcev za izvrše*-
vanje notranje službe, kolikor ne bi bil predpisan za 
to enoten obrazec za vse čekovne zavode, ravnaje 
se glede' pisave (porazdelitve cirilice in latinice) po 
navodilih, ki; jih dobiva od direktorja poštne hranil
nice; 

10.). odloča v stvareh, materialne odgovornosti 
podrejenega osebja, kolikor ne gre za vsote, večje od 
100 dinarjev; 

11.) odloča o pravdanju čekovnega zavoda, koli-
kor ne preseza znesek, za katerega se je pravdati, 
veote 200 dinarjev, sklepa poravnave v pravnih 
stvareh, kjer ne gre za vsoto, večje od 200 dinarjev; 

12:) izvršuje disciplinarno oblast nad podrejenim 
osebjem na! podstavi zakonov in predpisov, ki veljajo 
za državne uslužbence vobče; 

Î3.) izvršuje dispozicije obratnega denarja ter 
nalaga plodonosno denarne presežke svojega zavoda 
po navodilih in naredbah direktorja poštne hranil
nice; 

14.) skrbi, da se izvršujejo zakoni, uredbe, pravil
niki in predpisi za postno čekovno službo, ter izvaja 
ve© naredbe direktorja poštne hranilnice; 

16.) opravlja vobče vse posle in odloča o pred
metih, ki mu jih nalaga direktor poštne hranilnice; 
v negotovih primerih odloča minister za pošto in 
brzojav o pristojnosti direktorjev čekovnih zavodov. 

Člen 17. 
Direktorju poštnega- čekovnega zavoda pomaga 

pri delu direktorjev pomočnik. Ce je direktor od
soten, ga zastopa v službi pomočnik; drugače pa 
opravlja pomočnik vse posle, ki mu jih odredi di
rektor pismeno ali ustno. 

Člen 18. 
Poštni čekovni zavodi se dele na odseke in po

možne pisarne po zgledu poštne hranilnice, ki pa ima 
pravico, ukinjati posamezne odseke in pisarne ter 
koncentrirati njih poslovanje na kateremkoli kraju. 

III. del. 
Poslovanje posredujočih poŠt in pomožnih pošt 

v poštnobranilnem prometa. 

Člen 19. 
Po členu 2., tretjem odstavku, zakona o poštno

branilnem, čekovnem in virementskem prometu z 
dne 30. novembra 1921. odloča minister za pošto in 
brzojav, katere pošte naj posredujejo pri izvrševanju 
poštnohranilničnih poslov. 

Poslovanje teh posredujočih pošt kakor tûdi so
delovanje pomožnih pošt v poštnohranilnični službi 
Se predpiše sporazumno z generalnim direktorjem 
pošte in brzojava e posebnim pravilnikom. 

IV. del. 

Službeno osebje. 

Člen 20. 
Poštna hranilnica in čekovni zavodi imajo za iz

vrševanje svojih poslov uradnike in neukazno osebje. 
Število osebja odreja na predlog direktorja pošt

ne hranilnice in po zaslišanju nadzorstvenega sveta 
po prometnih razmerah minister za pošto in brzojav. 

Osebje poštne hranilnice in čekovnih zavodov so 
državni uslužbenci resorta miniBtra za pošto in br
zojav. 

. Člen 21. 

A. Uradniki. 

a) Z v a n j e i n l e t n a p l a č a u r a d n i k o v 
p o š t n e h r a n i l n i c e . 

Letna plača uradnikov poštne hranilnice in če
kovnih zavodov je odrejena z uredbo o organizaciji 
ministrstva za pošto in brzojav in poštno-brzojavne 
in telefonske stroke v kraljevini Srbov, Hrvatov in 
Slovencev.* V mejah členov 29. do 32. uredbe se 
odrejajo zvanja za poštnohranilnično stroko tako-le: 

Direktor poštne hranilnice. 
Pomočnik direktorja poštne hranilnice. 
Glavni tajnik i 
Inspektor poštne hranilnice J 
Glavni knjigovodja 1 
Glavni upravnik prometa . / 
Tajnik 
Blagajnik 
Šef sekcije 
Skladiščnik 
Arhivar 
Poštnohranilnični uradniki 

I. razreda 
П. „ 
I „ 

II. „ 
I- „ 

II. „ 
Ш. „ 
IV. „ 

V. „ 
I. „ 

II. „ 
Ш. „ 
IV. „ 
v. „ 

VI. „ 
VII. „ 

Dinarj 
9000 
8000 
7072 
6062 
606-2 
5500 
5000 
4500 
4000 
3500 
3000 
5000 
4500 
4000 
3500 
3000 
2500 
2000 

ev 

80 
40 
40 

Člen 22. 

b) Z v a n j e i n l e t n a p 1 
p o š t n i h č e k o v n i 

Direktor čekovnega zavoda . 
Pomočnik direktorja če- 1 

kovnega zavoda > 

a č a u r a d n i k o v 
h z a v o d o v : 

Dinarjev 
7072 80 

L razi eda 6062 40 
II. „ 5500 • — 

Inspektor 
voda . 

Čekovnega za-

Knjigovodja . 
Upravnik prometa 
Tajnik 
Blagajnik 
Šef sekcije 
Skladiščnik 
Arhivar . 
Poštnohranilnični uradniki 

I. 
II. 
I. 
II. 
I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
1. 

II. 
III. 
IV. 

v. 
VI. 
VII. 

5500-
5000-
5000-
4fi00-
5000-
4500 • 
4000-
3500-
3000-
5000-
4Ö00-
4000-
3500-
3000-
2500-
2000-

Člen 23. 

če je kaj prostora, se odstopi direktorju poštne ; 

hranilnice in direktorjem čekovnih zavodov brez-, 
plačno stanovanje v zgradbi zavoda. I 

I 

* Uradni list pod št. 278 iz leta 1921. 

c) R a n g i n k v a l i f i k a c i j a u r a d n i k o v 
p o š t n e h r a n i l n i c e i n č e k o v n i h z a 

v o d o v . 

Člen 24. 

Rang poštnohranilničnih uradnikov se regulira z 
zvanjem. Višina zvanja лг odreja po največji plači 
posameznih zvanj. Ce je maksimum posameznih plač 
isti, je ono zvanje višje, katerega minimum plače je j 
večji; če pa sta tudi minimum in maksimum plač raz-1 
nih zvanj enaka, so istotako zvanja enaka. j 

Izmed uradnikov istih ali enakih zvanj je po 
rangu višji oni, ki ima večjo plačo; če so pa istih 
plač, je višji oni, ki je prej dobil to plačo. Ce so do
bili to plačo istega dne, je ob isti kvalifikaciji višji 
oni, ki ima več let državne službe. Ob različni kvali
fikaciji odloča minister za pošto in brzojav, kateri 
izmed uradnikov istega ali enakega zvanja in iste 
plače, dobljene istega dne, je po rangu višji. 

Rangovno listo vodi direkcija poštne hranilnice 
v Beogradu. 

Člen 25. 

Direktorja poštne hranilnice postavlja kralj z 
ukazom na predlog ministra za pošto in brzojav. 

Za direktorja poštne hranilnice sme biti postav
ljen oni, ki je dovršil pravno ali trgovsko fakulteto 
ter jo po javnem delovanju znan kot finančni stro
kovnjak. 

Člen 26. 

Pomočnika direktorja poštne hranilnice, direk
torje čekovnih zavodov in njih pomočnike, glavnega 
tajnika in inšpektorja poštne hranilnice postavlja 
kralj z ukazom na predlog ministra za pošto in 
brzojav. 

Clan 27. 

Pomočnik direktorja poštne hranilnice in direk
torji čekovnih zavodov smejo biti oni, ki so dovršili 
pravno ali trgovsko fakulteto, opravili izpite iz višje 
poštnohranilnične šole ter imajo najmanj 10 let dr
žavne ukazne službo, mod temi najmanj 5 let v 
poštnohranilnični stroki. 

Pomočnik direktorja čekovnega zavoda, glarni 
tajnik in inspektor poštne hranilnice sme biti oni, 
ki je dovršil pravno ali trgovsko, fakulteto, opravil 
izpit iz poštnohranilnične šole ter ima najmanj osem 
let državne ukazne službe, med temi najmanj 4-leta 
v poštnohranilnični stroki. 

Člen 28. 
Inšpektorji čekovnih zavodov, tajniki in priprav

niki za ta: mesta smejo biti oni, ki so. dovršili pravno 
ali trgovsko fakulteto. 

Člen 29. 
Poštnohranilnični uradniki, šefi; sekcij, blagajniki^ 

knjigovodje in upravniki prometa smejo, biti oni, ki 
so dovršili: najmanj gimnazijo ali realko ali trgovekp) 
šolo z zrelostnim izpitom in poštnohranilnično šolo. 

Za knjigovodjo se zahteva razen tega znanje 
dvojnega knjigovodstva. 

V 6lužbo se sprejemajo tudi pripravniki za nave
dena zvanja z omenjeno šolsko izobrazbo. V tem 
zvanju ostanejo, dokler ne opravijo poštnohranilnič-
nega izpita, toda najmanj leto dni. 

Člen 30. 

Arhivar in skladiščnik smejo biti oni, ki so do
vršili najmanj štiri gimnazijske ali realčne razrede 
ali nižjo trgovsko šolo. Prvenstvo za te zvanji imajo 
zvaničniki poštne hranilnice in čekovnih zavodov. 

c) S t r o k o v n e š o l e z a i z o b r a ž a n j e u r a d -
n i k o v p o š t n o h r a n i l n i č n e s t r o k e . 

Člen 31. 

Za poštnohranilnično izobrazbo obstoji poštno-
hranilnična šola v kraju, kjer to odredi minister za 
pošto in brzojav, ali vsaj strokovni tečaj pri poštni 
hranilnici ali čekovnih zavodih. 

Učni načrt, program in učno dobo kakor tudi po
goje za sprejem v poštnohranilnično šolo, odnosno v 
strokovne tečaje, predpisuje minister za pošto in 
brzojav. 

č) P r e h o d n e o d r e d b e z a u r a d n i k e . 

Člen 32. 

Postavljanje, napredovanje, sprejemanje ostavk 
in odpuščanje kakor tudi upravljanje v ostalih oseb
nih in službenih razmerah uradnikov poštnohranil
nične stroke se vrši po zakonih in zakonskih pred
pisih, ki veljajo za državne poštno-brzojavne usluž
bence v posameznih pokrajinah, dokler se ne izena
čijo zakoni. Za vsakega uradnika veljajo predpisi 
pokrajine, v kateri službuje. 

Vse uradnike poštnohranilnične stroke razen di
rektorja poštne hranilnice, njegovega pomočnika, 
direktorjev čekovnih zavodov in njih pomočnikov, 
premešča v istem zvanju minister za pošto in brzo
jav. 

Člen 33. 

Glede upokojitve, glede vseh pokojninskih! ia 
oskrbnih prejemkov velja tudi za poštnohranilnične 
uradniko člen 13. zakona o začasnem reguliranju na
slovov in plač poštno-brzojavnih uradnikov in usluž
bencev izvun Srbije in Crne gore z dne 30. novembra 
1921.,* ki gaje vobče uporabljati v zmislu njegovega 
člena 7. ob prevedbi uradnikov in uslužbencev če
kovnih zavodov in poštne hranilnice e kronske na 
dinarsko plačo. 

Člen 34. 
Da doseže uradnik naslednje napredovanje, mora 

služiti v enem razredu najmanj tri leta. 
To se sme opustiti, če uradnik menja zvanje in 

dobi višje službeno mesto. 
Ce pride uradnik z izpremembo zvanja na novo 

zvanje z isto plačo, se mu čas, ki ga je prebil v 
prejšnjem zvanju, všteje za napredovanje v novem 
zvanju. 

Člen 35. 

Za uradnike, ki že službujejo v stroki, ko stopi v 
veljavo ta pravilnik, ne veljajo odredbe o kvalifika
ciji v členih 25., 27., 28., 29. in 30. tega pravilnik*. 

Dokler ne bo dovolj popolnoma kvalificiranih 
uradnikov, odnosno uradnikov po prednjem odstav
ku, za poštnohranilnično službo, ee smejo sprejemati 
v to službo tudi uradniki iz drugih strok, toda pred
nost imajo poštno-brzojavni uradniki. 

Ce zahteva ioteree službe, ee smejo postavljati 
tudi uradniki iz bančne stroke; toda definitivne 
smejo biti potrjeni po opravljenem predpisanem etì-ii-
kovnem izpitu. 

* Uradni list pod št. 199 iz leta 1922. 
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Člen S6. 
Oni uradniki, kateri imajo plače in razrede, ki ne 

ustrezajo plačam in razredom, določenim s tem pra
vilnikom, ostanejo še nadalje z istimi plačami in 
razredi, dokler so ne regulirajo. 

B. Neukazno osebje. 

Člen 37. 
Neukazno osebje sestavljajo: 1.) pripravniki, 

2. a) zvaničniki, b) sluge' in 3.) dnevničarji. 
Pripravnike postavlja in odpušča direktor poštne 

hranilnice, odnosno jih postavljajo in odpuščajo po 
njegovem pooblastilu direktorji čekovnih zavodov. 
Ostalo neukazno oeebje postavljajo in odpuščajo di
rektorji čekovnih zavodov brez posebnega poobla
stila po občih navodilih direktorja poštne hranilnice. 

Člen 38. 
Z v a n j a in l e t n a p l a č a n e u k a z n e g a 

o s e b j a : 

1.) Pripravniki ('s fakultetno izobrazbo) 
Pripravniki (z zrelost

nim izpitom) 
Pripravniki . . 

a) Zvaničniki . 

b) Sluge 

I. razreda 
II. ,. 

I. ., 
II. 

III. „ 
IV. „ 
V. 

VI. . 
I. ., 

II. , 
III. ., 
IV. 
v. 

VI. .. 
VIL „ 

Dinarjev 
20U) — 

1800- — 
1Ó00- — 
3000- — 
2520 — 
216U- — 
1800 — 
1440 — 
1200 — 
2U10- — 
1800 — 
16S0 — 
1440 — 
1200 — 

960 — 
720 — 

V Vu., VI. in V. razredu je treba prebiti najmanj 
2, a največ 3 leta, v ostalih razredih pa najmanj 3, 
A največ 4 leta. 

Posebno sposobni zvaničniki I. razreda, ki se od
likujejo z delom, smejo izjemoma dobiti plačo 4000 
dinarjev na leto in povišuje jih minister na predlog 
direktorja poštne hranilnice; smejo pa se tudi posta
viti za ukazne uradnike po Členu 30. tega pravilnika. 

Člen 39. i 
Kvalifikacija pripravnikov je že določena s čle-

noma 28. in 29. tega pravilnika. 
Zvaničnik sme postati oni, ki je dovršil štiri raz- ! 

rede srednje šole ali tej enako šolo ter ima pogoje ' 
za državnega uslužbenca, ali pa oni, ki so, ko izide 
ta pravilnik, že v poštno-brzojavai službi kot zva
ničniki, odnosno pisarniški manipulanti. Za napredo
vanje v IV. do I. razreda zvaničnikov se zahteva iz- ! 
pit iz poštnohranilničrie stroke, ki se predpiše za to. i 

Prednost za mesta zvaničnikov imajo oni, ki so ; 
službovali kot dnevničarji pri poštni hranilnici ali j 
čekovnih zavodih, če imajo predpisano kvalifikacijo. ! 

Sluga sme postati vsakdo, ki je vešč pihanju in 
čitanju. Prednost imajo oni, ki so služili v vojski 
ali za dninarje pri poštni hranilnici in čekovnih za
vodih. 

Člen 40. 
Razen tega imajo poštna hranilnica in čekovni 

zavodi po potrebi prometa dnevničarje z dnevnico, 
ki ustreza plači slug VII. razreda do I. razreda. 

Člen 41. i 
Predpisi v posameznih pokrajinah, ki urejajo za 

neukazno oeebje pravico do stalne 3lužbe in do po
kojnine, veljajo še nadalje. j 

i 
V. del. j 

Sestava letnega proračuna in njega izprememba. | 

Člen 42. j 
i 

Po členu 35J zakona o poštnohranilnem, čekov- ' 
nem in virementskem prometu z dne 30. novembra 
1921. se morajo uvrstiti v redni državni proračun, in 
sicer v oddelku ministrstva za pošto in brzojav, 
manjki, odnosno presežki, ki se pokažejo na koncu ] 
poslovnega leta poštne hranilnice in čekovnih za- j 
vodov. i 

Da ee podatki lahko čim točneje postavijo v dr-1 
žavni proračun, mora poštna hranilnica izdelati po
droben proračun za se In za poštne čekovne zavode. ! 

Ta osnova proračuna se mora predložiti v oceno i 
nadzorstvenemu svetu, ki postayi nanjo svoje pri- ! 
pombe. ,.. j 

Dokončno odobri podrobni proračun minister za 
pošto in brzojav; v redni državni proračun pa se 
uvrsti samo efektivni rezultat tega podrobnega pro
računa. Dotična partija državnega proračuna je pod
krepljena s prilogo podrobnega proračuna poštne 
hranilnice. 

Za ustanovitev končnega efekta je treba ob se
stavljanju podrobnega proračuna poštne hranilnice 
uvaževati odredbe člena 35. zakona o poštnohranil
nem, čekovnem in virementskem prometu z dne 
30. novembra 1921., tretjega odstavka, točk 1. do 4. 

Člen 43. 

Kolikor se končni efekt odobrenega,, podrobnega 
proračuna poštne hranilnice ne izpremeni, je direk
tor poštne hranilnice na podstavi predlogov pod
rejenih direktorjev čekovnih zavodov upravičen, 
predlagati izpremembe (virement, odnosno naknadni 
kredit). 

Take predloge mora nadzorstveni svet preizku
siti ter o njih oddati svojo mnenje. 

Kolikor se s predlaganimi izpremembami ne iz
premeni končni proračunski rezultat, ki je uvrščen 
v redni državni proračun, je minister za pošto in 
brzojav pristojen, odobriti predlagane izpremembe. 

VI. del. 
i 

Sestava zakjučnega letnega računa | 
(bilance z računom dobička in izgube). I 

Člen 44. j 
Glavni knjigovodja poštne hranilnice mora kon- i 

cem vsakega poslovnega leta sestaviti skupno bi
lanco z računom dobička in izgube za poštno hranil
nico in čekovne zavode po odrec'.bah člena 39. za
kona o poštnohranilnem čekovnem in virementskem 
prometu z dne 30. novembra 1921. 

Potrjeno bilanco z računom dobička in izgube 
vred mora direktor poštne hranilnice najkesneje do 
dne 1. maja po končanem poslovnem letu predložiti 
nadzorstvenemu svetu. 

Člen 45. 
Nadzorstveni svet pregleda in overi letno bilanco 

z računom dobička in izgube ter jo najkesneje do 
konca meseca maja po preteku poslovnega leta s 
svojim poročilom vred predloži pristojnim ministrom 
v odobritev (glej člen 36. in člen 39., tretji odsta
vek, zakona z dne 30. novembra 1921.) in glavni 
kontroli v pregled. 

Člen 46. 

Bilanco in račun dobička in izgube, odobrena po 
ministrih za pošto ,-n brzojav, za finance in za trgo
vino in industrijo, izroči direktor poštne hranilnice 
javnosti v «Službenih Kovinah». 

VII. del. 

Zaključne odredbe. 

Člen 47. 
Dokler se ne uredi poštna hranilnica v Beo

gradu, je začasno pri ministrstvu za pošto in br/.o-
jav ustanoviti direkcijo poštne hranilnice, ki ji bodi 
razen vodstva in nadzorstva obstoječih zavodov in 
poštnohranilne, čekovne in virementeke službo v j 
krajinah, kjer ee ta služba že opravlja, v prvi vrsti1 

naloga, da ukrene vse priprave za ureditev pošt- j 
ne hranilnice v Beogradu, zlasti pa da skrbi za iz-
obražanje potrebnega osebja za poštno hranilnico in 
osebja pri posredujočih poštah, da skrbi za nabavo 
pohištva, inventarja in obrazcev za poštno hranil
nico, da izdela na podstavi zakona o poštnohranil
nem, čekovnem in virementskem prometu pravilnik 
za notranjo službo pri poštni hranilnici in čekovnih j 
zavodih in za službo pri posredujočih poštah, za iz- j 
dajanje navodil za javno uporabo, za ureditev ob- ! 
računov med poštnohranilničnimi zavodi in poštno : 

upravo na eni in finančno upravo na drugi strani 
da skrbi za populariziranje poštnohranilne in čekov
ne službe, se prične pogajati z inozemòtvom o uvedai 
mednarodnega denarnega prometa in da vobče po
pravi vse, česar je treba, da začne poštna hranilnica 
ixwlovati takoj, ko se pripravijo prostori zanjo. 

Člen 48. 
Ta pravilnik velja izza dne 1. novembra t. 1. 
Za izvrševanje tega pravilnika skrbi direktor 

poštne hranilnice. 
V B e o g r a d u , dne 20. novembra 1922.; 

št 1430. 
Minister za pošto in brzojav: 

dr. 2. Miladinović e. r. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

Odobritev šolskih knjig. 
St. 4648, z dne 1. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za pro-
sveto in vere, je odobrila z razpisom z dne 1. decem
bra 1922., št. 4648, naslednji šolski knjigi: 

1.) «Zemljepis za srednje šole», I. del. Sestavil 
Milan P a j k. 3. predelana izdaja. Priredil profesor 
Jožef K r ž i š n i k. Cena 18 Din. V Ljubljani 1922. 
Založila Jugoslovanska knjigarna. 

2.) «Zgodovina za meščanske šole», I. del. Stari 
in srednji vek. Spisal Jog. B r i n a r , ravnatelj me
ščanske šolo v Celju. Cena 18 Din. V Ljubljani 
1922. Založila Jugoslovanska knjigarna. 
St. 4778, z dno 8. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za 
prosveto in vere, je odobrila z razpisom z dne 6. de
cembra 1922., št. 4601., za rabo na meščanskih in 
srednjih šolah, učiteljiščih in tem sorodnih zavodih, 
knjigo: «Pevska šola», spisal Marko B a j u k , pro
fesor in učitelj petja na I. drž. gimnaziji v Ljubljani. 
Izdala «Pevska zveza» v Ljubljani, 1922. Cona 45 
Din. Založila Jugoslovanska knjigarna v Ljubljani, 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za prosveto in vere. 

Pokrajinski namostiiik: Iv. Hribar s. r. 

Opr. št. III 27.895/22. 1638 3—3 

Prodaja avtobusa. 
Na podstavi členov 86. do'89. zakona o držav

nem računovodstvu se razpisuje na dan 3 0. d e 
c e m b r a 1 9 2 2. ob 12. uri ofcrtalna licitacija za 
prodajo šestsedežnega Fiat-avtobusa v pisarni inva
lidskega odseka v Ljubljani. 

Avtobus je znamke «Fiat» 20/30 HP, št. motorja 
735, je 4400 mm dolg, 1800 mm širok in 2370 m vi
sok; razdalja osi je 3060 mm, teža pa 1750 kg. Avto
bus je že rabljen, toda temeljito popravljen, kar so 
lahko dokaže z izvirnim računom Gorčeve poprav-
Ijalnice avtomobilov v Ljubljani. Ogleda se lahko 
vsak dan med uradnimi urami v državni protezni de
lavnici v Ljubljani. 

Prodajna cena 75.000 dinarjev. 
Pismene kolkovane ponudbe naj se vlože najkes

neje do dne 30. decembra 1922. ob 10. uri v pisarni 
invalidskega odseka v Ljubljani (šentpetrška vojašč-
nica), v zapečatenem ovoju z vidno označbo: «Po
nudba po razpisu opr. št. III 27.895/22». Vsak inter
esent mora do tega časa položiti kavcijo (5% pro
dajne cene, odnosno inozemec 10 %) pri blagajni 
tega odseka, sicer ee ponudba ne bo uvaževala. 

V L j u b l j a n i , dne 28. novembra 1922. 

Oddelek za socialno politiko pokrajinske uprave 
v Ljubljani. 

Invalidski odsek. 
Po naročilu pokrajinskoga namestnika: 

dr. Goršič s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva pravde 
v Ljubljani. 

St. 2669/22. 
Razglas. 

Po naredbi pravosodnega ministrstva s dne 
27. junija 1902., ukaznik št. 31, in po § 387. k. pr. r. 
se določajo za območje višjega deželnega sodišča v 
Ljubljani kot povračilo za Ktroške preiskovalnega za* 
pora in izvršitve kazni za enega kaznjenca in en dan 
za čas od dne 1. januarja 1923. do dne 31. decembra 
1923. nastopni zneski: 

A. V sodnih jethiščnicah: 
1.) Za preiskovalni zapor in za preskrbo 

pri izvršitvi kazni 4 Din; 
2.) za stražo in upravo pri izvršitvi kazni 6 » 

B. Za preskrbo, stražo in upravo v kaznilnicah: 
1.) v moški kaznilnici v Mariboru . . 11 Din; 
2.) v ženski kaznilnici v Begunjah . . 7 » 

Oddelek ministrstva pravde v Ljubljani, 
dne 2. decembra 1922. 
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Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. 8219/V. ex 1922. 

Razglas o tečajib, ki so pri odmeri taks 
in pristojbin in pri dobodarstvenem po
stopanju veljavni za čas od dne 1. do dne 

31. decembra 1922. 
1 napoloondor 2 3 0 — Din 

100 francoskih frankov 4 5 0 — '» 
100 belgijtäkih frankov 4 2 0 — » 
100 grških drahem 1 0 5 — » 
100 italijanskih lir . 2 9 0 — » 
100 švicarskih frankov 1 1 5 0 — » 
100 pezet 9 8 0 — » 
100 nizozemskih goldinarjev . . . . 2 5 0 0 — » 
100 danskih kron 1 3 0 0 — » 
100 švedakih kron 1650— » 
100 rubljev 1 0 — » 

1 angleški funt 2 8 0 — » 
1 amerikanski dolar 6 2 — » 

100 nemških mark 2 — » 
100 romunskih lejev 42-— » 
100 bolgarskih levov 5 0 — » 
100 češkoslovaških kron 2 0 4 — » 

1 papirnata turška lira 4 0 — » 
100 papirnatih turških piastrov . . . 4 0 — * 
100 avstrijskih kron 0-12 » 
100 poljskih mark 0-60 » 
100 ogrskih kron . . . . . . . . 3-— » 

(Odločba ministrstva za finance, generalne direk
cije državnega računovodstva, z dne 24. novembra 
1922., DR br. 164.563.) 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 

dne 2. decembra 1922. 

Delegat: dr. Savnik s. r. 
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Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 30. novembra 1922. 

SaBitotni šef: dr. Katičlč s. 

; je nabavil za prodajo, ni imel na prodaj in je to živ-
ljensko potrebščino kopičD zato, da bi se bilo blago 
vzelo iz prometa in s tem zvišala njegova cena. Tudi 
se je izreklo v navedeni razsodbi po členu 14. citi
ranega zakona predmetnih sest vreč pšenične moke 
za zaplenjene na korist fondu za prehrano siromakov. 

| Po predlogu javnega obtožitelja, naj se vzklic 
kot neutemeljen zavrne in razsodba prvega sodnika 
potrdi, in po predlogu zagovornikovem, naj se 
vzklicu ugodi, razsodba prvega sodnika razveljavi, 
postopanje popolni in obtoženec oprosti vsake kriv
de in kazni, je razsodilo rečeno deželno sodišče dne 
3. novembra 1922. tako: 

| 1.) Vzklic obtoženca Josipa Klemenčiča zoper 
• razsodbo okrajnega sodišča v Kamniku z dne 1. ok

tobra 1922., opr. š t U 374/22—2, se zavrača kot ne
utemeljen z ozirom na rp zloge razsodbe prvega eod-

: nika, vendar s pristavkom, da je iz izreka izločiti: 
«in je to življensko potrebščino kopičil zato, da bi ee 
bilo blago vzelo iz prometa in e tem zvišala njegova 
cena». 

2.) Vzklicu zaradi izreka o kazni je deloma ugo
diti v toliko, da se kazen znižuje na en dan zapora 
in tisoč dinarjev v denarju, ob neizterljivosti pa od
merja z nadaljnjimi 10 dnevi zapora. 

3.) Vzklicatelj mora po § 390. k. pr. r. sam trpeti 
stroške v glavni stvari brezuspešnega vzklicnega po
stopanja. 

Razsodbo ie po členu 19. navedenega zakona ob
javiti ob stroških obsojenčevih v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Kamniku, 
dne 22. novembra 1922. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št. 14.023. 

Tedenski izkaz o prenosnik boleznih nä 
ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dno 19. do,dne 25. novembra 1922.) 
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Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U VI 878/22. ~ 1669 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danes 

vpričo opravitelja državnega pravdništva oficianta 
Modica, javnega obtožitelja in obtoženca Jerneja 
P o l a n d e r j a o obtožbi, ki jo je vložil javni ob-
tožitelj zoper navedenega obtoženca zaradi prestop-
ka po § 460. k. z., odnosno § 464. k. z., in po členu 
8. zakona o pobijanju draginje, ter je po predlogu 
obložiteljevem, naj «c obtoženec kaznuje, razsodilo 
tako: 

Jernej Polandcr jo kriv, da si je v Zabukovci 
premog, ki sta ga ukradli dve drugi osebi, v istem 
času pridobil s tem, da je plačal metrski stot po 
65 K, odnosno po 70 K, in da je navedeni premog 
prodal po 100 K, torej za življcnsko potrebščino za
hteval višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni 
ali dovoljeni čisti dobiček. S tem je zakrivil presto
pek jx) členu 8. zakona o pobijanju draginje in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po § 267. k. z. 
in po členu 8. citiranega zakona na 5 dni zapora in 
na 1000 Din denarne kazni, ob neizterljivosti pa na 
nadaljnjih 20 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
plačilo stroškov kazenskega postopanja in izvršitve 
k.p ziii 

Okrajno sodišče v Celju, 
dne 30. novembra 1922. 

S 1/19. 1694 

Odprava konkurza. 
Prezadolženec: zapuščina po Leopoldu Fonu. 
Konkurz, ki je bil razglašen s sklepom opr. š t S 

1/19—1 o imovini prezadolženčevi, je odpravljen po 
razdelitvi vse mase v zmislu § 139 k. r. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 2. decembra 1922. 

A 136/21—4. 1720 3—1 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Mižko K r S l j i n v Osredku št. 10 je dne 6. ju

lija 1920. umrl. Poslednja volja se ni našla. 
Dedič Ivan Kršljin, zapxistmkcv sin, čigar biva

lišče sodišču ni znano, se pozivlje, naj se tekom 
e n e g a l e t a od danes dalje zglasi pri tem so
dišču. Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z 
ostalimi dediči in z Josipom Likarjem, gozdarjem 
v p. v Dobeh št. 1 pri Kostanjevici, ki se je postavil 
odsotnemu dediču za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 5. decembra 1922. 

U 374/22—11; BI 532/22—4. 1639 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Deželno sodišče v Ljubljani kot vzklicno sodišče 

je vsled naredbe, s katero je bila določena vzklicivi 
razprava, razpravljalo dne 3. novembra 1922. pod 
predsedstvom višjega deželnosodnega svetnika Mla
diča, vpričo višjega deželnosodnega svetnika drja. 
Modica, deželnosodnih evetnikov drja. Mohcriča in 
Vehovarja kot sodnikov in avskultanta Pakiža kot 
"zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika drja. Hod-
žarja, obtoženca Josipa K l e m e n č i č a in zagovor-. 
nika drja. Lapajneta, nomine drja. Novaka, o vzkli- j 
cu, ki ga je vložil obtoženec zoper razsodbo okraj- j 
nega sodišča v Kamniku z dne 1. oktobra 1922., opr. 
št. U 874/22—8, s katero je bil po členu 7. zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 ex 1922., z 
uporabo § 260. b k. z. obsojen na 10 dni zapora, po
ostrenega z dvema postoma, in v denarju na 2000 
Din, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 10 dni zapora, 
ker dne 5. avgusta t. 1. in dne 7. avgusta t. 1. v 
Kamniku ni hotel prodati Frančiški Potokarjevi, Te
reziji Šubljevi in Ani Grebenškovi pšenične moke, ' 
dasi jo je imel v zalogi, in sicer Frančižki Potokarjevi 
4 do 5 kg, Tereziji Šubljevi 2 kg in Ani Grebenškovi 
10 kg, ker torej življenske potrebščine moke, ki jo 

Ne I 484/22—2. 1670 3—2 

Amortizacija. 
i Na prošnjo Marjete R o m o v e, poseetnice v Ro-
| mergrundu št. 1, se uvaja postopanje za amortizacijo 
I nastopnih vložnih knjižic meskie hranilnice v Ko-
! čevju, ki sta bili prosilki dne 11. julija 1922. baje 
i ukradeni: Vložna knjižica št. 29.422 z vlogo 4026 K 

83 v, glaseča ee na ime: Marjeta Rom, in vložna 
knjižica.št. 17.541 z vlogo 454 K 07 v, glaseča ee 
na ime: Janez Loretitech. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dne tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da 6ta hranilni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dne 22. novembra 1922. 

Ne I 170/22—3. 1646 3—3 

Amortizacija. 
Po prošnji Josipa R a t e j a, posestnika v Konji

ški vasi št. 87, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopne vložne knjižice, ki jo je prosilec baje iz
gubil: Vložna knjižica Kmečke hranilnice in posojil
nice v Konjicah št. 1310 v vrednosti 3170 Din 44 p, 
glaseča se na ime: Josip Ratej. 

Imetnik te vložne knjižice «e pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , k e r 
bi se sicer po tem roku izreklo, da vložna knjižica, 
ni več veljavna. 

Okrajno sodišče v Konjicah, oddelek L, 
dne 20. novembra 1922. 
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A 161/21-41. 
Dražbeni oklic. 

1663 

Dne 18. d e o e m b r a l 9 2 2. ob pol enajstih bo 
T Trebn-ji gorici dražba polovice zemljišča vi. št. 69 
in 186 davčne občine vržke (Vrhe), sestoječih iz hiSe, 
gospodarskega poslopja, 24 parcel travnikov, njiv, 
gozdov in pašnikov s priteklinami. 

Izklicna cena 69.010 K. 
Okrajno sodišče v Višnji gori, oddelek L, 

dne 4. decembra 1922. 

P 127/22—1. 
Oklic. 

1647 

• 8 sklepom podpieanega sodišča z dne 28. avgusta 
1982., öpr. št. L 11/22—5, je bil Jernej V r a n k a r. 
posestnik v Črnem vrhu št. 4, zaradi pijančevanja 
omejeno preklican. j 

?& skrbnika mu je postavljen Alojzij Berlec, po- ; 
eeetnik in župan v Zgornjem Tuhinju. j 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek L, j 
dne 2. novembra 1922. 

P 126/22—2. 
Oklic. 

1662 

S sklepom podpieanega sodiača z dne 2. novem
bra 1922., opr. št. L 14/22—6, je bil France E r -
j a v Š e k, posestnik v Bistričici št. 4, zaradi zaprav-
ljivosti omejeno preklican. 

Za pomočnico mu je postavljena njegova mati, 
Neža Erjavšek, istotam. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek I., 
dne 23. novembra 1922. 

nim pismom enega izmed tuzemskih denarnih zavo
dov, ki mora biti registrirano pri generalnem inspek
toratu ministrstva za finance. Ponudnik, ki mu 
ostane nabava, mora vsako začasno kavcijo nado
mestiti s stalno kavcijo. 

B. Vsak ponudnik mora predložiti pismen dokaz, 
da je zmežen izvesti gradnjo. 

C. Državljani kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev morajo predložiti komisiji potrdilo, da so 
svoje podjetje prijavili davčnim oblastvom in da so 
plačali davek za tekoče trimesečje. 

Priloge pod A, B, odnosno C, se morajo poelati 
obenem s ponudbo v posebnem zaprtem zavitku z 
napisom: «Priloge A, B, odnosno C, k ponudbi za 
mop.t preko Drine>. 

Vpoštevale se bodo samo one ponudbe, ki ustre
zajo navedenim pogojem. Zakesnele, nepopolne ш 
brzojavne ponudbo se sploh ne bodo vpoštevale. 

Podloge, potrebne za predložitev ponudb, izdaja 
direkcija državnih železnic v Sarajevu (II. oddelek) 
proti plačilu 450 dinarjev. 

Prispele ponudbe se predlože на vpogled in v 
odobritev ministrstvu za promet, ki odloči o njih 
eprejemu. 

S firmo, .katere ponudba se sprejme, se sklene 
pogodba, ostalim ponudnikom pa se takoj vrne 
položena kavcija. — Končno se pripominja, da bo 
morala firma, katere ponudba se sprejme, priznanice 
ob izplačilu zaslužka predpisno kolkovati in da ee 
ji od zaslužka po veljavnih predpisih odtegneta 1 % 
na račun davka na poslovni promet iu 1 % za po
trošno zadrugo. 

Iz direkcije državnih železnic v Sarajevu, 
dne 7. novembra 1922. 

S t 24.694/22. 1539 3—3 

Razglas o ofertalni licitaciji. 
Na podstavi odloka ministrstva za promet z dne 

18. septembra 1922., št. 30.958, se razpisuje v zmislu 
člena 89. zakona o državnem računovodstvu (določil •• 
iz oddelka «B. Pogodbe in nabavo) javna pismena 
ofertalna licitacija za nabavo železne konstrukcije 
preko reke Drine pri Medjedji km 98-7/8 ozkotirne 
proge (76 cm) od Sarajeva do Uvea obenem z nje 
montažo na že stoječih nabrežnih stebrih. 

Licitacija se bo vršila pri železniški direkciji v 
Sarajevu, II. nadstropje, soba št. 98, in sicer dne 
12. j a n u a r j a 1 9 2 3. ob desetih. 

Železna konstrukcija z razponom 132-7 m se 
mora montirati tako, da se ustavi promet samo za 
malo časa. 

V ponudbi je treba v dinarski veljavi označiti: 
1.) točno edinično ceno izgotovljene neocarinjene 

železne konstrukcije franko vagon na obmejni po
stoji državnih železnic kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev; 

2.) ceno za montiranje nove konstrukcije; 
3.) čas, potreben za izdelavo konstrukcije v de

lavnici; 
4.) način in rok dostavitve; 
5.) čas, potreben za montažo. 
Montiranje se mora izvršiti brez velikih in kom

pliciranih gradbenih odrov, ker se stanje vode.moč
no in pogostoma izpreminja. 

Ker se položi nova konstrukcija namesto sedanje 
Röth-Waagaerjevo konstrukcije, se pozivljejo po
nudniki, naj obenem postavijo ceno, istotako v 
dinarski veljavi, za odpravo te konstrukcije in dveh 
stebrov pod njo. Ponudbi je treba priključiti pre
gledni načrt, t. j . vzdolžni pogled, tloris in presok, 
načrt za montiranje in tehnično poročilo. 

Za izdelavo nove konstrukcije so odločilni: «Op
iti i tehnički propusi za proračun i izradbu željeznih 
željezničkih mostova, izdani od Direkcije za gradnju 
novih željeznica u Beogradu god. 1919». 

Vsi oni podjetniki, ki bi hoteli prevzeti to grad
njo, ee pozivljejo, naj izroče ali pošljejo do odreje
nega roka svoje ponudbe, podpisane s firmo in za
pečatene, na zavitku opremljene z napisom; «Po
sudba za most preko Drine ponudnika N. N.», v 
vložni zapisnik podpisane železniške direkcije. 

Ponudba mora biti kolkovana z 20 dinarji, vsaka 
pruoga pa z 1 dinarjem. 

Nadalje se morajo izpolniti nastopni pogoji: 
A. Za kavcijo morajo položiti najkeeneje do de

setih na dan licitacije pri «ni izmed tuzemskih bank 
tozémski podjetniki 5 %, inozemski pa 10 % skupne 
vsote oferirane vrednosti, in sicer v gotovini ali pà v 
vrednostnih papirjih, ki so po ministretvu za finance 
priznani za sposobne za kavcije in so pupilarno 
'varni. Začasna kavcija se lahko tudi poda z garant-

St. 363/17—VII.—1922. 1597 3—3 

Razglas o dobavi vodokaznih stekel in 
steklenih cilindrov. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. io 98 zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licita
cijo za nabavo vodokaznih stekel in »steklenih cilin
drov na dan 2 7. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Ponudbe «e bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
St. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št, 363/17—VII. za dan 27. decembra 1922. ponud
nika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno po
nudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž-
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v bosedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji; predložiti smejo tudi samo 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnos
no 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in 
sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 
10. ure na dan licitacija, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisijo. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti ae opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. url, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 20. novembra 1922. 

St. 360/39—VE.—1922. 1659 3—2 

Razglas o dobavi guinijskih plošč in gu-
mijskih cevi za Westinghousove zavore. 

Poäpteäna direkcija räzftfetijie a tem na podstavi 
Členov 86. do 08. zakona o državnem računovodstvu 

in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo gumijskega materiala na dan 
13. j a n u a r j a 1 9 2 8. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala ee 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v eobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, «e 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 360/39—VII. za dan 13. januarja 1923. ponud
nika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v roko predsedniku draž-
beno komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; vložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkeeneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. novembra 1922. 

St. 372/12—Vn.—1922. 1661 3—2 

Razglas o dobavi telefonskega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licita
cijo telefonskega materiala na dan 10. j a n u a r j a . 
19 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala In 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala ee 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije za 2 di
narja v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na vpogled. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, ee 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 372/12—VIL za dan 10. januarja 1923. ponud
nika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; vložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vaak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav-
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno, 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkeeneje do 10.. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, • bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti eo opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije pQ 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu» 

dne 27. novembra 1922. 
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St, 367/28—VIL—1922. 1692 3—1 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
ва nabavo električnega materiala na dan 15. j a -
n u a r j a 1 9 2 3. Št. 363/19—VIL—1922. 1691 3 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna- j R a z g l a s 0 dobavi stekla za signale. 
čenega dne v ekonomskem oddelku. J * . . . e «"»»«* *•» w 8 u a № ' 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in j Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala ee členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 29. novembra 1922. 

dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
i t 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
St. 367/28—VII. za dan 15. januarja 1923. ponud
nika N. N.». 

Ponudbo morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in eicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji; predložili smejo tudi delno 
ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj-

in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo j 
steklenega materiala na dan 16. j a n u a r j a 
19 23. i 

Ponudnik mora izročiti predsedniku dražbene ko
misije izpričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je 
izdala trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo 
davčnega urada, da je plačal davek za tekoče tri
mesečje. 

Zla-sti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Javna hiralnica v Ptuju, 
dne 30. novembra 1922. 

Št. 699. 

čenega dne v ekonomskem oddelku. 
Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 

obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 363/19.—Vil. za dan 16. januarja 1923. ponud
nika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
na reverz, ki ee mara pokazati predsedniku dražbene ' 1>0 otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
komisije. j < l e l n e ponudbe.. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz- V s a k ponudnik mora po členu 88. zakona o držav-
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala n e m načunovodsbvu položili kavcijo 5 % (odnosno 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 1 0 %•> a k o ie tuJ državljan) ponujene vsote, in sicer 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. ' Pri blagajni podpisane direkcije najkesneje d0 10. 

Ponudbo » b w.o otva,^ uta, * U. u,, » a ' S Ä Ä t w S 
Jezera (sodni okraj cerkniški). 

ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna! 
reverz, ki ee mora pokazati piedeedniku dražbene j 
komisije. j 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala ' g t 23/770/1 
trgovska in obrtniška zborniea, in potrdilo davčnega, 

licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, Id pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. decembra 1922. 

Št 1650 3—3 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabavo 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v j>obo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

DirekcMa državnih železnic , , . , - , , , , . , . 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, ! u r a ^ ' d a j e p l i i C a l d a v e k z a tekoce t r : m e s e 6 ^ 

dne 29. novembra 1922. 

St. 496/13/VII.—1922. 1660 3—2 

Razglas o licitaciji za dobavo telefonskih, 
varnostnih naprav, raznih signalnih pri

prav in aparatov. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi I 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novembra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za dobavo telefonskih, var
nostnih naprav, raznih signalnih priprav in aparatov. 

PopLs potrebne količine naprav, priprav in orodji, 
nadalje obči pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 
5 dinarjev pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije, ustna navodila glede priprav, naprav 
in aparatov pa pri oddelku III. 7 podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo inventarja po razpisu pod 
št. 496/13/VII. za dan 8. j a n u a r j a 1 9 2 3 . po
nudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 8. januarja 1923., in sicer med 
10. in 11. uro na dan licitacije v roke predsedniku 
dražbene komisije. Licitacija se bo vršila ob 11. uri 
v eobi.St. 13 podpisane direkcije. 

Visak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
-pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
•Ure na dan licitacije,- bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki ee mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoce trimesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni od licitacijskega dne; vložiti sme ponudbo tudi 
za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 

Načrt o nadrobni razdelbi gozdnih parcel, ležečih 
v katastralni občini dolenjevaški in otoški II in 
vpisanih v vi. št. 366 katastralne občine dolenjo-
vaške, bo na podstavi § 96. zakona z dne 26. okto
bra 1887., dež. zak. št. 2 iz leta 1888. od dne 14. de
cembra 1922. do vštetega dne 27. decembra 1922. 
pri podžupanstvu na Dolenjem Jezeru razgrnjen na 
vpogled vsem udeležencem. 

Obmejitev načrta s kolci na mestu samem se je 
že izvršila. 

Načrt se bo dne 2 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. v 
1 času od devetih do pol enajstih pojasnjeval istotam. 
i To se daje splošno na znanje s pozivom, da mo-
| rajo neposredno kakor tudi posredmo udeležene 
I stranke svoje ugovore zoper ta načrt v 30 dneh, 
od prvega dne razgrnitve dalje, t. j . od dne 14. de
cembra 1922. do dne 12. januarja 1923., pri krajnem 
komisarju vložiti pismeno ali dati ustno na za-

. pisnik. 
| V L j u b l j a n i , dne 2. decembra 1922. 

Krajni komisar za agrarske operacije: 
dr. Vrtačnik s. r. 

Razglas. 
Zlasti se opozarjajo licitanti, dà morajo na dan Seznaraek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli 

344/22. 

Razglas o ofertalni licitaciji dobav 
za javno hiralnico. 

Za dobo proračunskega leta 1922./1923. se raz
pisuje po odloku zdravstvenega odseka v Ljubljani 
z dne 28. avgusta 1922., št. 9451/22—B, in na pod
stavi zakona in pravilnika o državnem računovod
stvu pismena ofertalna licitacija na dan 10. j a n u 
a r j a 1 9 2 3. za dobavo: 

1.) mesa in drobnine raznih vr?t; 
2.) kruha (belega in črnega) in žemelj itd.; 
3.) moke in mlevskih izdelkov raznih vrst; 
4.) špecerijskega blaga (sladkorja, kave, olja, 

riža, soli itd.) 
za javno hiralnico v Ptuju. 

Popis potrebnih količin navedenega blaga, na 
dalje obči in posebni pogoji za dobavo blaga se do
bivajo v pisarni navedenega upraviteljstva. 

Ponudbe, opremljene s kolkom za 20 dinarjev, se 
morajo i zročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo po razpisu 
z dne 30. novembra 1922., št. 344/22, ponudnika 
N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o dr
žavnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) skupne dogovor
jene vrednosti dotične nabave, in sicer pri blagajni 
upraviteljstva javne hiralnice v Ptuju najkesneje do 
10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
predpisanih vrednostnih papirjih. O položeni kavciji 

licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave j izda blagajna potrdilo, ki se mora pokazati predsei-
ia da pristajajo dražiti po njih. | niku dražbene komisije. 

cijski direkciji v Ljubljani v času od dne 16. do dae 
30. novembra 1922. 

1 vrvica z biseri bele barve; 1 ženska usnjata 
denarnica, v njej 1 ženska srebrna nra, 1. svinčnik 
in okrog 50 Din v gotovini; 1 volčji pes, ki sliši 
na ime «Valdi»; okrog 200 Din; 1 češki potni 
list na ime: Kus Alojzij; 1 zlat prstan z zelenim ka
menčkom; 1 damska torbica, v njej 10 Din, 1 ščipal-
nik, 1 nož, 1 ključ in malenkosti; 1 suknena listnica 
z vsebino okrog 450 Din; 3 ključi; 1 zlat uhan z 
velikim briljantom; 1 koza brez rogov; 1 srebrna 
ura z monogramom «H. P.»; 1 konjska odeja z mo
nodramom «L. T. J. L.»; 1 potni list na ime: Ivan 
Jelačin; 1 vreča kita; 1 denarnica s 130 do 140 Din 
in listkom urarja Krapeša; 50 Din, 1 železniški ko
ledar, 1 izkaznica društva stanovanjskih najemnikov 
in železniška legitimacija na ime: Rajšp; 1 listnica 
s 150 Din in raznimi račani in listinami na ime: 
Ravber; 1 veriga, 8 do 9 m dolga; 1 srebrn rožni 
venec; 1 ročna torbica z okoli 260 Din, 1 izkaznico 
in 1 brivskim nožem; 1 potni list na ime: Kuzman-
šek; 1 polni list na ime: Kolbert; 1 denarnica i 
200 Din; 1 denarnica s 100 Din, 1 vojaško legitima
cijo in l zdravniškim receptom; 1 poselska knjižica 
na ime: Ješe Ivanka; 1 častniški službeni pas. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policljskj 
direkciji v Ljubljani od dne 16. do dne 30. no

vembra 1922. 
1 dežnik; 1 srebrna svetinja; 1 bankovec za 

100 Din; 1 pes dobermanske pasme; 1 damski klo
buk; 1 par nogavic; 1 sekira; 1 boa; 2 ključa in en 
tatinski ključ; 1 ura zapestnica; 20 Din; 1 denarnica 
z manjšo vsoto denarja; 1 avstrijski potni list na 
ime: Nikolaus Kuzmany; 1 manjša vsota denarja in 
3 računi; 1 ročna torbica z manjšo vsoto denarja in 
malenkostmi; 1 denarnica z manjšo vsoto denarja in 
Idjuči; 1 denarnica z marajéo vsoto denarja; 1 par 
copat; 3 ključi; 1 denarnica z večjo vsoto denarja; 
1 buzola (kompas); 1 ročna torbica z- večjo vsoto 
denarja; 1 bankovec za 1000 Din; 1 lornjeta; 1 de
narnica s srednjo vsoto denarja; 3 moške srajce; 
1 ročna torbica z manjšo vsoto dpnarja in 1 robc-зт; 
1 ženske hlače; 1 naočniki;, 5 ključev; 1 kožnat 
otroški ovratnik, 1 otroška volnena avba in 1 
otroška petlja; 30 Din. — V železniških vozovih «o 
se našli ti-le predmeti: 3 palice; 1 par ženskih čev
ljev; 1 damski dežnik; 1 kovčeg z zidarskim. 



126. 890 Letnik IV. 

orodjem; 1 star pled; 1 damski dežnik; 1 zavitek 
blaga; 1 palica; 1 knjiga; 1 šolska torbica in knjige; 
1 nahrbtnik; 1 pokvarjena žepna ura; 1 rabljen 
dežnik. _ . . . . . ,. , .. , s ,_,• , Policijska direkcija v Ljubljani, 

dne 5. decembra 1922. 

St. 13.750. 1735 [ 

Razglas. j 
V petek dne 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob dese-1 

tih se bo pri podpisanem okrajnem glavarstvu na j 
javni dražbi oddajal v zakup občinski lov kaplje- ' 
vaški za dobo od dno 1. januarja 1923. do dne 
30. junija 1928. | 

Dražbeni pogoji so na vpogled med uradnimi ; 

urami pri okrajnem glavarstvu. j 
Okrajno glavarstvo v Kamniku, j 

dne 7. decembra 1922. 

St. 2469. " ~ j 
Preklic in popravek. j 

Razpis nadučiteljeke službe na Dobravi pri Kropu 
(Ur. I. 122) se preklicuje. ! 

Obenem se popravlja, da jo na jeseniški dekliški 
Soli razpisana služba za n a d u č . i t e l j i c o , ne za ' 
nadučitelja. 

Okrajni šolski svet v Radovljici, 
dne 5. decembra 1922. 

• Pribitki in odbitki, ki e© bili v okvira te tarife 
priobčeni drugod, se vpoštevajo tudi pri tem voznin-
skem stavku. 

V L j u b l j a n i , dne 6. decembra 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

1696 ž Št. 7619—III. 
Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

R e g u l a c i j a t a r i f e . 
Z veljavnostjo izza dne 1. decembra 1922. do pre

klica, najdalje pa do konca meseca decembra 1922., 
se izpreminja pribitek 30 %, priobčen z razglasom v 
Uradnem listu 105 pod št. 6059/I1L, v odseku L, na 
15 % (petnajst odstotkov). 

V L j u b 1 j a n i, dne 6. decembra 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženib uprav. 

Dobavni rok: do dne 1. avgusta 1923. Ponudniki, 
ki so jim odda dobava tega lesa, morajo položiti za 
točno izvršitev sklenjene dobavne pogodbe 10%no 
kavcijo ali v gotovini ali v garancijskem pismu. 

Dobava tega lesa so odda aH v celoti ali v deblih 
množinah. 

Ponudbe za dobavo vse množine ali delnih mno
žin z navedbo cene, postavljeno na katerokoli po
stajo južne železnice, naj se vlože do dne 1. j a 
n u a r j a 1 9 2 3 . pri podpisanem obratnem ravna
te Ijstvu. 
Obratno ravnateljstvo južne železnice v Ljubljani, 

oddelek VI.. 
dne 7. decembra 1922. 

1668 

St. 433. 1719 
Razg-las. 

Potni list, sloveč na Miloša S t a n k i ć a , roje- j 
nega leta 1881. v Dolnjem Sv. Ivanu, županija Som-
bor, izdan po našem generalnem konzulatu v New-
Yorku dne 18. avgusta pod št. 13.133, in vozovnica 
družbe White Star Lino št. 2,194.463 II. razreda za 
parnik «Majestic» za 27. t. m. z registrativno šte- j 
vilko 9 sta bila na kolodvoru v Vinkovcih ukradena. 
Kdor najde te listini, ju mora prijaviti generalnemu 
izseljeniškemu komisariatu v Zagrebu, Kamenita 
ulica 15. Vsaka zloraba se bo strogo kaznovala. j 

Generalni izseljeniški komisariat v Zagrebu, j 
dne 5. decembra 1922. 

Št. 7620—III. " 1697 
AvstriJ9ko-jadranski tovorni promet. 

O p u s t i t e v p r i b i t k a za p i v o , b o m b a ž in 
r o b o v s a k e v r s t e v p r e v o z n e m p r o m e 
t u p r e k o a v s t r i j s k o - n e m š k i h o b m e j 

n i h p o e t a j . 
Z veljavnostjo izza dne 1. decembra 1922. do pre

klica, najdalje pa do konca meseca decembra 1922., 
se račun i jo v «Provizorni železniški tovorni tarifi» 
(z dne 1. februarja 1921.) vozarinski stavki za pivo, 
bombaž in robo vsake vrste, ki tarifira po klasifika
ciji za robo ob plačilu najmanj za 5000- ali 10.000 kg 
za vagon^ kot obsežna roba ali po razredu I ali II, v 
prometu od postaj, odnosno do postaj: Kufstein 
tranzit, Lindau-Reutin tranzit, Simbach tranzit, Salz
burg tranzit in Passau tranzit brez pribitka, proti do
ločbi, priobčeni v Uradnem litrtu 105 pod št. 6059/111. 

V L j u b l j a n i , dne 6. decembra 1922. 
Družba južne železnice v imenu udeleženih uprav. 

plohov, 35 mm, 4 m. paralelnih od 15 cm 

plohov, 40 mm, 4 m paralelnih od 15 cm 

plohov, 50 mm, 4 m paralelnih od 15 cm 

Št. 3946—11—22. 1718 
Nakup lesa. 

Razne objave. 
1693 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje dne 80. novembra 1922. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 371.203 055*76 
Posojila 1.520 957 503 '12 
Dolg države 4.615,815.89191 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanic . . 2.138,377.163" — 
Saldo raznih računov . . . . — 

p a e i v a : 8.646,353.«13"79 

Glavnica 17.833.300 — 
Rezervni fond 2.235 771 69 
Novčanice v tečaju 4.998.356 125 — 
Razne obveznosti 1.42>>,31 .<>02 95 
Terjatve države za založene domene 2.13*,3"7.1 63 — 
Saldo raznih računov . . . . 61,239 251'25 

8.646,353 613-79 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč
ne dolžnike brez razlike 

6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

St. 7525—Ш. 1695 

Avstrijsko-jadranski tovorni promet. 

V o z a r i n s k i s t a v k i za h e r a k l i t . 
Z veljavnostjo izza dne 1. decembra 1922. do pre

klica, odnosno do proizvedbe v tarifi, najdalje pa do 
konca meseca januarja 1923., se računi v okviru 
«Provizorne železniške tovorne tarife» (z dime 1. fe
bruarja 1921.) za ploče iz heraklita, za beraklitne ka
mene in za opeko iz heraklita od postaje: Raden-
thein do Trsta ob izvozu preko morja, ako se preda 
kot sporovozna roba v količini najmanj 10.000 kg 
in plača najmanj za isto količino za tovorni list in 
voz, 352 eentesimov za 100 kg. 

Južna železnica potrebuje za leto 1923. nastopne 
množine mehkega lesa: 

dolžina 
m 

D i m e n z i j e 
širina 
cm 

debelina 
mm 

Rabljena 
množina 

5.7 
5 85 
4 3 
4.7 
6 
5-6 
4.3 
5 2 
5.4 
5 8 
5.7 
4.3 
5.2 
5 7 
5.7 
5 7 
4 3 
5.7 
5.2 

12 
4-6 

I. S m r e k o v in h o j k o v les. 
128-30 20 Ш . 3 0 0 
28-30 24 61.074 
28-30 35 144 028 
28-30 35 95 410 
28-30 35 487.21.0 
24 in več 35 50 050 
28-30 38 14.215 
28 30 38 171 912 
28-30 88 
28-30 38 
24 in več 38 
28-30 40 
28-30 40 
28-30 40. 132.240 
32 40 145.920 
17 45 65.407 
26-27 45 201.240 
26-27 45 66.690 
28-30 66 99.528 
20 180 12 960 
20 in več 90 9•000 

17 
63 
56 
49 
60 

852 
916 
316 
640 
320 

Pogoje 
glede 

kakovosti 
glej pod 
točbima 
a) in b). 

Skupaj . . . 2270.218 

II. B o r o v les. 

20 in več 
20 in več 

50 
60 

285.000 
1368.000 

Pogoje 
glede 

kakovosti 
glej pod 
točko a) 

Št. 595 — 151/182. 

Prodaja jelovih desak. 
Gospod miniister pravde je odobril z odlokom » 

dne 28. septembra 1922., S br. 9696, da ec proda 
1000 m3 jelovih suhih desak monte, in sicer: 

150 m3 škoret, 15 mm, 4 m paralelnih od 15 cm 
navzgor, 

250 m3 tričetrtink, 20 mm, 4 m paralelnih od 15 
cm navzgor, 

250 m3 colaric, 25 mm, 4 m paralelnih od 15 cm 
navzgor, 

60 m3 plohov, 30 mm, 4 m paralelnih od 15 cm 
navzgor, 

50 m3 

navzgor, 
40 m3 

inavzgor, 
30 m3 

navzgor, 
110 m3 raznih moralov in remeljnov od 4 do 7 m, 

60 m3 raznega kratkega (1 do 3]/2 m) in škart-
nega materiala, skupaj 

1000 m3. Ves ta material je na žagi Marofu se-
kvestriranega snežniškega posestva «Schönburg-
Waidenburg», železniška postaja Rakek. 

Prodaja se bo vršila na ofertalni licitaciji za ce
lotno množino desak (1000m3) dne 2 8. d e e am
b r a t. 1. ob desetih v pisarni podpisanega komisarja 
na Snežniku. 

Svojoročne podpisane ponudbe, kolkovane z 20 
dinarji, navajajoče ponujeno ceno v številkah in 
besedah in opremljeno z originalno pobotnico o va-
diju, položenem pri davčnem uradu v Ložu, naj se 
predlože v zapečatenem zavitku podpisanemu komi
sarju do navedenega dne ali na dan licitacije do 
diosetih; naši državljani morajo položiti 10 %, ino-
zemci prijateljskih držav pa 20 % znašajoči vadij 
po začetni ceni 380 Din za 1 m3 (38.000, odnosno 
76.000 Din) v gotovini in v zakoniti državni vred
nosti. 

Ponudbe, ki se predlože po odrejenem dnevu in 
po določeni uri licitacije, se ne bodo vpoštevale. 

Prodaja je obvezna za kujica takoj, za državo pa, 
ko jo odobri gospod minister pravde. 

Prodajni fx>goji so razgrnjeni na vpogled v pi
sarni državnega komisarja. 

Uprava snežniške graščine, 
dne 28. novembra 1922. 

Državni komisar: Velimir N. Nikašinović e. *\ 

Skupaj . . . 1653 Ono 

P o g o j i g l e d e k a k o v o s t i : 
a) Les mora biti zdravih in svežih debel, bele barve 

(ne rdeč, ne rjav), ne vrtinčasto rasel ter sie ne 
sme ločiti od sredice; biti mora brez razpok od 
ledu, brez pogostnih prečnih vej, ne od vršičkov; 
ustrezati mora dimenzijam ter mora biti pravo
kotno in vzporedno obrobljen. 

b) Oddana množina mora obsezaji najmanj 80 % 
smrekovega lesa. 

1Ô78 Ra2id društva. 
Čitalnica v Planini pri Rakeku se je prostovoljno-

razšla. 

16 9 

Anton Laurič s. r., bivši predsednik. 

Razid društva. 
Društvo «Militar-Bequartierungsverein der Stadt 

Celje» se je po sklepu občnega zbora z dne 29. no
vembra 1920 prostovoljno razšlo. Imovina je bila v 
zmislu društvenih pravil razdeljena med upravičene 
člane. D r Avgust Schurbi s.r., bivši načelnik. 

1 6 8 0 Razid društva. 
Podružnica «Slovenske Straže» v Planini pri Ra

keku se je prostovoljno razšla. 
Franc Pavlovčič s. r., bivši podipredsedmik. 

1681 Razid društva. 
«Katoliško politično društvo za okraj Sv. Lenart 

v Slovenskih goricah» ^e je prostovoljno razšlo. 
Ivan Rop s. r., bivši predsednik.. 

Natisnila in založila Delniška t iskarna, d. d. v Ljubljani. 
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Poitnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 16. decembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina.: Izpremembe v os r> u. Uredbe osrednie vlade: ,.„„. „ , „ . , „ „ , . , .. , % '•: Pravila o kemijskem laboratoriju glavne rudarske direkcije. PraWInik o dajanju miloščine za službo onesoosoblienim 
Ä ? » i S r J " m ' z v a n ; č , , ; i

k o m , n s l u ß a m > l n rodbinam umrhh m padlih jtvnih nameščencev. Izpremembe pravil o lekarniško pom. črnskem i z p i U " C e d b a m ï 
! i S t l a , Z . a _ S ? C , ^ J

n . 0 ,P o l , t , k o o P r , s P e v n l . . t a r , f l . . ^ zay.arovanje zoper nezgode. Odločba o otvarjanju tekoč.h računov inozemcem pri zavodih, pooblaščenih za pošlo""nje z deviami 

Izpremembe v osebju, Ölen 4. 
Vsa službena dela v rudarskem laboratoriju, pa 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne ' n a i s c izvršujejo za državne potrebe ali za potrebe 
6. oktobra 1922. je bil Matija K r e n. pisarniški pri- I ) r i v a t » i h <>seb> «e opravljajo edino po naredbi gene
si.! v л IX. činovnem razredu pri oddelku za notran c, r a l n e rudarske direkcije. 
sadeve, pomaknjen v VIII. činovni razred ad per- • 
eonam. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne ; 

25. novembra 1922. je bil Franc W i 11 e n p a r t. pi- ,. , .. . . . 
sarniški pristav v IX. činovnem razredu z naslovom d i r e k c , J e t s c > a n , J ° I , o d P ^ a t o m kemijskega labo 

Ölen 6. 
Vse preizkušnje rud in rudnin in topilniških pro

izvodov, analizirane po naredbi generalne rudarske 

ratorija šest mesecev, da .so pri roki, če se pokaže pisarniškega ravnatelja pri predsedstvu pokrajinsko t ," '". , v '. 
и J1 « l- potreba ponovnega preizkušanja. uprave, postavljen za pisarniškega pristava v VIII. 

činovnem razredu z naslovom t«i.n,^,;si,0„o ..n,,. I 
nutelja. 

pisarniškega 

Iv. Hribar s. r. 
rav- Ölen 6. 

Za evidenco dela v laboratoriju služi knjiga o 
analizah kemijskega laboratorija generalne rudarske 

Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje direkcije, v katero se praviloma vpisujejo vsa dela, 
' " ' " ' izvršena v tem laboratoriju, in sicer službena takoj 

l>o zvršetku, dela po členu 3. teh pravil pa, če jih 
dotj,čne_ osebe pripravijo za tisk ali jih v poročilu 
predlože generalni rudareki 'direkciji . 

Ob publikaciji teh del se mora pripomniti, da so 
se izvršila v kemijskem laboratoriju generalne ru
darske direkcije. 

Ölen 7. 

24. 
25, 
26. 

č ) . 

27, 

28, 

29. 
30. 

Din 
Za kvantitativno določitev srebra . . . 60 
Za kvantitativno določitev zlata . . . . 60 

i. Za kvantitativno preizkušnjo sirovega pe
troleja 100 do 200 

G l i n a , c e m e n t , t r o s k a in n e z g o r l j i v e * 
r u d n i n e . 

Za kvantitativno preizkušnjo troske: ba
krove, svinčeve in iz plavžev po . . . . 
Za preizkušnjo gline glede neraztopnosti 
.v ognju _ 
Za kvantitativno preizkušnjo cementa . . 
Za kvantitativno analizo magnezita, dolor 
mita, kremenjaka, apnenca, kremenjakove-
ga skrilavca, gline, laporja itd. po . . . 

800 

200 
250 

200 

z dne 18. novembra 1922. so bili imenovani: sekun 
darij dr. Aleksander K i i h a r za asistenta kirurške
g a oddelka splošne bolnice v Ljubljani, sekundarija 
spinèlle bolnice v Ljubljani dr. Ante G o r i č a r in 
dr. Anton C i z e 1 j pa za asistenta bolnice za ženske 
bolezni v Ljubljani. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo je imenoval v 
svojem območja Cirila E r j a v c a za upravnega 
prakt ikanta ter ga pridelil upraviteljstvu splošne 
bolnice v Ljubljani. 

Dr. Katičić s. r. 

Taksa za kemijska analitična dela, izvršena v 
cemijskem laboratoriju, znaša: 

I. Obči del. 
1 

,Diu 

Uredbe osrednje vlade. 
410. 

Pravila o kemijskem laboratoriju glavne 
rudarske direkcije.* 

Člen 1. 

Rudarski kemijski laboratorij je sestavni del ge- i 
neralne rudarske direkcije in zato se izvršujejo v ! 
njem prvenstveno analize iz obsega rudarstva, ru- j 
dareke industrije in metalurgije. 

Za delno kvantitat ivno analizo navadnih 
sestavin 20 do 50 

2. Za celotno kvantitat ivno analizo navad
nih eestavin 100 

3. Za celotno kvantitativno analizo redkih 
sestavin 200 

4. Za kvantitativno določitev sestavine vobče 50 
5. Za kvantitativno določitev redkejše sesta- j 

vine ali take, ki se težje določa . 100 do 150 i 
Za kvantitativno analizo navadnih sestavin 200 

7. Za kvantitativno analizo redkih prvin . . 300 ! 
8. Za kvantitativno analizo kompliciranih se- j 

stavin 350 ' 

6 

II. Specialni del. 
a) K u r i v o. 

i 

i 9. Za določitev vode . 20 
j 10. Za določitev pepela 30 

11. Za določitev skupne količine žvepla . . 50, 
12. Za določitev toplotnega učinka . . . . 100 j 
13. Za določitev elementarne analize z določita ! 

vijo pepela in vode 2001 
14. Za preizkušnjo ogljine (koksa) . . . . 50] 
15. Za celotno kvantitativno analizo . . . . 300 j 
16. Za določitev fosforja 50 • 

Ölen 2. 
Rudarski kemijski laboratorij je pod upravo ge

neralne rudarske direkcije; vodi ga, podaja predloge 
ra njegovo izpopolnjevanje in odgovarja za njegov 
inventar šef laboratorija, ob čigar nadzorstvu se iz
vršujejo vsi posli, odkazani laboratoriju. 

• Ölen 3. 

Rudarski kemiki in vsi uradniki generalne ru-i b) G r a f i t 
darske direkcije: so upravičeni, po predhodni I^ijav-i,! j 7 . Za določitev ogljika in pepela 100 ! 
delati v rudarskem aboratonju iz lastnih nagibov, 1 8 . Z a c e l o t n o k v a n t i t a t i v n o a n a l i z 0 . . « J 
ce jim je to delo potrebno zaradi pojasnil njih spe- : 
cialnih del, znanstvenih vprašanj ali vprašanj ob-1 c) R u d e. 
čega pomena; toda y tem primeru se morajo ravnati 19. Z a določitev skupne količine železa . 

31. 

32, 
38. 

34. 
35. 
36. 

37. 
38. 

e) 

39. 

40. 
41. 

42. 

43. 

44. 

45. 
46. 

47. 

d) T o p i l n i š k i p r o i z v o d i . 
Za določitev celotne količine ogljika v 
železu 7Q 
Za določitev grafita v sirovem železu . . 60 
Za določitev aluminija, hroma, niklja, vol
frama, vànadina (v železu in jeklu) po . 100 
Preizkušnja srebra 100 
Preizkušnja zlata 150 
Za kvantitativno analizo sirovega ali rafi-
niranega bakra, svinca, antimona, bisinuta, 
niklja in cinka po . . . 70 
Destilacijska preizkušnja živega erebra . 100 
Za preizkušnjo preizkusa (probe) za poz-Ja-
čevanje in posrebrovanje 60 

V o d e ( r e č n e , p i t n e , m i n e r a l n e i n i n 
d u s t r i j s k e ) . 

Za kvantitativno analizo vode, ne glede 
na redkejše sestavine 150 do 200 
Za kvantitativno analizo vode vobče . . 200 
Za kvantitativno analizo vode z določit
vijo redkih sestavin 300 
Za določitev vodne trdote 60 

f) T v o r n i š k i p r o i z v o d i . 
Za določitev količine sode, amoniaka, na
trijevega hidrata, solne in žveplove kisli
ne, očetove kisline po . . . . . . . 50 
Za kvantitativno preizkušnjo svinčevega 
sulfata 60 
Za kvantitativno preizkušnjo minija . . 80 
Za kvantitativno preizkušnjo modre galice 
na prosto kislino in železo 70 
Za preizkušnjo rastlinskega in mineralnega 
olja : 100 do 200 

250 

po pričujočih pravilih. 

* Razglašena v <Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca> št. 268, izdanih dne 29ega 
novembra 1922. (Prilog XXXVII. — 1922.) 

20. Za določitev železovega oksida 
21. Za določitev hroma v njegovih rudah . . 
22. Za določitev cinka, mangana, živega sre

bra, svinca in bakra po 
23. Za določitev kobalta in niklja v njiju rudah 

50 
50 
50 j 

] 

50 ' 
80! 

Ölen 8. 
Od pobrane takse privatnih oseb se pridržuje 

25 % v korist državne blagajne za potrošeni mate
rial, 75 % pa gre kemikom rudarsko-kemijskega la
boratorija. 

Ölen 9. 
] Generalna rudarska direkcija izdaja na zahtevo 
j privatnih oseb izpričevala o izvršeni analizi ter over-
ja prepise iz knjige o analizah kemijskega labora
torija. 

Člen 10. 
S temi pravili se nadomeščajo dosedanja pravila 

R br. 2039 z dne 31. oktobra 1903., ki prestanejo 
veljati. 
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892 Letnik IV. 

Potrjujem ta pravila in odrejam kemijskemu la- \ 
boratoriju, naj postopa po njih, ! 

V B e o g r a d u , dne 24. februarja 1922. j 

Minister za šume in rudnike: i 
Zivojtn Rafajlović s. r. 

411* 
Pravilnik za izvrševanje odločb ministr
skega sveta z dne 3. oktobra 1922., 
St. 9Ï.ÎÔ6, o dajanju jmaošcme za službo 
eaesposobljenim javnim nameščencem 
{uradnikom, zvaničnikom in. slugam) in 
rodbinam umrlih in padlih javnih name

ščencev.* I 
i 

Člen 1. 
Zbiranje listin k prošnjam za miloščino, njih vro- j 

tanje, sprejemanje in vpisovanje v službene seznam-1 
ke in osebne liste, ocenjanje prošenj, predlogi komi-1 
«rjo o višini miloščine in vso drugo, kar se tiče milo- ! 
$Činre, se vrši povsem po nastopnih odredbah tega i 
pravilnika. 

Člen 2. ! 
Kot pomožni organ za izvrševanje omenjenih od- < 

lofib ministrskega eveta se ustanavlja pri ministr- : 
etvu za socialno politiko posebna komisija iz treh ! 
äanov. uiudnikov tega ministretva. 

Clcn 3. 
V« dani komisije so odgovorni sa hitro, redno j 

in pravilno ocenjanje in reševanje prošenj kakor j 
tudi za točno vodstvo administrativnih poslov in ! 
ieanamkov. 

Člen 4. 
i 

Državno miloščino smejo prejemati, ako se spo-1 
sna to za potrebno: 
a) vsi za službo onesposobljeni javni nameščenci, j 

tako ukazni kakor tudi neukazni, ki imajo ne- ' 
posredi.«, preden eo postali nesposobni za na- \ 
daljnjo službo, najmanj tri leta neprekinjene ! 
službe in ki niso po veljavnih zakonih pridobili i 
pramce do pokojnine; j 

h) rodbine padlih in umrlih javnih nameščencev. ; 
tako ukaznih kakor tudi neuk.r/.nih, katerih hra-j 
niteiji so imeli najmar.j tri leta neprekinjene j 
službe, štete od dne smrti nazaj, dasi niso po j 
veljavnih zakonih pridobili pravice do pokojnine j 
in vzdrževalna . 

Člen 5. 
Višina državnu miloščine ne sme presezati veo te] 

8000 dinarjev ter se daje v mejah kreditov, določe
nih » proračunom v ta namen. 

Člen 6. 
Državna miloščina so odreja za vsak primer j 

potreb^. 
Člen 7. 

Višina miloščine se odreja: j 
а) % ozirom na sedanje imovinsko «tanje prosilčevo j 

in velikost rodbine; . • 
h) i ozirom na prejšnji položaj prosilcev in njega j 

plačo v državni službi; j 
«) s ozirom na vedenje v državni službi in med j 

prebivaletvoro; in 
б) e oarom na podporo, ako jo dotični prosilec stal

no dobiva iz «redstev bodisi javne, bodisi privat
ne dobrodelne pomoči (invalidnina, ustanova, po
moč samoupravnih oblastev, dobrodelnih društev 
ki njih naprav itd.). 

Člen 8. 
K rodbini ee štejejo: oče, žena, otroci (zakonski 

in nezakonski), mati in sestre, ako jih je dotlej vzdr
ževal dotični nameščenec. 

Člen 9. 
Državna maoščina se podeljuje načeloma samo 

onim osebam, ki nimajo nikakršnih ali zadostnih do- j 
iiodkov za vzdrževanje in ki niso sposobne za delo ! 
in pridobivanje. j 

Ölen 10. 

Državna miloščina se daje e kraljevim, ukazom, 
iû sioer na predlog ministra za socialno politiko. 

•Razglašen v <Službenih Kovinah kraljevina 
Srba, Hrvata i Slovenaca» Št 274, izdanih dne 7. de
cembra 1922. (Prilog XXXVIII. — 1922.) 

Člen 11. 
Odrejena državna miloščina se daje za dobo 

n-eh let. 
Člen 12. 

Podaljšava užitka miloščine, dodeljene -s lualje-
vim ukazom, se dovoljuje, ako «e spozna to za po
trebno, na podstavi nove prošnje in listin z odlokom 
ministra za socialno politiko, in sicer sporazumno 
z ministrom za finance. 

Clcn 13. 
Prošnje za državno miloščino «e smejo, pošiljati 

neposredno ministrstvu za socialno politiko (za od
delek za javno pomoč) ali pa posredno ministrstvu 
po državnih oblastvih. 

Člen 14. 

Vsak prosilec mora preskrbeti in svoji jnošnji 
priložiti nastopna potrdila in nastopne listine: 
a) potrdilo pristojnega krajevnega oblast va, v ka

terem morajo biti podatki: o rojstnem kraju in 
stalnem stanovališču, poklicu, letih starostip o 
rodbinskih razmerah (ime. leta starosti, poklic, 
stanovališčo in sorodstvo rodbinskih članov); o 
državljanstvu, o vedenju med prebivalstvom, o 
tedanjem vzdrževanju očeta, matere in sestra, 
o zakonskem ali nezakonskem rojstvu otrok, o 
sedanjem materialnem stanju in višini osebnega 

• in rodbinskega davka in doklad, mesečne na
jemnine itd.; 

c) potrdilo • državnega aii samoupravnega zdravni
ka o prosilčevi telesni ali duševni nesposobnosti 
za delo in pridobivanje, istotako odraslih rod
binskih članov, za katere se prosi miloščina; 

č) potrdilo državnega oblast va o prejšnjem službo
vanja (zvanje, plača in drugi prejemki, doba 
službovanja in ocena o delovanju in vedenju); in 

d) potrdilo o višini drugih rednih podpor (invalid
nina, šolska ustanova, občinska pomoč, pomoč 
dobrodelnih društev in njih naprav itd.). • 

Člen lo. 

Vsak uživalec državne miloščine mora po fi
nančnih upravah priobčiti ministrstvu za socialno 
politiko v<;ako izpremembo v svojih osebnih imovin
skih razmerah. 

• % 1 6 л 
Revizijo državne miloščine opravljajo, ako se 

pokaže potreba, dotična krajevna policijska (poli
tična) in finančna oblastva ali pa neposredno organi 
ministrstva za socialno politiko. 

Užitek državne miloščine po dovršeni reviziji 
dovoljuje minister za socialno politiko. 

Člen 17. 
Vsak prejemalec miloščine dobi svojo izplačilno 

knjižico, na katero prejema denar pji .--ii-ttojneni 
finančnem oblastvu. 

člen 18. 
Miloščina se izplačuje redno začetkom vsakega 

meseca izza dne 1. avgusta 1922. za one, ki so prej 
uživali miloščino ali predložili nove prošnje pred 
dnem 1. avgusta 1922., za vse druge osebe, ki pred
lože prošnjo pozneje, pa od prvega dne prihodnjega 
meseca za mesecem, ko se izda odlok o dajanju 
miloščine. 

Člen 19. 

Komisija odloča v skupnih sejah ter podaja mi
nistru za socialno politiko predloge o višini in po- '• menjenem razmerju 
daljšavi miloščine na listih za vpisovanje osebnih ' 
podatkov. 

Člen 20. 

412. 
Izpremembe pravil o lekarniško-pomoč

niškem izpitu S. br. 1432/914.* 
I Na podstavi členov 1. in 4., točke 7., in člena S3., 
: točke !.. zakona o ureditvi sanitetne stroke odrejam: 
; Prvi odstavek točko 13. pravil o opravljanju le-
j karmško - pomočniškega izpita z dne 23. januarja. 
j 1914., S. br. 1432, se izpreminja ter se glasi: 

čc kandidat ne opravi izpita iz enega predmeta, 
j sme izpraševalni odbor odrediti, da opravljaj kandi 
Ulat izpit iz tega predmeta čez tri mesece. Ce pia 
: kandidat ne opravi izpita iz dveh ali več predmetov 

ali vsega, teoretičnega izpita (če je obča srednja 
vrednost pod tri, pa večina s fizikom odloči, da je 

\ kandidat padel — glej člen 11.), sme izpraševalni 
odbor odrediti, da opravljaj kandidat ob ponavljal-

i nem izjritu — čez šest mesecev — izpit samo iz teli 
i predmetov aH ves teoretični izpit; če pa ne opravi 
: ne teoretičnega ne praktičnega izpita, so mu dovoli, 
• ponovno opravljati oba izpita čez loto dni. 

Ta izprememba velja od dne podpisa. 
V B e o g r a d u, dne 14. novembra 1922. 

i Minister za narodno zdravje: 

Omerovîc s. r. 

413. 
j Naredba ministra za socialno politiko 
i z dne 20. novembra 1922., št. 8507, 

o prispevni tarifi za zavarovanje 
j zoper nezjfode.** 

i uvaže vaje potrebo, da se zmanjšajo bremena na-
j rodnega gospodarstva iz zavarovanja delavcev zo-
; per nezgode, zlasti v krajinah, kjer se je to zavaro-
' vanje ćele pričelo, in oziraje se na možnost, da se 
; izdatki za to zavarovanje znižajo s prihranki v 
i upravi," s primerno uporabo sredstev in. zmanjšavo 
| zavarovalne rezerve, odrejam na podstavi § 34. za-. 
i kona o zavarovanju delavcev z dne 14. maja. 1922., 
I «Službene Novine» št. 117:*** 

I -'• § u 

Pris|K)\'iia tarifa, ki služi v zmislu § 29. Z. Z. D. 
| za osnovo odmerjanju prispevkov in podpor za za-
j varovanje ' zoper nezgode, se določa za čas od dne 
; 1. januarja 1923. do dne 31. decembra 1923. s 6 di-
! narji za vsakih 100 dinarjev zavarovane mezde in 
! za nevarnostni odstotek 100; prispevek za nezgodo 
; se določa torej za vsakih 100 dinarjev zavarovane 
' mezdo s fc';Vo!-rat. po 6 par, kolikor znaša nevar

no ini o-'--..'-.''•'•'>•.. s !<r;.;nifl je <>':,rat. uvifoen. 

• •§ 2. 
Prispe /ki za zavarovanje zoper nezgode se od-. 

; inerjajo za isti čas kakor prispevki za zavarovamje 
: zoper bolezen 1er znašajo na podstavi gorenje, pri-
; spevne tarife i oliko odstotkov celokupnega prispev-
| k a za zav arovamje zoper bolezen, kolikor znaša mevar-
; nostni odstotek, v katerega je obrat uvrščen, čo zna-
• ?a tedenski prispevek za bolezen 36 % tedenske za-
! varovane mezde. Ce je tedenski prispevek za bolezeh 
i večji ali manjši, je treba prispevek za nezgodo od-
j meriti po prispevku-za bolezen-v ustreznem izpre-

§ 3 . 

Komisija sklepa o skupinah prošenj posameznih 
pokrajin ter izdeluje seznamke s potrebnimi podatki 
kakor tudi predloge za kraljev ukaz. 

Člen 21. 
Komisija mora ustanoviti in voditi nastopne 

knjige in seznamke: 
j.) Zapisnik o delovanju komisijskih sej; sezna-

inek prijavljenih prošenj; 
2.) liste za vpisovanje ose onih podatkov in iz

dajanja f'dločb; 
3.) izplačilno knjižico; in 
4.J obrazce za si/cistične podatke. 
V B e o g r a d u , dn: -iS. oktobra 1922,; 

U. P. br. 11.066. 
Minister •/.;•• socialno politiko: 

dr. Gregor Žerjav e. r. 

§ 10. izvršilne naredbe k/zakonu o zavarovanju 
delavcev z dno 3. junija 1922., št. 1077, «Službene 
Novino» št. 130/ o pri.*;"... ли za zavarovanje zo
per nezgode so z dnem 1. ianuarja 1923. eelotno 
razveljavlja, 

§ 4 -
Prispevna tarifa 6 dinarjev za 100 dinarjev za

varovane mezde in za nevarnostni odstotek! 100 
ostane v veljavi tudi izza dne 31. decembra 1923., 
če se do takrat ne izpremeni z novo naredbo. 

* Razglašene v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 272, izdanih dno.5. de-

j cembra 1922. 
** Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 

Srb«, Hrvata i Slovenaca» Št. 269, izdanih dne SOegs, 
novembra 1922. 

*** Uradni list pod »t. 169. 
! Uradni list pod št. 195. 
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§ В. 

Ta naredba stopi v veljavo z dnem, ko se raz
glasi v «Službenih Novinah kraljevine Srba, Hrvata 
5 Slevenaca». 

V B e o g r.a d u, dne 20. novembra 1922. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Žerjav s. r. 

414. 
Odločba o otvarjanju tekočih računov 
inozemcem pri zavodih, pooblaščenih za 

poslovanje z devizami in valutami/ 
fJospođ minister za finance je izvolil izdati danes 

pod I br. 28.453 nastopno odločbo: 
.': Zavodi, pooblaščeni za poslovanje z devizami in 

• valutami v naši državi, smejo inozemskim osebam, 
firmam in bankam otvarjati tekoče račune, po ka
terih ee odobrujejo dinarski, zneski, ki se polagajo 
za izplačilo i? inozemstva za dinarje kupljenega in 
uvoženega blaga. 

1.) Pooblaščene banke, ki prejemajo te dinarje, 
morajo ob odobritvi dotičnih zneskov preizkusiti iz
vor dinarske plačilne obveznosti, t j . preizkusiti, ali 
izvira dotični dinarski znesek iz uvoza blaga, ali ima 
pol oži tel j dovolilo za uvoz in ali položeni znesek 
ustreza originalni fakturi,'opremljeni e klavzulo o iz
voru uvoženega blaga. Banke morajo za svojo.izprič-
bo pridržati dotično uvozno dovolilo v svojem arhivu. 
S terjatvami iz teh računov, po katerih se ne morejo 
izvesti druge vrste vknjiževanja, sme inozemski last
nik svobodno razpolagati v naši državi za izplačilo 
raanih obveznosti, za nakup izvoznega blaga ali 
druge potrebe v notranjščini naše države. Zneski se 
smejo a teh računov prenesti tudi na drug« osebe ali 
firme; toda če so te osebe ali firme inozemci, se 
emejo izvršiti prenosi samo z istim namenom kakor 
ob prvotni položitvi. Taki računi morajo imeti po
sebno oznako, da so terjatve za uvoženo blago. j 

Na podstavi terjatev po teh računih se ne sme 
vršiti arbitraža in se tudi ne smejo kupovati devize 
v naši državi. ' i 

2.) Na tako zvane zatvorjene račun© (Sperrkonto) 
se morajo odobriti samo taki pologi v dinarjih, o ka-
terftrSe' 6b'položitvi ne tfi'òrè Ugotovili izvor; V fa- : 
kem primeru morajo banke pozvati položitelja, naj 
dokaže, iz kakšne transakcije izvira denar, ter mo-, 
rajo postopati po prejetih pojasnilih. Če je pojasnilo 
nejasno, se mora stranka ali banka obrniti na ge- i 
neralni inspektorat za dovolilo, da in v kolikem ob-
«egu se sme razpolagati z dotičnim pologom. 

Iz generalnega inspektorata ministrstva za finance 
v Beogradu, 

dno 25. novembra 1922.'; I br. 28.453. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 42.736. " 

Razglas, s katerim se vojaškotaksni 
obvezanci pozivi jej o v zglasitev. 

Po določilih naredbe deželne vlade z dne 12. de
cembra 1919., št. 801, Ur. 1. 180 iz leU 1919., je v 
zmislu zakona o ustroju vojske zavezan vojaški taksi 
vsakdo, ki je nesposoben, da bi osebno služil v na
rodni vojski, in sicer po določilu § 2., al. 1., zakona 
z dne 10. februarja 1907., drž. zak. š t 30, toliko 
časa, dokler bi trajala njegova vojaška službena 
dolžnost, t. j . do dovršenega 45. leta. 

Na podstavi zakona z dne 10. februarja 1907., 
drž. zak. št. 30, se morajo wi vojaškotaksni obve-1 
zanci do prestanka svoje vojaškotaksne obveznosti 
vsako leto meseca januarja zglasiti pri tisti občini, 
ki imajo v nje; dne 1. januarja tistega leta svoje 
bivališče. 

4 1 5 , 

Odločba o otvarjanju poštovnih kreditov 
inozemskim zavodom pri zavodih, po
oblaSčenih za poslovanje z devizami in 

valutami.* 

Gospod minister za finance je odredil z odločbo 
I br. 28.341 z dne 24. novembra t. 1. tako-le: 

Zavodi, pooblaščeni za poslovanje z devizami in 
valutami, smejo otvarjati inozemskim zavodom pri 
sebi poštovne kredite (Post-Kredite) v višini, v ka
teri uživajo poštovne kredite pri teh inozemskih za
vodih. -

Uporabo teh poštovnih kreditov je v vsakem po
sameznem primeru na zahtevo generalnega inspek
torata naknadno izpričati in zato 60 banke zave
zane, v ta namen o uporabi teh poštovnih kreditov 
voditi posebne evidence, iz katerih so da ugotoviti 
dan, znesek in namen vsake dispozicije e poštovnim 
kreditom. 

Ia pisarne generalnega inspektorata ministrstva za 
finance v Beogradu, 

dne 25. novembra 1922.; I br. 28.341. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Ärba, Hrvata i Slovenaca» št. 271, izdanih dne 2. de
cembra 1922. 

Oprostilo od dohodninskega davka ali od službe
ne nadomeetilne takse, ki ga je pričakovati po svo
jem 1600 K nepresezajočem dohodku ali iz daugih 
razlogov, ali ki je, nastopilo v prejšnjem letu, ne 
opražča od dolžnosti zglasitve. 

Zglasitev ee sme izvršiti pismeno ali pa ustno. 
Pismena zglasitev ee zgodi tako, da se pošljeta 

na občino dva 'zglaševalna formularja, po vseh 
rubrikah popolnoma in resnično izpolnjena s čitljivo 
pisavo. Zglaševalni formular ji se dobivajo pri okraj
nem glavarstvu in pri občinskem predstojništvu (pri 
mestnem magistratu) brezplačno. Pošiljatve zglasi
tev so poštnine proste. 

Zglaševalni formularji so Urejeni tako, da se 
zganejo in naslovijo ter brez pismenega zavoja od-
dado na pošto. 

Ustne zglasitve vpiše občina v oba zglaševalna 
formularja. 

Zglasitve, ki se izvrše e posredovanjem tretje 
osebe, ne odvežejo tistega, ki se je dolžan zglasiti, 
odgovornosti, da izpolni njemu naloženo zaveznost. 

Tistim, ki so se dolžni zglasiti, pa predpisane 
zglasitve no izvrše pravočasno ali pa jo izvrše v 
bistvenih točkah nepopolno, se sme naloSiti globa 
do 50 K. Vojaškotaksni obvezanci, ki v svojih zgla-
sitvah vedoma zakrive zamolČitve ali neresnične 
napovedi, se kaznujejo, kolikor dejanje ne ute
meljuje čina, ki ga je po občnem kazenskem zakonu 
kaznovati kot kaznivo dejanje, z globo do 500 K 
in ob posebno obtežujočih okoliščinah do 1000 K. 
Kadar glob ni mogoče izterjati, se izpremene v za
porne kazni. 

Vrhu tega ima politično oblastvo pravico, da 
takrat, kadar se zglasitev ne izvrši pravočasno ali 
kadar ee izvrši nepopolno, na podstavi znanih po
datkov ali podatkov, ki se doženejo uradoma, takoj 
določi vojaško takso. 

V L j u b l j a n i , dne 6. decembra 1922. 
Pokrajinska «prava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika: 

dr. Rutar s. r. 
Št. 8911. 

Razglas. 
Po naročilu ministrstva za poljedelstvo in vode z 

dne 18. novembra t. L, št. 33.020/VI., se objavlja 
to-le: 

V prilogu «Službenih Novin» z dne 9. oktobra 
t. 1., št. 224, stran 2.,* je razglašen in objavljen za
kon o obnavljanju in pospeševanju vinogradništva, 
ki je bil podpisan dne 30. decembra 1921. in je dobil 
obvezno moč dne 9. oktobra t. 1, 

Od tega dne je po členu 24. ta zakon razširjen na 
vso državo; od tedaj spadajo vse državne trtnice v 
vsej kraljevini, vinogradniške in enološke postaje in 
potovalni učitelji za vinogradništvo in vinarstvo pod 
neposrednje strokovno nadzorstvo poljedelskega mi
nistrstva, odnosno njegovega oddelka za vinograd
ništvo in sadjarstvo. 

Na temelju zadnjih dveh odstavkov člena 8. tega 
zakona ne smejo privatne trtnice, iz katerih se pro
dajajo trte prebivalstvu, obstajati brez posebnega 
dovolila gospoda ministra za poljedelstvo in vode, a 
njih obrat je podrejen nadzorstvu strokovnih orga
nov tega ministrstva. 

* Uradni list pod št. 360. 

! Po členu 23. imenovanega zakona je prepoveda-
j no tako po državnih in privatnih trtnicah kakor todi 
; po vinogradih razmnoževanje in sajenje onih bibri-
• dov aimriške trte in hibridov med ameriško in ev-
j ropsko trto, ki rode neposredno brez cepljenja, ka-
j kržni so: Otelo, Herbemont, Vijala, Delavare? ga^ 
saroš, Hibritran, Izabela, York, Mad. itd. Od tega eo 

j izvzeti samo oni hibridi, za katere da posebno dovo-
j. lilo ministrstvo za poljedelstvo in vode. 
j Da bi se mogle v kar najkrajšem času izvesti od
redbe tega zakona, se pozivljejo okrajna glavarstva 
'(ekspoziture) vinorodnega diela pokrajine, naj zbéro 
čim piej vse podatke o privatnih trtnicah evojega 
področja in naj predlože semkaj dotične popise od
nosno seznamke onih oseb, ki se bavijo fl prodajo 
cepljenih in necepljenih trt, najtesneje do dne 
2 4. t. m. 

Vsi lastniki privatnih trtnic morajo vložiti pri 
ministrstvu za poljedelstvo in vode" prošnjo za dovo
lilo, da smejo imeti trtnico za razmnoževanje in pro
dajanje trt 

Kmetijski organi (okrajni ekonomi) pri okrajnih 
glavarstvih naj prevzamejo takoj nadzorstvo in kon- • 
troio vseh privatnih trtnic, kar jih je v okraju, glede 
kvalitete in čistovrstnosti vseh trtnih sadežev (ključi, 
sajenke, cepljenke, ki se proizvajajo za prodajo pre
bivalstvu. Pri tem je posebno paziti na to, da se 
prepreči prodaja in saditev že omenjenih hibridov, ki 
rode neposredno brez cepljenja in katerih razmnože
vanje je po členu 23. ponovno navedenega' zakona 
prepovedano. Ves trtni material (ključi, eajenk^ cep
ljenke) posameznih privatnih trtnic, pridelan v*teko-
čem letu, je natančno popisati in nešteti ter dotične 
popiske z zgoraj zahtevanimi podatki vred pred
ložiti semkaj. 

Po členu 12. tega zakona se vrši prevoz trt, na
men jenih za napravo vinogradov ali trtnić, Ђв^ Sé 
dokaže s p o t r d i l o m pristojnega upravnika dr
žavne trtnice ali drevesnice b r e z p l a č n o fa 
b r z o v o z n o na vseh železnicah kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Potrdilo za prevez trt ixdar 
jajo tudi kmetijske Šole, ako imajo lastne trtnice. 

Za trte iz privatnih trtnic, ki so priznane, odnos
no dovoljene po ministrstvu za poljedelstvo in vode, 
izdajajo potrdila za prevoz oni državni organi, ki 
nadzirajo in kontrolirajo te trtnice. 

V L j u b i ja ni, dne 6. decembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za kmetijstvo. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka: Sancin s. r. 
St. 9266. , 

Uradni popravek. 
Zadnji odstavek razglasa pokrajinske uprave sia 

Slovenijo, oddelka za kmetijstvo, z dne 25. no
vembra 1922., št. 7563, Ur. 1. 124, o določitvi ribar
skih okrajnih taks se mora glasiti pravilno takole: 

«Ta določitev velja tudi glede take za leto 1928., 
ki zapadejo meseca decembra t. 1.» 

Letnica 1923. je pomotna. 
V L j u b l j a n i , dne 11. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika 
šef oddelka: Sancin s. r. 

St. 3765. vet. ? 

izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji г dne 9. decembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelfcjSimi, imena občin1 

pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
zuači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem število zakuženih dvoicev v orjčini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Brežice: Bizeljako 1:1, Brežice 1:4, Sromlje и<Ц 

Zakot 1:1. Celje: Šmarje pri Jelšah okolica 1:1* 
Krško: Cerklje 2:5. Ljubljana okolica: Jezica Л-Љ 
Maribor: Zgornji Duplek 1:4, Radvanje 1:1, Vosek 
1:3. Ptuj: Vurberk 1:3. 

Vran ič ni p r i sad. 
Maribor: Poljčane 1:1. Murska Sobota: Banuti 

1:1, Centina 1:2, Dolnja Lendava 2:2, Kapca 1:21 
• 4 . 

G a r j e k o n j . f .. 
Brežice: Zagorje 1:1. Črnomelj: Loka 1:1. Iitijat 

Polšuik 1:1. 

*£ËàsMiÉ£ifcÊc^;*^ 
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S t e k l i n a . 

Maribor: Radvanje 1 :1. Ptnj: Donačka gora 1:1. 

S v i n j s k a k u g i 
N 

Brežice: Mrčna sela 1 :1 . Kočevje: Videm 1:2. 
Ljubljana okolica: Devica Marija v Polju 1 :1 . Mari-
bor: Radvanje 1:1, Razvanje 1:1, Slovenska Bistrica 
1:8. Novo mesto: Prečna 1:1. Radovljica: Bled 3: 9, 
Lesce 1 :1, Ribno 1:1. Slovenjgradec: Janžev vrh 
1:1, Vuzenica 1:3. Maribor mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Dobrova 1:1, 
Sorjai j 1:2. P t u j : Sv. Lenart pri Veliki Nedelji 1:1, 
Veličane 1 :1 . Radovljica: Bled 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Ljubljana okolica: Zgornja Šiška 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 9. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

P o naročilu [«krajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 
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D a v i c a (D i p h t e r i a). 

Celje okolica . . 
Celje mesto . . 
Ljubljana mesto. 
Litija . . . . . 
L j u t o m e r . . . . 
Maribor okolica . 
Maribor mesto . 
Ptuj okolica . . 
Ptuj mesto . . . 
Radovljica . . . 
Slovenjgradec. . 
Murska Sobota . 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St .769ö. 1731 

Razglas. 

Kamnik . . . . 
Kranj 
Ljubljana mesto. 

Tra 
3 ' 
2 
2 

iiorc. 

i 
i • 

Slovenjgradec. 162 

O š p i c e . 

I 162 | . | . | . 
1 3 bolniki oddani v izolirnico v Trbovljah. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 9. decembra 1922. 

Sanitetni èef: dr. Katičić 8 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona. 
I o pobijanju draginje in zato se obsoja po členu 6. 

citiranega zakona na kazen 1 dne zapora in 600 Din 
denarne kazni, odnoe.no ob neizterljivosti po Členu 
15. na nadaljnjih 10 dni zapora, znižano г razsodbo 
deželnega sodišča v Ljubljani z dne 20. oktobra 1922., 
BI 158/22—4, na 12 ur zapora in 100 Din denarne 
kazni, odnosno 2 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1922. 

№73 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo i 

z odlokom z dne 14. septembra 1922., VI. št. 4503, j 
izpremembo § 6. pravil delniške družbe «Tiskarna j 
iSava' v Kranju», ki se tiče zvišbe delniške glavnice 
na 1,500.000 K in Ki je bila sklenjena na občnem ! 

zboru delničarjev z dne 19. avgusta 1922. j 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, j 

dne 6. decembra 1922. j 
Dr. Maro s. r. 

U VII 370/22—3. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Obdolženka Marija N o v a k , rojena dne 25ega 

marca 1898. v Spodnji Šiški, pristojna v PalovČe, 
rimsko-katoliške vere, omožena, gostilničarka. v 
Spodnji Šiški, Vodnikova cesta št. 9, nekaznovana, 
je kriva, da ni imela dne 1. marca 1922. cen življen-
skim potrebščinam, in sicer jedilom in pijači, v go
stilni sumarno ali podrobno označenih tako, da" bi 
jih bil vsakdo lahko razločno videl. • 

' S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakoma 
o pobijanju draginje žMjenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na kazen 1 dne zapora in v denarju 
na 500 Din, odnosno ob neizterljivosti po členu 16. 
na nadaljnjih 10 dni zapora, znižano z razsodbo 
deželnega sodišča v Ljubljani z dne 20. oktobra 
1922., BI. 172/22—4, na 12 ur zapora in 300 Din de
narne kazni, odnosno 6 dni zapora, in po § 889. k. 
pr. r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. decembra 1922. k 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 11.413. " ~~~ 

T e d e n s k i i z k a z o p r e n o s n i h b o l e z n i h n« 

o z e m l j u p o k r a j i n s k e u p r a v e z a S l o v e n i j o . 

ti hI dne 26. novembra do dne 2. decembra 1922.) 

U 764/22—4. 1742 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Ivan K o 1 e n k o , rojen dne 16. aprila 1889. U V I 420/22-2 . 1674 

v črensovcih, tja pristojen, rimeko-katoliške vere, V i m e n u N j e g o v e g a V e l i č a n s t v a k r a l j a ! 
oženjen, trgovec v Creasovcih, je kriv, da ni imeli . - J O „ „ ^ 1 Л 

J V" ' B . , „ « , „ ' ,, . „ ' : „ • „ л. г о г > : Obtoženka Fani K o r e n , rojena dne 2. aprdft 
dne 15. novembra 1922. v svoji trgovini v oren- . . ' J . r 

-i. x -u \ •*• =.,„,„ J L .,;*; ^ „ k ^ ,„ 1868. na Rašici, pristojna v Kranj, gostdničarka v 
eovcih označenih cen niti eumarno niti podrobno za .' «~ . ' " " , „ , _ „ , „ „ 
vse predmete; s tem je zakrivil prestopek po členu f ^ J 1 **ty & * П У \ . * * m ! ™ l a * * L T ? , 0 * 
6 zakona o pobijanju draginje življenskih potreb- * 9 2 f v svoji gostilni vidno izobešenega cenovn ka 
« i n in b r e z v e l J spekulatije z dne 30. decembra tfede jedil m pijač, ki jih razpečava v svoji gOsULm, 
1921., Ur. L št. 6 ek 1922, in zato se obsoja po J» torej m označila cen potrebsčmam v svou obra-
istem členu na en d a T z a p o r a in 100 Din denarne tovalnlci. S tem<де zagrešda prestopek роМшх_ 6 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja 2 dni za- ^ o n a o pobijanju draginje z dne 30. decembra 
pora, in po § 389..k. pr. r. na plačilo kazenskih « f - " ™* *° o b s o J a . P° č J e n u .«• " " ^ f f f * 
• i Ufo " zakona na 24 ur zapora m v denarju na 100 Dm, 
s ° °'v' | odnosno ob neizterljivosti na nadaljnja 2 dni zapora, 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., }n p o § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja. 

Po členu 19. navedenega zakona je izvršne raz-
1671 Kodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obsojen-

kinih. 
Deželno kot vzklicno sodišče v Ljubljani je ob-

dne 6. decembra 1922. 
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BreŽtce . . . . 
r.ein- <*oIica 
Celje mesto . . 
Kranj 
Krško . . 
Ljubljana okolica 
Litija 
Maribor mesto . 
Novo mesto . . . 
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Celje okolica . 
Olje mesto . 
Kranj 
Maribor mesto 
Ptuj okolica . 

O r i t a <I>y s e i l t u r i a l 

l 

Brežice 
Celie okolica . 
Cel} mesto . 
Krško . . . 
Kocevj . . . 
Ljubljana mesto 
Litija . . . 
Ljutomer. . . 
Maribor okolica 
Maibor mesto 
Ртш okolica 
Radovljica . . 

« V bolnid. 

S k r l a t i o k a ( S c a r t a t i 

7 

n a ) . 

5 
9 
3 
8 
3 
7 
8 
1 
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1 
1 

1 
3 
3 
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l 
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12 
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7 
4 
6 
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2 
1 

U VII 363/22—3. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Josipina Z a j i č e k , rojena AšiČ, ro- toženkinemu vzklicu ugodilo v toliko, da se ji je za-

jena dne 2. julija 1887. v Koprivnici, tja pristojna, poma kazen znižala na 12 ur, ker je sodišče v večji 
rimeko-katoliâke vere, omožena, trgovka v Ljubljani, meri vpoštevalo dosedanje olajšujoče okolnosti. 
Komenekega ulica št. 16, nekaznovana, je kriva, da okrajno sodižče v Ljubljenj, 
ni imela dne 1. marca 1922. v. Ljubljani cen življen- Aanamura 1 Q o 9 

skim potrebščinam, in sicer več kosom perila in ma- d n e e - decembra 1922. 
nufakture v svoji izložbi in trgovini sumarno ali po- ! 

drobno označenih tako, da bi jih bil vsakdo lahko U VII 552/22—10. 1675 

razločno videl. j V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona ; J e e * 

0 pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez- Obtoženec Jakob Z a l a z n i k , rojen dne 9. av-
vestne spekulacije in zato se po členu 6. citiranega gusta 1890. v Ljubljani, tja pristojen, rimsko-kato-
zakona obsoja na kazen 1 dne zapora in v denarju na HSke vere, oženjen, pek v Ljubljani, že kaznovan, 
500 dinarjev odnosno ob neizterljivosti po členu 16. je kriv prestopka po- čjenu 8. zakona o pobijanju 
citiranega zakona na nadaljnjih 10 dni zapora, izpre- draginje z dne 30. decembra 1921., Ur. L š t 6 iz. 
menjeno z razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani leta 1922., storjenega s tem, da je dne 15. 'marca 
z dne 20. oktobra 1922. n a 12 ur zapora in 300 dinar- 1922. v Ljubljani prodajal beli kruh 90 dkg namesto 
jev denarne kazni, eventoalno 6 dni zapora, in po 1 kg za 24 K, 45 dkg namesto Vz kg za 12 K, 
§ 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega po- 22 dkg namesto 25 dkg za 6 K, rženi kruh 65 d k g 
stopanja in izvršitve kazni. j za 15 K namesto za 13 K in 33 dkg za 7 K 50 h 

~. . . . . . , , «.«„..j „ j j „ i . i , i m ' namesto za 6 K 15 h, da je torej za življenske po-
Okrajno sodüice v LJubljani, oddelek VIL, | ^ Ш п & ^ ^ ^ ^ ^ .& ^ M ^ 

dne 5. decembra 1922. | jamčuje običajni dobiček. Zato se obsoja po omenje-
! ni zakoniti določbi na kazen enega dne zapora, zni-

U VTI 366/22—2. 1672 žano z razsodbo deželn 3ga sodišča v Ljubljani z dne 
. . . . T . л , i.v_ ^. Ћ i _ i i 27. oktobra 1922., Bi 525/22, na 12 ur zapota, in 

V imenu Njegovega Veličanstva kralia! ј в д m D i n d e n a ^ k M n i > o d n o e n o o b n e i z t e r ^ 
Obdolženec Pavel V r a n k a r , rojen leta 1840. vosti na nadaljnja dva dni zapora, in po § 389. k. 

v Krašnji, pristojen v Ljubljano, rimsko-katoliške pr. r. na povračilo stroškov kazenskega postopanja 
vere, vdovec, branjevec v Ljubljani, Sv. Petra nasip in izvršitve kazni. 
št. 13, nekaznovan, je kriv, da ni imel dne 1. marca p 0 členu 19. citiranega zakona je to razsodbo 
1922. v Ljubljani na stojnici označenih cen poljskim po pravnomočnosti objaviti v Uradnem listu. 0b> 
pridelkom in drugim živilom, da torej ni cen življen- etroških obtoženčevih. 
ekim potrebščinam v obratovalnici sumarno ali po- л Л « х « „ u . . i . u « « i 

1 ЉоппГоапаси tako, da bi jih bil vsakdo lahko raz- « В Д 0 0 • « " " • v № № 
ločno videl. dne 6. decembra 1922. 

^^^А^а^^^Уљ^^лМ^ж • r i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ v a t t o - • i ; ' ^ ^ - i.'^^'ù±Ai'èVi:':oCe,£â»CâÊaii 
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ÜVn 284/22—9. 1709 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 

Obdolženec Anton P r u s n i k, rojen dne 18ega 
oktobra 1866. v Podlipoglavu, pristojen v Moste pri 
Ljubljani, rimsko-katoliške vere, oženjen, gostilni
čar in mesar v Novem Vodmatu št. 37, nekazno
van, je kriv, da ni imel dne 2. februarja 1922. 
y svoji mesni3i, dne 1. marca 1922. pa v svoji go
stilni označenih cen mesu, odnosno jedilom in pi
jači, torej življenskim potrebščinam, tako, da bi jih 
bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in zato se obsoja pò členu 6. 
citiranega zakona na kazen 2 dni zapora, znižano 
z razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani z dno 
27. oktobra 1922., BI 561/22, na 12 ur zapora, in 
2O0 Din denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti 
na nadaljnje 4 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
plačilo stroškov kazenskega postopanja in izvršitve 
kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo objaviti vUradnf-m listu ob stroških obsojen-
te^ Okrajao sodišče v Ljubljana, 

dne 7. decembra 1922. 

U VII 359/22—2. 1677 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Obdolženka Marija L a z n i k, 64 let stara, ro
jena v Jančah, pristojna na Vič, rimsko-katoliške 
vere, vdova, branjevka v Ljubljani, Tržaška cesta 
-št. 24,- nekaznovana, je kriva,. da ni imela dne 
1. marca 1922. v Ljubljani na svoji stojnici označe
nih cen poljskim pridelkom, da torej ni oe<n življeiv-
«kiin potrebščinam v obratovališču sumarno ali po
drobno označila tako, da bi jih bil vsakdo lahko raz
ločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
-o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na kazen 1 dne zapora in v denarju 

n a 600 Din, odnosno ob neizterljivosti po členu 16. 
na nadaljnjih 10 dni zapora, znižano z razsodbo de
želnega spdifica v Ljubljani z dne 20. oktobra 1922., 
BI 154/22—4, na 12 ur zapora in 50 Din denarne 
kazni, odnosno 1 dan zapora, in po § 389. k. pr. r. 
na povračilo stroškov, kazenskega postopanja.. 

Okrajno sodišče v Ljubljana, 
dne 7. decembra 1922. 

1922. pri Mali Nedelji 1.) prodajal življenske potreb
ščine, in sicer govedino kilogram po 56 K, teletino 
kilogram po 60 K in zrezke kilogram po 80 K, torej 
zahteval višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje obi
čajni in dovoljeni trgovski Čisti dobiček; 2.) prodajal 
življenske potrebščine v gostilni, odnosno na stano
vanju, in sicer jedila, ne da bi bil imel sumarno ali 
posebno označene cene posameznih predmetov tako, 
da bi jih bil vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zagrešil prestopek ad 1.) po členu 8., 
ad 2.) po členu 6. zakona y pobijanju draginje živ
ljenskih potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št 6 iz leta 1922., in zato 
se obsoja glede na § 267. k. z. po členu 8. zgoraj 
navedenega zakona na 2 dni zapora in 200 Din de
narne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnje 4 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo brez razlogov objaviti v Uradnem listu ob 
stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek IL, 
dne 14. novembra Ì922. 

U VII 1215/22—6. 1684 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Ivana K i t t , branjevka na Glavnem trgu v 

Mariboru, je kriva, da je dne 27. julija 1922. v Ma
riboru 12 kg hrušk, ki jih je kupila po 8 K za kg, 
prodajala po 16 K za kg, torej zahtevala za živ-
ljensko potrebščino višjo ceno, nego je ona, ki za
jamčuje dovoljeni in običajni trgovski dobiček. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje in zato se obsoja po istem 
členu na 24 ur zapora' in na 100 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 48 ur za
pora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo stroškov po-
.Htopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 14. citiranega zakona se izreka izku
piček za odvzeto blago, k; je bilo predmet kazni
vega dejanja, za zapadlega v korist fondu za pre
hrano siromakov. 

Po členu 19. citiranega zakona je to razsodbo 
brez razlogov po pravnomočnosti objaviti v Urad
nem listu ob etroških obdolženkinih. 

Okrajno sodišče v Mariboru, 
dne Ì4."~hòvemtora 1022. •,•;.-

U VII 360/22—2. 1701 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Jo-sipina G r a b r i j a n , rojena dne 

15. marca 1887. v Ljubljani, tja pristojna, rimsko
katoliške vere, omožena, trgovka s sadjem v Ljub
ljani, Hrenova ulica št. J.7, nekaznovana, je kriva, 
d*, ni imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani v svoji 
obratovalnici na Pogačarjevem trgu cen živijenskim 
potrebščinam sumarno ali podrobno označenih tako, 
da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl: 

8 tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. citi
ranega zakona na kazen 1 dan zapora in v denarju 
na 500 Din, odnosno ob neizterljivosti po členu 16. 
na nadaljnjih 10 dni zapora, znižano z razsodbo de
želnega sodišča v Ljubljani na 12 ur zapora in 
100 Din denarne kazni, odnosno 2 dni zapora, in 
po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja. 

Okrajno sodišče v Ljubljani!, 
dne 7. dece'mbra 1922. 

U 204/22—5. • 1725 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Obdolženec Franc K m e t i c , mesar v Svib-
nem, je kriv; 1.) da je začetkom meseca novembra 
1922. v svoji mesnici v Svibnem meso krave, ki jo 
je kupil za 3070 K, prodajal tako drago, da jo iz-
kupil za kravo 5401 K, da je torej za življenske po
trebščine zahteval višjo ceno, nego je ona, ki zajam
čuje običajni in dovoljeni trgovski čisti dobiček; 
2.) da ni imel v svoji gostilni v Svibnem niti sumarno 
niti podrobno označenih cen jedilom in pijači tako, 
da bi jih vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zagrešil prestopek ad 1.) po členu 8. 
in ad 2.) po členu 6. zakona o pobijanju draginje 
življenskih potrebščin in brezvestne spekulacije z 
dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št 6 ex 1922., in zato 
se obsoja po členu 8. citiranega zakona in po § 267. 
k. z. na teden dni zapora in 1000 Din denarne Kazni, 
ob neizterljivosti pa po členu 16. citiranega zakona 
o pobijanju draginje na nadaljnjih 20 dni zapora, 
in po § 389. k. in-, r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja. 

Okrajno sodišče v Radečah, oddelek IL, 
dne 21. novembra 1922. 

U 348/22—7. 1645 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Okrajno sodišče v Ljutomeru je o obtožbi opra-
vitélja državnega pravdništva Martina Slivarja zo
per Matevža Fi 1 i p i č a zaradi prestopka po členih 
8. in 6. zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. de
cembra 1921., Ur. 1. št.'6 iz leu 1922., vpričo opra-
vitelja državnega pravdništva Martina Slivarja in 
prostega obtoženca Matevža Filipiča po danes do-

. gnani razpravi po predlogu - obtožiteljevem, naj se 
obdolženec kazauje, razsodilo tako: 

Obdolženec Matevž Filipič, rojen dne 21. avgusta 
1878. v Kocjanu, pristojen v Okoslavce, rimskb-
Jcatoliške vere, oženjen, mesar pri Mali Nedelji, nu-
..kaznovan, je kriv, da je koncem meseca aVguata 

U 189/22—15. - 1654 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

1.) Alojzija S p a j z e r , rojena dne 16. junija 
1898. v GomiLskem, pristojna v Trbovlje, rimsko
katoliške vere, omožena, trgovka v Trbovljah; 

2.) Uršula K e r š t a j n , rojena dne 11. de
cembra 1865. v Kranjski gori, tja pristojna, rimsko
katoliške vere, samska, trgovka v Ljubljani; 

3.) Alojzij P o d l o g a r , rojen dne 25. julija 
1865. v Svibnem, pristojen v St. JanŽ, rimsko
katoliške vere, oženjen, krojač na Kalu; 

4.) Ivan B u k o v n i k , rojen dne 11. avgusta 
1875. v Begunjah, pristojen v Ljubljano, rimsko
katoliške vere, oženjen, krojač y Ljubljani 

so krivi, da niso imeli dne 11. oktobra 1922. na 
semnju v Radečah cen življenškim potrebščinam, in 

sicer posameznim predmetom maniifakturnega bla
ga, na svojih stojnicah sumarno ali podrobno ozna
čenih tako, da bi jih bil vsakdo lahko razločno videl. 
S tem so zagrešili prestopek po členu 8/zakona o 
pobijanju draginje življenskih potrebščin in tirež-
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921«, Ür. L 
št. 6 ex 1922., in zato se obsojajo po členu 6. elit' 
ranega zakona vsak na 24 ur zapora in 10Gf 'Dfe 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa po členu 16. ci
tiranega zakona na nadaljnja dva dni zapora, dalje 
vsi tu imenovani obtoženci skupno po § 889. k. pr.r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja in 
vsak zase na povračilo stroškov kazenskega iz
vršila. 

Okrajno sodišče v Radečah, oddelek IL, 
dne 2. decembra 1922. 
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U 435/22—24. 1688 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Ivan S v e t i n a , roje» dne 16. mâja:187é. na 

Mlinem, pristojen na Bled, limsko-katoliŠktf vere, 
oženjen, posestnik, in pek na MHnem. s\ 10, že 
kaznovan; 

Antonija R a v n i k , rojena dne 23. oktobra 
1890. na Bledu', tja pristojna, rimsko-katoliške vere, 
samska, poslovodkinja Ravnikove pekarne na Bledu 
št. 94, nekaznovana; 

Valentin S o k l i c , rojen dne 13. februarja 1881. 
na Bledu, tja prisfcöjeii, rimsko-katoliSke vërè, ože
njen, pek na Bledu, že kaznovan, ' ' 
s o k r i v i : •••••••:- -ü-

1.) vsi trije prestopka po členu 6. zakona o po
bijanju draginje življenskih potrebščin in brezvest
ne spekulacije z dne 80. decembra 1921., Ür. L 
št. 6/22., storjenega s tem, da niso v svojih obrato
valnicah na Bledu dne 26. avgusta 1922., odnosno 
dne 23. avgusta 1922., niti sumarno niti podrobno 
označili cen predmetom tako, da bi jih bil Vsakdo 
razločno videl; 

2.) Antonija Ravnik tudi prestopka pö členu 
8. citiranega zakona, storjenega e tem, da je dne 
23. avgusta 1922. in nekaj dni prej na Bledu zahte
vala za kg belega kruha 35 K 72 v, odnosno 34- K 
49 v, da je torej zahtevala za življenske potrebščino 
višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in do
voljeni čisti trgovski dobiček.' 

Obsojajo se;.-,•; ;ft„ (.-..., •..-...-... 
Ivan Svetina in Valentin SokliÔ poi Čizmu"в/!"<јШк 

ranega zakona z uporabo § 266» k. z., Antonija RaV-
nik pa po členu 8. citiranega zakona z ozirora na.. 
§ 267. k. z. z uporabo § 266. k. z., in sicer: 

Ivan Svetina na 12 ur zapora in 100 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja dva dni 
zapora; 

Antonija Ravnik na 12 ur zapora in 1000 Din 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 
20 dni zapora; 

Valentin SolUič na 12 ur zapora in 100 Din de
narne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja dva. 
dni zapora; 

vsi trije po § 389. k. -pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek IIL, 
dne 29. novembra 1922. 

~>$ 
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U 48/22—13. 168& 

V imenu Njegovega Veličanstva kraljal 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklien© sodišče 

je vsled naredbe z dne 21. oktobra 1922., в kate«) 
je bila določena vzkUcna razprava, razpravljalo dne 
9. novembra 1922, pod predsedstvom višjega fle-
želnosodnega svetnika Ravnikarja, vpričo višjega, 
deželnosodnega svetnika Posege, deželnosodnin 
svetnikov Guzelja is Lenarta kot sodnikov in pisar
niškega oficianta Karbe kot zapisnikarja, vpričo 
državnega pravdnika drja. Jančiča, obtoženca Ivana 
H r i b a r j a in zagovornika drja.Faninger ja nomine 

• drja. R. Ravnika o vzklicu, ki ga je vložil obtožb 
nec Ivan Hribar zaradi izreka o krivdi in kazni zopet 

' razsodbo okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici *•'• 
dne 12. aprila 1922., opr. št. U 48/22—7, s katero-
)e bil obtoženec Ivan Hribar, rojen meseca de* 
cembra 1860. v Laškem,, tja pristojen, rimsko
katoliške vere, oženjen, pekovski mojster v Sloven-

I ski Bistrici, spoznan za krivega prestopka po členu 
8. zakona o pobijanju draginje življenskih potreb
ščin in brezvestne špekulacije z dne 30. deceffl̂ Ék 

i 1921., storjenega s tem, da je dne 24. nôveffiÈffèt. 
1921. v Slovenski Bistrici zahteval za dva hlebčka. 
belega kruha, ki sta tehtala 18, odnosno15%àkgr-

m 
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ca vsakega 4 K, torej za Bvljenske potrebščine višjo 
«eno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
trgovski čisti dobiček, ter bil zato obsojen po členu 
-8. citiranega zakona na 2 dni zapora in 250 Din de
narne kazni, ob neizterljivosti pa po členu 16. citi
ranega zakona na nadaljnjih 5 dni zapora, in po 
§ 889. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja. 

Po predlogu obtožence vem, naj ee njegovemu 
vzklicu ugodi in izpodbijana eodba izpremeni tako, 
da se obtoženec oprosti krivde in kazni, ali pa vsaj 
kazen primemo zniža, in po predlogu javnega obto-
Žitelja, naj ee obtožencev vzklic zavrne in potrdi 
prvostopna eodba, je razsodilo rečeno sodišče dne 
Ô» novembra 1922» tako: 

Vzklic obtoženca Ivana Hribarja zaradi izreka 
o krivdi in kasni zoper razsodbo okrajnega sodišča 
v Slovenski Bistrici z dne 12. aprila 1922., opr. 
fil U 48/22—7, se kot neutemeljen zavrača. 

Yzklicatelj se obsoja po § 390. k., pr. r. na povra-
ëi)e stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek 1П, 
dne 26. novembra 1922. 

896 

Ker je vroCitey na Madžarsko nemogoča, ee po- 1063. Sedež: Ljubljana. 

Letnik TV.V 

stavlja tožencu za skrbnika dr. Karel Šabec, od
vetnik v Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek IL, 
dne 2. decembra 1922. 

Besedilo firme: «American», družba z a « . 
Obratni predmet: 
1.) komisijska agencija za import in eksport; 

! 2.) informacijska pisarna za vse trgovske in gaV 
j spodarske zadeve; 

~ ! 3.) trgovska reklama v Jugoslaviji in v vseK 
A 136/21-4. 1720 3-2 drugih državah; 

Poklic dediča neznanega bivališča. ! 4 , ) a s « n t u r a » financiranje vseh trgovekih in 
j industrijskih podjetij; 

Miško K r š i ji n v Osredku št. 10 jô dne 6. ju- 5.) agentura za preskrbovanje in najemanje io-
, lija 1920. umrl. Poslednja volja se ni našla. I kalov za trgovine, tvornice in za konstrukcije in 
1 Dedič Ivan Kršljin, zapustnikov sin, čigar biva- instalacije; 
lišče sodišču ni znano, se pozivlje, naj se tekom 6.) agentura za nakupovanje in prodajanje bft 
e n e g a l e t a od danes dalje zglasi pri tem so- in realitet vseh vrst; 
dišču. Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z 7.) informacijska pisarna za zdravilišča, lete-
ostalimi dediči in z Josipom Likarjem, gozdarjem višča, hotele in potovalne udobnosti v vseh drt&vah; 
v p. v Dobeh št. 1 pri Kostanjevici, ki se je postavil, 8.) potovalna pisarna, ki ee bavi s preprodajo 
odsotnemu dediču za skrbnika. j voznih listkov za železnice in ladje vseh držav (kar 

O 167/22. 1610 
V imena Njegovega Veličanstva kralja! 

Okrajno sodišče na Vranskem je o obtožbi opra-
vitelja državnega pravdništva Alojzija Schildenfelda 
zoper Karla S t a n e e r j a zaradi prestopka po čle
nu 8. zakona o pobijanju draginje vpričo upravitelja 
državnega pravdništva Alojzija Schildenfelda in 
prostega obdolženca Karla Staneerja po danes 
dognani glavni razpravi po predlogu obtožiteljevem, 
naj se obdolženec kaznuje, razsodilo tako: 

Karel Stancer, rojen dne 30. oktobra 1878. na 
Vranskem, pristojen v Braslovče, rimsko-katoliške 
vere, oženjen, gostilničar in mesar v Braslovčah, še 
nekaznovan, je kriv prestopka po členu 8. zakona 
O pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
š t 6 iz leta 1922*, storjenega s tem, da je dne 
16\ junija t. 1. v svoji gostilni v Braslovčah prodal 
4 porcije goljaža po 20 K, % kg domače salame po 
120 K in 38 dkg domače gnjati po 140 K, nadalje 
dne 18. septembra t. L prodajal vino po 52 K liter, 
v nadaljnjih 14 dneh pa isto vino po 48 K liter, 
dasi ga je hü kupil po 25 K liter in dasi znaša 
nabavna cena za kilogram domače salame in domače 
gnjati kvečjemu 120 do 140 K, pri goljažu pa naj
višja prodajna cena porcije kvečjemu 16 do 20 K; 
zahteval je torej za življenske potrebščine višjd ce
no, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
trgovski čisti dobiček, in zato se obsoja po navede
nem zakonskem določilu z uporabo §§ 266. in 260. b 
k. ». na teden dni zapora in na 500 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 10 dni za
pora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo stroškov ka
zenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče na Vranskem, 
dne 3. novembra 1922. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, . 
dne 5. decembra 1922. 

i A 123/22—11. 1730 3^1 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Franc R o t a r , zasebnik v .Leskovcu št. 15, je 

dne 25. januarja 1922. umrl. Poslednja volja se ni 
našla. 

Janez Rotar iz Leskovca, naposled nekje v Ame
riki, se pozivlje, naj se tekom e n e g a l e t a od da
nes dalje zglasi pri tem sodišču. Po tem roku se bo 
razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z Jako-

pa ni v zvezi z agenturami za izseljevanje); 
9.) ustanavljanje, nakupovanje ali najemanje 

raznih industrijskih podjetij, ki služijo proizvajanju 
predmetov, obratovanih v trgovini, in udeleževanje 
pri enakih podjetjih; snovanje podružnic v kralje
vini Srbov, Hrvatov in Slovencev; 

10.) ustanavljanje trgovin z vsakovrstnim bla
gom in trgovanje z vsemi trgovskimi predmeti; 

11.) posredovanje in prevzemanje zastopstev tu-
nemških in inozemskih firm. 

Družbena pogodba z dne 14. obtobra 1922. 
Osnovna glavnica znaša 60.000 K, t. j . šestdeset-

tisoč kron, ter je povsem vplačana v gotovini. 
Poslovodje: dr. Riko Fux, magistratni tajnik v 

bom Artačem, upokojenim redarjem v Krškem, ki se Ljubljani, Resljeva cesta št l\ Vladimir Kmet, trge-, 
je postavil odsotnemu Janezu Rotarju za skrbnika. v e c v Ljubljani; Franc Versnič, trgovec na Prager-

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek I., 
dne 28. oktobra 1922. 

! T 186/22—2. 

skem. 
Družbo zastopata napram sodišču in tretjim ose

bam veljavno po dva poslovodji kolektivno. 
1721 1 F 5 r m o podpisujeta dva poslovodji kolektivno, 

dokler ostanejo današnji pogodniki družbeniki. 
Če pa vstopijo v družbo novi družbeniki, se pod-

j Na prošnjo p o s o j i l n i c e v R a d o v l j i c i , P'suJe firma tako, da jo podpisujeta kolektivno dva 
r. z. z o. z., se uvaja postopanje za amortizacijo na- poslovodji, od katerih mora biti vedno eden tisti, 
«topnih delnic, ki jih je rečena posojilnica baje k l £a Je 'ил,(>\\\г. družba na predlog družbenika Leona 
izgubila: Delnice št. 339, 340 in 341 po 200 K bivše 1 ZakrajSka, e edaj Franc Veranič, trgovec na Pra-

Amortizacija. 

hotelske d. d. «Triglav» v Ljubljani. 
Imetnik teh delnicsé pozivlje; naj uveljavi svoje 

gerskem. 
Da se postavi prokuriefc aH postavijo prokuristfc 

pravico tekom š e s t i h m e s e c e v od dne tega J° t r e b a soglasnosti vseh poslovodij. 

Cg I 346/22—2. 1629 
Oklic 

Jurij Plavčak, posestnik v Čremožišah, zastopan 
po drju. Juru Hrašovcu, odvetniku v Celju, je vlo-
ÉH zoper Simona P1 a v č a k a, Matevža P l a v -
č a k a in Marijo P l a v č a k o v o , posestnike v 
Čremožišah št. 19 pri Rogatcu, in Antona P l a v -
č a k a neznanega bivališča tožbo zaradi razdelitve 
skupne lastnine. 

Prvi narok za ustno razpravo se je določil na dau 
2 0. d e c e m b r a 192 2. 

•ob pel dovetih pri tem sodišču v sobi Št. 2. 
Ker je bivališče Antona Plavčaka neznano, ee 

a » postavlja za skrbnika dr. Gvidon Srebre, odvet
nik v Celju^ 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek L, 
dne 27. oktobra 1922. 

oklica, ker bi ee sicer po tem roku izreklo, da so 
delnice brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 4. decembra 1922. 

Ne I 484/22—2. 1670 3—3 
Amortizacija. 

Na prošnjo Marjete R o m o v e, poseetnice v Rö-
mergrundu št. 1, se uvaja postopanje za amortizacijo 
nastopnih vložnih knjižic mestne hranilnice v Ko
čevju, ki sta bili prosilki dne 11. julija 1922. baje 
ukradeni: Vložna knjižica št. 29.422 z vlogo 4026 K 
83 v, glaseča ee na ime: Marjeta Rom, in vložna 
knjižica št. 17.541 z vlogo 454 K 07 v, glaseča se 
na ime: Janez Loretitsch. 

Imetnik teh hranilnih knjižic se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tokom š e s t i h m e s e c e v od 
dne tega oklica, ker bi «e sicer po tem roku izreklo, 
da sta hranilni knjižici brez moči. 

Okrajno sodišče v Kočevju, 
dno 22. novembra 1922. 

z emm. 

C 277/22. 
Oklic. 

1698 

V pravdi drja. Viljema Nemethyja, odvetnika v 
Dolnji Lendavi, zoper Jožefa S i m o n a , posestnika 
v Lendvaujfalu (Madžarsko) zaradi 6000 K se do
loča narok za ustno razpravo na dan 

20. d e c e m b r a 1922. 
ob devetih pri tem sodišču v sobi š t 21. 

16УО д^ Vpisi v trgovinski register. 

L V p i s a l e so se n a s t o p n e f i r m e : 
1062. Sedež: Laško. 

Besedilo firme: Trobendolski premogokop Laško, 
Klacemann, Linnebach & Szabo. 

Obratni predmet: prodaja premoga na debelo in 
na drobno. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 11. novembra 1922. 

Družbeniki: Karel Klacemann, Leopold LinneT 
bach in Josip Szabo — vsi industrijci v Laškem. 

Prokura se je podelila Ludoviku Schnellerju, 
uradniku Trobendolskega premogokopa v Laškem. 

Družbo zastopata in njeno firmo podpisujeta po 
dva družbenika kolektivno ali pa en družbenik in 
Prokurist kolektivno. 

C e l j e , dne 26. novembra 1922. 

Prokurist podpisuje firmo kolektivno 
poslovodjo s pristavkom p. p. (per procura). 

L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1922. 

1064. Sedež: Ljubljana. 
Besedilu firme: Badiura & Bencina. 
Obratni predmet: trgovina z lesom in lesnimi 

izdelki. . 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

2. oktobra 1022. 
Družbeniki: Ciril Badiura v Ljubljani, Rožna 

ulica št. 13Д; Ivan Bencina v Ljubljani, Resljeva 
cesta 12Д; Karel Bencina v Retjah št. 96. 

Za zastopanje je upravičen vsak družbenik sa
mostojno. 

Pod besedilo firme podpisuje eden izmed družbe
nikov svojeručno svoje ime. 

L j u b l j a n a , djie 18. novembra 1922. 

1065. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: A. Ražetn & Co. 
Obratni predmet: tvornica perila. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. oktobra 1922. 
Družbeniki: Anton Ražem, posestnik in trgove« 

v Ljubljani, Žabjek št 8; Gašpar Frantar, uradnik 
v Ljubljani; Stane Jakša, posestnik v Ljubljani, 
Ulica Stare pravde št. 1. 

Družbo zastopata po dva družbenika kolektivno. 
Firma se podpisuje tako, da postavljata pod 

njeno natisnjeno, napisano ali štampiljirano bese
dilo po dva družbenika svoja podpisa. 

L j u b l j a n a , dne 18. novembra 1922. 

1066. Sedež: Maribor. • 
Besedilo firme: Ibi & Kuebar, Maribor. 
Obratni predmet: trgovina z manufakturnim 

blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

1. novembra 1922. 
Družbenika: Hugo Dil, trgovec v Mariboru, Pre

šernova ulica št. 2, in Pavel Kuehar, trgovec v Ma
riboru, Glavni trg št. 4. 

.*_^fc j-..A ._«•*_. «HŽ&<SA^£*1^ .. •^к<Л!%>>.( '^ .^1. . ,^*^ . tSX. ...*r~*#fc&£^Z~. 
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torjsv tuđi na podstavi novih, še ne priglašenih 
patentov; 

2.) prodaja in montira lastne izdelke; 
3.) nakupuje in prodaja, uvaža in izvaža pred

mete, spadajoče v elektroakumulatorno 6troko, in 
zastopa podjetja, ki se bavijo z isto ali z enako 
stroko; 

4.) ustanavlja podružnice na ozemlju kraljevine 
Srbov. Hrvatov in Slovencev. 

Družba temelji -na družbeni pogodbi z dne 
20. oktobra 1922. 

Osnovna glavnica- znaša 400.000 K 
polnoma vplačana. 

Poslovodja je Franc Make Krambergar. tvorni -
čar v št . Vidu nad Ljubljano St, 71. 

Poslovodstvo tlružbe sestoji i/, enega ali več 
poslovodij. 

ter je po-

127. 

Pravico zastopanja imata oba družbenika ko
lektivno. 

Firma se podpisuje tako, da postavljata oba 
družbenika pod njeno natisnjeno, napisano ali žigo
sano besedilo kolektivno svojeročno svoja podpisa. 

M a r i b o r , dne 15. novembra 1922. 

ÎQ67. Sedež: Podnart. 
Besedilo firme: Pogačnik & Fister, lesna trgo

vina v Podnartu. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Družbena oblika: javna trgovska. družba izza 

-Ine'21. oktobra 1922. 
Družbenika: Anton Pogačnik, lesni trgovec v 

Podnartu št. 13. in Ivan Fister, lesni trgovec v Ov-
sifta.li št. 7. 

Družbo' zastopa in podpisuje vsak družbenik 
posamezno. Firma se podpisuje tako. da postavljaj Firma, se podpisuje, .čo je le en poslovodja,! L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1922. 
vsak družbenik pod njeno napisano ali natisnjeno i tako, da se poslovodja podpisuje pod njeno napi- ! 
besedilo svoj» i in o. | sano, s štam pilijo vtisnjeno ali drugače natisnjeno 

L j u b l j a n a , dne 8. novembra 1922. besedilo. Ce je več poslovodij, podpisujeta firmo 
po dva in dva kolektivno na isti način, d a postav
ljata svoj podpis pod firmo. Dokler ima družba le 

r enega poslovodjo, podpisuje firmo postavljeni pro-
ničko d. d.; italijansko: «Expedit», società anonima ! k u r i ? t samostojno, če pa je več poslovodij, jo pod
il* trasporti: nemško: «Expedit» Transport-Aktien- i p i s u j e poplavljeni prokurist kolektivno z enim poi 
Gesellschaft, j slovodjo. Prokurist dodaja podpisu pristavek. ki 

• Sedež glavnega podjetja: Zagreb. \ o z n a B u J e P r o k u r a 

Obratni predmet: Družba prevzema transporte ini L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1922. 

10?6. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Tranefoiiaater», elektrotehničar 

tovarna, družba z o. %.: 
Osnovna glavnica se je zvišala od 2,240.000 '%' 

na 5,120.000 K, vplačanih v gotovini 
Na občnem zboru družbe dne 20. julija 1922. se 

je sklenila izpremeinba § 4. družbene pogodbe, M 
se glasi odslej: -

«Osnovna glavnica družbe, ki je znašala prvotno 
960.000 K in se je s sklepom izrednega občnega 
zbora z dne 81. marca 1921. e stvoritvijo novih 
osnovnih vlog v skupnem znesku 1,280.000 K zvi
šala na 2,240.000 K, se je po sklepu občnega zbora 

i z dne 20. julija 1922. zvišala s stvoritvijo novih 
osnovnih vlog v skupnem znesku 2,880.000 K na 
5.120.000 K ter je v gotovini popolnoma vplačana.» 

1068. Sedež podružnice: Rakek. 
Besedilo firme: hrvatsko: «Expedit», odprem- i 

odpremo blaga in vrednosti po suhem in po morju, 
.Jezerih in rekah ter izvršuje vse one finančne, in 
komercialne transakcije, ki so s temi posli v zvezi, 
«sobito podeljuje predjeme na blago, prodaja blago 

'v komisiji, prevzema vskladiščanje, opravlja agen
turo in zastopanje katerekoli vrste. 

V poslovanje družbe spada: 
;г) nabavljanje, prodajanje, izmenjavanje in iznaj-

movanje j»reraienin in vsak posel, ki se tiče 
družbene svrhe; 

b] ustanavljanje podružidc v tuzemstvu in ino- ! 
zemstvu kakor tudi gradnja skladišč, nabavlja-j 1071. Sedež r Ljubljana. 

St. 360/35—VIL—1922. 1622 8 - * 

Razglas o dobavi gumijskûi cevi za parno 
kurjavo. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinab.» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno iici-

j tacijo za nabavo gumijskih cevi za parno kurjavo 
j . . . . . , • ^ dan 2 9. d e c e m b - r a 1 9 2 2,. 

d o d a t k i п г Г „ в

а

, 5 / Х Р Г - Т * 1 " 1 , в ! " î P o n u d b e s e ^ 0 o t v a r i a l e *>&«> ob U . a r t j d o d a t k i p u n a e t o p n i l , f i r m a h : : t ) Z n a 6 e n e g a d n e v ekonomskem oddelku. •' . , , 
j 1070. Sedež: Genterovci. j Popis potrebnih količin omenjenega materiala iti 
j Besedilo firme: Rochlitz & drug, paromlin v ; obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala ee 
j Genterovcih — Gönterhazi gözmalom Rochjitz es 'dobiva jo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
| t a r s a : j št. 8 za 2 dinarja. 
j Izbrisal se je družbenik dr. Armin Strasser, od 
'. v etnik v Dolnji Lendavi. 

M a r i b o r , dno 15. novembra. 1922; 

nje, vodstvo in likvidiranje drugih družb, ki 
imajo isti namen, snovanje drugih, bodisi iz
ključno na račun uružbe, bodisi v družbi z dru
gimi, sodelovanje v talcih družbah in poslih iste ; 
vrste, nabavljanje in prodajanje delnic in družbe- i 
nili deležev- tal:ih podjetij; ' \ 

- 4) -sodelovanje v kateremkoli poslu, ki se nanaša; 
na promet in svrho podjetja; '• '• " i 
Družbena oblika: delniška družba. -, 
Družbena pravila, sklenjena na občnem zboru v ! 

Zagrebu dne 22. februarja 1922. in vpisana v trgo-j 
vinski register kr. sudbenog stola kao trgovskog ! 
nuda u Zagrebu dne 24. februarja 1922. Od tega dne • 
šteje lOletna doba, za katero je družba ustanovljena. ! 

Osnovna glavnica znaša 8.000.000 K. razdeljenih : 
na 8000 delnic po 1000 K, ki se smejo izdajati ku-! 
•nulaliviio i>o 10, 25 in 100 V.asov; vsaka delnica je ; 
podpisana, po dveh članih ravnateljstva. Osnovna 
glavnica ад., sme zvišati po sklepu občnega, zbora. 
10 delnic daje- en glas. 

Delnico se glase na ime. 

Besedilo firme: «Balkan», d. d 
transporte v Ljubljani: 

Po sklepu upravnega sveta z dne 27. junija 1922 
.че je ustanovila podružnica na Rakeku. 

L j u b 1 j a n a , dne 28. septembra 1922. 

1072. Sedež: Ljubljana. 

i Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjesr, 
j se mora izročiti v zapečatenem zavitku z žunamio 

oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 360/35—VIL za dan 2& decembra 1922., 
ponudnika N. N.» Ponudbe morajo izročiti nèpo-

za mednarodne.' «redno ponudniki ali njih pooblaščenci n a dan 
| licitacije, in sicer med 10. in 11. u r o v roke 
! predsedniku dražbene komisije.. Ponudniki morajo; 
: ostati v besedi najmanj 30 dni po otvoritvi dotične.' 
j ponudbe; predložiti smejo tudi delno ponudbo. 
j V:;ak ponudnik mora po § 88. zakona o držav-
! nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnoßino 

Obuni zbor z dne 14. januarja 1922. je sklenil, 
z dovolitvijo ministrstva za trgovino in industrijo, 
z\išati delniško glavnico, znašajočo 1<000.000 K, 
na 2,000.000 K, razdeljeno na 5000 delnic po 400 K 
ikmi., ki ^e glase na prinosnika. 

L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1922. 

1073. Sedež: Ljubljana. i 
Besedilo firme: Hipotekama banka Jugoslovan- i 

skih hranilnic: i 
Za ravnatelja in prokurista je bil imenovan Ivan i 

:'-Mikuš, do sedaj 'ravnatel j Kranjske deželne banke, j 
• ,. . ,. , ,, . , i Prokura se je podelila uradniku J a n k u Hočevarju v 

Ciani ravnateljstva so: dr. 1'raujo Poljak, glavni; Ljubljani. ' ! 
ravnatelj lirv. slav. gospod, društva kao središnje i ' ' 
zadruge v Zagrebu; Stevan Rajčevich, ravnatel j ; 
d. d. «Save» • Zagrebu; Ivan Krstitelj Gianni, rav-i , „ , , ;, , ., T . •',. 

4 ,• T,/-, n . . лт i i m v , . ' i 1074. Sedež: Ljubljana, 
nateli v Milanu; Рсчег Vekoslav Tagliaferri, ravna-; Besedilo firme- slov 
ttelj v Trstu; Albert .Heyer, komercijalni ravnatelj j p r e m o „ d d . ; 
v Zagrebu; Franjo Prevedan, voletržec v Zagrebu;! ,-r ,'J " , ' ., „„ ! 
Teodor Griinfeki, glavni ravnatelj trg.- i promet. ! . / ^ ^criem-zboru une 16. maja 1922. se je sklc-
d. d. v Zagrebu-, dr. Ante Makale. odvetnik v Za-i n t l a W ^ " b a družbenih pravil-v § 2. tako, da.se 

Besedilo firme: «Cifua-Kabiih», deLhiŠka/dfükba:! t 0^, ^ o je't*tf araSavljaa) ponujene veote, in..•••; 
; « c e r pri blagajni podpisane direkcije iiajkesneje 
i do 10. ur« na dan licitacije, bodisi v gotovini, 
; bodisi v vrednostnih papirjih. 
j - O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki s é 
! mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 
j Draži tel j mora izročiti predsedniku komisije iz-. . 
i pričevalo o dražitoljski sposobnosti, ki ga je izdala 
i trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 

"•jula, tia je plačal uuvti; za tekoče t r i m e s e č j e . ^ 
Zlasti se opozarjajo licitanti, d a morajo n a dao> 

licitacije podpisati izjavo,-da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. . 

onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri. ne bo dovoljeno ^.-.topiti v sobo, kjer «e bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic ' 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev V Zagrebu, 

dne 20. novembra 1922. 

L j u b l j a n a , dne 17. novembra 1922. 

slovensko: Prometni zavod za 

Ante Makale, odvetnik 
grebu. 

Podiužnka na Rakeku se je ustanovila po od- . , „ , . , „ . ., ,. • . . , ,. , i ,, • • . . t • • • л L •• j , „ nivatđkem jeziku: «Prometni zavod za ugrali. d*v.* loku ministrstva za' trgovino in industrijo, oddelka- v . ,, ' ,. . „ . , , . , . , . * ••• B - J ' Vsled smrti ie infestai l" i ' <'-io« n™-nvno<m c u « . 

je vstavilo za zgtu-aj navedenim slovenskim besedi
lom in pred anglešldm besedilom besedilo v srbsko-

v Ljubljani, z dne. 21. septembra 1922., št. 6047, z 
dovolitvijo ministra za trgovino in industrijo v Beo
gradu z dne 19 maja 1922., VI št. 2788. ' 

Représentant družbo je začasno Emil Kubilc na 
Rakeku, ki zastopa družbo v. amisi u zakona z dne 

.27. junija 1878., drž. zak. št, 63, v vseh sodnih in 
izvunsodnih zadevah, izvirajočih iz podružničnega 
obratovanja. ' • " 

Razglasi družile «.' objavljajo v službenih novi-
. »ïi-li v Zagrebu, sedaj v «Narodnih Novinah». 

L j u b l j a n a , dne 9. novembra 1922. 

iti član upravnega sveta 
Bela Max. 

V upravni svet pa «la vstopila inž. Mohor Pirnat, 
dvorni svetnik v p. v Ljubljani, Stari t r g št. I l a ; 
ili'. Ivo Benkovič, odvetnik v. Ljubljani. Miklošičeva 
cesta št. 6. . . ' ' • . 

Prokura t;e je podelila podravnatelju 
Karlu Deteli v Ljubljani. ' ' 

L j u b i / ,. a , dne 15. mrvembra 1922. 

1621 3—3 

1075. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Tovarna izdelkov iz pločevine 

In kovin Emil Lajovic in drug, d. d.: 
Občni zbor z dne 19.. decembra 1921. je sklenil 1069. Sedež: št. Vid nad Ljubljano. 

-Besedilo firme: Tovarna akumulatorjev, družba i z v i š b o delniške glavnice, odobreno po ministrstvu za 
z o. z., Št. Vid n. Ljubljano. [trgovino in industrijo z o d l o k o m ' ? dr.e 2. febru-

Obratni predmet: Družba j ar ja : 1922., VI Št. 347, in sicer od 600.00^ K na 
1.) nakupuje sirovine in izdeluje vse vrste elek-j 2-000.000 K. razdeljenih na 5000 delnic po 4*0.':K. 

tričnih akumulatorjev, zlasti nove vrste akumula- ; f. ju bi j a n a , dne 23. novembm 1922. " 

št. 1159/1/1.- 1922. 

Razpis natečaja. 
V področju podpisane direkcije je popoloM ve&. :; 

izpraznjenih mest za prometne uradniške in pod-
uradniSke pripravnike. • 

Pogoji za sprejem so ti-le: 
'•!.) Prosilec mora dokazati, da je državljan kra

ljevine Srbov/ Hrvatov in Slovencev. odnoeiSo da' : 

je optiral, če je slovanske narodnosti 
i,n,*K0 '

 2 0 Mlaj?i ne sme- biti nego 18 in ne starejši nego a r u z № | 3 5 l è t • 

3.) Prebiti je moral maturo srednje šole (uradjdöä' ' 
pripiavniki) ali )>â dovršiti štiri razrede gimnazije-'-«S'-'. 
njej slične šole (poduradniški pripravnik^/'AtSûlvî-
i ani nčlt.eijiščniki morajd predložiti tudi dovolilo' mi
nistrstva za prosveto, da se smejo sprejeti'v Želez
niško službo (naredba mintótttrtva za prosveto ' 
è... 4529 t dne 23. februarja Ш%.). 

4.) Biti mora jiolitičho'iii moralno neoporečen. 
5;) 0c je moral po starosti odslužiti redni kadr-' •. 

aid rok, mora-predložiti [X)trcblo vojaškega oblastyây^. 
da ga je odslflžil'ali da je oproščen. Л7 

6.) Biti mora neoženjen. '" ' 

^&^^ћ^^Ш^^ШЈ^-'&^^^^^^&^^:1^^>М-Ј: 'XXLMS .JfS**SiF кљМ^а^Тка&љ;. 
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1*7. 8ч8 Letnik IV. 

7.) ВМ mora duševno in'telesno zdrav in spo
soben za prometno službo, kar je treba potrditi z iz-
pričevalom železniškega zdravnika v Zagrebu. 

Vse to se mora dokazati s potrdili političnih, šol
skih, vojaških in cerkvenih oblaetev. 

Sprejeti prosilci se dodele zaradi praktične iz
obrazbe postajnim predstojništvom. 

Prejemki so ti-le: Uradniški pripravnik dobiva 
mesečno plačo 80 Din, poduradniški pa 75 Din 'n 
pripadajočo draginjsko doklado po kraju službova
nja (17 do 19 Din na dan). Po opravljenem promet
nem izpitu se zviša mesečna plača na 100 Din, od
nosno 90 Din, draginjska doklada pa na 18 do 20 
Din. 

Prosilci ee. izrecno opozarjajo, naj ne vlagajo 
nedostatno opremljenih prošenj, ker ee s tem reše
vanje prošenj po nepotrebnem otežuje. 

Prošnje, kolkovane s 3 Din, naj se pošljejo pod
pisani direkciji najkesneje do dne 

2 0 . d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
Direkcija državnih železnic 

kraljevine Srbov, Hrvatov in. Slo vencev v Zagrebu, 
dne 24. novembra 1922. 

S t 4710/i/L—1922. 
Objava. 

D^ ee podaljša veljavnost legitimacij za znižano 
vožnjo, izdanih po direkciji državnih železnic v Za
grebu aktivnim in upokojenim državnim uslužben
cem, nadalje upokojenim častnikom in članom njih 
rodbin za leto 1923., ee objavlja to-le: 

Vsa civilna državna oblastva, vsi civilni zavodi 
in uradi morajo predložiti d i r e k c i j i d r ž a v n i h 
ž e l e z n i c v Z a g r e b u , o d s e k u za i z d a 
j a n j e v o z o v n i c , v Času od dne 
15. d e c e m b r a 1 9 2 2 . d o d n e 15. j a n u a r j a 

1 9 2 3. 
legitimacije svojih aktivnih uslužbencev in njih rod
binskih Članov z izkazom, v katerem naj bodo imena 
navedena v abecednem min. 

upokojeni častniki in državni uslužbenci morajo 
ч vročiti svoje legitimacije in legitimacije svojih rod

binskih članov zaradi podaljšave evojim pristojnim 
likvidaturam, ki jih vroče direkciji z izkazi na zgo
raj 'označeni način v istem času. 

V Z a g r e b u , dne 2. decembra 1922. 

Za direktorja državnih železnic: M. Klodič s. r. 

St. 349/40—VE.—1922. 1727 3—1 

Razglas o dobavi karbida, kristalne sode 
in modre kovine. 

Podpisana .direkcija razpisuje s tem na podstavi 
Členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
ia pravilnika, natisnjenega v cSlužbenih Novinah» z 
dne 26v novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
za nabavo karbida, kristalno sod© in modre kovine 
na dan 18. j a n u a r j a 19 2 3. 

Ponudbe ee bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
š t 349/40—Vn. za dan 18. januarja 1923. ponudnika 
N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
pò otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 

'delno ponudbo. 
Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav

nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %y ako- je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije^ bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna 
reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
игапгц, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoja nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. decembra 1922. 

-1922. 1728 3—1 St. 4707/5/VL-

Podaljšava natečaja za opravljanje ca-
rinskoposredniških poslov na železniških 

V zmislu naredbe ministrstva za promet št. 39.478 
z dne 25. novembra t. 1. se natečaj za izvrševanje 
carinskega posredništva v imenu železnice, razpisan 
pori št. 4707/3/VI.—1922. v ..Naralnil Nrri-.т 
št. 245, 246 in 247 t. L, podaljšuje do dne 2 5. d e -
e e m b r a t. 1. 

Za ta natečaj ni treba polagati kavcije. Ta se 
položi ob sklepanju pogodbe. 

Reflektantom, ki so ž© vložili ponudbe, se kav
cija vrhe, njih ponudbe pa se bodo vpoštevalo. 

Ponudbe so otvorjene. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 7. decembra 1922. 

St 166/41/VII.—1922. 1753 3—1 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
premembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 7. f e 
b r u a r j a 1 9 2 3. ža dobavo raznih vijakov. 
' Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

St, 178/93/VH—1922. 1755. 3—1 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
premembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 5. f e 
b r u a r j a 1 9 2 3. za dobavo raznih medenih vija
kov. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Š t 178/94/VIL—1922. 1754 3—1 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
premembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 9. f e 
b r u a r j a 1 9 2 3. za dobavo raznega bakrenega in 
medenega materiala. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivajo interesenti pii ekonomskem 
oddelku podp^ane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Razglas o začetku poslovanja generalnega 
izseljeniškega komisariata v Zagrebu. 

Dne 25. novembra 1922. jo začel generalni iz-
seljeniški komisariat a evojim poslovanjem. 

V zmislu citiranih zakonskih predpisov in svo
jega pravilnika je generalni izseljeniški komisariat 
drugostopno oblastvo v vseh izšeljeniških stvareh, 
ki spadajo po §,4. pravilnika o ustroju generalnega 
izseljeniškega komisariata v njegovo pristojnost. 

| Kar se tiče poslovnega obsega, ki pripada od-
; slej pokrajinskim upravam (okrožnim oblastvoi» 
' Srbije, Crne gore, velikim županom in samostalnim 
mestom Vojvodine), obseza § 9. pravilnika o ustroj« 
generalnega izseljeniškega komisariata nastopne od
redbe: 

§ 9. 

Dokler obstoje pokrajinske uprave, pazijo od
delki za socialno politiko glede izvrševanja nalogov 
ministrstva za socialno .politiko in navodil general
nega izseljeniškega komisariata na nastopne izselje-
niške zadeve: 

1.) na delovanje področnih zastopništev pami-
ških družb, kolikor se tiče izseljeniških poslov; 

2.) na promet izseljenikov in povratnikov v ofc-
raočju dotične oblasti; 

3.) sodelujejo po prejetih navodilih generalnega 
izseljeniškega komisariata pri zasebnopravni zaščiti 
glede zapuščin, zavarovanj in odškodnin po izvui> 
evropskih državah v korist naših izseljenikov, od
nosno njih rodbine v domovini; 

4.) sodelujejo po navodilih generalnega izselje
niškega komisariata pri vodstvu matičnih izpre-
memb glede tujcev in državljanov kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev; 

5.) sodelujejo po prejetih navodilih pri vodstvu 
informacije o migracijski in gospodarstveni stati
stiki in naposled 

6.) vzdržujejo tesne zveze z generalnim izselje-
niškim komisariatom glede, vseh izseljeniških stvari, 
poročajo temu uradu o vseh opazbah v območju do
tične oblasti. Z likvidacijo pokrajinskih uprav pre
ide ta poslovni obseg na velike župane posameznih 
oblaetev. 

Glede pristojnosti prvostopnih poUtičnih (poli
cijskih) oblastev pa odreja § 10. tega pravilnika 
to-le: 

§ 10. 
Luška poglavarstva (odposlanstva), kotarska ob

lastva, sreska načelništva ali poglavarstva so prvo
stopna kazenska oblastva o vseh pregreških zoper 
§§ 35. in 36. zakona o izseljevanju. 

Pritožbe zoper razsodbe teh oblastev se morajo-
vročati neposredno generalnemu izseljeniškemu ko-
misariatu kot drugostopnemu kazenskemu oblastvu; 
zoper odločbe generalnega izseljeniškega komisa
riata pa je dopustna-pritožba na mihiatrstwio za so
cialno politiko, in sicer v zadnji stopnji. 

V vseh teh primerih je mogoče vlagati pritožbe 
v 14 dneh, ko se priobči razsodba, odnosno odločba. 

Prvostopna politična (policijska) oblastva morajo-
razen tega v svojem območju izvrševati naloge, 
omenjene v § 9. (točkah 1. do 6.) tega, pravilnika. 

Glede njih sodelovanja pri izdajanju potnih li
stov se izda na podstavi § 8. izseljeniškega zakona 
posebna naredba ministrstva za socialno politiko. 

Vsa politična (policijska) in luška oblastva ee 
opozarjajo, naj ee čim prej seznanijo s citiranimi' 
predpisi in naj se odslej v weh onih izseljeniških 
stvareh, ki-spadajo v pristojnost generalnega iz
seljeniškega komisariata, obračajo neposredno na ta. 
novi urad, čigar sedež je za sedaj v Zagrebu (Kame
nita ulica št. 15, telefonska številka 13-17), zlasti 
pa tudi v primerih, kjer so v takih stvareh dopiso
vali z oddelkom za socialno politiko pokrajinske 
uprave v Zagrebu. • 

(Zakon o izseljevanju je bil razglašen v «Urad
nem listu pokrajinske uprave za Slovenijo> pod 
š t 50/1922., pravilnik za izvrševanje zakona o iz
seljevanju pa pod fit 306/1922.). 

V Z a g r e b u , dne 25. novembra 1922. 

Načelnik 
generalnega izseljeniškega komisariata: 

dr. Adolf Čuvaj s. r. 

St. 1624/22. 1756 

Razglas. 
Qôspodarska komisija za stvarno demobilizacijo 

v Ljubljani p r 0 ( j a 

defekten angleški motorni plug «Caterpiller>, ce
njen v sedanjem stanju na vsoto 115.325 K. Motorni 
plug je na ogled pri mehaniku Oktavijanu Chro-
mem na Vrhniki pri Ljubljani. , 

Kolkovane pismene ponudbe naj se vlože di
rektno pri gospodarski komisiji za stvarno demo
bilizacijo v Ljubljani do dne 

15. j a n u a r j a 1 9 2 3. 
V L j u b l j a n i , dne 11. decembra 1922. 

Vladni komisar: dr. Rutar s. r. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani 
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128. 
Poltnina plaeana v gotoi 

V Ljubljani, dne 19. decembra 1922. Letnik I ? . 
*•••». Л 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADIVI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

...ib. .k,.),^. ,a„»nlk, p,i »>„)„! ,.„it.inl „p,..! » K.nijc.1.. - »„^adniglŽ . Д I, %3£. - fSiï&ït | 0 : ^ * * ' 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

Številka 273 z dne 6. decembra 1922.: 
Iapremembe, dopolnitve in popravki komentarja 

carinske tarife, ki ga je izdala generalna direkcija 
carin leta 1920. v latinici. 

Številka 276 z dne 9. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a t. z dne 22. oktobra 1922., e katerim se po
stavlja za inšpektorja Ш. razreda generalne di
rekcije šum Anton R u ž i ć , višji Šumarski komi
sar v Ljubljani. 

Številka 278 z dne 12. decembra 1922.: 
Objava kabineta ministrskega eveta: Njegovo 

Veličanstvo kralj je prejel ob prazniku narodnega 
ujedinjenja od vseh strani čestitke, v katerih se 
izrafcajo zagotovila državljanske zveetobe in naj
boljše želje za/ kraljevski dom in napredek naroda. 

cRg,Najvišjem naročUuv tyl$& ;P|edeednik. jnmiste-
«tèga sveta zafvälb 'veem, ki 8o poslali Njegovemu 
Veličanstvu kralju čestitke ob proslavi ujedinjenja. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 28. septembra 1922., s katerim se 
postavlja po službeni potrebi pri ministrstvu za 
poljedelstvo in vode za inšpektorja П. razreda in 
šefa odseka za proizvajanje in kontrolo semenja z 
umetnih gnojil oddelka za ratarstvo Josip Z i d a n -
š e k, referont za živinorejo VII. činovnega razreda 
pri pokrajinski upravi v' Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a L z dne 20. oktobra 1922., s katerim.pe po
stavlja pri generalni inspekciji vodâ y Ljubljani za 
inšpektorja v VI. činoA nem razredu Karel S t u r m , 
gradbeni svetnik Vu. činovnega razreda iste in
spekcije. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dné 
1. docembra 1922., št. 66.051, so bili na predlog 
gospoda ministra pravde pri oddelku B stola sedmo
rice v Zagrebu odlikovani: 

z redom sv. Save Ш. vrste podpredsednik Fran 
Emil S m e k i a in vrhovni državni odvetnik Ivan 
O k r e t i č ; 

z redom sv. Save IV. vrste predsedstveni tajnik 
Ljubomir M i l a n o v i č ; 

z redom sv.' Save V. Vrste ravnatelj pomožnih 
uradov Josip M i k l a u ž i č in višji pisarniški gla
var Simon V i t a n o v i ć . 

Številka 279 z dne 13. .decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a ! z dne 30. septembra 1922., s katerim se po
stavlja za višjega agrarnega zemljemerca VI. raz
reda državnih uradnikov pokrajinske- uprave v Ljub
ljani Ferdinand C e r m a k, višji agrarni zemljemerec 
VII. razreda državnih uradnikov iste uprave. 

Odločba ministra za finance, da sme firma R e i -
c h e r i n T u r k v Ljubljani poslovati z .valutami. 

komisar pri policijski direkciji v Ljubljani Avgust 
Del L i n z za policijskega svetnika, policijska 
komisarja Karel P e e t e v š e k v Mariboru in 
Viktor K o k a l j v Ljubljani za višja policijska 
komisarja v Vin. činovnem razredu — vsi na se
danjih službenih mestih. ^ 

j Iv. Hribar s. r. 
S sklepom višjega dežinega sodišča v Ljubljani 

z dne 6. decembra 1922;,pPreds. 2704/4/22—1, so 
bili imenovani za kanclMte preko sistemiziranega 
stanja in brez določenegajslužbenega mesta na do
sedanjih mestih oficiantâf Anton M o č n i k pri 
višjem deželnem sodišču v/Ljubljani, Fortunat S t a-
n o v š e k pri okrajnem sodišču v Gornji Radgoni, 
Josip S k r e m pri okrajnem sodišču v Žužem
berku, Anton K o g e j pri okrajnem sodišču v Ve
likih Laščah in Mihael Martin P i n t a r i č p r i okraj
nem sodišču v Radovljici. 

Marija L i p o v š e k jè imenovana za provi
zorno jetniško paznico pr&okrožnem sodišču v Celju. 

Dr. Rogina s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe, 

% 4 i e - # 
Mi 

A l e k s a n d e p I., 
po milosti božji In narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov ш Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v Vin. redni seji, ki jo je imel dne 
16. novembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potr
dili in potrjujemo, da je naredbi ministra za finance 
z dne 13. aprila 1902., I. br. 12.944, «Službene No
vine» št. 88/20.*, in z dne 22. maja 1921., I. IM-. 642S, 
«Službene Novine» št. 124/21.**, seznamka uredb 
ministrstva za finance št. 89 in 98, «Službene No

vine» št. 196/21., izpremeniti in da se glasita: 

Zakon 
o tečaju avstro« ogrskega kovanega 

Izprememhe v osebje. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja z dne 

drobiža» 
Člen 1. 

Avstro-ogreki kovani denar po 0*10 in 0-20 K iz 
niklja in pakfonga se izenačuje v vrednosti s kova
nim drobižem po 0-10 Din in 0-20 Din kraljevine Sr
bije, odnosno ustreznih edinic kovanega denarja kra
ljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ölen 2. 
Avstro-ogrski kovani denar po 0*20 K iz železa 

se izenačuje v vrednosti s kovanim drobižem po 
0-05 Din kraljevine Srbije, odnosno 0-05 Din kralje
vine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Ölen 8. 
Državne blagajne in posamezniki morajo pri 

enem vplačilu sprejemati ta denar v oni količini ki 
je določena za kovani drobiž kraljevine Srbov, Hr
vatov in Slovencev. 

Člen 4. ' 
Ta zakon stopi v veljavo takoj, ko se razglasi 

v «Službenih, Novinah». 
Našemu ministru za finance priporočamo naj 

razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrševanje, 
oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po njem, 
vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a du, dne 31. decembra 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnu državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s.r. 

Predsednik ministrskega sveta: 

' (Podpisi''ostalih •ашаа&а^"!) f* 1 

4 1 7 . 
Ml 

A l e k a a n d e p I. , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljano vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 180. 
ustave sklenil v XXXVUL redni seft ki jo je invai 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu,' in da smo Ш 

potrdili in potrjiujemo: 

Zakon 
o ukinitvi nekaterih uredb, pravilnikov 

in naredb ministrstva za finance,* 
ki se glasi: 

Člen 1. 
Ukinjajo se in prestanejo veljati te-le uredbe* 

pravilniki in naredbe ministrstva za finance, naštete 
v «Službenih Novinah» št. 186 z dne 3. septembra 
1921., in sicer: 

St. 77. Pra.vil.nik za kupovanje in prodajanje de
viz I br. 11.911 z dne 1. aprila 1920.; «Službene No
vine» št. 77/20.1 

St 78. Uredba centrale za plačila v inozemstvu 
z dne 80. marca 1919.; «Službene Novine» št. 29/1«« 

Št. 79. Pravilnik o postopku pri kolkovanju 
krom; «Službene Novine» š t 161/19.2 

St. 80. Pravilnik, kako naj se kronski bankovci 
jemljejo iz prometa, z dne 30. januarja 1920.; «Služ
bene Novine» št 82/20.» 

St 81. Uredba o reguliranju prometa z devizami 
in valutami z dne 25. septembra 1920.; «Službene 
Novine» š t 221/20.« < 

Ö. oktobra 1922. so bili imenovani: višji policijski i cembra 1922. (Prilog XXXDI. — 1922.) 

* Uradni list pod št. 191 iz leta 1920. 
** Uradni list 68. str. 320, iz leta 1921. 

*** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine cembra 1922. (Prilog XXXTX 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 276, izdanih dne 9. de-

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št 276, izdanih dne 9. de-

1922.) 
1 Ur. 1. št 162/20. — 2 Ur. 1. št. 721/1& 

1. št. 78/20; —•"* Ur. 1. št, 879/20. 
Ur. 
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128. 900 Letnik IV. 

St. 82. Uredba o valutah in devizah z dne 29ega 
marca 1921.; «Službene Novine» št. 115/21.° 

Št 83. Naredba o žigosanju 
dne 12. oktobra 1918. 

5.) naredba bana Hrvatske trt Slavonije z dne 
5. maja 1919., št. L/1185, poverje.ništva za narodno 

kron A. br. 1263 z ! gospodarstvo, izdana sporazumno z ministrom za 
j agTarno reformo, s katero -se izpreminjajo in dopol-

Št 84 Naredba o uvozni prepovedi kron in ' njujejo nekatera določila banske naredbe z dne 
levov'L br 108 z dne 27. januarja 1919.; «Službene j 24. aprila 1919, št. I./l 127/25, poverjeništva za 
NoVîkë» št 4/19 I n a r O ( l n 0 gospodarstvo, o delnem dajanju velepoeest-
1 St 85-' Narodba s katero se dovoljuje izvoz I nizkih zemljišč v začasni zakup, ki se predhodno 
srtekeaa denarja i r Srbije v vso kraljevina E br. 606 I razglaša «amo za županije zagrebško, varaMuwkom 
z'dneìtf februarja 19lC; «Službene Novine» št. 13 bjelovarsko-križevSko, razglašena v «Narodhih Ш 
• 1 ta 1ОТГ \ ™zh» z d n e 5 - m a J a 1919. —seznamka uredb mini-

St* 87. 'Naredba, s katero se prepoveduje uvoz j strstva za agrarno reformo št. 20 - «Službene No-
papirnatega denarja iz neprijateljskih držav in izvoz vine» št. 195/21.; 
denarja in blaga iz naše kraljevine za odplačilo dol
gov neprijateljskih podanikov, I. br. 5ГО z dtoe 25. fe-
bruarja 1919.; «Službene Novine» št. 13/19. j 

St. 95. Ukaz, s katerim se razveljavlja uredba o 
valutah in devizah, z dne 21. julija 1921.; «Službene 
Novine» št. 165/21.° 

St. 96. Naredba, ki se tiče uredb o devizah, 
I. br. 8241 z dne 22. julija 1921.; «Službene Novine» 
št. 165/21.7 

Člen 2. 
Ta zakon etopi v veljavo, ko «e razglasi v «Služ

benih Novinah». 
Našemu ministru za finance 

razglasi ta zakon in skrbi za njegovo 
oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po njem 
veem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 31. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predeednik 
Nik. 

6.) naredba minietra za agrarno reformo o za
časni kolonizaciji dobrovoljcev z dne 27. avgusta 
1920, št. 14.011 — seznamka uredb ministrstva za 
agrarno reformo št. 31 -• «Službeno Novine» 
št. 195/21.; 

7.) odločba mink-fcra za agrarno reformo št. 3843 
•L dne 24. februarja 1921., s katero se odreja posto
pek pri dokazovanju, koga je smatrati za dobro
voljca — seznamka uredb ministrstva za agrarno 
reformo št. 44 — «Službene Novine» št. 195/21.; 

8.) odločba ministra za agrarno reformo » dne 
28. marca 1921.. s katero se dopolnjuje in pojasnjuje 

priporočamo, naj' ° ^ b a â t - 3 8 4 3 > k i * e * p o d r e j a postopek pri do-
izvršitev ' kazovanjiu, koga je smatrati za dobrovoljca — se

znamka uredb ministrstva za agrarno reformo št. 15 
— «Službene Novine» št. 195/21. 

Člen 2. 

ministrskega eveta: 
P. Pašić s. r. 

v veljavo, ko ga kralj podpiše 
«Službenih Novinah». 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

418. 
Mi 

A l e k a a n d e i » I . , ' 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na j>odstavi člena 130. 
ustave skle/iil v XXXVIII. redni eeji, ki jo je imel 

ilne 28. decembra 1921. v Beogradu, 

Zakon 
o ukinitvi nekaterih naredb in odločb 

ministrstva za agrarno reformo.* 

Ukinjajo se: C l e n L 

1.) naredba ministrskega »veta o delnem izva
janju predhodnih odredb za pripravo agrarne re
forme z dne 10. aprila 1919, seznamka uredb mini-
Btrstiva za agrarno reformo št. 12, «Službene No- • 
vine» št. 195/21.; | 

2.) naredba ministra za agrarno reformo o pia- ; 

Ta zakon »topi 
in ko se razglasi v 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvršitev, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se 
mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 20. maja 1922. 

Aleksander 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega peča'a, 
mildster [iravde: 

dr. L. Marković s. r. 

§ 2. 
Z dnem 1. januarja. 1920. se uvedejo: 
1.) Državna lovska karta za lovskega lastnika —« 

zakupnika, gosta — veljavna v vsej kraljevini. 
2.) Znižana lovska karta za lovskovarstveno in 

zakonito nadzorstveno osebje; izda «c na« zahtevo 
^franke za lovišča do 500 ha po 1 izvod, pri večjih 
loviščih i>a za vsakih nadaljnjih polnih 500 ha po 
1 izvod'. 

Znižana' lovska karta velja le za loviSča^ zai- ka
tera je lovski organ zaprisežen; posamezni lovski 
organ sme biti zaprisežen tudi za več lovišč, zadošča 
mu pa ena znižana lovska karta. 

Ako nastavi lastnik ali zakupnik lovišča več za
priseženih organov, nego znaša število znižanih lov
skih kart, pripadajočih po velikosti lovišča, morajo 
imeti ostali državno lovsko karto. 

3.) Solarska lovska karta, veljavna le za šolski 
revir. 

Dilige vrste lovskih kart se odpravijo. 
Za takse za lovske karte velja zakoni o taksah. 

§3. 
Vse državne lovske karte, izdane na o<zemlju 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev izvun Slo
venije, veljajo tudi v Sloveniji, in sicer le za 
a) lastnike lova, 
b) zakupnike lova, 
c) goste, to je tiste osebe, ki se izkažejo s pova

bilom na lov. To povabilo smejo izdati le osebe, 
imenovane pod a) in b), za svoje, v povabilu na
vedeno lovišče. 
S srbsko lovsko karto je združena, tudi pravica 

do nošenja lovske puške. 

S. Г, 

§4. 

Okrajna politična oblastva morajo najpozneje do 
dne 15. decembra vsakega leta naznaniti število 
raznih lovskih kart, potrebnih za prihodnje leto, goz
darskemu oddelku pokrajinske uprave v Ljubljani. 
Lovske karte, ki jih gozdarski oddelek dopo&lja 
okrajnim političnim oblastvom, se strogo zaračuna
vajo ter morajo biti opremljene z originalno uradno 
štampilijo gozdarskega oddelka in okrajjnegâ pöli-

Nainestnik predsednika ministrskega ' tičnega oblastva. Ob pošiljanju taks (§ 6.) je izkazati 
sveta in ministra za zunanje posle, ocldajo lovskih kart na tiskovini, ki jo je založil goz, 
minister priprave za ustavotvorno Tarski oddelek. 
skupščino in izenačitev zakonov: 

Vsi ostali zakoniti predpisi o lovskih kartah osta
nejo v veljavi. 

§ 6 . 

M. N. Trifković s 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

§ 5 -

4 1 9 . 
Ml 

A l e k a a n d e n I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem In vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov. Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 

Polovica glob, ki so se izterjale zaradi prestoi>-
kov lovskih zakonitih določil in tega zakona, se ste
kajo v «pokrajinski lovski zaklad», ki gà upravlja 
gozdarski oddelek pokrajinske ujwave za Slovenijo. 
Druga polovica glob se steka v ubožni zaklad ob
čine, v katere območju se je prekršitev zgodila. 

§7-
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč i>a dobi z dnem, ko se razglasi v «Služ
benih Novinah», ter nadomešča naredbo deželne listove sklenil v XXX. redni seji, ki jo je imel dne 

2. decembra 1921. v Beogradu, in da smo Mi potrdili vlade za Slovenijo, s katero se do splošne ureditve 
in potrjujemo, da je naredbo deželne vlade za Slo- izpreminjajo [»redpiisi o lovskih kartah, z dno 6. de-

čevanju zakupnine z dne 15. januarja 1920, št, 528, < venijo, s katero se do splošne ureditve izpreminjajo ; cembra 1919, Uradni list št. 784/19. št. 14 «eznam-
reformo predpisi o lovskih kartah, z dne 6. decembra 1919, j ka uredb ministrstva za šume in rudnike, «Službene 

Uradni Ust št. 784/19, iseznamka uredb ministrstva 
za šume in rudnike» št. 14, «Službene Novine» 

št. 195/21, izpremeniti in da se glasi: 

eeznamka uredb ministrstva za agrarno 
št. 13, «Službene Novine» št. 195/21.; 

3.) naredba bana Hrvatske in Slavonije z dne 
24. aprila 1919, št. I./l 127/25, oddelka za narodno 
gospodarstvo, o delnem dajanju veleposestniških 
zemljišč v začasni zakup, ki se predhodno razglaša 
samo za županije zagrebško, varaždinsko in bjelo-
varsko-križevško, razglašena v «Narodnih Novinah» 
š t 95/19. — seznamka uredb ministrstva za agrarno 
reformo št. 18 — «Službene Novine» št. 195/21.; 

4.) naredba bana Hrvatske in Slavonije z dne 
25. aprila 1919, št. I./l 127/29, s katero se poprav
lja, odnosno dopolnjuje naredba z dne 24. aprila 
1919, št. I./l 127/25, oddelka za narodno gospodar
stvo, o delnem dajanju veleposestniških zemljišč v 
začasni zakup, razglašena v «Narodnih Novinah» 
St. 97/19. — seznamka uredb ministrstva za agrarno 
reformo št. 19 — «Službene Novine» št. 195/21.; 

5 Ur. 1. št. 149/21. 
št. 248/21. 

* Razglašen 

Ur. 1. št. 246/21. Ur.l. 

v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 276, izdanih dne 
9. decembra 1922. (Prilog XXXIX. — 1922.) 

Zakon, 
s katerim se do splošne ureditve iz
preminjajo predpisi o lovskih kartah 
v področja pokrajinske uprave za 

Slovenijo.* 
§ i . 

Z dnem 31. decembra 1919. izgube veljavnost 
vse lovske karte, doslej izdane v območju deželne 
vlade za Slovenijo, ter se uvedejo nove enotne karte 
z veljavnostjo za tisto koledarsko leto, za katero 
so izdane. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 276, izdanih dne 9. de
cembra 1922. (Prilog XXXIX. — 1922.) 

Novine» št. 195/21. 
Našemu ministru za šumr in rudniki' pri|K>roča-

mo, naj razglasi ta zakon in skrbi za njegovo izvrše
vanje, oblastvom zapovedujemo, naj postopajo po 
njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 28. februarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

L. Marković s. r. 
Predeednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić *.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

ЛИ 
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Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. 10.974. 
Razglas. 

Sedež uradnega ži v in ozđ ravni le a na Vranskem, 
okraj eeljski, in sedež uradnega živinozdravnika pri 
politični ekspozituri v Mozirju, Pta prenesena v Bra-
slovče in združena, tako da tvorijo občine sodnega 
okraja ^ornjegrajskega, politična ekspozitura v Mo
zirju m občine sodnega okraja Vranskega, politični 
okraj eeljski, v veterinarskem oziru en službeni oko
liš. Pceri veterinarske in živinozdravniške službe v 
tem okolišu so poverjeni uradnemu Živinozdravniku 
Filipu K u l t e r e r j u na Vranskem, ki se preseli v 
Braslovče. 

T L j u b l j a n i , dne 8. decembra 1922. 

Predsedstvo pokrajinske uprave za Slovenijo. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Razpust društev. 
Öt. 43.227, z dne 6. decembra 1922. 

Podružnica «Slovenske Straže» v Celju je raz-
puščena, ker le več let ne deluje in ker zaradi ne
zadostnega števila članov nima pogojev za pravni 
obstoj. 

St. 44.009, 44.067 in 44.070, z dne 11. decembra 1922. 
Društva: 
«Deutscher Gewerbebund in Cilli», 
<PolitiÔno druStvo ,Naprej'» v Celju in 
«Deutscher Verein zur Erbauung einer evangeli-

lischen Kirche in Cilli» 
so razpuščena, ker že več let ne delujejo in ker za
radi nezadostnega Števila članov nimajo pogojev za 
pravni obstoj. 

8t. 44.195, z dne 12. decembra 1922. 
«Slovensko zdravniško društvo» v Celju je raz-

pušceno, ker že več let ne deluje in ker zaradi ne
zadostnega števila članov nima pogojev za jwavni 
obstoj. 

St. 48.189, z dne 13. decembra 1922. 
Podružnica v Rušah nad Mariborom «Osrednjega 

društva kovinarjev in sorodnih strok» v Ljubljani, 
jo razpuščena, ker že već let ne deluje in ker zaradi j 
nezadostnega Števila članov nima pogojev za pravni 
obstoj. j 

St. 44;888, z dne 14. decembra 19«2. i 
Društvo «Männergesangsverein Gutenstein Streit- ' 

eben», ee razpušča, ker že več let ne deluje in ker j 
zaradi nezadostnega Števila članov nima pogojev za 
pravni obstoj. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. j 
Oddelek za notranje zadeve. I 
Po naročilu pokrajinskega namestnika | 

Kremenšek s. r. 
St. 38Ö7. vet 

Izkaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 16. decembra 1922. 

O p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov so natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem Število zakuženih dvoicev v občini. 

S l i n a v k a in p a r k l j e v k a . 
Brežice: Bizeljsko 1:1, Brežice 1: 4, Sromlje 1:1, 

Zakot 1:1. Celje: Šmarje pri Jelšah okolica 1:1. 
Krško: Cerklje 2:8. Ljubljana okolica; Jezica 1:6. 
Maribor: Zgornji Duplek 1:4, Radvanje 1:1, Vosek 
1:8. Ptuj: Vurberk i : 3 . Ljubljana mesto 2. 

V r a n i č n i p r i s a d . 
Murrlia Sobota: Baiiuta 1:1, Čentiba 1:2, Dolnja 

Len lava ?: 2, Kapca 1: 2, Velika Polana 1:1. Ljub
ljana mesto 1. 
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bor: Radvanje 1:1, Razvanje 1:1, Slovenska Bistrica 
1:3. Novo mesto: Prečna 1:1. Radovljica: Bled 3: 4, 
Lesce 1:1, Ribno 1:1. Slovenjgradec: Janžev vrh 
1:1, Vuzenica 1:3. Maribor mesto 1. 

S v i n j s k a r d e č i c a . 
Ljubljana okolica: Brezovica 1:1, Dobrova 1: i. 

Ljutomer: Lukavci 1:1. Ptuj: Veličane 1:1. Radov
ljica: Bled 1:1. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 
Ljubljana okolica: Zgornja Šiška 1:1. 
V L j u b l j a n i , dne 16. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu ^krajinskega namestnika: 
Paulin s. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St, 14.601/22. ' 

Razglas. 
Zdravstveni odsek, za Slovenijo v Ljubljani raz

pisuje-službo okrajnega zdravnika pri okrajni sani
tetni upravi v Konjicah v IX., odnosno VIII. činov-
nem razredu državnih uradnikov. 

Prosilci naj vlože svoje pravilno kolkovane 
prošnje do dne 

15. j a n u a r j a 1 9 2 3 . 
pri podpisanem zdravstvenem odseku. 

Prošnjam naj se prilože doktorski diplom ali nje
ga prepis, izpričevalo 0 fizikatnem izpitu, dokazilo 
o izobrazbi, dosedanjem službovanju, starosti, držav
ljanstvu in fizični sposobnosti. 

Prosilci, ki še nimajo fizikatnega izpita, se na-
etavijo provizorno in se morajo zavezati, da opra
vijo ta izpit vsaj v dveh letih. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v LjubljanJ, 
dne 13. decembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

G a r j e k o n j . 
Črnomelj: Loka 1:1. Litija: Polšnik 1:1. 

S t e k l i n a . 
Kamnik: Vir 1:1. Murska Sobota: Krplivnik 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Brežice: Mrčna sela 1:1. Kočevje: Videm 1:2. 

Ljubljana okolica: Devica Marija v Polju 1:1. Mari-

Razglasi drupih uradov in oblastev, 
U 585/22—4. 1748 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrajno sodišče v Kamniku je razsodilo o ob

tožbi opravitelja državnega pravdništva Gerloviča 
kot javnega obtožitelja zoper Franca Klemenca 
zaradi prestopka po členu 6. zakona z dne 30. de
cembra 1921., vpričo opra vitel ja državnega pravd
ništva Gerloviča kot javnega obtožitelja in prostega 
obtoženca Franca Klemenca po danes dognani 
glavni razpravi po predlogu javnega obtožitelja, 
naj se uporabi -akon, tako: 

Franc K l e m e n e — rojen dne 25. januarja 
1889. v Kamniku, tja pristojen, rimsko - katoliške 
vere, oženjen, mesar v Kamniku St. 14 (Fužine), 
nezakonski sin Amalije Klemenčeve, skrbi za ženo 
in enega nezakonskega otroka, zaradi navijanja cen 
že kaznovan — je kriv prestopka po členu 6. zakona 
z dne 30. decembra 1921., storjenega s tem, da ni 
imel dne 14. novembra 1922. v Kamniku v svojem 
obratovališču v mesnici označenih cen mesu, da 
torej ni sumarno ali podrobno označil cen posa
meznih predmetov tako, da bi jih bil lahko vsakdo 
razločno videl. Zato se obsoja po členu 6. zakona 
z dne 30. decern bra 1921. z uporabo •§ 266. k. z. 
na 12 ur zapora in 200 K denarne kazni, ob neiz
terljivosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora, in po 
§ 389. k. j»-, r. na povračilo stroSkov kazenskega 
postopanja in izvršitve. kazni. 

Okrajno sodišče v Kamniku, oddelek HI., 
dne 27. novembra 1922. 

' Letu i k IV. 

označenih cen posameznim predmetom tako, da bi 
jih bil vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po č>nu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenjih potrebščin in brez
vestne špekulacij*: z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6/1922., in zato se obsoja po istem členu ome
njenega zakona aia 1 dan zapora in 100 dinarjev de
narne kazni, ob neizterljivosti pa še na nadaljnja 
2 dni zapora, in JK> § 389. k. pr. r. na povračilo «tro-, 
ekov kazenskega postopanja in eventualne izvršbe. 

Po členu 19. citiranega zakona je to razsodbo po 
pravnomočnosti objavili v Uradnem liwtu ob stro
ških obtoženkinih. 

Okrajno sodišče v Litiji, oddelek III., 
dne 15. novembra 1922. 

U VII 1284/22—10. 1вад 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Obtoženka Ivana K r a š o v e c , rojena dne 

11. avgusta 1874. v Šodražici, pristojna v Ljubljano, 
om ožena, branjevka v Ljubljani, Sv. Petra nasip 
št. 51, je kriva, da je imela dne 21. junija 1922. 
v Ljubljani na svoji javni stojnici tri košare suhih 
hrušk označene s ceno po 32 K za 1 kg, dočim jih 
je plačala po 22 K, da je torej zahtevala višjo 
ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
trgovski čisti dobiček, ki nikakor ne ame prese-
zati 25 %•. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje z dne 80. decembra 1921., 
Ur. 1. št. 6 ex 1922., in zato se obsoja po istem 
členu citiranega zakona na 12 ur zapora in 100 Din 
denarne kazni, odnosno 2 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r, na povračilo stroškov kazenskega posto
panja in izvršitve kazni, po § 390. k. pr. r. pa na 
povračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

V zmislu člena 19. citiranega zakona je razsodbo 
ob stroških obtoženkinih priobčiti v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 6. decemWa 1922. 

U VII 378/22—3. ' " 1702 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Ana S p e n k o , rojena leta 1866. 

v Dolu, pristojna v Ljubljano, rimsko-katoliške vere, 
samska, trgovka v Ljubljani, Poljanski nasip št. 8̂  
nekaznovana, je kriva,-da ni imela dne 1. marca 
1922. v Ljubljani cen življenskim potrebščinam in 
sicer različnim deželnim pridelkom in opankam, v 
6voji trgovini, odnosno v izložbi, sumarno ali po
drobno označenih tako, da bi jih bil lahko vsakdo 
razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na kazen 2 dni zapora, znižano z 
razsodijo deželnega sodišča v Ljubljani z dne 20ega 
oktobra 1922., BI 161/22, na 12 ur zapora in 
100 Din denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti 
po členu 16. citiranega zakona na nadaljnja 2 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. decembra 1922. 

U 498/22—3. 1744 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Katarina K o v a č , gostilničarka v Toplicah 

št. 31, je kriva, da ni imela dne 18. oktobra 1922. 
j kot prodajalka življensikih potrebščin v svoji gostil-
; ni v. Toplicah St. 31 niti sumarno niti podrobno 

U VII 330/22—3. 1703 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Terezija G l a v i č , rojena dne 15ega 

oktobra 1866. v Senožečah, pristojna v Ljubljano, 
rimsko-katoliške vere, samska, prodajalka v Ljub
ljani, Mestni trg št. l l j nekaznovana, je kriva, da 
ni imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen življen
skim }>otrebščinam, in sicer raznim poljskim pri
delkom, na svoji stojnici sumarno ali podrobno 
označenih tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno 
videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne si>ekulacije in zato se obsoja po členu 6. ci
tiranega zakona na kazen 2 dni zapora, znižano z 
razsodbo deželnega .sodišča v Ljubljani z dne 
20. oktobra 1922., BI. 164/22, na 12 ur zapora in 
100 Din denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti 
po členu 16. na nadaljnja 2 dni zapora, in \x> § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto-
1рал^а" Okrajno sodišče v Ljubljani, 

dne 7. decembra 1922. 



.123. 902 Letnik IV. 

•D VII 385/22-2. 1700 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obdolženec Edvard S k o p c k, rojen v Z-echovi-

сајц češkoslovaška republika., tja pristojen, rimsko
katoliške vere. samski, urar v Ljubljani, Mestni trg 
št. 8. nekaznovan, je kriv, da ni imel dne 1. marca 
1922. v Ljubljani v svoji izložbi označenih cen na
očnikom, da torej ni cen življenskim potrebščinam 
v obratovalnici sumarno ali podrobno označil tako, 
da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življcnskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po istem členu 
omenjenega zakona na kazen 2 dni zapora, izpre-
menjeno z razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani 
z dne 20. oktobra 1922. na 12 ur za|>ora, in na de
narno kazen 500 Din, odnosno ob neizterljivosti na 
nadaljnjih 10 dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na 
povračilo stroškov kazenskega postopanja. ! 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. decembra 1922. 

U 495/22—4. 1747 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Anton B a š t e v e, posestnik, gostilničar in 

mesar v Belem, je kriv, da je začetkom meseca no
vembra t. 1. na Eelem zahteval v svoji gostilni za 
1 liter mošta lastnega pridelka 40 K in za porcijo 
svinjske pečenke 40 K, torej višjo ceno, nego je 
ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni čisti dobiček. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 8. zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato 
se obsoja po členu 8. navedenega zakona na 2 dni 
zapora in na 300 Din denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnje 3 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja in stroškov izvršitve kazni. 

Po členu 14. zgoraj navedenega zakona mu je 
odvzeti s sodom vred vso količino blaga, t. j . 101 
liter mošta, ki je bilo predmet kazenskega dejanja. 

Po členu 19. je razsodbo brez razlogov objaviti 
v Uradnem listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Šmarju, oddelek III., 
dne 10. decembra 1922. 

; z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. š t 6/22., in zato 
j se obsoja po členu 6. citiranega zakona na 12 ur 
I zapora in 50 K denarne kazni, ob neizterljivosti pa 

na nadaljnjih 12 ur zapora, in po § 389. k. pr. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 28. novembra 1922. 

U VII 413/22—3. 1704 \ 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! j 
Obtoženka Ivana D o 1 i n a r, rojena v Cerknici i 

dne 13. decembra 1878., pristojna v Postojno, rim- J 
sko-katoliške vere, omožena, pekova žena v Ljub
ljani, Pred škofijo št. 12. nekaznovana, je kriva, ila 
ni imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen življen
skim potrebščinam. in »sicer kruhu (okrog 300 štru-
еаш) v svoji trgovini sumarno ali podrobno označe
nih tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življcnskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. citi
ranega zakona na kazen 1 dne zapora, znižano z 
razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani z dne 20ega 
oktobra 1922., BI 178/22, na 12 ur zapora, in 200 
dinarjev denarne kazni, odnosno ob neizterljivosti 
po členu 16. citiranega zakona na nadaljnje 4 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo obja\iti y Uradnem listu ob'stroških obsojen-. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. decembra 1922. i 

U 158/22—3. 1736 

kinih. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danes 

vpričo upravitelja državnega pravdništva Iiiharda 
Mallyja in obtoženca Franca Godnova o obtožbi, 
ki jo je vložil javni obtožitelj zoper navedenega 
Franca Godnova zaradi prestopka po členu 6. za
kona o pobijanju draginje, ter j e po predlogu 
obtožiteljovem, naj se obtoženec kaznuje, razsodilo 
tako: 

Obtoženec P'rano G o d n o v , rojen dne 20. no-
vombra 1886. v Tržiču, istotja pristojen, rimsko
katoliške vere, oženjen, mesar v Tržiču, je kriv, 
da ni v zadnjem ča<;u vidno označil cen mesu v 
svoji mesnici v Tržiču; s tem je zagrešil prestopek 
po členu 6. zakona z dne 30. decembra 1921., 
Ur. 1. št. 6/22., in zato se obsoja po členu 6. citira
nega zakona na 24 ur zapora in 100 K denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 28. novembra 1922. 

U 156/22—3. 1739 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danes 

vpričo upravitelja državnega pravdništva Riharda 
Mallyja in obtoženke Marije Skofičeve o obtožbi, 
ki jo je vložil javni obtožitelj zoper navedeno 
Marijo Skofičevo zaradi prestopka po členu 6. za
kona o pobijanju draginje, ter je po predlogu 
obtožiteljevem, naj se obtoženka kaznuje, razsodilo 
tako: 

Obtoženka Marija Š k o f i c , rojena leta 1871. 
v Besnici, pristojna v Tržič, rirosko-katoliške vere, 
om ožena, trgovka v Tržiču, je kriva, da ni v zad
njem času v Tržiču vidno označila cen življen&kim 
potrebščinam v svoji trgovini z mešanim- blagom; 
s tem je zagrešila prestopek, po Menu 6. zakona z 
dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato se 
obsoja po členu 6. citiranega zakona na 24 ur za
pora in 100 K denarne kazni, ob neizterljivx>sti pa 
na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 389. k. pr. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 29. novembra 1922. 

U 161/22—3. 1740 

U 381/22—4. 1745 u 159/22—3. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
1737 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Martin 2 a b e r 1, jvosesmik pri Sv. Magdaleni, 

je kriv, da je dne 31. avgusta t. 1. v Šmarju pri 
Jelšah zahteval in dobil za 345 kg težko telico, 
ki je bila isti dan kupljena, 8600 K, torej višjo 
ceno, nego je ona. ki zajamčuje običajni in dovoljenj 
čisti dobiček. 

S tem je zagrešil prestopek ix> členu 8. zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato 
se obsoja po členu 8. navedenega zakona na 2 dni 
zajKH'a in na 200 Din denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnja 2 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na poviačilo stroškov kazenskega posto
panja in stroškov izvršitve kazni. 

Po členu 19. je razsodbo brez razlogov objaviti 
v Ui.ulnem listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Šmarju, oddelek. III., 
dne 10. decembra 1922. 

U 444/22—4. 1746 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Jakob Č o k 1 c , posestnik v Grobelcah, je kriv, 

da je dne 1. septembra t. 1. v Celju za 50 kg težkega 
pratica, ki ga je dne 81. avgusta t. 1. kupil za 
2000 K, zahteval in dobil 4000 K, torej višjo ceno, 
nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni čisti 
dobiček. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 8. zakona 
z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato 
se obsoja po členu 8. navedenega zakona na 2 dni 
zapora in na 200 Din denarne kazni, ob neizterlji
vosti pa na nadaljnja 2 dni zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto
panja in stroškov izvršitve kazni. 

Po členu 19. je r.izsodbo brez razlogov objaviti 
v Uradnem listu ou stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Šmarju, oddelek III., 
dne 10. decembra 1922. 

Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danes 
vpričo opravitelja državnega pravdništva Riharda 
Mallyja in obtoženca Josipa Belharja o, obtožbi, 
Ici jo je vložil javni obtožitelj zoper navedenega 
Josipa Belharja zaradi prestopka po členu 6. za
kona o pobijanju draginje, ter je po predlogu 
obtožiteljevem, naj se obtoženec kaznuje, razsodilo 
tako: 

Obtoženec Josip B e 1 h a r, rojen dne 18. no
vembra 1853. v Voklem, pristojen v Tržič, rimsko
katoliške vere, oženjen, mesar v Tržiču, je kriv, 
da ni v zadnjem času vidno označil cen mesu v 
svoji mesnici v Tržiču; s tem je zagrešil prestopek 
po členu 6. zakona z dne 30. decembra 1921., 
Ur. 1. št. 6/22., in zato se olusoja po členu 6. citK 
ranega zakona na 24 ur zapora in 100 K denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 24 ur 
zaj>ora, in po § 389. kr. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 28-. novembra 1922. 

| V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
I Podpisano okrajno c-odišče je razpravljalo danes 
vpričo upravitelja državnega pravdništva Riharda 
Mallyja in obtoženca Lovra Ahačiča o obtožbi, 
ki jo je vloži] javni obtožitelj zoper navedenega 
Lovra Ahačiča zaradi prestopka po členu 6. za^ 
kona o pobijanju draginje, ter je po predlogu 
obtožiteljevem, naj se obtoženec kaznuje, razsodilo 

i tako: 
Obtoženec Lovro A h a č i č, rojen dne 10. av-

! gusta 1895. v Tržiču, istotja pristojen, rimeko-
! katoliške vere, samec, trgovec v Tržiču, je kriv. 
I da ni v zadnjem času v Tržiču vklno označil cen 
I življen-skim potrebščinam v svoji trgovini z me-
! šanim blagom; s tem je zagrešil prestopek po cientt 
j 6. zakona z dne 30. decembra 1921.* Ur. 1. št. 6/^2., 
I in zato se obsoja i>o členu 6. citiranega zakona na 
'< 24 ur zapora in 200 K denarne kazni, ob neizterlji

vosti pa na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 389. 
k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega posto-

, P3-"^1- Okrajno sodišče v Tržiču, 
I dne 29. novembra 1922. 
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U 166/22—3. 1738 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danes 

vpričo opravitelja državnega pravdništva Riharda 
Mallyja in obtoženke Marije Jegličeve o obtožbi, 
ki jo je vložil javni obtožitelj zoper navedeno 
Marijo Jegličevo zaradi prestopita po členu 6. za
kona o pobijanju draginje, ter je po predlogu 
obtožiteljevem, naj we obtoženka kaznuje, razsodilo 
tako: 

Obtoženka Marija J e g l i č , rojena dne 8ega 
septembra 1866. v Dupljah, pristojna v Tržič, 
rimska-katoliške vere, vdova, trgovka v Tržiču, 
je kriva, da ni v zadnjem času v Tržiču označila 
v svoji trgovini vidno cen življenskim potrebšči
nam; s tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 

; U 162/22—3. 

! V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Podpisano okrajno sodišče je razpravljalo danes 

vj«'ičo opravi tel ja državnega pravdništva Riharda. 
Mallyja in obtoženca h a n a Mallyja « obtožbi, 
ki jo je vložil javni obtožitelj zoper navedenega 
Ivana Mallyja zaradi prestopka po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje, ter je po predlogu obtožiteljo-

! vem, naj se obtoženec kaznuje, razsodilo ta-ko: 
Obtoženec Ivan M a l l y , rojen dne 29. maja 

1882. v Tržiču, istotja pristojen, rimsko-katoliško 
vere, oženjen, trgovec v Tržiču, je kriv, da ni v 
zadnjem času v Tržiču vidno označil cen življerakim 
potrebščinam v svoji trgovini z mešanim blagom; 
s tem je zagrešil prestopek po člemi 6. zakona z 
dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6/22., in zato 
se obsoja po členu 6. citiranega zakona na 24 ur 
zapora i,iii 200 K' denarno lcazni, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnjih 24 ur zapora, in po § 389. k. pr. r. 
na povračilo stroškov kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Tržiču, 
dne 29. novembra 1922. 

C 278/22. 1699 
j Oklic. 
! V pravdi Nikolaja Szokeja, posestnika v Dolgi 
, vasi zoper Mihaela S z ö k e j a , naposled posestnika 
i v Gabrju, zaradi priznanja lastninske pravice 6e do
loča narok za ustno razpravo na dan 

2 2. d e c e m b r a 1 9 2 2. 
ob desetih pri tem sodišču v sobi št. 21. 



128. 903 Lptnik IV. 
Kor je bivališče Mihaela Szökeja neznano, »o mu 

postavlja za skrbnika dr. Karel Šabec, odvetnik v 
Dolnji Lendavi. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek II., 
dne ô. decembra 1922. 

C П 260/22—G. 173-1 

Oklic. 
Zoper Janeza F l o r j a n i č a , bivšega po

sestnika v Ragozniei, čigar sedanje bivališče je ne
znano, sta podala pri okrajnem sodišču v Ptuju 
dr. M. Senear in dr. F. Šalamun, odvetnika v Ruju, 
tožbo zaradi 700 K s pripadki. 

Na podstavi tožbe se je določil narok pri tukaj
šnjem sodišču na dan 

3 0. d e c e m b r a 1 9 2 2 . 
ob devetih v sobi št. 12. 

V obrambo pravic Janeza Florjaniča se postav
lja ка skrbnika Alojzij Mir, zasebnik v Ptuju. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek IL, 
dne 7. decembra 1922.. 

Л 123/22—11. 1730 3—2 

Cr 1 78—84/22—6. 

Oklic. 
1733 

Zoper Antona P i 1 i h a, bivšega polir ja pri stavb
ni firmi Accetto v Ljubljani, čigar bivališče je ne
znano, eo podali pri obrtnem sodišču v Ljubljani 
1.) Jurij Kuk vic, zidar na Tcharjah, 2.) Franc Gre-
gori, delavoc v Notranjih goricah, 3.) Herman Vne-
njak, delavec v Rožni dolini, 4.) Anton Kotar, dela
vec v Ljubljani, 5.) Anton Pečnik, delavec v Ljub
ljani, 6.) Dragotin Podgraški, delavec v Breznu, 
7.) Josip Giuiitarso, del.ivcc v Ljubljani, tožbo zaradi 
plačila mezde: ad 1.) 2990 K, ad 2.) 320 K, ad 3.) 
604 K 50 v, ad 4.) 1224 K, ad 5.) 1003 K. ad 6.) 
1085 K, ad 7.) 3864 K. 

Na podstavi tožb se določa narok na dan 
2 7. d e c e m b r a 1 9 2 2. 

ob 10. uri pri tem sodišču v «obi š t 140. 
V obrambo pravic Antona Piliha se postavlja za 

skrbnika Ivan S tiene, davčni pristav'v p. v Ljub
ljani. 

Obrtno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 9. decembra 1922. 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Franc R o t a r , zasebnik v Leskovcu št. 15, je 

dne 25. januarja 1922. umrl. Poslednja volja se ni 
našla. 

Janez Rotar iz Leskowa, naposled nekje v Ame
riki, se pozivlje, naj se tekom e n e g a 1 e t a od da-

| nes dalje zglasi pri tem »sodišču. Po tem roku ee bo 
j razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z Jako-
; boin Artačem, upokojenim redarjem v Krškem, ki ee 
, je postavil odsotnemu Janezu Rotarju za skrbnika. 

j Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 28. oktobra 1922. 

Ne I 173/22—2. 1768 

Amortizacija. 
Po prošnji, lei jo je vložila. Melanija S c h r e y , 

zasebnica v Ljubljani, Sodna ulica št. 2, se uvaja po
stopanje za. amortizacijo nastopne vložne knjižice, 
ki jo je prositeljica baje izgubila: Vložna knjižica 
Kmetske posojilnice ljubljanske okolice v Ljub
ljani št. 25.057 za 3338 K 41 v. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice v š e s t i h m e s e c i h , ker bi se sicer po 
tem roku izreklo, <ia knjižica nima več moči. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek I., 
dne 3. decembra 1922. 

U 414/20—35. 1729 3—1 
Oklic. 

Pri okrajnem sodišču v Radovljici se Inani žen
ski ovratmi nakit, sestoječ iz več vrst pravih biserov 
in briljantov (biserni kolje). 

Ta nakit, je bil baje najden ob prevratu leta 
1918. na cesti med Radovljico in Lescami. 

Lastnik se pozivlje, naj se javi tekom enega leta 
ter dokaže svojo lastninsko pravic«, ker bi se sicer 
nakit j>rodal na javni dražbi in- bi se z izkupičkom 
postopalo po § 379. k. pr. r. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek III,, 
dne 11. decembra 1922. 

s a r, posestnik v Podlipi št. 20, zaradi pijančevanja 
omejeno preklican. 

Za pomočnico mu je postavljena Marija Pajsar, 
posestniea v Podlipi št. 20. 

Okrajno sodišče na Vrhniki, oddelek L, 
dne 5. decembra 1922. 

St. 168. 1788 3—1 

Kavcija notarja Pintarja v Kozjem. 
Tisti, ki trdijo, da imajo po § 25., prvem odstav

ku, notarskega reda na podstavi svoje zakonite za
stavne pravice kaj terjati iz kavcije gospoda no
tarja Mihaela Pintarja, umrlega dne 25. marca 1921. 
v Kozjem, se pozi vije jo, naj v šestih mesecih zglase 
svoje zahteve pri podpisani zbornici ker bi se sicer 
po tem roku brez ozira na njih terjatve hranilne 
knjižice, položene za kavcijo, izročile lastniku. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 15. decembra 1922. 

Št. 27.091 /ref. V. 
Razglas. 

1791 

! L 5/22. 1766 

Zaradi oddaje voženj za mestno plinarno v času 
od dne 1. januarja do dne 31. decembra 1923. se bo 
vršila dne 2 7. d e c e m b r a t. 1. ob desetih v pi
sarni ravnateljstva mestne plinarne na Resljevi cesti 
javna pismena ponudbena razprava. Kolkovane po
nudbe, opremljene z vadijem 4000 K, v katerih je 
navesti za imenovane prevzeme voženj enotne cene 
v številkah in v besedah, naj se izroče zapečatene do 
navedenega roka pri omenjenem ravnateljstvu, kjer 
so tudi dražbeni pogoji ob navadnih" urah razgrnjeni 
vsakemu reflektantu na vpogled. 

Ponudbe, ki ne bi povsem ustrezale dražbenemu 
razpisu in dotičnim pogojem, potem take, ki bi se 
glasile pogojno, in končno one, ki bi se vložile pre
kasno, se ne bodo vpoštevale. 

| Izrecno se določa, da si pridržuje mestni magi-
I strat neomejeno pravico, razpisane vožnje po svo-
J jem preudarku oddati drugemu, nego najnižjemu po
nudniku. 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 17. decembra 1922. 

A 136/21—4. 1720 3—3 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Miško K r š 1 j i n v Osredku št. 10 je dne 6. ju

lija 1920. umrl. Poslednja volja se ni našla. 
Dedič Ivan Kršljin, zapustnikov sin, čigar biva

lišče sodišču ni znano, se pozivlje, naj se tekom 
e n e g a l e t a od danes dalje zglasi pri tem so
dišču. Po tem roku se bo razpravljala zapuščina z 
ostalimi dediči in z Josipom Likarjem, gozdarjem 
v p. v Dobeh št. 1 pri Kostanjevici, ki se je postavil 
•odsotnemu dediču za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 5. decembra 1922. 

Oklic. 

A ìKi/22—14. 1769 3—1 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Terezija F r a n k o v Kostanjevici št. 69 je dne 

23. marca 1922. umrla. Poslednja volja se ni našla. 
a) Ignacij F r a n k o iz Žvabovega, seda.ji baje v 

Ameriki; 
b) Jožef F r a n k o iz Šmarja št. 1, pozneje baje v 

Budimpešti; 
c) Terezija F r a n k o , omožena Pavlenč, v VolČ-

kovi vasi, potem baje v Ameriki; 
č) Franc S k e d e 1 j iz Šmarja in 
d) Franc F r a n k o iz Gorenje Stari vasi, sedaj 

baje oba v Ameriki, 
katerih bivališče sodišču ni znano, se pozivljejo naj 
se tekom e n e g a l e t a od danes dalje zglase pri 
tem sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z Josipom Likarjem, goz
darjem v p. v Dobeh št. 1 pri Kostanjevici, ki so je 
postavil odsotnim dedičem za skrbnika; 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 9. decembra 1922. 

Zaradi umobolnosti so bili popolnoma preklicani: 
1.) Ivan M u r n , rudniški kurjač iz Hrušice, na

zadnje v Kočevju (sklep z dne 16. septembra 1922., 
L 5/22—7); skrbnik: Jože Srebrnjak, posestnikov 
sin v Hrušici št. 23; 

2.) Marija J a k l i č , posestničina hči v Novih 
Ložinab št.' 1 (sklep z dne 31. oktobra 1922., 
L 6/22—4): skrbnica: Marija Jaklič, pocestnica v 
Novih Ložinah št. 1; 

3.) Magdalena N a g l i c , zasebnik ova hči v Mo-
šeniku pri Moravi (sklep z dne 13. novembra 1922., 
L 7/22—4); skrbnik: oče Ivan Naglic, mlinar v Mo-
šeniku pri Moravi. 

Okrajno sodišče v Kočevju, oddelek I., 
dne 13. decambra 1922. 

Št, 360/39—VU.—1922. 1659 3—3 

P 120/22. 
Sklep. 

1765 

Valentin Z u p a n č i č , posestnikov sin, invalid 
v Drenskem rebru, okraj brežiški, tja pristojen, je 
bil zaradi slaboumnosti popolnoma preklican. 

Za pomočnika mu je postavljen Janez Lupše, 
posestnik v Drenskem rebru št. 38. 

Okrajno sodišče v Kozjem, oddelek I., 
dne 1. decembra 1922. 

1752 P 16/5—129. 
Razglasitev preklica. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 19. oktobra 
1922., P 16/5—128, je bil Janez Cu j e š , hlapec na 
Meljskem hribu pri Mariboru št. 2, zaradi bebavosti 
omejeno preklican. 

Za pom očni ka mu je postavljen Martin Vahen, 
posestnik v Brezju št. 40. 

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, oddelek I., 
dne 17. novembra 1922. 

P 77/22—1. 
Razglasitev preklica. 

1688 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 10. no
vembra 1922., opr. št. L 7/22—9, je Ml Franc P a j -

Razglas o dobavi gumijskih plošč in gu-
mijskih cevi za Westinghonsove zavore» 

i Podpisana direkcija razptauje s tem na podstavi 
i členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 

in pravilnika, natisnjenega v cSlužbenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo gumijekega materiala na dan 
13. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za. dobavo tega materiala ee 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, otpremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 360/39—Vu. za dan 13. januarja 1923. ponud
nika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredne-
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in 
sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku draž-
bene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; vložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mera po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. -

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan. 
licitacijo podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 
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Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer s'è bó 
v t ì a i licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne -27. novembra 1922. 

St. 372/12—VIL—1922. 1661 3—3 

Razglas o dobavi telefonskega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
m pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licita
cijo telefonskega materiala na dan 10. j a n u a r j a 
1 9 2 3 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala ee 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije za 2 di
narja v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na vpogled. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, ee 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
&. S72/Ì2—VEL za din 10. januarja 1923. ponud
nika N. N.>. 

PoriÜäbe .morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih p4w>bla&Čehći na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. àrd v roke predsedniku dražbene komisije. 

Pbnudnild morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
$> btvbtftvi dotične ponudbe; vložiti smejo tudi 
aèlijojpâiradob. 

VÄk p4*nltónfe mora po členu 88. zakona O ttriav-
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
titi olâjga^ii podpisane direkcije najkeeneje do 10. 
ure n i dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti ee opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

. Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 27. novembra 1922. 

St. 363/19—VIL—1922. 1691 3—2 

Razglas o dobavi stekla za signale. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
steklenega materiala na dan 16. j a n u a r j a 
1 9 2 3 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena e kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 363/19.—Vil. za dan 16. januarja 1923. ponud
nika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

'Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
dein«? ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo б % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljau) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkremeje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna 
reverz, ki se mora pokazati predeedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

904 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo. kjer ee bo 

i vršila licitacija. 
i 

j Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

I dne 2. decembra 1922. 

St. 367/28—VIL—1922. 1692 3—2 

: Razglas o dobavi električnega materiala. 
j Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
i členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 

in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
I dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 

za nabavo električnega materiala na dan 15. j a 
n u a r j a 1 9 2 3. 

| Ponudbe ee bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna-
' Čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
. obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
1 dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 

št. 8 za 2 dinarja. 
j Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 

mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 

i št. 367/28—VII. za dan 15. januarja 1923. ponud
nika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer med 10. 

; in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 
; Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 

po opravljeni licitaciji; predložiti smejo tudi delne 
ponudbe. 

i Vsak ponudnik inora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 

j pri blagajni podpisane direkcije najkeeneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 0 položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 

j komisije. 
! Dražitelj mora izročiti predeedniku komisije iz

pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
I trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se oiwzarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 29. novembra 1922. 

Letnik IV. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagaj
na reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Vsak ponudnik mora ostati v besedi najmanj 30 
dni od licitacijskega dne; vložiti smo ponudbo tudi 
za delno dobavo. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, nö bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnie 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 29. novembra 1Ô22. 

St. 374/21—VIL-1922. 1726 3—1 

Št. 496/13/VIL—1922. 1660 3—3 

Razglas o licitaciji za dobavo telefonskih, 
varnostnih naprav, raznih signalnih pri

prav in aparatov. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
z dne 6. marca 1921. in njegovih izprememb, odnos
no dopolnitev, natisnjenih v «Službenih Novinah» z 
dne 16. februarja 1922., in pravilnika, natisnjenega v 
«Službenih Novinah» z dne 25. novpmbra 1921., pis
meno ofertalno licitacijo za dobavo telefonskih, var
nostnih naprav, raznih signalnih priprav in aparatov. 

Popis potrebne količine naprav, priprav in orodja, 
nadalje obči pogoji za dobavo blaga se dobivajo za 
5 dinarjev pri ekonomskem oddelku (soba št. 8) pod
pisane direkcije, ustna navodila oglede priprav, naprav 
in aparatov pa pri oddelku III. 7 podpisane direkcije. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo inventarja po razpisu pod 
št. 49.6/13/VII. za dan 8. j a n u a r j a 1 9 2 3. po
nudnika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci dne 8. januarja 1923., in sicer med 
10. in 11. uro na dan licitacije v roke predsedniku 
dražbene komisije. Licitacija so bo vršila ob 11. uri 
v eobi št. 13 podpisane direkcije. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in eicer 
pri Blagajni .podpisane direkcije najkeeneje do 10. 

Razglas o dobavi predivaste konoplje 
za mašenje pri strojih. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 

j in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
i dne 25. novembra 1921., pismen© ofertalno lici
tacijo za nabavo predivaste konoplje na dan 1 7. j a-
n u à r j a 1 9 2 3 . 

Ponudbe ee bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo i>ri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
so mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št, 374/21—VII. za dan 17. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 

j ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije^ 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predeedniku 
dražbene komisije. 

I Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
| po otvoritvi dotično ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno i>onudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 '%• (odnosno 
10.%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, ;ift sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v. 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna rever«, ki se 
mora pokazati jjralsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je tedala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, dà morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabavo 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan; licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer so bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. decembra 1922. 

St. 4707/5/VL—1922. 1728 3—2 

Podaljšava natečaja za opravljanje ca-
rinskoposredniških poslov na železniških 

postajah. 
V zmislu naredbe ministrstva za promet št. 89.478 

z dne 25. novembra t. 1. se natečaj za izvrševanje 
carinskega posredništva v imenu železnice, razpisan 
pori št. 4707/3/VL—1922. v «Narodni! No--i-ah 
št. 245, 246 in 247 t. L, podaljšuje do dne 2 5. d e 
c e m b r a t. 1. 

Za ta natečaj ni treba polagati kavcije. Ta ee 
položi ob sklepanju pogodbe. 

Reflektantom, ki so že vložili ponudbe, ee kav
cija vrne, njih ponudbe pa ee bodo vpoštevale. 

Ponudbe so otvorjene. 
Direkcija državnih železnic 

kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu» 
dne 7. decembra 1922. 
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St. 166/41/VlI.—1922. 1753 3—2 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
premembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 7. f e 
b r u a r j a 1 9 2 3. za dobavo raznih vijakov. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Št. 178/93/VIL—1922. 1755 3—2 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
preinembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 5. f e 
b r u a r j a 1 9 2 3. za dobavo raznih medenili vija
kov. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivaj) interesenti pri ekonomskem 

•oddelku podpisane direkcije. 
Direkcija državnih železnic 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 
dne 8. decembra 1922. 

St. 178/94/VII.—1922. 1754 3—2 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
premembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 9. f e 
b r u a r j a 1 9 2 3. za dobavo raznega bakrenega in 
medenega materiala. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivajo interesenti pii ekonomskem 
oddelku podp'.une direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Št. 339/53—VIL—1922. 1757 3—1 

Razglas o dobavi samotne moke in opek. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo Samotne moke in, opek na dan 
2 0. j a n u a r j a 1 9 2 3 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod et. 339/53—VII. za dan 20. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku1 

dražbene komisije. 
Ponudniki morajo ostati v besedi najjmanj 30 dni 

po otvoritvi dotično ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nom računovodstvu. položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije majkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna rcverz, ki se 
mora pokazati prediscdmiku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga jo izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po | Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo, licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 

,..., ..... in da pristajajo dražiti po njih. vršila licitacija. 
Direkcija državnih železnic 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 
dno 8. decembra 1922. 

-1922. 1758 3—1 Št. 349/41—VII.-

Razglas ô dobavi kemikalij. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dno 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo kemijskega materiala na dan 
2 4. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo • otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena « kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 349/41—VII. za dan 24. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer meti 10. in 11. uro v roke predsedniku 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Št. 374/22—VII.—1922. 1760 3—1 

Razglas o dobavi raznega zgostila. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinari» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo raznega zgostila na dan 2 5. j a 
n u a r j a 19 23. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala, po razpisu 
pod št. 374/22—VII. za dan 25. januarja 1923. po-

T:>,/„„,I,„;L: „,„..'„;„ л * .- v. J - • • M . . ! nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni .,...,_. _,. ..::1. u . . x _ _ \ __. ^__ ,\ЈГ__.._ 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 %• (odnosno 

ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
ir\M „i,„ i„ •„; A-X„ i- % ~„..: i PO otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in, sicer , , ,, l ^ * 
nrf hi„«.«ns ппн™.лn AiLiniic. \ v 0 ; i ^ „ ; i ,,» m delno ponudbo. 
pri blagajni podpisane direkcije majkesneje do 10, 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odinomo 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije majkesneje do .10. 

r».„»u i; „ • -t- i A M i . . . . i ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz- , , ., . . . . • v„ , • ' , _-.. .. . . e , ,. . . . . . . : vrednostnih papirjih. ičevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala., n , . . ' , J ... . , , . . , , 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 

pri 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davfinega i 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. I 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan ' 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave »"1VV""1" y «'"«»'«'fM » p » ™ » « , "a,. i?a' Г1 "™aM 

in da pristajajo dražiti po' njih. i t r ^ û v s k { t i n °br t™gk» zb°™<*. k potrdilo davčnega 
Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 

JI. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo ! 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitatiti, dà morajo ila dan 

vršila licitacija 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

-1922. 

i licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjér ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
1759 3 1 kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v'Zagrebu, 

ilne 8. decembra 1922. 

Razglas o dobavi čopičev in ščetk* 

Št. 356/13—VU, 

Razglas o dobavi motvozov in podprog. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu Št. 376/9—VII.—1922. 1761 S—1 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo motvozov (špage) in podprog na Podpisana direkcija razpisuje s tem nà pođsiavi 
dan 2 6. j a n u a r j a 1 9 2 3. ; členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 

Ponudbe se bodo otvarjalo točno ob 11. uri in pravilnika, natisnjenega v «Službenih NovinÄh» 
označenega dne v ekonomskem oddelku. : z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno .lici-

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in tacijo za nabavo čopičev in ščetnega materiala na 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se dan. 2 9. j a n u a r j a 1 9 2 3. 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi j Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
št. 8 za 2 dinarja. | označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, j Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
pod št. 356/13—VIL za dan 26. januarja 1923. po-, št. 8 za 2 dinarja. 
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno j Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
dražbene komisije. • pod št. 376/9—VII. za dan 29. januarja 1923. po-

Ponudniki morajo ostati v besedi najlmanj 30 dni nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
I« otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
delno ponudbo. , in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav-. dražbene komisije, 
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno ' Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
pri blagajni podpisane direkcije majkesneje do 10. delno ponudbo. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 10 %., ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. pri blagajni podpisane direkcije majkesneje do 10. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz- ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala vrednostnih papirjih. 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz^ ki ce
rnerà pokazati predsedniku dražbene komisije. 
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Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz

pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
I t . uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

St. 614. 

Razpis učiteljskih služb v stalno namestitev. 
Razpisujejo ee v stalno namestitev nastopne uči

teljske službe: 

L Š o l s k i o k r a j C e l j s k a o k o l i c a . 
1.) B l a g o v n a , pošta St. Jurij ob južni želez

nici: dvorazrednica, za učiteljico. 
2.) D o b r n a : štirirazrednica, za učitelja. 
3.) D r a m 1 j e: štirirazrednica, za učitelja in uči

teljico. 
4.) S t J u r i j ob južni železnici: deška petraz-

rednica, za učitelja. 
5.) K a 1 o b j e, pošta St. Jurij ob južni železnici: 

dvorazrednica, za nadučitelja in učiteljico. 
6.) L j u b e č n a, pošta Celje: petrazrednica, za 

učitelja in učiteljico, odnosno učiteljici. 
7.) S t. L o v r e n c p r i P r o ž i n u , pošta Store: 

trirazTednica, za nadučitelja. 
B.) St. P a v e l p r i P r e b o l d u : šeetrazrednica 

s posebnim razredom za oddaljene otroke, za dva 
učitelja in učiteljico. 

9.) P e t r o v c e : petrazrednica, za učitelja in 
učiteljico. 

10.) Z g o r n j a P o n i k v a , pošta Žalec: dvoraz
rednica, za nadučitelja in učiteljico. 

11.) S v e t i n a , pošta Store: enorazrednica, za 
učitelja-voditelja. 

12.) S t o i e, krajni šolski svet na Teharjah: štiri
razrednica, za učitelja. 

II. Š o l s k i o k r a j L a š k o . 
1.) D o l : petrazrednica, za učitelja ali učiteljico. 
2.) H e n i n a, krajni šolski &vet v Jurkloštru: 

enorazrednica, za učitelja-voditelja. 
3.1 E I r a e t n i k : deška petrazrednica z dvema 

vzporednicama, za učitelja. 
4.) Sv. J e d e r t, pošta Laško: dvorazrednica, 

za nartučitelja. 
5.) J u r k i oš t e r : trirazrednica, za učitelja ali 

učiteljico. 
6.) Sv.. K a t a r i n a, krajni šolski svet v Trbov

ljah: dvorazrednica, za učiteljico. 
7.) L a š k o : šeetrazrednica z dvema vzporedni

cama, za učiteljico. 
S.) fc t. L e n a r t , pošta Laško: trirazrednica, za 

nadučitelja in učitelja ali učiteljico. 
9.) Sv. M i k l a v ž , pošta Laško: enorazrednica, 

za učitelja voditelja. 
10.) Sv. M a r j e t a , pošta Rimske toplice: dvo

razrednica, za učiteljico. 
11.) T r b o v l j e - V o d e : deška osemrazrednica, 

za tri učitelje. 

Ш. Š o l s k i o k r a j V r a n s k o . 
1.) B r a s l o v č e : šeetrazrednica, za učitelja. 
2.) P o l z e l a : šestrazrednica, za učiteljico. 
8.) V r a n s k o : šeetrazrednica, za učitelja. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po služ

beni poti pri dotičnih krajnu Soških svetih do dne 
3 1 . j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Okrajni šolski svet v Celju, 
dne 14. decembra 1922. 

Predsednik: dr. Žužek s. r. 

Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 
predpisani poti pri dotičnih krajnih šolskih »vetih 
do dne i 4 j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Okrajni šolski svet ptujski, 
dne 16. decembra 1922. 

Predsednik: dr. Pirkmaier s. r. 

St. 1638—1639/P—1. 

Razpis nadučiteljskih služb. 
Po odloku višjega šolskega sveta št. 15.489 z 

dne 16. novembra 1922. se razpisujeta s tem v stalno 
nameetitev naslednji nadučiteljski službi: 

1.) Sv. B a r b a r a v H a l o z a h : eedemrazred-
ua osnovna šola z eno vzporednico. 

2.) C i r k o v c e : šestrazredna osnovna šola. 
Z obema službama je združeno prosto uradno 

stanovanje. 

Razne objave. 
Razpis volitev delegatov in njih namest
nikov za glavno skupščino „Pokojninskega 
zavoda za nameščence za Slovenijo in Dal

macijo" s sedežem v Ljubljani. i767 
Dan volitev delegatov, odnosno dan, ko naj se 

preštejejo glasovi, oddani ob volitvah, se določa na 
dan 5. f e b r u a r j a 1 9 2 3. ob 12. uri v uradnih 
prostorih «Pokojninskega zavoda» v Ljubljani, Šol
ski drevored št 2,1. nadstropje. 

Voliti je treba v petih strokovnih edinicah 56 de
legatov in 56 namestnikov, in sicer 28 delegatov in 
28 namestnikov iz skupine službodajalcev in isto 
število iz skupine nameščencev. 

V vsaki volilni edinici volita skupina službo
dajalcev in skupina nameščencev vsaka enako šte
vilo delegatov in njih namestnikov, in sicer: 

V I. volilni edinici ( d e n a r n i z a v o d i ) po 
6 delegatov in po 6 namestnikov; 

v II. volilni edinici ( t r g o v i n a i n š p e d i 
c i j a ) po 5 delegatov in 5 namestnikov; 

v III. volilni edinici ( r u d a r s t v o i n k o v i -
n a r s t v o ) p o 4 delegate in 4 namestnike; 

v IV. volilni edinici ( o s t a l a i n d u s t r i j a i n 
o b r t ) po 8 delegatov in 8 namestnikov; 

v V. volilni edinici (vs i o s t a l i p o k l i c i ) 
po 5 delegatov in 6 namestnikov. 

Volilni imeniki, t. j . seznamki članov zavoda (za
varovanih nameščencev in njih službodajalcev) po 
stanju z dne 5. decembra 1922., so razpoloženi do 
vštetega dne 2. januarja 1923. v uradnih prostorih 
«Pokojninskega zavoda» v Ljubljani od 8. do 20. 
ure, pri trgovski in obrtniški zbornici in delavski 
zbornici v Ljubljani, na magistratu v Mariboru, Celju, 
Ptuju in pri občinskem uradu v Trbovljah, nadalje 
pri trgovački komori in radnički komori v Splitu. 

Morebitne r e k l a m a c i j e (vpis, izbris, uvrsti
tev v strokovne edinice) je treba vložiti v času od 
dne 19. decembra 1922. do vštetega dne 2. januarja 
1923. pri volilni komisiji «Pokojninskega zavoda», 
ki odloča o njih končnoveljavno. Prepozno vložene 
reklamacije se ne bodo vpoštevale. 

Voli se po p r o p o r c n e m volilnem redu 
p i s m e n o z o b v e z n i m i k a n d i d a t n i m i 
l i s t a m i . 

Aktivno volilno pravico imajo vsi zavarovanci, 
ki so dne 5. decembra 1922. člani «Pokojninskega 
zavoda», in njih službodajalci. 

Za kandidata, odnosno namestnika, sme biti vpi
san le tisti član, ki ni izgubil volilne pravice za 
narodno skupščino in ki je sam član «Pokojninskega 
zavoda», ali upravičeni zastopnik juridične osebe, ki 
je član zavoda (§ 10., odstavek 4. Statuta). 

Kandidatne liste z imeni kandidatov in z označbo 
vrstnega reda vsakega kandidata in namestnika mo
rajo biti predložene volilni komisiji najkesneje dne 
2. januarja 1923. ob 10. uri. ' 

Kandidatne liste smejo biti napisane le na 
u r a d n i h o b r a z c i h , ki jih je izdala volilna 
komisija in ki so na razpolago pri volilni komisiji. 
Te liste morajo obsezati toliko imen, kolikor se voli 
v dotični strokovni edinici delegatov in namestnikov 
skupaj. 

Na vsaki kandidatni listi bodi jasno in določno 
označena skupina, strokovna edinica ali stranka, ki 
jo lista predstavlja, tako da se lahko loči od vsake 
druge stranke ali liste. 

Vsako kandidatno listo mora predlagati vsaj 
toliko volilnih upravičencev, kolikor se voli za do
tično strokovno edinico delegatov in namestnikov 
skupaj. Predlagatelji se morajo na kandidatni listi 
razločno podpisati ali pa ji priložiti posebno izjavo. 
Vsak upravičenec sine podpisati le eno kandidatno 
listo. Kandidatno listo mora podpisati tudi vsak kan
didat z opombo, da sprejme izvolitev, odnosno prilo
žiti ji mora tako izjavo. Njega podpis, odnosno iz
java, se šteje v predpisano število predlagateljev. 
Upravičenci smejo tudi imenovati svojega zaupnika 
v volilno komisijo in zastopnika, ki občuje kot po
oblaščenec stranke z volilno komisijo. 

j Kandidatne liste, ki se skladajo z zahtevami 
Statuta, potrdi volilna komisija kot uradne liste 
strank in jih javno razglasi najkesneje 8 dni pred 
volitvijo delegatov. Če pa je bila vložena v stro
kovni edinici ena sama kandidatna lista, v tej etro-
kovni edinici sploh ni treba oddajati glasov; vojilna 
komisija kar proglasi za izvoljene vse kandidate, 
napisane na listi. 

Podrobnejši popis volilnega postopanja podajata 
§§ 25. in 26. statuta, razglašenega v «Službenih 
Novinah» (št. 268 iz leta 1922.) in v «Uradnem listu 
pokrajinske upravo za Slovenijo» (št. 319 iz leta 
1922.), in statuta, ki je pri pokrajinski vladi v Splitu, 
oddelku za socialno politiko, zaradi razglasitve. 

V L j u b l j a n i , dne 19. decembra 1922. 

Predsednik volilne komisije r 
Vedernjak s. r. 

1 7 5 0 Vabilo na izredni občni zbor 
„ S v e t l e " , 

d. d. za žarnice in elektrotehniko v Ljubljani, 
ki bo dne 1 0. j a n u a r j a 1 9 2 3. ob 17. uri v pro
storih Zadružne gospodarsko banke, d. d. v Ljub

ljani, z nastopnim 
d n e v n i m r e d o m : 

1.) Dopolnitev upravnega sveta za pet članov. 
2.) Zvišba delniške glavnice na 1,000.000 Din. 
3.) Izprememba pravil, in sicer: 

Člen 1. Izprememba besedila firme v bese
dilo: «Svetla», d. d. za žarnice, elektroteh
niko in avtomatorial v Ljubljani. 

Člen 6. «Namen družbe je trgovina z žar
nicami, elektrotehničnim in avtomaterialom. 
vseh vrst in z avtomobili, izdelovanje teh 
predmetov, projektiranje zgradb in instali
ranje vseh električnih naprav.» Ostali deli 
tega člena ostanejo neizpremenjeni 

Člen 7. se izpreminja tako, da se sme del
niška glavnica po sklepu občnega zbora zvi
šati na 1,125.000 Din. 

člen 23. se izpreminja v toliko, da sestoji 
upravni svet iz 5 do 9 članov. Določa se, da 
morajo položiti osem dni po odobritvi te iz-
premembe pravil člani upravnega sveta pri 
družbeni blagajni 100 delnic z nezapadlimi' 
kuponi, sicer se smatra, da so odložili mandat 

Člen 26. Določa se, da morajo člani nad
zorstvenega sveta osem dni po odobritvi te 
izpremembe položiti pri družbeni blagajni 50 
delnic z nezapadlimi kuponi, sicer se smatra, 
da so odložili mandat. 

* * * 
O p o m b a . Občnega zbora se smejo udeležiti oni. 

delničarji, ki so položili pri Zadružni gospodarski 
banki, d. d. v Ljubljani, tri dni pred zborovanjem 
vsaj 25 delnic z nezapadlimi kuponi. 

V L j u b l j a n i , dne 11. decembra 1922. 
Upravni evet 

Št. 6651Д11 ex 1922. 1719-

Družba južne železnice. 
Z v i š b a s t o j a r i n e . 

Prvi odstavek tega razglasa, objavljenega v 
Uradnem listu 115 t. 1., ne glasi pravilno: 

Na podstavi odobritve ministrstva za promet 
št. 810 z dne 21. januarja 1922. zvišujemo z dnem 
15. novembra. 1922. stojarino (kolsko dangubino) na 
vseh južnoželezničnih postajah naše države na, 
Din 1 0 — za vagon in uro pri vseh vozovnih pošilj
kah po preteku 48 ur. 

1787 3 -1 Razglas. 
Ker se je zadruga «Hranilnica in posojilnica v 

Rogatcu, registrovana zadruga z neomejeno zavezo,» 
po sklepu občnega zbora z dne 21. maja 1922. raz-
družila ter je prešla v likvidacijo, se pozivljejo po 
§ 40. zadružnega zakona vsi upniki in člani, naj 
sprejmejo to razglasitev na znanje ter se zglase pri. 
zadrugi. 

V R o g a t c u , dne 15. decembra 1922. 
Jožef Berlisg s. r., Franc Ducman s. r., likvidatorja.. 

1732 Razid društva. 
Društvo «Narodni dom» v Tržiču se je prosto

voljno razšlo. 
Matija Marinček s. r., bivši predsednik». 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 



129. 
Poštnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, dne 21. decembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov is Slovencev. 

URADNI L I S T 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vaablna: Uredbe osrednje vlade: Pravilnik za izvrševanje zakona o stanovanjih z dne 30. decembra 1921. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Uredbe osrednje vlade. 
4 2 0 . 

P r a v i l n i k 
za izvrSevanje zakona o stanovanjih z dne 

30. decembra 1921.* 
Na podstavi členov 3., 5., 6., 8., 9., 10., 13. 

in 14. zakona o stanovanjih z dne 30. decembra 
1921., ki je bil razglašen v št. 41 «Službenih 
Novin» z dne 23. februarja 1922.** predpisujem 
ta-le pravilnik: 

A. Materialne odredbe. 

I. 
Obče odredbe. 

Člen 1. 
Za ureditev vseh najemninskih odnošajev 

zgradb m drugih prostorov stopajo v veljavo 
predpisi občih zakonov, ki so veljali v posamez
nih delih kraljevine pred letom 1914., z nastop
nimi omejitvami. 

II. 
Podaljšava najemov. 

Člen 2. 
Najemnikom stanovanj in lokalov — poslov

nih prostorov v starih zgradbah se ne sme od
povedati v času od dne 1. januarja 1923. do dne 
1. januarja 1925., razen v primerih, določenih z 
zakonom o stanovanjih in s tem pravihiikom. 

Katere zgradbe je smatrati za stare in katere 
za nove, odreja člen 24. tega pravilnika. 

III. 
Odvzemanje poslovnih prostorov in stanovanj. 

Člen 3. 
Denarnim zavodom in zavarovalnicam, na

dalje trgovskim, industrijskim in podobnim pod
jetjem, ki so v starih zgradbah ter imajo značaj 
veletrgovine, veleindustrije in veleobrta, odvzame 
stanovansko oblastvo II. stopnje (stanovansko 
sodišče) poslovne prostore zaradi dodeljevanja 
v mejah Člena 15. tega pravilnika, če v roku, ki 
ga jim odredi stanovansko oblastvo in ki ne sme 
biti daljši nego leto dni, ne zgrade stanovanskih 
hiš za svoje nameščence in za porazmestitev svo
jih poslovnih prostorov. Od tega se izvzemajo 
zavodi, družbe in podjetja, ki so za svoje po
slovne namene in za nastanitev svojih nameščen
cev že sezidali svoje zgradbe, in oni, katerim bi 
bil z zidanjem novih zgradb ogrožen obstoj in 
pravilni razvoj. 

Člen 4. 
Pri uporabljanju predpisov člena 3. pravil

nika proti zgoraj omenjenim podjetjem je treba 
zato, da ne bi ta podjetja zaradi zidanja svojih 
zgradb spravila v nevarnost svojega obstoja in 
raavoja, v vsakem konkretnem primeru vpošte-
vati vse okolnosti, ki so važne za izdajo pravil
nih odlokov. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 273, izdanih dne 
6. decembra 1922. 

•• Uradni list pod št. 71. 

Tako je treba zlasti jemati v poštev finančno 
moč dotičnega zavoda, družbe ali podjetja, dol
gove v inozemstvu in v državi, kolika jim je 
glavnica z rezervami, kolik letni promet in do
hodek v prejšnjih letih, i kolika je razlika med 
sedanjim in predvojnim prometom; in dohodkom, 
koliko blaga ima v zalogi, s koliko nameščenci 
posluje, ali ima dotično podjetje že lastne hiše 
za stanovanje svojih nameščencev, in podobno. 
Brez pomena je, ali imajo nameščenci v takih 
primerih lastna stanovanja. 

Pri industrijskih podjetjih se morajo uvaže-
vati tudi okolnosti, ki dajo tem podjetjem spe
cialen značaj, kakor velike investicije, stroji, režij
ski stroški in podobno. 

Podjetja, ki imajo podružnice, se morajo 
smatrati za celoto in oceniti je treba, v kakšnem 
razmerju je njih imovina proti stanovanskim 
zgradbam, ki jih imajo kjerkoli v državi. 

.Zaradi ugotavljanja teh činjenic sme stano
vansko sodišče uporabljati izpiske iz trgovskih 
knjig in bilance kakor t tdi ostale zakonske do
kaze, kolikor so ti dokazi javni ali jih predloži 
dotično podjetje samo. i 

Če stanovansko àodïSCe spozna, da nekatera 
izmed omenjenih podjetij ne morejo sezidati vseh 
potrebnih zgradb za stanovanje svojih nameščen
cev in za svoje poslovne prostore, ker bi jim 
bil z izpolnjevanjem podobnih obveznosti ogro
žen obstoj in pravilni razvoj, se jim odredi, da 
jih zgrade toliko, kolikor jih morejo in brez ne
varnosti, ali pa, če je primerneje, se jim dovoli, 
da store to v družbi z enim ali več takimi 
podjetji. 

Zlasti je jemati v poštev, če ustanove name
ščenci dotičnega podjetja ali več skupaj zadruge 
za zidanje cenenih stanovanj s podporo delo
dajalcev bodisi v glavnici, bodisi v zemljišču in 
podobnem. 

Člen 5. 
Stanovansko oblastvo I. stopnje odvzame sta

novanja onim najemnikom, ki imajo več nego 
1,500.000 dinarjev imovine ali 60.000 dinarjev 
rednih letnih dohodkov, a nimajo v državi svojih 
hiš, če v roku, ki ga jim odredi stanovansko 
oblastvo, ki pa ne sme biti daljši od dveh let, 
ne zgrade hiš za svoje stanovanje. 

Glede teh najemnikov smejo služiti za dokaz 
o letnih dohodkih ali vrednosti imovine poročila 
pristojnih davčnih, odnosno finančnih oblastev 
kakor tudi drugih javnih uradov (upravnih obla
stev, mestnega poglavarstva itd.), če jih morejo 
dati. 

Za hišo v zmislu prednje odredbe se smatra 
samo ona hiša, ki ustreza ekonomskemu polo
žaju takih najemniku"/. 

Člen 6. 
Omenjeni zavodi, družbe in ostala podjetja 

kakor tudi najemniki, ki imajo več nego 1,500.000 
dinarjev imovine ali 60.000 dinarjev rednih let
nih dohodkov, morajo na poziv pristojnega sta-
novanskega oblastva v 15 dneh — v katere pa 
se ne všteva dan poziva — prijaviti svoje po
slovne prostore, odnosno svoja stanovanja, na
meščena v tujih zgradbah kakor tudi, če jih je 
kaj, bilance minulih let, izpiske iz svojih knjig 
in ostala dokazila. Če ne ugode temu pozivu, 
se kaznujejo, pri čemer se jim pusti prav tolik 
rok. Če tudi v tem roku ne ugode pozivu, od
ločijo stanovanska oblastva takoj po svojem pre

pričanju in na podstavi onih dokazov, ki si jih 
morejo zbrati sama. 

Rok, ki ga jim postavi stanovansko oblastvo, 
da sezidajo hišo, ne sme biti daljši od enega 
leta (člen 3. pravilnika), odnosno od dveh let 
(člen 5. pravilnika). Stanovansko oblastvo jim 
istotako odredi rok, ,v katerem naj prično zidati. 
Praviloma znaša ta rok mesec dni od dne, ko 
je postala odločba stanovanskega oblastva iz
vršna. Samo izjemoma, če je za to kaj stvarnih 
neodložnih ali nujnih in nepričakovanih razlo
gov za odložitev, se smeta ta roka tudi podalj
šati. Nadalje kontrolira stanovansko oblastvo, 
ali se je o pravem času začelo zidanje in aH se 
nadaljuje. Če se ne, je takoj odvzeti poslovne 
prostore (člen 3. pravilnika), odnosno stanova
nja (člen 5. pravilnika), krivec pa se kaznuje. 

Vsi posli o odrejanju rokov za gradnjo last
nih prostorov v zmislu zakona o stanovanjih se 
morajo končati do dne 1. julija 1923. 

Člen 7. 
Stanovansko oblastvo odvzame stanovanja 

onim najemnikomi, ki imajo v istem kraju novo 
zgradbo, oproščeno -vseh omejitev v zmislu 
uredb o stanovanjih in najemih zgradb vobče 
z dne 8. aprila 1921. in z dne 21. maja 1921. 

V ta namen morajo take osebe v 15 dneh, ko 
stopi ta pravilnik v veljavo, odnosno v 15 dneh, 
ko dobe novo zgradbo, predložiti stanovanske-
mu oblastvu prijavo o svojem stanovanju, kjer 
stanujejo kot najemniki. Stanovansko oblastvo 
odredi rok za izselitev takih najemnikov, ki ne 
sme biti daljši od zakonitega, odnosno udoma
čenega selitvenega reka. 

Če najemnik ne predloži prijave v odrejenem 
roku, se kaznuje, njegova izselitev pa se izvrši 
po preteku 15 dni, štetih od dne, ko je postala 
odločba izvršna. 

Stanovanja in poslovni prostori se odvzemajo 
osebam, ki so se vselile brez dovolila, istotako 
onim, ki ne uporabljajo stanovanj in poslovnih 
prostorov, dobljenih na podstavi odpovedi, po 
členih 12. in 11. tega pravilnika. 

IV. 
Odpoved stanovanj in poslovnih prostorov. 

Člen 8. 
O d p o v e d s t a n o v a n j in p o s l o v n i h 

p r o s t o r o v po o b č i h z a k o n s k i h p r e d 
p i s i h . 

Najemodajalec ima pravico odpovedi tako 
pri dodeljenem stanovanju kakor tudi ob pogo
jenem najemu, če izgubi najemnik pravico, da 
stanuje, po občih zakonskih odredbah, in sicer 
samo, če je najemnikovo ponašanje razlog za 
odpoved po občih zakonskih predpisih v posa
meznih pokrajinah. Za tako ponašanje se smatra 
vsako uporabljanje stanovanja na očito škodo 
lastnikovo, bodisi da se provzroča ta škoda 
spričo velike nemarnosti najemnikove, bodisi po 
njega krivdi, potem uporabljanje najemne imo
vine zoper njen namen kakor tudi ponovni težki 
prekrški predpisov hišnega reda, kolikor ti pred
pisi ne nasprotujejo odredbam zakona o stano
vanjih in tega pravilnika. 

Isto pravico odpovedi ima najemodajalec tudi, 
če zaostane najemnik y izpolnjevanju svojih ob
veznosti glede plačevanja najemnine zaporedoma 
dva meseca. Ta odredba nikakor ne izpreramj? 
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udomačenega načina, po katerem se 
najemnine po občih zakonskih predpisih 

Člen 9. 
O d p o v e d s t a n o v a n j in p o s l o v n i h 
p r o s t o r o v z a r a d i z i d a n j a n o v i h 

z g r a d b n a m e s t o s t a r i h . 
Lasta&i imajo pravico odpovedi tudi, če zi-

dhf» neve zgradbe namesto starih, ki jih je po
dreti. 

Obema s prosaio za odpoved se mora last
nik pfcfiMmo zavezati, da začne takof po izseHtvi 
najemnikov podirati staro in zidati novo zgradbo. 
Istočasno mora predložili lastnik v vpogled tudi 
načrte in potrdilo pristojnega oblastva, da je 
njegov načrt odobren, če, kolikor in kjer se to 
sicer postavlja kot pogoj za zidanje novih zgradb. | 
Nato obvesti stanovansko oblastvo v treh dneh j 
vse stranke, ki smejo vročiti svoje pripombe v j 
nadaljnjih treh dneh. Na podstavi tega izda J 
oblastvo v treh dneh o najetnnikovi- izselitvi j 
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plačujejo) Po pooblastilu člena 5., poslednjega odstav
ka, zakona o stanovanjih se odreja rok za izselitev 
najemnikov na leto dni od dne odpovedi, toda 
samo v. nastopnih primerih 

Letnik IV, 

Člen 14. 
D o d e l j e v a n j e s t a n o v a n j . 

Izpraznjena stanovanja dodeljuje stanovansko 
a) če se je lastnik v dotični kraj doselil kesneje ! ?b!aStvo v najkrajšem roku 8 dm po prispeli pri 

nego dne 25. julija 1914.; 
b) če je kupil dotično hišo kesneje nego dne 

1. novembra 19IS.; 
c) če stanuje v istem kraju v novi zgradbi. Za 

odločbo, ki se takoj, najkesnéje pa v prihodnjih 
treh dneh, priobči strankam. Najemnik se mora j samo enkrat ukoristiti pravico odpovedi v zmislu 
izseliti po preteku 15 dni, ko postane odločba o i ie%a člena. 
tem izvršna, toda ne pred pretekom zakonitega j Člen 11. 
ali udomačenega selitvenega roka. Ce pa nastopi ! O d p o v e d l o k a l o v z a r a d i o p r a v l j a n j a selitveni rok kesneje nego dne 15. novembra, se 
odloži izselitev do dne 15. marca. Ta selitvena 
roka ne veljata, če omogoči stanovansko oblastvo 
ali lastnik najemniku, da se vseli v drugo sta
novanje. 

Za nove zgradbe se smatrajo v takih pri 
merih one, ki se zidajo popolnoma nove in za j otrokom potreben za delo v njem. Cas trajanja 
katerih gradnjo je neizogibno treba podreti staro ! Poslednje vojne je računrti do dne 24. mar-
zgradbo, pri čemer je postranskega pomena, ali l c a 1 9 2 0 ; . t. j- do dne, ko se je izdal ukaz o obči 
obseza nova zgradba prostor podrte zgradbe ali ! demobilizaciji. 
pa drug prostor na istem prostoru. i Ce opravlja lastnik ali opravljajo njegovi 

Zidanje novih poslopij se v zmislu tega člena \ otroci na svoje lastno ime izvesten obrat v tuji 
vobče ne smatra za zidanje novih zgradb na- j hiši, jim je istotako priznati pravico, da se vse-
mesto starih. Dokler se grade nova nadstropja, ! lijo v lastni lokal; toda v tem primeru morajo. 

javi (člen 13.), odnosno po izpraznitvi ali od
vzemu stanovanja. 

Če lastnik ne prijavi stanovanja v rolcu, od-
гејепеш, v členu 13. pravilnika, ga dodeli"sWo-

vse ostale, lastnike kakor tudi za Cinike — J vansko oblastvo, čira zve zanje. Če ga pa ne 
državne in samoupravne uradnike in ustuž- prij«" in ga odda sam komu ali učini proavo 
bence, potem za lastnike, ki se bavijo v do- i sete» k o ffa Je oddal, ali če se brez dovoMa sta
tičnem kraju s posli širšega javnega interesa, j novanskega oblastva vseli vanje, dodeli stano-
se odreja kot rok za izselitev najemnikov za- j vansko oblastvo to stanovanje komu drugemu, 
koniti rok, odnosna krajevni udomačeni selit- j vseljena oseba ali lastnik pa se mora izseliti, 
veni rok. Isti rok za selitev najemnikov velja i Polej=f te#a se lastnik tudi kaznuje, 
tudi, če gre za lastnike, ki so se doselili kes- j Oseba, ki se izseli po predpisih člena 10. 
neje nego dne 25. julija 1914., pa so bili i t e # a pravilnika, uživa prvenstvo do stanovanja, 
pred tem dnem člani (domovinci) dotičnih v katerem je do tedaj stanoval lastnik, 
občin, razen če spadajo taki lastniki v vrsto j Prvenstveno pravico do stanovanja vobče 

' imajo aktivni državni in samoupravni uradniki 
in uslužbenci, ki so službeno vezani na dotični 
kraj, in osebe, ki se morajo, izseliti, ker njih sta
novanje podirajo, če so bile take osebe člani 
(domovinci) doticnega kraja pred dnem 25. ju
lija 1914., potem osebe, ki se bavijo s posli 
širšega javnega interesa. 

Osebe, ki se ne koristijo pravočasno z do
deljenim stanovanjem,, in sicer brez utemeljenih 
razlogov, a z ozirom na postavljeni rok za 
vselitev stanovanskemu oblastvu ne prijavijo svo
jega opušta, se kaznujejo, razen tega pa se sma
tra, da so se-odrekle dodeljenemu stanovanju. 

Stanovanja se ne smejo dodeljevati najemni
kom iz člena 8. tega pravilnika. 

lastnikov pod b) tega člena. 
Dokler velja zakon o stanovanjih, sme lastnik 

t r g o v i n e a l i o b r t a . 
Lastniki lokalov za opravljanje trgovine ali 

obrta, ki so oddali te lokale pred poslednjo voj
no ali med vojno, imajo pravico, odpovedati na
jemniku, če je tak lokal lastniku ali njegovim 

mora lastnik tehnično popolnoma zavarovati pre
bivanje najemnikov v spodnjih nadstropjih; v 
tem primeru mora razsodišče (člen 18. pravil
nika) pri odrejanju najemnin vpoštevati tudi stro
ške, provzročene lastniku na ta način. Izjemoma 
pa se dovoljuje lastniku, da sme odvzeti najem- ^ _ r j i ... r 

niku samo one dele prostorov, ki so neizogibno [ rajo dokaze, da 'so 'upravičeni, opravljati 
potrebni za napravo stopnic, da se dobi zveza I obrat, če in kolikor se zahtevajo ti dokazi po 
z novimi nadstropji in kletmi, če ni takih zvez. I specialnih zakonih. Če in kolikor se zahteva 
Istotako sme izjemoma in samo v skrajnjih pri- j p o specialnih zakonih, da mora lokal ustrezati 
merih stanovansko oblastvo dovoliti začasno — izvestnim pogojem za opravljanje doticnega 
delno ali popolno — izselitev najemnikov v ' " ~ 
zgradbah, na katerih se postavljajo nova nad 

zapustiti lokal v tuji hiši najkesneje v 8 dneh, 
ko se vselijo v lastni lokal, drugače se kaznujejo. 

Brez pomena je, kakšen obrat bo opravljal 
lastnik ali bodo opravljali njegovi otroci v zahte-

i vanem lokalu; toda pri odpovedi morajo označiti, 
1 kakšen obrat hočejo opravljati, in predložiti mo-

tak 

obrata, se mora predložiti dokaz tudi o tem. 
Po pooblastilu člena 5., poslednjega odstavka, 

stropja, če se pokaže, da jih je popolnoma ne- ^ ^ 0 s t a novanjih se odreja rok^za izselitev 
mogoče izvesti, ako se izdatneje ne okrepe zidovi 
in izdatneje ne izpremene konstrukcije v spod
njih nadstropjih. Vendar pa se dovoljuje začasna 
izselitev najemnikova v takih primerih samo, če 
predstavlja zgradba z novo dozidavo očitno 
korist glede na pridobitev dosti večjega števila 
stanovanskih prostorov ali lokalov, če gre za 
zgradbe za opravljanje kakršnegakoli obrata. Sta
novansko oblastvo odreja tudi rok, kdaj naj se 
najemnik vseli v prejšnje prostore, ki se ne sma
trajo za nove, na podstavi vsestranske preizkuš
nje stanja in tehničnih podatkov. 

Stanovansko oblastvo mora kontrolirati, ali 
je pričel lastnik v odrejenem, roku z gradnjo, za 
katero se je zavezal. Ce lastnik ne izpolnjuje dane 
zsveze, pošlje stanovansko oblastvo po možnosti 
v najemno imovino drugega najemnika, če prejšnji 
nima potrebe; lastnik pa nima, dokler velja 
zakon o stanovanjih, več pravice, zahtevati izse
litev najemnikovo na tej podstavi. Poleg tega se 
tak lastnik tudi kaznuje. 

Člen 10. 
O d p o v e d s t a n o v a n j a z a r a d i p r e b i 

v a n j a n j e g o v e g a l a s t n i k a . 
Lastnik stanovanja sme odpovedati stanova

nje najemniku, če mu je neizogibno potrebno za 
osebno prebivanje, a stanuje sedaj stalno kot na
jemnik v tujem stanovanju. 

Če ima lastnik več stanovanj, oddanih v na
jem, označi stanovansko oblastvo predhodno na 
podstavi lastnikove prošnje stanovanje, ki ustreza 
njegovi dejanski potrebi, pri čemer mora vpošte
vati tudi vse člane njegove bližje rodbine, ki 
stanujejo stalno z njim. Prvenstveno se označu
jejo stanovanja drugih oseb in šele če se to ne 
da izvesti z ozirom na lastnikove potrebe, označi 
stanovansko oblastvo stanovanja državnih ali 
samoupravnih uradnikov in uslužbencev. 

najemnikov na leto dni od dne odpovedi, če gre ! 
za državne, samoupravne, prosvetne, humani- i 
tarne in zdravstvene naprave in zavode širšega ! 
javnega interesa, med katere se štejejo tudi i 
lekarne. 

če se je doselil lastnik ali če so se doselili ! 
njegovi otroci v dotični kraj šele kesneje nego : 

dne 25. julija 1914. ali če opravljajo obrat v na- ' 
jetem lokalu v novi tuji zgradbi, traja rok za iz
selitev najemnikovo 6 mesecev od dne odpovedi. 

Za vse ostale lastnike kakor tudi za lastnike, 
ki so se doselili kesneje nego dne 25. julija 1914., 
pa so bili pred temi dnem v dotičnem kraju člani 
(domovincf) te občine, se odreja kot rok za iz
selitev zakoniti rok, odnosno udomačeni krajevni 
selitveni rok. 

Člen 12. 
Če najemodajalec ali lastnik ali njegovi otroci 

v primerih členov 8., 9., 10. in 11. tega pravilnika 
ne uporabljajo tako dobljenega stanovanja ali 
lokala za opravljanje trgovine ali obrta v roku 
enega meseca, se kaznujejo, stanovanje, odnosno 
lokal, pa se odstopi prejšnjemu najemniku, če ga 
hoče zase. 

Izselitev lastnikova se izvrši po preteku 
15 dni, ko postane odločba o tem izvršna. 

Razpolaganje stanovanskih oblastev s stanovanji. 

Člen 13. 
D o l ž n o s t p r i j a v e p r a z n i h s t a n o v a n j . 

Če se stanovanje izprazni, mora lastnik naj
kesneje v 15 dneh, odkar mu je znano, da se 
najemnik izseli, in v 24 urah, ko se je najemnik 
izselil, o tem pismeno obvestiti pristojno stano
vansko oblastvo. 

Člen 15. 
Dodeljevati se ne smejo: 

a) stanovanja v državnih in samoupravnih 
zgradbah, namenjenih državnim ali samo
upravnim uradnikom; 

b) zgradbe, ki služijo za potrebe vojske; 
c) zgradbe, ki po svojem prvotnem namenu ne 

spadajo v kategorijo stanovanj ali ki so bile 
v take izpremenjene pred dnem 25. juli
ja 1914.; 

č) prazna stanovanja v muslimanskih hišah, ki 
nimajo posebnih vhodov ter se ne morejo 
ločiti od ostalega dela zgradbe z opažem ali 
zidom; 

d) prostori verskih institucij, ki so potrebni za 
opravljanje" verskega kulta priznanih ver in 
za prebivanje njih uslužbencev; 

e) zgradbe, ki se smatrajo za umetniško-zgodo-
vinske spomenike ali ki imajo v sebi in hra
nijo take stvari; 

f) zgradbe, namenjene izključno za nastanitev 
humanitarnih in kulturnih naprav, istotako 
zgradbe, v katerih so nastanjene rake naprave; 

g) stanovanja v kopališčih in zdraviliščih, na
menjena za bolnike in posetnike vobče. 
Stanovanja v zgradbah industrijskih, promet

nih (železniških in plovirvenih) podjetij, na
menjena izključno za prebivanje njih uslužben
cev, se smejo dodeljevati samo, če dotično pod
jetje ne potrebuje teh stanovanj. 

V. 
Določanje najemnine. 

Člen 16. 
D o l o č a n j e n a j e m n i n e p r i s t a n o v a n j i h 

in p o s l o v n i h p r o s t o r i h . 
Najemniki stanovanj in lokaiov — poslovnih 

prostorov — pridrže ta stanovanja in te pro
store od dne 1. januarja 1923. do dne 1. janu
arja 1925. za dotedanjo ali za sporazumno do
ločeno najemnino ali pa za cene, ki jih odredi 
razsodišče, če se najemnik in najemodajalec ne 
moreta sporazumeti. 

Razsodišče rešuje spore o višini najemnine, 
vpoštevaje krajevne razmere, stanje in vrednost 
zgradbe, pravično amortizacijo vložene glavnice, 
davke in ostale stvarne in osebne razloge last
nikove, najemnikove in oseb, ki stanujejo z njim 
v istem stanovanju, pa niso najemnikovi rodbin
ski člani.-

Ko se ocenjajo krajevne razmere, je treba 
uvaževati stanovansko krizo in težave .prebival
stva pri dobivanju stanovanj in lokalov vobče, 
istotako draginjo v dotičnem kraju. 

Stanje in vrednost zgradbe ocenja razsodišče. 
po materialu, iz katerega je zgrajena, ter vpo-
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števa, ali in v koliko je najemna imovina poško
dovana in najemniku vzeta možnost, da bi jo 
užival v celoti. Razlikuje zgradbe iz slabega ma
teriala, na brane* in trdega materiala kakor tudi 
kraj, kjer stoji zgradba, ali v središču ali na 
periferiji. 

Za pravično amortizacijo vložene glavnice 
se smatra primerna amortizacija glavnice za 
gradnjo. 

Pri oceni .stvarnih in osebnih razlogov last
nikovih in najemnikovih se vpošteva tudi njiju 
ekonomski položaj. 

Za najemnikove rodbinske člane se smatrajo 
njega žena in otroci ali one osebe, ki jih najem
nik resnično vzdržuje po zakonu ali po pogodbi. 
Osebe, ki stanujejo z najemnikom skupno v sta
novanju, se vpoštevajo pri odločanju samo, če ne 
plačujejo najemniku ničesar za stanovanje; če pa 
kaj plačujejo, se razpravlja po členu 20. tega pra
vilnika. 

Najemnina, ki jo odredi razsodišče, velja od 
prvega dne prihodnjega meseca, ko se je vložila 
prošnja za njeno določitev. 

Odrejena najemnina velja za ves čas, dokler 
velja zakon o stanovanjih, razen če se močneje 
izpremene stvarne in osebne razmere. 

Člen 17. 
D o l o č a n j e n a j e m n i n p r i d o d e l j e n i h 

s t a n o v a n j i h . 
Pri dodeljevanju stanovanj ne določa najem

nine stanovansko oblastvo, ampak prvenstveno 
jo določajo stranke sporazumno; če pa nasta
ne spor, jo odredi razsodišče po predpisih pred
hodnega člena z izpremembo, da velja odrejena 
najemnina od dne vselitve. 

Člen 18. 
T a b e l a za p r e r a č u n a v a n j e n a j e m n i n . 

Da se razsodiščem olajšajo posli in da izda
jajo enotne odločbe, sme stanovansko oblastvo 
(stanovansko sodišče) po potrebi izdelati po
sebne tabele (preglednice) povprečnih najemnin 
v zmislu odredb člena 16. tega pravilnika ob ob
veznem sodelovanju občin in po zaslišanju ob
stoječih društev hišnih posestnikov in najemni
kov. Tako odrejene najemnine za pristojna oblast-
va niso obvezne, nego jim služijo samo za 
osnovo pri hitrem in pravilnem odrejanju na
jemnin. Te tabele obsezajo samo stvarne, ne pa 
tudi osebne razloge lastnikove, najemnikove in 
oseb, ki stanujejo z njim v istem stanovanju, a 
nieo najemnikovi rodbinski člani. 

VII. 
Podnajem. 

Člen 19. 
Razen odredb prihodnjega člena ne veljajo 

za podnajemnike omejitve po zakonu o stano
vanjih in po tem pravilniku. 

Izselitev najemnikova na kakršnikoli osnovi 
ima za posledico rudi izselitev podhajemnikovo. 

Člen 20. 
Od dne 1. januarja 1923. in za ves čas, do

kler velja zakon o stanovanjih, ima lastnik pra
vico, dâ je deležen podnajemnine, ki jo dobiva 
najemnik z oddajanjem posameznih stanovanskih 
delov, in sicer: 
a) za prostore z opremo 15%; 
b) za prazne prostore 30%. 

Ta odredba se nanaša samo na one stano-
vanske dele in na one vrste podnajemnikov, ka
terih vselitev je omogočil najemnik sam, ki se 
mu tudi plačuje najemnina proti izvestnim oseb
nim storitvam (pohištvo, skupni postranski pro
stori, postrežba in podobno), ne glede na to, 
kdaj se je izvršila vselitev. 

Najemnik mora v takih primerih takoj, ko se 
podnajemnik vseli, obvestiti lastnika s točno 
označbo najemnine, ki jo prejema; isto morajo 
storiti tudi vsi najemniki, ki so prej oddali po
samezne stanovanske dele. 

Za podnajeme, sklenjene z rekvizicijo, isto-
tako za podnajeme, sklenjene na kakršenkoli na
čin, ki tvorijo glede uporabljanja celoto in pri 
katerih nimajo taki podnajemi nikakršnih obvez
nosti glede storitev, načina stanovanja ali oprav
ljanja obrata, se plačuje celokupna podnajemnina 
neposredno lastniku. 

• V izvirniku: bondruk = Fachwerk. 

VIII. 
Kazni. 

Člen 21. 
V denarju od 10.000 do 15.000 dinarjev se 

kaznuje, kdor prekrši odredbe člena 6., drugega 
odstavka, tega pravilnika. 

V denarju od 5000 do 12.000 dinarjev se kaz
nuje lastnik, ki zasluži kazen po členu 9., petem 
odstavku, m členu 12. tega pravilnika. 

V denarju do 6000 dinarjev se kaznuje, kdor 
zasluži kazen po členu 7., drugem odstavku, 
členu 11., drugem; odstavku, in členu 14., dru
gem in petem odstavku, tega pravilnika. 

Ostali prestopki odredb zakona o stanovanjih 
in tega pravilnika se kaznujejo v denarju db 
3000 dinarjev. 

Člen 22. 
Dejanja, kazniva po zakonu o stanovanjih, 

odnosno po tem pravilniku, se ne preiskujejo in 
tudi se krivec ne kaznuje, če taka dejanja zasta
rajo. Dejanja, kazniva po členu 21., prvem, dru
gem in tretjem odstavku, zastarevajo v enem letu, 
po členu 21., četrtem odstavku, tega pravilnika 
pa v 6 mesecih od dne, ko so bila učinjena. O 
prekinitvi zastaranja veljajo obče odredbe. 

IX. 
Takse. 

Člen 23. 
Pristojna stanovanska oblastva pobirajo po

leg rednih državnih taks za svoje delo kakor tudi 
za delo razsodišč v naprej takso v gotovini 
2 0 % enomesečne dosedanje najemnine od oseb, 
ki se obračajo nanje'za intervencijo. Najemniki, 
ki imajo potrdila pristojnih oblastev o siro
mašnem stanju, so teh taks oproščeni. 

Če je kdo sam našel ter v svoji prošnji ozna
čil stanovanje, katerega dodelitev želi, pobere 
stanovansko oblastvo za svoje delo takso na pod
stavi najemnine, ki jo je za to stanovanje pla
čeval prejšnji najemnik, če se pa ta najemnina 
ne da ugotoviti, po povprečni ocenitvi najemni
ne, ki se plačuje takrat za podobna stanovanja 
v podobnem položaju. Če se stanovanje ne ozna
či, pobere stanovansko oblastvo takso po po
vprečni ocenitvi najemnine, ki se plačuje takrat 
za stanovanje te velikosti, katera se zahteva v 
prošnji. Toda nezavisno od tega, koliko najem
nino bi v konkretnem primeru pozneje odredilo 
razsodišče, ne sme ta taksa presezati 40 dinarjev, 
če se zahteva za stanovanje z eno sobo; 80 dinar
jev za dve sobi; 100 dinarjev za tri sobe; 120 di
narjev za štiri sobe in 150 dinarjev za več nego 
štiri sobe, h katerim se štejejo povsod tudi pri-
tekline. 

Enkrat plačana taksa se ne pobere drugič, 
dokler se prosilcu ne najde stanovanje. To ne 
velja za osebe, ki odklonijo uporabo najdenega 
stanovanja ali vobče odstopijo od prošnje. Vse
kakor pa se plača taksa tudi drugič za delo sta-
novanskega oblastva, če se zahteva sestava raz
sodišča. 

X. 
Ugodnosti novih zgradb. 

Člen 24. 
Nove zgradbe so oproščene vseh omejitev, ki 

jih določata zakon o stanovanjih in ta pravilnik. 
Za nove zgradbe se smatrajo na ozemlju 

prejšnje kraljevine Srbije in Črne gore zgradbe, 
1.) katerih gradnja se je pričela, ko je stopil 

v veljavo zakon z dne 17. aprila 1919., in nadalje; 
2.) katerih gradnja se je pričela, preden je 

stopil v veljavo zakon z dne 17. aprila 1919., ki 
pa so kot nedovršene ostale neukoriščane tudi po 
razglasitvi tega zakona; 

3.) ki so bile spričo vojne močneje poškodo
vane, pa so bile popravljene, ko je stopil v velja
vo zakon z dne 17. aprila 1919., in se zaradi teh 
poškodb niso mogle ukoriščati za stanovanje ali 
za opravljanje prejšnjega obrata. V Beogradu 
velja ta odredba za one zgradbe, ki ustrezajo 
predpisom gradbenega zakona. Rabatne zgradbe 
ne morejo nikoli in nikakor uživati koristi, dolo
čenih z uredbo z dne 8. aprila 1921. 

Ta ugodnost se nanaša tudi na nova nad
stropja obstoječih zgradb. 

V ostalih delih kraljevine se smatrajo za nove 
zgradbe: 

1.) vse nove zgradbe, ki se sezidajo, in one, 
katerih gradnja se je pričela kesneje nego dne 
1. novembra 1918., istotako vsa na novo postav
ljena nadstropja in novo dozidani deli k obsto
ječim zgradbam; 

2.) vse zgradbe in njih deli, kar jih je bilo 
doslej oproščenih podobnih omejitev; 

3.) stanovanski in poslovni prostori v starih 
zgradbah, ki so temeljito popravljeni, a se prej 
niso mogli ukoriščati za stanovanje, tako da so 
s tem' dobljeni novi prostori za stanovanja. 

B. Formalne odredbe. 

I. 
Stanovanska oblastva 

(oblastva za stanovanja I. stopnje). 

1.) U s t r o j s t a n o v a n s k i h o b l a s t e v . 

Člen 25. 
Upravna oblastva I. stopnje naj ustanove pri 

sebi oblastva za stanovanja (odbore za stanove, 
stanovanske urede, stanovanska oblastva), da se 
opravljajo posli, ki jih jim nalagata zakon o sta
novanjih in ta pravilnik. Stanovansko oblastvo 
pri upravnih oblastvih tvorijo trije člani: njega 
starejšina ali njegov namestnik kot predsednik in 
dva člana (prisednika), eden izmed hišnih po
sestnikov in eden izmed najemnikov. 

Potrebno število članov imenuje upravno ob
lastvo I. stopnje izmed hišnih posestnikov in iz
med najemnikov, ko je prej zaslišalo krajevni 
organizaciji hišnih posestnikov in najemnikov, 
in sicer polovico izmed hišnih posestnikov, po
lovico pa izmed najemnikov, če sta te organiza
ciji ustanovljeni v dotičnem kraju. 

Če opravlja občina posle upravnega oblastva 
I. stopnje, je glede postavitve predsednika in 
članov kakor tudi glede imenovanja posebnih 
vladnih poverjenikov uporabiti predpise prihod
njega člena. 

Člen 26. 
V večjih občinah mestnega značaja kakor 

tudi v industrijskih krajih sme stanovansko so
dišče poveriti posel stanovanskega oblastva po
sebnim krajevnim oblastvom pri občinskih oblast
vih pod predsedstvom osebe, imenovane po ob
činskem odboru, in s sodelovanjem po enega 
člana izmed1 hišnih posestnikov in po enega iz
med najemnikov. Predsednik in njegov namestnik 
naj bosta po možnosti pravnika. Potrebno šte
vilo izmed hišnih posestnikov in najemnikov iz
voli občinski odbor, in sicer izmed dvojnega šte
vila kandidatov, ki jih predlagata krajevni orga
nizaciji hišnih posestnikov in najemnikov; če pa 
takih organizacij ni ali če re predlagata kandi
datov, izvrši občinski odbor omenjeno volitev iz 
označenih kategorij. 

Stanovansko oblastvo II. stopnje sme, če se 
pokažejo v poslovanju občinskih stanovanskih 
oblastev večji nedostatki ali pristranosti, ob stro
ških dotične občine imenovati svoje posebne 
vladne poverjenike za predsednike teh stanovan
skih oblastev in potrebno število članov tako, ka
kor je to odrejeno v prejšnjem odstavku. 

Člen 27. 
Člani stanovanskega oblastva morajo biti 

pismeni ter morajo imeti volilno pravico za na
rodno skupščino. 

Služba članov je častna in traja eno koledar
sko leto. Član je zavezan, sprejeti imenovanje, 
odnosno izvolitev, toda iz važnih razlogov (eta-
roßt, bolezen, preselitev itd.) sme zahtevati, naj 
ga upravno oblastvo I. stopnje, odnosno v pri
meru člena 26., prvega odstavka, tega pravil
nika, občinski odbor, razreši dolžnosti. 

Člani oddado, preden prično svoje delovanje, 
pred predsednikom stanovanskega oblastva, pis
meno zaobljubo, da bodo opravljali svoje dolž
nosti zvesto, točno in nepristransko ter čuvali 
uradno tajnost. Zaobljube niso obvezne za one 
člane, ki so že uradno prisegli kot javni uradniki. 

Člane, ki naj se udeležujejo dela, pozivlje 
predsednik stanovanskega oblastva v abecednem 
(azbučnem) redu, in sicer enega izmed najemo
dajalcev, drugega pa izmed najemnikov. 

Če je kdo izmed članov zadržan, odredi pred
sednik drugega. 

Člani so dolžni, na predsednikov poziv pri
hajati k sejam. Član, ki iz važnih razlogov ne 
more v posameznih primerih priti k seji, mora 
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to predsedniku takoj naznaniti in ta ga razreši 
te dolžnosti. 

Kaznovati je osebo, ki brez važnih razlogov 
ne sprejme predsedniškega mesta, istotako člana, 
ki ne pride ob določenem času k seji brez pravo
časne prijave, da je zadržan, ali brez važnih 
razlogov. 

Člen 28. 
Predsednik in člani stanovanskega oblastva 

ne smejo biti v sorodstvu po krvi ali svaštvu v 
premi vrsti kateregakoli kolena, v postranski pa 
ne po krvi do 4. in v svaštvu do 2. kolena. 

V konkretnih primerih se ne smejo udeleže
vati razpravljanja posamezni člani stanovanskega 
oblastva takrat, kadar se rešuje ali njih stvar ali 
stvar njih sorodnikov po krvi do 4. kolena in po 
svaštvu do 2. kolena. 

Člen 29. 
Pomožno osebje, kolikor ga je dejansko treba, 

pisarniški material, potrebne lokale za delo in 
druge potrebščine mora dajati upravno oblastvo 
I. stopnje, odnosno v primeru člena 26. tega pra
vilnika, občina, v kateri je sedež dotičnega sta
novanskega oblastva. 

2.) P r i s t o j n o s t s t a n o v a n s k i h 
oblas tev . 

Člen 30. 
Stanovanska oblastva so pristojna za reševa

nje vseh poslov po zakonu o stanovanjih in po 
tem pravilniku razen onih poslov, ki so izrecno 
dodeljeni drugim oblastvom. 

Zlasti spada v področje stanovanskih oblastev: 
1.) odvzemanje stanovanj po predpisih čle

nov 5., 7., 9., 12. in 14. tega pravilnika; 
2.) odrejanje rokov iz. členov 5., 7. in 9. pra

vilnika; 
3.) odpoved stanovanj zaradi zidanja novih 

zgradb namesto starih po predpisih člena 9. pra
vilnika; 

4.) označevanje ustreznih stanovanj po pred
pisu člena 10. tega pravilnika; 

5.) sprejemanje prijav po predpisu člena 13. 
pravilnika; 

6.) dodeljevanje stanovanj po predpisih čle
na 14". pravilnika; 

7.) pobiranje taks in opraščanje od taks po 
členu 23. pravilnika; 

8.) odrejanje zgradb, ki se smatrajo za nove 
po členu 24. pravilnika, in sicer samo v spornih 
primerih; 

9.) .sestavljanje list po členu 40. tega pra
vilnika. 

Pristojnost stanovanskih oblastev glede kazni 
se ureja s členom 53. tega pravilnika. 

3.) P o s t o p e k s t a n o v a n s k e g a oblas tva . 
Člen 31. 

Stanovansko oblastvo postopa uradoma in 
na prošnjo strank. 

V postopku je uporabljati načela upravnega 
postopka v posameznih pokrajinah, če pa takih 
ni, subsidiarno predpise civilnega sodnega po
stopka. 

Stranka sme imeti pri stanovanskem oblastvu 
zastopnika, toda vsaka stranka trpi stroške za 
svoje zastopnike. 

Stanovansko oblastvo mora stremiti za tem, 
da se rešujejo spori sporazumno in da se v po
stopku praviloma ne krši načelo zasliševanja 
strank. 

Seje stanovanskega oblastva odreja predsed
nik, ki skrbi za pravilno delo in hitro opravljanje 
poslov stanovanskega oblastva. 

Člen 32. 
Ustna razprava. 

Da se pospeši postopek ali pa Če to zahtevata 
obe sporni stranki, odredi predsednik stanovan
skega oblastva ustno razpravo s kratkim rokom 
ter pozove nanjo stranki, po potrebi pa tudi 
priče in veščake. ,-

Podatke, potrebne za pravilno- oceno stanja 
stvari, kakor tudi stanovanske načrte in podobno 
sme;stanovansko oblastvo nabaviti uradoma tudi 
pred razpravo, odrediti sme tudi ogled; na licu 
mesta, zahtevati mnenje veščakov ter odrediti vse, 
česar je treba. 

Vsa oblastva so mu dolžna dajati potrebno 
pomoč. 

Člen 33. 
P r e g l e d s t a n o v a n j in p o s l o v n i h 

p r o s t o r o v . 
Stanovanska oblastva, odnosno odrejeni člani 

ali drugi njih organi, imajo pravico, pregledati 
stanovanja, kadarkoli se jim zdi to potrebno, da 
prouče primer in da odločijo pravilneje kakor 
tudi za to, da zbero potrebne podatke vobče. 

Pregled se vrši samo podnevi, in sicer med 
9. in 18. uro. Člani morajo na zahtevo lastnika, 
odnosno najemnika stanovanja, pokazati pismeni 
odlok za pregled, ki ga jim je izdal predsednik. 

Člen 34. 
Odločba. 

Stanovanska oblastva odločajo po prostem 
prepričanju in na podstavi predloženih dokazil 
ali dokazil, ki jih zbero sama, in osebnega po
znavanja stvari. 

Razen javnih listin cenijo dokazilno moč pri 
vseh ostalih dokazilih po prostem prepričanju, 
priče pa zaslišujejo po svoji izprevidnosti. 

Stanovanska oblastva rešujejo sporne pred
mete z odločbo. Odločajo pa z navadno večino. 
Najprej glasuje član - najemnik, potem član-hišni 
posestnik in naposled predsednik. 

V odločbah mora stanovansko oblastvo na 
kratko navesti vse razloge kakor tudi se sklice
vati na predpise, po katerih se je odločba izvršila. 
Odločba se da takoj v podpis vsem prizadetim 
strankam ali pa (kjer to ni bilo mogoče ali če za
hteva stranka pismen odlok) se jim vroči pismen 
odlok. 

Člen 35. 
Zapisnik i . 

O ustni razpravi je voditi zapisnik, ki mora 
na kratko navajati vse bistvene okolnosti raz
prave, zlasti bistvene izjave vseh pozvanih strank, 
prič in veščakov kakor tudi odločbo in razloge 
zanjo. 

Vobče je o posvetovanju in glasovanju se
stavljati tabelaren zapisnik. V tem zapisniku je 
treba sosebno navesti ime predsednikovo in obeh 
članov, čas in kraj seje, odločbe in razloge, po 
katerih se je izrekel sklep, kakor tudi razloge za 
glasovanje onega člana, ki je ostal pri glasovanju 
v manjšini. 

Člen 36. 
Vročanje p i smenih odlokov. 

Pozivi in vsi odloki se morajo vročati pravi
loma v svoje roke; samo, kjer to ni bilo mogoče, 
se smejo vročiti rodbinskemu članu, domačinom 
ali upravitelju in, če tudi teh ni, jih je prilepiti 
na vratih njih stanovanja. Ustna razprava se ne 
sme izvesti, če vročitev ni dokazana. 

Člen 37. 
S p e c i a l n e o d r e d b e . 

Prošnje za stanovanja se vlagajo pismeno ali 
pa se jemljejo na zapisnik po ustno izraženi želji. 
V prošnji mora stranka navesti svoje ime, zva
nje in svoj poklic, število, starost in zvanje čla
nov svoje rodbine, stanovanje, v katerem sedaj 
stanuje, iz koliko in kakšnih prostorov sestoji 
stanovanje in zakaj ga opušča in iz koliko pro
storov želi drugo stanovanje. 

Za aktivne državne in samoupravne uradnike 
in uslužbence sme prijavo za stanovanje vložiti 
tudi starejšina oblastva, pri katerem poslujejo. 

Stanovansko oblastvo mora predhodno za
slišan' lastnika, zlasti če uveljavlja ta utemeljene 
razloge zoper osebe, ki se jim dodeljujejo sta
novanja. 

Takoj nato odloči o dodelitvi. Če pa lastnik 
ne pride na prvi poziv stanovanskega oblastva, 
odloči to oblastvo, ne da bi ga bilo zaslišalo. 

Odločbo o dodelitvi je vročjti tudi ostalim 
osebam, ki so se obrnile na stanovansko oblastvo 
zaradi istega stanovanja. 

Če se oni, ki mu je stanovanje dodeljeno, od
reče temu stanovanju iz kakršnihkoli razlogov, 
ko postane odločba o dodelitvi izvršna, ima sta
novansko oblastvo pravico, ne da bi vnovič za
slišalo lastnika, to -stanovanje dodeliti komu dru
gemu. . /J..; •..-., -

Stanovanska: oblastva;.po mestih morajo vo
diti točen sezîiamek. vseh oseb, ki se obračajo 
nanje zaradi stanovanj, š podatki, ki se zahtevajo 
v prvem odstavku .teçà Člena. 

Specialne odredbe, kako je postopati,, če se 
odpovedo stanovanja zaradi zidanja novih 

namesto starih, so obsežene v predpisih člena 9. 
tega pravilnika. 

Člen 38. 
Izvrševanje odločb. 

Stanovansko oblastvo odreja po potrebi na 
zahtevo prizadete stranke prisilno izvršitev svo
jih izvršnih odločb kakor tudi izvršnih odločb 
stanovanskih sodišč. Odločbe so izvršne, ko ni 
več pravice pritožbe. 

Zaradi izvršitve sme stanovansko oblastvo 
zahtevati pomoč pristojnega izvrševalnega obla
stva, ki mora neutegoroa dati to pomoč. 

Člen 39. 
Takse. 

Taksa, omenjena v členu 23. pravilnika, se 
polaga stanovanskemu oblastvu proti priznanici. 

Taksa mora služiti za izplačilo nagrade za 
delo prisednikom in ostalim članom stanovanskih 
oblastev in razsodišč. 

Pravično nagrado posameznim članom po 
njih dejanskemu delu in velikosti posla, čas iz
plačila in način (v mejah teh dohodkov) odreja 
stanovansko sodišče. 

Predsednik stanovanskega oblastva ali njegov 
namestnik vodi knjige o denarnih dohodkih in 
izdatkih. 

II. 
Razsodišča. 

1.) U s t r o j r a z s o d i š č . 
Člen 40. 

Razsodišče sestavljajo: 
en razsodnik, ki ga izbere najemodajalec, en 

razsodnik, ki ga izbere najemnik, in predsednik, 
ki ga izvolita ta dva člana. Ob istem času in na 
isti način se odrejajo tudi njih namestniki. Člani 
in namestniki se izbirajo iz liste, ki se določa v 
tretjem in četrtem odstavku tega člena. 

Za sestavo razsodišča se oseba, ki ni zado
voljna z višino dotedanje najemnine, obrne s 
prošnjo nâ stanovansko oblastvo, pri čemer 
označi svojega razsodnika in njegovega namest
nika. Stanovansko oblastvo pozove v 3 dneh na
sprotno stranko, naj v nadaljnjih 3 dneh označi 
svojega razsodnika in njegovega namestnika. Če 
nasprotna stranka ne bi hotela označiti razsod
nika, ga postavi stanovansko oblastvo sâmo iz 
iste liste. To velja tudi, če se izbrana razsodnika 
ne zedinita za volitev predsednikovo. 

Zaradi sestave razsodišč izdela stanovansko 
oblastvo posebne liste razsodnikov, iz katere se 
volijo tudi namestniki razsodnikov. Število oseb 
v teh listah znaša po lokalnih potrebah od 6 do 
40; pri tem je treba vp oštevati vrste hišnih po
sestnikov in najemnikov ter postopati na način, 
ki je določen v členih 25. in 26. 

Listo predsednikov odreja stanovansko oblast
vo v številu od 3 do 6 oseb izmed aktivnih ali 
upokojenih državnih ali samoupravnih uradni
kov, po možnosti absolviranih pravnikov. 

Liste veljajo za eno koledarsko leto. 
Člani stanovanskega oblastva smejo biti tudi 

v listah za sestavo razsodišča. 
Aktivne sodnike je dopustno vpisati v ome

njene liste samo po njih osebnem pristanku in 
z odobritvijo njih starejšin. 

Člen 41. 
Predpise členov 27. in 28. tega pravilnika je 

zmiselno uporabljati tudi glede članov razsodišč. 
Razsodišča poslujejo pri stanovanskih oblast-

vih ter uporabljajo pomožno osebje, pisarniški 
material in prostore stanovanskih oblastev. 

2.) P r i s t o j n o s t r a z s o d i š e . 
Člen 42. 

Razsodišče rešuje spore o višini najemnine 
po členih 16. in 17. tega pravilnika. 

3.) Postopek r a z s o d i š č . 
Člen 43. 

Predsednik razsodišča odreja dan za zasliše
vanje ter pozivlje po stanovanskem oblastvu 
razsodnike kakor tudi najemodajalca in najem
nika, če najemodajalec ali najemnik izostane, to 
ne ovira razsodišča pri delu. če je treba razso
dišču ogleda na licu meséa, gâ tudi izvrši. 
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Ko zasliši stranki, ustanovi z odločbo, kolika 
bodi najemnina. Odredbe členov 31. do 35. pra
vilnika je zraiselno uporabljati. 

Razsodišče odloča z navadno večino glasov. 
V odločbi je treba označiti činjenice in razloge, 
na katerih podstavi se je odločba izrekla, kakor 
tudi to, ali se je izrekla enoglasno ali z večino 
glasov. Po izdani odločbi se vrnejo spisi stano-
vanskemu oblastvu, ki izvršuje priobčitve. 

Odločba se mora izdati najkesneje v 20 dneh, 
ko se je najemodajalec s prošnjo obrnil na sta-
novansko oblastvo za sestavo razsodišča. 

Člen 44. 

Če se stranki pred razsodiščem sporazumeta 
sami, kolika bodi najemnina, postavi razsodišče 
to v zapisnik, prečita svoj vpis doslovno stran
kama ali pa ga jima da, če ga hočeta precitati 
sami, potem, ju vpraša, ali je to, kar je v zapis
niku napisano, njiju volja, in če se izjavita, da 
je, podpišeta zapisnik, ki ga potem razsodišče 
overi s svojim podpisom. Tak zapisnik ima moč 
izvršne odločbe ter se, dokler velja zakon o sta
novanjih, ne sme izpremeniti, razen če se moč
neje izpremene stvarne in osebne razmere. 

III. 
Stanovanska sodišča 

(stanovanska oblastva H. stopnje). 

1.) U s t r o j s t an o v a n ski h s o d i š č . 

Člen 45. 
Pri ministrstvu za socialno politiko je usta

noviti za prejšnje ozemlje kraljevine Srbije in 
Črne gore in za Vojvodino, za ostale pokrajine 
pa pri pokrajinskih upravah stanovanska sodišča. 
Ta sodišča sestavljajo predsednik in dva člana, 
ki jih imenuje minister za socialno politiko, od
nosno pokrajinski namestnik. Ko se začne upo
rabljati zakon o obči upravi, ustanovi ta sodišča 
oblastni veliki župan pri oblastnih upravah. 

Predsednik in člana stanovanskih sodišč ka
kor tudi njiju namestnika se volijo izmed urad
nikov-pravnikov onih oblastev, pri katerih so 
ustanovljena stanovanska sodišča; po osebnem 
pristanku in z odobritvijo pristojnih rednih so
dišč pa se sme imenovati en član tudi izmed 
rednih sodnikov. 

Sodišče pri ministrstvu za socialno politiko 
uporablja pomožno osebje, vložni zapisnik in 
register občega oddelka, pri pokrajinskih upra
vah, odnosno oblastnih upravah, pa pomožno 
osebje, vložni zapisnik in register oddelkov za 
socialno politiko pri teh oblastvih. 

2.) P r i s t o j n o s t s t a n o v a n s k i h s o d i š č , 

člen 46. 
Stanovanska sodišča so pristojna za pretresa

nje in reševanje pritožb: 
a) zoper odločbe stanovanskih oblasiev in 
b) zoper odločbe razsodišč. 

V primeru člena 37., tretjega odstavka, tega 
pravilnika ima lastnik pravico pritožbe samo zo
per volitev oseb; zoper dodelitev stanovanja pa 
vobče nima pravice pritožbe. 

Pristojnost stanovanskih sodišč glede kazni 
ureja člen 53. tega pravilnika. 

Člen 47. 
Stanovansko sodišče opravlja prav tako kakor 

prva stopnja vse posle, ki so mu poverjeni s 
predpisi tega pravilnika, in sicer zlasti: 
a) posle.glede odvzemanja poslovnih prostorov 

po predpisih členov 3. in 4. tega pravilnika; 
dalje 

b) posle po predpisih člena 26. pravilnika; in 
naposled 

c) posle glede obnove postopka po predpisih 
člena 51. pravilnika. 
V primeru pod a), če imajo podjetja podruž

nice ali če je sedež podjetja v inozemstvu, odredi 
ministrstvo ža socialno politiko po višini pro
meta in dohodkov v posameznih podružnicah, 
odnosno po kraju, kjer je pravi sedež prometa v 
naši državi, kaifefo stanovansko sodišče je pri
stojno v prvi vriti..Tako.odrejeno oblastvö re
šuje nosle zasliševanja ostalih prizadetih stano-
vahäkih sodišč, ki imajo pravico, ugovarjati zo-
p"er rèsïtvë pri ministru za socialno politiko. 
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Člen 48. 
Zoper vse odločbe stanovanskih oblastev ka

kor tudi zoper odločbe razsodišč, ako niso spre
jete enoglasno, se sme vložiti pri stanovanskem 
sodišču pritožba v 8 dneh po priobčitvi odločbe; 
dan priobčitve se ne všteva. Enoglasno sklenjene 
odločbe razsodišč kakor tudi odločbe stanovan
skih sodišč so izvršne in zoper nje nima nihče 
pritožne pravice. 

Pritožbe se vlagajo neposredno pri stanovan
skem oblastvu. Pritožbe, ki se vlože neposredno 
pri stanovanskem sodišču ali pa se vlože pozneje, 
se ne vpoštevajo. Pritožbe, poslane po pošti s 
povratnim recepisom na naslov stanovanskega 
oblastva, se smatrajo za vložene pri oblastvu. 

3.) P o s t o p e k s t a n o v a n s k i h s o d i š č , 

člen 49. 
Stanovanska oblastva morajo priložiti pritožbi 

spise in vse, česar je treba za reševanje odločb, 
zoper katere gre pritožba, brez nadaljnjega pre
iskovanja in preizkušanja po stanovanskem so
dišču; vrhu tega morajo pristojnemu stanovan-
skemu sodišču poslati spise v 15 dneh. 

Člen 50. 
Postopek pri stanovanskih sodiščih je pismen, 

zato se ustne pritožbe ne smejo sprejemati. Dru
gače je zmiselno uporabljati predpise, odrejene 
po tem pravilniku za postopek pri stanovanskih 
oblastvih, kakor tudi načela upravnega postopka 
v posameznih pokrajinah, in če teh ni, subsidiar-
no predpise civilnega sodnega postopka. 

Stanovansko sodišče rešuje pritožbe v 15 
dneh. Pritožbe na podstavi člena 46., drugega 
odstavka, tega pravilnika rešuje stanovansko so
dišče prvenstveno mimo vseh drugih pritožb. 

Člen 51. 
O b n o v a p o s t o p k a . 

Obnovo sporov, ki jih je rešilo stanovansko 
oblastvo, razsodišče ali stanovansko sodišče z 
izvršno odločbo, smejo zahtevati stranke, če so 
brez lastne krivde nabavile ali zvedele za listine 
ali druge dokaze odločilne važnosti šele, ko jih 
omenjena oblastva niso mogla več uporabiti v 
postopku, ali pa če so istotako brez lastne krivde 
šele pozneje zvedele za bistvene nedostatke v 
odločbi. 

Obnovo sme zahtevati vsaka stranka samo 
enkrat, in sicer v 6 mesecih po izvrsnosti prve 
odločbe. Zahteva za obnovo se mora predložiti 
pristojnemu stanovanskemu oblastvu, ki vroči to 
zahtevo z vsemi spisi o tem predmetu stanovan
skemu sodišču v odločitev. 

Stanovansko sodišče ali odkloni ali dovoli 
obnovo; ako jo dovoli, mora obenem, rešiti glav
no stvar (spor), če je zanjo pristojno v I. stopnji 
ali če se da rešiti spor brez nadaljnjega preisko
vanja. 

Dovolitev za obnovo spora ne ustavlja iz
vršitve izvršne odločbe, razen v primeru člena 
30., točk 1. in 3., tega pravilnika. 

IV. 
Oblastva za odpoved. 

Člen 52. 
Na ozemlju prejšnje kraljevine Srbije in (irne 

gore se vrši odpoved pri pristojnih policijskih 
oblastvih, na ostalem delu ozemlja kraljevine pa 
pri pristojnih rednih sodiščih, ki poročajo o svo
jih odločbah tudi stanovanskemu oblastvu. 

Glede postopka kakor tudi gledfc pritožne 
pravice veljajo še nadalje predpisi, ki so do 
sedaj veljali v posameznih pokrajinah. Za od-
]x>ved po odredbah člena 9. tega pravilnika je 
pristojno stanovansko oblastvo (člen 30., toč
ka 3.). 

V. 
Oblastva za izrekanje kazni. 

Člen 53. 
Dejanja, kazniva po zakonu o stanovanjih in 

tem pravilniku, preiskuje uradoma in kazni iz
reka z razsodbo predsednik, pristojnega stano
vanskega oblastva. Zoper razsodbo se sme kaz-
novanec pritožiti na stanovansko sodišče v 8 
dneh, ko sé inù p'rìobcì Talzšodba/ Pritožba se 
vroči onemu oblastvu, ki je izreklo razsodbo. 

Letnik IV. 

Pritožbe, poslane po pošti s povratnim recepi
som na naslov doričnega stanovanskega oblastva, 
se smatrajo za vložene pri oblastvu. To oblastvo 
mora poslati vse spise stanovanskemu sodišču v 
8 dneh. Stanovansko sodišče rešuje pritožbe v 
15 dneh. Odločba stanovanskega sodišča je iz
vršna. 

Izvršne odločbe izvršuje pristojno izvrševal-
no oblastvo. 

Člen 54. 
Kazni se izrekajo v korist fonda za zidanje 

malih stanovanj, ki je ustanovljen pri državni 
hipotekami banki v Beogradu. Denar, dobljen od 
kazni, pošiljajo za prednje namene izvrsevalna 
oblastva na plodonosno naložitev državni hipo
tekami banki po preteku vsakega meseca, a naj
kesneje do 5. dine prihodnjega meseca. 

Pošiljki denarja je priložen spis, v katerem je 
treba označiti: ime kaznovančevo in njega poklic; 
njega stanovališče; katero oblastvo ga je kazno
valo; za kakšno dejanje je bil kaznovan; številko 
in datum izvršne razsodbe; znesek, ki se pošilja. 
Prav tak spis se pošlje tudi ministrstvu za social
no politiko, oddelku za javno pomoč. 

VI. 
Ministrstvo za socialno politiko. 

Člen 55. 
Skrbstvo in nadzorstvena oblast o vseh sta

novanskih zadevah pripada ministrstvu za so
cialno politiko. 

Minister za socialno politiko kontrolira delo 
posameznih stanovanskih oblastev po svojik 
uradnikih, ki so pooblaščeni za to. Ta poobla
stila so ali specialna za posamezne preglede ali 
pa generalna. 

Minister za socialno politiko ne izdaja nika
kršnih odločb v konkretnih najemninskih sporih 
in tudi ne sprejema pritožb v tem oziru, razen 
v primeru prigovorov po členu 47., drugem od
stavku, tega pravilnika. 

Zaključne odredbe. 

člen 56. 
S predpisi tega pravilnika se ne morejo ko

ristiti ne lastniki ne najemniki, ki niso plačali 
dolžnega državnega davka za predzadnje tri
mesečje. 

Člen 57. 
Dne 1. januarja 1923. prestanejo veljati pra

vilniki, pokrajinskih uprav. 
Brez odobritve ministra za socialno politiko 

ne smejo nobena oblastva izdajati pravilnikov in 
tudi ne predpisov o stanovanskem vprašanju, ker 
drugače ne veljajo. 

Člen 58. 
Upravna oblastva (člena 25. in 45. tega pra

vilnika) morajo do dne 1. januarja 1923. ustano
viti nova stanovanska oblastva, odrejena po tem 
pravilniku, in omogočiti njih delovanje do tega 
dne. 

Dosedanja stanovanska oblastva morajo ta
koj izza dne 1. januarja 1923. novim pristojnim 
oblastvom izročiti vse nerešene predmete kakor 
tudi vse ostale spise, knjige in arhiv (registra-
turo). 

Nerešene predmete reši pristojno oblastvo 
vobče po novih predpisih, če pa gre za določitev 
najemnin do dne 1. januarja 1923., jih reši pri
stojno stanovansko oblastvo po starin predpisih. 

Člen 59. 
Ta pravilnik dobi obvezno moč za vse držav

ljane in za oblastva kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev dne 1. januarja 1923.; njegovi predpisi 
veljajo za isti čas kakor dotični predpisi zakona 
o stanovanjih, odredbe člena 58., prvega odstav
ka, pravilnika pa od dne, ko se razglasi pra
vilnik v «Službenih Novinan». 

V B e o g r a d u , dne 29. novembra 1922.; 
št. 14.587. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Oregor Žerjav s. r. 
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Razglasi drugih uradov in oblastev. 
St. 24 ex 1922. 1797 

Razglas. 
Preizkušnje iz državnega računovodstva se začno 

v rimskem terminu v soboto dne 2 7. j a n u a r j a 
1 9 2 3. 

Prosilci naj vlože svoje prošnje, pravilno oprem
ljene in kolkovane, do vštetega dne 13. j a n u 
a r j a 1 9 2 3. pri predsedniku podpisane komisije, 
računovodstvu delegacije ministrstva financ, od-
eeku za pokrajinsko upravo, v Ljubljani. 

Prošnjam je priložiti krstni list, zrelostno izpri
čevalo, izkaz o poklicu (dekret o imenovanju) in 
potrdilo univerze, da je prosilec kot slušatelj dva 
semestra obiskoval predavanja iz državnega raču
novodstva. 

V proënji bodi natančno navedeno, kateri pri
pomočki so prosilcu služili pri učenju. 

V L j u b 1 j a n i, dne 16. decembra 1922. 
Iipraševalna komisija iz državnega računovodstva. 

A 96/22—14. 1769 3—2 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Terezija F r a n k o v Kostanjevici št. G9 je dne 

23. marca 1922. umrla. Poslednja volja se ni našla. 
a) Ignacij F r a n k o iz Zvabovega, sedaj baje v 

Ameriki; 
b) Jožef F r a n k o iz Šmarja št. 1 

Budimpešti; 
c) Terezija F r a n k o , omožena Pavlenč, v Volč-

kovi vasi, potem baje v Ameriki; 
č) Franc Š k e d e 1 j iz Šmarja in 
d) Franc F r a n k o iz Gorenje Stari vasi. sedaj 

baje oba v Ameriki, 
katerih bivališče sodišču ni znano, se pozivljejo, naj 
se tekom e n e g a l e t a od danes dalje zglase pri 
tem sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z Josipom Likarjem, goz
darjem v p. v Dobeh št. 1 pri Kostanjevici, ki se je 
postavil odsotnim dedičem za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 9. decembra 1922. 

1789 

U 592/22/3, 1770 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Stefan B e r d e n , rojen dne 10. marca 1884. 

v Filovcih, tja pristojen, rimsko-katoliške vere, 
oženjen, gostilničar in čevljar v Filovcih št. 8, ne
kaznovan, je kriv, da do dne 7. septembra 1922. v 
svojih gostilniških prostorih v Filovcih ni imel niti 
sumarno niti podrobno označenih cen posameznim 
predmetom tako, da bi jih bil" lahko vsakdo raz
ločno videl. S tem je zakrivil prestopek po členu 
6. zakona o pobijanju draginje življenskih potreb
ščin in brezvestne spekulacije z dne 30. decembra 
1921., Ur. 1. št. 6 ex 1922., in zato se obsoja po 
i6tem členu z uporabo § 260. b k. z. na en dan za
pora, poostrenega e trdim ležiščem, in na 100 Din 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja dva 
dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo kazen
skih stroškov. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 28. septembra 1922. 

A. Vpisi v trgovinski register. 
I. V p i s a l e s o se n a s t o p n e f i r in e : 

1077. Sedeš: Jesemce ob Savi. 
Besedilo firme: Tvornica briketa Halper i dru

govi. 
Obratni predmet: izdelovanje briketov iz pie-

pozneje baje v moga. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza dne 

25. novembra 1922. 
Družbeniki: Vladimir Halper, kotarski upravi

telj izv. službe v Zagrebu, Šenoina ulica št. 1; Sta
nislav J. grof Lubienski, generalni minatelj Bal
kanske banke v Zagrebu, Jelačičev trg š t 25; 
dr. Ivan J. grof Lubienski, zasebnik v Zagrebu, 
Opatička ulica št. 16; dr. Franjo Devide, odvetnik 
v Zagrebu, Bakaćeva ulica št. 5; dr. Zdenko Lon-
ghino, odvetnik v Karlovcu. Firmo zastopa vsak 
poedini družbenik sam zase. 

Firmo podpisuje pod njenim napisanim, natisnje
nim ali štampiljiranim besedilom po en družbenik. 

N o v o m e s t o , dne 29. novembra 1922. 

A 123/22—11. " 1730 3—3 

Poklic dediča neznanega bivališča. 
Franc R o t a r , zaeebnik v Leskovcu št. 15, je 

dne 25. januarja 1922. umrl. Poslednja volja se ni 
našla. 

Janez Rotar iz Leskovca, naposled nekje v Ame
riki, se pozivlje, naj se tekom e n e g a 1 e t a od da
nes dalje zglasi pri tem sodišču. Po tem roku se bo 
razpravljala zapuščina z ostalimi dediči in z Jako
bom Artačem, upokojenim redarjem v Krškem, ki se 
je postavil odsotnemu Janezu Rotarju za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Krškem, oddelek L, 
dne 28. oktobra 1922. 

U 690/22—«. 1771 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Make B e c k , rojen dne 2. januarja 1864. v 

Zalalovöju (Ogrsko), pristojen v Dolnjo Lendavo, 
izraelitske vere, pek in hišni posestnik v Dolnji 
Lendavi et. 70, nekaznovan, je kriv, da ni imel do 
dne 20. oktobra 1922. v svoji pekarni v Dolnji Len
davi niti podrobno niti sumarno označenih cen pe
civu tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 
S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona o 
pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 ex 1922., in zato se obsoja po istem členu na 
en dan zapora in na 200 Din denarne kazni, ob ne-
isterljivosti pa na nadaljnje štiri dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. na plačilo kazenskih stroškov. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 2. decembra 1922. 

T222/22--4. 1794 
Amortizacija. 

Po prošnji Luke K o s a , hlapca v Gortini, ae 
uvaja postopanje za amortizacijo nastopne vložne 
knjižice, ki jio je prosilec baje izgubil: Hranilna 
knjižica marenberške hranilnice št. 5696 z vlogo 
400 K, glaseča se na ime: Luka Kos. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da vložna knjižica ni več 
veljavna. 

Okrožno sodišče v Mariboru, oddelek IV., 
dne 10. decembra 1922. 

U 414/20—35. 
Oklic. 

1729 3—2 

U VU 414/22—3. 1705 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Marija B e n c i n a , rojena dne 7. ju

nija 1886. v Sodražici, tja pristojna, rimsko-katoli-
žke vere, samska, prodajalka semen v Ljubljani, 
Karlovška cesta št. 8, nekaznovana, je kriva, da ni 
imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen življen-
skim potrebščinam, in sicer eemenom, na svoji stoj
nici sumarno ali podrobno označenih tako, da bi jih 
bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato ee obsoja po členu 6. citi
ranega zakona na kazen 1 dne zapora, znižano z 
razsodbo deželnega sodižča v Ljubljani z dne 20ega 
oktobra 1922., BI 186/22, na 12 ur zapora, in 100 
dinarjev denarne kazni, odnos.no ob neizterljivosti 
po členu 16. citiranega zakona na nadaljnja 2 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz-
«odbo objaviti v Uradnem lietu ob stroških obtožen-
k i l ü h k Okrajno sodiice v Ljubljani, 

dne 7. decembra 1922. 

Pri okrajnem sodišču v Radovljici se hrani žen
ski ovrabni nakit, sestoječ iz več vrst pravih biserov 
in briljantov (biserni kolje). 

Ta nakit je bil baje najden ob prevratu leta 
1918. na cesti med Radovljico in Lescami. 

Lastnik so pozivlje, naj se javi tekom enega leta 
ter dokaže svojo lastninsko pravico, ker bi se sicer 
nakit prodal na javni dražbi in bi se z izkupičkom 
postopalo po § 379. k. pr. r. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek III., 
dne 11. decembra 1922. 

1795 P 252/22—1. 
Razglas. 

S sklepom podpisanega sodišča z dne 12. de
cembra 1922., opr. št. L 5/22—7, se je očetovska 
oblast Josipa Magdiča, posestnika v Ronkovcih 
št. 61, nad nedoletno Julijano M a g d i č e v o , po-
sestnikovo hčerjo v Renkovcih št. 61, podaljšala 
na nedoločen čas. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek H., 
dne 12. decembra 1922. 

P I 165/22—1. 1786 
Sklep. 

S eklepom podpisanega sodišča z dne 7. avgusta 
1922., L I 14/22—10, sta bila Franc in Marija 
K o r p a r , posestnika v Žab jaku št. 31, zaradi za-
pravljivosti omejeno preklicana. 

Za pomočnika jima je postavljen Anton Kekec, 
posestnik v Žabjaku št. 12. 

Okrajno sodišče v Ptuju, oddelek I., 
dne 4. oktobra 1922. 

1078. Sedež: Kamnik. 
Besedilo firme: J. Oister in drug. 
Obratni predmet: proizvajanje tekstilnih izdel

kov in trgovina z njimi. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 1. novembra 1922. 
Družbenika: Janko Oister, trgovec v Ljubljani, 

VIL, Zibertova ulica št. 155; Franjo Malgaj, hišni 
posestnik v Ljubljani, VH., Knezova ulica št. 121. 

Družbo zastopa vsak družbenik samostojno ter 
jo podpisuje tako, da postavlja pod njeno natisnje
no, štampiljirano ali napisano besedilo sivojeročno 
svoje ime. 

L j u b l j a n a , dne 4. decembra 1922. 

1079. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: «Jugoeskim», trgovska družba 

Vekoslav Pele & drugovi v Ljubljani. 
Obratni predmet: eksport in import, trgovina a 

mešanim blagom na debelo in na drobno, in sicer: 
s ispecerijskim, kolonialnim in materialnim blagom, 
deželnimi in poljskimi pridelki in izdelki, mlevskiml 
Izdelki, lesom in lesnimi izdelki in manufakturo 
na debelo in na drobno. 

Družbena oblika: javna trgovska družba izza 
dne 13. oktobra 1922. 

Družbeniki: Vekoslav Pele, trgovec in posestnik 
v Ljubljani, Kopališka ulica št. 8; Poter Jeraj, tr
govec na Bledu, vila Bergman; Josip 'Remic, trgo
vec v Ljubljani, Sv. Petra cesta št. 4. 

Družbo zastopata kolektivno po dva družbenilca 
ter podpisujeta firmo tako, da postavljata pod 
njeno besedilo svojeročno svoja podpisa. 

L j u b 1 j a n a , dne 4. decembra 1922. 

1080. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Lavrič & Co., trgovina » dežel

nimi pridelki na debelo. 
Obratni predmet: trgovina z deželnimi pridelki 

na debelo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba izza 

dne 18. novembra 1922. 
Družbeniki: Ivan Lavrič, trgovec v Loškem po

toku; Franc Kovač, trgovski zastopnik v Ljubljani; 
Eberhard Gaspari, trgovski zastopnik v Mariboru. 

Pravico, zastopati družbo, imata družbenilca 
Franc Kovač in Eberhard Gaspari, vsak zase. 

Podpis firme: Pod natisnjeno, žigosano ali na
pisano besedilo firme postavlja družbenik Franc 
Kovač ali pa družbenik. Eberhard Gaspari evoje-
ročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 29. novembra 1922. . 

1081. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Opekarna «Emona», d. d. v 

Ljubljani; Ziegelwerke «Emona», A.-G. in Ljublja
na; Fabbrica di mettoni «Emona», e. a. a Ljubljana. 

Obratni predmet: Družba 
a) ustanovi tvorniško opekarno na Viču pri Ljub

ljani ter nakupi za to potrebne nepremičnine^ 
stroje in druge pripomočke; 

b) trgovsko in tehnično obratuje podjetje, nave
deno pod a); 

c) pridobiva, zakupuje ali daje v zakup že obsto
ječa in ustanavlja nadaljnja nova podjetja, ka
terih predmet je trgovanje z opeko in kakršnimi
koli glinastimi izdelki, jih obratuje, se udeležuje 
pri njih, zlasti pa pridobiva njih delnice ali de
leže, patente ali privilegije; 

б) ustanavlja, pridobiva, jemlje in daje v zakup-
nadaljnje tvorniško opekarne in tvornice za iz-
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delovanje kakršnihkoli glinastih izdelkov in ' verjena prokura — ti zadnji /, dostavkom «por 
nepremičnine, patente in privilegije, potrebne za profcura» ali «p! p.». 
to aH spadajoče k njih obratovanju, ter se udele-. Razglasi družbe, predpisani po pravilih, se ob-
žuje pri talcih podjetjih, zlasti nakupuje njih javljajo v «Uradnem listu pokrajmeko' uprave za 
delnice ali deleže; j Slovenijo», & pa ta list prestane, v «Službenih 

d) opravlja vse trgovske posle in obrate, služoče ' Novinah kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» ali v 
pospeševanju navedenih namenov, vse to vpo-1 uradnem listu na sedežu družbe. 
števaje zakonita določila, veljavna za posamezne 
kupcijje ali stroke. 
Družbena oblika: Delniška družba; ustanovitev 

družbe dovoljena in pravila potrjena z odlokom mi
nistrstva zâ trgovino in industrijo z dne 29. junija 
1922., Vi. št. 3494, in sprejeta na ustanovnem 
občnem zboru dne 12. septembra 1922. 

Družba je ustanovljena na nedoločen čas. 
Delniška glavnica znaša 4,000.000 K ter je raz

deljena na 10.000 delnic po 400 K. (100 Din), ki so 
v gotovim popolnoma vplačane in so glase na pri
nosnika. 

Družba se pravnoveljavno podpisuje tako, da se 
podpisujeta pod kakorkoli napisano, natisnjono ali 
šfcarhpiljjrano besedilo firmo v enem izmed registri
ranih jezikov ali a) dva člana upravnega sveta ali 
b) en član upravnega sveta in en ravnatelj s prokuro 
ali prokurist ali c) en ravnatelj s prokuro in en Pro
kurist.— vsi kolektivno, ravnatelj in prokurist vse
lej s pristavkom p. p. (per procura). | 

Upravni svet sestoji iz najmanj 5 in največ iz firmo «Balkan», d. d 
7 članov, člani upravnega svata so: dr. Alojzij -, Ljubljani. 
Kral, veeučiliški profesor v Ljubljani; Frau Peterea, 
ravnatelj v Ljubljani; Karel Kregar, trgovec v 
Ljjubijnni; dr. Janko Brejc, odvetnik v Ljubljani; 
Ivan Ogiin, stavbnik v Ljubljani. 

Družba objavlja svoje javne razglase pravno-
voljavno v uradnem listu svojega sedeža. 

L j u b l j a n a , dne 4. decembra 1922. 

Delniška glavnica se sme po sklepu občnega 
zbora brez državno odobritve zvišati na 5,000.000 
dinarjev. 

M a r i b o r , dne 22. novembra 1922. 

П. V p i s a l e s o se i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1084. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljubljanska kreditna banka: 
Ustanovila se je podružnica v Metkoviću. 
L j u b l j a n a , dno 21. septembra 1922. 

1085. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: I. ljubljansko skladišče Kri-

sper & Tomažič, družba z o. z.: 
Izbrisala sta se poslovodji Avgust Praprotnik in 

Slavko Badica, vpisala pa sta se novonastavljena 
poslovodji Jernej Pinter, podràvnatelj Jadranske 
banke v Ljubljani, in Dragotin Strucelj, ravnatelj 

" z a mednarodne transporte v 

L j u b l j a n a dne 5. decembra 1922. 

Izbrisala se je dosedanja lastnica kaiolina 
Hintze, vpteal pa se je kot novi lastnik' Ernest 
Hintzo. 

Besedilo firme odslej: Woldemar Friedrich Hintze 
vdova, lastnik Ernest Hlnfže, sâdjéréjà Karolinški 
dvor pri Ptuju. 

Obratni predmet: trgovina s sadjem in sadnim 
moštom. 

Imetnik: Ernest Hintze v Krčevini pri Pfcuju 
št. 20. -

Podpis firme: Pod napisano, žigosano ali na
tisnjono besedilo firme postavlja lastnik evo/eroeno 
svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 22. novembra 1922. 

t082. Sedež: Maribor. 
Besedilo firme: Žitarica, aeree & Kopic. 

1086. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: Ljudska tiskarna, d. d. v Ljub

ljani: 
Iz načolništva so izstopili: Albin Prepeluh, Ivan 

Podlesnik, Mihael Rožanc, Ivah Tokan, Ivan Vehar, 
dr. Milan Korim in Anton Kristan. 

Novoizvoljeni člani načelništva so: Ivan Favai, 
profesor v Mariboru; Albin Hrovatin, ravnatelj Ljud 

1 7 9 0 B. Vpisi v zadružni register. 
П. V p i s a l e s o s e i z p r e m e m b e i n d o d a t 

k i p r i n a s t o p n i h z a d r u g a h : 

1093. Posojilnica v Cerknici, registrovana zadruga 
z neomejeno zavezo: 

Izstopila sta iz načelništva Frau Prerhirov v Шг-
tinjaku in Edvard Pogačnik v Cerknici, vstopila pa 
eta Anton Milavec, pošeetnik in trgovec ' v Dolenji 
vasi, in Anton Meden, posestnik v Begunjah. 

L j u b l j a n a , dne 24. novembra 1922. 

1093. Gospodarska zadruga za Prekmurje, Mureko 
pelje in Slovenske gorice,; r. z. z o. z. r se
dežem v Gornji Radgoni: 

Vpisala se je izpiememba §§ 19., 21., 27. m, 35. 
zadružnih ' pravil. 

M a r i b o r , dne 15. novembra 1922. 

Obratni predmet: trgovina z moko, mlevskimi iz- «ko tiskarne v Mariboru; Simon Lorger, vlakovni 
delki, žitom in deželnimi pridelki na debelo. spremljevalec v Mariboru; Karel Kisovec,' železničar 

Družbena oblika: javna Ц-govaka družba izza v Ljubljani; Viktor Eržen, tipograf v Mariboru; Josip 
dne 28. novembra 1922. Pastorek, knjigovez v Ljubljani; Karel Tekavc, 

Družbenika: Josip Serec, trgovec v Mariboru, 
Aleksandrova cesia št. 32; Dragotin Kopic, trgovec 
v Maribora, Tattenbachova ulica št. 24. 

Pravico, zastopati družbo, imata oba družbenika 
samostojno. 

Podpis firme: Pod napisano, žigosano ali na
tisnjeno besedilo firme postavlja eden izmed družbe
nikov evojeročno svoj podpis. 

M a r i b o r , dne 29. novembra 1922. 

1083. Sedež: Preval je. 
Besedilo firme: «Korotan», lesna industrijska 

delniška družba; «Korotan», dioničko društvo za 
industriju drva; «Korotan», Società anonima per 
l'industria in legnami. 

1094. 

Iz 

Akademeki kolegij, stavbena in kóheùrnna 
registrovana zadruga z omejeno zavezo v 
Ljubljani: 
načelništva je izetoprl absolvirani 

Aleksander Trampuž. 
L j u b l j a n a , dne 6. decembra 1922. 

jurist 

skladiščnik v Ljubljani. 
L j u b l j a n a , dno б. 

11095. 
decembra 1922. 

uslužbencev, 

1087. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firmo: Milinkovič & Comp. 
Obratni predmet: trgovina s tehničnimi predmeti. 
Družbenika: Miloš Milinkovič in Oskar Mazuran, j 

trgovca v Ljubljani: 
Izstopil je družbenik Oskar Mazuran; odslej je io%, 

edini imetnik firme Miloš Milinkovič, Id podpisuje ; 
firmo z zapisom njenega besedila. 

Nabavi jalna zadruga državnih 
r. z. z o. z. v Metliki: 

Izbrisala sta se člana upravnega odbora Konrad 
Barle in Ivan Jereb, vpisala pa sta se Ivan Kam-
bič, poštar, in Jakob Smrdel j , sodni poduradnik — 
oba.v Metliki. 

N o v o m e s t o , dne 29. novembra 1922. 

-a) 
Predmet podjetja: Družba 

L j u b l j a n a , dne 23. novembra 1022. 

1088. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firmo: Tiskarski in Htografični zavod, 

Strojna zadruga v Savijah, registrovana za
druga z omejeno zavezo: 

Na podstavi zapisnika o seji načelništva z dne 
8. oktobra 1922. sta se izbrisala iz načelništva 
odstopivša člana Mihael Ceren in Matija Knez, vpi
sala pa sta se na podstavi § 24. zadružnih jfcavil v 

^ ш и , i i r u . u : ; ™ - i m mograLcni zavou, naoelništvo začasno kooptirana člana Jožef Skerlj, 
knjigoveznica in založništvo J. Blasnikovi nasled- M S f i S , , ; , . „ К 1 Л Х ' П £ « ; „ Т , ; 1 Т „ , Г 1 Т 

trgujo .z lesom na debelo in na drobno, kupuje nlki, d. d. v Ljubljani; 
gozde in nepremičnine, izdeluje in pridobiva | Na občnem zboru dne 27. junija 1922. se je skle-
sirov in obdelan les, odnosno Industrijske lesne ' nila izprememba §§ 8., 15., 18., 19., 23., 81., 37. in 
izdelke.in drva ter se vobčo bavi z vsemi trgov- 47. družbenih pravil, odobrena z odlokom ljubljan-
ökimi in industrijskimi posli, ki spadajo v pod- skega oddelka ministrstva z a trgovino in industrijo 

z dne 27. oktobra 1922., št. 6893/22. 
L j u b l j a n a , dno 5. decembra 1922. 

ročje lesno .trgovine in lesne industrije; 
b) ustanavlja Klicna podjetja, odnosno se udeležuje 

pri ustanavljanju talcih podjetij; 
c)'posreduje pri poslih, navedenih pod a), in pri! 1089. Sedež: Ljubljana.. 

sličnih podjetjih; Besedilo firme: Stanko Žargi & Co., družba z 
č) se bavi z vsemi posli, ki so s predmetom pod- o. z.: 
* jefcj» v poslednji ali neposrednji zvezi ali ki mu i Izbrisal se jo poslovodja Janko Homan, trgovec 

utegnejo biti koristni. • . j v Ljubljani. Edini poslovodja jo odslej družbenik 
Višina glavnice: 1,000.000 Din. ! Stanko-Žargi. 
VHšina posameznih delnic ali delniških deležev j L j u b l j a n a , dne 5. decembra 1922. 
dinarjih in lastnost ; delnic: 10.000 popolnoma. vplačanih delnic po 100 Din, ki se glase na pri

nosnika. 
1090. Sedež podružnice: Maribor. 

Besedilo firmo: Jugoslovensko transportno dru-
^ Upravni svet sestoji iz treh do sestili članov, j štyo Darilc i drugovi. 

Ciani upravnega sveta so: Franc Lahovnik, posest- j --Obratni predmet: odpremni in transportni posli: 
mik in lesni trgovec, Valentin Stampach, lesni tr- j Izbrisala se je prokura Milana Wollnerja, vpi-
góvec, m Valentin Vezjak (tudi VVesiak), posestnik. sala pa se je prokura, podeljena Hinku Durbešiču, 
in Jošni trgovec — vsi na Prevaljah. j zasebnemu uradniku v Mariboru, Aleksandrova 

Prokurist: Josip Rifl. j cesta št. 58. 
Pravna razmerja družbe: Delniška družba, usta-1 Prokurist podpisuje besedilo firme tako, da pri-

novljena z dovolitvijo ministrstva za trgovino in stavlja njenemu napisanemu, žigosanemu ali natis-
industrijo z dno 24. aprila 1922., VI. št. 1997, te- njenemu besedilu svojeročno . svoj podpis: «p. p. 
melječa aa pravilih z dne 5. septembra 1922., odo
brenih po ministrstvu za trgovino in industrijo, od
delku v Ljubljani, z dne 6. septembra 1922., št. 5689. 

Družba je ustanovljena na nedoločen čas. 
Firmo podpisujeta pod njenim ларјбашт, na-

H. Durbošič». 
M a r i b o r . dne 22. novembra 1922. 

1091. Sedež: 
Besedilo 

Orešje Џ. 20. 
firme: Woldemar Friedrich Hmtze's 

Usnjenim ali žigosanim besedilom po dva člana Witwe Caroline, Hintze's ObstzUchterei Karolinen-
upravnega sveta ali en član upravnega sveta in. hot bei Pertau. 
ravnatelj ali drug družbeni uradnik, ki mu jo po- ! Obratni predmet: Obst- und Obstmoethandel: 

posestnik v Klecah št. 9, in Matija Selan, posestnik 
M Savijah št. 38. 

L j u b l j a n a , dne 23. novembra 1922. 

1097. Živinorejska zadruga za Selsko dolino v Sel
cih, registrovana zadruga z omejeno zavezo: 

Izstopil je iz načelništva Anton Frelih, vstopil 
pa je v načelništvo Josip Leben, posestnik, v Sev-
Ijah št. 22. 

L j u b l j a n a , dne 6. decembra 1922. 

1098. Živinorejska zadruga v Sodražici, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo: 

Izbrisali so se člani načelništva Jožef Oberetar, 
Franc Pire in Jakob Levstek, vpisali pa so'ee.novo
izvoljeni člani Ivan Levste-k š t 6, Anton Lavrenfiic 
št. 55, Ivan Paldž — vsi v Sodražici, in Anton lic 
na Vinici š t 6. 

N o v o m e s t o , dne 26. novembra 1922. 

1099. Lesna in kovinarska zadruga v Strnlšcu pri 
Ptuju, registrovana zadruga z omejeno za
vezo: 

Vpisala se je izprememba §§11. in 1.7. zadrainlh 
pravil. 

Načelništvo sestoji iz načelnika, podnačeinika i», 
najmanj dveh članov. 

Izbrisal se je dosedanji član načelništva Andrej 
Kianšček. 

M a r i b o r , dne 29. novembra. 1922. 

1100. Hranilnica in. posojilnica v Šmarje«, r. e. z 
n. z.: 

Izbrisala eta se člana načelništva Janez Cudo-
vau in Frano Poljano, vpisala pa cta.se novoizvoije-
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na Sana načelništva Ivan Oberč, posestnik v Osrečju 
i t 13, in Jožef Kralj, poeeetnik v Zalogu š t 6. 

N o v o m e a t o , dne 7. decembra 1922. 

1101. Kmetijsko društvo v Šmarjetl, r. z. z o. z.: 
Izbrisala eta ee člana načelništva Janez Pucelj 

in Franc Poljane, vpisala pa eta ee novoizvoljena 
člana načelništva Janez Pene, posestnik na Vinici 
i t в, in Janez Livk, posestnik v Zburih št. 25. 

N o v o m e s t o , dne 7. decembra 1922. 

1102. Splošno konzumno društvo Posavje, registro-
vana zadruga z omejeno zavezo v Zagorju: 

Ifetopila sta v načelništvo kot nova člana Ka
rel Malovrh, uradnik v Hrastniku, in Ivan Jeretin, 
uradnik v Trbovljah. 

Zadruga ee opira odslej na pravila, sprejeta na 
občnem zboru z dne 17. aprila 1922. in izpremenjena 
na izrednem občnem zboru z dne 3. novembra 1922. 

L j u b l j a n a , dne 6. decembra 1922. 

Ш. Izbrisale so so nastopne zadruge: 

11Q& Živinorejska zadruga v Čemšeniku, registro-
vana zadruga z o. z. v likvidaciji: 

Veled likvidacije in razdružitve. 
L j u b l j a n a , dne 6. decembra. 1922. 

1104. Živinorejska zadruga, r. z. z o. z. v Tornisi ju 
v likvidaciji: 

Veled končane likvidacije. 
L j u b l j a n a , dne 18. novembra 1922. 

1105. Spar- und Vorschusevereln Weltenetein, re
gistrierte Genossenschaft mit unbeschränkter 
Haftung v likvidaciji v Vitanju: 

Veled izvršeno likvidacije. 
Ç e l j e , dne 8. novembra 1922. 

S t 168. 1788 3 - 2 

Kavcija notarja Pintarja v Kozjem. 
Tfett, ki trdijo, da imajo po § 25., prvem odstav

ku, notarskega reda na podstavi svoje zakonite za-
etavne pravice kaj terjati iz kavcije gospoda no
tarja Mihaela Pintarja, umrlega dne 25. marca 1921. 
v Kozjem, se pozivljejo, naj v šestih mesecih zglase 
svoje zahteve pri podpisani zbornici, ker bi se sicer 
po tem roku brez ozira na njih terjatve hranilne 
knjižice, položene za kavcijo, izročile lastniku. 

Notarska zbornica v Celja, 
dne 15. decembra 1922. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije p:> 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. decembra 1922. 

Št. 4707/5/VL—1922. 1728 3—3 

Podaljšava natečaja za opravljanje ca-
rinskoposredniških poslov na železniških 

postajah. 
V zmislu naredbe ministrstva za promet št. 39.478 

z dne 25. novembra t. 1. se natečaj za izvrševanje 
carinskega posredništva v imenu železnice, razpisa» 
pod š t 4707/3/VI.—1922. v «Narodnih Novinah» 
št. 245, 246 in 247 t. L, podaljšuje do dne 2 5. d e -
e e m b r a t. 1. 

Za ta natečaj ni treba polagati kavcije. Ta se 
položi ob sklepanju pogodbe. 

Reflektantom, ki so že vložili ponudbe, se kav
cija vrne, njih ponudbe pa ee bodo vpoštevale. 

Ponudbe so otvorjene. 
Direkcija državnih železnic 

kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 
dne 7. decembra 1922. 

St. 166/41/VU.—1922. 1753 3 - 5 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
premembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 7. f e 
b r u a r j a 1 9 2 3. za dobavo raznih vijakov. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
oddelku podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov jn Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

8 t 349/40—VH—1922. 1727 3—2 

Razglas o dobavi karbida, kristalne sode 
in modre kovine. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
Členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 26. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
za nabavo karbida, kristalno sode in modre kovine 
na dan 18. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
š t 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
š t 349/40—VII. za dan 18. januarja 1923. ponudnika 
N. N.>.' Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

V4«ak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna 
reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

St. 178/93/Vn.—1922. 1755 3—3 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
preinembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 5. f o -
b r u a r j a 1 9 2 3. za dobavo raznih medenih vija
kov. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
cddelku podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Ponudbe ne bodo otvarjale točno ob 11. ur! ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popii potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku 
direkcijo, v sobi št. 8, kjer so tudi vzorci na 
vpogled. 

Ponudba, opremljena » kolkom za 20 dinarjev,, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 356/16—VU. za dan 23. januarja 1923. 
ponudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji; predložiti smejo tudi delno 
ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o 
državnem računovodstvu položiti kavcijo б% (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote,, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkasneje 
do 10. uro na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. 0 položeni kavciji izda 
blagajna reverz,. ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije.' 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije pod[>isati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 14. decembra 1922. 

St 1754 3—3 178/94/VII.—1922. 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. do 86. zakona o državnem računovodstvu z iz-
premembami in dopolnitvami z dne 27. junija 1921. 
pismeno javno ofertalno licitacijo na dan 9. f e 
b r u a r j a 19 2 3. za dobavo raznega bakrenega in 
medenega materiala. 

Obče in posebne pogoje kakor tudi potrebni iz
kaz materiala dobivajo interesenti pri ekonomskem 
cddelku podp'&ine dirokcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

St. 356/16-VU.—1922. 1793 3—1 

Razglas o dobavi tekstilnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah> z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
za nabavo tekstilnega materiala na dan 2 3. j a 
n u a r j a 1 9 2 3. 

Razne objave. 
1751 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in S l o v e n c e v . 

Stanje dne 8. deoembra 1922. 
A k t i v a : Dinarjev 

Metalna podloga 861.519.645-86 
Posojila 1.492 4 64 890 9& 
Dolg države 4.693,958 321-91 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajaDJe novčanic . . 2.188,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . . — 

P a e i v a : 8.576,310;021 25 

Glavnica 17.833.300- — 
Rezervni fond 2.285.771 69 
Novčanice v tečaju 4.965,110.880 — 
Razne obveznosti 1.394,741.030 97 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 — 
Saldo raznih računov . . . 6P.012.396-69 

8.676.310 021 26 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč
ne dolžnike brez razlike 

6 % na leto. 

Obrestna mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

1787 3-2 Razglas. 
Ker se je zadruga «Hranilnica in posojilnica v 

Rogatcu, regwtrovana zadruga z neomejeno zavezo,» 
po sklepu občnega zbora z dne 21. maja 1922. raz-
družila ter je prešla v likvidacijo, se pozivljejo po 
§ 40. zadružnega zakona vsi upniki in člani, naj 
sprejmejo to razglasitev na znanje ter se zglase pri 
zadrugi. 

V R o g a t c u , dne 15. decembra 1922. 
Jožef Berlisg s. r., Franc Ducman e. r., likvidatorja. 

1785 Razid društva. 
«Slovenska Straža», narodnoobrambno društvo 

v Zabnici, se je, po sklepu občnega zbora u dne 
10. decembra t. 1. prostovoljno razšlo. 

Anton Hafner e. r., bivši načelnik. 

Natisnila hi založila Delniška tiskarna, d. d. v Ljubljani. 
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PoStnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 22. decembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

U R ADUTI !• 
pokrajinske uprave za Slovenijo. 

Vsebina: Iz cSlužbenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca«. — Uredbe osrednje vlade: Odločba, s katero se izpreminjajo odredbe o draginjskih dckladah in povračilu 
selitvenih stroškov civilnih in vojaških državnih uslužbencev kakor tudi o povračilu potnih stroškov orožnlških častnikov. Pravila o pregledu ženskega osebja, zaposlenega v 
vseh javnih lokalih. Objava, da je uredba o ustroju ministrstva za gradbe uzakonjena. Objava, da je naredba deželne vlade za Sloveaijo, s katero se je izdalo ustanovilo za 
tehnično-visokošolske fonde in se je osnovala upravna komisija tehnično-visokošolskih fondov, uzakonjena. — Naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo : o pobiranju vese-
ličnega davka v Ljubljani ; o pobiranju občinske davščine na vozne listke električne cestne železnice v Ljubljani ; glede izpremembe zakona o javnem vodovodu za mesto Maribor. 
— Razglas delegacije ministrstva financ, v Ljubljani o plačilu raznih periodično plačljivih taks po zakonu o taksah in pristojbinah. — Razglasi zdravstvenega odseka za Slove
nijo : Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na ozemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. Razpis mesta občinske babice pri Sv. Petru pod Sv. gorami. — Razglasi drugih uradov 

in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca", 

številka 280 z dne 14. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 30. septembra 1922., s katerim se 
Albin Z a k r a j š e k , višji agrarni zemljemerec IX. 
razreda državnih uradnikov pokrajinske uprave v 
Ljubljani, daje na razpolago ministrstvu za polje
delstvo in vode. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 30. septembra 1922., « katerim se 
Ferdinand C e r m a k, višji agrarni zemljemerec VI. 
razreda državnih uradnikov pokrajinske uprave v 
Ljubljani, postavlja v stanje pokoja. 

Odločba ministra za poljedelstvo, in vode z dne 
22. maja 1922., s katero se dr. Ivan B o r d o 11, vete
rinar pri oddelku za kmetijstvo .pri ,. pokrajinski 
upravi v Ljubljani, postavlja za državnega veteri
narja sreza apatinskega v X. činovnem razredu. 

Številka 282 z dne 16. decembra 1922.: 
Ukaz ministrskega sveta » dne 19. septembra 

1922., ,s katerim se postavljata: za vladnega svet-
nika v V. činovnem razredu pri oddelku za socialno 
politiko v Ljubljani Evald H o v a 11 s k i, vladni 
svetnik v VI. činovnem razredu istega oddelka; za 
tajinika II. razreda oblastne inspekcije dela v Splitu 
dr. Karel D o b i d a, tajnik III. razr. iste inspekcija. 

' Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 21. oktobra 1922., s katerim' se po
stavlja za pisarja 1. razreda pri direkciji državne 
statistike Ivan S e 1 j a n, asistent statističnega od
seka pri oddelku za socialno politiko v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dno 30. septembra 1922., s katerim se 
postavljata: za inšpektorja II. razreda pri nadzor-
ništvu parnih kotlov v LJubljani Mihael M ih or, 
bivši inspektor dela v Ljubljani; za tajnika I. raz
reda ministrstva za socialno politiko Arnošt G o -
1 o b, tajnik II. razreda istega ministrstva. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 21. oktobra 1922., s katerim se po
stavlja po službeni potrebi za pisarja I. razreda ob
lastne inspekcije dela v Mariboru Nikola P u t r i b , 
asistent oblastne inspekcije dela v Banjiluki. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dna 21. oktobra 1922., s katerim se po
stavlja po službeni potrebi za pisarja I. razreda kra
jevne borze dela v Mariboru Jakob S a l v i , pisar 
I. razreda in šef krajevne borze dela v Novem Sadu. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n -
d r a I. z dno 6. oktobra 1Ö22., s katerim se po
stavlja na lastno prošnjo dr. Andrej D r u'š k o v i č, 
inspektor I. razreda ministrstva za socialno politiko, 
v stanje pokoja. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 21. oktobra 1922., s katerim se spre
jema ostavka, ki jo je podal inž. Gvidon G u l i c , 
tajnik I. razreda pri nadzorništvu parnih kotlov v 
Ljubljani, na državno službo. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A 1 e k s a n -
d r a I. z dne 6. oktobra 1922., s katerim se Ignacij 
M ih e v c, pisar III. razreda oblastne inspekcije dela 
v Ljubljani, odpušča iz državne službe. 

Številka 283 z dne 17. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 3. decembra 1922., s katerim se po
stavlja za kancelarja kraljevskih redov general Dra
gutin S. M i l u t i n o v i c . 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 4. decembra 1922., s katerim se od
likujejo: 

z redom sv. Save III. vräte: Oton Ž u p a n č i č , 
pisatelj; dr. Gojmir K r e k , skladatelj; 

z redom Belega orla V. vrste: Rihard J a k o -
p i č", slikar; Franjo S. V i 1 h a r, Anton F o e r s t e r 
in Anton L a j o v i c, skladatelji; 

z redom sv. Save IV. vrste: p. Hugodin S a t t -
n e r , Oskar De v in Emil A d a m i č , skladatelji; 
Franc M e š k o, pisatelji, in Zofka D e m e t r o v i ć , 
l»sateljica; 

z redom sv. Save V. vrste: Viktor P a r m a, sJda-
datelj; Janko R a v n i k , profesor r.a konzervatoriju. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 1. decembra W22., s katerim se od
likujejo: 

z redom sv. Save III. vrste: dr. Friderik L u -
k a n, direktor agrarne direkcije v Ljubljani; 

z redom siv. Save IV. vrste: Janko Š u f i a j , in
spektor ministrstva za agl'arno reformo; Viljem P u-
t i c k in dr. Anton Š a p 1 a , inšpektorja agrarne 
direkcije v. Ljubljani. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 9. novembra 1922., s katerim se od
likuje z redom sv. Save III. vrste Emil L u d v i k, 
višji nadzornik južne železnice v Ljubljani. 

Ukaz Njegovega- Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a ! z dne 30. novembra 1922., s katerim se od
likujeta z redom sv. Save III. vrste: Adolf R i b 
n i k ar, načelnik I. razreda oddelka za socialno po
litiko v Ljubljani; Radovan M a t j a š i č, načelnik 
II. razreda ministrstva za socialno politiko. 

Uredbe osrednje vlade. 
421. 

Odločba, s katero se izpreminjajo odredbe 
o draginjskih dokladah in povračilu selit
venih stroškov civilnih in vojaSkih držav
nih uslužbencev kakor tudi o povračilu 
potnih stroškov orožniških častnikov/ 

Ministrski svet je sklenil v seji dne 9. oktobra 
1922., in sicer sporazumno s finančnim odborom 
narodne skupščine, na podstavi člena 51. zakona o 
draginjskih dokladah civilnih in vojaških državnih 
uslužbencev, upokojencev in upokojenk z dne 28. fe
bruarja 1922.:** 

I. 
člen 4. omenjenega zakona se dopolnjuje ter se 

glasi: 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 272, izdanih dne 5. de
cembra 1922. 

** Uradni list pod št, 70/22. 

«Redni in izredni univerzitetni profesorji in kon-
traktualni redni in izredni univerzitetni profesor^ 
dobivajo osebne draginjske doklade za 75 %., do
centi, ukazni asistenti, ukazni komtraktualni docenti 
in asistenti in ukazni učitelji veščin na univerzi pa 
za 50 % večje nego drugi uradniki z isto letno pla
čo, v istem službenem kraju. 

Doklade' po tej izpremembi se izplačujejo od dne 
L oktobra 1922. in v kolikor je kreditov; v pro
računu za leto 1922./1923.» 

II. 
Člen 5. zakona o draginjskih dokladah se dopol

njuje z nastopnim novim odstavkom: 
«Onim uradnikom tiskovnega oddelka pri mini

strstvu za zunanje posle, ki imajo 10 in več let ne
prekinjene državne službe pri tem oddelku (tiskov
nem uradu [presbiroju]) ministrstva za zunanje po
sle, pristoji draginjska doklada po 3 2 — dinarjev na 
dan. 

To velja od dne 1. oktobra 1922. in v koltker 
je kreditov v proračunu za leto 1922./1923.» 

III. 
Drugemu odstavku člena 11. zakona o draginj

skih , dokladah se daje nastopno tolmačenje: 
, «Šefom sekcij oddelka za izvrševanje mednarod

nih pogodb, ki imajo po členu 6. -uredbe o tem od
delku čin in prejemke načelnikov ministrstva za zu
nanje posle, se izplačuje doklada, ki pristoji po čle
nu 11., drugem odstavku, zakona o draginjskih do-
kladah načelnikom oddelkov ministrstev. 

Te doklade je izplačevati od dne 1. oktobra 
1922. in v kolikor je kreditov v proračunu za leto 
1922./1923.» 

IV. 
Člen 13., točka 3., omenjenega zakona se nado

mešča s tem-le: 
«komandanti divizij, celokupnega orožništva, 

kraljeve garde, upravnik vojaške akademije, ko
mandanti strelnih šol, topništva in pehote, pomoč
niki načelniku glavnega generalnega štaba, pomoč
niki armijskih komandantov, inšpektorji pehote, 
topništva, konjištva, inženjerstva in sanitet po 6 0 — 
dinarjev na dan. 

Dosedanje doklade na zvanje teh uslužbencev, 
določene v partiji 1283, se ukinjajo. 

Te doklade se izplačujejo od dne 1. oktobra 
1922. ini v kolikor je kreditov v proračunu za leto 
1922./1923.» 

V. 

Člen 13., točka 4., omenjenega zakona se izpre-
minja ter se glasi: 

«vsi ostali aktivni častniki in ukazni stalni vo
jaški uradniki, postavljeni po zakonu o ustroju voj
ske, odnosno z odloki ministrskega sveta in s pla
čami, določenimi z istim zakonom: 
a) če služijo pai četi: oženjeni po 800, neoženjeni 

po 500-— dinarjev na mesec; 
b) če služijo v uradih in vojaških zavodih: oženjem 

po 700, neoženjeni po 400*— dinarjev na meeeo. 
Ta izprememba vpija od dine 1. oktobra 1922. 

in v kolikor je kreditov v proračunu za leto 
1922./1928.» 
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VI. i 
Člen 28. omenjenega zakona se do|K>biuje z na-, 

»topnim odstavkom: I 
«Predsedniku upravnega sodišča v Zagrebu i*ri- j 

stoji osebna draginjska doklada, stanovanska do-
klada in specialna doldada skupaj po 90-— dinarjev 
m daa tako kakor za. felane kasacijskega sodišča, 
<g <jne t. oktobra ISSO, m v kolikor je kreditov v 
рМГ&сшш za teto 1922./1923.» 

VII. 

Odredbe člena 23. zakona o dragmjskih dofclatfah 
je tolmačiti tako: 

«Državmim svetnikom in članom glavne kontrole 
ee izplačuje osebna doldada po 90-— dinarjev na 
dan kakor članom kasacijekega =*хШа. s katerimi 
so izenačeni po činu in plači. 

Načelnik sodnega oddelka . glavne kontrole in 
šefi odsekov tega oddelka imajo pravico do special
ne sodniške doklade 600— dinarjev na mesec, ker 
40 po odredbi člena 125. zakona o glavni kontroli 
raeaačeni s predsedniki prvostopnih sodišč, odnosno 
8 tajniki kasacijskega sodišča. 

Izplačevanje enim in drugim je računiti od dne 
1. oktobra 1922. in v kolikor je kreditov v pro
računu za. leto 1922./1923.» 

vin. 
Za členom 22. omenjenega zakona se dodaja nov 

Men 22. a, ki se glasi: 
«Rodbinam umrlih državnih uslužbencev pristoji 

poleg posmrtne plače — pokojnine, odnosno pogreb
nega prispevka — posmrtne četrti, vzdrževalnine ali 
miloščine tudi enomesečna draginjska doldada, če 
je imel umrli uslužbenec v življenju pravico do te 
dteklade. 

Odredbe tega člena veljajo od dne 1. oktobra 
1922. im v kolikor je kreditov v proračunu za leto 
1922./1923» 

IX. 
V členu 28. omenjenega zakona se točka 6.) iz-

preminja ter se glasi: 
«oni sluge državnih oblastev, ki imajo imovino, 

od katere plačujejo na leto več nego 5 — dinarjev 
ueposrednjega davka, če -službujejo v trgih ali vaseh, 
ki več nego Ш*— dinarjev, če službujejo v Beo
gradu ali v mestih, če nimajo v enem in drugem {»ri-
meru pet let državne elužbe, in sluge, ki imajo imo
vine, od katerih plačujejo na leto preko 3 0 — di
narjev neposrednjega davka, če so prebili v državni 
elužbi nepretrgoma najmanj pet let brez ozira na 
kraj službovanja. Pri onih slugah, ki nimajo druge 
imovine, nego samo hišo z enim stanovanjem, ter 
stanujejo v tem stanovanju, se ne jemlje v pošte v 
davek, ki ga plačujejo od tega stanovanja. 

To velja od dne 1. oktobra 1922.» 

Uslužbencem poštno-brzojavno-telefonske stroke 
ee zvišujejo draginjske doklade, in eicer: 

I. v S r b i j i in C r n i g o r i : 
1.) Za ukazne poätno-brzojavno-telefonske urad

nike veljajo še nadalje odredbe člena 5. zakona o 
dragrnjskih dokladah. 

2.) Začasnim poštarjem, telefonistkam, telefon
skim pripravnikom, začasnim kondukterjem, tohnič-
ш delavcem in njih pripravaükora, nadzirateljem in 
podnađzirateltjem. brzojavnih in telefonskih prog se 
daje osebna doklada, in sicer: 
a) v Beogradu in Skoplju po 28-— dinarjev; 
b) na poetajah I. in IL vrste po 2 6 — dinarjev; 
c) na ostalih postajah po 2 4 — dinarjev na dan. 

3.) Čuvajem poštno-telefouskih prog, razuašal-
eem pisem, raznašalcem telegramov, razdeljevalcem 
pisem na ambulantnih poštah in poštnih postajah in 
peötao-brzaj&vno-tdefonfikim slugam, ki opravljajo 
mešano službo, se daje osebna doldada,, in sicer: 
a) v Beogradu in Skoplju po 2 6 — dinarjev; 
b) na postajah I. in IL vrste po 2 2 — dinarjev; 
c) na ostalih postajah po 2 0 — dinarjev na dan. 

II. V k r a j i n a h i z v u j i S r b i j e i n C r n e 
g o r e : 

l .a) PoduradnM in telefonske pripravnice v Ba
kru, Zagrebu, Zemunu, Novem Sadu, Pančevu, Veli
kem Bečfcerektt, Senjui, Crfcvemci, Posužju, Širokem 
bregu, Mostarju, Neveemju, Fojnici, Gaekem, Votini, 
Ljafeeékem, Caçijini, Domanoviću, Gabeö, Stolen, 
LJafcmju-, Revnem, BUeću, Trebmjn, Maribora, Ljub-
l$u£, Osijeku in vseh krasili v oblastih epliteke 
peštao~braoj*«ne «tìrekeije po 25— dinarjev na dan; 

b) v vseh ostalih krajih po 20— dinarjev na daa. 

2. a) Čuvaji brzojavno-telefonskih prog, razna-
šalci pisem, raznašalci telegramov, razdeljevalci pi
sem na ambulantnih poštah in poštnih postajah in 
oni jKÄtno-brzojavno-telefoneki sluge, ki opravljajo 
Mužitefjske in strokovne posle v Bakru, Zagrebu, 
Zemunu, Novem Sadu, Velikem Bečkereku, Panče-
vu, Senju, Crkvenici, Posušju^ Širokem bregu, Mo-
starju, Nevesinju, Fojnici, Gaekem, Votini, Lju-
buškem, Capitili, Doraanoviću, Gabeli, Stolcu, Lju-
binju, Ravnem, BHeću, Trebinju, Mariboru, Ljubljani 
in viseh krajih v oblastih epjiteke poštno-brzo javne 
direkcije po 21 •— di\\&qpv na dan: 

1)) v vseh ostalih krajih po 1 9 — dinarjev na 
dan. 

3.) Vsem poštarjem eraričnih pošt v oblasti za
grebške in novosadske poštno-brzoj*vne direkcije se 
zvišuje dosedanja draginjska doklađa za 50 %. 

Odredbe točk 3. in 4. odločbe ministrskega sveta 
z dne 11. aprila 1922., DR. br. 47.404,* ostanejo tudi 
za uslužbence pod I. 1., 2. in 3. in II. 1. in 2. še 
nadalje v veljavi; samo da je tam navedenih ome
jitev oprostiti, in sicer: 

pri uslužbencih po I. 2. a v Beogradu 10— di
narjev na dan; 

pri uslužbencih pod I. 2. a v Skoplju 1 1 — di
narjev na dan; 

pri uslužbencih pod I, 2. b 9 — dinarjev na dan; 
pri uslužbencih pod I. 3. a v Beogradu 10-— di

narjev na dan; 
pri uslužbencih pod I. 3. a v Skoplju 12-— dinar

jev na dan; 
pri uslužbencih pod I. 3. b 8-— dinarjev na dan; 
pri uslužbencih pod I. 3. c 6*— dinarjev na dan; 
pri uslužbencih pod II. 1. a v drugem in tretjem 

krajevnem draginJBkem razredu 6 — dinarjev na 
dan; 

pri uslužbencih pod II. 1. a v četrtem in petem 
krajevnem draginjskem razredu 7«— dinarjev na 
dan; ' 

pri uslužbencih pod II. 1. b v drugem in tretjem 
krajevnem draginjskem razredu 3 — dinarje na dan; 

pri uslužbencih pod II. 1. b v četrtem in petem 
krajevnem draginjskem razredu 4—• dinarje na dan; 

pri uslužbencih pod II. 2. a 7 — dinarjev na dan; 
pri uslužbencih pod II. 2. b 5 — dinarjev na dan. 
To velja od dne 1. oktobra 1922. in v kolikor je 

kreditov- v proračunu za leto 1922./1923.» 

XI. 
«Našemu generalnemu konzulu v Buenos Aire.-ш 

v Argentiniji se dovoljuje posebna specialna doklada 
1000— frankov na тевес.» 

XII. 

«Rektorju, rednim profesorjem in docentom višje 
l>edagoškc šole pristoji pravica do procentualnoga 
zviška osebne draginjsike doklade iz prvega odstav
ka člena 4. zakona o draginjskih dokLadah z dne 
28. februarja 1922. 

Zvišek se izplačuje od dne 1. oktobra 1922. in v 
kolikor je kreditov v proračunu za leto 1922./1923.» 

XIII. 
«Točka 42. uredbe DR br. 96.000/20.** o povračilu 

stroškov državnim uslužbencem ob službenem poto
vanju in selitvi ee ukinja. 
~ Ta, odredba velja od dne 1. avgusta 1922. in v 
kolikor je kreditov v proračunu za leto 1922./1923.» 

XIV. 
V odločbi ministrskega »veta št. 22.000 z dne 

5. novembra 1920. je izvršiti nastopne izpremeinbe 
in dopolnitve. 

Na koncu člena 1. naj se doda nov odstavek, ki 
se glasi: 

«Oženjenim častnikom in uradnikom; ki ne m-
lijo rodbine in «tovari na novi namembni kraj, m 
priznava povračilo kakor samcem 30 %, 

Ta odredba velja od dne 1. avgusta 1922. in v 
kolikor je kreditov v proračunu za leto 1922./1923.» 

XV. 
V odločbi mimstnskega sveta št. 22.000 ' z dne 

5. novembra 1920. naj «e doda za členom 1. nov 
član l .a, ki sß glasi: 

«Do povračila selitvenih stroškov iz državne 
blagajne ima častnik, odnosno uradnik, pravico: 

•* Uradni list pod št. 121. 
** Uradni list pod št. 384 iz leta 1920. 

a) če se premešča po službeni potrebi; 
b) če se premešča z napredovanjem ali če se pre

mešča na podstavi komkurza službenega mesta; 
c) pri novih postavitvah, če stopa prvič v. elužbo 

ali pri povratku v službo (reaktiviranje). V obeh 
teh primerih mu pristoji povračilo od. stalnega 
rttanovališča do kraja, kamor se postavlja; 

č) če ee oblastvo, kjer uslužbenec službuje, pre
mesti v drug kraj ali če s* ukine in dobi dötlßni 
uslužbenec z novim razporedom dmg krftj; 
Pravice nima do povračila selitvenih stroškov: 

з) Se »e premesti za kasen ali na prožnjo ia 
b) če se premesti v mejah občine, kjer službuje. 

Odredbe tega člena veljajo od dne 1. oktobra. 
1922. in v kolikor je kreditov v proračunu za leto 
1924/1988.» 

XVI. 
V odločbi ministrskega sveta št. 22.000 z dne 

5. novembra 1920. naj se doda pri členu 3. nov 
odstavek, ki se glasi: 

«Častnikom v sestavu strelnih šol in ostalim 
častnikom, poslanim po službeni potrebi brez Sete v 
taborišče zaradi vežbanja, del in drugih služb, ki 
trajajo preko 48 ur in na razdalji preko 16 kilo
metrov od njih stalnega stanovališča, se priznavata 
dve tretjini dnevnice od zgoraj predpisane dnevnice. 

Ta odredba velja od dne 1. oktobra 1923. in v 
kelikor je kreditov v proračunu za leto 1922./1923.» 

XVII. 
V oJločit ministrskega sveta št. 22.000 z dne 

5. novembra 1920. naj se doda za. členom 4. nov 
člen 4. a, ki se glasi : 

«O povračilu stroškov za službena potovanja 
orožniških častnikov veljajo ti-le predpisi: 

Vodniki v orožništvu imajo namesto dnevnic in 
drugih odškodnin stalno mesečno doklado za poto-
vainije po številu onožniških postaj v «estavu vodov. 
Ce ni dovolj častnikov in zatorej narednik opravlja 
vodniško služI», ima tudi on stalno mesečno do
klado za potovanje. 

Častniki vodniki, ki služijo v Južni Srbiji. (II. 
orožniška brigada) in Crni gori (4. bataljon Ш. orož-
niške brigade) in v srezu bosiljgrajskem, imajo 
stalno mesečno doklado zaradi službenega poto
vanja za vsako področno postajo po 6 0 — (petdeset) 
dinarjev na mesec, narednik, ki opravlja vodniško 
službo, pa po 2 0 — (dvajset) dinarjev. 

Častnikom vodnikom ostalih brigad se daje stal
na mo-fečna doklada zaradi službenega potovanja za 
vsako področno postajo po 3 5 — (petintrideset) di
narjev, naredniku, ki opravlja vodniško «lužbo, pa 
po 1 2 — (dvanajst) dinarjev, 

Zato pa nimajo ne častniki vodniki ne nared
niki, ki opravljajo vodniško ejužbo, nobene druge 
odškodnine za Blužbana potovanja, izvršena v kakr
šenkoli namen v okolišu svojega voda. 

Če se izjemoma primeri, da mora vodnik ob spe
cialni službi prefctopiti okoliš svojega voda, nima, 
ako to ne preaeza razdalje 10 kilometrov od moje 
okoližu, pravice do posebne nagrade. 

Če vodnik nadomešča komandirja čete hi jo se
dež čete. v okolišu voda, .ne dobiva vodnik nobene 
druge odškodnine, ako prejema svojo rodno vod
niško doklado za potovanja; če pa te doklade ne 
prejema, se mu priznavajo ]>otni stroški «amo za 
odhod v kraj in povratek v kraj voda. 

Če je sedež čete v okolišu drugega votla, dobiva 
vodnik poleg odškodnine za odhod in povratek še 
dnevnico ves čas, dokler nadomešča komandirja, |X) 
obči lestvici, določeni za častnike; toda v tem; pri
meru nima pravice za ta čas do redne vodniške 
doklado, ki jo takrat prejema njegov namestnik. 

Če jie častnik in narednik na vodniškem položaju 
v bolnici, na bolovanju, na dopustu, v zaporu ali če 
vobčo iz kakršnegakoli razloga ne opravlja vod
niške službe, nima pravice do doklade; preveč pre
jeto pa mora vrniti državni blagajni, leer jo prejema 
v tem času oni, ki ga nadomešča v $lužbi. 

Vodniki v Beogradu, po šolah in tem podobno, 
katerih vodi so' v enem kraju, nimajo «tajne doklade. 

Povračila za službena potovanja komandantu 
celokupnega orožništva, komandantom brigad; ko
mandantom bataljonov in njih pomočnikom, koman
dirjem čet, vodnikom, ki ne prejemajo stalne do&Iaxìe 
za potovanja, kakor tudi vsem ostalim' časithikom 
jjci štabih .se priznavajo po lestvici, določeni za čast
nike vobče. 

Ta stalna mesečna doklada se izplačuje mefcéSiio 
v naprej. 

Odredbo tega člena veljajo od djïè 1. oktobra 
1922. m v- kolikor je kreditov v proračunu za leto 
1922./19Ž3.» 
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XVIII. i 
V odločbi ministrskega .sveta št. -22.000 z dne ; 

5. novembra 1920. naj -e doda /.a členom 5. nov I 
eleu 5. a, ki se glasi: I 

«Slušatelji vižje šole vojaške akademije dobi- j 
vajo, kadar potujejo zaradi praktičnega vežbanja ali j 
*e v ta nam MI mude kje izvun Beograda, iste dnev
nice in povračila voznih stroškov, ki jih imajo ostali 
častniki, kadar opravljajo službena potovanja izvun 
kraja svojega stalnega službovanja, če pa so na 
praktičnem vežbanju pri četi, dobivajo one prejem
ke, ki jih dobivajo ostali častniki komande, pri ka
teri so. 

Odredbe tega člena veljajo od 'Ine 1. avgusta 
1322. in v kolikor je kreditov v proračunu za leto 
1Ö22./1923.» 

T B e o g r a d u , dne 25. oktobra 1922.; 
DR. br. 142.060. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nikola P. Pašlć s.r. 

. (Podpisi ostalih ministrov.) 

422. 
Na podstavi člena 4. zakona o ustanavljanju po

sebnih sanitetnih naprav za preiskovanje in pobi
janje nalezljivih bolezni in dajanju brezplačne zdrav
niške pomoči, členov 1. in 3. uredbe o ustroju mini
strstva za narodno zdravje in člena 33. zakona o 
ureditvi sanitetne stroke predpisujem 

Pravila o pregledu ženskega osebja, 
zaposlenega v vseh javnih lokalih.1" 

Člen 1. 

Vse žensko osebje (umetnice, plesalke, pevke, 
witakarice, postrežnice, sobarice, kuharice itd.), za
poslene v javnih lokalih, kakor varietejih, cafes 
chantants, barili, pivnicah, kavarnah i. dr., se mora, 
preden vstopi v službo enega izmed teh lokalov, 
zdravniško pregledati. 

Člen 2. 
Lastniki navedenih lokalov morajo, preden sprej

mejo v službo eno izmed zgoraj navedenih oseb, 
napraviti seznamek tega osebja z vsemi osebnimi 
podatki, lei ga overi policijsko (politično) oblastvo, 
t»r ga potem vročiti sanitetnemu oblastvu, ki oprav
lja pregled. 

Cl en 3. 
Te preglede, evidenco pregledanega osebja in 

vobče kontrolo opravljajo ambulatoiiji za venerične 
bolezni; v krajah, kjer takih ambulatorijev ni, pa, 
»e vrše pregledi v bolnici ali po zdravniku specia
listu za venerične bolezni, ki ga odredi ministrstvo 
za narodno zdravje. 

Člen 4. 

Pregled se mora opraviti na spolovilihs izloček 
pa so mora kar najvestueje preiskati mikroskopsko. 
V vsakem oziru se mora preiskati kri z Wasser-
neumovo reakcijo. 

Člen 5. 

Kazen pošiljanja na pregled pred sprejemom v 
službo morajo lastniki navedenih lokalov vsakega 
prvega dne v mesecu vročiti pristojni sanitetni na
pravi v pregled eeznamek vsega svojega zaposlenega 
ženskega osebja z vsemi osebnimi podatki. Ta se-
znamok mora biti overovljen po piistojnem policij
skem (političnem) oblastvu. Pregled po teh seznarn-
kih se mora izvršiti v dveh dneh. 

Č16D 6. 

Pregledi po ambulatorijih in, kjer ambulatorijev 
ni, v zdravstvenih zavodih, se opravljajo v času, ko 
ni ambulatorij zaposlen drugače. 

Člen 7. 

Vsi pregledi, določeni v teh pravilih, so brez
plačni. 

Člen 8. 

Poročila o opravljenih pregledih se pošiljajio ne
posredno ministrstvu za narodno zdravje, liigien-
skemu oddelku. 

Člen 9. 

Ženske s svežimi znalci venerične bolezni (akutna 
gonoreja, sveži znaki sifilide ali Cankarja) se morajo 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 281, izdanih dne 15ega 
decembra 1922. 

poslati v bolnico, da se zdravijo, dokler ne izginejo 
sveži znaki. 

Visaka starejša bolezen (subakutna gonoreja, la
tentna sifiljda itd.) se inora zdraviti v ambulatoriju; 
pristojnim sanitetnim oblastvom pa se mora. če se 
zdravi privatno, predložiti potrdilo vsakih 30 dni. 

Člen 10. 
Omoženo ženske s pravilnimi listinami, če poslu

jejo 'Skupno s svojim možem ali žive skupno z njim, 
istotako dekleta pod 15 leti, če ni razloga sumiti, 
da spolno občujejo, in osebe, pri katerih se ugotovi 
ob prvem pregleduv da so device (virgo intaktna), 
niso zavezane temu pregledu. 

Člen 11. 
V večjdi mestih (Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, 

Sarajevu, Novem Sadu, Splitu in Subotici) se do
voljuje ta pregled tudi v privatni ordinaciji pri za
sebnih zdravnikih, specialistih za venerične bolezni. 
Potrdilo teh pregledov mora vročiti sanitetnemu ob
lastvu, pristojnemu za pregled, vsak lastnik lokala, 
proden sprejme dotično osebo v službo; to potrdilo 
mora obnoviti vsakega prvega dne v mesecu. 

Člen 12. 
V vsakem teli mest odredi ministi-stvo za narod

no zdravje zdravnike specialiste, ki smejo potem 
te preglede opravljati v svoji privatni ordinaciji 
(člen 11.). Ti zdravniki opravljajo vse te preglede 
po členu 4. teh pravil. 

Člen 13. . 
Lastniki in vsi oni, Id imajo lokale, navedene v 

členu 1. teh pravil, se kaznujejo za vsako posto
janje, nasprotno odredbi členov 2., 5. in 11., v de
narju s 1000 dinarji v korist državne blagajne, če 
se kaznujejo v enem letu dvakrat, izgube za tretje 
kaznivo dejanje te vrste v istem letu pravico, imeti 
ta lokal, za eno do treh let. če tudi po tej kazni, 
ko iznova prevzamejo lokal, učinijo dejanje, kaznivo 
po, teh pravilih, izgube definitivno pravico, imeti 
dotični lokal. 

- Člen 14. 
Ženska, ki je po teh pravilih zavezana pregledu, 

pa se mu izogne, se kaznuje z zaporom do 30 dni 
ali v denarju do 150 dinarjev' in z izgonom v rojstni 
кгај̂  odnosno v svojo deželo, ako je tujka. 

Člen 15. 

Kazni iz členov 13. in 14. teh pravi] izrekajo 
sanitetne naprave, pristojne za te preglede. Zoper 
njih razsodbe imajo dotične osebe pravico pritožbe 
na ministra za narodno zdravje v treh dneh po 
priobčitvi. Odločba ministrstva o vloženi pritožbi 
je izvršna. 

Člen 16. 

Zdravniki, ki opravljajo te preglede, dobivajo iz 
državne blagajne po dva dinarja za vsako pregle
dano osebo. Izplačila se izvršujejo na podstavi ove
rovljenih seznamkov o opravljenih pregledih. Te 
seznamke predlagajo mesečno šefi sanitetnih na
prav, kjer se opravljajo pregledi, visakega prvega 
dne za minuli mesec, njih izplačilo pa obremenja 
partijo proračuna za pobijanje veneričnih bolezni. 

Člen 17. 

Ta pravila stopijo v veljavo čez deset dni od 
dne, ko se razglase v «Službenih Novinah», ter ve
ljajo za vse ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Vsi lastniki zgoraj navedenih naprav 
morajo predložiti v tem desetdnevnem roku pri
stojni napravi seznamek zaposlenega osebja. 

V B e o g r a d u , dne 27. maja 1922.; 
H. br. 18.199. 

Minister za .narodno zdravje: 
Omerović s. r. 

423. 
Objava, da je uredba o ustroju ministrstva 

za gradbe uzakonjena.* 
Zakonodajni odbor narodna skupščine je obve

stil z dopisom z dne 10. aprila 1922., št. 550, mini
strstvo za gradbe, da ni mogel v zakonitem roku 
pregledati in rešiti uredbe o ustroju ministrstva za 

gradbe z dne 25. junija. 1919.' z izpremembami in 
dopolnitvami z dne 3. decembra 1919.2, z dne 10. de
cembra 1920Л in z dne 8. junija »1921., M mu jo je 
poslalo io ministrstvo po členu 130. ustave. 

Po členu 130. ustave je postala uredba o ustroju 
minisbrslva za gradbe z dne 25. junija 1919. z iz
premembami in dopolnitvami z dne 3. decembra 
1919., z dne 10. decembra 1920. in z dne 8. junija 
1921. zakon, ki ima zakonito moč za vso kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev ter velja, dokler ee ne 
izpranem po zakonodajni poti. 

V B e o g r a d u , dne 5. decembra 1922.; 
Št. 33.398. Mildster za gradbe: 

Velja Vukićević s.r. 

424. 
Objava, da je naredba deželne vlade za 
Slovenijo, s katero se je izdalo ustanovilo 
za tehnično-visokošolske fonde in se je 
osnovala upravna komisija tehnično* 

visokošolskih fondov, uzakonjena.* 
Zakonodajni odbor narodne skupščine je obve

stil z dopisom z dne 10. aprila 1922., št. 550, mini
strstvo za gradbe, da ni mogel v zakonitem roku 
pregledati in rešiti naredbe deželne vlade za Slove
nijo z dne 3. julija 1919., Uradni list št. 565, s katero 
je bilo izdano ustanovilo za tehnično-visokoaolske 
fonde in se je osnovala upravna komisija tehnično-
visokošolskih fondov, ki mu jo je poslalo ministrstvo 

j za gradbe po členu 130. ustave. 
i Po členu 130. ustave ima naredba deželne vlade 
za Slovenijo z dne 3. julija 1919., Uradni list št. 565, 
s katero je bilo izdano ustanovilo za tehnično-viso-
košolske fonde in se je osnovala upravna komisija 
tehnično-visokošolskih fondov, zakonito moč za Slo
venijo ter velja, dokler se ne izpremeni po zakono
dajni poti. 

V B e o g r a d u , dne 9. decembra 1922.; 
št, 33.399. Minister za gradbe: 

Velja Vukićević s.r. 

Uredbe рокшНовке црше 
za Slovenijo. 

4 2 5 . 

Naredba pokrajinskega namestnika 
za Slovenijo 

o pobiranja veseHčneg-а davka v Ljubljani. 

Na podstavi § 81. občinskega reda za mesto 
j Ljubljano odrejam sporazumno z delegacijo ministr
stva financ v Ljubljani: 

Veljavnost tukajšnje naredbe z dne 13. julija 
1922., Ur. 1. št. 227, o pobiranju veseličnega davka 
v Ljubljani se podaljšuje do dne 31. decembra 1923. 

V L j u b l j a n i , dne 18. decembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar 6. r. 

426. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pob ranju občinske davščine na vozne listke 

električne cestne železnice v Ljubljani. 
Na podstavi § 81. občinskega reda za mesto 

Ljubljano.odrejam sporazumno z delegacijo ministr
stva financ v Ljubljani: 

Veljavnost tukajšnje naredbe z dne 24. februarja 
1922., Ur. 1. št. 45, o pobiranju občinske davščine 
na vozne listke električne cestne železnice v Ljub
ljani se podaljšuje do dne 31. decembra 1923. 

V L j u b l j a n i , dne 18. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

- Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r, 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 281, izdanih dne 15ega 
decembra 1922. 

1 Uradni list pod št. 574/19. — 2 Uradni list pod 
št. 825/19. — » Uradni list pod št. 16/21. 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 281, izdanih dne 15ega 
decembra 1922. 



130. 918 Letuik IV. 

4 2 7 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
glede izpremembe zakona o javnem vodovodu 

za mesto Maribor. 

V zmislu sklei«. občinskega sveta v Maribora 
z dne 30. maja 1922. in na podstavi pooblastila mi
nistrstva za notranje posle, oddelka za Slovenijo. 
i dne 3. decembra 1922., SI. št. 12.888. odrejam: 

K § 5. zakona z dne 26. novembra 1901.. dež. 
zak. štajerski št. 86. o javnem vodovodu za mesto 
Maribor, se dodaja naslednji dostavek: 

V vseh onih primerih, kjer vodomer ne kaže 
.pravilno, je zaračuniti pristojbino za minulo polli
le tje po povprečni porabi na novo vzidanega vodo
mera od dne, ko se vodomer vgradi, do dne, Id se 
njegovo stanje prihodnjič prečita; njega doba pa ne 
«ne biti krajša nego mesec dni. 

Ako lastnik zasebnega vodovoda dvomi, ali 
kaže vodomer prav, laliko zahteva, da se mu vodo
mer premeni in preizkusi v mestni preizkuševalnici. 
Ako je videti, da je vodomer preko dopuščene 
(Stiriodstotne) nenatančnosti napačen, plača mesto 
stroške za premeno in preizkušnjo, že plačane voda-
rine pa ne povrne. 

Ako pa ga preizkuševalci spoznajo za pravilnega, 
mora zasebnik sam poravnati te stroške. 

V L j u b l j a n i , dne 18. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 5/147 ex 1922. 

Razglas o plačila raznih periodično plač
ljivih taks po zakonu o taksah in pristoj

binah. 
Kdor mora po taksni tarifi zakona o taksah in 

pristojbinah (Uradni list št. 259/1921.) letno ali po-
luletno plačevati eno izmed spodaj navedenih taks, 
ee opozarja, naj izpolni za leto 1923. to obveznost 
n a j k e s n e j e d o d n e 15. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Take takse so: 
L e t n a taksa po tar. post, 8.. točki 2. 

(stalne objave ali reklame) . . . . 40—150 Din 
P o l u l e t n a taksa po tar. post. 64. 

(za pravico, da se točijo pijače pod milim 
nebom) 250 » 

P o l u l e t n a taksa po tar. post. 65. 
(za pravico, da se točijo pijače v baraki) . 250 » 

L e t n a taksa po tar. post. 98 
(za biljarde) 50 » 

L e t n a taksa po tar. post. 100. 
1.) za avtomobile 1200 » 
2.) za fijakerske vozove: 

a) z dvema konjema 200 » 
b) z enim konjem 100 » 
L e t n a talraa po tar. post. 214. 

(za vsako odobritev privatnega ekladišča 
po carinskih predpisih) 100 » 

Zoper taksne zavezance, ki né bi do dne 15. ja
nuarja 1923. vplačali letne, odnosno poluletne 
takse, ee bo kazensko postopalo. 

Občinski uradi naj to takoj objavijo na običajni 
način, davčni uradi pa na uradni. deski. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 18. decembra 1922. 

Delegat: di. Savnik e. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

St. 14.609. 

Tedenski izkaz o prenosnih boleznih na 
»zemlju pokrajinske uprave za Slovenijo. 

(Od dne 3. do dne 9. decembra 1922.) 
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1 V bolnici. 

V Celjski okolici je 2 osebi ugriznil stekel pes. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 14. decembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić k. r 

St. 14.703/22. 
Razpis. 

V občini Sv. Petru pod Sv. gorami je popolniti 
mesto občinske babice, a katerim je epojena letna 
remuneracija 500 K. 

Prosilke naj vlože pravilno opremljene in kolko-
vane prošnje do dne 

"••= 20. j a n u a r j a 1 9 2 3 . 
pri okrajnem glavarstvu v Brežicah. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 16. decembra 1922. 

Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblaste?. 
A 96/22—14. 1769 8—* 

Poklic dedičev neznanega bivališča. 
Terezija F r a n k o v Kostanjevici št. 69 je dne 

23. marca 1922. umrla. Poslednja volja ee ni našla. 
a) Ignacij F r a n k o iz Žvabovega, Bedaji baje v 

Ameriki; 
b) Jožef F r a n k o iz Šmarja št. 1, pozneje baje v 

Budimpešti; 
c) Terezija F r a n k o , omožena Pavlenč, v Volč-

kovi vasi, potem baje v Ameriki; 
č) Franc S k e d e 1 j iz Šmarja in 
d) Franc F r a n k o iz Gorenje Stari vasi, sedaj 

baje oba v Ameriki, 
katerih bivališče sodišču ni znano, ee pozivljejo, naj 
se tekom e n e g a l e t a od danes dalje zglase pri 
tem sodišču. Po tem roku se bo razpravljala zapu
ščina z ostalimi dediči in z Josipom Likarjem, goz
darjem v p. v Dobeh št. 1 pri Kostanjevici, ki se je 
postavi] odsotnim dedičem za skrbnika. 

Okrajno sodišče v Kostanjevici, 
dne 9. decembra 1922. 

U 414/20—85. 
Oklic. 

1729 3—3 

Pri okrajnem sodišču v Radovljici ee hrani ïen-
eki ovratni nakit, sestoječ iz več vrst pravih biserov 
in briljantov (biserni kolje). •• '• • •"• " ; • -^м-.г 

Ta nakit.je bil baje najden ob prevratu leta 
1918. na cesti med Radovljico in Lescami. 

Lastnik se pozivlje, naj se javi tekom enega leta 
ter dokaže svojo lastninsko pravico, ker bi se sicer 
nakit prodal na javni dražbi in bi se z izkupičkom 
postopalo po § 379. k. pr. r. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek III., 
dne 11. decembra 1922. 

U 573/22—4. " " 1788 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Julka H o r v a t , stara 42 let, rojena v Ratki, 

občina Semenje, Prekmurje, rimsko-katoližke. *vere, 
vdova, posestnica v Čakovcu, Bana Jelačića ulica 
št. 7, nekaznovana, je kriva, da dne 4. septembra 
1922. na semnju v Bogojini ni imela na svoji etoj-
nici niti sumarno niti podrobno označenih cen klo
basam in Icruhu tako, da bi jih bil lahko vsakdo 
razločno videl. S tem je zakrivila prestopek po čle
nu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. de
cembra 1921., Ur. 1. št. 6 ex 1922., in zato se obsoja 
po istem členu z uporabo § 260. b k. z. na 12 ur za
pora, poostrenega s postom, in na 100 Din denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja dva dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo stroškov 
kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 9. novembra 1922. 

U 794/22—3. 1773 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Štefan M i h o l i č , rojen dne 1. maja 1881. v 

Bakovcih, pristojen v Kapco, rimsko-katoliške vere, 
oženjen, trgovec v Kapci U. 6, že kaznovan, je 
kriv, da dne 30. novembra 1922. v svoji trgovini v 
Kapci ni imel .niti sumarno rati podrobno označenih 
cen mesenim klobasam, podkvam, usnju, sukancu, 
masti za čevlje, kvasu, žrebl.jicm, čevljem, papriki, 
popin, svečam in etogljajem. S tem je zakrivil pre
stopek po členu 6. zakona o pobijanju draginje živ
ljenjskih potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 
30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 ex 1922., in zato se 
obsoja po istem členu z uporabo § 260. b k. z. na 
en dan zapora, poostrenega s poetom, ini na 100 Din 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja 
dva dni zapora, in po § 389. k. pr. r. na plačilo 
kazenskih stroškov. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek III., 
dne 13. decembra 1922. 

U VII 423/22—3. 1706 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Angela G j u r a n, rojena dne 22. av

gusta 1897. v Ljubljani, tja pristojna, rimeko-katoli-
ške vere, omožena, kramarica v Ljubljana, Karlov-



130. 919 Letnik IV. 
8ka cesta St. 6, nekaznovana, je kriva, da ni imela 
fttie 1. marca 1922. v Ljubljani cen življenekbn po
trebščinam, in sieer: 100 vretencem sukanca, 6 Skat-
lam mila, 30 škatlicam globina in 30 ščetem, v .svoji 
stojnici ешпагао ali {«drobno označenih tako. da bi 
jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne ejKikulac-ije in zato se obsoja po členu 6. citi
ranega zakona na kazen 2 dni zapora, znižano z 
•razsodbo deželnega sodišča- v Ljubljani z dne 20ega 
oktobra 1922., BI 205/22—5, na 12 ur za] rara, in 300 
dinarjev denarno kazni, odnosno ob neizterljivosti 
po členu 16. citiranega zakona na nadaljnjih 6 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroSkih obsojen-

• к """- Okrajno sodISče v Ljubljani, 
dno 7. decembra 1922. 

U VU 445/22—3. ""'" 1707 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja 1 
Obtoženka Antonija Š t o r , rojena dne 10. ju

lija 1884. v Gameljnih, pristojna na Teharje, rimsko
katoliške vere, omožena, trgovka v Vodmatu št. 16, 
nekaznovana, je kriva, da ni imela dne 1. marca 1922. 
•v' Ljubljani cen žavljenskim potrebščinam, in sicer 
na nobenem predmetu v svoji trgovini sumarno ali 
podrobno označenih tako, da bi jih bil lahko vsakdo 
razločno videl. 

S tem jo zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato ae obsoja po, členu 6. 
citiranega zakona na kazen 2 dni zapora, znižano 
K razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani z dne 
20. oktobra 1922. na 12 ur zapora, in 300 Din de
narne kazni, odnosno ob neizterljivosti po; členu 
16. citiranega zakona na nadaljnjih 6 dni zapora, 
in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja hi izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. decembra 1922. 

U Vil 376/22—3. , 1713 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja i 
Obtoženec Josip U r a n , trgovec v Ljubljani, 

Mestni trg š t 11, je kriv, da ni imel dne 1. marca 
1922. v Ljubljani cen življenskim potrebščinam, in 
«cer različnim šolskim potrebščinam, v isivoji trgo
vini, v svoji izložbi pa cigaretnim papirčkom in 
mazilu za čevlje sumarno ali podrobno označenih 
tako, da bi jih bi! vsakdo lahko razločno videl. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne špekulacije in zato se obsoja po členu 6. 
citiranega zakona na kazen enega dne zapora, zni
žano z razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani z 
dne 20. oktobra 1922., BI 179/22—8, na 12 ur za
pora, in v denarju na 500 Din, odnosno ob neizterlji
vosti po členu 16. na nadaljnjih 10 dni zapora, in 
po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja, 

Okrajno sodižče v Ljubljani, 
dne 9. decembra 1922. 

1711 U VU 377/22—3. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženec Tomaž B i z i 1 j , rojen dne 18ega 

oktobra 1872. v Moravčah, pristojen v Ljubljano, 
rimsko-katoliške vere, oženjen, gostilničar v Ljub
ljani, Prod škofijo št. 14, že kaznovan, je kriv, da 
•rri imel dne 1. marca 1922: v Ljubljani cen življeu-
'skirn ' potrebščinam, in 6icer jedilom in pijači, v 
fcvoji gostìlni sumarno aH podrobno označenih tako, 
'da bi "jih' bil lahko vsakdo'razločno videl. 
• S temi je wtgrcïïl • prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanja dirtgiiije življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zalvo se. obsoja po členu 6. 
«itiranega ssalkona na kazen enega dne zapora in v 
denarju na 500 Din, odnosno ob neizterljivoii po 
gleriu 16. na nadaljnjih 10 dni 'zapora, znižane i. 
¥ä£sodbo doželnoga sodišča v Ljubljani •/. dno 
•20;'oktobra 1022., BI 377/22, na 12 ur zapora in 
300 Din denarno kazni, odnosno 6 dni zapora, in po 

:§l,:389. k; pr: r . ! na povračilo stroškov -kazenskega 
^pxfttopihjaJ:- • ; : ' '-;-'• 

• i Okrajno sodišče v Ljubljani, 
' dne 9/decembra 1922. 

Proglasitve za mrtve. 179» 

O k r o ž n o so d i § če v M a r i b o r u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navede» 
pogrešanci za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak 
št. 128, domnevati, da so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teh pogrešancer, naj to k-
poroči sodišču ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako Se 
žive, ali naj mu dado to kako drugače na znanje. , 

Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešan cev 

Josip Gaber, 
rojen dne3i. marca 1884., 
samski posestnik v Kra-
marovcih št. 9, Prekmurje. 

Josip Tretjak. 
rojen dne 24. aprila 1886., 

rudar v Mežici. 

Anton Vinko, 
rojen dne 3. januarja 
1877., želar v Dražencih 

pri Ptuju. 

Ivan Rajtar, 
rojen dne 7. aprila 1877., 
stanovnik v Gomilici šte

vilka 14, Prekmurje. 

Alojzij Žmavc, 
rojen dne 3. julija 1886., 
posestnik v Zimici pri 
Sv. Lenartu v Slovenskih 

goricah. 

Josip Hari, 
rojen dne 26. decembra 
1875., posestnik v Kri-
ževcih št. 103, Prekmurje. 

Štefan Suklč, 
rojen dne 28. junija 1884., 
posestnik v Doliču, Prek

murje. 
Anton Toplak, 

rojen dne 8. junija 1883., 
posestnikov sin v Loškem 

vrhu, okraj ptujski. 

Juri) Divjak, 
rojen dne 22. aprila 1885., 

rudar v Judendorfu. • 

Matija Perdinal, 
rojen dne 11. februarja 
1886., posestnik v Do-

| kleževjušt.37,Prekmurje. 

Ivan Škafar. 
rojen dne 20. junija 1900., 
samski posestnik v Iža-

kovcih, Prekmurje. 
Janoš Koroša, 

rojen dne 9. decembra 
1872., samski"' zasebnik 
v Renkovcih, Prekmurje. 

Matjaž Lah, 
rojen dne 1. novembra 

j 1895., posestnikov sin 
j v Lešnici pri Ormožu. 
J Alojzij Gavez, 
! rojen dne 11. junija 1883., 
J viničar v Brcbrovniku šte-
j villta 33 pri Ormožu. 
j Ivan Antolin, 
1 rojen dne 2. maja 1890., 
: samski posestnik v Li-
Ì povcu št. 61, Prekmurje. 

Lovrenc Mlakar, 
i rojen dne 25. julija 1886., 

j posestnikov sin v Zaklu, 
\\ okraj ptujski. 

Ivan Poianec, 
jI roien dne 25. decembra 
j; 1890., posestnikov sin v 
i Dobrcnju. 

Josip Schadl, 
j rojen dn-: 5. marca 1899., 
i trgovski pomočnik v Ma-
| riboru. 
i 

! Rok Božič, 
rojen, dne 15. avgusta 
1887., najemnik v Pod-
'.gradju pri Ljutomeru, i 

1 Franc Brumen, 
rojen dne 30. julija 1883., 

.posestnikov sin v Goriš-
! hici, okraj ptujski. 
! Alojzij Brumen, 
j roj-.ii dne 28. junija 1892., 
j posestnikov sin v Goriš-
i niči, okraj ptujski. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Služil pri 80. pehotnem 
polku; pogrešan izza me
seca aprila 1915. na ga-

liškem bojišču. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; pogrešan izza dne 
28. novembra 1914., po 
bitki pri Glavici v Srbiji. 
Vojak 27. črnovojniškega 
pehotnega polka; pogre
šan izza dne 19. septem
bra 1916. na italijanskem 

bojišču. 
Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje 
dne 29. novembra 1914. 
padel na gališkem bojišču. 

Služil pri 47. pehotnem 
polku, prišel dne 26. av
gusta 1914. v rusko vojno 
ujetništvo ter baje leta 
1916. umrl v taborišču v 

Taškentu. 

Vojak 18. honvedskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza dne 7. decembra 
1914. na gališkem bojišču. 

Služil pri 83. pehotnem 
polku; baje dne 15. maja 
1915. padel v bitki pri 

Ketzerdorfu v Galiciji. 
Vojak 87. pehotnega pol
ka; pogrešan izza dne 
21. oktobra 1914. po bitki 

pri Gorlicah. 
Vojak 3. vozatajske divi
zije; pogrešan izza dne 
10. novembra 1914. na 

gališkem bojišču. 
Lovec 12. lovskega bata
ljona; pogrešan izza dne 
12. junija 1916. na gali

škem bojišču. 

Služil pri 20. honvedskem 
pehotnem polku; baje ob 
zadnji ofenzivi padel na 

italijanskem bojišču. 
Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje me
seca julija 1917. pade! na 

gališkem bojišču. 
Služil pri 87. pehotnem 
polku; baje dne 1. okto
bra 1917. padel na itali

janskem bojišču. 
Vojak 26. domobranskega 
pehotnega polka; b^je 
umrl v taborišču Cizranu 

v Rusiji. 
Služil pri 20. honvedskem 
pehotnem polku; baje dne 
18. oktobra 1915. padel 

na gališkem bojišču. 

Vojak 26. domobranskega 
pehotnega polka; pogre
šan izza meseca januarja 
1915. na gališkem bojišču. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; baje dne '26. avgu
sta 1914.pade!priGrodku. 

Služil pri 3. bitniškem pol
ku, prišel ob razsulu ar
made v Italijansko vojno 
ujetništvo icr baje dne 
19. septembra 1919. umrl 
v Castelu di Godego za 

jetiko. 

Vojak 87. pehotnega pol
ka; baje padi! pri Grodku. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku; pogrešan od za
četka svetovne vojne na, 

gališkem bojišču. 

Aktiven vojak 4. strel
skega polka; pogrešan od: 
začetka svetovne vojne. 

! - j 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga " 

Nezakonska hči 
Marija Schreiner. 

Žena 
Marija Tretjak. 

Žena 
Ivana Vinko. 

Žena 
Marija Rajtar. 

i 

Žena 
Marija Žmavc. 

Žena 
Terezija Hari. 

Žena 
Frančiška Sukič. 

Žena 
Antonija Toplak. 

Žena 
Marija Divjak. 

Žena 
Katarina Perdigal. 

Brat 
Andrej Škafar. 

Nečakinja 
Ana Koroša. 

Oče 
Jožef Lah. 

Žena 
Terezija Gavez. 

Sestrična 
Ana Cipot. 

Brat 
Štefan Mlakar. 

Oče 
Alojzij Poianec. 

Oče 
Josip Schadl. 

Žena 
Antonija Božič. 

Brat 
Anton Brumen. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 
pogrešancu 

— 

Luka Jagodic, 
rudar 

v Mežici. 

Janez Vinko, 
najemnik 

v Juròvcih. 

Fran Jureš, 
sodni kanciist 

v Dolnji Lendavi. 

Franc Krajne, 
posestnik 
v Zimici. 

Dr. Juro Jan, 
odvetnik 

v Mariboru. 

Simon Moretzky, 
notarski uradnik, 
v Murski Soboti. 

Josip Čeh, 
posestnik v 

Ločiču pri Ptuju. 

Fran Kopic, i 
sodni oficial 
v Mariboru. 

Franc Jureš, 
sodni kanciist 

v Dolnji Lendavi. 

— 

— 

— 

Anton Janežič, 
občinski 

predstojnik 
v BrebroVniku. 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

Nadaljevanj 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20. 12. 1922.; 
T 183/22—9. 

20. 12. 1922.; 
T 204/22—8. 

20. 12. 1922.; 
T 205/22—«. 

20. 12.1922.; 
T 206/22-8. 

o 

20. 12. 1922.; 
T 207/22—8. 

20. 12. 1922.; 
T 208/22—10. 

20. 12. 1922.; 
T 209/22—4. 

20. 12. 1922.; 
T 211/22—5. 

20. 12. 1922.; 
T 212/22—8. 

20. 12. 1922.; 
J214/22—3. 

20. 12. 1922.;' 
.T 215/22—3. 

20. 12. 1922.;' 
T 216/22—3. 

20. 12. 1922.; 
T 217/22—3. 

20. 12. 1922.; 
T 219/22—6. 

20. 12. 1922.; 
T 220/22—3. 

20. 12. 1922.; 
T224/22—3. 

20. 12. 1922.; 
T 226/22—3. 

20. 12. 1922.; 
T 227/22-3. 

20. 12. 1922.; 
T 228,22^3. 

20. 12. 1922.; 
T 229/22-4. 

20. 12. 1922.; 
T 230/22—3. 

e na prihtidsj 

Oklicni rok 
poteče dne 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

i. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
: 1923. 

; . . • : • ' . ! 

1 
1. julija i 

1923. ^ 

1 
1. julija t 

1923. 1 

t 

1. julija 
1923' | 

1. julija ] 
1923. j 

i 
j 

1. julija j 
1923. j 

1. julija '• 
1923. " i 

1. julija '' 
1923. ; 

i 

1. julija i 
1923. j 

i 

1. juHJa | 
1923. 

| 
1. julija j 

1923. . 
i 

1. julija 
1923. 

i strani. i 
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1 Ime in rojstni dan, stan 
' in zadnje bivališče po-
, grešancev 

j Karel Schrimpf, 
1 rojen leta 1888., klepar 

v Murski Soboti. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Služil pri 47. pehotnem 
polku; baje dne 3. novem
bra 1914. padel v bitki pri 
Zmigrodu na gališkem bo

jišču. 
! Desetnik 87. pehotnega 

Josip Veršlč. 1 polka, pisal zadnjič iz srb-
rojen dne 1. marca 1878., I skega vojnega ujetništva 
posestnik v Stročji vesi ! v Niški banji dne 13. ju-

pri Ljutomeru. j lija 1915.; od takrat po-
j grešan. 

Ivan Ozmec, 
rojen dne 25. decembra 
1880., posestnik v Vogri-

čevcih. 

Leopold Wiegele, 
rojen leta 1893., mesarski 

pomočnik na Muti. 

Mihael Žličar. 
rojen dne 8. septembra 
1885., najemnik v Cvenu 

pri Ljutomeru. 

Štefan Kocet, 
rojen dne 11. novembra 

j 1878., posestnikov sin v 
i Tumišču, Prekmurje. 

i . 
j Konrad Ceh, 
! rojen dne 25. januarja 
| 1899., posestnikov sin v 
i Gocovi pri Sv. Lenartu 
j v Slovenskih goricah. 

Franc Strasser, 
rojen dne 16. decembra 
1881., delavec v Jarenin-
skem vrhu, okraj maribor

ski. 
Matija Peček. 

rojen dne 2. januarja 
1876., posestnik v Krncih, 

Prekmurje. 

Služil pri 87. pehotnem 
polku. Baje v času med 
dnem 20. in 26. novembra 
1914. padel pri Jaroslawu. 
Vojak 26. domobranskega 
pehotnega polka; baje dne 
23. marca 1915. padel na 

gališkem bojišču. 
Služil pri 87. pehotnem 
polku; baje okoli dne 
15. oktobra 1914. padel 

na gališkem bojišču. 
Služil pri 12. topničarskem 
polku v Przemyélu ter 
zadnjič pisal dne 7. julija 
1917. iz ruskega vojnega 
ujetništva; od takrat po

grešan. 
Služil ob preobratu pri 
17. gorski topniški bitnici 
na italijanskem bojišču, 
prišel v vojno ujetništvo 
ter leta 1919. baje v Brin-
disiju umrl za malarijo. 

Služil pri 26. domobran
skem pehotnem polku; 
baje dne 30. maja 1915. 
padel na gališkem bojišču. 

Vojak 20. honvedskega 
pehotnega polka; baje dne 
23. novembra 1917. padel 
na italijanskem bojišču. 

Proglasitev 
za mrtvega 

predlaga 

Žena 
Ana Sclirimpf. 

Hči 
Antonija Veršič. 

Žena 
Antonija Ozmec. 

Mati 
Helena Wiegele. 

Žena 
Ana Žličar. 

Mati 
Ana Kocet. 

Mačeha 
•Pavlina Čeh. 

Žena 
Elizabeta Strasser. 

Ana Lebar, 
posestnica 
v Krncih. 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešana! 

Josip Poredoš, 
posestnik 

v Murski Soboti 
št. 229. 

— 

— 

— 

Josip Strasser, 
posestnik 

v Vukovskem 
dolu št. 30. 

— 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

20. 12. 1922.; 
T 231/22-5. 

20. 12. 1922.; 
T 232/22-5. 

20. 12. 1922.; 
T 233/22—3. 

20. 12. 1922.; 
T 234/22-6. 

20. 12. 1922.; 
T 236/22—3. 

20. 12. 1922.; 
T 238.22-3. 

20. 12. 1922.; 
T 239/22—3. 

20. 12. 1922.; 
T 240/22—4. 

20. 12. 1922.; 
T 241/22—5. 

I 
Oklicni rok 
poteče dne 

1. julija 
1923. 

i 
i 

1. julija ! 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

U 467/22—3. 1774 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Matija P r e l o g, rojen dne 17. fe

bruarja 1858. v Stari Novi vasi in tja pristojen, rim-
ako-katoliške vere, oženjen, gostilničar v Stari Novi 
vasi, nekaznovan, je kriv, da je eredi meseca no
vembra 1922. v svoji gostilni v Stari Novi vasi 
prodajal življenske potrebščine, in sicer staro vino 
liter po 48 K in vinski mošt liter po 28 K, dočim 
je kupil staro vino po 28 K in vinski mošt po 16 K 
«a liter, da je torej zahteval višjo ceno, nego je 
ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni čisti trgov
ski dobiček, kateri ne sme biti nikoli večji od 25 %. 

S tem je zakrivil prestoi>ek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1021., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922., in zato se obsoja po členu 8. 
tega zakona na dva dni zapora in 200 dinarjev de
narne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja 4 dni 
варога. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo, po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
obsojence vih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
ea Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 4. decembra 1922. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
obsojenkinih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo». ' '• 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 4. decembra 1922. 

U 468/22—3. 1775 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Frančiška K o v a č i č, rojena dne 

26. januarja 1857. v Logarovcih in tja pristojna, 
rimsko - katoliške vere, obvdovela, goatilničarka v 
Logarovcih, nekaznovana, je kriva, da je prodajala 
sredi meseca novembra 1922. v svoji gostilni v Lo
garovcih življenske potrebščine, in sicer vinski mošt 
liter po 28 K, dočim ga je kupila po 15 K in 18 K, 
da je torej zahtevala višjo ceno, nego je ona, ki 
zajamčuje običajni in dovoljeni trgovski čisti dobi
ček, kateri ne sme biti nikoli večji od 25 %. 

S tem je zakrivila prestopek po členu S. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., U'r. 1. 
št. 6 iz leta 1922., m zalo -e obsoja po členu 8. tega 
zakona na dva dni vapora in 200 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnje 4 dni za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračili stroškov 
kazenskega postopanja in iivršitvu kazni. 

U 470/22—3. 1776 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obdolženec Matija Š a f a r i č, rojen dne 24. fe

bruarja 1858. v Bučečovcih in tja pristojen, rimsko
katoliške vere, oženjen, gostilničar v Bučečovcih, 
nekaznovan, je kriv, da je prodajal sredi meseca 
novembra 1922. v »voji gostilni v Bučečovcih živ-

j ljenske potrebščine, in sicer vinski most lastnega 
I pridelka, liter po 28 K, da je torej zahteval višjo 
' ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovoljeni 
' trgovski čisti dobiček, kateri ne sme biti nikoli večji 
' od 25 %. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
.št. 6 iz luta 1922., in zato -se obsoja po členu 8. 
tega zakona na en dan zapora in 300 dinarjev de
narne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 6 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
obsojenčevih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 5. decembra 1922. 

U 471/22—4. 1777 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obdolženec Ivan N e m e c , rojen dne 24. junija 

1885. v Babincih, pristojen v Noršince, rimsko-kato-
liške vere, oženjen, gostilničar v Bučečovcih, ne
kaznovan, j:e kriv, da je prodajal sredi meseca no
vembra 1922. v svoji gostilni v Bučečovcih življen
ske potrebščine, in sicer staro vino liter po 48 K, 
dočim ga je kupil po 30 K, da je torej zahteval 
višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski čisti dobiček, kateri ine sme biti 
nikoli večji od 26 %. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922.. in zato se obsoja po členu 8. 
tega zakona na dva dni zapora in 100 dinarjev de
narne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja 2 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
obsojenčevih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 5. decembra 1922. 

U 484/22—2. 178* 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Obdolženka Roža L e b a r , rojena dne 29. av

gusta, 1898. v Gornji Bistrici, pristojna v Bolelme-
čice. rimsko-katoliške vere, omožena, goatilničarka 
v Berkovcih, nekaznovana, je kriva, da je prodajala 
sredi meseca novembra 1922. v svoji gostilni živ
ljenske potrebščine, in sicer staro vino, ne da bi 
bila siunamo ali podrobno označila cene tako, da 
bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin -in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922., in zato «e obsoja po členu 6. tega 
zakona na 12 ur zapora in 100 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja 2 dni za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo objaviti ob stroških obsojenkinih v «Uradnem 
listu pokrajinske; uprave za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 9. decembra 1922. 

U 486/22—3. 1782 
V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 

Obdolženec Alojzij Ž a j d e 1 a, rojen dne 25. ju
lija 1851. v Berkovcih, pristojen v Bolehnečice, rim
sko-katoliške vere, oženjen, gostilničar v Berkovcih, 
nekaznovan, je kriv, da je prodajal sredi meseca 
novembra 1922 v svoji gostilni v Berkovcih življenj
ske potrebščine, in sicer staro vino in jabolčnik, ne 
da bi bil sumarno ali podrobno označil cene tako, da 
bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30./decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922., in zato «e obsoja po členu 6. toga 
zakona mi 12 ur zapora in 100 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja 2 dni zam
poni, in po S 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
obsojenčevih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 9. decembra 1922. 

U 383, 391—394, 396/22. 1771 

Objava. 
S Bodbami U 383, 391—394 in 396/22 z dne 

16. septembra 1922., potrjenimi z razsodbami okrož
nega kot vzklicnega sodišča v Mariboru BI 616, 
621, 620, 619, 618 in 617/22 z dne 9. novembra 
1922. so bili obsojeni: 
a) 1.) Ernest S t r a s s er, 2.) Matijia H o r v a t , 3.) 

Janez R i t u p e r, 4.) Viktor L e n a r i č, 5.) Ala-
dar D e u t s c h in 6.) Josip K a n č a 1, vsi go
stilničarji v Dolnji Lendavi, zaradi prestopita po 
členu 8. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 30ega 
decembra 1Ô21., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., ker eo 
zahtevali v času od meseca januarja do kanca 
meseca Junija 1922. v Dolnji Lendavi v svojih 
gostilnah za liter piva iz sodčka, ki jih je stal 
17 K, znesek 32 K, torej višjo ceno, nego je ona, 
ki zajamčuje običajni in dovoljeni čitrti trgovski 
dobiček; 

b) Ernest S t r a e s e r in Aladar D e u t s c h tudi 
zaradi prestopka po členu 6. omenjenega zakona, 
ker nista imela v zadnjih dneh pred dnem 29ega 
junija 1922. v svojih gostilniških prostorih v 
Dolnji Lendavi niti eumarno niti podrobno ozna-
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ôenih cen posameznim predmetom tako, da bi jih 
bil lahko vsaluio razločno videl; 

jto členu 8. navedenega zakona, in sicer: 
1.) Ernest S t r a s u e r z ozirom na § 267. k. z. 

z uporabo § 260. b k. z. na pet dni zapora, poostre
nega z enim trdim ležiščem, in na 300Ö dinarjev 
donarne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 60 
dni zapora; 

2;) Matija H o r v a t z uporabo § 260. b k. z. na 
štiri dni zapora, poostrenega z eniin trdim ležiščem', 
in na 3000 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnjih 60 dni zapora; 

3.) Janez R i t u p e r z uporabo § 260. b k. z. na 
tii dni zapora, poostrenega z enim trdim ležiščem, 
in na 2000 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnjih >40 dni zapora; 

4.) Viktor L e n a i r L č z uporabo § 260. b k. z. na 
dva dni zapora, poostrenega z enim trdim ležiščem, 
in na 1000 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti 
pa na nadaljnjih 20 dni zapora; 

5.) Aladar D e u t s c h z одапот na § 267. k. z. 
na dva dni zapora/}iina.40Ób;idSÌì!irjev denarne kaz
ni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 20 dni zapora; 

6.) Josip K a n č a l na en dan zapora in na 500 
dinarjev denarne kasni, ob neisrterljivosti pa na na
daljnjih 10 dni zapora, 
in vsi obtoženci po § 389. k. pr/ r. na povračilo ka
zenskih stroškov. 

Okrajno sodišče v Dolnji Lendavi, oddelek №., 
dne IS. decembra 1922. 

Št, 168. 1788 3—3 

Kavcija notarja Pmtarja v Kozjem« 
Tisti, ki trdijo, da imajo pb'§ 26., prveni odstav

ku, notarskega reda na poomavi svójé zakoiiitè za-
et^vne prawîce kaj terjati iz kavcije gospođa no
tarja Mihaela Kn tarja, umrlega' dnë! 25. marca' 1921. 
v Kozjem, se pozivljejo, naj v šestih mesecih zglase 
svoje zahteve pri' podpisani zoomici-: ker br se 6icer 
po tem roku -brez ozira na njih terjatwe hranilne 
knjižice, položene za kavcijo, izročile lastniku. 

Notarska zbornica v Celju, 
dne 16. decembra 1922. . 

SL 367/28—Vil.—1922. 1692 3—3 

Razglas o dobavi električnega materiala. 
Podpisana' direkcija razpisuje e tem na podstavi 

členov 86-. do ^S^zakona o državnem1 računovodstvu 
in pravilnika- natisnjenega^ v «StažbenihNovinah-» z 
dne '25; novembra l'9Êl., piemeAO ofertalno licitacijo ! 
za nabavo električnega materiala na' dan ' 1 6. j a - ; 
n u a r j a t '9 28. 

Powutìbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskega oddelki^ 

Popis potrebnih < količin omenjenega materiala ш 
obči in posebni pogoji za dobavo* tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
St. 8 za '2 dinairja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 3ef/28^VIî. : za dati 1*. јаћипф, 1923, ponud-
.nika-Nr N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dan licitacije, M eieer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku-drsibene komisije. 

Ponudniki morajo ostati y besedi najmanj 80 dni 
po opravljeni licitaciji; predložiti smejo tudi delne 
ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo б % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni i>odpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na d*n licitacije, bodisi v gotovini^ bodisi v 
vrednostnih papirjih. O poležem kaveiü izd» blagaj
na reverz, ki ee mora pokazati predsedniku, dražbene 
komisije; 

Dražitelj mora^izročiti- predsedniku komisije te-
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da; je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
.licitacije podpisati izjavo, da'poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije pö 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov to; Slovencev v Zagrebu, 

dne 29. novembra 1922. 

Št. 363/19—VIL—1922. 1691 3—3 

Razglas o dobavi stekla za signale. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
steklenega materiala na dan 16. j a n u a r j a 
19 23. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo toga materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 363/19.—VIL za dan 16. januarja 1923. ponud
nika N. N.». 

Ponudbe morajo izročiti neposredno ponudniki ali 
njih pooblaščenci na dàn licitacije, in sicer med 10. 
in 11. uro v roke predsedniku dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delne ponudbe. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem načunovođstvu položiti kavcijo б % (odnosno 
10 %,. ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisano direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna 
reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne 'bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila 'licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. decembra 1922. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. decembra 1922. 

Št. 339/53—VIL—1922. 1757 3—2 

Št, 374/21—VIL—1922. 1726 3—2 

Razglasi o dobavi predivaste konoplje 
za maienje pri' strojih. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne '25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo predivaste konoplje na dan 1 7. j a-
n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po Tazpisu 
pod št, 374/21—VIL za dan 17. januarja 1923. po
nudnika N. N,». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 %• (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti,.da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Razglas o dobavi samotne moke in opek. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah> 
z dne 25. novembra 19Ž1., pismeno ofertalno lici-
taoijo za nabavo samotne moke in opek na dan 
20. j a n u a r j a 1 9 2 3 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala iu 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena e kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 339/53—VIL za dan 20. januarja 1928. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med Т in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj .80 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj;državljan) ponujene vsote, ia «ioer 
pri blagajni podpisane direkcije najtesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal'davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti; da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje, nabavo 
in dtt- pristajajo dražiti фо- njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Št, 349/41—Vil.—1922. 1758 3—2 

Razglas o dobavi kemikalij. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah> 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo kemijskega materiala na dan 
2 4. j a n u a r j a l 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 349/41—Vu. za dan 24. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročili neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, i» sicer 
pri blagajni podpisane direkcije majkeeneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbone komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti; ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 
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Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na <1ал 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pog°Je nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, Ici pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer «e bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

St. 356/13—VIL—1922. 1759 3—2 

Razglas o dobavi motvozov in podprog. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
£ diie 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo motvozov (špage) in podprog na 
dan 2 6. j a n u a r j, a 1 9 2 3. j 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri j 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
š t 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena e kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala, po razpisu 
pod št. 356/13—VE. za dan 26. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najiraanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki ee 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 
: Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo P°g°ie nabave 
in da pri-tajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. • 

Št. 376/9—VIL—1922. 1761 3—2 

Št. 374/22—Vil.—1922. 1760 3—2 

Razglas o dobavi raznega zgostila. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo raznega zgostila na dan 2 5. j a 
n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 374/22—VII. za dan 25. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcije 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

Razglas o dobavi čopičev in ščetk., 
Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo čopičev in ščetnega materiala na 
dan 2 9. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 376/9—VII. za dan 29. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roko predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbo; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
tire na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki, se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

. Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila 'licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

rine 8. decembra 1922. 

Št. 23/790. 
Razglas. 

Seznamek izgubljenih stvari, prijavljenih pri poli
cijski direkciji v Ljubljani od dne 1. do dne 15. de

cembra 1922. 
1 črna usnjata denarnica z manjšo vsoto de

narja in 1 listkom Sušnikove lekarne; okrog 180 
Din: 1 zlata naprsna igla z rdečo koralo; 1 zelen-
kastorumen zavitek z okrog 125 Din; 1 rdeč zavitek 
« 37 Din: 1 listnica, v njej Va Din, 1 ženska ura in 
2 ključka; 1 zlata naprsna igla v obliki dveh dirjajo-
čih konjičkov; 1 crna usnjata listnica, v njej okrog 
150 Din, 2 računa firme « JadTan», 1 slika in vojaške 
listine; 1 listnica, v njej 50 Din, 1 orožni list in 1 
lovska karta; 1 dovolilo za lov in več drugih listin 
na ime: Sekola Vilo; 1 potni list na ime: Križaj 
Pavla; 1 bankovec za 100 Din; 1 galoša; 1 srebrn 
uhan v podobi zvezde; 1 denarnica, v njej okrog 
90 Din in 1 listek z naslovom; 1 delavska knjižica 
na ime: Ogorevc Martin in 50 Din; 1 šolski zvezek 
in 1 košček mila; 1 denarnica s 160 Din; 1 denar
nica s 160 3o 170 Din; 1 ženski srebrna ura s po
zlačenim obročkom okoli stekla; 1 usnjata ročna 
torbica, v njej 2-50 Din, 2 vozovnici, 1 ključ, 1 zr
calo, 1 glavnik, 1 škarje, 4 majhni gumbi, nekaj 
znamk in razne beležke; 1 zlata ženska ura; 1 pi
semski zavitek na ime: Anžur Ivanka z 80 Din. 

Seznamek najdenih stvari, prijavljenih pri policijski 
direkciji v Ljubljani v času od dne 1. do dne 15. de

cembra 1922. 
1 manjša vsota denarja; 1 manjša vsota denarja; 

1 operno kukalo; 1 denarnica z manjšo vsoto de
narja; 1 prazna denarnica; 1 ročna torbica, v njej 
manjša vsota denarja, 1 glavnik, 1 zrcalo; 1 otroška 
boa; 1 ženska ruta; 1 damske rokavice; 1 damski 
jxtö iz koščenih členkjv; 1 srednja vsota donarja; 
1 klobuk in 1 moške rokavice; 1 rdeča odeja; en 
bankovec za 100 Din; 2 zlata prstana; 1 moški siv 
o vratni ovijao. — Na železnici so ee našli ti-le pred
meti: 1 ženski dežnik; 1 odeja; 1 pled; 1 ročni kov
čeg z večjo vsoto denarja; 1 ženski dežnik; i ur:i> 
budilka; 1 zavitek perila; 1 palica; 1 klobuk. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 16. decembra 1922. 

Razne objave. 
Razpis tajniškega mesta. 

Zveza za tujski promet razpisuje mesto prvega. 
tajnika z mesečno plačo 1300 Din. Zahteva se poleg 
dovršenega 24. leta. in, brezhibne preteklosti popol
no znanje slovenskega in srbskohrvatskega jezika v 
govoru in pisavi, vrhu tega popolno znanje nem
škega in drugega evropskega jezika, predvsem ee-
ščine, nadalje stenografije in strojepisja, po mož
nosti pa tudi računovodstva. Prosilci z dovršeno 
akademično izobrazbo imajo prednost. 

Kolkovane prošnjo naj so vlože na naslov: 
«Glavno tajništvo Jugoslovanske zveze za tujski 
promet v Sloveniji* v Ljubljani, Dunajska cesta 
št. 18, najkesneje do dne 2 0. j a n u a r j a 1923. , 
ker se poznejše prošnje ne bodo jemale v postov. 

V L j u b l j a n i , dne 12. decembra 1922. 
Jugoslovanska zveza za tujski promet v Sloveniji. 

Glavni tajnik: dr. Andrejka ÜI. r. 

Št. 7907/1П. 1800 

Družba južne železnice. Lokalna tarifa za robo, del II. 
P o p o l n i t e v k i l o m e t r s k e g a k a z a l a na 
p r o g e j u ž n e ž e l e z n i c e g l e d e o d p r a v -

n i h p r a v i c p o s t a j a l i š č a T u r o p o l j a . 
Z veljavnostjo izza dne 1. januarja 1923. se Do

polnjuje kilometrsko kazalo za proge Družbe južne 
železnice v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, 
ki velja izza dne 1. novembra 1921., tako-le: 

Na strani 4. naj se vpise pri Turopolju v, 6. 
stolpcu: 16, 17 in v zadnjem stolpcu pod «Opombe»: 

17 Otvorjeno samo za parno žago: Filip Deut-
scha sinovi; pod «Primedbe» pa: 

17 Otvoreno samo za parnu pilanu: Filipa Deut-
scha sinovi. 

V L j u b i j a n i , dne 18. decembra 1922. 

Vabilo na izredni občni zbor podružnice 
„Slovenske S t r a ž e " v Cerknici, 

ki bo v nedeljo dne 2 4. d e c e m b r a 1 9 2 2. v 
dvorani hranilnice ob petnajstih. 

S p o r e d : 
1.) Razdružitev društva. 1798 
2.) Slučajnosti. Načelništvo. 

1787 3-3 Razglas. 
Ker se je zadruga «Hranilnica in posojilnica v 

Rogatcu, Tegistrovana zadruga z neomejeno zavezo,» 
po sklepu občnega zbora z dne 21. maja 1922. ra/.-
družila ter je prešla v likvidacijo, ee pozivljojo p» 
§ 40. zadružnega zakona vsi upniki in člani, naj 
sprejmejo to razglasitev na znanje ter se zglase pri 
zadrugi * ' 

V R o g a t c u , dne 15. decembra 1922. 
Jožef Berlisg s. r., Franc Ducman s. r., likvidatorja. 

1799 Razid društva. 
Društvo «Sveta vojska» v Smledniku se je pro

stovoljno razšlo. 
N. Starinski e. r., bivài predsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



131. 

Fofitnina plačana v gotovini 

V Ljubljani, dne 28. decembra 1922. Letnik IV. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

pokrajinske uprave za Slovenijo. 
-s-11= 

Vsebina: Iz «Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca». — Izpremembe v osebju. — Zakon, s katerim se razširja na vso kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 
veljavnost zakona o postopanju z imovino podanikov onih držav, ki so v neprijateljstvu s Srbijo, z dne 17. avgusta 1915. in zakona, s katerim se sprejema na znanje in se 
odobruje odločba pariške ekonomske konference z dne 18. oktobra 1916. Zakon o pobiranju občinskih taks v Sloveniji. Zakon, s katerim se začasno zvišujejo pristojbine poli
cijskih funkcionarjev v Sloveniji za čezurne službe v javnem interesu in nočne dokladó za varnostno stražo. Zakon, s katerim se odpravlja institucija ženitvovanskih zglasnjc. 
Zatón o kreditu 800,000.000 dinarjev za vojaške nabave. Ukaz Njegovega Veličanstva kralja, s katerim se razpušča narodna skupščina in odrejajo nove volitve narodnih poslancev. 
— Uredbe osrednje vlade: Uredba o razdelitvi kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ha 10 oblasti inspekcije dela in o njih sedežih. Odločba, s katero ce ukinjajo nekatere 
naredbe o poslovanju z devizami in valutami. Popravek k št. 421. Ur. Î. — Naredbe pokrajinskega namestnika za Slovenijo: ó pobiranju občinske davščine na vozila v Ljubljani ; 
o pobiranju občinske davščine, na igre v gostilnah in kavarnah v Ljubljani; o občinski davščini na prenočišča v Ptuju ; o pobiranju veseličnega davka v prid ubožnemu zakladu 
mesta Ptuja. Popravek k št. 168. in 400. Ur. I. — Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: Razglas o razpustu narodne skupščine in novi volitvi narodnih poslancev. Razglas o 
izpremembah v občinskih gerentstvih. Razglas, s katerim sç svare občinski uradi, naj ne podpirajo nekaterih delomržnih oseb. — Razglas delegacije ministrstva financ v LJub

ljani o izpremembi točke 4. člena 115. trošarinskega pravilnika. — Razglasi raznih uradov in oblastev. — Razne objave. 

Iz „Službenih Novin kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca". 

Številka 284 z dne 18. decembra 1922.: 
Objava' generalnega inspektorata ministrstva za 

finance z dne 30. novembra 1922., I br. 29.189, da 
je rok za prijave, ki so predpisane v členu 7. objave 
ministrstva za finance o popieu te'rjatev in dolgov, 
zaključenih v starih avstro-ogrskih kronah med kra
ljevino Srbov, Hrvatov im Slovencev in češkoslova
ško republiko (Ur. 1. št. 394/22.), podaljšan do dne 
3 1 . d e c e m b r a 1 9 2 2. 

Zapisniki o 14 rednih sejah, ki jih je imela na
rodna skupščina kraljevine Srbov, Hrvatov in Slo
vencev v času od eine 20. oktobra <lo dne 2., decem
bra 1922. 

Zapisniki o 8 sejah, Ivi jih je imel -zakonodajni 
odbor narodne skupščine v času od dne 21. oktobra 
do dno 17. novembra 1922. 

Številka 284 A z dne 18. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. » dno 16. decembra 1922., s katerim se spre-
jemlje ostavka dosedanjega ministrstva ter se po
stavljajo: 

za predseduika ministrskega sveta Nikola P-
P a š i ć, predsednik ministrskega sveta na razpolagi 
in narodni poslanec; 

za ministra priprave za ustavotvorno skupščino 
in izenačitev zakonov« Marko N. T r i f k o v i ć, mi
nister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za vere Ljubomir J o v a n o v i ć, član 
državnega sveta v p. in narodni poslanec; 

za ministra za promet dr. Vclizar S. J a n k o -
v i c. minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za zunanje pošlo dr. Moinčilo N i n -
č i ć, minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za prosveto Miloš T r i f u n o v i c , 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za narodno zdravje dr. Slavko Mi
l e t i ć, minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra pravde in namestnika ministra za tr
govino in industrijo dr. Lazar M a r k o v i č, minister 
na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za gradbe Nikola T. U z u n o v i ć, 
minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za agrarno reformo in namestnika 
ministra za' poljedelstvo in vode Krsta Lj. M i l e -
t i c , minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za pošto in brzojav Velja Vu k i -
ć e v i ć, minister na razpolagi in narodni poslanec; 

za ministra za vojno in mornarnieo častni. adju
tant Njegovega Veličanstva general Peter P e š i ć , 
minister na razpolagi; 

za ministra za šume in rudnike dr. Milan S r -
Sk ic , narodni poslanec; 

za'ministra za notranje; posle Milorad V u j i č i ć, 
podpredsednik narodne skupščine in narodni posla
nec; 

za ministra za socialno politiko dr. NLnko P e -
r i è , izredni lUnverzitetni profesor in narodni po
slanec; 

za ministra za finance dr. Milan S t o j a d i n o -
v i č, prejšnji generalni direktor glavnega državnega 
računovodstva; 

za ministra brez portfelja dr. Ciro Š u p i l o , od
vetnik v Zagrebu; * 

za ministra-brez-portfelja dr. Niko Ž u p a n i č , 
upravnik etnografskega muzeja v Ljubljani. 

Številka 285 z dne. 20. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a 1. z dne 4. decembra 1922., s katerim se od
likujejo: ' •':"-

z redom sv. Save lil; vrste dr. Fran S k a b e r n è, 
načelnik oddelka za prosveto in vere v Ljubljani; 

z redom sv. Save IV. vrste: Franjo V a j d a , in
spektor ministrstva, za pro&veto y Beogradu; dr. Leo
pold P o 1 j a n e ç in Д?».^ W e s t e r , inšpektorja 
pri oddelku za pròsveta in vere v Ljubljanu 

Številka 286 z dne 21. decembra 1922.: 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 14. oktobra 1922., e katerim se po
stavljajo: 

pri agrarni direkciji v Ljubljani: za inšpektorja 
II. razreda dr. Anton Š a p i a, inspektor III. razreda 
iste direkcije; za referenta IL razreda Albin R a 
d i k o n in Anton S o d n i k , referenta III. razredi 
iste direkcije; za tajnika III. razreda Ivan V e r b i č, 
arhivar I. razreda iste direkcije; za arhivarja I. raz
reda Fran M a r n, arhivar II. razreda iste direkciji! ; 

pri okrožnem agrarnem uradu v Ljubljani: i a 
referenta II. razreda Matko B r n č i č , referent 111. 
razreda istega urada; 

pri okrožnem uradu v Mariboru: za tajnika I. r./z-
roda dr. Jakob Š t e f a n č i č, tajnik П. razrt la 
istega urada. 

Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 
d r a I. z dne 30. septembra 1922., s katerim se po
stavlja pri okrožnem agrarnem uradu v Murski So
boti za geometra I. razreda Friderik K u t i n, pisar 

j II. razreda istega urada. 

Številka 287 z dne 22. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a I. z dne 1. decembra 1922., s katerim se odli
kujejo z redom sv. Save III. vrste: dr. Gojmir K r e k 
in dr. Metod D o l e n c , profesorja ljubljanske uni
verze, in> dr. Anton S k u m o v i č, profesor iste 
univerze in ekspert stalnega zakonodajnega sveta. 

Številka 289 z dne 25. decembra 1922.: 
Ukaz Njegovega Veličanstva kralja A l e k s a n 

d r a ! z dne 4. decembra 1922., s katerim se doktor 
Ante T r e s i ć - P a v i č i ć , izredni poslanik in po
oblaščeni minister v Washingtonu. odlikuje z redom 
s,v. Save I. vrste. 

Zapisnik Oi 15. redni seji narodne skupščine z 
dne 5. decembra 1922. 

Izpremembe v osebja. 
Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja A l e 

k s a n d r a I. z dne 30. novembra 1922. je bil upo

kojeni direktor državne bolnice v Sarajevu dr. Ri&to 
J e r e m i 6 postavljen za direktorja državnih do
brodelnih zavodov v Ljubljani, v V, činovnem raz
redu izvun staleža. 

Z ukazom Njegovega Veličanstva kralja A l e 
k s a n d r a I. z dne 1. decembra 1922. je bil sani
tetni šef dr. Otmar K r a j e c na lastno; proènjo 
upokojen. * 

Z odlokom gospoda ministra za narodno zdravje 
z dne 27. novembra 1922., št. 41.465, je bil di\ Iv« 
P i r e postavljen za sanitetnega nadzornika v, VIL 
činovnem razredu ter prideljen zdravstvenemu od
seku za Slovenijo v Ljubljani. 

Z odlokom gospixla ministra za narodno zdravje 
z dne 27. novembra 1922., št, 41.469, je .bil dr. Aloj
zij K u n s t postavljen za primarija splošne bolnice 
v Ljubljani s .f-lužbe-niin območjem kot šef röntgeno-
loškega instituta v VILI. činovnem razredu. 

Dr. Katičić s. r. 

Višje deželno sodišče v Ljubljani je 
i m e n o v a l o : 

poduradnika Antona S a l m i č a za izvršilnega 
uradnika pri deželnem sodišču v Ljubljani; pod
uradnika Ivana S a k s i d o za izvršilnega uradnika 
]>ri okrajnem sodišču v Ptuju; slugo Martina K o -
p u в а г ј а za poduradnika pri deželnem sodišču v 
Ljubljani; slugo Jožefa C i m p e r m a n a za pod
uradnika pri okrajnem sodišču v Krškem; jetniškega 
paznika Antona Št im c a za slugo pri okrajnem 
sodišču v Brežicah: pomožnega slugo in invalida 
Antona A r i h a za *higo pri okrajnem sodišču v 
Marenbergu; 

p r e m e s t i l o : 
slugo Štefana A n ž 1 o v a r j a s Prevalj k 

okrožnemu sodišču v Celju. _ _ . 
Dr. Rogina s. r. 

Zakoni in kraljevske uredbe. 
428/ 

Mi 
A l e k s a n đ e p I . , 

po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev na podstavi.člena 13Ö. 
ustave sklenil v. ХХШ. in XXXVIH. redni seji, ki 
ju je imel dne 3. in 28. decembra 1921. v Beogradu, 
da je izpremeniti ukaz in odločbo ministrskega 
sveta, s katerim (si katero) se razširja na vso kra
ljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev veljavnost 
zakona o postopanju z imovino podanikov onih 
držav, ki so v neprijateljstvu e Srbijo, z dne 17ega 
avgusta 1915. in zakona, s katerim se sprejema 
na znanje ih se odobruje odločba pariške ekonom
ske konference z dne 18. oktobra 1916. — «Službene 
Novine» št. 11/19.. seznamka uredb ministrstva za 
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trgovino in industrijo št. 2 in ministrstva pravde, 
oddelka za Srbijo in vso kraljevino, št. 14, «Službe
ne Novine» St. 195/21. — in da smo Mi potrdili in 

potrjujemo po zakonodajnem odboru sklenjeni 

Zakon, 
s katerim se razširja na vso kraljevino 
Srbov, Hrvatov in Slovencev veljavnost 
zakona o postopanju z imovino podanikov 
onih držav, ki so v neprijateljstvu s Srbijo, 
z dne 17. avgusta 1915. in zakona, s ka
terim se sprejema na znanje in se odo-
bruje odločba pariške ekonomske kon

ference z dne 18. oktobra 1916.* 

Člen t. 

Na vso kraljevino Srbov. Hrvatov in Slovencev 
se razširja veljavnost zakona o postopanju z imo
vino podanikov onih držav, ki so v neprijateljstvu 
e Srbijo, z dne 17. avgusta 1915. in zakona, ,s kate
rim se sprejema na znanje in ee odobruje odločba 
pariške ekonomske konference z dne 18. oktobra 
1916. 

Člen 2. 

Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpise, 
obvezno moč pa dobi z dnem, ko ee razglasi v 
«Službenih1 Novinah», ter nadomešča ukaz in od
ločbo ministrskega sveta z dne 5. februarja 1919., 
«Službene Novine» z dne 27. februarja 1919.. St. 17 
— seznamka uredb ministrstva za trgovino in indu
strijo št. 2 in ministrstva pravde, oddelka za Srbijo 
in vso kraljevino, št. 14 — «Službene Novine» 
et. 195/21. 

Našemu ministru pravde priporočamo, naj raz
glasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, 
naj postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj 
se mu pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 29. januarja 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. РаШ s.r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

429. 
Mi 

Aleksander I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sJdenil v XXXVHI. redni seji, Id jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, da ostane na
redba z dne 1. aprila 1920., Uradni list št. 177/20., 
o pobiranju občinskih taks, seznamka uredb mini
strstva za notranje posle št. 74, «Službene Novine» 
št. 195/21., v veljavi in da se z izpreraembami v 

tarifi glasi: 

§ 2 , 

Zakon 
o pobiranju občinskih taks 

v Sloveniji/ 
§ i. 

Vsaka občina v Sloveniji ima pravico, da uvede 
s sklepom občinskega odbora posamezne ali vse v 
priloženi tarifi označene občinske takse ali pa zviša 
že uvedene takse v mejah te tarife. Sklep se mora 
na običajni način objaviti s pripombo, da je zoper 
njega v štirinajstih dneh dopustna pritožba na po-
fcrajinsiko upravo, oddelek za notranje zadeve; ta 
pritožba se mora vložiti pri županstvu. 

Kadar pa mora občina po izrecnih zakonitih do
ločilih uradno opravilo, omenjeno v priloženi tarifi, 
izvršiti brezplačno, se taksa ne sme pobirati. 

* Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» St. 278, izdanih dne tudi še dalje, dokler ee ne izpremene v zmlslu tega 
12. decembra 1922. (Prilog XL. —1922.) zakona in pridejane tarife. 

Višino takse določa po nasvetu občinskega od
bora pokrajinska uprava, kateri se mora v ta namen 
predložiti poverjen izpisek iz sejnega zapisnika ob
enem z razglasilom sklepa in morebiti vloženimi pri
tožbami. 

Vsaka posamezna taksa se mora v eni in isti 
občini za vse prebivalce odmeriti v enaki višini. 

Seznamek sklenjenih, po pokrajinski upravi do
ločenih taks naj se nabije v občinskem uradu na 
vsakomur vidnem mestu; v njem naj se označi 
vsaka izprememba glede taks. 

§3. 

Takse se stekajo v občinsko blagajno. Po sklepu 
občinskega odbora pa se lahko odkaže dohodek vseh 
ali le nekaterih občinskih taks, dopustnih po tem 
zakonu, ubožnemu zakladu. 

Glede taks, navedenih v tarifi, ki je priložena 
temu zakonu, pod zaporednimi številkami 4. b) 21., 
22., 23. in 24. sme občinski odbor tudi skleniti, da 
pripadajo uradujoči osebi za plačo. Takse pod za
porednimi številkami 12., 13. in 17. se brez izjeme 
vselej stekajo v občinski ubožni zaklad. 

Prejete takse naj se zapisujejo v poseben taksni 
dnevnik. Dohodek onih taks, ki se stekajo v občin
sko blagajno, naj se iz taksnega dnevnika ob sklepu 
vsakega pol leta v skupnem znesku vpiše tudi v 
blagajniški dnevnik občinskega, odnosno ubožnega 
zaklada. Odmerjena taksa naj ee zaznatnenuje na 
dotičnem uradnem spisu; stranki naj se izroči potr
dilo o prejemu. 

§ 4-

Taksa se mora plačati, če ne prej, najkesueje 
takrat, kadar se izroči rešitev, ob začetku urado-
vanja ali kadar kdo ukorišča taksi zavezane pra
vice. 

Zupan »me vsako uradovanje, če se more brez 
nevarnosti odložiti, odreče za toliko časa. da se 
taksa plača, ter ima pravico zahtevati, da se mu 
za pokritje komisijskih stroškov izroči primerno 
predplačilo. 

Kdor ukoristi taksi zavezane pravice brez do
volitve (sodelovanja) občinskega urada ali, če to 
po veljavnih predpisih ne bi bilo potrebno, brez 
prejšnjega naznanila občir f̂ejsmu uradu, plača takso 
v dvojnem znesku. | 

Zaostale takse se izterjujejo z zakonitimi prisil
nimi sredstvi po določilih občinskega reda. 

§ 5 : 
Kazen takse se ne sme zahtevati od stranke 

druga pristojbina za ljudi, ki uradujejo, bodisi že 
dnevščina, hodnina ali kaj takega. 

Ako imajo ti ljudje kaj dobiti, se jim to plača 
po sklepih občinskega odbora v zmislu določil ob
činskega reda naravnost i/, občinske blagajne. 

Vendar pa mora stranica, Id prosi za uradovanje. 
v katere korist se to opravi, ali katera ga zakrivi 
in zlasti provzroči z nagajivim ravnanjem, plačati 
stroške za izvedence, če ti niso uslužbenci občine, 
kakor tudi pričam na njüh zahtevo gotove in po
trebne izdatke. 

Določila odstavka 1. in 2. se ne tičejo pristoj
bin, ki se morajo po veljavnih službenih predpisih 
plačevati za policijsko nadziranje prireditev. 

§ 6. 

Pritožbe zoper odmero taks kakor tudi zoper 
višino stroškov za izvedence in odškodnine pričam 
se morajo vložiti v 14 dneh po obvestitvi na občin
ski odbor in zoper odločbe tega v enakem гокд na 
pokrajinsko upravo, oddelek za notranje zadeve, in 
sicer vselej po županstvu. 

Kolikor se tičejo pritožbe odmere taks, nimajo 
odložilne moči. 

§ 7. 
Takse, ki se tri leta potem, ko so se morale 

plačati (§ 4.), niso izterjale, zastarajo. 

§ 8 . 

Vsi zakoni, vse naredbe in odredbe, ki naspro
tujejo temu zakonu ali posameznim točkam tarife, 
pridejane temu zakonu, se razveljavljajo. 

§ 9 . 
Takse, uvedene na podstavi dosedanjih zakonov, 

naredb in odredb, ee pobirajo v dosedanji izmeri 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem razglasitve v 
«Službenih Novinah» in nadomešča naredbo deželne 
vlade za Slovenijo z dne 1. aprila 1920., Uradni list 
št. 177/20. 

V B e o g r a d u , dne 12. avgusta 1921. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 

Predsednik ministrskega iveta: 
Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

v. 

3. 

Tarifa k taksnemu zakonu. 
1. a) Za prostovoljen, »prejem tu- 0 c i K 

zemca v domovinsko zvezo . 5 0 — 
b) Za zagotovitev sprejema hio-

zomca v domovinsko zvezo . 
Če nasledujejo prostovoljno 
sprejetega tuzeinca ali ino-
zemca, kateremu se je zagoto
vil sprejem v domovinsko zve
zo, obenem v domovinski pra
vici druge osebe, ne sine skup
na taksa (rodbinska taksa) pre-
sezati štirikratne, za eno ose
bo določene takse. Če ino-
zemec, kateremu se je zagoto
vil sprejem v domovinsko zve
zo, ne dobi jugoslovanskega 
državljanstva, se mu mora pla
čana taksa vrniti. 

c) V Ljubljani, v Mariboru, v 
Celju in v Ptuju v primerili a) 100— 

b) 400--
i. Za podelitev meščanstva . . 500-— 

Taks in tarif pod točko 1. a), 
b), c) in 2. ne določa po § 2. 
pokrajinska uprava, nego ob
činski odbori imajo sami pra
vico, da jih predpisujejo pro-
siteljem JK) razmerju njih 
gmotnega stanja v okviru zne
skov, navedenih v tarifi. 
Za vsak razglas z nabitkom 
na občinsko desko ali z okli
cem na- .sedežu občinskega 
urada ali v okrožj\i 4 km . . 1 — 
za vsake 4 km večje razdalje 
2 K več. Uradni razglasi so 
takse prosti. 

4. a) Za prostovoljno dražbo pre
mičnin ali za prostovoljno za-
kupovanje nepremičnin v kraju 
uradnega sedeža aH v okrožju 
4 km 2 % izkupilii ali zakup
nine, najmanj pa za, vsakega 
pol dne 10— 
za vsake 4 km večje razdalje 
10 K več za vsakega pol dne. 

b) Za izklicevalca se plača, če se 
vrši uradno opravilo na sedežu 
županstva ali v okrožju 4 km, 
za vsakega pol dne . . . . 

5. Za ogled zaradi zgradbe za 
enonadstropno ali manjnad-
«trepiic hiše 50-— 
za dvonadstropno hišo . . . 150-— 
za trinadstropne ali večnad
stropne hiše 300-— 

6. A. Za odobritev razdelilnega na
črta (parcelacije) 3 0 — 

B. Za določitev stavbne črte in 
nivela, če se izvrši ločeno od 
stavbne dovolitve 3 0 — 

C. Za stavbno dovolitev: 
a) pri novih stavbah . . . 30-— 
b) pri prezidavah ali pri bist

venih popravah ali prena-
redbah 10— 

Č. Za dovolitev stanovanja in 
porabe . . . . . . . 
če je treba vsleu* idme graditi 
nove stavbe ali stare prenare-
jati, so te stavbe proste taks. 

7. Za izdajo domovnic (domovin
skega lista) se plača poleg 

do K 
400 — 

100-— 1000— 

eoo-
2000-
6000-

4 0 -

">•— 20--

200-
400-

1000-

200-

250-

150-

100-

3 0 -5 — 



131. 

2 — 

Ö v -

IO— 

4._. 

300-
8-

200— 

1 0 — 5 0 — 

500-

200-

100-
500-

Od K 
stroškov za tiskovino in kolek 
še 1 

8. Za izdajo poselske knjižice se 
plačajo samo stroški za tisko
vine in kolek. 

9. Za uradni propis sejnega za
pisnika ali dragih uradnih spi
sov, za vsako čeprav le začeto 
stran . . . . . . . . . 1 — 

10. Za vsako vročitev povabil ali 
drugih uradnih spisov, razen 
če gre za vročbe, ki se morajo 
v javnih zadevah izvršiti na za
htevo drugih oblastev, uradov 
in občin, v kraju uradnega se
deža • 1 — 
izvun njega ob razdalji nad 
4 km 2 — 
V ubožnih zadevah se ta taksa 
ne pobira, 

11. Za izdajo izpričeval, certifika- , 
tov in drugih uradnih potrdil . 1 — 
V ubožnih zadevah se ta taksa 
ne pobira. 

12. Za prireditev splošno pristop
nih plesnih zabav za en dan . 5 0 — 
poleg tega za vsakega godca . 2 — 

18. Ce so gostilne in kavarne 
otvorjene čez policijsko uro, 
so plaža za vsako noč . . . 40«— 
Kadar se pri tem ne prekora
čijo 3 ure, se plača za vsako 
uro 

14. Za tombolo, kegljanje na do
bitke, streljanje na dobitke in 
sploh za' vsako igro na dobitke 10--

16. Za tekmovalno vožnjo ali tek
movalno jahanje 50--

16. Za prireditev umetnega ognja, 
baklade ali za javne zabavne 
obhode v preobleki . . . . 50--

17. Za slovesno praznovanje svatbe 50--
18. Od godbenih avtomatov (gra

mofonov), orkestrionov, elek- . 
tričnih klavirjev itd. v javnih 
lokalih ,za vsako koledarsko 
leto 5 0 V -

19. Za predstavo v gledališčih, 
cirkusih in varietejih in za 
koncerte, od vsake predstave 2 0 — 

20. Za predstave posestnikov, mc-
nažerij, vrtiljakov, strelišč, 
panoram, gugalnic in mario
netnih gledališč, telovadcev, 
brzotekov, čarodejev itd., po
tem za predstave z električ
nimi in elektrotehničnimi apa
rati (n.- pr. s kinematografi) in 
enake umetniške prireditve za 
vsak dan 2 0 — 

21. Za izdajo živinskega potnega 
lieta poleg stroškov za tisko
vine iii kolek, brez ozira na 
število živinčet 1 — 

22. Za izvedeniški ogled vsake ži
vali, preden so izda zanjo ži
vinski potni list: 

a) za vsako veliko žival . . . —60 
b) za vsako malo žival . . . . —ê60 

Za ogled več živinčet enega 
in istega posestnika naenkrat 
ne sme ogledna pristojbina pre-
sezati desetkratne, za ogled 
cede (t. j . najmanj 30 glav fete 
vrste in istega posestnika) pa 
ne dvajsetkratne pristojbine, 
ki je dovoljena v enak namen 
za ogled posameznih živali iste 
vrste. 

33. Za živinski in mesni ogled: 
a) za vsako veliko žival (konji, 

voli, krave, telico, biki in 
svinje) 2 

b) za vsako malo žival . . . . 1 — 
24. Za ogledovanje mrličev: za 

vsakega mrliča v kraju urad
nega sedeža oglednikovega aH 
v okrožju 4 km 3 — 10-
za vsake 4 km večje razdalje 
5 K več. 

925 
do K ! Od K do K 

I 25. Za vsakega psa (za koledarsko 
2—1 lelo) 10,— 200— 

v Ljubljani, Mariboru, Celju, 
Ptuju 5 0 — 400— 
Pd varuhi, ki so na verigi, so 
takse oproščeni. 

200-

100— 

6 0 0 — 

3 — 
1-50 

or-
3-

430. 
Ml 

A l © l i s « , i r t c l © r > I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člona 130. 
ustave sklenil v XXXVIII. redni seji, ki jo je imel 
dne 28. decembra 1921. v Beogradu, da ostane na
redba deželne vlade za Slovenijo, poverjeništva za 
notranje zadeve, z dno 18. oktobra 1920., Uradni list 
št. 406, s katero se začasno zvišujejo pristojbine po
licijskih funkcionarjev v Sloveniji za Čezurne službe 
v javnem interesu in nočne doklade za varnostno 
stražo — seznamka uredb ministrstva za notranje 
posle št, 77, «Službene Novine» št. 195/21. — v ve

ljavi in da se glasi: 

Zakon, 
s katerim se začasno zvišujejo pristojbine 
policijskih funkcionarjev v Sloveniji za 
čezurne službe v javnem interesu in nočne 

doklade za varnostno stražo.* 

§ i. 
Pristojbine policijskih funkcionarjev v Sloveniji 

za čezurno službo, opravljeno v javnem interesu, se 
začasno zvišujejo tako-le: 

I. Za čezurne službe, opravljene podnevi, to je 
med 7. in 20. uro, v uradnem poslopju, pripada: 

1.) konceptnim in pisarniškim uradnikom poli
cijskega ravnateljstva, uradnikom zbora policijskih 
detektivov in uradnikom varnostne straže pristoj
bina 3 K za vsako uro; ^ 

2.) policijskim detektivom in stražnikom in oko
lišnim nadzornikom detektivov in stražnikov pristoj
bina 1 K, odnosno 1-50 K, za vsako uro. 

II. Za čezurne službe opravljene podnevi, izvun 
uradnega poslopja, pripada: 

1.) konceptnim in pisarniškim uradnikom policij
skoga ravnateljstva, uradnikom policijskih detekti
vov in uradnikom varnostne straže pristojbina 4 K 
za vsako uro; 

2.) policijskim detektivom m stražnikom in oko
lišnim nadzornikom detektivov: in stražnikov pri
stojbina 1-50 K, odnosno 2 K, za vsako uro. 

III. Za čezurne službe, opravljene ponoči v urad
nem poslopju, pripada: 

1.) konceptnim in pisarniškim uradnikom policij
skega ravnateljstva, uradnikom policijskih detekti
vov in uradnikom varnostne straže pristojbina 4 K 
za vsako uro;-

2.) policijskim detektivom in stražnikom in oko
lišnim nadzornikom detektivov in stražnikov; pri
stojbina 2 K, odnosno 2-50 K, za vsako uro. 

IV. Za čezurne službe, opravljene pomoči izvun 
uradnega poslopja, pripada: 

1.) konceptnim in pisarniškim uradnikom policij
skega ravnateljstva, uradnikom policijskih detekti
vov in uradnikom varnostne straže pristojbina 5 K 
za vsako uro; 

2.) policijskim detektivom in stražnikom in oko
lišnim nadzornikom detektivov; in stražnikov pri
stojbina 2-50 K, odnosno 3 K, za vsako uro. 

Pristojbine, omenjene pod L, II., III. in IV., se 
izplačujejo za prvo uro, tudi če ni polna, za nasled
nje ure pa samo, če so polne. 

§ 2. 

Stražnikom in okolišnim nadzornikom straže se 
zvišuje nočna doklada za službo, ki jo opravljajo 
med 20. hi 7. uro, na 8 K za noč. 

§ 3. 
Varnostnim stražnikom in okolišnim: nadzorni

kom varnostne straže se izplačuje za službo, izvr-

* Razglašen v «Službenih Kovinah kraljevine 
Srba, Hrvala i Slovenaca» št. 278, izdanih dne 12ega 
decembra 1922. (Prilog XL. — 1922.) 

Letnik IV. 
_ ^ _ _ ^ _ | 1 1 1 | | „ u , i n i | | i m III I I I T I I I I i - I II — 

leno v javnem interesu, ki preseza 48 tedensldhi ur 
(od ponedeljka do nedelje), pristojbina, ki znaša za 
»tražnike 1 K, za okolišne nadzornike 1-50 K na uro. 

§ 4. 
Pokrajinska uprava sme s pravilnikom izpreme-

niti višino pristojbin, ki jih plačujejo y zmislu tega 
zakona privatniki.* 

Ta zakon stopi v veljavo z dnem razglasitve v 
«Službenih Novinah», ter nadomešča naredbo dežel
ne vlade za Slovenijo, poverjeništva za notranje 
sadeve, z dne 18. oktobra 1920., Uradni.list št. 406. 

V B e o g r a d u , dne 12. avgusta 1922. 

Aleksander s. r. 
ШеЈ. in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega aveta: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

431. 
MI 

JLlekBChndex» I., 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
zakonodajni odbor narodne skupščine kraljevine Sr
bov, Hrvatov in Slovencev na podstavi člena 130. 
ustave sklenil v III. redni seji, ki jo je imel dne 
2. novembra 1921. v Beogradu, da ostane naredba 
celokupne deželne vlade za Slovenijo z dne 25. julija 
1919., Uradni list št. 588, s katero se odpravlja in
stitucija ženitvovanskih zglasnic — seznamka uredb 
ministrstva za notranje posle št. 71, «Službene No
vine» št. 195/21. — v veljavi kot zakon in da ee 

glasi: 

Zakon, 
s katerim se odpravlja institucija 

l ženitvovanskih zglasnic*"^ 
Člen 1. 

Gubernijska naredba z dne 1. marca 1832., 
št. 4264, s lotterò so se za območje bivše vojvodine 
Kranjske uvedle ženitvovanske zglasnice, se kot za
starela z dnem 31. julija 1919. razveljavi; e tem 
dnem se razveljavi tudi točka 3. tarife k taksnemu 
zakonu z dne 4. maja 1914., drž. zak. š t 13, o taksah 
za izgotovitev ženitvovanskih zglasnic. 

Počenži z dnem 1. avgusta 1919. za ženitvo-
vanje ni treba nobene ženitvovanske zglasnice. 

Člen 2. 
Ta zakon stopi v veljavo z dnem razglasitve v 

«Službenih Novinah» ter nadomešča naredbo celo
kupne deželne vlade za Slov-зтјо z dne 25. julija 
1919., Uradni list št. 588. 

V B e o g r a d u , dne 12. avgusta 1922. 

Aleksander s. r. 
Videl in pritisnil državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković s. r. 
Predsednik ministrskega sveta: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

432. 
Mi 

A l e k s a n d e p I . , 
po milosti božji in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov in Slovencev, 

proglašamo in objavljamo vsem in vsakomur, da je 
sklenila narodna skupščina kraljevine Srbov, Hrva
tov in Slovencev v VII. redni seji dne 11. novembra 

1922. in da smo Mi potrdili in potrjujemo 

* Take že ukrenjene izpremembe glej v Uradnem 
listu pod št. 323 iz leta 1922. 

** Razglašen v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba Hrvata i Slovenaca» št. 278, izdanih dne 12ega 
decembra 1922. (Prilog XL. — 1922.) 
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Zakon 
o kredita 800,000.000 dinarjev 

za vojaške nabave,* 

Letnik IV. 

M se glasi: 
Člen 1. 

Ministrski svet se pooblašča, da, sme izvršiti na
bave za vojaške potrebe v znesku 800,000.000 di
narjev, po zaupnem seznamku vojnega ministrstva 
A. T. br. 4845 z dne 8. novembra 1922. 

Člen 2. 

Za te nabave v znesku 800,000.000 dinarjev izda 
minister za finance bone, ki se bodo izplačevali iz 
kreditov, postavljenih v letne proračune v potreb 
nem znesku, v roku najmanj treh let. 

Uredbe osrednje vlade. 
434. 

Ха podstavi člena 8. zakona o inspekciji dela 
predpisujem nastopno 

Člen 3. 
Ta zakon stopi v veljavo, ko ga kralj podpiše, 

obvezno moč pa dobi, ko se razglasi v «Službenih 
Novinah». 

Našemu ministru za finance priporočamo, naj 
razglasi ta zakon, vsem Našim ministrom, naj skrbe 
za njegovo izvrševanje, oblastvom zapovedujemo, naj 
postopajo po njem, vsem in vsakomur pa, naj se mu 
pokoravajo. 

V B e o g r a d u , dne 22. novembra 1922. 

A l e k s a n d e r s. r. 
Videl in pritisnu državni pečat 

čuvar državnega pečata, 
minister pravde: 

dr. L. Marković e. r. 

Predsednik ministrskega sveta, 
namestnik ministra za zunanje posle: 

Nik. P. Pašić s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

433.** 
MI 

A l e k i a n d e p I., 
po milosti boifl in narodni volji 
kralj Srbov, Hrvatov In Slovencev, 

«no odredili in odrejamo na predlog Našega mini
stra za notranje posle in po zaslišanju Našega mini
strskega sveta na podstavi člena 52. ustave in čle

nov 1. in 2. zakona o volitvi narodnih poslancev: 
Narodna skupščina, izvoljena kot ustavotvorna 

skupščina dne 28. novembra 1920. in z Našim uka
zom z dne 29. junija 1921. pretvorjena v zakono
dajno skupščino in z Našim ukazom z dne 19. ok
tobra t. l.-sklicana na redno zasedanje na dan 20. ok
tobra t. 1., se razpušča. 

Volitve narodnih poslancev za štiriletno skup
ščinsko periodo 1923., 1924., 1925. in 1926. leto 
(člen 69. ustave) ae izvrše v vsej kraljevini v ne
deljo dne 18. marca 1923. po predpisih zakona o 
volitvi narodnih poslancev. 

Narodna skupščina, izvoljena dne 18. marca 
1923., se sklicuje na izredno zasedanje na dan 
16. aprila 1923. 

Naš minister za notranje posle naj izvrši ta 
ukaz. 

V B e o g r a d u , dne 21. decembra 192Ž. 

Aleksander s. r. 
Minister za notranje posle: 

MU. A. Vujiać s. r. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nlk. P. Pašlć s. r. 

Uredbo o razdelitvi kraljevine Srbov, 
Hrvatov in Slovencev na 10 oblasti in

spekcije dela in o njih sedežih/ 
Člen 1. 

• 
Ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 

se deli na 10 oblastnih inšpekcij dela, .skladno & čle
nom 8. zakona o inšpekcijah dela. Sedeži in oblasti 
posameznih inšpekcij so: 

I. Ljubljana z oblastjo ljubljansko. 
To oblast sestavljajo: mesto Ljubljana; politični 

okraji: Črnomelj, Kamnik, razen občin Motnika, 
Trojan in Špitaliča; Kočevje; Kranj s koroško ob
čino Jezerskim; Krško; Litija; Ljubljanska okolica; 
Logatec, Novo mesto; Radovljica; sodna okraja Bre
žice in Sevnica; občini Veliki Kamen in Mrčna sela 
Bodnega okraja kozjanskega; sodni olirà j Laško, 
razen občine Sv. Ruperta; in Kastav. 

II. Maribor z oblastjo mariborsko. 
To oblast sestavljajo: mesta Celje, Maribor in 

Ptuj: politični okraji: Ljutomer; Maribor; Prevalje; 
Ptuj; Slovenjgradec; sodni okraj Kozje, razen občin 
Velikega Kamena in Mrčnih sel; sodni okraji: Celje; 
Vransko; Gornji grad; Šmarje; iz sodnega okraja 
laškega občina Sv. Rupert; iz političnega okraja 
kamniškega občine Motnik, Trojane in Spitalič; 
Prekmurje in Medjimurje; 

III. Zagreb z oblastma: primorako-krajiško in 
zagrebško. 

To oblast sestavljajo: županija liško-krbavska; 
županija modruško-reška; občine Duga resa, Netre-
tić, Ribnik, Lasinska, županija zagrebška, Vrgin 
most, Glina, Dvor, Kostajnica, Petrinje, mesto Pe
trinja, mesto Karlovac, županija varaždinska in me
sto Varaždin, kotara Čazma in Križevci, županija 
belovarsko-križevška in mesto Križevac. 

IV. Osjek z oblastma: osješko in sremsko. 
To oblast sestavljajo: županija virovitiška z me

stom Osjekoai; županija belovarsko-križevška, razen 
kotarov Casme in Križevcev; sremska županija z 
Zemunom. 

V. Bajalulca z oblastmi: vrbsko, tuzlansko in 
bihaško. 

tico, in srezi: Senta, Stari Bečej, Žabalj, Titel, Pau-
čevo, Kovačica, Veliki Pečkerek z mesti: Turskim 
Bečejem, Cenejem, Žomboljo, Veliko Kikindo, Tur
sko Kanižo. 

Clen 2. 

S to uredbo se razveljavlja naredba ministra za 
socialno politiko •/. dne 7. septembra 1922., št. 65.174, 
o razdelitvi kraljevine na 21 inspekcijskih oblasti.' 

Clen. 3. 

Ta uredba stopi v veljavo, ko jo minister za so
cialno politika podpiše, in sicer 10 dni po razgla
sitvi v cShižbenih Novinah». 

V B e o g r a d u , dne 25. avgusta 1922. 

Minister za socialno politiko: 
dr. Žerjav s. r. 

435, 
Odločba, s katero se ukinjajo nekatere 
naredbe o poslovanju z devizami in valu

tami.* 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

* Razglašen v cShižbenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 276, izdanih dne 9. de
cembra 1922. (Prilog XXXIX. — 1922.) 

** Ta ukaz je razglašen v cShižbenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 287, izda
nih dne 22. decembra 1922. 

To oblast sestavljajo okrožja: banjeluško tuz
lansko in bihaško. ' 

VI. Sarajevo z oblastmi: sarajevsko, mostarsko 
in travniško. 

To oblast sestavljajo okrožja: sarajevsko, mo
starsko in travniško. 

VII. Split z oblastmi: splitsko, dubrovniško in 
zetsko. 

To oblast sestavljajo politični kotari: benkovški, 
braški, imotski, kninski, sanjski, splitski, šibeniški^ 
prekobiograjski, hvarski, z otokom Visom, otok 
Krk, dubrovniški, korčulanski, metkoviški in ma-
karski; okrogi: barski, cetinjski, nikšiški, podgoriski, 
andriijeviški, kolašinski, beranski in metohijski, s 
kotarom bokokotorskim. 

VIII. Niš z oblastmi: niško, timoško, vranjsko, 
kosovsko, bregalniško in bitoljsko. 

To oblast sestavljajo okrogi: niski, pirotski, 
vranjski, kumanovski, kosovski, topliški, prizren-
fc*ki, skopski, tetovski, bregalniški, bitoljski. ohrid
ski in tikveški. 

IX. Beograd z oblastmi: podunavsko, podrinsko, 
valjevsko, šumadijsko, moravsko, požarevško, uži-
ško, raàko in kruševško. 

To oblast sestavljajo okrogi: emederevski, va-
ljevaiki, kragujevški, rudniški, moravski, požaren 
ški z Velikim ostrovom, užiški, bjelopoljski, plcvalj-
siki, raški. zvečanski, čačanski in krasevški; od Ba
nata srezi: kovinski, belocrkvenski, vršaški, alibu-
naraki, zičifalvanski, itebejski, z mestoma Vršcem in 
Belo crkvo. 

X. Novi Sad z oblastma: bačko in beograjsko 
(mesto Beograd izvzeto). 

To oblast sestavljajo: Baranja, županija Bačka 
skupno z mesti: Novim Sadom, Somborom, Subo-

Ukinja se tako zvani «clearing» na borzah v 
Beogradu in Zagrebu; zato se ustavlja uradno dolo
čanje kurzov po ministrstvu z a finance. Poslovanje 
na borzi se mora vršiti [JO zakonu o borzah, Statu
tih in borznih uzancah. 

II. 
Ukinja se naredba I br. 16.366 z dne 29. sep

tembra t. I.1, s katero se je prepovedalo bankam 
vsako izvunborzno poslovanje z devizami ter sta 
bila določena kurz obračuna in bančna provizija. 

III. 
Generalnemu inspektoratu hi vsem odborom pri 

Narodni banki se naroča, naj rešijo vse prošnje, ki 
so jim bile doslej predložene za uvoz im nakup de
viz; pri tem naj se ravnajo po odločbi ministrskega 
sveta I br. 1957 z dne 25. februarja 1.1.2, t j . : «Od
bori pri Narodni banki ocenijo za vsak primer po-
sebe, ali je uvoz dotičnoga blaga dopusten in po
treben, ter izdajajo posebna dovolila samo za blago, 
glede katerega presodijo, da; je treba izdati taka do
volila». 

To se mora izvršiti v najkrajšem roku, in sicer 
najkesneje v petih dneh od danes. 

Istočasno se mora izvršiti delo tudi glede novih 
prošenj, ki dospejo k odboru. 
^ Odborom pri Narodni banki se prepušča diskre

cijska oblast za reševanje teh prošenj. 
Potemtakem se uldnjajo navodila, izdana pod 

I br. 19.011 z dne 14. oktobra t. 1/ in Pov. I br. 172 
z dne 23. novembra t. 1. 

IV. 

Pravilnik o reguliranju pometa z devizami in 
valutami z dne 23. septembra 1921." in z izpremem-
bami z dne 25. februarja 1922.° kakor tudi ostale 
naknadne naredbe, razen zgoraj ukinjenih, veljajo 
začasno še nadalje. 

V B e o g r a d u , dne 19. decembra 1922.; 
št, 32.270. 

Minister za finance: 
dr. Stojadinović s. r. 

436. 
Popravek. 

* Razglašena v «Službenih. Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 276, izdanih dne 
9. decembra 1922. (Prilog XXXIX. —1922.) 

V odločbi, s katero se izpreminjajo odredbe o 
draginjskih dokladah in povračilu selitvenih stro
škov civilnih in vojaških državnih uslužbencevi ka
kor tudi o povračilu potnih stroškov orožniških čast
nikov (Ur. 1. št. 421/22.), naj se glasi v točki 3. 
pod H. namesto: «eraričnih pošt» .pravilno: «neera-
ričnih pošt». Nadalje je v. isti točki za besedilom: 
«pri uslužbencih pod I. 2 b 9 — dinarjev na dan» 
vstaviti: «pri uslužbencih pod I. 2c 7 — dinarjev 
na dan». 

* Razglašena v «Službenih Novinah kraljevine 
Srba, Hrvata i Slovenaca» št, 286, izdanih dne 21ega 
decembra 1922. 

1 Ur. 1. št. 330/22. — 2 Ur. 1. št 52/22. — » Ur. I. 
št. 354/22. — « Ur. 1. št. 304/21. — « Rr. 1. št. 52/22. 

** Priobčen po popravku v «Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca» št. 285, izda
nih dne 20. decembra 1922. 
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Uredbe pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

4 3 7 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranja občinske davščine na vozila 

v Ljubljani. 

Na podstavi § 81. občinskega reda za mesto 
Ljubljano dovoljujem sporazumno z delegacijo mi
nistrstva financ v Ljubljani, da se veljavnost točke 
1. tukajšnje naredbe z dne 17. januarja 1922., Ur. 1. 
at-. 13, p o d a l j š a do dne 31. decembra 1923. 

V L j u b l j a n i , dne 19. decembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve." 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s: r, 

438. 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o pobiranju občinske davščine na igre v go

stilnah in kavarnah v Ljubljani. 

_ Na podstavi § 81. občinskega reda za mesto 
Ljubljano dovoljujem «sporazumno z delegacijo mi
nistrstva financ v Ljubljani, da se veljavnost tukaj
šnje naredte z dno 23. junija 1922., Ur. 1. št. 207, 
p o d a l j š a do konca koledarskega leta 1923. 

Obenem odrejam, da mora beBodilo § 4. navedene 
naredbe v bodoče popolnoma izostati." 

V L j u b l j a n i , dne 20. decembra 1922. 
Pokrajinska uprsva za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s.r. 
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naslovu pristavek: «sporazumno z delegacijo mini
strstva financ v Ljubljani», kar se s tem popravlja. 

V L j u b l j a n i , dne 19. decembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 
Zastopnik pokrajinskega namestnika 

dr. Baltic s.r. 

Letnik IV. 

Razglasi delegacije ministrstva tac 
v Ljubljani. 

Razglasi pokrajinske uprave 
za Slovenijo. 

St. B Ш 5/37 ex 1922. 

Št. 45.892. 

Razglas. 
Po brzojavnem odloku ministrstva za notranje 

posle z dne 21. t. m., št. 38.235, je odredil Njegovo 
Veličanstvo kralj A1 e k s a n d e r I. na predlog mi
nistra za notranje posle in IK> zaslišanju ministrskega 
sveta, da je narodna skupščina, izvoljena dne 28ega 
novembra 1920. kot ustavotvorna in pretvorjena z 
ukazom z dne 29. junija 1921. v zakonodajno raz-
puščena. ' 

Na podstavi člena 69. ustave se morajo izvršiti 
nove volitve narodnih poslancev v nedeljo dne 
18. m a r c a l 9 2 3. po predpisi]) zakona o volitvah 
narodnih ixxslancev za narodno skupščino kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Narodna skupščina, izvoljena dne 18. marca 
1923., se skliče na izredno sejo na dan 1 6. a p r i l a 
1 У ò o. 

V L j u b 1 j a n i, dne 22. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

4 3 9 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
o občinski davščini na prenočišča v Ptuju. 

Na podstavi § 59. občinskega reda za mesto Ptuj 
dovoljujem sporazumno z delegacijo ministrstva fi
nanc .v Ljubljani, da se veljavnost tukajšnje na
redbe z dne 13. julija 1922., Ur. 1. št. 237, glede 
davka na prenočišča p o d a l j š a do konca kole
darskega leta 1923. 

V L j u b l j a n i , dne 21. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenija. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar s. r. 

4 4 0 . 
Naredba pokrajinskega namestnika 

za Slovenijo 
« pobiranju veseličnega davka v prid nbožnemn 

zaklada mesta Ptuja. 

Na podstavi § 1. zakona z dne 18. maja 1894., 
dež. zak. staj. št. 41, dovoljujem sporazumno z dele
gacijo ministrstva financ v Ljubljani, da se veljav
nost tukajšnje naredbe z dne 6. avgusta 1922., Ur. 1. 
št. 273, p o d a l j š a do konca koledarskega lete 

V L j u b l j a n i , dne 21. decembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za notranjo zadeve. 

Pokrajinski namestnik: Iv. Hribar e. r. 

4 4 1 . 
Popravek. 

V naredbah pokrajinskega namestnika za Slo
venijo z dne 3. junija 1922., Ur. 1. št. 168, o pobi
ranju občinske davščine od postelj za ргецосеуапје 
tujcev v občini Dobrni in z dne 18. novembra 1922., 
Ur. L. Št. 400, o pobiranju iste davščine v občini 
HogaškL Slatini zdravilišču je pomotoma izostal v 

Razglas. 
Št. 44.673,. z dne 15. decembra 1922. 

Namesto dosedanjega občinskega gerenta v Ko--
stanovcih Adama F ü r e d i ja, ki je odstopu zaradi 
bolezni, je imenovan za gerenta te občine Jurij Z a -
v e c, posestnik istotam št. 75. 

Št. 44.884, z dne 16. decembra 1922. 
Namesto odstopivšega Gustava N o v a k a je 

imenovan za občinskega gerenta v Drobtincih in 
Podgorju Jakob R e s m a n, šolski vodja v Miets-
dorfu. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Zastopnik pokiajinskega namestnika: 
dr. Baltic a. r. 

Opr. št. VI 20.906/22. 

Razglas. 
1.) Jakob P e č n i k , rojen leta. 1894. na Jezici, 

okraj ljubljanski, in tja pristojen; 
2.) Franc P u š n i k, rojen leta 1888. v Paki, 

okraj konjiški, in tja pristojen; 
3.) Romana P u š n i k, rojena leta 1895. v Gold-

eggu, Avstrija, in -v Pako, okraj konjiški, pristojna; 
4.) Ivan B e r a n i č (Veranič), rojen leta 1897. 

v Mariboru in v CirkovCe, okraj ptujski, pristojen in 
5.) Rudolf G o r s e iz Dragatuša, okraj črno

maljski, 
so dobili zadnje čase pri mnogih občinah, trenutne 
podpore in potne predjeme, katerih povračilo sedaj 
te občine zahtevajo od njih domovnih občin. 

Ker so imenovani delomržni, se občinski uradi 
pozivljejo, naj jim odslej ne izdajajo nikakršnih 
podpor na račun domovne občine, dokler so zmožni, 
da se preživijajb z delom. 

V ' L j u b l j a n i , dne 13. decembra 1922. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za socialno politiko. 
Po naročilu pokrajinskega namestnika 

šef oddelka: Rlbnikar s.r. 

Razglas. 
V zmislu člena 8. zakona o državni trošarini, 

taksah in pristojbinah je odredil minister za finance 
po driavnem podtajniku z odločbo z dne 28 no
vembra 1922., št. 29.788, da je predpis točke 4. 
člena 115. trošarinskega pravilnika izpremeniti in 
da se glasi: 

«4. Ukinjajo se vsi pogoji, ob katerih se je pri
znaval značaj kmetijsko špiritne tvornice, i a prav 
tako se ukinjajo proizvodne nagrade (bonifikacije). 
Za kmetijske špiritne tvornice se smatrajo one 
tvornice: 

a) katerih lastnik je resnično poljedelec in Id 
uporablja za izdelovanje špirita v. prvi vrsti pro
izvode svojega lastnega zemljišča kakor tudi svoje 
proizvode eventualno najetega zemljišča, in ki imajo 
svojega lastnega zemljišča, in sicer: 

1.) na Krku, v Istri, Dalmaciji, Hercegwiui, 
Srbiji in Crni gori 25 hektarov zemljišča, pri čemer 
je smatrati za zemljišča samo njive, livade in 
pašnike; 

2.) v Slovoniji, v Prekmurju in Medjimurju, po
tem na Hrvatskem v vsej županiji varaždinski, 
modruško-reški in ližko-krbavski 38 hektarov zem
ljišča (njiv, livad, pašnikov); 

3.) na Hrvatskem y okrajih Zagrebu, Stubici, 
Sombom, Dugem selu, in v Sv. Ivanu Zelini v 
zagrebški županiji in v okraju mesta Zagreba 50 
hektarov zemljišča (njiv, livad in pašnikov); 

4.) na Hrvatskem v ostalem delu zagrebške žu
panije in v vsej županiji bjelovarski, križevški, 
nadalje v Bosni, razen okrajev, naštetih v točki 5.) • 
75 hektarov zemljišča (njiv, livad in pašnikov); 

5.) v Slavoniji v županiji požeški kakor tudi v 
Bosni v okrajih: Novem, Prijedoru, Banjiluki, Bo
sanski Gradiški, Derventi, Gradačeu, Brčki in Bije
lim 100 hektarov zemljišča (njiv, livad in pašnikov), 

6.) v Slavoniji v županijan: virovitiški in srem-
ski, potem v Banatu, Bački in Baranji 150 hektarov 
zemljišča (njiv, livad in pašnikov). 

Oddaljenost tega zemljišča od tvorničkih zgradb ' 
ne sme biti večja od 10 kilometrov. 

Pri zadružnih kmetijskih tvornicah morata imeti 
dve tretjini zadrugarjev lastna zemljišča. 

b) ki predelujejo take sirovine, od katerih je 
prekuhana drozga sposobna za živinsko hrano, in 

c) ako lastnik dobljene prekuhane drozge ne iz
važa (v kakršnikoli obliki) v inozemstvo, je ne uni
čuje, ne sežiga, ne zametuje, nego porablja za hrano 
živine, dočim ukorišča gnoj, dobljen od te živine, za 
izboljševanje zemljišča v mejah kraljevine. 

Ker smejo samo ob teh pogojih' poslovati kme
tijske tvornice, mora lastnik vsako leto, mesec dni 
pred početkom proizvodne kampanje, t j . pred dnem 
1. septembra, zahtevati od davčnega oddelka beo
grajskega ali pristojne finančne uprave, odnosno 
direkcije, naj se ugotovi na licu mesta, ali so tudi 
še za nadalje dani pogoji pod a) do c) te točke. Ako 
so dani ti j>ogoji še za nadalje, se mora izdati tvor
nici o tem potrdilo najkesneje v mesecu dni, sicer 
sme tvornica tudi brez potrdila nadaljevati delo ob 
odgovornosti dotičnega uradnika. Dokler tvornica 
ne zahteva tega pregleda, ne sme nadaljevati dela. 
Ako pa katerega izmed pogojev pod a) do c) ni 
več, izgubi tvornica pravico do nadaljnjega obrato
vanja. 

Odobritev po prošnjah za ustanavljanje' špiritnih 
tvornic izdaja ministrstvo za trgovino in industrijo 
po predhodnem sporazumu z ministrstvom za polje
delstvo in vode in ministrstvom za financer 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 20. decembra 1922. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U VI 611/22—8. 1700 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Josip M e ž n a r č i č , rojen dne 13. marca 1886. 

v Dolnjem polju, pristojen v Gornje polje, rimsko
katoliške vere, oženjen, pek v Ljubljani, še nekaz
novan, je kriv, da je v mesecu marcu in v mesecu 
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juliju 1922. v Ljubljani prodajal beli kruh 45 dkg 
namesto 47-5 dkg za 12 K, rženi kruh 22 dkg na
mesto 25 dkg za 5 K in 46 dkg namesto 47-5 dkg 
za 10 K, da je torej za življenske potrebščine za
hteval višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje obi
čajni trgovski čisti dobiček. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6/22., in zato se obsoja po tem mestu zakona 
na en dan zapora in na 100 dinarjev denarne kazni, 
ob neizterljivosti pa na nadaljnja dva dni zapora, 
in po § 389. ki pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. istega zakona je razsodbo po prav-
nomočnoHti objaviti v Uradnem listu. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 7. decembra 1922. 

17' 

vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
St. 6 iz leta 1922., in zato se obsoja po členu 8. tega 
zakona na en dan zapora in 150 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnje 3 dni za
pora, in po § 389 k. pr. r. na povračilo stroškov ka
zenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosii objavM brez razlogov ob stroških 
obsojenkinih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 5. decembra 1922. 

U 472/22—3. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Josip Č a g r a n . rojen dne 8. febru

arja 1876. v Bučečovcih in tja pristojen, rimsko-ka-
toliške vere, oženjen, gostilničar v Vučji vasi, že 
kaznovan, je kriv, da je prodajal sredi meseca no
vembra 1922. v svoji gostilni v Vučji vasi življen
ske potrebščine, in sicer staro vino liter po 48 K, 
dočim ga je kupil po 30 K, da je torej zahteval višjo 
ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovolje
ni trgovski čisti dobiček, kateri ne sme biti nikoli 
večji od 25 %. 

S tem je zakrivil prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. }. 
št, 6 iz leta 1922., in zato se obsoja po členu 8. 
tega zakona na en dan zapora in 250 dinarjev de
narne kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 5 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
«bsojenčevih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 6. decembra 1922. 

Opr. št. S 1/22—3. 1816 

Ustavitev poravnalnega postopanja in 
I okurzni oklic. . 

Poravnalno postopanje, predlagano po dolžniku 
Hudolfu B a y e r j u, trgovcu v Celju, ee ustavlja in 
<j iijegovi imovini se razglaša konkurz. 

Konkurzni komisar: deželnosodni svetnik Fr. Til
ler okrožnega sodišča v Celju. 

Upravnik mase: Avgust Kregau, trgovec v Celju. 
Prvo zborovanje upnikov pri imenovanem sodi

šču v sobi št. 2 dne 3 0. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob 
devetih. Oglasitveni rok do dne 15. j a n u a r j a 
19 2 3. Narok za ugotavljanje pri imenovanem eo-
dišču dne 2 7. j a n u a r j ?, 19 2 3. ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dno 14. decembra 1922. 

Imetnik te knjižice se pozivlje, naj uveljavi svoje 
pravice tekom š e s t i h m e s e c e v , ker bi se sicer 
po tem roku izreklo, da je hranilna knjižica bree 
moči. 

Okrajno sodišče v Novem mestu, oddelek I., 
dne 20. decembra 1922. 

E 1262/22—12. 1808 

Dražbeni oklic. 
Na predlog državnega zaklada kraljevine Srbov, 

Hrvatov in Slovencev po finančni prokuratuii bo 
dne 2 9. d e c e m b r a 1 9 2 2. ob devetih pri tem 
sodišču v sobi št. 16 na podstavi odobrenih pogojev 
dražba nepremičnine, vpisane v zemljiško knjigo za 
mesto Ljubljano, vi. št. 185, (hiše) na Krekovem 
trgu št. 10. Cenilna vrednost 5,900.000 K, najmanjši 
ponudek 2,450.000 K. Pod najmanjšim ponudkom 
se ne bo prodajalo. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, oddelek V., 
dne 20. novembra 192% 

1807 A. Vpisi v trgovinski register. 

U 474/22—3. 1779 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Ana E r j a v e c , rojena dne 16. ju

lija 1864. na Orlavi in tja pristojna, rimsko-kato-
Kške vere, omožena, gostilničarka na Grlavi, nekaz
novana, je kriva, da je prodajala sredi meseca no
vembra 1922. v svoji gostilni na Grlavi življenske 
potrebščine, in sicer vinski mošt liter po 28 K, do
čim ga je kupila po 17 K, da je torej zahtevala višjo 
ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovo
ljeni trgoveki čisti dobiček, kateri nikoli ne sme 
biti večji od 25 %. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 8 zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1U21., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922., in zato ee obsoja po členu 8. tega 
zakona na en dan zapora in 100 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnja« 2 dni za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov ka
zenskega postopanja in izvršitve kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je razsodbo po 
pravnomočnosti objaviti brez razlogov ob stroških 
obsojenkinih v «Uradnem listu pokrajinske uprave 
za Slovenijo». 

Okrajno sodišče v Ljutomeru, oddelek III., 
dne 5. decembra 1922. 

S 2/22—2. 1814 
Konkurzni oklic. 

Razglasitev konkurza o imovini Franca R e 
ži č a, trgovca v Brežicah. 

Konkurzni komisar: dr. Fran Kotnik, okrajni 
sodnik okrajnega sodišča v Brežicah. 

Upravnik mase: dr. Anton Bartol, notar v Bre
žicah. 

Prvo zborovanje upnikov pri imenovanem so
dišču dne 15. j a n u a r j a 1 9 2 3 . ob devetih. 
Oglasitveni rok do dric 15. f e b r u a r j a 1 9 2 3. 
Narok za ugotavljanje pri imenovanem sodišču dne 
8. m a r c a 1 9 2 3 . ob devetih. 

Okrožno sodišče v Celju, oddelek I., 
dne 23. decembra 1922. 

T 180/22—3. •1809 

Amortizacija. 
Na prošnjo Martina D o 1 n i č a r j a, družbe

nika firme Dolničar & Richter v Ljubljani, se uvaja 
postopanje za amortizacijo nastopne povzetnfe iz
kaznice, ki jo je prosilec baje izgubil: Povzetna 
izkaznica št. 6559, glaseča se na 1386 Din 50 p, 
izdana po obratnem ravnateljstvu južne železnice 
v Ljubljani. 

Imetnik te izkaznice se pozivlje, naj uveljavi 
svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od dne 
tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je izkaznica brez moči. 

Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek III., 
dne 17. decembra 1922. 

T 133/22—6. 1810 

Amortizacija. 

U 481/22—4. 1780 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Marija T u r e k , rojena dne 31. ja

nuarja 1875. v Križevcih, pristojna v Braslovče, 
rimsko - katoliške vere, omožena, gostilničarka v 
Križevcih, nekaznovana, ,je kriva, da je prodajala 
sredi meseca novembra 1922. v svoji gostilni v Kri
ževcih življenske potrebščine, in sicer staro vino 
liter po 48 K in vinski mošt liter po 28 K, dočim 
je kupila staro vino po 30 K in vinski mošt po 
16 K, da je torej zahtevala višjo ceno, nego je ona, 
ki zajamčuje običajni in dovoljeni trgovski čisti do
biček, kateri nikoli ne sme biti večji od 25 %. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in fcrez-

Na prošnjo Marije B o l t a r j e ve, omožene 
L a n g u s o v e, sedaj v Gratweinu, se uvaja posto
panje za amortizacijo nastopne vložne knjižice, ki 
jo je prosilka baje izgubila: Vložna knjižica št. 10.572 
Ljubljanske kreditne banke za 4000 K, glaseča se 
na ime: Marija Boltar. , 

Imetnik te vložne knjižice se pozivlje, naj uve
ljavi svoje pravice tekom š e s t i h m e s e c e v od 
dne tega oklica, ker bi se sicer po tem roku izreklo, 
da je vložna knjižica brez moči. 

' Deželno sodišče v Ljubljani, oddelek IH„ 
dne 22. decembra 1922. 

Ne 396/22—3. 1811 

Amortizacija. 
Na prošnjo Blaža K o c l e r m a n a , posestnika v 

Pristavi št. 29 pri Podgradu, se uvaja postopanje za 
amortizacijo nastopne hranilne knjižice, ki jo je 
prosilec baje izgubil: Hranilna knjižica št. 7954 hra
nilnice in posojilnice za Kandijo in okolico za 6000 
kron, gla.«eča se na ime: Blaž Koderman v Pod
gradu. 

I. V p i s a l e s o s e n a s t o p n e f i r m e : 

1106. Sedež: Cankova. 
Besedilo firme: Dragotin Vogler. 
Obratni predmet: trgovina z govejo živino, teleti, 

svinjami v živem in zaklanem stanju, njih izvoa v 
Cankovi in opekarna v Pucincih. 

Imetnik: Dragotin Vogler, tigoveo v Cankovi. 
M a r i b o r , dne 29. novembra 1922. 

1107. Sedež: Kočevska reka. 
Besedilo firme: Matija Tschlnkel. 
Obratni predmet: trgovina z mešanim blagom. 
Imetnik: Matija Tscbinkel v Kočevski reki št. 19. 
N o v o m e s t o , dne 29. novembra 1922. 

1108. Sedežr Ljubljana. 
Besedilo firme: Emanuel Rosa, avtozavodi. 
Obratni predmet: Izdelovanje in popravila mo

tornih vozil in strojev in vulkanizacija gume na 
tvornišlci način; trgovina z motornimi vozili, stroji 
in tehničnimi predmeti. 

Imetnik: Emanuel Rosa, posestnik v Ljubljani, 
Poljanska cesta št. 69. 

L j u b l j a n a , dne 4. decembra 1922. 

1109. Sedež: Ljubljana. 
Besedilo firme: R. Splndler. 
Obratni predmet: trgovina s špecerijskim, kolo

nialnim, materialnim blagom in delikatesami. 
Imetnik: Rafael Spindler v Ljubljani, Sv. Petra 

cesta št. 25. 
L j u b l j a n a , dne 4. decembra 1922. 

1110. Sedež: Moste. 
Besedilo firme: Jakob Novak. 
Obratni predmet: trgovina s senom. 
Imetnik: Jakob Novak ml. v Mostah št. 37 «'pri 

Ljubljani). 
L j u b l j a n a , dne 4. decembra 1922. 

1111. Sedež: Rečica. 
Besedilo firme: Franc Cuznar. 
Obratni predmet: trgovina z lesom. 
Imetnik: Franc Cuznar na Rečici št. 68, občina 

Bled. 
L j u b l j a n a , dne 4. decembra 1922. 

1112. Sedež: Vrhnika. 
Besedilo firme: Tomaž Habe. 
Obratni predmet: trgovina z žitom in mlinskimi 

izdelki. 
Imetnik: Tomaž Habe, mlinar na Vrhniki Št. 185. 
L j u b l j a n a , dne 9. decembra 1922. 

II. V p i s a l e s o so i z p r e m e m b e i n 
d o d a t k i p r i n a s t o p n i h f i r m a h : 

1113. Sedež: Kranj. 
Besedilo firme: K. Pučnik. 
Obratni predmet: krojaštvo. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Družbenika: Konrad Pučnik, posestnik v Kranju, 

in Adalbert Pučnik v Ljubljani: 
Izstopil je družbenik Konrad Pučnik. Edini imet

nik je odslej Adalbert Pučnik, krojaški mojster v 
Ljubljani, Sodna ulica št. 3. 

L j u b l j a n a , dne 4, decembra 1922. 
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1114. Sedež: Spodnji Logatec. 

Besedilo firme: Jos. Bruse. 
Obratni predmet: kramarstvo in trgovina s špe

cerijskim in mešanim blagom. 
Družbena oblika: javna trgovska družba. 
Družbenika: Jakob Verbič in Jcsip Lapuh, tr

govca v. Spodnjem Logatcu St. 11 : 
Izstopil je družbenik Josip Lapuh, Edini imetnik 

je odelej Jakob Verbič, ki podpisuje firmo z zapisom 
njenega besedila. 

Vpisala se je izstopivšemu družbeniku Josipu 
Lapuhu podeljena prokura. 

Iv j u b i j a n a , dne 4. decembra 1922. 

1115. Sedež: Tržič. 
Besedilo firme: Herman Goeken. 
Obratni predmet: trgovina « čevlji. 
Imetnik: Herman Goeken v Tržiču: 
Vstopila je Josdpina Texter, posestnica v Tržiču. 
Družbena oblika: javna trgoveka družba izza 

due 22. novembra 1922. 
Družbo zastopa samo Herman Goeken ter jo 

podpisuje tako, da svojeročno zapisuje besedilo 
firme. 

L j u b l j a n a , dne 9. decembra 1922. 

HI. I z b r i s a l a se j e n a s t o p n a f i r m a : 
1116. Sedež: Rakek. 

Besedilo firme: Jovan L. Aciinović. 
Obratni predmet: carinsko posredništvo: 
V*led opustitve. 
L j u b l j a n a , dne 9. decembra 1922. 

Št. 349/40—VIL—1922. 1727 3—3 

Razglas o dobavi karbida, kristalne sode 
in modre kovine. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
»a Dabavo karbida, kristalne sode in modre kovine 
na dan 18. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne.v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
•obči in iiosebni pogoji za dobavo tega materiala ee 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
-št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, se 
mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo ozna
ko: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu pod 
št. 349/40—VH. za dan 18. januarja 1923. ponudnika 
N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno ponud
niki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, in sicer 
•med 10. in 11. uro v roke predsedniku dražbene ko
misije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v vred
nostnih papirjih. O položeni kavciji izda blagajna 
reverz, ki se mora pokazati predsedniku dražbene 
komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacijo i>odpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, no bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. decembra 1922. 

.St. 356/16- VU.—1922. 1793 3—2 

Razglas o dobavi tekstilnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem .na podstavi 

•členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah> z 
dne 26. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
za nabavo tekstilnega materiala na dan 2 3. j a 
n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in St. 222/170/VII-
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku 
direkcije v sobi št, 8, kjer so tudi vzorci na 
vpogled. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 356/16—VH. za dan 23. januarja 1923. 
ponudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih pooblaščenci na dan lici
tacije, in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji: predložiti smejo tudi delno 
ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o 
državnem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (od
nosno 10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda 
blagajna reverz, ki se mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek m tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov ia Slovencev v Zagrebu, 

dne 14. decembra 1922. 

Letnik IV. 
1806 3—1 1922. 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi člena 

94. o državnem računovodstvu ponovno pismeno 
ofertalno licitacijo na dan 2 5. j a n u a r j a i 9 2 3. 
za prodajo spodaj navedenega starega železnega ma
teriala: 
a) 303.000 kg starega kovnega železa v kosih nad 

i * e ; 
b) 74.000 kg starega kovnega železa v kosih pod 

Ikg ; 
c) 70.000 kg stare tenke železne pločevine. 

Material leži v skladišču materiala v Dravljah, 
kjer si ga interesenti lahko ogledajo. Za to licita
cijo veljajo obči pogoji, ki se dobivajo pri ekonom
skem oddelku. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. decembra 1922. 

Št, 166/43/ VII—1922. 1805 3—1 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. in 86. zakona o državnem računovodstvu it leta 
1919. in dopolnitev z dne 22. julija 1921. pismeno 
javno ofertalno licitacijo za ,dobavo kovanih in re
zanih vijakov raznih dimenzij na dan 14. f e b r u 
a r j a 1У23. 

Obče pogoje in izkaz potrebnega materiala dobi
vajo interesenti za 3 dinarje pri ekonomskem od
delku podpisane direkcije. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov ta Slovencev v Zagrebu, 

dne 18. decembra 1922. 

Št. 3213/2. Razpis nadučiteljskih in učiteljskih služb. 
Na verskih šolah prekmurskega okraja se ' razpisujejo po odloku višjega šolskega sveta z dne 

4. novembra 1922., št. 14.776, nastopne nadučiteljske in učiteljske službe v stalno namestitev: 
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31. j a n u a r j a 1 9 2 3 . po predpisani službeni Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 
poti na dotični krajni šolski svet (šolski stolec). 

Okrajno glavarstvo, šolski oddelek, v Murski Soboti, 
dne 13. decembra 1922. 

Vodja okrajnega glavarstva: Lipovsek s. r. 
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Št. 3213/2. Razpis nadučiteljskih in učiteljskih služb. 
Na državnih in občinskih šolah prekmurskega okraja se razpisujejo po odloku višjega šolskega sveta 

z dne 4. novembra l'J'22., št. 14.776, nastopne naduČiteljske in učiteljske službe v stalno namestitev: 
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Pravilno opremljene prošnje naj se vlože do dne 31. j a n u a r j a 192 3. po predpisani službeni 
poti na okrajno glavarstvo, šolski oddelek, v Murski Soboti. 

Okrajno glavarstvo, šolski oddelek, v Murski Soboti, 
dne 13:"decembra'l922. 

Vodja okrajnega glavarstva: Lipovšek s. r. 

vožnja s težkimi avtomobili prepovedana. Po Koli-
zejäki ulici in po Frančiškanski Ulici je prepovedana 
vožnja v smeri proti Dunajski cesti; po Knežji ulici, 
Nunski ulici, Židovski ulici, Glavnem drevoredu, 
Lattermannovem drevoredu, Trubarjevem parku, 
Hradeekega mostu, Vrtači je ježa in vožnja, prepo
vedana. Po Lingerjevi ulici, Medeni ulici, Semeniški 
ulici, Šolski ulici, Pogačarjevem trgu, Vodnikovem 
trgu in Šolskem drevoredu pa je vsaka vožnja od 
7. da 11. ure prepovedana. 

Prestopki teh predpisov se bodo kaznovali i» 
§ 11. cesarske naredbe z dne 20. aprila 1854., drž. 
zak. št. 96. 

Policijska direkcija v Ljubljani, 
dne 18. decembra 1922. 

at. 742Д. 

Razpis učiteljskih služb v stalno namestitev. 
1.) St. I l j p o d T u r j a k o m : štirirazredmea, 

nadučtteljska služba s prostim stanovanjem. 
2.) P a m e č e : enorazrednica, služba za šolskega 

voditelja s prostim etanovanjem. 
3.) P o d g o r j e : dvorazrednica. nadučiteljska 

služba e prostim stanovanjem. 
4.) Št. V i d n a d V a 1 d e k o m: enorazrednica, 

služba za šolskega voditelja s prostim stanovanjem. 
Pravilno opremljene prošnje naj se vlože po 

predpisani službeni poti do dne 
2 5. j a n u a r j a 19 23. 

pri dotičnih krajjiih šolskih svetih. 

Okrajni šolski svet v Slovenjgradcu, 
dne 22. decembra 1922. 

Št. 8551/8. 
Razglas. 

Ker se je pripetilo v zadnjem času v tuuradnem 
okolišu več nesreč, ki so jih provzročili vozniki in 
šoferji s tem., da niso vpoštevali cestnopolicijskih 
predpisov, odreja policijska direkcija nà podstavi 
§ 7. cesarske naredbe z dne 20. aprila 1854., drž. 
zak. št. 96: 

1.) Vsa vozila, osebna in tovorna, morajo biti 
pri vožnjah po policijskem okolišu od mraka do zore 
opremljena a prižgano lučjo. 

2.) Šoferji morajo na križiščih, cest vedno ozna
čiti z roko smer, v kateri vozijo, in sicer na ta na
čin, da zamahnejo z dvignjeno roko naravnost, od
nosno na desno ali na levo, v kakršni smeri pač 
vozijo. 

3.) Na iwdstavi sklepa javne seje občinskega 
sveta v Ljubljani z dne 22. marca 1921. se vobče 
prepoveduje po mestnem pomeriju vsaka vožnja s 
težkimi avtomobili, ki imajo železne obroče na ko
lesih. 

4.) Kjer se z javnim napisom vozni promet i>o-
poluoma zabranjuje, odnosno dovoljuje samo v eni 
smeri, ali kjer je vozni promet časovno omejen na 
iz vestno časovno dobo, se morajio vsi vozniki in 
šoferji pokoravati tej odredbi. 

Do sedaj je odredil mestni magistrat ljubljanski 
na podstavi skl(>i>ov občinskega sveta nastopne 
omejitve: 

Po Frančiškanski ulici, Šelenburgovi ulici, Sve
tega Petra cesti, Starem trgu, Wolfovi idici, Prečni 
ulici, Ravnikarjevi ulici, Poljanskem naaipu, Zalo-
karjevi ulici, Cegnarjevi ulici in Križevniški ulici je 

Št. ad 24.303/ref. ILb. • 1808 

Določitev mnogokratnikov za davščino od 
prirastka na vrednosti nepremičnin v 

mestni občini ljubljanski. 
Komisija za določitev mnogokratnikov, davščine 

od prirastka na vrednosti nepremičnin je določila v 
seji dne 9. decembra 1922. v zmislu § 5. naredbe 
pokrajinskega namestnika za Slovenijo z dne 21. ok
tobra 1922.. Ur. 1. št. 365, nastopne mnogokratnike 

1.) za mesec avgust 1922 1-52: 
2.) za mesec september 1922 1-71 
3.) za mesec oktober 1922 2-12 
4.) za mesec november 1922 2-08 

Mestni magistrat ljubljanski, 
dne 18. decembra 1922. 

Bazne objave. 
1817 „Seliti", 

anonimno dreštvo za cement poriland. 
Na {»odstavi .sklepa občnega zbora, ki je bil dne 

13. junija 1922. v Beogradu, in z ozirom na odo
britev ministrstva za trgovino in industrijo v Beo
gradu VI. št. 3310 z dne 17. junija 1922., potrjenega 
po pokrajinski upravi v Splitu (št. 3908/22. z dne 
24.: junija 1922.), se bo zvišala društvena delniška 
glavnica od 
nom. Din 15,000.000— na nom. Din 20,000.000- — 

z izdajo 25.000 novih delnic po nom. Din 200-— za 
vsako. 

Te delnice se jxmujajo starim, delničarjem, in 
sicer jim pripade na tri1 stare delnice ena riova ob 
teh pogojih: 

1.) Za vsako novo delnico se mora vplačati Din 
1000— ali pa 225 lir. 

2.) Nove delnice imajo izza dne 1. januarja 
1923. iste pravice kakor vse prejšnje. 

3.) Opcijska pravica se mora izvršiti v času od 
dne 28. decembra 1922. do dne 10. januarja 1923. 
pri Ljubljanski kreditni banki v Ljubljani; predložiti 
je treba pri tem stare delnice in s èznamek številk, 
podpisan ix) posestniku, 

4.) Azijski prebitek te emisije se uporabi po od
bitku vseh emisijskih stroškov, za rezervne zaklade 
društva. 

Izvesti nam er jam o nastopno transakcijo, ako jo 
prihodnji občni abor sklene in vlada odobri: 

Iz azijske rezerve te emisije in uporabljajo re
zerve, nabrane v prejšnjih' letih, izdamo nadaljnjih 
50.000 delnic, ki jih dobe stari delničarji gratte, ih 
sicer dodelimo na podstavi dveh starih delnic (Vpo-
števaje pri tem tudi gorenjih 25.000) eno novo del
nico. 

V S p l i t u , dne 20. decembra 1922. 

Upravni svet. 

1804 Objava. 
Glavna »kupščina Kranjske industrijske družbe 

je sklenila dne 18. decembra 1922.: 
1.) da se točki d) in e) (volitev članov upravnoga 

sveta in izpremefnba pravil) odstavita z dnevnega 
reda in da bo o njih sklepala izredna glavna skup
ščina, Id se še skliče; 

2.) da se izplača na kupon 1921 ./1922. dividenda 
po jugoelov. kron 20-— 

in da se prične izplačevanje dne 2. januarja 1928. 
Denarni zavodi, pri katerih ee morejo kuponi 

vnovčiti, so: Kreditni zavod za trgovino in industrijo 
v Ljubljani; österreichische Kreditanstalt für Han
del und Gewerbe ih Allgemeine österreichische Bò-
denrCrédit-Anetalt na Dunaju; Banca Commerciale 
Italiana ih Banca Nazionale di Credito v Tratti. 

Upravni svet 
Kranjske industrijske družbe. 

1796 Obvestilo. 
Ker je «Vidkan>, jugoslovanski avtozavodi. 

družba z o. z. v Ljubljani, s sklepom z dne 16. maja 
1922. sklenila razdružitev in likvidacijo in to tudi 
sodišču naznanila, se upniki družbe pozivljejo, naj 
se v 14 dneh priglase pri podpisanem likvidatorju. 

«Vulkan», jugoslovanski avtozavodi, 
družba z o. %. v Ljubljani v likvidaciji: 

Emanuel Rosa s. r.. likvidator. 

1 8 1 3 Narodna banka 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

Stanje due 15. decembra 1922. 
Aktiva : Dinarjev 

Metalna podloga 344,250.643-88 
Posojila 1.006,076 366-16 
Dolg države 4.454,747.453-66 
Vrednost državnih domen, založe

nih za izdajanje novčanić . . 2.138,377.163- — 
Saldo raznih računov — 

p a g i v a . 8.443,451.626-60 

Glavnica 17,833.300- — 
Rezervni fond 2,235.771-59 
Novčanice v tečaju 4.883,360.100- — 
Razne obveznosti 1.340,161.417'91 
Terjatve države za založene domene 2.138,377.163 • — 
Saldo raznih računov . . . . 61,483.873'10 

8.443,451625-60 

Obrestna mera po eskontu menic — za vse banč
ne dolžnike brez razlike 

6 % na leto. 

Obreetua mera za posojila na zastave 
7 % na leto. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v Ljubljani. 



132. 
PoStnina plačana v gotovini. 

V Ljubljani, đne 30, decembra 1922. Letnik Ш. 

Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. 

URADNI L I S T 
uprave za 

z dne 28. februarja 1922; In se dopolnjuje, odnosno izpremln a uredba D R : b Ä o ? i X 1 ^ o ^ « ^ А Л ^ ^ и 8 р Т ' 1 1 , а «?'a %;•>»"• o *>g»njiktt doklaiürjr 
pobiranju taks za pregled In žigosanje (preizkus) mer.iri meri n h priprav, stek enkIn W ? Ж е a f f i S h S S Ä ' ^ i ? w S ^ t " ^ Aüaynin, udužbeicein. Tarifa a 
za Slovenijo: RaigiU-o reklarhacljškem roku za Volitve v naTÓAo^tiupK^oU^So"kéSU^^f£^ S Ä Ä I T ^ ' T, * " & * P l i n s k e Ч«*Л 
ministrstva za trgovino In industrijo v Ljubljani : Razglasa, da je odobrena u s t a n o v i t e v ^ S Ä Ä Ä Ä M bolezn. v Slovenj. - Razglasi oddala 
dežem v Mariboru In tovarna zaves..Štora', d. d., s sedežem v St. Vidu nad LjuM ano S S S a i o S h и S k k o „ r S S j L $ « £ ' 'S bru?enegf •»•«• -Kristal', di â.i »sè-
- Razglas delegacije ministrstva financ v Ljubljani o posebni taksi za Stroške db ^ ^ S ^ ^ m S ^ h S ^ ^ ^ ^ ^ zlata m srebra,'Odobritev šolske knjiga 
Razpis sedmih mêst okrajnih babic v litijskem okraju Razglas o sproženi ustanovitvi no^e ïavnelekarne v Ж И » Г Р « Л Ј * «~v **%*? ^»vstvenega odseka za Slovenijo: 

za okoliš slovenskegaglekarniSPkega gr"m ј Г - ^ Т а * X g K a d o v \l oSJ*&Ra°„J°SgK'""^ " ^ " S , U Ž b u J°* i h îa™«evtoV 

Uredbe osrednje vlade, 
4 4 2 , 

Odločba, s katero se predpisuje pravilnik 
o stalnih mesečnih dokladah brzojavno-
telefonskotehničnemu osebju za terenska 
delat, s katero se nadalje ustanavljajo 
dnevnice za poštne uslužbence, ki sprem
ljajo pošto, se zvišujejo dravinjske do
klade stalnim orožnikom, se izpreminja 
Člen 5. zakona o drag-injskih dokladah z 
dne 28. februarja 1922. in se dopolnjuje, 
odnosno izpreminja, uredba D R br. 96.000 
iz léta 1920. o povračilu potnih in selit
venih stroškov državnim uslužbencem.* 

Ministrski svet je sklenil v današnji seji na 
PJe4tóg ministra za finance in sporazumno s 
finaricnim odborom narodne skupščine na pod
stavi1 člena 51. zakona o dragihjskih dokladah' 
civilfiih iri vojaških državnih uslužbencev, upoko
jencev in upokojenk z dne 28. februarja 1922.:** 

I. 
V mejah proračunske možnosti se odobrava 

ta-le 
Pravilnik 

o stalnih mesečnih dokladah brzojavmo-telef on-
sko-tehničnemu osebja v vsej kraljevini za 

terenska dela. 
Člen 1. 

Za terenska dela pri gradnji in vzdrževanju 
brzojavno-telefonskih prog in zavarovanju brzo-
javno-telefonskega prometa vobče se odreja stal
na mesečna doklada, in sicer: 
a) šefom medkrajevnih brzojavno-telefonskih 

sekcij (voditeljem gradbenih oddelkov, pred
stojnikom vzdrževalnega odseka) po 600 — 
Din (šeststo); 

b) Čuvarjem medkrajevnih prog (nadzirateljem) 
po 200-— Din (dvesto); 

c) šefom in tehničnim uradnikom krajevnega 
omrežja, ki jih odrede oblastne direkcije, in 
sicer samo v krajih, kjer je preko 500 na
ročnikov, po 150-— Din (stoinpetdeset) ; 

č) nadzornikom (nadzirateljem) krajevnega 
omrežja, vodjam partij po 100-— Din (sto). 
Vsi zgoraj imenovani morajo prebiti na te

renu vsaj 10 dni mesečno. 

Člen 2. 
V starih mejah kraljevine Srbije uživajo to 

doklado samo oni progovni čuvarji, katerih pro-

* Razglašena v „Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 287, izdanih 
dne 22. decembra 1922. (Prilog L. — 1922.) 

** Uradni list pod št. 70. 

ge so v sestavu tehničnih sekcij in ki jih ime
nuje minister za pošto in brzojav na predlog 
brzojavno-telefonskega oddelka. 

Člen 3. 
Pojeg teh stalnih mesečnih doklad se izpla

čujejo imenovanemu osebju samo pod a) vsi de
janski vozni stroški, ki jih Imajo ob uradnem 
poslovanju. 

Ti dejanski stroški se jim izplačujejo po 
računu,' ki ga' predlože koncerti vsakega 'meseca 
svoj f direkciji itfki mu mofajVbifi priložene ori
ginalne priznanice 'o učirijeriih iztfflkifi:'' 

Člen 4. 
če se vrše izdelava novih ali generalna pre

iskava in večja popravila obstofečih brzojavno-
telefonskih prog, kjer traj; io dela več nego-10 dni, 
se. vrši izplačevanje tako: > 
a) Šefom medkrajeraihbrzojavno-telefonskih teh

ničnih sekcij (voditeljem gradbenih oddelkov, 
predstojnikom vzdrževalnega odseka) se za 
prvih 10 dni v mesecu ne plačuje nič, za osta
le dni pa se jim plačuje po 50-— Din (pet
deset) nä dan; in ' '" 

b) čuvarjem (nadzirateljem) medkrajevnih prog 
se za prvih 10 dni v mesecu rie plačuje nič, 
za ostale dni pa se jim plačuje po 24-— Din 
(štiriindvajset) na dan. 
Šefom medkrajevnih brzojavno-telefonskih sek

cij (voditeljem gradbenih oddelkov, predstojnikom 
vzdrževalnega odseka) in čuvarjem (nadzira
teljem) prog se izplačujejo v prejšnjem primeru i 
za ves čas dela dnevnice iz odobrenega kredita ! 
za brzojavno-telefonsko progo, ki je v delu, in I 
sicer : i 

šefom brzojavno-telefonsko-tehničnih sekcij j 
na priznanice, overovljene po šefu brzojavno-tele
fonskega odseka oblastne direkcije, čuvarjem1 

(nadzirateljem) pa po seznamkih, po katerih se 
izplačujejo delavci, ali na priznanice, overovljene 
po šefih sekcij. 

Člen 5. 
v Tehnično osebje, ki ima pravico do stalne me

sečne doklade po tem pravilniku, nima pravice 
do kilometraže, razen uradnikov pod a) člena 1 
ki se jim izplačujejo namesto kilometraže dejanski 
stroški. 

Člen 6. 

znamkih, kjer je imenovano osebje na plači, ali 
pa x

n a P r i z n a nice iz proračunske partije za iz
plačevanje delovne moči za brzojavno-teiefohske 
proge m iz tiartije ža vzdrževanje brzojavna 
telefonskih naprav. 

Člen 9. 
Tehničnemu osebju oblastnih direkcij in teh

ničnega odseka1 ministrstva, ki se odredi, če iri 
šefov medkrajevnih sekcij, na predlog načelnika 
brzojavno-telefonskega oddelka za delo pri gene
ralni preiskavi ali gradnji novih brzojavno-tele
fonskih prog, pristoje za ves čas po 50-— Djn 
(petdeset) na dan in vsi dejanski vozni stroški. 

Te dnevnice in učinjeni stroški se izplačujejo 
po členih 3. in 4. tega pravilnika. 

Člen 10. 
Za osebje.-••£ ni obseženo v tem pravilniku, 

z a P 0 S ! enp ' pfi Brzojavno-telefonskih delih, vetii 
tudi nadalje dosedanja uredba o povračilu pot
nih in selitvenih stroškov DR br. 96.000 z dne 
30 septembra 1920.* Vsi izdatki, ki se morajo 
vršiti po tem pravilniku, obremenjajo partijo 
1002/11 proračuna za to leto. 

Če tehnična oseba iz kakršnegakoli razloga 
ne more opravljati svoje službe dalje časa nego 
30 dni, izgubi pravico do nadaljnje doklade, 
dokler zopet ne začne opravljati službe. 

Člen 7. 
Tehnične osebe, ki se jim dovoli, da imajo 

konje za opravljanje' terenskih del, dobivajo za 
vzdrževanje konja mesečno doklado 200 — Din 
(dvesto) one pa, ki si za izvrševanje službe 
same nabavijo bicikel, 60-— Din (šestdeset) na 
mesec. ' 

Člen 8. 
Stalna mesečna doklada in stalne odškodnine, 

določene s tem pravilnikom, se izplačujejo po se

l i . 
Namesto dosedanjih odškodnin poštnim usluž

bencem, ki spremljajo pošto na železnicah, ladjah 
m suhozemskih potih v vseh krajinah naše kra
ljevine, se izplačujejo te-le dnevnice: 

!. } \}£azniin i n neukaznim uradnikom, ki ima-
! ̂ j 2 ? # $ a c i Ì 9 za Poštarje, po 3 6 - - Din (šest-
lintrideset) Ла dan; v 

2.) ukaznim in neukaznim kondukterjem, pod-
uradmkorri m ostalim neukaznim uslužbencem 
(razen onim pod 1.), ki opravljajo po razporedu 
samostalno službo pri ambulantnih poštah (karti-
rajo ah upravljajo skladišča), po 30-— Din (tri
deset) na dan; v 

3.) uslužbencem pod 2.), če opravljajo po
možno službo pri ambulantnih poštah aH sprem
ljajo depozite m pripravljene (gotove) sklepe na 
železnicah, ladjah in suhozemskih potih ali vo
dijo pomožne vozove (priklopne vozove) s paketi 
po 25-— Din (petindvajset) na dan; ' 

4.) vsem uslužbencem, ki spremljajo pošto v 
inozemstvu in bivajo izvun državne meje nad 
3 ure, poleg gorenjih dnevnic še po 3 0 % teh 
dnevnic kot doklada. 

Čas za te dnevnice se računi kakor za dnev
nice ostalih državnih uslužbencev po točki 5 
uredbe DR br. 96.000/20. o povračilu potnih in' 
selitvenih stroškov. 

Izplačevanje teh doklad velja od dne 1. okto
bra 1922. m v kolikor je kreditov v proračunu 
za leto 1922./1923. 

III. 
Dosedanje draginjske doklade stalnim orož

nikom se zvišujejo, in sicer: 
1.) orožnikom v Severni Srbiji, Vojvodini, 

Hrvatski in-Slavoniji brez Like in Primorja, 

* Uradni list pod št. 384 iz leta 1920. 
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Bosni in Hercegovini od 400— Din na 500— 
Din (petsto) na mesec; 

2.) orožnikom v Beogradu in Južni Srbiji od 
500— Din na 650— Din (šeststoinpetdeset) ; 

3.) orožnikom v Sloveniji, Liki in Primorju 
od 400— Din na 600 — Din (šeststo) ; 

.4.) orožnikom v Dalmaciji od 450— Din na 
650— Din (šeststoinpetdeset); 

5.) orožnikom v Črni gori od 500— Din na 
700— Din (sedemsto). ! 

Zvišba teh doklad velja od dne 1. oktobra j 
1922. i 

IV. • 
Člen 5. zakona o draginjskih dokladah z dne j 

28. februarja 1922. se izpreminja ter se glasi: 
„Aktivni državni uradniki, nastavniki srednjih 

in strokovnih šol, stalni učitelji in stalne učite
ljice, začasni predmetni učitelji in začasne pred
metne učiteljice, začasni učitelji in začasne učite
ljice veščin, ki imajo kvalifikacijo za to službeno 
mesto, lektorji tujih jezikov na univerzi, začasni 
uradniki ministrstva za gradbe, ki so državljani 
naše kraljevine, uradniški praktikanti izvun Srbi
je in Črne gore, avskullanti, suplenti, aspiranti, 
koncipienti, elevi in njim enaki dobivajo osebne 
doklade po tej razpredelnici:" 

V. 
V uredbi DR br. 96.000/20. o povračilu pot

nih in selitvenih stroškov državnim uslužbencem 
se dodaja za členom 36. nov člen, ki se glasi: 

Člen 36. a. 
Vse terjatve po tej uredbi zastarajo čez šest 

mesecev od dne, ko se je potovanje izvršilo. 

VI. 
V uredbi DR br. 96.000/20. o povračilu pot

nih in selitvenih stroškov se dodaja za členom 43. 
nov člen, ki se glasi: 

Člen 43. a 
Osebam, ki niso državni uslužbenci, pa se od

rede, da izvrše državni posel bodisi v državi, 
bodisi v inozemstvu, odreja višino dnevnic in po
vračilo ostalih potnih in voznih stroškov minister 
za finance, in sicer na predlog resortnega mi
nistra. 

VII. 
V uredbi DR br. 96.000/20. o povračilu pot

nih in selitvenih stroškov se dodaja za členom 43. 
nov člen, ki se glasi: 

Člen 43. b. 
V vseh primerih, v katerih morajo privatne 

osebe — fizične in pravne — po zakonu o stroških 
upravnih oblastev plačevati v korist državne bla
gajne dnevnice za državne uslužbence, ki oprav
ljajo njih posle zasebnopravnega značaja izvun 
pisarne in na njih poziv, se pobira dnevnica v 
onem znesku, v katerem pristoji dotičnemu usluž
bencu dnevnica po tej uredbi. Ta dnevnica se po
bira tudi za posle po zakonu o mestnih in sreskih 
sodiščih, če jih opravljajo uslužbenci teh sodišč, 
in sicer če je ustanovljena obveznost, da se po
bira ta dnevnica v korist državne blagajne. 

Vse ostale odredbe zakona o stroških uprav
nih oblastev veljajo še nadalje. 

Ta odredba velja za ozemlje Srbije in Črne 
gore. 

VIII. 
V uredbi DR br. 96.000/20. o povračilu pot

nih in selitvenih stroškov se člen 44. izpreminja 
ter se glasi: ^ 4 4 

Višino dnevnice za potovanja v inozemstvo in 
iz inozemstva odreja na predlog resortnega mi
nistra za vsak primer posebe, še preden se poto
vanje prične, minister za finance. 

Pravico do povračila in velikost potnih in̂  voz
nih stroškov za to potovanje ocenja po predloženih 
računih ter odloča o tem minister za finance. 

Dnevnica se odreja za potovanja v državo z 
zdravo valuto v denarju države, v katero je treba 
potovati, za potovanje v države z manj vredno 
valuto pa v dinarjih. 

V računih za potovanje te vrste se morajo 
izkazati stroški v denarju države, v kateri in pre
ko katere se je potovanje vršilo. Tuje denarne 
vrste se morajo izplačevati po teh računih v di
narjih po zadnjem borznem kurzu za čas, prebit 

v inozemstvu. Če je dotični uslužbenec na račun 
tega potovanja vzel več, nego mu je po računu 
priznano, mora presežek vrniti državni blagajni 
v istem denarju, v katerem je prejel akontacijo, 
ali pa v dinarjih po borznem kurzu na dan iz
plačila. 

Ta odredba velja tudi za vse do sedaj ne
izplačane račune. 

IX. 
V uredbi D-R br. 96.000/20. o povračilu pot

nih in selitvenih stroškov se dodaja za členom 44. 
nov člen, ki se glasi: 

Člen 44. a. 
Uslužbenci, zaposleni v inozemstvu pri držav

nih napravah začasnega značaja, kakor tudi 
uslužbenci, ki se pošiljajo v inozemstvo, da iz
vrše izvesten državni posel, nimajo pravice do 
dnevnice in povračila potnih in voznih stroškov 
za svoje rodbine, če jih jemljejo s seboj. 

V B e o g r a d u , dne 30. novembra 1922.; 
DR br. 156.364. 

Predsednik ministrskega sveta: 
Nik. P. Pašič s. r. 

(Podpisi ostalih ministrov.) 

4 4 3 . 

Tarifa o pobiranju taks za pregled in 
žigosanje (preizkus) mer in merilnih pri
prav« steklenic in čaš za točenje alkohol

nih pijač in mleka, istotako sodov.* 

Člen 1. 
Na podstavi zakona o merah in tar. post. 274. 

zakona o državni trošarini, taksah in pristoj
binah predpisujem v členu 3. te odločbe za vse 
ozemlje kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev 
tarifo o pobiranju takse za pregled in žigosanje 
(preizkus) mer in merilnih priprav. 

Člen 2. 
Ko stopi ta tarifa v veljavo, prestane veljati 

tarifa z dne 28. oktobra 1921., III. br. 3626,** ki 
sem jo predpisal o pobiranju te takse. 

Člen 3. 
Na vse mere in merilne priprave, steklenice 

in čaše za točenje alkoholnih pijač in mleka, 
istotako sode, ki se predlagajo državnim kontro
lam mer (državnim meroizkusnim uradom) v 
prvi ali ponovni pregled in prvo ali ponovno žigo
sanje (preizkus), se pobirajo nastopne takse: 

I. Dolžinske mere. 
Od 20 metrov do 5 metrov . . . . Din 3 — 
Od 2 metrov in 1 metra . . . . Din 2 — 
Od 5 in 2 decimetrov Din 1 — 
Debelinske mere; od 2 in 1 metra . Din 2 — 

manjše od 1 metra Din 1 — 
Konjske mere Din 2-— 

Na precizne dolžinske mere se pobira dvojni 
znesek teh tarifnih postavk. 

Te takse se tičejo samo mer z eno razdelbo. 
Na mere z več razdelbami ali če so razdelbe na 
merah napravljene na več straneh, se pobira 
dvojni znesek gorenjih tarifnih postavk. 

IS. Tekočinske mere, priprave za merjenje tekočin 
in votle mere za merjenje suhih tvarin. 

Od 1 hektolitra Din 7-50 
Od 50 do 10 litrov Din 5 — 
Od 5 do 2 litrov Din 2 — 
Od 1 litra do 1 centilitra . . . . Din 1 — 
Stekleni baloni: do vštetih 10 litrov Din 2 — 

preko 10 litrov . Din 3 — 
Priprave za merjenje tekočin . . Din 6-— 
Leseni zaboji in čebri za sir . . Din 5-— 
Okviri za merjenje drv v polenih . Din 5 — 
Konve za mleko : od 1 do 5 litrov Din 1 — 

preko 5 do 10 litrov Din 2 — 
, preko 10 litrov . Din 3 — 

* Razglašena v „Službenih Novinah kralje
vine Srba, Hrvata i Slovenaca" št. 284, izdanih 
dne 18. decembra 1922. 

** Uradni list pod št. 357 iz leta 1921. 

III. Steklenice in čaše za točenje alkoholnih pijač 
in mleka. 

Krčmarske steklenice, za vsako . Din —-50 
Čaše z enim znakom mere, za vsako Din —-50 
Čaše z dvema znakoma mere, za 

vsako Din 1-— 
Steklenice za mleko, za vsako . . Din —-50 

IV. Uteži. 
Od 50 do 10 kilogramov . . . . Din 3 — 
Od 5 do 1 kilograma Din 1-50 
Od 50 dekagramov do 1 grama . Din —-50 
Na precizne uteži se pobira od 

20 kilogramov do 1 grama 
dvojni znesek gorenjih tarifnih 
postavk, od 500 miligramov do 
1 miligrama pa za vsako . . Din 1-50 

Taksa za pregled in žigosanje spe
cialnih uteži, ki spadajo med 
Fairbanksove tehtnice, je ista 
kakor za navadne uteži enake 
velikosti. 

Taksa za pregled in žigosanje 
karatnih uteži znaša za vsako Din 1-50 

V. Tehtnice. 
1.) Enakoročne in neenakoročne tehtnice, 

tehtnice z vrhnjimi skledicami, rimske tehtnice 
in tehtnice mostovnice: 
do vštetih 5 kilogramov nosilnosti Din 4'— 
„ „ 20 „ „ Din 5 — 
„ „ 100 „ „ Din 10— 
„ ,, 200 „ „ Din 1 2 — 
„ ,. 500 „ „ Din 1 5 — 

1.000 
3.000 
8.000 

15.000 
„ 40.000 

Din 3 0 — 
Din 4 0 — 
Din 7 0 — 
Din 150— 
Din 250— 

preko 40.000 kilogramov nosil
nosti za vsakih nadaljnjih (popolnih 
ali načetih) 1000 kilogramov še po Din 3 0 — 

Na precizne tehtnice se pobira za vsako 
dvojni znesek teh tarifnih postavk. 

2.) Taksa za pregled in žigosanje tehtnic 
nagibnic, potem tehtnic, katerih konstrukcija je 
sestavljena iz nagibnic in drugih tehtnic, je za 
polovico večja od taks, naštetih pod točko L). 

3.) Pri enakoročnih tehtnicah, za specialne 
svrhe, z avtomatsko napravo za tehtanje porcij, 
avtomatske tehtnice z vedricami za merjenje 
grudastih ali zrnatih, razsipčnih tvarin, kakor: 
žita, moke, sirovega sladkorja, cementa, gramoza, 
premoga itd.), se določa taksa za pregled in 
žigosanje tako-le: 
a) za tehtnice, s katerimi se tehta samo ena 

vrsta tvarine: 
do vštetih 20 kilogramov nosilnosti Din 2 0 — 
„ „ 100 „ „ Din 3 0 — 

, „ „ 200 „ „ Din 4 5 — 
i » » 3 0 0 » » R!n S°/~ 
! » » 4 0 0 » » S1-" I £ ' _ 

! „ „ 500 „ „ Dm 9 0 -
; preko 500 kilogramov nosilnosti 
! za vsakih nadaljnjih (popolnih 

ali načetih) 100 kilogramov ra-
; zen 90 še po . Din 10— 
i b) za tehtnice, s katerimi se tehta več vrst tva-
! rin, je treba poleg taks, ki so po nosilnosti 
\ tehtnice določene v prednji točki a), pobrati 
; za vsako vrsto- tvarine še polovico te takse; 
j c) za pregled in žigosanje uteži za reguliranje 

se pobira po nosilnosti tehtnice polovica takse, 
omenjene pod točko a); 

č) za pregled števnega mehanizma se pobira po 
5 dinarjev. 

VI. PJinomeri. 
Ako ni količina plina, ki gre v eni uri skozi 

plinomer, večja od 
0-25 m" Din 8 — 
0-50 m" Din 9 — 

1 ш ' Din 10— 
2 m:l Din 14— 
4 m' Din 16— 
6 m" Din 1 8 — 
8 m" Din 2 0 — 

10 m1 Din 2 5 — 
15 m3 Din 3 0 — 
20 m" Din 3 5 — 
30 m" Din 4 0 — 
50m» Din 45-— j 
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75 m3 Din 5 0 — 

100 m3 Din 7 0 — 
preko 100 m3 . . . . Din 100— 

VII. Vodomeri. 
S kalibrom od 5 do 13 mm 
>> >» 
»> » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

vsak 

„ 14 „ 25 mm . 
„ 26 „ 40 mm . 
„ 41 „ 50 mm . 
„ 51 „ 60 mm . 
„ 61 „ 70 mm . 
„ 71 „ 80 mm . 
„ 8 1 in več mm 

milimeter kalibra . . 
Za kombinirane vodomere se 

za 
. 

pob 
ustreza vsoti taks za oba kalibra. 

Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 
Din 

Din 

1 5 — 
2 5 — 
4 0 — 
5 0 — 
6 0 — 
7 0 — 
8 0 — 

1 — 
ira taksa, ki 

VIII. Taksametri. 
Taksa za pregled in žigosanje 

taksametrov Din 
Taksa za pregled in žigosanje pre

nosne konstrukcije taksametra . Din 

4 0 — 

10-

IX. Tokomeri. 
2 pre

vodnika 
Do 2 amperov Din 3 0 — 

3 „ Din 35-— 
5 „ Din 4 0 — 

10 „ Din 4 5 — 
15 „ Din 5 0 — 
20 „ Din 5 5 — 
25 „ Din 6 0 — 
30 „ Din 6 5 — 
50 „ Din 7 0 — 
75 „ Din 7 5 — 

4 pre
vodniki 

3 pre
vodniki 
4 0 — 45-
4 5 — 50-
5 0 — 60-
6 0 — 65-
6 5 — 70-
7 0 — 75-
8 0 — 90-
8 5 — 100-
9 0 — 105-

100— 115-
100 
150 
200 
250 
300 
500 
750 
1000 

Din 8 0 — 110— 120— 
Din 9 0 — 120— 135— 
Din 100— 130— 150— 
Din 120— 150— 180— 
Din 150— 200— 225— 
Din 200— 260— 300— 
Din 300— 390— 450— 
Din 400— 420— 600— 

preko 1000 amperov Din 500— -570— 700— 
Za napone, višje od 125 volt vsakega voda 

ali vsake faze, se zvišuje tarifa še za 10 % za 
vsakih 120 volt. 

Za periodičnost pod 42 in nad 60 period se 
zvišujejo gorenje postavke še za 20 dinarjev za 
vsako. 

Na transformatorje, ki spadajo k tokomerom, 
se pobira polovica takse za dotični tokomer, in 
sicer tako na transformator za tok kakor tudi na 
transformator za napon. 

Na tokomere dvojne tarife se pobira dvojni 
znesek gorenjih tarifnih postavk. 

X. Sodi. 

1.) N a v a d n i s o d i . 
Do 100 litrov prostornine . . . . Din 3-— 
Preko tega za vsakih nadaljnjih 

100 litrov Din 3 — 
pri čemer se računi ostanek, manjši od 100 
litrov, za popolnih 100 litrov. 

2.) S o d i z a p i v o . 
Za sode 12-5, 25, 50 in 100 litrov Din 3 — 
„ „ 200 litrov Din 6 — 

300 Din 9-
Preko tega za vsakih nadaljnjih 

100 litrov Din 3 — 
pri čemer se računi ostanek, manjši od 100 
litrov, za popolnih 100 litrov. 

Člen 4. 
Na mere in merilne priprave, sprejete v pre

gled in žigosanje, pri katerih bi se bil pregled 
(preizkus) že pričel, pa bi se ugotovilo, da ne 
ustrezajo predpisom, se pobira popolna taksa po 
členu 3. 

Člen 5. 
Ako pa se pokaže takoj, na prvi pogled, torej 

brez uporabe kakršnegakoli instrumenta ali po-
močka, da se mera ali merilna priprava ne more 
žigosati (preizkusiti), se zanje ne pobere nobena 
taksa po členu 3. te tarife, niti ne, ako bi se 
uničil prejšnji žig, ki bi utegnil biti na njej. 

Istotako se ne pobira nobena taksa za merila, 
ki dospejo razbita ali se razbijejo ob pregledu. 

Člen 6. 
Na mere, pri katerih se žig vžiga, se pobira 

proti posebni priznanici na znesek taks po čle
nu 3. še 10 % za nabavo materiala za segrevanje 
žigov ali za uporabo vode. Ta znesek se zaračuni 
v posebnem dnevniku, ki se mu priloži kopija 
priznanice, izdane o plačilu teh stroškov. 

Ta znesek se ne pobira, ako se vrši pregled in 
žigosanje na licu mesta, pri stranki sami, ker 
mora v tem primeru stranka sama ob svojih stro
ških preskrbeti potrebni material za segrevanje 
žigov in vodo. 

Člen 7. 
Ako se sodi, ki so predloženi v žigosanje, 

ne odpravijo en dan po odrejenem roku, se po
bira za vsak nadaljnji dan ležnina, in sicer od 
vsake posamezne posode po Din 1 — na hekto
liter prostornine. Ostanek, manjši od hektolitra, 
se računi za poln hektoliter. 

Člen 8. 
Vsaka stranka ima pravico, predložiti svoje 

mere ali merilne priprave v pregled in žigosanje 
na licu mesta, t. j . tam, kjer so postavljene. V ta
kem primeru mora predložiti stranka pristojni 
kontroli mer pismeno prošnjo, v kateri je treba 
navesti vrsto in število mer, pa tudi to, kdaj naj 
pride kontrolor mer k njej na lice mesta. Pri 
tehtnicah je treba označiti tudi njih nosilnost, 
nadalje, ali so prenosne ali pa vezane na kraj 
(stabilne). 

V takem primeru se pobirajo poleg taks po 
členu 3. še niže našteta doplačila ali stroški, in 
sicer : 

1.) Din 50-— plačujejo v korist državne bla
gajne za vsak posamezni delovni dan one osebe, 
ki zahtevajo pregled in žigosanje v okolišu stal
nega sedeža meroizkusnega urada, .toda izvun 
uradnih prostorov. 

To doplačilo plačujejo tudi one osebe, ki za
htevajo pregled in žigosanje v okolišu središč 
ponovnega pregleda (preizkusa), določenih za 
čas, dokler traja ponovni pregled, toda izvun za
časnih prostorov urada. 

V teh spredaj navedenih primerih morajo 
stranke priprave in pomočke, potrebne za pregled 
meril, same ali ob svojih stroških prenesti s kraja, 
ki ga jim uradnik označi, na kraj, ki ga jim 
istotako označi, toda samo, ako ni razdalja teh 
krajev večja nego razdalja od kraja do urada. 

2.) Din 100-— doplačila plačajo v korist 
državne blagajne za vsak posamezni delovni dan 
one osebe, ki zahtevajo ob občasnem obhodu 
državnih kontrolorjev mer pregled in žigosanje 
izvun okoliša središč, določenih za ponovni pre
gled mer. 

3.) Din 100-— doplačila plačujejo v korist 
državne blagajne za vsak posamezni delovni dan 
za pregled mer na licu mesta ob času želez
niškega občasnega obhoda tudi taka zasebna 
podjetja, katerih tehtnice in uteži, vezane na kraj, 
so v okolišu železnice ali na stanišču, ki je spojeno 
z železniško progo, ako spada ta pregled na licu 
mesta po zahtevi pristojne železniške direkcije v 
delovni program železniškega občasnega obhoda. 

4.) Potne stroške in dnevnice po obči uredbi 
o povračilu stroškov državnemu uslužbencu ob 
službenih potovanjih povrnejo uradniku one ose
be, ki zahtevajo pregled in žigosanje izvun oko
liša stalnega sedeža urada. 

5.) Razen tega, da plačajo doplačilo in po
vrnejo potne stroške in dnevnice, morajo stranke 
v primerih, naštetih v sprednjih točkah 2., 3. 
in 4., same ali ob svojih stroških prenesti pri
prave in pomočke, potrebne za pregled mer, ali 
pa povrniti stroške za njih prenos iz stalnih ali 
začasnih prostorov "urada na lice mesta in odtod 
nazaj, ako pa se vrši pregled mer na licu mesta 
ob času občasnega obhoda državnih kontrol mer, 
na kraj, ki ga jim označi uradnik, toda v tem 
poslednjem primeru samo, ako ni kraj, ki ga je 
označil uradnik, bolj daleč od prebivališča stran
ke, nego so stalni ali začasni prostori urada. 

Poleg naštetih stroškov povrne stranka tudi 
izdatke za delovno moč, potrebno za pregled mer, 
ako je ne da stranka sama na razpolago. 

6.) Ako zahteva stranka pregled in žigosanje, 
ki bi morala trajati pet ali več dni, pa je med 
temi dnevi nedelja ali praznik, plača istotako 
predpisano doplačilo ali dnevnico, ne glede na 
to, ali je uradnik na ta dan delal ali ne. 

Člen 9. 
Ako zahteva več strank, ki stanujejo v oko

lišu enega kraja, v skupni prošnji, v kateri iz
javijo, da bodo solidarno trpele vse stroške, 
pregled in žigosanje na licu mesta po točki 4. 
člena 8. te tarife, se ugodi njih želji ter se jim 
razen taks za žigosanje vračunijo samo še en
kratni potni stroški, če navedejo v svoji prošnji: 
a) koliko je eno stanovališče daleč od drugega; 
b) število mer in merilnih priprav, ki jih je treba 

pregledati, in imena njih lastnikov; in 
c) ako pristanejo, izpolnjevaje obveznosti, na

štete v točki 5. člena 8., da poskrbe v naravi 
(naturi) za prenos državnih stvari z enega 
kraja na drugega. 

Člen 10. 
^ Namesto doplačil po členu 8. te tarife se za

računavajo v Sloveniji in Dalmaciji, ako se vrši 
pregled in žigosanje na zahtevo stranke na licu 
mesta, potni stroški in dnevnice kontrolnega 
uradnika. 

Člen 11. 
Takse po členu 3. in doplačila, odnosno stro

ški in dnevnice po členu 8. te tarife, se pobirajo 
od strank v naprej. Dokler stranka ne položi 
odmerjene takse, se ne sme pričeti pregled in 
žigosanje mer. 

Člen 12. 
Delovni dan, omenjen v tej tarifi, znaša 24 ur 

ter se računi od uradnikovega prihoda na kraj 
dela (na kraj, kjer so mere postavljene). 

Toda v teh 24 urah delovnega časa uradnik 
ni dolžan, ob pregledih na licu mesta, ki se vrše 
v okolišu stalnega sedeža meroizkusnega urada, 
poslovati dalje časa, nego znašajo pisarniške ure 
pri državni. kontroli mer (državnem meroizkus-
nem uradu). 

Ako pa se vrši pregled meril na licu mesta 
izvun stalnega sedeža ûrada, je uradnik zavezan, 
poslovati največ osem ur, vendar ne pred 8. uro 
zjutraj in ne po 6. uri zvečer. 

To poslednje ne velja za pregled mer in me
rilnih priprav železniških podjetij. Ob tem pre
gledu mora uradnik svoje osemurno delo pri
lagoditi železniškemu voznemu redu. 

Člen 13. 
Ekspoziture državnih kontrol mer, postavljene 

z odobritvijo ministra za trgovino in industrijo 
pri podjetjih, ki izdelujejo merila, pobirajo za 
pregled in žigosanje mer in merilnih priprav 
80 % od taks, naštetih v členu 3. 

Istotako se pobira 80 % od taks, predpisanih 
s členom 3., če se pregledujejo in žigosajo na lien 
mesta plinomeri, vodomeri, tokomeri in taksa
metri, in sicer za vsak primer posebe v lokalih 
industrijskih podjetij, ki so urejeni za to svrho. 

Če se žigosajo sodi na licu mesta, t. j . pri 
lastniku samem, se pobira 80 % od taks po 
členu 3. 

Člen 14. 
Če se žigosajo steklene mere in stekleni baloni 

v steklarnah, se pobira polovica takse po členu 3., 
toda za pregledane, a zaradi nepravilnosti odklo
njene mere se ne pobira nobena taksa. 

Člen 15. 
Popust pri taksah, določen v členu 14., velja 

tudi glede steklenic in čaš za alkoholne pijače in 
mleko, če se ene in druge žigosajo pri ekspozi
turah ali v steklarnah ali one za mleko v cen
tralnih lokalih mlekarskih podjetij. 

Člen 16. 
Ob pregledu in žigosanju plinomerov, vodo

merov in tokomerov, kateri se uporabljajo v 
obratovalnicah, obrtnih napravah in podjetjih, ki 
so v posesti ali pa pod upravo okrajev, okrogov, 
županij, mest ali občin, potem v šolah, sirotiščih, 
ubožnicah, bolnicah ali sploh v javnih zavodih, 
se daje od taks po členu 3. te tarife 10%en po
pust. Ako da taka stranka (županija, mesto, ob
čina ali javen zavod) na razpolago tudi prostore, 
aparate in poslužništvo, znaša popust pri teh 
taksah 30 %. 

Člen 17. 
Do povračila taks za pregled in žigosanje in 

doplačil, ki jih je pobrala državna kontrola mer, 
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imajo pravico stranke, ki so izvršile vplačilo, 
samo: 
a) če kontrolor mer po pobrani taksi in doplačilu 

ni pregledal in tudi ne žigosal meril ali če 
sploh ni prišel na lice mesta; 

b) če se je taksa za pregled in žigosanje v pri
meru, določenem v členu 5. te tarife, za mere 
in merilne priprave, pobrala v naprej; in 

c) če se je po pomoti stranke, ki je zahtevala 
pregled in žigosanje, ali po pomoti kontro
lorja mer pobrala pogrešna, višja taksa ali 
višje doplačilo. 
Take prošnje se pošiljajo ministrstvu za trgo

vino in industrijo ter se jemljejo v meritorno 
razpravljanje samo: 

če se priloži prošnji taksni kupon o pobrani 
taksi ali pobranem doplačilu; 

če se vlože prošnje najkesneje v 90 dneh, in 
sicer v primeru pod a) od dne, ko so se takse 
pobrale, v primerih pod b) in c) pa od dne, ko 
je bila mera ali merilna priprava predložena, 
odnosno žigosana. 

Člen 18. 
Ta tarifa stopi v veljavo dne 1. januarja 

1923., čim se razglasi v „Službenih Novinah 
kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca". 

V B e o g r a d u , dne 14. novembra 1922. ; 
III. br. 5075/22. 

Minister za trgovino in industrijo: 
Vilović s. r. 

Razglasi pokrajinske oprave 
za Slovenijo. 

Št. 46.611. 
Razglas. 

Ukaz o volitvah v narodno skupščino je razgla
šen v «Službenih Novinah> z dne 22. decembra 
1922. Petnajstdnevni rok za reklamacije poteča dne 
6. j a n u a r j a 19 2 3 . 

V L j u b l j a n i , dne 27. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za notranje zadeve. 

Po naročilu pokrajinskega namestnika: 
Kremenšek s. r. 

Št. 4825. 

Odobritev šolske knjige. 
Pokrajinska uprava za Slovenijo, oddelek za 

pposveto in vere, je odobrila z razpisom z dne 
18. decembra 1922., št. 4825, učno knjigo: «Zgodo
vina starega veka za nižje razrede srednjih šol. 
Druga popravljena izdaja. Spisal Matija P i r e , 
ravnatelj drž. moškega učiteljišča v Mariboru. Cena 
fcrdovezanemu izvodu 35 Din = 140 K. Maribor 1922. 
Tiskala in založila «Mariborska tiskarna, d. d. v Ma
riboru». 

V L j u b l j a n i , dne 18. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 

Oddelek za prosveto in vere. 

fit. 3923. vet 

Izjgaz o stanju živalskih kužnih bolezni 
v Sloveniji z dne 23. decembra 1922. 

0 p a z k a : Imena okrajnih glavarstev in mestnih 
magistratov «o natisnjena z debelejšimi, imena občin 
pa z navadnimi črkami. Številka pred dvopičjem 
znači število zakuženih krajev, številka za dvo

pičjem Število zakuženih dvorcev v občini. 

S l i n a v k a i n p a r k l j e v k a . 
Brežice: Bizeljsko 1 :1 , Brežice 1 :4, Podsreda 

1 : 1 , Sromlje 1 : 1 , Zakot 1 : 1 . Celje: Raginska go
rica 1 : 1 , Šmarje pri Jelšah okolica 1 :2, Zibika 
1:2. Krško: Cerklje 4 : 1 1 . Ljubljana okolica: Do-
brunje 1 : 1 , Grosuplje 1 : 1 , Jezica 1 :6. Ptuj: Vur-
berk 1 : 3 . Ljubljana mesto 5. 

S m r k a v o s t . 

Ljubljana okolica: Grosuplje 1 :1 . Ljubljana 
mesto 1. 

G a r j e k o n j . 

Celje: Ponikva 1:1. Litija: Polšnik 1:1. 

S t e k l i n a . 
Ljutomer: Sv. Jurij ob Ščavnici 1 :1. 

Sv. Florijan 1:1, Veliki Okič 1:1. 

S v i n j s k a k u g a . 
Kočevje: Videm 1 :2. Maribor: Radvanje 

Ptuj: 

Novo mesto: Prečna 1 :1 . 
vrh 1:1. Vuzenica 1 :3. 

1 : 1 . 
Slovenjgradec: Janžev 

S v i n j s k a r d e č i c a . 

Ljubljana okolica: 
1 :1 . Ptuj: Pušonci 1 : 

Brezovica 
1. Veličane 

1 : 1 . 
1 : 1 . 

Dobrova 

: Št. 8004/22. 

j Odobritev šolske knjige. 
I Ministrstvo za trgovino in industrijo, oddelek v 
j Ljubljani, je odobrilo z odlokom št. 8004 z dne 
20. decembra 1922. knjigo: «Spisje za svobodne, ro
kodelske in trgovinske obrte.» Spisal Henrik P o d -
k r a j š e k. Cena vezani knjigi 40 Din, broširani 
38 Din. Ljubljana 1923. Kr. zaloga šolskih knjig in 
učil. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

<lne 20. decembra 1922. 
Dr. Marn s. r. 

T u b e r k u l o z a g o v e d i . 

Ljubljana okolica: Zgornja Šiška 1:1. 

V L j u b l j a n i , dne 23. decembra 1922. 

Pokrajinska uprava za Slovenijo. 
Oddelek za kmetijstvo. 

Po naročilu |K)krajin;-kega namestniku: 
Paulin s. r. 

Razglasi oddelka ministrstva za 
trgovino in industrijo v Ljubljani. 

St. 8054/22. 1821 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo 
z odlokom z dne 7. novembra 1922., VI. št. 5204, 
Zadružni gospodarski banki, d. d. v Ljubljani, usta
novitev delniške družbe z imenom: «Tovarna ogle
dal in brušenega «tekla .Kristal', d. d.» s sedežem 
v Mariboru. 

Družba izdeluje vse vrste ogledal in okvirov, 
brusi «.teklo, izdeluje optične in druge predmete, 
spadajoče v to stroko, in trguje z navedenimi iz
delki. 

Osnovna delniška glavnica znaša 250.000 Din 
ter je razdeljena na 2500 delnic po 100 Din nominale, 
ki *e glase na prinosnika. Ta glavnica se sme po 
sklepu občnega zbora zvišati do 2,500.000 Din brez 
predhodne odobritve državne uprave. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 22. decembra 1922. 
Dr. Marn s. r. 

Št, 8055/22. 1822 
Razglas. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo je odobrilo 
z odlokom z dne 7. novembra 1922., VI. št. 5217, 
Zadružni gospodarski banki, d. d. v Ljubljani, usta
novitev delniške družbe z imenom: «Tovarna zaves 
,Stora', d. d.» e, sedežem v Št. Vidu nad Ljubljano. 

Družba izdeluje in prodaja preproge, zavese, 
čipke, perilo, odeje, vezenine in druge konfekcijske 
predmete. 

Osnovna delniška glavnica znaša 250.000 Din 
ter je razdeljena na 2000 popolnoma vplačanih del
nic po 125 Din nominale, ki se glase na prinosnika. 
Ta glavnica se sme po sklepu občnega zbora zvišati 
do 2,000.000 Din brez predhodne državne odobritve. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 22. decembra 1922. 
Dr. Marn «. r. 

Št. 8016/22. 
Razglas. 

Gospod minister za trgovino in industrijo je od
redil z odlokom z dne 7. decembra 1922., III. št. 6181, 
da je izza dne 1. januarja 1923. pri kontrolah dra
gocenih kovin, ki kemijsko preizkušajo čistino zlata 
in srebra, pobirati za eno zlato analizo 30 Din in za 
eno srebrno analizo 10 Din. 

Odlok z dne 28. junija 1921., III. št. 1546, s 
katerim so bile določene dosedanje takse, »e raz
veljavlja. 

Ministrstvo za trgovino in industrijo, 
oddelek v Ljubljani, 

dne 22. decembra 1922. 

Dr. Marn s. i. 

Razglasi delegacije ministrstva financ 
v Ljubljani. 

Št. B II 10/180 ex 1922. 

R a z g l a s . 

Dodatno k razglasu št. B II 10/172 z dne 30. no
vembra 1922., Ur. 1. 124, «e pojasnjuje po naročilu 
uprave državnih monopolov z dne 11. decembra 
1922., Pr. br. 39.867, da se plačuje ob zamenjavi 
monopoliziranih taksnih vrednotnic posebna taksa 
za stroške, in sicer: 

za k o 1 k e (taksne marke) : 
od Din 0-50 do vključno za Din 0-50 . Din 0-05, 
» » 1-— > » » » 5*—• . » 0*20, 
» » 10*— » » » » 50*— . » 0*50, 
» » 100— » » » » 1000— . > 1—; 

za m e n i č n e g o 1 i c e : 
od Din 0-60 do vključno za Din 1-20 . Din 0-20, 
» » 2 — » » » > 2 5 — . > 0-50, 
» » 3 4 — » » » >, J24-— . » 1-—, 
» » 139— » » » » 760— . » 2—. 

Za vse ostale taksne vrednotnice se pobira od 
vsake Din 0-50. 

Monopolizirane taksne vrednotnice «e smejo za
menjavati samo za vrednotnice iste vrste in vred
nosti; n. pr. za menično golioo za 154 Din se sme 
izdati samo druga taka golica za 154 Din. 

Isto velja za kolke (taksne marke) in ostale 
takse vrednotnice. 

Delegacija ministrstva financ v Ljubljani, 
dne 22. decembra 1922. 

Delegat: dr. Šavnik e. r. 

Razglasi zdravstvenega odseka 
za Slovenijo. 

Št, 14.967/22. 
Razpis. 

Oddado se mesta okrajnih babic v Polšniku, 
Gradišah, Jančah., Štangi in na Prežganju z letno 
plačo 1000 K, nadalje v Temenici in Leskovcu z 
letno plačo 600 K. 

Prosilke naj vlože pravilno opremljene prošnje 
do dne 1. f e b r u a r j a 19 23. pri okrajnem gki-
varstvu v Litiji. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 21. decembra 1922. 

Sanitetna šef: dr. Katičić s. r. 
Št. 15.093. 

Razglas. 
1715 

Mag. plim. Leon B a h o v e c , asistent Levsti
kove lekarne v Ljubljani, je sprožil ustanovitev 
nove javne lekarne v Ljubljani, in sicer s stojiščem: 
Šelenburgova ulica, Prešernova ulica, Wolfova uli
ca, Aleksandrova casta in Kongresni trg š t 2, 3 
in 19. 

To se razglaša v zmklu § 48. zakona o ureditvi 
lekarništva z dne 18. decembra 1906., drž. zak. 
št. 5 ex 1907., ft pristavkoii), da morajo lastniki 
javnih lekarn, ki mislijo, da je eksistenčna možnost 
njih lekarn z ustanovitvijo nove lekarne ogrožena, 
morebitne prizive zoper naprošeno ustanovitev uve
ljaviti ustno ali pismeno pri mostnem magistratu v 
Ljubljani, tekom š t i r i h t e d n o v izza dne, ko 



132. 935 Letnik IV. 
se je ta razglas objavü v «Uradnem listu pokra
jinske uprave za Slovenijo». 

' Pozneje došli prizivi se ne bodo vpoštevali. 
Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 

dne 22. decembra 1922. 
Sanitetni šef: dr. Katičić s. r. 

Si. 15.097/22. 
Razglas. 

Odbor službujočih farmacevtov za okoliš sloven
skega lekarniškega gremija, izvoljen v zmislu raz
glasa zdravstvenega odseka za Slovenijo z dne 
6. oktobra 1922., št. 11.085 ad, se je dni e 22. de
cembra 1922. konstituiral. Za načelnika je bil iz
voljen mag. pharm. Ivan K r i s t a n , za načelni-
kovega namestnika pa mag. pharm. Nikola J o r -
d a n i č. 

« To se razglaša" v zmislu 2. odstavka § 12. na
redbe bivšega avstrijskega ministrstva za notranje 
posile z dne 2. januarja 1907., drž. zak. št. 6. 

Zdravstveni odsek za Slovenijo v Ljubljani, 
dne 22. decembra 1922. 

Sanitetna šef: dr. Katičić s. r. 

Razglasi drugih uradov in oblastev. 
U V 715/22—14. 1722 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno sodišče je 

vsled naredbe z dne 19. oktobra 1922., s katero je 
bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
4. novembra 1922. pod predsedstvom višjega sod
nega svetnika drja, Bračiča, vpričo višjega sodnega 
s.vetmka drja. Stepančiča, deželnosodnega svetnika 
Levičnika in okrajnega sodnika drja. Lenarta kot. 
sodnikov in. oficianta Kresnika kot zapisnikarja, 
vpričo državnega pravdnika drja. Požarja in obto
žencev Martina K o 1 š k a jn Jožefa C v e 1 b e r j a 
in zagovornika drja. Božiča o vzklicu, ki sta ga 
vložila obtoženca zaradi izreka o krivdi in kazni 
zoper razsodbo okrajnega sodišča v Celju z dne 
8. julija 1922., opr. št. U V 715/22—3, s katero sta 
bila Martin Kolšek in Jožef Cvelber zaradi prestop
ka po členu 8. zakona o pobijanju draginje z dive 
31. decembra. 1921. obsojena, in sicer Martin Kol
šek na 10 dni zapora, poostrenega z enim postom, 
in na 300 Din denarne kazni, ob neizterljivosti pa 
na nadaljnjih 6 dni zapora, in Jožef Cvelber na 
8 dni zapora, poostrenega z enim postom, in na 100 
Din denarne kazni, ob neizterljivosti pa, na nadalj
nja 2 dni zapora. Po obojestranskem predlogu za-
govornikovein in državnega pravdnika, naj se vzkli
cu ugodi, odnosno vzklic zavrne in prvostopna 
razsodba potrdi, je razsodilo rečeno sodišče dne 
4. novembra 1922..tako: 

Vzklicu Jožefa Cvelberja glede krivde je ugo
diti, prva razsodba se izpreminja in obtoženec se po 
§ 259./3. k. pr. r. oprašča obtožbe, da je dne 17. ju
lija 1922. v Celju skupno z Martinom Kolskom od 
Franca Stadlerja, ker mu je opodplatil par čevljev 
in nekaj drugih malenkosti popravil na njih, raču
ni! 200 K, da bi bil torej za svoje obrtno delo za
hteval pretirano ceno, ki je višja od njemu pristoj
nega zaslužka glede aia draginjo v Celju in na de
janske režijske stroške njegovega obrta, in da bi bil 
s tem zakrivil prestopek po členu 8. zakona o po
bijanju draginje z dne 31. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz leta" 1922.; 

vzklic Martina Kolška glede krivde se kot ne
utemeljen zavrača. Ugoditi pa je vzklicu glede kazni 
in ta se z uporabo § 266. k. z. znižuje na 48 ur za
pora in 100 Din denarne kazni, odnosno se ob ne
izterljivosti odmerja z zaporom 48 ur. 

Martin Kolšek mora po § 390. k. pr. r. trpeti 
stroške vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 10. decembra 1922. 

U V 778/22—7. 1723 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Celju kot'vzklicno sodišče je 

vsled naredbe z dne 20. oktobra 1922., s katero je 
bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
4. novembra 1922. pod predsedstvom višjega sod
nega svetnika drja. Bračiča, vpričo višjega sodnega 
svetnika drja. Stepančiča, deželnosodnega svetnika 
Levičnika in okrajnega sodnika drja. Lenarta kot 

sodnikov in oficianta Kresnika kot zapisnikarja, 
vpričo državnega pravdnika drja. Požarja in obto
ženca Ivana L e s k o v š k a o vzklicu, ki ga je vlo
žil javni obtožitelj zaradi izreka o krivdi zoper raz
sodbo okrajnega sodišča v Celju z dne 9. oktobra 
1922., opr. št. U 778/22—4, s katero je bil Ivan 
Leskovšek po § 259./3 k. pr. r. oproščen obtožbe za
radi prestopka po členu 8. zakona o pobijanju dra
ginje z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št, 6/22. Po 
predlogu državnega pravdnika, naj se vzklicu ugodi 
in obtoženec primerno kaznuje, je razsodilo rečeno 
sodišče dne 4. novembra 1922. tako: 

Vzklicu državnega pravdnika je ugoditi; razsod
ba prvega sodnika se izpreminja in Ivan Leskovšek 
se obsoja zaradi prestopka jx) členu 8. zakona o 
pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922. — ker je prodajal dne 3. avgusta 
1922. na stojnici v Celju meso luave, kupljene po 
22 K 50 v kg žive teže: kg brez kosti po 80 K, prve 
vrste po 58 K in druge vrste po 48 K, torej za višjo 
ceno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in dovo
ljeni trgovski čisti dobiček, kateri ne, sme nikoli 
biti večji od 25 % — po členu 8. citiranega zakona 
z uporabo § 265. k. pr. r. še na 200 dinarjev denar
ne kazni, ob neizterljivosti pa na 4 dni zapora, in 
ЈШ § 390. k. pr. r. na povračilo stroškov kazenskega 
postopanja prve in druge stopnje in stroškov izvr
šitve kazni. 

Izvršno odločbo je po členu 19. citiranega za
kona objaviti v Uradnem listu ob stroških obtožen-
čevih. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 10. decembra 1922. 

U V 780/22—9. 1724 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno sodišče je 

vsled naredbe z dne 20. oktobra 1922. BI 405/22—2, 
s katero je bila določena vzklicna razprava, raz
pravljalo dne 4. novembra 1922. pod predsedstvom 
višjega deželnosodnega svetnika drja. Bračiča, vpri
čo višjega deželnosodnega svetmka drja. Stepam-
čiča, deželnosodnega svetnika Levičnika in okraj
nega sodnika Nendla kot sodnikov in oficianta Kres
nika kot zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika 
drja. Požarja in obtoženčevega zagovorilika drja. 
Gvidona Srebreta o vzklicu, ki ga je vložil državni 
pravdnik zoper razsodbo okrajnega sodišča v Celju 
z dne 9. oktobra 1922., opr. št. U V 780/22—ü,'s 
katero je bil Ivan La p o m i k po § 259./3. opro
ščen obtožbe prestopka po členu 8. zakona o pobi
janju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije. Po predlogu državnega pravdnika, naj 
se vzklicu ugodi, in po predlogu zagovomikovem, 
naj se vzklic kot neutemeljen zavrne in prvostopna 
razsodba potrdi, je razsodilo rečeno sodišče dne 
4. novembra 1922. tako: 

Vzklicu državnega pravdnika je ugoditi; razsod
ba prvega sodnika se izpreminja in Ivan Lapornik 
se obsoja zaradi prestooka po členu 8. zakona o po
bijanju draginje življenskih potrebščin in brezvestne 
spekulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št. 6 iz 
leta 1922. — ker je prodajal dne 3. avgusta 1922. 
na stojnici v Celju meso krave, kupljene po 20 K 
150 v kilogram žive teže: kg brez kosti po 70 K, 
prve vrste po 52 K, druge vrste po 48 K, torej za 
višjo C/eno, nego je ona, ki zajamčuje običajni in 
dovoljeni trgovski čisti dobiček, kateri ne sme biti 
nikoli večji od 25 % —• ]x> členu 8. citiranega za
kona, vpoštevaje § 265. k. pr. r., še na 200 dinarjev 
denarne kazni, ob neizterljivosti pa na 4 dni zapora, 
in i» § 390. k. pr. r, na povračilo stroškov kazen
skega postopanja prve in druge stopnje in stroškov 
izvršitve kazni 

Izvršno odločbo je po členu 19. citiranega zako
na objaviti v Uradnem listu ob stroških obtožen-
čevih. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek V., 
dne 10. decembra 1922. 

1710 U VII 967/22—4. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženka Neža K o s e m , rojena meseca 

decembra 1873. v Šmarjeti, pristojna v Ljubljano, 
riniisko-katoliške vere, omožena, krojačeva žena v 
Ljubljani, Poljanska, cesta št, 6, že kaznovana, je 
kriva, da je kupila dne 10. maja Ì922. na Vodni
kovem trgu v Ljubljani tri kokoši, lore j življenske 
]>otrobščme, zaradi preprodaje v istem kraju in času, 
dokler je trajal semanji dan. 

S tem je zakrivila prestopek po členu 9. zakona 
o pobijanju draginje in zato se obsoja po istem 
členu na kazen 3 dni zapora in v denarju na 200 Din, 
odnosno ob neizterljivosti na nadaljnje .4 dni zapora, 
znižano z razsodbo deželnega sodišča v Ljubljani 
z dne 10. novembra 1922. na 50 Din denarne kazni, 
odnosno 24 ur zapora", in po § 389. k. pr. r. na pla
čilo stroškov kazenskega postopanja in izvršitve 
kazni. 

Po členu 19. citiranega zakona je izvršno raz
sodbo objaviti v Uradnem listu ob stroških obsojen-
kinih. okrajno sodišče v Ljubljani, 

dne 7. decembra 1922. 

U VI 421/22—2. 1717 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
' Obtoženec Anton K o s , rojen dne 16. junija 

1875. v Studenčicah, rimsko-katoliške vere, oženjen, 
gostilničar v Zgornji Šiški, je kriv, da ni imel dne 
1. marca t. 1. in pred tem dnem v svoji gostilni 
v Zgornji Šiški vidno izobešenega cenovnika za je
dila in pijače, ki jih razpečava v svoji gostilni, da 
torej ni označil cen potrebščinam, odnosno ni hotel 
vidno izobesiti cenovnika o potrebščinah, ki jih 
prodaja. 

S tem je zagrešil prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in zato se obsoja po členu 6. 
tega zakona za 24 ur v zapor in v denarju na 
100 Din, ob neizterljivosti pa na nadaljnja 2 dni 
zapora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo etroèkov 
kazenskega postopanja. 

Obenem se izreka po členu 19. navedenega 
zakona, da je izvršno odločbo o svojem času obja
viti v Uradnem listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne.9. decembra 1922. 

U VII 421/22—3. 1712 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obtoženka Terezija K i 1 a r , rojena dne 6ega 

oktobra 1866. v Mekinjah, pristojna v Ljubljano, 
rimsko-katoliške vere, vdova, trgovka s čevlji v 
Ljubljani, Pod trančo št. 1, nekaznovana, je kriva, 
da ni imela dne 1. marca 1922. v Ljubljani cen živ
ljenjskim potrebščinam, in sicer čevljem, v svoji 
obratovalnici sumarno ali podrobno označenih tako, 
da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. 

S tem je zagrešila prestopek po členu 6. zakona 
o pobijanju draginje življenskih potrebščin in brez
vestne spekulacije in zato se obsoja po členu 6. 
citiranega zakona na kazen enega dne zapora, ani-
žano z razsodbo deželnega, sodišča v Ljubljani z 
dne 20. oktobra 1922. na 12 ur zapora, in 200 Din 
denarne kazni, odnoeno ob neizterljivosti po členu 
16. citiranega zakona na nadaljnje 4 dni zapora, 
in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov kazen
skega postopanja in izvršitve kazni. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 9. dqcembra 1922. 

U VI 428/22—2. 1714 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Obdolženec Franc K r a m a r , rojen dne 1. de

cembra 1885. na Studencu, rimsko-katoliške vere, 
oženjen, gostilničar na Glincah. št. 90, je kriv, da 
ni imel dne 1. marca t. 1. na Glincah v svoji go
stilni vidno izobešenega cenovnika za jedila in pi
jače, da torej ni označil na vidnem mestu cen po
trebščinam, ki jih prodaja v svoji obratovalnici. 

. S tem je zagrešil prestopek po .členu 6. zakona 
o pobijanju draginje in zato se obsoja po členu 6. 
tega zakona za 24 ur v zapor in v denarju na 
150 Din kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnje 
tri dni zapora, in po § 389. k. .pr. r. na povračil© 
stroškov kazenskega postopanja. 

Obenem se izreka po členu 19. navedenega 
zakona, da je izvršno odločbo objaviti v Uradnem 
listu ob stroških obsojenčevih. 

Okrajno sodišče v Ljubljani, 
dne 9. decembra 1922. 

U 347/22—6. 1784 

V imenu Njegovega Veličanstva kraljal 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklicno sodiSce 

je vsled naredbe z dne 27. septembra 1922., 
BI 555/22—1, s katero jie bila določena razprava, 
razpravljalo dne 26. oktobra 1922. pod predsed-



132. 936 Letnik IV. 
etvom višjega deželnosodnega svetnika Ravnikarja, 
vpričo deželnosodnih svetnikov Guzelja, Posege in 
Lenarta Jcot sodnikov in pisarniškega oficiala 
Karbe kot zapisnikarja vpričo državnega pravdnika 
drja. Jančiča in v odsotnosti obtoženca Karla P o -
1 e n i k a o vzklicu, ki ga je vložil javni obtožitelj 
zaradi izreka o krivdi zoper razsodbo okrajnega 
sodišča na PrevaLjah z dne 24. avgusta 1922., 
opr. št. U 347/22—i. Po predlogu državnega pravd
nika, naj se vzklicu javnega obtožitelja ugodi in 
obtoženec spozna za krivega tudi prestopka po 
členu 8. zakona z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922., je razsodilo rečeno sodišče dne 
26. oktobra 1922. tako: 

Vzklicu javnega obtožitelja zaradi izreka o 
krivdi zoper razsodbo okrajnega sodišča na Pre-
valjah z dne 24. avgusta 1922., U 347/22—4, glede 
oprostilnega dela je ugoditi in izpodbijana sodba 
se izpreminja tako, da je obtoženec Karel Polemk 
tudi kriv prestopka po členu 8. zakona o pobijanju 
draginje življenskih potrebščin in brezvestne spe
kulacije z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. št, 6 ex 
1922., storjenega s tem, da je koncem meseca julija 
1922. v Guštanju zahteval za meso, torej življensko 
potrebščino, višjo ceno, nego je ona, ki zajamčuje 
običajni in dovoljeni čisti dobiček. Zato se obsoja 
po členu 8. zakona z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6 iz leta 1922., z ozirom na § 35. k. z. in z upo
rabo § 260. b k. z. na teden dni zapora, poostrenega 
z enim postom in dvema trdima ležiščema, in na 
1000 dinarjev denarne kazni, ob neizterljivosti pa na 
nadaljnjih 20 dni zapora. 

Drugače ostane izpodbijana razsodba neizpre-
menjena. 

Obtoženec se obsoja po § 389. k. pr. r. na povra
čilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče na Prevaljah, oddelek III., 
dne 26. oktobra 1922. 

dva dni zapora, poostrenega z enim postom, in 
Franc Razboršek na en dan zapora, poostrenega s 
postom, nadalje vsak še na denarno kazen 1000 
dinarjev, ob neizterljivosti pa po členu 16. citira
nega zakona ìa nadaljnjih 20 dni zapora, in po 
§ 389. k. pr. r. oba nerazdelno na plačilo stroškov 
kazenskega postopanja in vsak zase na plačilo 
stroškov za izvršbo kazni. 

Po glavni razpravi, opravljeni dne 19. oktobra 
1922. vsled odredbe z dne 19. septembra 1922., 
o. št. BI 523/22, vpričo državnega pravdnika 
drja. Jančiča kot javnega obtožitelja, prostili obto
žencev Antona Stampila in Franca Razborška in 
zagovornika drja. Hojnika in po predlogu zagovor-
nikovern, naj se vzklicu ugodi in sodba prvega sod
nika izpremeni tako, da bosta obtoženca oproščena 
krivde in kazni, in po predlogu državnega pravdni
ka, naj se vzklicu javnega- obtožitelja ugodi in 
sodba prvega sodnika izpremeni tako, da se kazen 
zviša, je razsodilo rečeno sodišče tako: 

Vzklici obtožencev Antona Stampila in Franca 
Razborška zaradi ničnosti, izreka o krivdi in kazni 
in javnega obtožitelja zaradi prenizko odmerjene 
kazni glede Stampila in Razborška zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici z dne 11. ju
lija 1922., o. št. U 42/22—11, se zavračajo. 

Vzklicatelja Anton Štampfl in Franc Razboršek 
se obsojata po § 390. k. pr. r. na nerazdelno povra
čilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek III., 
dne 14. decembra 1922. 

U 160/22—10. 1762 

U 595/22—3. 1802 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Rudolf K a p u s, rojen dne 8. januarja 1897. v 

Zagoricah, pristojen na Bled, rimsko-katoliške vere, 
samski, poslovodja pekarne Marije Stojanove v Za
goricah št. 14, nekaznovan, je kriv prestopka po 
členu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih po
trebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. decem
bra 1921., Ur. 1. št. 6 iz leta 1922., storjenega s tem, 
da ni imel dne 26. avgusta 1922. v obratovalnici 
označenih cen pecivu niti sumarno niti podrobno 
tako, da bi jih bil lahko vsakdo razločno videl. Zato 
se obsoja po členu 6. citiranega zakona z uporabo 
§ 266. k. z. na 12 ur zapora in 100 dinarjev denarne 
kazni, ob neizterljivosti pa na nadaljnjih 48 ur za
pora, in po § 389. k. pr. r. na povračilo stroškov 
kazenskega postopanja. 

Okrajno sodišče v Radovljici, oddelek III., 
dne 9. decembra 1922. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklicno sodišče 

j je vsled naredbe z dne 28. julija 1922., s katero je 
I bila določena vzklicna razprava, razpravljalo dne 
! 29. avgusta 1922. pod predsedstvom višjega dežel

nosodnega svetnika Ravnikarja, vpričo višjega 
deželnosodnega svetnika Strgarja, deželnosodnih 
svetnikov Guzelja in Posege kot sodnikov, prav
nega praktikanta Juharta kot zapisnikarja, držav
nega pravdnika drja. Grassellija, obtoženca Franca 

| L e s j a k a in zagovornika drja. Schaubacha o 
j vzklicu, ki ga je vložil obtoženec Franc Lesjak 

zaradi izreka o krivdi in kazni zoper razsodbo 
okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici z dne 29ega 
maja 1922, U 160/22—4. S to razsodbo je bil Franc 
Lesjak, rojen dne 4. oktobra 1889. v Gornji Bistrici, 
pristojen v Tinje, rimsko-katoliške vere, oženjen, 
posestnik v Visolah št. 15, nekaznovan, spoznan 
za krivoga, da je zahteval dne 29. aprila 1922. v 
Slovenski Bistrici pri prodaji teleta — torej živ-
Ijenske potrebščine •—• višjo ceno, nego je ona, ki 
zajamčuje običajni in dovoljeni trgovski čisti do
biček, pri čemer je bil ta dobiček tudi višji nego 
25 %, in da je s tem zakrivil prestopek po členu 
8. zakona o i>obijanju draginje z dne 30. decembra 
1921.; obsojen je bil zato po tein členu z uporabo 
§ 266. k. z. na 14 dni zapora, in po § 389. k. JJT. r. 
na plačilo stroškov kazenskega postopanja, obenem 
pa se je izreklo, da zapade izkupiček 1437 K 20 * 
za zaplenjeno tele po členu 5. omenjenega zakona 
fondu za prehrano siromakov. 

Po predlogu državnega pravdnika, naj se vzklic 
zavrne in sodba prvega sodnika [xHrdi, in po pred
logu zagovornikovem, naj se vzklicu ugodi in sodba 
prvega sodnika izpremeni tako, da bo obtoženec 
oproščen v?ake krivde in kazni, je razsodilo rečeno 
sodišče dne 29. avgusta 1922. tako: 

Vzklic obtoženca Franca Lesjaka zaradi izreka 
o krivdi in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča 
v Slovenski Bistrici z dne 29. maja 1922., 
U 160/22—4, se zavrača, kolikor gre zoper izrek 
o krivdi, z ozirom na razloge razsodbe prvega sod
nika kot neutemeljen, kolikor pa gre zoper izrek o 
kazni, kot nedopusten po §§ 283. in 464., št. 2 k. pr. r. 

Vzklicatelj se obsoja po § 390. k. pr. r. na po
vračilo stroškov vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, oddelek Ш., 

dne 14. decembra 1922. 

1763 U 42/22—21. 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja! 
Okrožno sodišče v Mariboru kot vzklicno sodišče 

je razpravljalo dne 19. oktobra 1922. pod pred
sedstvom višjega deželnosodnega svetnika Ravni
karja, vpričo deželnosodnih svetnikov Guzelja, Po
sege in Lenarta kot sodnikov in^avskultanta Franca 
Juharta kot zapisnikarja o vzklicu obtožencev 
Antona S t a m p f l a in Franca R a z b o r š k a 
zaradi ničnosti, krivde in kazni in javnega obtoži
telja zaradi prenizke kazni glede Stampfla in Raz
borška zoper razsodbo okrajnega sodišča v Sloven
ski Bistrici z dne 11. julija 1922., o. št. U 42/22—11. 
S to razsodbo sta bila Anton Štampfl, rojen dne 
8. januarja 1891. v Framu, tja pristojen, rimsko
katoliške vere, oženjen, posestnik in mesar v Slo
venski Bistrici, nekaznovan, in Franc Razboršek, 
rojen dne 1. avgusta 1887. v Cigo nei, tja pristojen, 
rimsko-katoliške vere, oženjen, mesar v Slovenski 
Bistrici, že kaznovan, spoznana za kriva prestopka 
po členu 6. zakona o pobijanju draginje življenskih 
potrebščin in brezvestne spekulacije z dne 30. de
cembra 1921., storjenega e tem, da nista kot me
sarja, torej prodajalca življenskih potrebščin, v 
svojih mesnicah v Slovenski Bistrici označila, in 
sicer prvi dne 11. februarja 1922. in neznano koliko 
časa prej in poznejie, drugi pa neznano katere dni 
meseca marca 1922. sumarno ali podrobno cen, 
in sicer Štampfl vsem posameznim predmetom^ 
Razboršek pa klobasam; zato sta bila obsojena po 
tretjem odstavku člena 6. citiranega zakona, oba 
z uporabo § 260. b k. z., in sicer Anton Štampfl na 

U 185/22. 1686 

V imenu Njegovega Veličanstva kralja ! 
Okrožno sodišče v Celju kot vzklicno sodišče je 

vsled naredbe z dne 20. novembra 1922., s katero je 

Ne I 595/22—1. Proglasitve za mrtve. 1687 

O k r o ž n o s o d i š č e v C e l j u je uvedlo postopanje, da se proglase spodaj navedeni pogrešan« 
za mrtve, ker se more o njih po § 1. cesarske naredbe z dne 31. marca 1918., drž. zak. št. 128, do
mnevati, d a so umrli. Vsakdo, ki bi kaj vedel o kateremkoli teb pogrešancev, naj to izporoči sodišču 
ali pa skrbniku. Pogrešance same pa pozivlje sodišče, naj se zglase pri njem, ako še žive, ali naj 
mu dado to kako drugače na znanje. 

j Ime in rojstni dan, stan 
in zadnje bivališče po

grešancev 

Pavel Goršek, 
rojen dne 15. januarja 
1875. pri Sv. Pongracu 

pri Grižah. 

Josip Jurše, 
rojen dne 2. marca 1896., 
posestnikov sin v Licenci. 

Bistvene okolnosti, 
na katere se opira 

predlog 

Odrinil začetkom svetov
ne vojne k vojakom v 
CJje Ur zadnjič pisal s 
srbskega bojišča pod na
slovom: 2. pehotna stot-
nija št. 29, vojna pošta 308. 

Proglasitev 
za mrtvega 
predlaga 

Ime in bivališče 
skrbnika, ki je 
bil postavljen 

pogrešancu 

Dan 
in opr. št. 

oklica 

Anton Otorepec, 
rojen dne 4. junija 1892., 
pristojen v Zibiko, okraj 
celjski, iz Mestinjske vasi. 

Miha Reberšak, 
rojen dne 9. septembra 
1889., posestnikov sin v 

Zverinjaku. 

Josip Oyorevc, 
rojen dne 4. decembra 
1896., posestnikov sin v 

Piršenbregu. 
Fran Ravlan. 

rojen dne 11. novembra 
1892., pri Sv. Petru na 
Kronski gori, pristojen v 

Otiški vrh. 

Franc Breznik, 
rojen dne 14. marca 1895., 
posestnikov sin v Kasa-

zah. 

Mihael Lamnt, 
rojen dne 24. septembra 
1892., preužitkarjev sin 

v Grazici. 

Odrinil dne 15. aprila 
1915. k 40. pehotnemu 
polku, 2. nadomestni stot-
niji v Magyarovar, prišel 
v rusko ujetništvo ter ba
je dne 23. septembra 1917. 

v Bukovini umrl. 

Odrinil dne 15. avgusta 
1914. k 87. pehotnemu 
polku v Celje; od takrat 

ni več glasu o njem. 
Odšel dne 27. avgusta 
1918. k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zadnjič 
pisal iz Galicije meseca 

septembra 1914. 

Žena 
Antonija Goršek 
v Oberhausnu, 

Bäckerstrasse 39, 
Rheinland. 

Skrbnik 
Alojzij Cvahte, 

posestnik 
v ^Licenci št. 16. 

Josip Mlinaric, 
posestnik 

v Mestinjski vasi. 

Odrinil dne 15. marca 
1915. k vojakom y Celje 
ter zadnjič pisal iz Gali
cije dne 28. julija 1916. 

Odrinil dne 27. julija 
1914. k 87. pehotnemu pol
ku v Celje ter zadnjič pi
sal z italijanskega bojišča 
dnel2. septembra 1915. 

Odšel leta 1915. k 26emu 
strelskemu polku v Mari
bor ter zadnjič pisal leta 
1918. iz italijanskega ujet

ništva. 
Odšel začetkom svetovne 
vojne k 87. pehotnemu 
polku v Celje ter zadnjič 
pisal meseca septembra 
1916. z italijanskega boji

šča. 

Mati 
Marija Reberšak. 

10. 11. 1922.; 
T I 56/22-4. 

Oklicu! rok 
poteče dne 

15. junija 
1923. 

10. 11. 1922.; 
T 1114/22—3. 

Oče 
Martin Ogorevc. 

Oče 
Peter Ravlan, 

v Otiškem vrhu, 

Oče 
Anton Breznik. 

Oče 
Mihael Lamut 

v Gračici. 

15. 11. 1922.; 
T 1123/22—2. 

10. 11. 1922.; 
TI 121/22-2. 

15. junija 
1923. 

15. junija 
1923. 

1. 11.1922.; 
T 1122/22-2 

30.11.1922.; 
T 1124/22-2. 

2. 12. 1922.; 
TI 125/22—2. 

2. 12. 1922.; 
T 1126/22—2. 

15. junija 
1923. 

15. junija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 

1. julija 
1923. 
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M a določena v^klicna razprava, razpravljalo dne 
21. novembra 1922. pod predsedstvom višjega dežel-
nosodnega svetnika drja. Bračiča, vpričo višjega de-
žebiosodnega svetnika drja. Stepančiča, deželnosod-
nega svetnika Levičnika in okrajnega sodnika 
Nendla kot sodnikov in avskultanta Oepudra kot 
zapisnikarja, vpričo državnega pravdnika drja. Rusa, 
obtoženca Karla Z d o l S k a in zagovornika drja. 
Božiča o vzklicu, ki ga je vložil obtoženec glede 
krivde in kazni zoper razsodbo okrajnega sodišča na 
Vranskem z dne 19. oktobra 1922., opr. št. U 185/ 
/22—9. Po predlogu obtoženčevem, naj se vzklicu 
ugodi, in javnega obtožitelja, naj, se vzldic kot ne
utemeljen zavrne, je razsodilo rečeno sodišče dne 
21. novembra 1922. tako: 

Vzklicu Karla Zdolška glede krivdo je deloma 
ugoditi; prva razsodba se izpreminja in obtoženec se 
spoznava za krivega le prestopka po členu 8. zakona 
o pobijanju draginje z dne 30. decembra 1921., Ur. 1. 
št. 6/22., storjenega s tem, da je prodajal meseca 
јшцјд, 1922. v svoji mesnici na Vranskem meso te
lice, kupljene dne 13. junija 1922. od Ivana Oblaka 
z 230 kg žive teže po 28 K kg, in telice, kupljene 
dne 23. junija 1922. od Jakoba Brišnika, s 168 kg 
žive teže po 23 K kg, po 60 in 56 K za kg; oprašča 
pa se po § 259., št. 3, k. pr. r. enakega prestopka, 
storjenega s tem, da je i« 60 K prodajal v istem 
času meso telice. kupljene dne 6. junija 1922. od 
Franca Bracima ž 250 kg žive teže po 30 K, meso 
telice, kupljene dne 28. junija 1922. od Jakoba Ven-
cerla s 237 kg po 29 K žive teže, nadalje meso te
lice, kupljene dne 7. junija od Franca Bračuna z 
290 kg po 28 K 50 v žive teže, naposled-meso telet, 
kupljenih dne 10., odnosno 23. julija 1922. od An
tona Vošnjaka, odnosno Ivana Kladnika z 59 kg 
žive teže po 37 K, odnosno s 46 kg po 40 K žive 
teže. Izrek o krivdi glede člena 6. navedenega za
kona se potrjuje. Ugoditi je nadalje vzklicu glede 
kazni in ta se znižuje na 48 ur zapora in 500 Din 
v denarju, na katere mesto stopi ob neizterljivosti 
lOdneven zapor. 

Po § 390. k. pr. r. mora obtoženec- trpeti stroške 
vzklicnega postopanja. 

Okrajno sodišče na Vranskem, oddelek II., 
dne 21. decembra 1922. 

E 876/22- 1820 

Dražbeni oklic. 
Na predlog Franca S i v k a , zasebnika v Pod

gorju, bo dne 3 0. j a n u a r j a 19 23. ob desetih 
pri tem sodišču v sobi št. 4- na podstavi obenem 
odobrenih' pogojev dražba nastopnih nepremičnin, 
vpisanih v zemljiško knjigo za Rožni vrh, vL št. 56: 

Označba nepremičnin: poslopja, cenilna vrednost 
55.000 K, zemljišča, cenilna -vrednost 343.567 K, 
«»kupaj 398.567 K; vsa površina znaša 9 ha 98 a in 
m m2. 

Najmanjši ponudek: 266.738 K. 
K nepremičnini spadajo te-le pritekline: 1 voz, 

1 plug, 1 stiskalnica, 2 soda, 1 vitel (gepelj), 1 te-
lege, 1 brana. 1 sekira in 1 žaga v cenüni vrednosti 
11.540 K. 

Pod najmanjšim ponudkom se ne bo prodajalo. 
Tadij znaša 40.000 K. 

Okrajno sodišče v Celju, oddelek Ш., 
dne 8. decembra 1922. 

m 
Št. 374/21—VU.—1922. 1726 3—3 

Razglas o dobavi predivaste konoplje 
za mašenje pri strojih. 

Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 
členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah> 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo predivaste konoplje na dan 1 7. j a-
n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 374/21—VU. za dan 17. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene kombije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicor 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri. ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 2. decembra 1922. 

Letnik IV. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Št. 349/41—VU.—1922. 1758 »—8 

P 415/22—1. 1 8 0 1 

Razglasitev preklica. 
. S sklepom podpisanega sodišča z dne 22. sep

tembra 1922., opr. št. L 7/22—4, je bil Dominik 
B r e z n i k , posestnikov! sin, stanujoč v Zitnicah 
št. 18, zaradi slaboumnosti popolnoma preklican. 

Za skrbnika mu je postavljen Anton Lorenčič, 
posestnik v Zgornjem Gašteraju. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

dne 14. novembra 1922. 

L 4/22—22. 1 8 1 5 

Razglasitev preklica. 
S sklepom podpisanega okrajnega sodišča z dne 

7. avgusta 1922., opr. št. L 4/22—13, je bila Geno-
vefa L o r e n č i č , posestnjca v Spodnjem: Gašte
raju, zaradi pijančevanja iz navade omejeno prekli
cana. 

Za pomocmka'ji je postavljen Janez Fraz, želar 
v Spodnjem Gašteraju. 
Okrajno sodišče pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, 

dne 9. decembra 1922. 

Št. 339/53—Vn.—1922. 1757 3—3 

Razglas o dobavi samotne moke in opek. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismen© ofertalno lici
tacijo za nabavo samotne moke in opek na dan 
2 0. j a n u a r j a 19 23. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 339/53—VII. za dan 20. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 6 %• (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Razglas o dobavi kemikalij. 
Podpisana direkcija razpisuje e tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo kemijskega materiala na dan 
2 4. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcijo v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena e kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 349/41—VU. za dan 24. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 %• (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
U. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagreba, 

dne 8. decembra 1922. 

Št. 356/13—VU.—1922. 1759 3—3 

Razglas o dobavi motvozov in podprog. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo motvozov (špage) in podprog na 
dan 2 6. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z ztmanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 356/13—VU. za dan 26. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniM ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki ee 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega, 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 



132. 938 Letnik IV. 
Zlasti ee opozarjajo licitanti, da morajo r.a dan 

licitacije, pqdpisati izjavo, da,poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo, dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Št, 374/22—VII.—1922. 1760 3—3 

Razglas o dobavi raznega zgostila. 
Pedpfeana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu i 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Noyinah» j 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici-1 
tacijo za nabavo raznega zgostila na dan 2 5. j a -} 
n u a r j a 19 2& j 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije: v sobi 
gt, 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročM; v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako; «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
podigfc 374/22—VH. za dan 25. januarja 1923. por 
nudnika N: N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer- med' 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcije 5 % (odnosno 
10%, ako je tuj državljan) ponujene vsote,- in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki se 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Dražitelj mora- izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljsM sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pog°Je nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922, 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo o dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da. je plačal davek za tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da. morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Ouim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v *obo, kjer se bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 8. decembra 1922. 

Št. 376/9—VII.—1922. 1761 3—3 

Razglas o dobavi čopičev in ščetk. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 98. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» 
z dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno lici
tacijo za nabavo čopičev in ščetnega materiala na 
dan 2 9. j a n u a r j a 1 9 2 3. 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri 
označenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega materiala se 
dobivajo pri ekonomskem oddelku direkcije v sobi 
št. 8 za 2 dinarja. 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
se mora izročiti v zapečatenem zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 376/9—VIL za dan 29. januarja 1923. po
nudnika N. N.». Ponudbe morajo izročiti neposredno 
ponudniki ali njih pooblaščenci na dan licitacije, 
in sicer med 10. in 11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po otvoritvi dotične ponudbe; predložiti smejo tudi 
delno ponudbo. 

Vsak ponudnik mora po § 88. zakona o držav
nem računovodstvu položiti kavcijo 5 % (odnosno 
10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, in sicer 
pri blagajni podpisane direkcije najkesneje do 10. 
ure na dan licitacije, bodisi v gotovini, bodisi v 
vrednostnih papirjih. 

O položeni kavciji izda blagajna reverz, ki «e 
mora pokazati predsedniku dražbene komisije. 

Št. 356/16-VIL-1922. 1793 3—3 

Razglas o dobavi tekstilnega materiala. 
Podpisana direkcija razpisuje s tem na podstavi 

členov 86. do 08. zakona o državnem računovodstvu 
in pravilnika, natisnjenega v «Službenih Novinah» z 
dne 25. novembra 1921., pismeno ofertalno licitacijo 
za nabavo tekstilnega materiala na dan 2 3. j a 
n u a r j a 1 9 2 3 . 

Ponudbe se bodo otvarjale točno ob 11. uri ozna
čenega dne v ekonomskem oddelku. 

Popis potrebnih količin omenjenega materiala in 
obči in posebni pogoji za dobavo tega, materiala se 
dobivajo za 2 dinarja pri ekonomskem oddelku 
direkcije v 60bi š t 8, kjer so tudi vzorci na 
vpogled« 

Ponudba, opremljena s kolkom za 20 dinarjev, 
ве mora izročiti v zapečatenem, zavitku z zunanjo 
oznako: «Ponudba za dobavo materiala po razpisu 
pod št. 356/16—Vu. za dan 23. januarja 1928! 
ponudnika N. N.>, Ponudbe morajo izročiti nepo
sredno ponudniki ali njih popblaščenoi na dan lici
tacije, in sicer med 10. in11. uro v roke predsedniku 
dražbene komisije. 

Ponudniki; morajo ostati v besedi najmanj 30 dni 
po opravljeni licitaciji: predložiti smejo tudi delno 
ponudbo, 

Vsak ponudnik mora po členu 88. zakona o 
državnem računovodstvu položiti kavcijo б % (od
nosno 10 %, ako je tuj državljan) ponujene vsote, 
in sicer pri blagajni podpisane direkcije najkesneje 
do 10. ure na dàn licitacije, bodisi v gotovini, bodisi 
v vrednostnih papirjih. O položeni kavciji izda 
blagajna reverz, ki ee mora pokazati predsedniku 
dražbene komisije. 

Dražitelj mora izročiti predsedniku komisije iz
pričevalo ò dražiteljski sposobnosti, ki ga je izdala 
trgovska in obrtniška zbornica, in potrdilo davčnega 
urada, da je plačal davek ?a tekoče trimesečje. 

Zlasti se opozarjajo licitanti, da morajo na dan 
licitacije podpisati izjavo, da poznajo pogoje nabave 
in da pristajajo dražiti po njih. 

Onim licitantom, ki pridejo na dan licitacije po 
11. uri, ne bo dovoljeno vstopiti v sobo, kjer ee bo 
vršila licitacija. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 14. decembra 1922. 

St, 222/170ЛЧ1—1922. 1806 8—2 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi Člena 

94. o državnem računovodstvu ponovno pismeno 
ofertalno licitacijo na dan 2 5. j a n u a r j a 1 9 2 3 . 
za prodajo spodaj navedenega starega železnega ma
teriala: 
a) 303.000 kg starega kovnega železa v kosih nad 

I k g ; 
b) 74.000 kg starega kovnoga železa v kosih pod 

Ikg ; 
c) 70.000 kg stare tenke železne pločevine. 

Material leži v skladišču materiala v Dravljah, 
kjer si ga interesenti lahko ogledajo. Za to licita
cijo veljajo obči pogoji, ki se dobivajo pri ekonom
skem oddelku. 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov In Slovencev v Zagrebu, 

dne 17. decembra 1922. 

1919. in dopolnitev z dne 22. julija 1921. pismen« 
javno ofertalno licitacijo za dobavo kovanih in re
zanih vijakov raznih dimenzij na dan 1 4 / f ' e b r u -
a r j a 1 9 2 3 . 

Obče pogoje in izkaz potrebnega materiala dobi
vajo interesenti za 3 dinarje pri ekonomskem od
delku podpisane direkcije. ' 

Direkcija državnih železnic 
kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Zagrebu, 

dne 18. decembra 1922. 

Št. 166/43/VI1—1922. 1806 8—2 

Razglas. 
Podpisana direkcija razpisuje na podstavi členov 

82. in 86. zakona o državnem računovodstvu iz leta 

Št. 6950. 

Razglas o zvišani mostnini na savskem 
mostu pri Trbovljah. 

Lastniku savskega mostu pri Trfeovljiah, inž. Mp-
ricu Kirchschlager ju, se dovoljuje, da sme pobirati 
na.omenjenem mostu zvišano mostnino po nastopnem" 
cenpvniku, ki velja za enkratno prekoračitev mostu: 

za osebo 0;16 Dja, 
za enovprežen voz 0-75. » 
za dvovprežen voz 1-6Ö » 
za živino 0-2Û » 
za drobnico Ö-10. »' 
za kolesarja 0:1Ç » 
za samotežnik 0'25; » 
Glede oprostitve mostnine veljajo določila bivöe 

deželne vlade za; Kranjsko z dne 17- julija 1918.,, 
št. 22.034, vf soglasju z bivšim: deželnim odborom, 
kranjskim (odlok z dne 10. oktobra 1?Д7.Г i t . 10,464),. 
deželnim namestništvom in deželnim odborom, šta
jerskim. 

Mostnine so oproščeni tudi šolarji za pot v šolo 
in iz nje. 

Pobiranje zvišane mostnine velja samo za dobo 
abnormalnih gospodarskih razmer po vojni, izza die 
1. .јјалиагја 1923.- in najdalje'za tri leta ob pogoju», 
da- vzdržuje lastnik most v vedno dobrem stanju,, 
kar. bosta nadzirali gradbena direkcija v Ljubljani 
in?pristojno okrajno glavarstvo, 

Gradbena direkcija za Slovenijo v LJubljani, 
dne 20] decembra 1922. 

Zastopnik gradbene direkcije: inž. Haauö s. r._ 

Razna objave. 
Vabilo na izredno glavno skupščino« 

ki jo bo imela 

Kranjska industrijska družba 
v ponedeljek dne 15. j a n u a r j a 1 9 2 3. ob pet
najstih in sicer v Trstu, Via del Lazzaretto Vecchio-

št. 30. 

D n e v n i r e d : 
a) Predsednikova poročila. 
b) Volitev članov upravnega sveta (§ 17. družbe

nih pravil). 
c) Izprememba pravil. 1818 

Gospodje delničarji naj izvolijo položiti svoje del
nice najkesneje do dne 7. januarja 1928. pri enem 
izmed nastopnih bančnih zavodov, 1фг dobe tudi 
izkaznice. (§ 10.- družbenih pravil): 

v Ljubljani pri Kreditnem zavodu za trgovino 
in industrijo; 

v Trstu pri bankah: Banca Commerciale Italiana-
ali Banca Nazionale di Credito; 

na Dunaju pri zavodih: Allgemeine österreichi-
eche Böden-Credit-Anstalt ali österreichische Cre
dit-Anstalt für Handel und Gewerbe. 

Predsednik upravnega »veta. 

is e Razid društva. 
Celjska podružnica ljubljanskega «Osrednjega 

društva stavbinskih delavcev za Slovenijo> se je 
prostovoljno razšla. 

Valentin Lebič, s. r.. bivši predsednik. 

"23 Razid društva. 
Društvo «Narodna čitalnica v Murski Sobetì.» se 

je prostovoljno razšlo. 

Dr. Vladimir Škertak s. r., bivši podpredsednik. 

Natisnila in založila Delniška tiskarna, d.d. v LJubljani. 

*~ . 
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